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Mirin atelje v gradu Mala loka, 2021

Slikarka, pesnica, esejistka, naravna, srčna 
ženska – v tem vrstnem redu sem jo spoznala. 
Markanten in karizmatičen glas pa je bil 
prvi vtis o Miri Uršič, ki je v meni pustil svež 
in nemiren pečat. Nekaj neprespanih noči. 
Spomini na njena umetniška dela se slikajo na 
mojih vekah v suverenih potezah in močnih 
ognjenih barvah, in soočajo slikarske vrhunce, 
prizore presekov stoletij, umetničine spomine, 
ljubezni, bolečine, vizije in upe v enotrenutne, 
žive sočasne kompozicije. Zrem kuriozna, 
očarana in prevzeta. 

Semitski koren njenega imena priča o 
grenkobi, ki se je, tako čutim, zlila skozi njeno 
življenje, ga skalila in ga naslikala v silno moč, 
ki zaznamuje slikarski opus njene uspešne, 
a v njeni skromnosti pogosto neopažene 
ustvarjalnosti. Le kdo je Mira? In zakaj... UMira? 
V tem, kako se sooča z likovnimi materiali, 
kako jih pozna, jih uporablja in sodeluje z 
njimi, kako poglobljeno razumevanje ima 
za zgodovino in filozofijo umetnosti in sveta, 
bi lahko bila kdorkoli od čudovitih genijev, 
ki so, prej ali slej, hodili po vršacih svetovne 
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Mira Uršič
umetnostne zgodovine in jo premikali v prej 
neznane svetove. Lahko bi bila, in vendar je 
preudarno izbrala ostati Mira, zato je kljub 
prepoznavnim navdihom v njenih delih ne 
moremo primerjati z nobenim od njih. Prizori 
in prepoznavni izseki iz del starejših likovnih 
mojstrov v njenih slikah pripovedujejo o 
vrednotah, zgodbah in simbolih, ki jih slikarka 
na svoji življenjski in ustvarjalni poti hvaležno 
prepoznava kot obrnjene kamenčke z mokro 
stranjo navzgor – kot znamenja in dokaze, da 
je pred njo stopalo nekaj blagoslovljenega. 
Sploh pa njena muza ni samo tam, čeprav 
mu tudi sama priznava korenine, ampak je v 
njeni sposobnosti čuditi se stvarstvu, celo v 
bolečini videti sladkost in tudi v njej nenehno 
prepoznavati radost. Edinstvena slikarka, 
ženska, ki zaupa in sliši šum svojega diha ter 
spoštuje tisto, kar se premika znotraj nje in kar 
vodi njen čopič.  
V njenih slikarskih potezah se iskreno, 
nerazdružljivo povezano in harmonično 
– kot v otroškem plesu; aluziji prostosti 
rajskih razgledov – spajajo vznemirljive 
začimbe slikarskih kvalitet: v pokrajinah 
mehkobnost sledi barbizonske atmosfere; 
povsod pa postimpresionistični migetavi 
motivi, ki ne zasledujejo zgolj vidne, pač pa 
predvsem globoko skrito osebno svetlobo; 
ekspresionistična vitalna disonanca, ki 
gradi mostove (die Brücke) do intenzivnega 
kahlovsko navdihnjenega realizma in pa do 
silovite fauvistične barvne palete. Postave 
ženskih teles so ujete v nadrealistična 
prizorišča, medtem ko njihova telesa 
bežno prikličejo v spomin izrazito silne, gole 
upodobljenke Ernsta Ludwiga Kirchnerja 
(1880–1938) in Karla Schmitta-Rottluffa (1884–

1976), ki jih Mira odločno odeva v samosvoje, 
divje matissovske odtenke smele, neugasljive 
energije ženske, katere snovnost je prepojena 
z notranjimi in s spopadi s svetom, z rastjo, z 
razočaranjem in z ljubeznijo.  
Mirina tihožitja so kot lov na zaklad in prijem 
soočenja – so spodbuda, da na novo 
pogledamo vsakdanje stvari – v katerih se 
moramo ločiti od predpostavk in prepustiti 
delčkom motiva in njihovi ekspresivni 
likovnosti, da kot polnokrvni protagonisti 
zavzamejo heroični status. V tem in samo 
v tem so njena tihožitja blizu podobam 
Francisca de Goya (1746–1828) in so v čutnem 
sinkretizmu mnogo bliže ojačanemu realizmu 
Féli×a Vallotona (1865–1925), kar je mogoče 
prepoznati tudi v kompaktnosti, odprtosti, 
ostrini in direktnosti. Plodovi, polni semen 
rodovitnosti, odprti opojni cvetovi, vabljivi 
pestiči, pogosto v namernem preobilju horror 
vacui ali pa v barvno surrealnem ozračju 
in vedno v poudarjeno fauvistični noti – so 
prežeti s subtilnimi mističnimi kvalitetami in 
s simbolnim besednjakom, ki se prevaja v 
poezijo brezdanjih čustev. 
Že kratek sprehod po Mirinih umetniških delih 
in odmev njenih besed – tako pisanih kot 
govorjenih – je popotovanje, je iskanje izvora 
nemira in je hkrati pomiritev. Odkritosrčno se 
izražata njena pristnost in njen pogum, kako 
pristopa k platnu, kako intuitivno in modro 
pripoveduje. Tako se je naslikala v meni z 
močnimi barvami, da jo čutim kot izjemno, 
pravo Femme peintre ‘fauve’.  
Mira Uršič je esenca parfuma, je balzam in 
zdravilo, in tako v opazovalca prodira tudi 
njeno slikarstvo. 

