IZLOŽBA U SPONZI

“Horizont sjećanja” Ivane Dražić Selmani
Dubrovnik, 10. srpnja 2020. – Izložbeni program 71. Dubrovačkih ljetnih igara počinje
otvarenjem izložbe Horizont sjećanja dubrovačke umjetnice Ivane Dražić Selmani u atriju
palače Sponza u nedjelju, 12. srpnja u 21 sat.
Ova izložba Ivane Dražić Selmani jedinstvena je jer se ne radi o retrospektivi u klasičnom
galerijskom smislu koji bi obuhvatio njezine konkretne dosadašnje radove, već je izrodila
novo djelo, novu instalaciju, satkanu od njezinih prethodnih radova. Na prozirne folije
umjetnica je reproducirala svoja ranija djela. Odgovarajući na zahtjevnost prostora Palače
Sponze pred promatrača je postavila svoj horizont sjećanja, a ovog puta to su sjećanja na
njene radove, kroz njih i na život, njen ili tuđi. Dražić Selmani preuzima svoj prethodni rad te
kroz njega revidira sebe. Ciklusi Bella Vista i Na Dančama tako neće biti predstavljeni kao
njena obiteljska prošlost, već kao osobna prošlost koju je proživjela kroz te radove. Kako to
opisuje autor teksta kataloga izložbe Josip Klaić: “Horizont nije samo prostorna odrednica,
spajanje zemaljskog i nebeskog. On je misao, ideja, simbol pa čak i forma. Sve te razine
sažimaju se u djelu Ivane Dražić Selmani.”
Rođena 1972. u Zagrebu, Ivana Dražić Selmani osnovnu i srednju školu završila je u
Dubrovniku, a slikarstvo diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997.
godine. Bavi se pedagoškim radom i članica je HDLU-a Dubrovnik, Art radionice Lazareti i
Kinookusa. Izlagala je samostalno i na više od trideset skupnih izložbi u Hrvatskoj i
inozemstvu. Živi i radi u Dubrovniku.
Nakon otvorenja, izložba će u Sponzi biti otvorena za posjetitelje svakog dana od 9 do 22
sata do 9. kolovoza.
Dubrovačke ljetne igre, kao središte hrvatskog i svjetskog duha i kulture, kao mjesto stvaranja, a ne gostovanja, mjesto
susreta, ideja i novih umjetničkih izričaja, i ove su godine tradicionalno podržali Ministarstvo kulture RH, Grad Dubrovnik,
Dubrovačko-neretvanska županija te brojni sponzori i donatori: Mastercard, HEP, Euroherc, ALH, Kraš, Tele2, Croatia
Airlines, OTP banka, Caboga Stiftung, ACI i drugi, kako bi zajedno ostvarili ovaj najprestižniji kulturni događaj u Hrvatskoj.
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