
Anka Krašna - obrazy 
 
Plátna významné slovinské malířky Anky Krašne zaplnila přízemí galerie Konírna, která 
letos v létě oslaví 5 let od svého otevření. 

Město a SVČ za odborné garance Katedry výtvarné 
výchovy Univerzity Palackého v Olomouci připravily 
prezentaci děl přední slovinské malířky – Anky 
Krašne. Umělkyně působí v současnosti jako 
profesorka malby na Univerzitě v Mariboru, kde se 
vedle práce v ateliéru věnuje rozvoji Katedry 
výtvarné tvorby. V rámci dlouhodobé zahraniční 
meziuniverzitní spolupráce „Erasmus“ byly 
navázány profesní i lidské kontakty mezi 
olomouckou a mariborskou katedrou, jejichž 
výstupem je mimo jiné i tato výstava v galerii 
Konírna. 

„Anica Krašna Kocijan se narodila v roce 1950 v Mariboru. Po absolvování gymnázia dokončila svá 
studia v roce 1976 na Akademii výtvarných umění v Ljubljaně, kde ji vedl profesor Gabriel Stupica 
(malba) a profesor Franc Kokalj (vitraj). Výrazně ji ovlivnil rovněž profesor Jože Ciuha a profesor Marjan 
Tršar. Zkušenosti poté získávala na řadě studijních pobytů v Evropě, Asii i v Americe. Stala se 
renomovanou slovinskou umělkyní, které bylo doposud uspořádáno 80 samostatných výstav doma i v 
zahraničí a zúčastnila se 180 výstav kolektivních,“ píše historička umění doc. Olga Badalíková z 
Univerzity Palackého v katalogu, který výstavu doprovází. „I v době preference nových technologií 

zůstává Anka Krašna respektovanou bytostnou malířkou, vyhraněnou 
uměleckou osobností ne poplatnou aktuálním trendům, konzistentní 
ve své tvorbě i v potřebě lidského sdělení,“ vysvětluje 
O. Badalíková, která dobře zná autorku i její dílo. 

Nejedná se o retrospektivní výstavu, třiadvacet pláten 
představuje výběr z Ančiny tvorby od konce 80. let 20. století 
do současnosti. Ve výběru, který sestavil pan Janez Balažic, 
jsou ukázky z cyklů Příběhy, Tváře, Deník slečny Silvy Blondy, 
Zahrady atd. Ústředním grafickým prvkem výstavy je obraz s 
názvem Zelený kruh, olej na plátně z roku 2009. Patří do 
cyklu s názvem Pocta Marleně Humek. „Marlena Humek byla 
moje nejlepší přítelkyně. Byla architektka, ekologická aktivistka, 
velmi zvláštní a v Mariboru dobře známá osobnost. Zabránila 
například vykácení nádherných starých stromů na náměstí u budovy 
univerzity v Mariboru,“ vysvětluje Anka Krašna vznik obrazu 
Zelený kruh. 

Výstava byla zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 4. června v 
17 hodin v galerii Konírna za 
přítomnosti autorky a členů 
Katedry výtvarné výchovy PdF UP 
v Olomouci. Hudebně vernisáž 
doprovodilo dívčí flétnové trio 

ZUŠ B. Kozánka v Přerově.  

Výstava s názvem ANKA KRAŠNA – OBRAZY je zdarma přístupná až do neděle 23. srpna od 
úterý do pátku od 11:30 do 16:00 hodin, o víkendech od 11:00 do 17:00 hodin. 

Text o autorce a jejím díle ve slovinštině a v angličtině zde:  


