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Andreja Peklaj “DOMOVANJE SKRIVNOSTI”

glasbeni utrinki - Konservatorij za glasbo in balet  Ljubljana
avtorico bo predstavil red. prof. Darko Slavec, mag. slikarstva in mag. grafike
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Andreja Peklaj se v predstavljenih fotog�afi jah približa abst�akt�emu slikarst�u, motiv gozda prikazuje in prenaša v kaleidoskopični obliki
t�ansfor�acije realnosti v vzporedno realnost. Zato nakazujejo te fotog�afi je pomembni cikel, v katerem se avtorica odpira v svet
abst�ahirane inter�retacije sveta, osvobojene realistične inter�retacije realnosti in njene ilust�ativnosti ter prehaja v svet 
izkoriščanja pr�inskosti likovnih izrazil in likovnih spremenljivk, ki tako postajajo eden izmed glavnih dejavnikov estetskega 
doživetja. Take kompozicije pa nakazujejo občudujoč, suveren osebni in kreativni odnos do same fotog�afi je kot medija, 
kot t�di do gozda, sveta in kozmosa, ter zavidljivo duhovno dimenzijo mojst�ice fotog�afi je Andreje Peklaj. 
 Darko Slavec

Andreja Peklaj je mojst�ica fotog�afije pri Fotog�afski zvezi Slovenije in nosilka naziva AFIAP (Ar�ist) pri 
Mednarodni fotog�afski zvezi FIAP. Fotog�afira in razstavlja od leta 1973. Je med ustanovnimi člani 
Kult�r�o-umet�iškega dr�št�a dr. Lojz Kraigher Univerzitet�ega kliničnega cent�a in Medicinske
fakultete. Vodi t�di razstavno dejavnost v galeriji Nevrološke klinike. Doslej je pripravila 86
samostojnih razstav doma in v t�jini, sodelovala na veliko skupinskih ter prejela več kot 115 
priznanj in nag�ad. Izdala je dve fotomonog�afi ji o Cerkniškem jezer�, za kar ji je Unesco 
podelil Znak desetletja za varovanje naravne in kult�r�e dediščine. 2007 je na 
Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju pripravila razstavo 120 
fotog�afi j velikega for�ata Odstiranja. Leta 2008 je prejela najvišje priznanje 
Občine Cerknica »12. junij«, leta 2015 pa Listino čast�e članice 
Kabineta  slovenske fotog�afi je pri Gorenjskem muzeju v Kranju.
Je t�di članica Fotog�afskega dr�št�a Janez Puhar v 
Kranju in od leta 2018 članica umet�iškega 
sveta pri Fotog�afski zvezi 
Slovenije.
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