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SLOVENSKA NAIVA

Čas po II. svetovni vojni pomeni na likovnem področju 
razmah abstrakcije, obenem pa je svet pričel odkrivati tudi 
naivno umetnost. Razstave naivnih umetnikov so organizirale 
različne države, med katerimi je bila tudi Jugoslavija. 
Na njenem ozemlju so se pojavili različni centri naive na 
Hrvaškem, v Srbiji, pa tudi v Sloveniji, ki so sodelovali in 
vzdrževali stike preko različnih prireditev. Ti stiki so se preko 
Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem 
ohranili tudi po razpadu Jugoslavije. Vendar pa se v zadnjih 
desetletjih slovenska naiva ni organizirano predstavila 
na Srbskih tleh. Zato je izmenjalna razstava v času, ko se 
Srbija približuje Evropski uniji, ki promovira medkulturno 
sodelovanje, sožitje in kroženje kulturnih in umetniških 
izdelkov, edinstvena priložnost za predstavitev slovenske 
naivne ustvarjalnosti iz Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, kot edinstvenega spomenika naivne umetnosti v 
slovenskem prostoru, kakor tudi za poglobitev in utrditev 
sodelovanja med Muzejem naivne i marginalne umetnosti v 
Jagodini in Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. 

Ločevanja naivne umetnosti od sorodnih pojavov se je 
lotevalo veliko različnih avtorjev, nastalo je veliko definicij. 
Eden pomembnejših avtorjev, ki se posveča naivni umetnosti 
je prav gotovo Vladimir Crnković. V besedilu Naiva ili naivna 
umjetnost napisanem za Encyclopedia of Outsider Art, prvič 
objavljenem v knjigi Marginalije ili razotkrivenje nevidljivog 
leta 2009, je umetnost preteklih obdobij s tendencami naive 
(posamezni nespretni avtorji 18. in 19. stoletja, anonimni 
avtorji ex voto slik …) razločil od naive kot sloga. Ugotavlja, 
da naivo kot segment likovne ustvarjalnosti odlikuje 
oblikovanje osebne stilske koherence in višja kvaliteta. V 
Franciji se tako naiva pojavi z »očetom« naivne umetnosti 
Henrijem Rousseaujem (1844–1910), na hrvaškem s 
Hlebinsko skupino v 30. letih 20. stoletja, na slovenskem po 
II. svetovni vojni, z umetniki prisotnimi na tokratni razstavi. 
Ugodna družbena klima je omogočila, da so posamezniki 
v prostem času pogosteje posegali po čopiču ter platnu 
in tudi razstavljali. Med njimi pa se je iznad povprečja 
dvignila peščica, ki je uspešno izoblikovala samosvoj slog. 

Време после 2. светског рата у ликовној области доноси 
размахивање апстракције, а истовремено је свет почео да 
открива и наивну уметност. Изложбе наивних уметника 
организовале су различите земље, међу којима је била и 
Југославија. На њеној територији појавили су се различити 
центри наиве у Хрватској, у Србији, али и у Словенији, који су 
сарађивали и одржавали контакте преко различитих догађаја. 
Ти контакти су се, захваљујући Међународном кампу ликовних 
самониклих уметника у Требњем, одржали и после распада 
Југославије. Ипак, у последњим десетлећима словеначка 
наива није се организовано представила на српском тлу. Зато 
је изложба – размена, у периоду кад се Србија приближава 
Европској унији и која промовише међукултурну сарадњу, 
суживот и кружење културних и уметничких производа, 
јединствена прилика за представљање словеначког наивног 
стваралаштва из Галерије ликовних самониклих уметника 
Требње, као јединственог споменика наивне уметности на 
словеначким просторима, као и за продубљење и учвршћење 
сарадње између Музеја наивне и маргиналне уметности у 
Јагодини и Галерије ликовних самониклих уметника Требње. 

