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O IDEJI 
Serija grafik z motivi Velenja je začela nastajati v zimskih mesecih leta 2017. Ob belini snega in kontrastu, ki ga ustvarijo stavbe v 
svežem zametu, se je porodila ideja o manjšem številu grafik z najprepoznavnejšimi velenjskimi detajli. Ideja je rastla, se razvijala, 
pisala svojo zgodbo in s podporo Muzeja Velenja prerasla v obširnejši opus »V srce vrezano Velenje«. Ta je takrat zajemal 60 grafik. 
Pozitivni odzivi na razstavo so Katarino spodbudili k nadaljnemu raziskovanju mesta in segmentov, ki imajo pri avtorici poseben 
pomen. To so bodisi šole, ki jih je obiskovala, umetniške točke mesta ali objekti, na katere ima različne asociacije. Prvi izmed del 
sta Galerija Velenje in kip Ivana Meštroviča, Žena ob morju. Po končani razstavi 60-ih grafik je število velenjskih grafik spontano 
naraščalo, sčasoma pa so se jim pridružile prve grafike z motivi Šoštanja.  

 
 

O RAZSTAVI 
Ob dogovarjanju za razstavo, ki si jo bomo ogledali se je porodila ideja o upodobitvi celotne Šaleške doline in biserov, ki nam jih 
skriva oz. odkriva. Tokratno razstavo sestavlja 123 del, ki pa so še vedno izbor, saj se po mapah in škatlah pri avtorici skriva še več 
matric na temo Šaleške doline. Vse matrice so zrisane, ročno odtisnjene, uporabljena pa je tehnika linoreza. Za izdelavo 
marsikatere grafike je bilo potrebno le nekaj ur, spet za druge tudi po 10 ali več. Kot zanimivost: vključno z risanjem, izrezovanjem 
in tiskom je Katarina za delo Kajuhov dom porabila nekaj več kot 20 ur. Koliko ur je porabila za celotno razstavo pa ne upa niti 
oceniti. 
 
Vsa dela sestavljajo mozaik Šaleške doline, ki pa je še vedno daleč od dokončane celote. Naša dolina ima še mnogo bogastva, 
znamenitosti, ki čakajo na upodobitev v grafiki.  
 
 

O AVTORICI 
Velenjčanka Katarina Aman je svojo ustvarjalno pot pričela s šolanjem na likovnem oddelku Gimnazije Velenje in nadaljevala s 
študijem na Oddelku za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Magistrski študij je končala z zaključnim delom s 
področja didaktike in grafike.  
 
Najpogosteje ustvarja v grafični tehniki linoreza in tehniki akvarela. Je kamišibajkarka, ki svoje zgodbe piše in ilustrira sama. S 
kamišibaji redno nastopa tako v domačem okolju, kot izven Velenja. Le dan po otvoritvi razstave (9.8.2019) bo že drugič nastopila 
v tekmovalnem delu Slovenskega festivala kamišibaj gledališča. V septembru 2018 je izšla otroška zbirka pesmi »Želva Bogdana«, 
katere ilustracije so njeno delo. Je avtorica lanskoletnih vabil Dedka Mraza, s katerimi so na Medobčinski zvezi prijateljev mladine 
Velenje, kjer je zaposlena, otroke vabili na tradicionalno obdarovanje. 
 
V zadnjih treh letih se je s svojimi grafikami predstavila v več razstaviščih, med drugim na Velenjskem gradu, v Vili Rožle, galeriji 
eMCe Velenje in na osnovnih šolah Miha Pintarja Toleda Velenje, Toneta Čufarja Maribor ter osnovni šoli Malečnik.  
 
Kot prostovoljka aktivno sodeluje na različnih področjih - v Turističnem društvu Šalek, KUD Dudovo drevo, ob tem piše ustvarjalne 
članke v reviji Prostočasnik in je članica Društva Šaleških likovnikov. Katarina Aman je tudi lokalna turistična vodnica za območje 
destinacije Šaleška dolina. 
 