Kristina Prah
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M i r a   U r š i č

Akademska slikarka Mira Uršič je bila v 
svojih likovnih začetkih bližje temnemu 
modernizmu kot kdajkoli kasneje. Morda 
zaradi vpliva profesorjev v času študija, 
čeprav je bila takrat na ALU favorizirana 
abstrakcija, morda zaradi duha časa, ali 
pa zaradi slutnje temnega obdobja svoje 
prihodnosti… Žalostni avtoportret, 1970 (sl. 
1), slikarkin torzo, 1973 (sl. 2), Avtoportret s 
paleto, 1973 (sl. 3), jo predstavijo kot študentko 
s tragičnim občutenjem življenja, vendar s 
paleto harmoničnih in optimističnih barv v 
roki, s katerimi bo, usodi navkljub, sčasoma 
vendarle skreirala svoje barvito in slikovito 

2. Torzo, 1973, olje, iverka,  44 × 56 cm

1. Žalostni avtoportret, 1970, 
olje, iverka, 60 × 40 cm



MIRA URŠIČ 5

življenje. Fauvistični poudarki Avtoportreta s 
paleto - namesto zelenega pasu na obrazu 
Amélie Matisse, Henrija Matissa iz leta 1905 - 
rdeče barvne proge na slikarkinem čelu, nosu, 
bradi, vratu, nohtih, nakazujejo upor in moč, ki 
bo v diplomskem delu, 1974 (sl. 4) - doprsnem 
avtoportretu v opoldanskem poletnem soncu, 
na zelenici pred sivo fasado študentskega 
bloka v ozadju,  slikarkino prevladujočo rdečo 
polt - jezo, v primerjavi s komplementarno 
zeleno, v celoti prevzela tako v likovnem kot 
simbolnem pomenu.

4. Doprsni avtoportret, 1974, olje, platno, 76 × 52 cm

3. Avtoportret s paleto, 1973, olje, iverka, 67 × 50 cm
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Ob veliki likovni ustvarjalnosti in sodelovanjih 
na skupinskih predstavitvah s svojimi 
stanovskimi kolegicami in kolegi se je Mira 
Uršič leta 1976 prijavila na natečaj portreta 
Josipa Broza Tita z risbo in s kolažem na papirju 
(bindakota) - Tito in čas (sl. 5). Njeno delo je bilo 
sprejeto na razstavo v galeriji Jugoslovanskega 
portreta v Tuzli (1977) in odkupljeno za 
takratnega podpredsednika CK ZKJ, Fadila 
Hodžo. Avtoportret Spomin na Maribor, 1978 (sl. 
6) nam 30-letno slikarko predstavi kot Mona 
Liso; povsem umirjeno, z blagim nasmeškom, 
značilno lego rok v renesančnem oblačilu z 
ustrezno draperijo, a s prepoznavnimi akcenti 
Maribora. Namesto Mona Lisine krajine v ozadju 
-  Frančiškanska cerkev, Rotovž ter Stari dravski 
most, na katerem počivata slikarkini roki. To pa 
je tudi čas, ko je slog Mire Uršič že spremenil 
intenco in smer. Dr. Ivan Sedej ga je v svoji 
likovni kritiki ob razstavi v Galeriji Commerce 
leta 1985 v Ljubljani opredelil kot »zanimiv 

5. Josip Broz Tito, 1976, risba, kolaž, bindakota,  
70 cm × 50 cm

6. Spomin na Maribor, 1978, perorisba, barvni tuši, 
airbrush, bindakota, 70 × 50 cm

poskus kontinuitete s tisto obliko slovenske likovne 
umetnosti, ki je nekoč poniknila med bolj znanimi 
in priljubljenimi impresionisti ter Vesnani in se je 
v zgodovinskem spominu ohranila kot epizoda 
(Vavpotič).« Realizem s poudarki plenerizma, 
portreti odraslih, otrok, krajine, vedute, žanr, 
tihožitja…  so bili značilni za Ivana Vavpotiča in 
so značilni tudi za Miro Uršič. Dopasni portret 
razigrane hčerke Eneje v ovalnem formatu, 1982 
(sl. 7), s portreti njene družine v ozadju: obraz 
matere Mire (skrit v dekličinih laseh), s pogledom 
uprtim k dojenčici ob pestovanju le te, a v stiku in 
dotiku s starejšo hčerjo, s slikarkino desno roko 
položeno na njeno srce, z zadovoljnim ter srečnim 
očkom v ozadju…, govori o razmeroma mirnem 
obdobju, ki se je sčasoma začelo dramatično 
komplementarno zaostrovati.  
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7. Eneja, 1982, perorisba, barvni tuši, bindakota, 40 × 29 cm
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8. Tihožitje s čajnikom, 1984, olje, platno, 50 × 65,5 cm

Tihožitje s čajnikom (sl. 8), Tihožitje s paprikami 
(sl. 9), oboje 1984:  rdeča - zelena, toplo, vroče - 
hladno, mrzlo…, tako v likovnem kot simbolnem 
in ikonografskem pomenu. 
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9. Tihožitje s paprikami, 1984, olje, bindakota, 31 × 23 cm
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10. Portret, 1985, akril, papir, 39 × 26,5 cm

11. Noseča ob goreči vodi, 1986, olje, platno, 90 × 120 cm
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Ker slikarka  leta 1985 nekaj mesecev ni  videla 
barv, je ob povrnitvi zaznave le teh nekaj časa 
ustvarjala samo portrete v tehniki akrila in 
flomastra (sl. 10). 
Dr. Ivan Sedej je dela Mire Uršič označil za 
slikarstvo zapletenih alegorij, ki bi jim, kot 
je zapisal, bolj ustrezalo poimenovanje 
pseudoalegorije. »Po eni strani gre za 
direktne namige na dogajanja in stanja v 
našem času in prostoru, po drugi strani pa so 
mnogi simboli večznačni - čeprav jih lahko 
razvozljamo s psihoanalitičnimi prijemi.« 
Mnogoplastnost trenutka in koncentracija na 
vse hkrati: nosečnost, slikarstvo, travmatične 
zadeve v zvezi s filozofijo, religijo, življenjem 

