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V tretji četrtini prejšnjega stoletja je naivno slikarstvo, še 
posebej v Evropi, doživljalo svoj višek. Zdelo se je, da je aka-
demska umetnost zašla v krizo in da bodo ustvarjalci morali 
najti nov stik s časom in prostorom, z ljudmi in življenjem; 
eno od poti so ponudili naivni umetniki, samorastniki.

Z njimi sta se v Evropi največ ukvarjala eminentna 
likovna teoretika Francoz Anatole Jakovsky in (v Zemunu 
rojeni) Oto Bihalji Merin.

Oto Bihalji Merin je leta 1971 kot 
uslužbenec Mladinske knjige v Lju-
bljani napisal knjigo Svetovni mojstri 
naivne umetnosti in jo opremil z re-
produkcijami z vsega sveta. Izšla je tudi 
pri pomembnih založbah: Mc Graw-
Hill (ameriška izdaja), Thames and 
Hudson (angleška izdaja), Kohlhamer 
(nemška izdaja), Weber (francoska iz-
daja) in Mondadori (italijanska izdaja).

Koncem leta 1974 je Bihalji v Haus 
der Kunst v Münchnu pripravil veliko razstavo naivne 
umetnosti, ki je imela ogromen odmev. V tistem času je bilo 
v svetu več kot 25 galerij, namenjenih naivnemu slikarstvu 
in kiparstvu, med njimi Galerija likovnih samorastnikov v 
Trebnjem, ki že od leta 1968 prireja likovne tabore in seveda 
razpolaga s pomembno zbirko likovnih del. V München sva 
na postavljanje razstave odpotovala s hišnim umetniškim 
fotografom, saj je mednarodni oddelek Mladinske knjige 
načrtoval nove, izboljšane izdaje knjige in je za to potrebo-
val dodatno slikovno gradivo. Zgodila se je skoraj pravljična 

noč: slavni Oto Bihalji Merin – med drugim s svojim bra-
tom ustanovitelj založbe Nolit v Beogradu – me je, radove-
dnega svežega založnika, vodil od slike do slike in mi jih 
razlagal, od Rousseaujevega (»carinikovega«) Lačnega leva, 
ki žre antilopo, do Belega jelena Ivana Generalića. Ob tem 
mi je povedal kup teoretskih stvari, ki jih za njim ponavljajo 
vsi likovni kritiki o naivnem slikarstvu. Najbolj sta se mi 

vtisnili v spomin dve z likovno teorijo 
malo manj povezani impresiji:

- najprej, je zatrdil Oto, da sko-
zi naivne umetnike govori Bog in da 
zato s svojimi iskrenimi pogledi slika-
jo svoj svet enako vse življenje,

- in izjava, ki mu jo je dal slikar 
Hirshfield ob svoji sliki »Pred ogleda-
lom«, na kateri pred velikim zrcalom 
stoji gola ženska in se češe, v ogledalu 
pa jo prav tako vidimo od zadaj. »Vse-
eno me je sram,« je odvrnil slikar na 

opombo, da bi v zrcalu morali videti žensko od spredaj.
Na razstavi ni bilo del slovenskih slikarjev. Takrat so 

pač »cvetele« Hlebine. Bihalji je vedel za Tisnikarja, pa mu 
nekako ni šel v koncept razstave, ostalih ni poznal. Dogo-
vorila sva se, da bo ob prvi možni priliki prišel v Ljubljano.

To se je zgodilo nekaj let kasneje. S soprogo Lizo, ki 
je bila njegov potujoči leksikon, smo se odpeljali v Treb-
nje. Dogovorjeno uro smo debelo zamujali in sodnik Janez 
Gartner ni preveč skrival, da smo mu sesuli delovni urnik. 
Izven uradnega časa je odprl galerijo za uglednega gosta, 

Ljudje iz sirotišnice, 1971,
olje na platnu, 70 x 90 cm

Razstavi na pot
Slavko Pregl
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ki si je posebej skrbno ogledal razstavljena dela prav vseh 
Slovencev in z Lizo izmenjeval opazke ter si v beležko pi-
sal opombe. Posebej se je ustavil ob delih Antona Repnika. 
Obisk se je seveda zavlekel, saj oba moža, potem ko sta z 
besedami strastno potonila v tematiko, ki jima je bila zelo 
blizu, nista gledala na uro. Zato smo domov grede debelo 
zamudili na podstreho osnovne šole v Grosupljem, kjer je 
živel in delal Viktor Magyar.

Kakorkoli zdaj obračam vsa ta doživetja, je kajpak za 
vse čase ostalo tole:

Oto Bihalji Merin in Nebojša To-
mašević sta, že spet v številnih svetovnih 
jezikih, leta 1984 sestavila Enciklopedijo 
naivne umetnosti sveta. V njej sta na 735 
straneh objavila zapise o 800 naivnih sli-
karjih z vsega sveta. Na strani 502 je re-
producirana slika Ljudje iz sirotišnice, 
1971, 70 x 90 cm, olje na platno, Antona 
Repnika. Po spletu vrste srečnih naključij 
se je slika pred kratkim znašla v javni li-
kovni zbirki sosednje občine Šentrupert.

»To kar vidite, je to kar vidite!« je v 
enem svojih intervjujev (leta 1964) po-
vedal slavni ameriški kipar italijanskih 
korenin Frank Stella in mnogim ljudem 
olajšal pogled na sodobno umetnost. To 
pojasnilo kajpak velja tudi za naivno slikarstvo.

