
Jezik u kontekstu: Oblikovanje riječi. ___ /14 itema.       Sastavila: Sabine Nagy 

Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi! Dopunite tekst pravilnim oblikom zadanih riječi u 
zagradama (1-14)! Napišite ispravne odgovore u tablicu! Riješen je item 0.  

Koraljka Kovač: Uloga umjetnosti je prenositi ljepotu  

Koraljka Kovač rođena je 17.7.1971. u Zagrebu. 
Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. 
1991. godine upisala je Akademiju likovnih 
umjetnosti u Zagrebu. Do sada je imala 47 
samostalnih i 67 skupnih izložbi u (0) ___ (zemlja) i 
inozemstvu.  

„Moje slikarstvo temelji se na osjećajima i nastaje iz 
ljepote. Budući da se u (1) ___ (svijet) događa puno 

toga lošega, potrebno je u njega unositi ljepotu. Smatram da je uloga (2) ___ 
(umjetnost) prenositi ljepotu. Tu poruku pokušavam i ugraditi u svoje slike.“  
 
Kako je u razgovoru istaknula Koraljka, za nju je slikarstvo način izražavanja 
unutrašnjog (3) ___ (stanje) kroz boje, oblike i kompozicije. „Svojim (4) ___ (slikanje) 
želim u svijet odaslati poruku (5) ___ (pozitivan) vibracija i predati ljepotu.“  
 
U svojim (6) ___ (djelo) Koraljka koristi kombinirane tehnike, ako je primjerice riječ o 
(7) ___ (ulje) na platnu kombinira pčelinji vosak i uljane boje, a ako je pak riječ o 
papiru, koristi različite vrste papira i ulja.  
 
Osim što puno stvara i (8) ___ (sudjelovati) na mnogim izložbama diljem svijeta, 
Koraljka Kovač docentica je Tekstilno-tehnološkog fakulteta od 2011. u Zagrebu. 
Svoje znanje prenosi tako što se trudi upoznati svoje studente kako bi ih što bolje 
usmjeravala u (9) ___(njihov) radu. 
 
„Za predavača je jako važno da uđe u senzibilitet osobe. Smatram da studente treba 
usmjeravati i polagano voditi, a ne agresivno. Negdje na (10) ___ (taj) putu otkriva se 
njihova osobnost. Potrebno je držati se (11) ___(pravilo) i treba dati svoje korekcije i 
sugestije, ali na nježan način i to se naziva podučavanjem.“  
 
Koraljka je u (12) ___ (svibanj) ove godine vodila likovne radionice za djecu u 
projektu pod (13) ___ (naziv) "Cvijeće za Mariju". Kako nam je otkrila, uživala je u 
radu s (14) ___ (djeca): „Bilo je jako lijepo raditi s njima. Ona su otvorena za duhovne 
stvari. Osjetila sam čistu ljepotu u radu s njima, ali i veliko emotivno zadovoljstvo.“ 

(Izvor: http://laudato.hr/Nasi-susreti/Koraljka-Kovac--Uloga-umjetnosti-je-prenositi-ljep.aspx?lang=it-IT, 27.12.2019., skraćeno) 
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Rješenje: 

0 zemlji 8 sudjeluje 
1 svijetu 9 njihovom 
2 umjetnosti 10 tom 
3 stanja 11 pravila 
4 slikanjem 12 svibnju 
5 pozitivnih 13 nazivom 
6 djelima 14 djecom 
7 ulju   

 

 