Одвајању наивне уметности од сродних појава приступало је 
много различитих аутора, настале су многе дефиниције. Један од 
важнијих аутора који се посвећује наивној уметности, засигурно 
је Владимир Црнковић. У тексту Наива или наивна умјетност, 
написаном за Encyclopedia of Outsider Art, први пут објављеном 
у књизи Маргиналије или разоткривење невидљивог 2009. 
године, уметност протеклих периода са тенденцијама наиве 
(одређени неспретни аутори 18. и 19. века, анонимни аутори 
ex voto слика…)  раздвојио је од наиве као стила. Констатује да 
наиву као сегмент ликовног стваралаштва одликује обликовање 
личне стилске кохеренције и већи квалитет. У Француској се 
тако наива појављује са »оцем« наивне уметности Хенријем 
Русоом (1844. – 1910.),  у Хрватској са Хлебинском групом у 
30-им годинама 20. века, а у Словенији после 2. светског рата, 
са уметницима који су присутни на овој изложби. Повољна 
друштвена клима омогућила је да су појединци у слободно 
време чешће узимали четкицу и платно у руке и организовали 
изложбе. Међу њима се изнад просека подигла групица која 

СЛОВЕНАЧКА НАИВА



Ti entuziasti, kot lahko to rečemo za Ivana Generalića, 
Franja Mraza in Mirka Viriusa, niso izhajali neposredno iz 
kmečkega okolja, ampak so bili delavci, učitelji … Če je bila 
Hlebinska skupina v začetnih letih zaradi povezav s skupino 
Zemlja socialno kritična v svojih delih, v delih slovenskih 
ustvarjalcev to noto zaznamo redkeje. Prav tako so slovenski 
ustvarjalci v nasprotju s Hlebinsko šolo delovali neodvisno 
drug od drugega – neorganizirano. Večjo prepoznavnost 
je naiva na Slovenskem doživela šele po ustanovitvi tabora 
likovnih samorastnikov v Trebnjem, ki je pod eno streho 
naivcem nudil oporo in stično točko. 

Tradicija taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem 
se je začela v letu 1968, ko se je skupina prizadevnih 
predstavnikov trebanjske skupnosti, ki so želeli popestriti 
kulturno dogajanje v razvijajočem se Trebnjem, z nekaj 
zunanjimi strokovnimi sodelavci odločila, da organizira prvo 
srečanje likovnih ustvarjalcev. Ob 25. obletnici ustanovitve 
tabora je dr. Zoran Kržišnik napisal: »Po organizacijski strani 
je znalo Trebnje združiti in aktivirati slovenske samorastniške 
umetnike na delovnih taborih, kjer so se srečevali, se 
seznanjali in izmenjavali izkušnje, ne da bi formirali kakorkoli 
poenoteno »šolo«, temveč nasprotno: v spodbudnem okolju 
so našli čas in priložnost izpiliti in obogatiti svoj individualni 
umetniški izraz.« Že leta 1971 pa so ustanovili Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje, kot skrbnico rastoče zbirke likovnih 
del. Kasnejše generacije slovenskih samorastnikov so na 
taboru našle navdih in zgled v bolj izkušenih ustvarjalcih, 
hkrati pa jim je tabor velikokrat odprl vrata v svet. Nekateri 
med ustvarjalci, tako v Sloveniji kot drugje, so se zaradi 
povpraševanja po njihovih delih profesionalizirali, kar pa 
velikokrat ni vodilo v večjo ustvarjalno svobodo, ampak v 
ponavljanje uspešnih formul, v izgubo pristnosti, ki je sicer 
odlika naive, in podrejanje trgu. Skozi desetletja so se okoli 
taborov zbirali raznovrstni ustvarjalci, ki jih je vabil umetniški 
svet. V njem so skozi leta sodelovali tudi Janez Gartnar, dr. 
Mirko Juteršek, Zoran Kržišnik, Gerhard Ledić, Nebojša 
Tomašević, Aleksander Bassin, Vladimir Maleković in drugi. 
V triinštiridesetih letih od ustanovitve tabora v Trebnjem se je 
tako izoblikovala zbirka več kot 1000 del, 270 avtorjev iz 40 
držav. 