Risbe in slike Antona Repnika so pritegnile številne in 
najrazličnejše obiskovalce razstav po Sloveniji in tujini, to, 
kar so videli, so mnogi tudi opisali. Listanje po debelih fa-
sciklih skrbno zbirane dokumentacije v Repnikovi galeriji 
na Muti odkrije ogromno zapisov likovnih kritikov (bežen 
izsek pokažejo odlomki in izbrana bibliografija v tem kata-
logu), novinarjev in tudi pisateljev. O njem so pisali žlahtni 

komediograf Tone Partljič in visoki literat Drago Jančar, pa 
Ivan Sivec, Vladimir Gajšek, Herman Vogel, Janez Švajncer, 
Leopold Suhodolčan, Jože Snoj, Janko Messner, Vinko Oš-
lak in številni drugi. Njegove slike in risbe visijo po števil-
nih galerijah in domovih; v zbirki zdravnika Josefa Schnell 
– Halterja iz Goldacha v okrožju St. Gallen v Švici jih imajo 
več kot sedemdeset. Anton Repnik je naslikal več kot 2.000 
slik in jih razstavil na približno 200 samostojnih razstavah. 
Število risb, s katerimi je hitro zabeležil na stotine kultur-
nikov in drugih ljudi, ki jih je srečal, je nepreštevljivo. Tudi 

njemu je, sicer bistveno manj kot rojaku 
Jožetu Tisnikarju, svetoval profesor Ka-
rel Pečko iz Slovenj Gradca. Tisnikar in 
Repnik sta se kajpak večkrat srečala in 
nekoč je Tisnikar prijatelju z Mute v šali 
prepovedal uporabljati zeleno barvo. Re-
pnik nam ga je, zares, naslikal v njegovih 
barvah.

Sam sem Antona Repnika spoznal v 
času svojega urednikovanja na Mladini 
leta 1972 na taboru likovnih samorastni-
kov v Trebnjem. Po koncu prireditve sem 
ga odpeljal domov na Muto. Njegove sli-
ke so me presunile, prav tako njegova ži-
vljenjska zgodba. V prostorih uredništva 
v Ljubljani smo razstavili njegove slike 

in jih precej hitro razprodali prijateljem in znancem. Na 
mojo pobudo smo pri Mladinski knjigi izdali Prežihove 
Samorastnike z njegovimi ilustracijami – slikami. Po tis-
tem sva se še nekajkrat bežno srečala, resneje spet decem-
bra 2014, ko sva se k njemu ob pripravi razstave odpravila s 
kustosinjo trebanjske galerije Andrejko Vabič Nose.

»Sem čudno vesel,« me je pozdravil in obe palici, s ka-
terima hodi, prislonil ob mizo. Krepak je vstopil v 81. leto.

Spomin na Tisnikarja, 2002,
olje na platnu, 100 x 70 cm
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Prekladal sem v njegovi galeriji zbrane slike. Odločil 
sem se, da bo tudi razstava zajela predvsem slike zadnjega ob-
dobja. Repnik znova in znova govori o istih stvareh; ves čas je 
»zvest samemu sebi«, njegova umetnost je že davno prestopi-
la v fazo, ki bi ji lahko rekli Repnikov manierizem. Spoznamo 
ga od daleč in prepričljivo posnemati ga ne more nihče.

»Rojen sem samo za slikanje, za noben drug poklic. 
Moje slike imajo majhni ljudje in veliki gospodje. Sprva 
sem slikal s temnimi barvami. Nič mi ne bi bilo težko, če bi 
me kdo takrat poklical na oni svet. Po koncu bolezni sem 
videl, da svet ni tako temen in kako lepa je narava. Tudi 
ženske, ne samo od spredaj. Ptičje petje 
je najlepša muzika. Kot otrok sem si želel 
postati župnik, da bi spovedoval ženske. 
Župnik se mi sicer smili; vse življenje go-
vori o Bogu, a ga še nikoli ni videl. Kot 
otrok sem pasel krave. Bog se mi je zdel 
krivičen: ptice je lepo oblekel, jaz imam pa 
strgane hlače. Krave imajo večjo dušo kot 
ljudje, še nobene vojne niso zakuhale. Bog 
je človeka naredil pomanjkljivega.«

Risbe in slike so njegova neposredna 
govorica.

»Če ne bi bilo krivic, bi samo rožice 
risal. Sončnice so podoba življenja: ko je 
človek mlad, je v cvetju, ko dozori, deli seme. In ves čas se 
obrača za soncem. Nujno je, da znaš gledati življenje, našega 
človeka. Sprva so bili moji ljudje bosi, kasneje sem jih obul. 
Imajo zgarane roke. Ne sme se jih skrivati, saj so zelo važne, 
skoraj bolj kot obraz. Človeka vedno gledam v oči, v njih se 
vse vidi, tudi duša. Zakaj razpela? Slovenci so na križ prive-
zani. Jezus je bil dva dni na križu, mnogi Slovenci pa trpijo 
vse življenje. Jaz samo pokažem krivico in sebi malo olaj-
šam. Krivice me zelo prizadenejo. Spremenil ne bom nič.

Koruza je življenje. S tem smo gor zrasli: zjutraj žgan-
ci, zvečer močnik.

