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Maša Godec je bila rojena 2. maja 1985 v Celju. Že kot otrok je pokazala 
navdušenje, radovednost, ustvarjalno moč in vsak material, ki se je znašel v 
njenih rokah je bil “vzrok” za nastanek nečesa novega. Njena ustvarjalna vne-
ma jo je spremljala tudi med obveznim šolanjem in še vedno ustvarja, že ena-
jsto leto v likovno-keramičnem ateljeju Varstveno delovnega centra Tončke 
Hočevar v Ljubljani pod mentorstvom Erike Pavlin (slikarstvo) in Nade Nab-
ernik (keramika). 

Maša svoje slike dobesedno gradi z različnimi materiali (papir, pesek, žica, bla-
go, keramika...), ki jih lepi na platna in tako nastajajo kolaži, še bolj asemblaži. 
Posamični materiali se združujejo v celote, ki predstavljajo obraze, natančneje 
ženske obraze, običajno delno zakrite z oblikami, ki asociirajo na pokrivala. 

Boštjan Viler je o njenih slikah zapisal: “Na prvi pogled utegnejo učinkovati 
dela Maše Godec nekako neobremenjeno, skorajda bidermajersko pohlevna 
(pri čemer raba prislova ni pojmovana v historično-slogovnem kontekstu oz. 
pejorativnem smislu, temveč zgolj kot dojemanje stanja duha), in ko se gleda-
lec zazre v le-te, podoživi lastno preteklost iz otroštva - obdobje, ko je bil še 
obdan z nevidno aureo neomadeževanosti, ki mu je omogočila gledati svet 
okrog sebe v “lebdeči perspektivi”. A vendar po nazornem motrenju pričujo-
čih del se polagoma izkaže, da je slikarstvo Maše Godec svojevrsten krik ust-
varjalnosti, ki tenkočutno odstira tančice notranjega, duševnega dogajanja”. 

V keramičnem ateljeju je Maša, s pomočjo mentorice Nade, uspešna tudi pri 
oblikovanju uporabnih keramičnih predmetov; skodelic, krožnikov in skledic, 
ki so zanimivi zaradi poslikav, katerih motiviko izpeljuje iz vtisov, ki jih beleži 
s pametnim telefonom. Ideje in navdih išče v slikovnem materialu revij in kn-
jig ter z opazovanjem drugih avtorjev na medmrežju. V keramično poslikavo 
prinaša stilizirano naslikano cvetje, pogosto pa tudi ponavlja motive z lastnih 
slik. 
Avtorica se redno predstavlja na samostojnij in skupinskih razstavah ter se 
udeležuje likovnih kolonij.
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Maša Godec - M(adame) ali G(ospa)

Pričujoča razstava z naslovom M(adame) ali G(ospa) 
je pregled Mašinega enajstletnega dela v ateljeju in 
združuje zgodnje asemblaže in kasneje nastale bolj 
izčiščene tehnike, v katerih  večkrat uporablja barve 
in čopič in jim dodaja papir. Prej fantazijsko zasanjano 
tematiko skrivnostnih dam s klobuki so zamenjali mo-
tivi, ki še vedno prezentirajo ženske podobe, vendar 
nas prestavljajo v bolj zahtevno tematiko. Slikani in 
lepljeni obrazi, nič več zakriti s klobuki, s široko raz-
prtimi pogledi nagovarjajo opazovalca naj se zazre 
vanje, da jih občuti v njihovi drugačnosti. Manjši del 
slik, kjer so lepljeni deli obrazov prekriti z gmoto barve 
prehaja celo v  nekakšno grotesknost. Podobe niso več 
dopadljive, ljubke, od gledalca zahtevajo razmislek ali 
je ženska dama ali nekakšen novi konstrukt sodobne 
dobe, ki zahteva večno mladost, stalna spreminjanja, 
predelave in zamenjave, kar odslikujejo Mašina platna. 
Nalepljene premajhne ali prevelike oči, nosovi, ust-
nice, sodijo ali pa ne sodijo več v te iste obraze.

Potem se razpoloženje avtorice naenkrat spet spreme-
ni, pade v nekakšno infantilno fazo in nam ponuja ljub-
kost prisrčnih lutkic, ki želijo ugajati, spet na svoj način, 
kot bi se ustvarjalka odločila, da sprejema zahtevani 
kanon lepote ali da, kot je zapisal Boštjan Viler, iz nje 
vzkipi preteklost iz otroštva in spet zapelje gledalca v 
prijeten sen otroške fantazije in nedolžnosti.
 
Ti veliki preskoki se stalno ponavljajo in variacije na 
temo ženskih obrazov nas premetavajo sem in tja in 
ne vemo več ali so rezultat razpoloženjskih stanj ust-
varjalke, vplivov okolja, ali je vse samo naše lastno 
doživljanje ob opazovanju avtoričinih del.
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