12. Mara Kralj, 1987, olje, platno, 52 × 65 cm

in odnosi sta bili povod, da je nastala slika 
Noseča ob goreči vodi, 1986 (sl. 11).   
Ikonografski motiv goreče vode, ki ga je v 
delo vpeljala slikarka, izhaja iz prispevka v 
naravoslovni publikaciji o pojavu t. i. goreče 
vode.  
Za vrednotenje notranje resničnosti in 
duhovne zapletenosti, kot jo je doživljala 
slikarka, ki noseča v celopostavni podobi 
na sliki kaméni za želje, sanje…, v tem 
alegoričnem delu, kot bi ustvarjala kolaž, niza 
simbolne podobe: svoj Pomladni avtoportret 
kot slika v sliki na desni strani, original je 
nastal leta 1974, predstavlja v tem delu 
pendant kopiji slike Privid Goustava Moreauja 
na levi strani. Baročna spomenika: vodnjak 
pod zvonikom cerkve sv. Florijana na Gornjem 
trgu v Ljubljani in detajl iz vodnjaka treh rek 
Francesca Robbe so vzeti iz okolja, kjer Mira 
Uršič živi, ustvarja in dela, kadar je v Ljubljani.  
Poleg kompleksne in večplastne simbolike, ki 
je v tem besedilu zgolj nakazana  - »metafore 
ne moreš v celoti razumeti, če je ne doživiš«, 
pravi Mira Uršič - je na skrajnem levem delu 
slike viden v izrezu tudi rdeči fotelj, kamor je 
slikarka pogosto umestila svoje portretirance. 
Med njimi tudi vsestransko ustvarjalko: 
keramičarko, kiparko, slikarko, ilustratorko, 
oblikovalko lutk in filmsko maskerko Maro 
Kralj, 1987 (sl. 12).  
Izjemen portret umetnice, izvrstno likovno in 
kompozicijsko umeščen, ponovno opozarja na 
Miro Uršič kot odlično portretistko. 
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13. Avtoportret, 1990, tuš, akvarel,  18 × 28 cm

Leto 1988 napoveduje slikarkino novo obdobje.  
Intenziven stik z jogo in njenimi duhovnimi 
praksami  je ustvarjalko navdihoval v 
slikarstvu s hitro in energično potezo v 
seriji tuš-akvarelov iz leta 1990: Avtoportret, 
(sl. 13), Smreke v Ratečah, (sl. 14), Sv. Jakob 
(sl. 15), Kostanj, 1990/91 (sl.16) Madona/Pušeljc, 
1991 (sl. 17) ter z monumentalnimi makro 
povečavami.  

14. Smreke v Ratečah, 1990, tuš, akvarel, 31 × 43,5 cm
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15. Sv. Jakob, 1990, tuš, akvarel, 40 × 31 cm

16. Kostanj, 1990-91, tuš, akvarel, 17 × 20 cm

17. Madona-pušeljc, 1991, tuš, akvarel, bindakota, 14 × 15,5 cm
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18. Moj levi palec, 1991, 
olje, platno, 100 × 70 cm

19. Tulipani, 1992, olje, 
platno, 71 × 101 cm
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Sliki Moj levi palec, 1991 (sl. 18) v velikosti 100 
× 70 cm, so sledile večinoma povečave rož 
in cvetov: Tulipani, 1992 (sl. 19) …  z Božičnimi 
zvezdami, 1993 (sl. 20 in 20a), pa je to obdobje 
izzvenelo. Poleg portretov in alegorij si na 
pregledni razstavi posebno pozornost 
zaslužijo tudi cvetlična tihožitja, ki so izjemna 
tako kompozicijsko kot likovno. A slikovit, 
ustvarjalen in produktiven čas slikarke Mire 
Uršič se nadaljuje.   

20a. Božične zvezde, 1993, olje, juta,  25,5 × 51 cm

20. Božične zvezde, 1993, olje, platno, 105,5 × 71 cm
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21. Sv. Peter, Ljubljana, 1993, pastel, karton, 94 × 67 cm

22. Kužno znamenje, Maribor, 1995, olje, platno, 48 × 27 cm
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Pastel Petrova cerkev v Ljubljani, 1993 (sl. 
21) navduši s kompozicijo - z umestitvijo 
zvonika med dve stolpnici, mehkobo in 
s prevladujočim ognjenim koloritom, 
komplementarno barvno uravnoteženim s 
krošnjami dreves. 
Kužno znamenje v Mariboru, 1995 (sl. 22) v 
tehniki olja in prevladujoči temini “črne” noči, 
je avtorica naslikala v večih različicah. Čeprav 
Mira Uršič ustvarja v številnih tehnikah, ji je 
najljubše prav slikanje z oljnimi barvami, a se 
njihovemu učinku zelo dobro približa tudi s 
hitrosušečimi akrili. Slikarka je odlična tudi v 
perorisbi: Cvet lotosa (sl. 23), Slon (sl. 24), obe 
iz leta 1997, sta si v primerjavi s Cvetlicami 
(sl. 25) v ovalnem formatu, nastalimi leta 1977, 
povsem enakovredni v kvaliteti in umetniškem 
izrazu. Motiv slona je v tem času pogost med 
slikarkinimi deli in je nastajal po naročilu 
hotela Slon v Ljubljani. Mira Uršič ga je večkrat 
upodobila tudi na svili kot slikarski podlagi, ki jo 
je v tem obdobju pogosto navdihovala.