Prijateljev sem že ogromno izgubil; odhajajo in vse 
bolj sem osamljen. Všeč so mi ljudje, ki so naredili kaj dob-
rega za ta svet.«

Na ogled postavljene podobe začenjajo avtoportreti, sli-
ke govorijo o avtorju in okolju, ki ga oblikuje, sledijo podobe 
cvetja, ki bi mu slikar namenil večji prostor v svojem delu, 
če bi življenje to dovoljevalo. Cvetje uvaja ljubezen, tisto 
krhko in nežno, pa tudi tako, kjer zaživijo muce in petelini. 
O slikah z odlomki spregovorijo pomembni kritiki, tehtna 

beseda steče tudi o risbah kot čvrsti podla-
gi Repnikove likovnosti. Slikam, ki govori-
jo o malem človeku in njegovem ubijanju 
skozi vsakdan na zemlji in nad njo, sledijo 
podobe domače muzike in veselja.

Pogled na letnice nastanka slik govori, 
da umetnik ves čas živi nekaj vzporednih 
življenj, saj vsak cikel teče ves čas in se pre-
pleta z drugimi. Po izgonu iz raja se, de-
nimo, zgodita Adam in Eva, nato kmečka 
družina, trpljenje in oporoka. Kajpak 
umetnik tudi ve za življenje svetnikov, ob 
katerem si sveti Peter zakrije oči. Mala reva 
mora molčati, saj jo od kovačije, od davne-

ga »šihta« do »službe« danes in trdega dela na zemlji pres-
tavljajo po šahovnici in kot sprano perilo brez vsega mečejo 
na odpad. Pa vendar… ti ljudje zapojejo, zaigra jim domača 
muzika in zgarane roke se poprimejo za ples. Življenje teče 
dalje in vsej žalosti navkljub se med ljudi razlije veselje.

Anton Repnik, veliki žalostni veseljak, malo z ironijo 
in malo s smehom premaguje trpljenje.

»Nikomur nisem mogel pomagati, a sem bil na njego-
vi strani,« pravi.

Kaj smo, kaj hočemo, 1969,
olje na platnu, 67 x 53 cm

Veliki žalostni veseljak
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Posebnost Repnikove življenjske izpovedi 
– to njegovo slikarstvo vsekakor je, saj je kot 
na dlani, da je to groteskno pesimistično 
videnje skozi izbrane življenjske, poklicne 
like prav prikaz bridke lastne življenjske 
resnice – torej tiči v izrazito osebnostni 
naravnanosti: mimo že imenovane figu-
rativne grotesknosti je Repnik v navezi, pa 
tudi zamenjavi človeških likov z živalskimi 
(ki seveda takoj pridobijo metaforično 
razsežnost) posegel v specifični življenjski 
ciklus malega človeka, v njegov prispodob-
ni, vendar tudi krepko realistični bivanjski 
svet, ki je usodnostno neizogiben in hkrati 
nedoumljiv.
Aleksander Bassin

Njegovo slikarstvo, njegov opus – kakorkoli 
ga že imenujemo – je eno samo zgovorno 
pričevanje o življenju plemenitega koro-
škega donkihota, ki se je – ne da bi vedel 
za olimpijsko načelo »važno je sodelova-
ti« - zapisal prepričanju: ni važno, ali boš 
zmagal – upirati se je treba.
Jože Hudeček

Pristnost Repnikovega domačega okolja, 
mešanje radosti s trpkostjo, je prežeto z 
duhovitostjo, z zabavnim humorjem in 
prehaja v likovno sporočilo, ki vsebinsko ni 
zgolj površinsko, je pa v veliki meri seve-
da tudi odraz okolja. Kljub kritičnosti ne 
odpira novih ran, niti ne protestira, temveč 
v za slikarja takoj prepoznavnih podobah z 
nekoliko zagrenjenosti veseljaško opozarja 

in izpoveduje umetnikov individualni od-
nos do življenja, v preteklosti in sedanjosti.
Mirko Juteršek

Vseeno, ali slika cvetje, krave ali ljudi, v 
vsakem primeru Repnik slika svet mučne 
prisile, svet, v katerem bitja ne morejo 
svobodno živeti in dihati. In več: ne slika 
sveta usodnosti, kjer pač muk kreature ni 
mogoče utešiti, temveč nasilni svet krivice. 
Prav nobenega dvoma ni, da je Repnikova 
umetnost socialno angažirana, da, bojevniš-
ka. Njegov človek je široko, mogočno sto-
palo gospodarja zemlje, na kateri stoji; in 
je težka, delovna roka, ki ne miruje, temveč 
ustvarja; otekla, utrjena celo v molitvi; in je 
obraz z grenko našobljenimi usti razočara-
nega pričakovanja, drhtečimi nozdrvmi, ki 
kot pes slednik hite za vonjem življenja in 
večno začudenimi, boleče odprtimi očmi, 
nezmožnimi razumeti svojo krivično uk-
lenjenost. Te oči, vsajene kot luči v obličja 
njegovih bitij, še dolgo zasledujejo gledalca. 
Ob stopalih kmeta in dlaneh delavca govo-
re o tistem, kar je v človeku čistega, otro-
škega, neminljivega, zmožnega trpeti, pa se 
nikoli ukloniti – ne trpljenju, ne starosti, ne 
prisili in tudi ne usodi.
Zoran Kržišnik

Repnik pripada že severnjaškemu umetno-
stnemu območju in temu primeren je 
njegov umetniški credo. Ob svojem delu 
razmišlja in moralizira. Ne išče rešitev in 
razpletov, to, kar ga pretrese, si izbere za 

