
Мартина Гасер 

"Шта је исправно? Шта је важно" 
Уградња: сликање (акрил на дрвету) 

 

 

Изложба: 20. марта до почетка јуна 2021 

 

Шта је исправно, а шта важно? Чили и Чаки се то питају. 

Питања која сви изнова постављамо у животу, посебно у тешким фазама живота. 

Нарочито у тако необичним временима попут ових, када се изненада пандемија у 

облику новог вируса, пробије читавим светом и потпуно преокрене наш уобичајени 

живот. 

Ствари и активности које су раније биле важне, oꙣ jeꙣнoм нису вишe и не могу сe 

дoгаѣати. Неке ствари мењају своје значење и одједном постају важне, можда управо 

зато што недостају или зато што их одједном примећујемо, иако су увек биле ту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиле & Чаки 

Два лика, који су главни протагонисти излога Дениса, потичу из пројекта за децу „Чиле 

& Чаки“, на којем Мартина Гасер (илустрације) тренутно ради заједно са Францом 

Шустером (текст). 

 

Info:  
www.grundsteingasse.com 

www.martinagasser.eu 

 

  

 

Нема безначајних питања, а Мартина Гасер и излог Денис желе да позову све да 

нам пошаљу своје одговоре! 

Објавићемо их (анонимно) на почетној страници (grundsteingasse.com) и на 

Фацебоок-у (facebook.com/SchaufensterDenis). 

Допустите нам ваше одговоре! 

Пошта на: richtigundwichtig2021@gmail.com 

 

https://www.grundsteingasse.com/
https://www.martinagasser.eu/
https://www.grundsteingasse.com/
https://www.facebook.com/SchaufensterDenis
mailto:richtigundwichtig2021@gmail.com


Martina Gaser 

"Što je ispravno? Što je važno" 

Ugradnja: slikanje (akril na drvu) 

 

 

Izložba: 20. ožujka do početka lipnja 2021 

 

Što je ispravno, a što važno? Čile i Čaki se to pitaju. 

Pitanja koja svi iznova postavljamo u životu, posebno u teškim životnim fazama. 

Pogotovo u izvanrednim vremenima poput ovih, kada iznenada pandemija u obliku 

novog virusa, pogodi cijeli svijet i potpuno preokrene naš uobičajeni život. 

Stvari i aktivnosti koje su prije bile važne odjednom više nisu i ne mogu se više 

odvijati. Neke stvari mijenjaju svoje značenje i odjednom postaju važne, možda 

upravo zato što nedostaju ili zato što ih odjednom primjećujemo, iako su uvijek bile 

tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čile & Čaki 

Dva lika, koji su glavni protagonisti izloga Denisa, potječu iz projekta dječje knjige 

"Čile i Čaki", na kojem Martina Gaser (ilustracije) trenutno radi zajedno s Franzom 

Šusterom (tekst). 

 

Info:  

www.grundsteingasse.com 

www.martinagasser.eu 

 

Nema beznačajnih pitanja, a Martina Gaser i izlog Denisa žele pozvati sve 

da nam pošalju svoje odgovore! 

Objavit ćemo ih (anonimno) na početnoj stranici (grundsteingasse.com) i na 

Facebooku (facebook.com/SchaufensterDenis). 

Dopustite nam vaše odgovore! 

Pošta na: richtundwichtig2021@gmail.com  

 

https://www.grundsteingasse.com/
https://www.martinagasser.eu/
https://www.grundsteingasse.com/
https://www.facebook.com/SchaufensterDenis
mailto:richtundwichtig2021@gmail.com