23. Cvet lotosa, 1997, perorisba, 28 × 28 cm

24. Slon, 1997, perorisba, 30 × 30 cm

25. Cvetlice, 1977, perorisba, 
40 × 27 cm
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Za družinskega prijatelja Azema Shkrelija, 
albanskega pesnika, pisatelja, predsednika 
društva kosovskih pisateljev, direktorja 
nacionalnega gledališča Kosova in 
producenta Kosovafilma, je po prevajanju 
njegovih verzov in še posebej pesmi Magija, 
nastala slika z istoimenskim naslovom, 
1997 (sl. 26), kot “pismo” umetniku oziroma 
in memoriam istega leta preminulemu 
ustvarjalcu. Podobe Ljubljane, Miloška 
venera z žalostnim obličjem, verzi iz njegove 
pesmi Magija, prevladujoča rdeča barva in 
reminiscenca na sliko Veliko pismo Janeza 
Bernika (1964, Moderna galerija Ljubljana), 
slikarkinega profesorja na ALU v Ljubljani pri 
katerem je diplomirala, so likovni elementi, 
s katerimi se v tem delu najprej srečamo. 
Kadar Mira Uršič v svojih delih uporabi motiv, 
ki ga povzame iz likovne umetnosti, podatek 
o originalu ali detajlu vedno navede na hrbtni 
strani slike, kot na primer na sliki Kupido 
krona Venero, 1997 (sl. 27), kjer sta podobi 26. Magija, 1997, olje, platno, 100 × 80 cm

27. Kupido krona Venero, 1997, olje, platno, 100 × 100 cm

Venere in kupida povzeti iz Tizianove slike 
Venera z ogledalom, 1555, Narodna galerija 
Washington. Med temi deli je potrebno 
opozoriti tudi na ozek in pokončen format 
slike Leda z labodom, 1997 (sl. 28), ki je nastala 
za E× tempore Piran, navdih zanjo pa je 
bila izgubljena slika Leonarda da Vincija 
in predstavlja izjemno dobro variacijo na 
omenjeno delo in temo, še posebej, ker 
je Mira Uršič sliko interpretirala v svojem 
slogu, z dodano ikonografsko vrednostjo in 
s simboliko.  Fascinanten rez - slikarka se 
je odločila, da celopostavno Ledo naslika v 
pokončnem formatu brez glave in jo  upodobi 
v odsevu vodne gladine spodaj – ikonografsko 
spomni na Judito in Holoferna, Salomo in 
Janeza Krstnika tudi na Narcisa ter nas 
povezuje s kompleksnimi področji in sferami, 
kjer motivika Lede in laboda nima zgolj 
erotičnih konotacij. 
Tihožitje Amarilis, 1999 (sl. 29) je nastalo pred 
iztekom tisočletja.  Kompozicijsko izvrstno 
delo s fineso tekstur in struktur: krhkega, 
barvitega in slikovitega cveta v stekleni vazi 
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28. Iz samih lučnih žarkov, 2010, olje, platno, 130 × 42 cm

29. Amarilis, 1999, olje, karton, 58 × 35 cm

s številnimi odbleski in odsevi barv blaga 
na katerega je vaza postavljena oziroma 
tkanin, ki jo obdajajo, še posebej njihove 
doživete in občutene materialnosti draperij, ki 
zaokrožujejo celosten izraz tega dela. 
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30. Turška lilija in On, 2000, olje, platno, 100 × 70 cm
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Tudi na sliki Turška lilija, 2000 (sl. 30), se je 
Uršičeva osredotočila na več elementov - 
na ponazoritev pojmov, predstav, dogajanj 
v naravi in duševnih občutij - predvsem 
alegoričnih. Prosojnost venčnih listov cvetlice,  
prosojnost tkanine - rahlo odgrnjene zavese 
in za njo upodobitev  zabrisanega a dovolj 
prepoznavnega portreta slikarkinega bivšega 
moža z zgovornim in motrečim pogledom. 
Manjši čajnik v ospredju in v njem odbleski 
figur, uhani, abstraktna “Dalijevska” forma v 
notranjščini…, govorijo v simbolnem jeziku in z 
alegoričnimi pomeni. 

V času, ko se je leto 2000 prevesilo v 2001, 
je nastalo delo Zima (sl. 31). Zasnežen in 
sončen detajl gozda na grajskem hribu v 
Ljubljani je poln optimizma, igrivosti in veselja. 
»Sijalo je sonce in sneg se je topil ter padal 
z vej. Drevesa so imela pozlačena debla in 
po snegu so metala dolge modre sence. 
Pogovarjala so se s svojimi rahlo obloženimi 
zasneženimi vejami in govorila o svojih 
odnosih, ki jih imajo med seboj…«, je v utrinku 
ob sliki povedala Mira Uršič. Vzdušja, ki nam jih 
preko svojih del posreduje slikarka, govorijo 
tudi o njenih preciznih in natančnih zaznavah.  

31. Zima, 2001, olje, platno, 50 × 70 cm, foto Branimir Ritonja
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Slika Lovor, 2001 (sl. 32), na primer je nastala 
poleti. Razkošno in bohotno tihožitje z 
lovorovimi vejami v drznem kompozicijskem 
rezu, s finesami in niansami v koloritu, 
opazovalcu med drugim tudi sporoča, da 
odtrgan od vira življenja, kljub vsemu usiha in  
vene … A življenje v naravi se ob toplem soncu, 
zorenju fig in z “rajskimi” pticami v krošnji  
drevesa nadaljuje… Figa, 2002 (sl. 33). 
Med leti 2003 in 2016 je med slikarkinimi deli 
nastalo kar nekaj kolažev. Ti so, kot pravi 
slikarka, najhitrejši način, da realiziraš to, kar 
misliš, saj se razmišljanje in čutenje relativno 
hitro spreminjata.  Kolaž - ilustracija pesmi 
Srečka Kosovela: Kons 5, Integrali, 2003/4 
(sl. 34), nas kot prvi uvede mednje. 