Kritiki o avtorju

Anton Repnik
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motiv in to je hkrati tudi, recimo, vrh dra-
me. Kajti njegove kompozicije, v zadnji fazi 
slikane z živimi, vendar nekoliko ubitimi 
barvami, so dramatične, kljub statiki in 
vdanosti v usodo, ki veje iz njih. Svet člo-
veške duševnosti, značajev in ukalupljenih 
običajev v Repnikovi umetnosti preprosto, 
naivno, vendar čisto in zaradi nepretencio-
znosti pošteno, moralizirajočo realizacijo, 
ki jo dojemamo kot dramatično že zaradi 
izredne izraznosti Repnikovih figur. Ven-
dar to ni iskanje gledaliških učinkov, ek-
spresionistični obrazi, ki zro v nas s slik, so 
posledica slikarjevega doživljanja, njihove 
usode, kakršno je tudi sam večkrat okušal, 
in zdi se, da je njihova ekspresionistična 
deformiranost presunljiv dokument inten-
zivnosti tega razmišljanja in doživljanja.
Janez Mesesnel

Anton Repnik je en sam, pravzaprav brez 
vzornikov in brez uspešnih posnemoval-
cev, ustvarjalec, ki je prav kmalu odkril 
svoj avtentični likovni izraz, ki ga v razvoju 
in z leti ni bistveno spreminjal, le pilil in 
nadgrajeval, izčistil je osnovne in tipične 
poteze, značilno črto, skrivenčeno tipolo-
gijo svojih likov in ikonografije slikarskih 
in risarskih kompozicij. Kmečko okolje, 
preprosti in kleni ljudje, ki na svojih plečih 
nosijo bremena revščine, ljudski običaji in 
dogodki, ki usodno zaznamujejo človeško 
življenje od rojstva do smrti, so za Rep-
nika, ki veliko riše in slika, variira motive, 
neizčrpen vir navdiha, nikoli izpeta, nikoli 
izčrpana likovna pesem.
Marlen Premšak

Ob slikarstvu Antona Repnika se nam 
najprej porajajo misli o človeku, ki je prelil 
svoje stiske in trpljenje v barve, obenem pa 

nekoliko bolj analitično pomislimo tudi 
na njegov položaj v krilu fenomena, ki mu 
pravimo naivna (likovna) umetnost. Brez 
dvoma imajo vse naivne podobe na svetu 
nekaj skupnega, obenem pa so vsi boljši 
slikarji te smeri oblikovali svoj lastni izraz. 
To pa najbrž pomeni, da ima osebnost tudi 
v tovrstni produkciji dosti večji delež, kot 
bi si mislili. Tudi Anton Repnik je najbrž 
presenečeno ugotovil, da pomenijo njegove 
risbe in slike dosti več, kot je kdaj koli mis-
lil. Tisto, kar nas (pri najbolj talentiranih in 
izjemnih) samorastnikih najbolj pritegne, 
je otroški pogled na svet, elementarnost, 
neobremenjenost in preprosta, vendar 
globoka filozofija. Skrivnost samorastnikov 
je kot v čudežni skrinjici ujeta energija, ki 
dolgo tli, nato pa izbruhne kot vulkan. Od 
sreče in kulturnega okolja je odvisno, ali ta 
izbruh izzveni v prazno ali pa se razlije tudi 
v srca soljudi.
Ivan Sedej

Njegove kompozicije so lep primer, kako 
se družita dve, navidezno nasprotujoči si 
hotenji: ekspresivnost in dekorativnost. 
Repnikove figure so vselej dvojne: vsi »tele-
sni« deli, inkarnat, so obravnavani močno 
deformirano in plastično, vsi oblečeni pa 
spremenjeni v ploskovne arabeske. Barva 
še podčrtava to dvojnost: pri inkarnatu je 
ekspresivno predrugačena v sivino ali sivo 
rjavino, v obleki pa čim bolj čista, živahna 
in kompaktna. Posebej zburjajo gledal-
ca bele reže Repnikovih oči. Te so dokaj 
šablonizirane, vendar z močjo slikarskega 
izraznega hotenja dvignjene v baladno sim-
boliko. Podobno »pavšalizira« roke, noge, 
prste in nohte, vendar nikoli ne zdrkne v 
shematično brezizraznost.
Marijan Tršar

Veliki žalostni veseljak
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Anton Repnik se je začel najprej sproščati v risbah s tušem in s 
svinčnikom. Njegova primarna izpoved je temeljila na tekoči črti, 
ki je kljub določenim težavam, imel jih je predvsem s proporci-
jami, anatomijo in formulacijo pravilnih prostorskih razmerij, 
že v samem začetku izražala neverjetno odzivnost in ekspresivni 
naboj. Kmalu je spoznal, da za izražanje čustev in duševnih stanj ni 
potrebno tako imenovano akademsko znanje, ampak da je mogoče 
marsikaj povedati s črto, ki teče zgolj pod pritiskom lastne osebno-
sti, neobremenjeno in tako, kot pač steče – malodane avtomatično. 
Risanje po beli ploskvi pa je nudilo tudi takojšen rezultat, zato je 
bilo najbolj primerno sredstvo za hitro registracijo zamisli, ki so se 
porajale v njegovem srcu. Po drugi strani pa je ob slikanju spoz-
nal, da ima risba drugačne zakonitosti kot slika, da vsakega od teh 
medijev uravnavajo drugi zakoni. Risba je postala njegov intimni 
dnevnik in sredstvo za sprotno odzivanje na dogajanje v ožjem in 
širšem okolju.

