Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Študij je opustil, ker mu ni »dišala« grafika, ki je bila tedaj osrednja
likovna tehnika ljubljanske slikarske šole. Po opravljeni prvi stopnji študija umetnostne zgodovine na Filozofski
fakulteti pa si je osnoval družino, se najprej zaposlil v Ljubljanski banki nato pa v Združenju glasbenikov. V njegovih
študentskih èasih je v šentjurskem »spodnjem bloku« nastal tudi njegov znameniti vokalni band New swing
quartet.
Dare Hering je nazadnje služboval kot izvršni producent razvedrilnega programa RTV Slovenija, na nacionalni
radioteleviziji pa delal tudi v umetniškem programu in v uredništvu za resno glasbo in balet.
Potem se je skupaj s fanti New swinga quarteta odloèil za profesionalno delovanje. Odloèitev je prinesla naporna
potovanja doma in po svetu, koncertom so sledili novi koncerti, nove turneje, televizijska in tonska snemanja.
Na vrhuncu kar štiri desetletja dolge glasbene kariere v kvartetu je Dareta doletela bolezen. Invalidsko se je
upokojil s tem pa se je konèala tudi neverjetno uspešna pot šentjurske vokalne skupine, ki je za vedno
zaznamovala slovensko glasbeno zgodovino.
Dare se slikarstvu ni nikoli èisto odrekel. Nekaj èasa je na šentjurski osnovni šoli celo vodil likovni krožek. Po upokojitvi
pa se je znova intenzivneje lotil svoje mladostne ljubezni. Je èlan skupine akvarelistov na Vrhniki, ki deluje v okviru
logaškega likovnega društva in pod mentorskim vodstvom uveljavljenega mojstra te tehnike g. Petra Lazareviæa.
Ukvarjajo se z izjemno težko vrsto akvarela, tako imenovanim slikanjem mokro na mokro (kar je bila v mladosti
njegova najbolj osovražena tehnika!), Dare pa slika tudi z akrilnimi barvami in v oljni tehniki ter se poskuša v
portretnem in abstraktnem slikarstvu.

Razstave:
- 2008 - 2013, redne letne razstave Društvo logaških likovnikov,
- 2011, »Razstava štirih« v Ribnici na Dolenjskem,
- 2008 - 2013, pregledne razstave skupine akvarelistov, v razliènih razstavnih okoljih,
- 2011, razstava s slikarko Tonèko Magon, Kristalna galerija v Logatcu,
- 2012, samostojna razstava v »gornji galeriji« na Šmarni gori pri Ljubljani,
- sodelovanje na slikarskih sreèanjih (ex tempore) Logatec, Polzela,
Sinji vrh nad Ajdovšèino, Žusem, Plešce in Fužine (HR)

JSKD OI Šentjur, Center kulture Gustav, ul. Dušana Kvedra 16, 323O Šentjur, T: 03 491 40 70, E: anita.kolesa@jskd.si
Program razstav in dogodkov v Galeriji Zgornji trg finanèno podpira Obèina Šentjur.

DARE HERING

Èeprav je Dare Hering svojo blešèeèo kariero zgradil na glasbenem podroèju, ga je vedno zanimala tudi
likovna umetnost. Po zaèetnih raziskovanjih v mladosti, ki so ga pripeljala celo do resnejših študijskih poskusov,
je konèno prišel èas, ko se ji lahko z vso predanostjo posveèa.
V raznolikem vsebinskem repertoarju izraznih možnosti se najpogosteje sooèa s krajino v širšem pomenu
besede. Komunicira z vsemi naravnimi danostmi motiva, ki jih želi premišljeno preliti na belino slikovnega polja,
zavedajoè se zahtevnosti akvarelne slikarske tehnike, ki ne dopušèa popravkov, saj je neizprosna v svoji
prezenci ter nedovzetna za poznejša popravljanja in kozmetièna olepševanja. Zato za neposrednostjo,
prvinskostjo in jasnostjo zapisa bivata premišljenost in pretehtanost, ki nato vodita v sprošèen in suveren naèin
akvarelnega vizualiziranja. Zdi se, da avtor pred tem motivno snov predela, da jo vodi skozi obèuteno likovno
sestavljanje, iskanje sozvoèij, kontrapunkta in harmonije – èe skušamo iskati verbalno ponazoritev za skladnost,
ravnovesje, pa tudi za vsa tista obèutja, ki jih razodevajo Heringove uglašene likovne stvaritve. Zaigrajo namreè
v harmoniji, ki jo je mogoèe doseèi le s pretehtanim komponiranjem, z ljubeznijo in z nenehnim potovanjem
med vizualnimi zaznavami in osebnimi doživetji.
Anamarija Stibilj Šajn , umetnostna zgodovinarka in likovna kritièarka
(odlomek iz likovne kritike ob avtorjevi samostojni razstavi na Šmarni gori)

V èetrtek, 29. avgusta 2013, ob 19.30,
vas in vaše prijatelje vabimo
v Galerijo Zgornji trg v Šentjurju
na odprtje razstave likovnih del DARETA HERINGA.
Na razstavi predstavlja svoja raziskovanja v akvarelu,
gvašu (akvarel z dodatkom bele tempere) in akrilni tehniki.
Likovni dogodek bomo popestrili
z glasbenim nastopom Marjana Petana.

Razstava bo na ogled do 22. septembra 2013,
ob delavnikih je odprta od 9. do 16. ure,
ob sobotah in nedeljah pa po vnaprejšnjem naroèilu
(TIC 03 749 25 23)

Božidar Hering, po domaèe Dare, se je rodil 10. oktobra 1947 v Ljubljani, materi študentki
farmacije. Po oèetu politiku, veseljaku in pevcu, po katerem je dobil še tri sestre in brata, je
podedoval ustvarjalnost in veselje do glasbe, po mami, ki je bila sopotnica pesnice Marièke
Žnidaršiè, igralke Ruše Bojèeve (tete Pehte), slikarja cerkniškega jezera Lojzeta Perka, pa je
nasledil njeno pesniško dušo.
Ker je bila mama vojaška štipendistka, je morala doštudirati v Beogradu, zato je Dare prvih pet
let življenja preživel na Dobrni pri mami Francki, ki je po smrti svoje sestre posvojila njenega
komaj rojenega otroka (kasneje tudi druge otroke pokojne sestre) pa kljub temu vnuku Darèku darovala vso
materinsko toplino.
Po mamini vrnitvi domov, sta se najprej preselila v Ljubljano, nato pa ju je pot vodila v Stari trg pri Ložu. Dare je tam
je obiskoval dva razreda ljudske šole in dva razreda klavirja pri prof. Mrcinovi in njenem možu. Ob popoldnevih je
»partizanil« po hribih Loške doline, kjer je mama kot vojaška sanitetna uslužbenka skrbela za lekarno. Še posebej
je bil ponosen, kadar je ob vojaških manevrih morala obleèi oficirsko uniformo.
Konèno je Daretova mama odslužila vojaško štipendijo in preselila sta se v Šentjur. Kmalu je dobil oèima Nikolo
Tataloviæa, ki je zaradi svoje srènosti, odprtosti in dobrote, postal zelo spoštovan Šentjurèan, njemu pa pravi oèe.
Prve likovne in glasbene korake v Šentjurju je naredil ob uèiteljici na osnovni šoli in mentorici ge. Rozmanovi, ki je
bila obenem tudi zborovodkinja šolskega zbora.
Srednješolska leta je preživel na celjski gimnaziji nato pa se po uspešno opravljenem sprejemnem izpitu vpisal na