32. Lovor, 2001, olje, platno, 60 × 50 cm

33. Figa in ptici, 2002, olje, platno, 60 × 70 cm
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34. S. Kosovel -Kons 5,  
2003-04, olje, kolaž, platno, 

90 × 70 cm

34a. S. Kosovel -Integral - 
Opuščene, 2003, 

akril, kolaž, platno,  
80 × 60 cm
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35. Angel na Šancah, 2009, olje, platno, 35 × 45 cm

36a Rožni vrt, 2011, akril, papir, 15 × 22,6 cm
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dela (9 cm × 9 cm) kvadratnega formata, 
s poudarjeno številčno simboliko - 9 in z 
enakovrednimi odnosi med stranicami enakih 
dožin kjer so  kompozicijska in simbolna 
razmerja glede na pravokotni format 
specifična. Ponekod je med abstraktnimi 
formami prisoten detajl zabrisane krone, 
ponekod očesa, tudi pečata, vendar so dela že 
zaradi kompozicije in kolorita zgovorna sama 
po sebi.  

V tem času med likovnimi deli Mire Uršič 
opazimo tudi več slik z ezoterično in 
krščansko ikonografijo. Angel na Šancah, 
2009 (sl. 35) s svojo energijsko in prostorsko 
fluidnostjo, s simboliko: prosojnimi magičnimi 
kroglami, mehurčki, sferami itd., je eteričen, 
a prepoznaven, z dobršno mero abstraktnih 
kompozicijskih form. Pri Marijanski ikonografiji, 
2011 (sl. 36-1 do 36-4 in 36a) prevladuje 
abstrakcija. Gre za intimna miniaturna 

36. 1 - 4, Marija, 2011, monotipija, akril, 20 × 22 cm
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V tem likovnem ciklu je potrebno opozoriti 
tudi na večji kvadratni format slike Marija z 
detetom (sl. 37) Van Eyckovega lepotnega 
tipa, ki jo je slikarka umestila v sečišče 
diagonal, obdala s prizori, povezanimi z njenim 
življenjem, umeščenimi v socvetja božične 
zvezde, z neštetimi mehurčki, kapljicami in 
sferami, ki se porajajo iz ikonografskega in 
globinskega centra slike - iz srca božjega 
deteta… 

37. Marija z detetom, 
2011, olje, platno,  
100 × 100 cm

38. Astre, 2009, olje, 
platno, 70 × 80 cm
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39. Tihožitje na črnem ozadju, 2014-21, 
akril, platno, 80 × 60 cm

40. Irisi, 2017, akril, platno, 44,5 × 34,5 cm

Prav ob vsakem času in v vseh ustvarjalnih 
obdobjih Mire Uršič lahko občudujemo 
njena tihožitja. Zdi se, da poustvarjajo 
posebno meditativno vzdušje tako njej, ko 
jih je ustvarjala, kot nam, ki jih opazujemo. 
Astre, 2009 (sl. 38), Tihožitje na črnem ozadju 
2014/2021 (sl. 39), Irisi, 2017 (sl. 40) so si po izboru 
cvetja in načinu predstavitve med seboj zelo 
različni. Pri vseh pa gre za specifično doživetje 
in občutenje vsakega detajla, vendar ne v 
smislu hiperrealizma, pač pa v intenzivnem 
slikarkinem zaznavanju žive narave, njenega 
temperamenta, fines, različnosti kljub 
navidezni podobnosti…  
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Portret Andreja (sl. 41) je slikarka dokončala 
januarja 2021, prav tako poslikavo lesenega 
stolčka, na katerem je upodobila motiv ženske 
Na planetu fantazije, (sl. 42) kot osrednji motiv 
sedalne ploskve, medtem ko so poslikave nog 
stola z njim simbolno povezane, pa naj gre 
za Izgon iz raja po motivu Masaccia iz kapele 
Brancacci (sl. 42a), Ateno in Neptuna, Miho 
Maleša …

41. Andrej, 2021, olje, platno, 70 × 50 cm

42. Izgon iz raja, stol, 2021, olje, stol - 
noge, detajl, 46 × 36 × 38,5 cm
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42.a Na planetu fantazije, stol, 2021, olje, stol - sedalna  površina, 38,5 × 38,5 cm

Četudi je Mira Uršič glavnino svojega opusa 
ustvarila v slogu realizma, prepoznavnega 
in značilnega le zanjo, ta  kljub številnim 
odvodom in eksperimentom gotovo ne 
bo izumrl, kot tudi slikarstvo ne. Njegovo 
ponotranjeno vizijo je ob svojem jubileju, 
70-letnici prenesla tudi v portret Andreja 
(sl. 41), za katerega se zdi, da s svojim 
vizionarskim pogledom, tako kot rimski bog 
Janus - po njem je po reformi Julija Cezarja 

imenovan prvi mesec leta, januar, saj je zaradi 
upodobitev Janusa z dvema obrazoma, od 
katerih gleda eden naprej in drugi nazaj, 
izpeljan nauk, da je treba pred vsakim 
dejanjem pogledati v preteklost in upoštevati 
posledice v bodočnosti - zre v prihodnost in 
preteklost hkrati.