Čeprav velja pravilo (lahko pa bi rekli tudi nedokazan predsodek), da 
naivci ali samorastniki v svojih delih ne poznajo razvoja in da rišejo in 
slikajo vedno enako, se je Repnik kot risar (in slikar) vendarle razvijal. 
Prve risbe nosijo še marsikatero nedoslednost in včasih jih označuje 
tudi senčenje ali pa šrafirani poudarki, ki se s tipom risbe sicer ne 
skladajo. Končno je svoj »stil« izdelal in izpopolnil na neobremenjen, 
nekonvencionalen nacin. Dosegel je visoko stopnjo avtonomnega 
izraza – tudi zato, ker se je risanja lotil dosti bolj sproščeno kot slika-
nja. Njegova izrazito epična, pripovedna narava ima v risbah hvaležno 
sredstvo tudi za sproščanje humorističnih in ironično zastavljenih 
misli o življenju. Pod povrhnjico in pod otroško dušo se skriva glo-
boka življenjska izkušnja. Repnik je doživel že toliko, da ga ni mogoče 
peljati žejnega čez vodo in že davno več ne verjame v pravljice.

Doslej neobjavljeno besedilo Ivana Sedeja; natisnjeno z ljubeznivim 
dovoljenjem Boštjana Pirca, Galerija 22, Ljubljana.

O risbah

Anton Repnik
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Kovači, 17.6.1964, tuš na papirju, 28,7 x 40 cm (str. 12, levo)

Plevica, 1964, tuš na papirju, 42 x 29,8 cm (str. 12, desno)

Kmečka družina, 24.7.1966, tuš na papirju, 29,8 x 42 cm

Veliki žalostni veseljak
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Avtoportret, 1970, tuš na kartonu, 41,8 x 29,8 cm (levo)

Vzdih, 1970, tuš na kartonu, 40,6 x 29,5 cm (desno)

Anton Repnik
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Slike
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O moje sonce, 2012, olje na platnu, 70 x 50 cm
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Moj Sv. Vid, 2008, olje na platnu, 100 x 80 cm

Veliki žalostni veseljak
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Sončnice, 2003, olje na platnu, 90 x 60 cm

Anton Repnik
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Pomlad, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm (levo)

Parada cvetja, 2007, olje na platnu, 90 x 110 cm (desno)

Veliki žalostni veseljak
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Ljubezen za plotom, 2012, olje na platnu, 70 x 50 cm

Anton Repnik
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Ljubezen v štali, 1992, olje na platnu, 66 x 86 cm (zgoraj)

Sramežljiva ljubezen, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm (levo)

Ljubezen na slami, 2001, olje na platnu, 80 x 90 cm (spodaj)

Veliki žalostni veseljak
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Sprano perilo, 2001, olje na platnu, 80 x 100 cm (levo)

Slovenec uboga reva, 2013, olje na platnu, 70 x 50 cm (desno)

Anton Repnik
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SOS, 2013, olje na platnu, 60 x 90 cm
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Šahovnica, 2008, olje na platnu, 100 x 80 cm (levo)

Pogreb socialista, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm (desno)

Anton Repnik
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Tiho bodi mala reva, 2013, olje na platnu, 70 x 90 cm

Veliki žalostni veseljak
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Adam in Eva, 1998, olje na lesonitu, 70 x 50 cm (zgoraj)

Izgon iz raja, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm (desno)

Družina, 1993, olje na platnu, 70 x 80 cm (spodaj)

Anton Repnik
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Siromak, jemlje te vrag, 2013, olje na platnu, 80 x 95,5 cm

Veliki žalostni veseljak
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Oporoka, 2007, olje na platnu, 90 x 110 cm

Anton Repnik
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Življenje svetnikov, 2007, olje na platnu, 90 x 110 cm

Veliki žalostni veseljak
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Pevci, 2012, olje na platnu, 70 x 60 cm

Anton Repnik
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Ansambel, 2000, olje na platnu, 80 x 100 cm (zgoraj)

Domača muzika, 2005, olje na platnu, 70 x 100 cm (spodaj)

Veliki žalostni veseljak
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Domača muzika, 2008, olje na platnu, 50 x 25 cm (levo)

Godca, 2007, olje na platnu, 40 x 30 cm (desno)

Anton Repnik



33

Ples z metlo, 2003, olje na platnu, 80 x 80 cm

Veliki žalostni veseljak
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Anton Repnik

Vrhunec poroke, 2001, olje na platnu, 120 x 90 cm
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Ples na vasi, 2014, olje na platnu, 80 x 100 cm

Veliki žalostni veseljak
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Vražji muzikanti, 1967, olje na platnu, 66 x 86 cm