Pomemben del zbirke predstavljajo dela slovenskih 
avtorjev. Zato smo za predstavitev na razstavi izbrali dela 
mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev skupaj s klasiki 

је успешно формирала сопствени стил. Ти ентузијасти, као што 
то можемо да кажемо за Ивана Генералића, Фрању Мраза и 
Мирка Вириуса,  нису долазили директно из сеоског окружења, 
већ су били радници, учитељи … Ако је Хлебинска група у 
почетним годинама била, због веза са групом Земља, социјално 
критична у својим делима, у делима словеначких стваралаца ту 
ноту ћемо ређе пронаћи. Такође, у супротности са Хлебинском 
школом, словеначки ствараоци деловали су независно један 
од другог – неорганизовано. Већу препознатљивост је наива 
у Словенији доживела тек после оснивања кампа ликовних 
самониклих уметника у Требњем који је под једним кровом 
наивцима пружао подршку и тачку за контакт. 

Традиција кампова ликовних самониклих уметника у Требњем 
почела је 1968. године, кад је група вредних представника 
заједнице Требње која је желела да обогати културна дешавања 
у граду који се развијао, са неколико спољашњих стручних 
сарадника, одлучила да организује први сусрет ликовних 
стваралаца. Приликом 25. годишњице оснивања кампа, др. 
Зоран Кржишник је написао: »Са организационе стране, 
Требње је умело да обједини и активира словеначке уметнике – 
самоникле уметнике у радним камповима, где су се сусретали, 
упознавали се и размењивали искуства, без формирања 
на било који начин унифициране “школе”, већ напротив: у 
подстицајном окружењу нашли су време и прилику да избрусе и 
обогате свој индивидуални уметнички израз.« Већ 1971. године 
основали су Галерију ликовних самониклих уметника Требње 
која је наступала као старатељ растуће збирке ликовних дела. 
Касније генерације словеначких самониклих уметника у кампу 
су пронашле инспирацију и узор у искуснијим ствараоцима, 
а истовремено им је камп често отварао врата у свет. Неки од 
стваралаца, како у Словенији, тако и на другим местима, због 
потражње за њиховим делима су се професионализовали што 
често није водило у већу стваралачку слободу, већ у понављање 
успешних формула, у губитак оригиналности која је иначе одлика 
наиве, и подређивање тржишту. Кроз десетлећа око кампа су 
се скупљали разноврсни ствараоци које је позивао уметнички 
савет. У њему су током година учествовали и Јанез Гартнар, др. 
Мирко Јутершек, Зоран Кржишник, Герхард Ледић, Небојша 
Томашевић, Александер Бассин, Владимир Малековић и 
други. За 43 године од оснивања кампа у Требњем на тај начин 
се формирала збирка од више од 1000 радова, 270 аутора из 
40 земаља. 

Битан део збирке представљају радови словеначких аутора. 



slovenske naive. Želeli smo namreč ilustrirati raznolikost in 
pestrost likovnih izrazov avtorjev v galerijski zbirki. Avtorji se 
razlikujejo po uporabljenih ikonografskih motivih in tehnikah. 
Prepletanje kiparjev in slikarjev pa ustvarja dinamičen dialog 
različnih materialov. 