Nuša Podgornik,
umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka
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Črtica Misterij žene je v zgodovinskem 
spominu, skupaj z njeno avtorico, pisateljico 
in borko za pravice žensk Zofko Kvedrovo, 
literarni spomenik ženskam: sestram, 
materam, ženam, znanstvenicam, 
umetnicam… In vsem borkam za njihove 
pravice. Izbojevale so si jih tudi slikarke. Ali 
moremo zato govoriti o ženskem slikarstvu, 
o umetnosti žensk, kot tudi o njihovem 
doprinosu v  umetnosti, znanosti in na drugih 
področjih?!  Ženske so v patriarhalni družbi še 
vedno obravnavane drugače, predvsem so 
manj priznane, čeprav gre za enakovreden pol 

MISTERIJ SLIKARKE IN PESNICE MIRE URŠIČ

ustvarjalnosti.  
Slikarka in pesnica Mira Uršič se likovno in 
tudi z besedami sprehaja skozi zgodovino 
umetnosti in vseh družbenih dogajanj 
ter lastno poetiko vzporeja s preteklimi in 
sedanjimi stanji naše družbe. Vse skupaj 
prekvasi v novih kontekstih, ki nas osupnejo. 
Preplete svoje poglede na zgodovino 
umetnosti, na družbene premene, ki se 
odražajo v sedanjosti. Umetnica odkriva 
mite, religioznost, velike zgodovinske like in 
vzporedno zre na tisti vsakdanji svet človeka, 
skozi katerega odslikava naravo in lepoto 

43. Portret Aleksandre Kornhauser,  2020, akril, 
platno, 80 × 100 cm

44. Mona Lisa in 
Dalijeva Gala, 
1997-98, olje, 
platno,  
100 × 70 cm
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tuzemske bivanjske izkušnje slehernika. Blizu 
sta ji tako Antika in Platon kot renesansa in 
rojstvo znanosti. Naslika apoteozo velikemu 
Leonardu in hkrati kontroverznemu Daliju. 
Pritegne jo preobilje in skrivnostna ustvarjalna 
moč v dobi baroka, hkrati pa razmišlja o 
osvobajajočih dejanjih (neo)avantgard…  
Privzema, citira in komentira vse, kar jo 
vznemiri, uporablja klasične slikarske tehnike, 
fotografije in kolaže; kot pesnica izbranih 
besed. 

45. Adam in Eva, 1979, olje, platno, 118 × 90 cm

46. Akt na bežečem kozlu, 1985,  
olje, platno, 100 × 65 cm
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Zrcaljenju čiste domačijskosti (skozi realistične 
prakse), takšnemu načinu so se posvečali pri nas 
vesnani,  je dodala odseve svojega lastnega sveta, 
kakršnega je poznala ob odraščanju na podeželju in 
ga pozneje prepletla z vedenjem in spoznanji, ki jih kot 
ženska in umetnica odslika iskreno in neobremenjeno; 
prav zato nima pomislekov pri uporabi citatov. Tako 
podčrta lastni ustvarjalni nazor in se ne poskuša 
približati izvirniku dane predloge; celo več, drzne si 
podobo predrugačiti, razrezati, dopolniti, združiti ali 
razdružiti, vse v želji, da doseže sebi lastno misel. Saj, 
njena pesem Misel pove: «Kot poteza čopiča, misel 
zdrsi / bliskovito se v okolje sprosti, / ni  odziva – ni 
smrti!«

Pomladni avtoportret (1974), ki se pozneje pojavlja še 
kot slika v sliki, predstavlja njen življenjski in slikarski 
nazor; z razgaljenim oprsjem in šopkom v rokah ter 
ocvetličenim klobukom slikarka zre v gledalca, ki 

sprva v eksploziji pisanih barv niti ne opazi, da 
obraz razpolavljajo rdeče barvne lise. Lahko 
bi bile srage krvi, sama pa to slikarsko gesto 
razlaga v tem smislu, da gre za fascinacijo 
na moč rdeče barve in na lastnosti rdeče po 
fauvističnih načelih, ki so ji blizu. Umetnica je 
v 70. letih prejšnjega stoletja diplomirala na 
likovni akademiji in pred njo je tedaj ležal ves 
svet. Svet v vsej svoji radosti, v ustvarjalnem 
zanosu, kar se je nedvomno odražalo v  
barvah. 
Avtoportrete je slikala tudi desetletja pozneje, 
v zavedanju svoje ženskosti, skoraj vedno 
pa v zanjo prelomnih časih. Avtoportret 
z večnim ognjem (1980) ima simbolične 
konotacije. Umetničini ognjeno rdeči lasje 
so večni ogenj nad posodo daritve, tako da 
komajda opazimo čisto profani motiv, ki ga 
avtoportret prekriva; gre za sinove roke na 

47. Pomladni portret, 1974, olje, platno, 100 × 80 cm

48. Avtoportret z večnim ognjem, 1980, 
olje, platno, 55,5 × 35 cm
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49. Cankar kot Venet s čelado, 2005-07, olje, platno, 80 × 70  cm

50. Mostiščarji, 1994-2004, olje, platno,  91 × 191 cm
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51. Grad Mala loka, 1992, olje, platno, 100 × 100 cm

52. Sejalec, 1997, olje, platno, 100 × 100 cm

tipkovnici računalnika. Prav to je  posebnost 
umetnice, da združuje vsakdanje motive z miti 
in legendami, seveda na povsem svojstven 
način; gre za znane ali samo njej lastne 
alegorije. 
Meduza, ena izmed sester Gorgon, simbolizira 
poglavitni nagib, duhovnega in razvojnega, 
vendar izprijenega v nečimrno stagnacijo. 
Krivdo, ki je nastala zaradi zanosa želja, je 
mogoče premagati edino s prizadevanjem, da 
se doseže prava mera, skladnost… Spačena 
podoba, ki povzroča okamnelost (pretiran 
občutek krivde), namesto pravične osvetlitve.1 