Dva reveža, 1988, olje na platnu, 60 x 40 cm

Mož s kozarcem, 1988, olje na platnu, 50 x 30 cm

Ljubezen v štali, 1992, olje na platnu, 66 x 86 cm

Družina, 1993, olje na platnu, 70 x 80 cm

Adam in Eva, 1998, olje na lesonitu, 70 x 50 cm

Rega rega kvak, 1999, olje na platnu, 100 x 80 cm

Slikanje akta, 1999, olje na platnu, 80 x 90 cm

Ansambel, 2000, olje na platnu, 80 x 100 cm

Ljubezen na slami, 2001, olje na platnu, 80 x 90 cm

Na razstavi, 2001, olje na platnu, 80 x 90 cm

Njegove muhe, 2001, olje na platnu, 90 x 70 cm

Sprano perilo, 2001, olje na platnu, 80 x 100 cm

Trije modreci, 2001, olje na platnu, 80 x 90 cm

Vrhunec poroke, 2001, olje na platnu, 120 x 90 cm

Spomin na Tisnikarja, 2002, olje na platnu, 100 x 70 cm

Avtoportret, 2003, olje na platnu, 80 x 70 cm

Ples z metlo, 2003, olje na platnu, 80 x 80 cm

Sončnice, 2003, olje na platnu, 90 x 60 cm

Na vrtu, 2004, olje na platnu, 60 x 80 cm

Domača muzika, 2005, olje na platnu, 70 x 100 cm

Izgon iz raja, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm

Moje sanje, 2005, olje na platnu, 70 x 90 cm

Pomlad, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm

Pogreb socialista, 2005, olje na platnu, 80 x 60 cm

Oporoka, 2007, olje na platnu, 90 x 110 cm

Parada cvetja, 2007, olje na platnu, 90 x 110 cm

Življenje svetnikov, 2007, olje na platnu, 90 x 110 cm

Domača muzika, 2008, olje na platnu, 50 x 25 cm

Moj Sv. Vid, 2008, olje na platnu, 100 x 80 cm

Šahovnica, 2008, olje na platnu, 100 x 80 cm

Ljubezen za plotom, 2012, olje na platnu, 70 x 50 cm

Pevci, 2012, olje na platnu, 70 x 60 cm

Siromak, jemlje te vrag, 2013, olje na platnu, 80 x 95,5 cm

Tiho bodi mala reva, 2013, olje na platnu, 70 x 90 cm

Ples na vasi, 2014, olje na platnu, 80 x 100 cm

Seznam razstavljenih del
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Anton Repnik je bil rojen 13. decembra 1935 v Sv. Vidu 
pri Vuzenici materi Tereziji v »Žebrakovi bajti«. Kasneje je 
dobil še šest bratov in sester ter leta 1951 pridobil izobrazbo 
čevljarja. Ker ga ta poklic ni veselil, se je najprej zaposlil pri 
gradnji Hidroelektrarne Vuzenica, nato pa leta 1953  v Tovarni 
poljedelskega orodja in livarni Muta. V tem podjetju je bil 
zaposlen do leta 1967. Najprej je živel v Vuzenici, leta 1965 pa se 
je preselil v večje stanovanje na Muti, kjer je kasneje zgradil tudi 
lastno hišo. Tam še vedno živi in ustvarja. Leta 1961 se je poročil z 
ženo Angelo in postal oče sedmim otrokom; Tončki, Elici, Branku, 
Mariji, Danici, Anici in Janezu. Konec 60. let je težko zbolel ter se 
leta 1970 invalidsko upokojil.

Kmalu po koncu II. svetovne vojne je najprej pričel intenzivno 
risati, leta 1962 je svoja dela pokazal znanemu koroškemu slikarju 
Karlu Pečku, ki ga spodbujal na umetniški poti, ter pričel še 
slikati. Leta 1963 je slike prvič predstavil javnosti, leta 1970 je 
postal član Društva slovenskih likovnih umetnikov. RTV Slovenija 
je o njegovih delih posnela film Žareče oči (1965, režija Jože 
Kloboves). Kasneje so o njem posneli še nekaj filmov in oddaj.

Ilustriral je več knjig, med drugim Martina Krpana za eno od 
tujih založb, knjigo Petre s tepke Marjana Pungartnika, Vorančeve 
Samorastnike, na Nizozemskem v kraju Orvelte pa je leta 1997 v 
sodelovanju s pesnikom Tonom Petersom izdal zbirko linorezov 
in pesmi v omejeni izdaji 50 kosov.

Anton Repnik je prejel več nagrad doma in na tujem.

Biografija

Veliki žalostni veseljak

Anton Repnik
Gasilska ulica 10
2366 Muta
t: 02 87 61 184
e: jrepnik@gmail.com
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Izbor samostojnih razstav

Anton Repnik

SNG Maribor
Maribor
28. 4. 1965

Slovensko ljudsko gledališče Celje
(DSLU pododbor Celje)
Celje
24. 5.–18. 6. 1966

Prešernova hiša
Kranj
oktober 1967

Delavski dom
Jesenice
7. 10.–18. 10. 1967

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi
september 1968

Učilnica pri kinu
Muta
9. 3. 1969

Lamutov likovni salon
Kostanjevica na Krki
15. 4.–3. 5. 1969

Koroška deželna galerija
Celovec, Avstrija
13. 6.–6. 7. 1969

Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica
22. 6. 1969

Mala galerija
Ljubljana
4. 11.–7. 12. 1969

Galerie Burkartshof

Egnach, Švica
21. 4.-8. 6. 1970

Galleria San Babila
Milano, Italija
9. 5. 1970

Galerija Loža
Koper
11. 11.–30. 11. 1970

Godbena soba
Muta
28. 11. 1970

Galerija Mestne hiše, Gorenjski muzej
Kranj
29. 7.–26. 8. 1971

Občinski svet ZKPO Lenart
Lenart v Slovenskih Goricah
8. 12.–16. 12. 1971

Prešernova hiša
Kranj
17. 3.–6. 4. 1972

Čitalnica Delavskega doma
Jesenice
6.–12. 7. 1972

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Trebnje
1.–17. 9. 1972

Likovni salon
Kočevje
26. 2.–12. 3. 1973

Grafisch Atelier Orvelte
Orvelte, Nizozemska
18. 5.–7. 6. 1973

Petkova galerija v Ribniškem gradu
Ribnica
5.–19. 9. 1973

Galeria d'Arte Moderna
Torino, Italija
25. 3.–13. 4. 1974

Rathaus-Galerie
Šentvid ob Glini, Avstrija
27. 3.–27. 4. 1974

Likovni salon Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
21. 2.–7. 3. 1975

