
Galerija v zvoniku
Cerkev sv. Martina v Žireh

Društvo šmarni~nih romarjev ŠmaR Žiri 
odpira  razstavo v galeriji v zvoniku cerkve 
sv. Martina v Žireh. Svoja dela bo razstavljala 
likovna ustvarjalka IRMA KOPA^.

irma.kopac@gmail.com

Odprtje razstave:
V nedeljo, 24. marca 2019  ob 10. uri 
Ogled razstave:
V nedeljo 24. marca do 12. ure. 
Od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure.
V soboto od 9. do 12. ure,  
v nedeljo od 8. do 9. ure in od 10. do 12. ure.

Razstava bo na ogled do 7. aprila 2019
 

Lepo vabljeni.

likovna ustvarjalka 
IRMA KOPA^



IRMA KOPA^
Umetnost je imaginarni most, ki veže ~asovne in 
prostorske razdalje. Je duhovna stavba, zaklad-
nica ~loveških idej in intuicije. Teh ima umetnica 
Irma Kopa~ z Žirovskega vrha dovolj, vedno znova 
presene~a z novimi likovnimi stvaritvami. Zadnja je 
kolekcija slik, oko. V nas prebuja globlja vprašanja 
našega bivanja. 

Ustvarjalnost Irme Kopa~ si v slovenskem prostoru 
zasluži posebno mesto. Redkim uspe svojo ust-
varjalnost razvejati tako široko in pri tem ohraniti 
umetniško raven v vseh segmentih. Njej to uspeva, 
njeno merilo je kvaliteta. Naj bo metrsko platno ali 
koš~ek stekla, list papirja, prazna stena, vsega se loti 
z enako odgovornostjo, v katero je vtakana toplina, 
ki sije z njenih umetnin.

Poljanska dolina, Žiri, Žirovski vrh so kraji, ki so 
nam dali že vrsto umetnikov, med njimi je tudi IRMA 
KOPA^. Po o~etu spretnosti, po materi ljubezen je 
bila njena odli~na popotnica za vstop na pot, ki 
pelje v svet umetnosti. Dokon~ala je Srednjo šolo za 
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in se zaposlila 
kot grafi~na oblikovalka. Štiri leta je obiskovala Lik-
ovni te~aj Evridika v Sorici. Svojo ustvarjalno pot je 
razvijala v smeri slikarstva, vitraža in darilnega pro-
grama. V vse je vtkala toliko svojega znanja, odgov-
ornosti, ljubezni in topline, da si je ustvarila, popol-
noma svoj, lasten na~in, ki ga ne moremo prisloniti 
nobenemu vzorniku, kar se pogosto dogaja.
Slike ustvarjajo likovno sporo~ilo. To sporo~ilo 
je svetlo, veselo, napolnjeno z ljubeznijo in 
hvaležnostjo, to sporo~ilo je želja, da tudi mi post-
anemo taki, ~e zmoremo seveda.                                         

     

akademski slikar Miro Ka~ar