Tudi Mirina slika Meduza (gre za več slik s 
tem motivom, ki so pogosto združeni z drugo 
motiviko) je takšen fenomen; s glasom vabi 
in  poskuša očarati, a se zaveda nepoznane 
groze v sebi. Zato slikarka, ko se oglasi kot 
pesnica,  v pesmi Vaba pravi: »Stopite čez moj 
prag / v evforijo brstenja pomladi / v toploto 
poletnih žarkov / v grozo mrzlih samot.// Ne 
ustavljate koraka / zavdajte negotovosti / 
vdihnite mavrični znoj / ponesite del v svoj 
vsakdan.«  In izlije takšno nemoč – okamnelost  

53. Meduza, 1986, olje, platno, 156 × 202 cm
1 J. Chevalier-A. Gheerbrant, Slovar simbolov, Mladinska 
knjiga, Ljubljana 1993 2 prav tam
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v pesmi  Kamen v duši: »Sila kola lomi, os se 
ne zlomi, / solzava križpot vije se v drob. // Ne 
bo kocke, ne vrtnice rosno bele, / stara kača 
obrne se vzhodno od raja. // Krivda izgnana 
se vrže v prepad, / roko steguje srce, vabi 
na bakanal!« Potem Meduzo odreši junak, 
njeno grešno podobo pokaže na svojem 
ščitu in prične se pot očiščenja… Avtoportret 
(1978), kjer je sebe poudarjeno naslikala kot 
skrivnostno žensko, saj citat Leonarda in 
njegove Mone Lise to nedvoumno podčrtuje, 
kaže na njeno samozavest in predanost 
absolutni lepoti, ki prihaja iz upodobljenkine 
notranjosti. Ta svet, poln skrivnosti, se zdaj 
kaže kot čista duša. Prekrižane in počivajoče 
roke Mone Lise in njim pendant druga roka 
(umetničina?) iz realnega sveta so znak 
prenosa energije in moči. 
Pogosto se v njenem opusu pojavlja rdeči 

54. Vodnar (F. Robba) 
na rdečem fotelju, 

1985, olje, platno, 
46 × 33 cm

55. Tihožitje s kipcem Lenina, 1984, 
olje, platno, 45 × 55 cm
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fotelj, sam ali v kombinaciji z Meduzo;  v 
rubinasto rdeč žamet oblazinjen stol, je 
tisti kultni predmet, ki je v ateljeju zavzemal 
(zavzema) posebno mesto in je bil priča 
ustvarjenemu nemiru in zanosu; pogosto je 
slikarka  nanj posadila svoje portretirance. 
Postal je čarovniški stol s prividi Meduze ali 
drugih artefaktov; npr. glavo boga Neptuna 
(rečnih božanstev Savusa in Nauportusa) 
z Robbovega vodnjaka. Mirin fotelj je bil 
zatočišče in izhodišče; počasi se je tudi sam 
spremenil v žensko telo. Tako kot je čutila Mira: 
porajanje vsega živega, dajanje, ustvarjanje… 
Ves svet skozi sebe in skozi svoje telo. Z 
dotikom roke prevaja na površino platna 
vsa čustva in misli; desnica drži čopič, levica 

paleto. Potem stisne pest in opazuje svoj levi 
palec. In zdaj vidi jasno. Naslika ga! V vsej svoji 
veličini se palec pne pred pokrajino drugih 
prstov. Je faličen simbol in ima ustvarjalno 
moč.2 Je anima in animus. Tudi v umetnici je 
prisotna tista dvojnost, ki poganja svet. Njeno 
cvetje, rože vseh vrst (travniške in žlahtne), 
so upodobitve ljubezni in skladnosti, saj gre 
za simboliko rajskega stanja. Skoraj ni slike, 
kjer Mira ne bi pridala vsaj en cvet. Tako lahko 
cvetje raste iz glav, drugje skoraj povsem 
prekrije portret, vrtnice pa zacvetijo iz čisto 
običajnih vtičnic… Na vseh teh tihožitjih se 
kaže njen izraziti smisel za kromatske akorde, 
nabor predmetov pa je nadvse pester in 
nenaključen.  

56. Alegorija v ateljeju, 1988, olje, šolska tabla, 122 × 242 cm

2 prav tam
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Zaokrožimo zapis o ustvarjanju slikarke Mire 
Uršič, od slik, nabitih s simboli in pomenljivimi 
citati iz različnih umetnostnih slogov, do 
portretov kot sta portreta dveh močnih, 
pomembnih in posebnih žensk; umetnice 
Mare Kralj (1909-2010) in znanstvenice ter 
pedagoginje dr. Aleksandre Kornhauser - 
Frazer (1926-2020), ki ju je znala ujeti v pravem 
elementu, v vrtincu življenja in družbenega 
angažmaja. V njunem in svojem misteriju. 
Mira Uršič je na slovenski likovni sceni povsem 
samosvoja umetnica. Enako ji je ljub realizem 
kot nadrealistični način odslikavanja posebnih 

stanj in dogodkov; zdaj slika plastično, drugič 
ji je bližje abstrahiranje in migotanje svetlob, 
zdaj spet čista govorica barv ali drugič 
izraznost poglobljenega ekspresionističnega 
načina. Težko bi jo, tako slogovno kot tudi skozi 
njeno poetiko, umestili v kakršenkoli okvir. Ga 
tudi ne potrebuje. Je samo Ona: Slikarka in 
Pesnica.  

Milena Zlatar

Besedilo ob razstavi Mira Uršič, Jubilejna razstava, 
v Galeriji Instituta »Jožef Stefan«, od 27. julija do 2. 
septembra 2020, zloženka, izdal IJS, Ljubljana 2020 

57. Moje otroštvo, 2018, akril, kolaž, 100 × 100 cm
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TEMATSKE PRILOGE
... iskrenost in ljubezen ...