Galerija samoukih likovnih umetnika
Svetozarevo (Jagodina), Srbija
24. 5. 1975

Likovni salon Ars
Radlje ob Dravi
17. 9.–6. 10. 1976

Salon pohištva Brest
Cerknica
19. 11.–11. 12. 1976

Razstavni salon
Rogaška Slatina
23. 11.–24. 12. 1976

Galleria d'Arte Grigoletti
Pordenone, Italija
7.–20. 5. 1977

Rathausgalerie
Šentvid ob Glini, Avstrija
12. 8. 1977

Galerija Ars II
Maribor

16. 2. 1979

Petkovškova galerija
Ljubljana
31. 5.–10. 6. 1979

VTŠ
Maribor
11.–29. 2. 1980

Razvojni center Celje
Celje
8. 10. 1980

Galerija Lek
Ljubljana
november 1980

Galerie in der Sparkasse
Deutschlandsberg, Avstrija
9. 12. 1980–2. 1. 1981

Paviljon NOB
Tržič
2.–3. 7. 1981

Muzej
Antwerpen, Belgija
oktober 1982

Likovni salon
Ruše
26. 4.–10. 5. 1983

Razstavni salon Ljubljanske banke
Nova Gorica
1984

Savinov likovni salon
Žalec
14.–22. 12. 1984
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Klub kulturnih in znanstvenih delavcev
Ljubljana
9.–30. 3. 1985

Razstavni salon
Rogaška Slatina
15. 7.–2. 8. 1985

Razstavni prostori nove bolnice
Maribor
5.–30. 9. 1985

Mestno gledališče Ljubljana
Ljubljana,
september–oktober 1985

Jugobanka
Maribor
4. 12. 1985

Galerija Antona Trstenjaka
Ljutomer
6. 2.–1. 3. 1986

Likovno razstavišče Metulj
Domžale
10. 12. 1986–31. 1. 1987

Umetnostni paviljon Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
6. 2.–30. 3. 1987

Razstavni prostori Hotela Radin
Radenci
25. 3.–16. 4. 1987

Salon Ars
Radlje ob Dravi
30. 4. 1987

Galerija Rika Debenjaka
Kanal ob Soči
17. 12. 1987–9. 1. 1988

Galerija dr. Staneta Strnada
Slovenj Gradec
4. 2. 1988

Mohorjeva knjigarna

Celovec, Avstrija
14. 10.–14. 11. 1988

Galerija Smelt
Ljubljana
25. 9.–oktober 1989

Deutsche Bank
Heinsberg, Nemčija
december 1990

Galerija Slovenijales
Ljubljana
26. 3.–junij 1991

Galerija Bažato
Šempeter pri Gorici
27. 9.–20. 10. 1991

Razstavni salon zdravilišča
Rogaška Slatina
25. 10.–15. 11. 1991

Kulturni center Srečka Kosovela
Sežana
28. 2.–11. 4. 1992

Galerija Delavski dom
Trbovlje
3.–17. 3. 1992

Poslovna stavba KRC 14. oktober Hrastnik
Hrastnik
8.–18. 5. 1992

Cerkev Sv. Vida
Dravograd
12.–16. 10. 1992

Dom starostnikov
Črneče pri Dravogradu
19.–31. 3. 1993

Rathaus-Galerie
Goldach, Švica
22. 10.–12. 11. 1993

Lamutov likovni salon
Kostanjevica na Krki

26. 10.–10. 12. 1993

Galerija Mak
Maribor
21. 4.–maj 1994

Galerija DLUM
Maribor
11. 5.–7. 6. 1994

Grad Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
7. 7. 1995

Galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec
28. 12. 1995–28. 1. 1996

Galerie Maria Schönenberger – Kyrimis
Zürich, Švica
2.–27. 3. 1996

Kulturni dom Ivana Napotnika
Velenje
13. 8. 1996

Razstavišče Lija
Maribor
28. 11. 1996

Vodnikova domačija
Ljubljana
5. 12. 1996–7. 1. 1997

K&K Šentjanž
Šentjanž v Rožu, Avstrija
26. 4.–31. 10. 1997

Knjižnica frančiškanskega samostana
Novo mesto
10.–30. 5. 1997

Univerzitetna knjižnica
Maribor
5. 2.–20. 3. 1998

Galerija Eskulap
Sevnica
12. 2. 1998

Savinov likovni salon
Žalec
8.–30. 5. 1998

Galerija Krka
Novo mesto
18. 6.–28. 8. 1998

Galerija Ars Sacra
Maribor
27. 5.–24. 6. 1999

Galerija Geoplin
Ljubljana
april–maj 2000

Galerija Štekl
Gornji Grad
27. 4. 2000

Razstavišče Avditorija Portorož
Portorož
16.–30. 11. 2001

Galerija Štiblc
Mežica
8.–20. 2. 2004

Miheličeva galerija
Ptuj
8. 4.–9. 5. 2004

Galerija ZDSLU
Ljubljana
1. 8.–1. 9. 2005

Galerija Instituta »Jožef Stefan«
Ljubljana
19. 6.–14. 9. 2006

Dvorana DU Maribor Center
Maribor
20. 4. 2007

Knjižnica Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi
6.–30. 11. 2009



40

Anton Repnik

Izbor skupinskih razstav

Svet naivnih - II. srečanje naivnih 
slikarjev Jugoslavije
Lamutov likovni salon, Kostanjevica 
na Krki
28. 4.–julij 1968

Dela slovenskih ljudskih slikarjev in 
kiparjev ter del iz zbirke Gerharda Ledića
Osnovna šola Trebnje, Trebnje
28. 6.–10. 7. 1969

Slovenski likovni samorastniki 70
Osnovna šola Trebnje, Trebnje
27. 6.–20. 7. 1970

Slovenski samorastniki
Vila Bled, Bled
14. 8.–6. 9. 1970

Razstava koroških likovnih umetnikov
Umetnostni paviljon Slovenj Gradec, 
Slovenj Gradec
5.–21. 2. 1971

Razstava DSLU
Moderna galerija, Ljubljana
september 1971

Dolenc, Pečnik, J. Peternelj, K. Peternelj, 
Plemelj, Repnik
Mestna galerija, Ljubljana
28. 8.–17. 9. 1972

Malerie-Grafik-Pastik aus Maribor
Landesgalerie im Schloss Esterhazy, 
Eisenstadt, Avstrija
25. 10.–19. 11. 1972

XII. Premi Internacional Dibuix Juan 
Miro
Galeria Adria, Barcelona, Španija
25. 5.–19. 6. 1973

Umetnost slovenskih samorastnikov
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, Trebnje
29. 6.–18. 10. 1973

Ankica Opresnik, Milan Kerac, Anton 
Repnik
Cultureel Centrum de Lindenberg, 
Nijmegen, Nizozemska
avgust–1. 9. 1973

I naifs, Il Mostra Internazionale dei 
Pittori naifs
Villa Ciani in Vila Malpensata, 
Lugano, Švica
13. 8.–11. 11. 1973

III. salon likovnih samorastnikov 
Jugoslavije
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, Trebnje
27. 6.–3. 8. 1974

XVIIe Salon International Paris-Sud 1976
Salle des Fetes Jean Luçrat, Pariz, 
Francija
7.–28. 11. 1976

Intergraf Internazionale di Grafica
Galleria del Centro 9-10, Videm, 
Italija
25. 10. 1982

9. Zagrebačka izložba jugoslavenskega 
crteža
Kabinet grafike Jugoslovanske 
akademije znanosti in umjetnosti, 
Zagreb, Hrvaška
maj–junij 1983

Tretji bienale Jugoslovanske naivne 
umetnosti

Muzej naivne umetnosti, Svetozarevo 
(Jagodina), Srbija
17. 10.–17. 11. 1985

XXI. izložba cetinjskog salona 
jugoslovenske likovne umjetnosti »13 
novembar«
Umjetnički muzej SR Crne Gore, 
Cetinje, Črna gora
12.–28. 11. 1987

Fourth Annual International exhibition 
of miniature Art
De Bello Gallery, Toronto, Kanada
3. 11.–30. 12. 1989

Kunst kennt keine Grenzen/Umetnost ne 
pozna meja
Grad Gleinstätten, Gleinstätten, 
Avstrija
28. 7.–1. 9. 1990

Logar, Tisnikar, Repnik
Galerija Mareld, Göteborg, Švedska
8. 6.–20. 6. 1991

Grafiek 93, Internationale 
grafiektentoonstelling met 37 kunstenaars 
uit 17 landen.
Grafiek Galerie Drenthe, Borckerhof, 
Orvelte, Nizozemska
3. 7.–1. 8. 1993

Insita 94
Slovaška narodna galerija, Bratislava, 
Slovaška
18. 8.–9. 10. 1994

I Międzynarodowe Biennale Racibórz '96
Galeria Zyhdi, Racibórz, Poljska
1.–31. 10. 1996

Jubilanti 2005
Galerija DLUM, Maribor
20. 4.–5. 5. 2005

Polyphonie 2007
Stiftsgalerie Bildungshaus St. 
Georgen, St. Georgen am Längsee, 
Avstrija
3. 2.–12. 4. 2007

Jubilanti 2010
Galerija DLUM, Maribor
27. 1.–13. 2. 2010

Slovenski likovni samorastniki iz zbirke 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
Galerija Mirko Virius, Zagreb, 
Hrvaška
19. 11.–12. 12. 2010
 
Slovenski likovnih samorastniki iz zbirke 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
Muzej naivne i marginalne 
umetnosti, Jagodina, Srbija
26. 1.–26. 2. 2012
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Ottitsch, H. (29. marec 1974). Kleine Zeitung. Anton 
Repnik in der Rathaus-Galerie St. Veit an der Glan.
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Suhadolčan, L. (22.-26.. november 1967). Fužinar. 
Kulturna kronika: Razstava dveh slikarjev, str. 15.

Švajncer, J. (13. marec 1987). Komunist. Delavec s 
slikami, str. 19.
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