58. Ples v Tivoliju, 1987, 
olje, platno, 70 × 98 cm

59. Akt Jožice ob fotelju (last Sever),  
1983, olje, platno, 98 × 118 cm
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61. Harakiri, 1974, olje, platno, 80 × 60 cm

60. Akt, 1985, olje, karton s kredo, 47 × 27 cm
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... gostobesedna intenzivnost 
čustvenega naboja ...

62. Harmonika in parazol, 1999, olje, platno, 40 × 60 cm

63. Harmonika z bučo, 1999, olje, platno, 40 × 60 cm

64. Buča in kelih, 1999, 
olje, platno, 60 × 40 cm

65. Hortenzija z bučko in tulipan, 
1999, olje, iverka, 70 × 50 cm
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66. Hortenzija, kutina in jabolki, 1999, olje, iverka, 50 × 70 cm

67. Tihožitje z bučami in čajnikom, 2006, 
olje, podbarvan karton, 50 × 65 cm

68. Tihožitje s sadjem in škarjami, 1996, olje, 
platno, 45 × 70 cm
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... visokoenergetska 
barvitost čustev ...

70. Paprike in jabolka, 1984, olje, platno, 30  × 40 cm

71. Jabolka in petelinček, 1996, olje, platno, 25 × 35cm
69. Tihožitje z rdečim vrčem, 1986, olje, 
platno, 40 × 30 cm
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73. Grška granatna 
jabolka, 1986, 

olje, platno, 40 × 40 cm

72. Skupina buč pod 
gorenjskim parazolom, 
1998, olje, platno, 
80 × 100 cm
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74. Zlata irisa, 2017, akril, platno, 30  × 20 cm

... metaforična 
sublimnost flore ...

75. Pomlad na vrtu, 2017, akril, platno, 40  × 40 cm

76. Tillandsia, 1994, olje, juta, 71 × 41 cm
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77. Sončnice na zelenem, 2013, akril, platno, 75  × 58 cm

78. Štiri kale,  2017, akril, platno, 40,5  × 50 cm

79. Lepi slak, 2007, olje, platno, 50  × 60 cm
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Mira Uršič (1950) je maturirala na II. gimnaziji v 
Mariboru, kjer je za svoje likovno ustvarjanje prejela 
dve dijaški Prešernovi nagradi leta 1968 in 1969. 
Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je 
študirala slikarstvo in leta 1974 diplomirala pri prof. 
Janezu Berniku. Od leta 1974 do upokojitve je bila 
samozaposlena na Ministrstvu za kulturo RS, kjer je 
imela status svobodne likovne ustvarjalke - slikarke. 
Sodelovala je na številnih skupinskih predstavitvah, 
kjer je prejela več priznanj in nagrad, med njimi 1. 
nagrado mednarodne strokovne žirije za podobo 
plakata za Slovenijales leta 1987 in Grad Pri× odbora 
Art Stays leta 2017. Pripravila je mnogo samostojnih 
razstav, med njimi dve retrospektivni: leta 2020 v 
galeriji Instituta Jožef Stefan v Ljubljani in leta 2021 
v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor ter 
sodelovala na številnih skupinskih predstavitvah. 
Ilustrirala in likovno opremila je tudi več književnih 
del. O njenem delu so pisali umetnostni zgodovinarji 
in likovni kritiki: dr. Ivan Sedej, dr. Mirko Jutršek, 
ddr. Damir Globočnik, Mario Berdič, Judita Krivec 
Dragan, Nuša Podgornik, Iztok Premrov, Anamarija 
Stibilj Šajn, Milena Zlatar in drugi. Je članica ZDSLU, 
DLUM, likovne skupine Kud UKC dr. Lojz Kraigher 
Ljubljana, KUD Vodnikova domačija Ljubljana, KUD 
Rudolf Maister v Mariboru in KD Studenci v Mariboru, 
kjer je mentorica likovne skupine STIL. Piše tudi eseje 
in spremna besedila za kataloge in zgibanke ob 
slikarskih razstavah. Leta 1995 je izdala pesniško 
zbirko Jesensko cvetje in leta 2010 zbirko esejev in 
poezije Večno zelena smreka Brundorfa.

Samostojne razstave: (izbor)
1975, PEN klub, Ljubljana 
1975, Likovni salon, Kočevje 
1979, PEN klub, Ljubljana 
1982, Galerija Krka, Ljubljana 
1985, Galerija Commerce, Ljubljana 
1985, Galerija Alga, Izola 
1988, Galerija Ilirija, Ljubljana
1988, Galerija Vodnikova domačija, Ljubljana 

1989, Likovni salon, Kočevje 
1991, Galerija Smelt, Ljubljana 
1994, Galerija Vodnikova domačija, Ljubljana 
1994, Galerija Commerce, Ljubljana 
1995, Galerija Vodnikova domačija, Ljubljana 
1997, Mestna galerija - Villa Clementina, Wiesbaden,   
          Nemčija 
2000, Galerija Geoplin, Ljubljana 
2001, Galerija Vodnikova domačija, Ljubljana 
2002, Galerija Krka, Ljubljana 
2004, Galerija Staneta Kregarja, Ljubljana 
2005, Galerija KD Ivan Cankar, Vrhnika 
2009, Miheličeva galerija, Ptuj 
2011, Vodnikova domačija, Ljubljana 
2011, PEN klub, Ljubljana 
2012, Mestni muzej, Idrija 
2018, Galerija Janeza Boljke, Imago Sloveniae, 
          Ljubljana 
2020, Galerija Instituta Jožef Stefan, Ljubljana
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