Steklo je izbrana slikarska podlaga prenekaterega naivnega 
ustvarjalca. Dušan Koman v svojem delu Podoba Marije in 
božjepotne cerkve Mariazell, besedilu iz leta 2008, pojav 
prvih slik na steklo postavlja v 13. stoletje, udomačitev tehnike 
kot dela ljudske ustvarjalnosti pa v 18. stoletje. Ivan Sedej je v 
tekstu Podobarstvo na loškem ozemlju v 19. stoletju napisal, 
da je bilo kmečko konzumiranje slik na steklo v 19. stoletju 
ostanek baročne tradicije, ki je pričala o potrebi po krasitvi 
domov in boljšem gmotnem položaju kmeta. Ne samo v 
tujini, delavnice poslikovalcev stekla so se uveljavile tudi 
na slovenskem ozemlju. Na to tradicijo so se lahko navezali 
tudi slovenski naivni ustvarjalci, ki so za razliko od večinoma 
anonimnih ljudskih avtorjev in njihovih svetniških podob, 
za osrednjo motiviko izbrali žanrske prizore in izoblikovali 
osebno obarvano likovno govorico. Tako Jože Peternelj 
kot tudi Konrad Peternelj, oba Žirovca, upodabljata 
hribovito gorenjsko pokrajino, razbrazdane obraze ljudi, 
zaznamovane z revščino. Viharnejši Konrad Peternelj se v 
predstavljenem delu posveti izginjajočemu prizoru Košnje. 
Jože Peternelj pa v tem primeru na lesonitu bolj umirjeno v 
značilno pokrajino umesti Sekače. Oba govorita o utrjenih 
ljudeh, ki znajo delati in v malenkostih najti veselje. Steklo, 
kot ustvarjalno podlago, so uporabili tudi mlajši avtorji. 
Tako Olga Kolar s podobami mask spominja na začetek 
20. stoletja, ko so se umetniki navduševali nad eksotičnimi 
zgodbami in podobami afriških mask. Na predstavljenem 
delu drobni detajli zapolnjujejo maske, krajino in čutna 
telesa. Darja Lobnikar Lovak je že od slikarskih začetkov 
zapisana cvetju. Jesenska barvna paleta izstopa iz niansirane 
sivine ozadja, ki ga aplicira tako na figuralne prizore, kakor 
tudi na mestne vedute. Z ilustratorsko pripovednostjo pa 
je prosojnost stekla napolnil Lucijan Reščič. Pred okno je 
postavljeno prepletanje mitologije in realnosti oz. minevanje 
časa, ki vse kar je bilo nekoč lepo in novo, spremeni v opuščeno 
in pusto. Na interpretacijo istrskega življa se je osredotočil Marko 
Skok. V predstavljenem zgodnejšem delu so še uporabljeni 
močni kontrasti, kasneje pa se avtor umiri. Tesno postavljene 
stavbe okvirjajo zgrbljeno postavo preteklosti. 

Зато смо за представљање на изложби изабрали радове млађе 
генерације словеначких стваралаца, заједно са класицима 
словеначке наиве. Наиме, желели смо да илуструјемо 
разноликост и богатство ликовних израза аутора у галеријској 
збирци. Аутори се разликују по употребљеним иконографским 
мотивима и техникама. Преплитање вајара и сликара ствара 
динамичан дијалог различитих материјала. 

Стакло је изабрана сликарска основа многих наивних 
стваралаца. Душан Коман у свом делу Podoba Marije 
in božjepotne cerkve Mariazell, тексту из 2008. године, 
појављивање првих слика на стакло поставља у 13. век, а 
одомаћивање техника као дела народног стваралаштва у 18. 
век. Иван Седеј је у тексту Podobarstvo na loškem ozemlju v 19. 
stoletju написао да је сељачко конзумирање слика на стакло 
у 19. веку био остатак барокне традиције која је сведочила 
о потреби за украшавањем домова и бољем имовинском 
положају сељака. Не само у иностранству, радионице сликара 
на стаклу су се развиле и на словеначкој територији. На ту 
традицију су могли да се вежу и словеначки наивни ствараоци 
који су, за разлику од углавном анонимних народних аутора 
и њихових светачких ликова, за централне мотиве изабрали 
жанровске призоре и формирали лично обојен ликовни говор. 
Тако Јоже Петернељ као и Конрад Петернељ, оба из 
Жирија, осликавају брдовиту горењску покрајину, избраздана 
лица људи, жигосана сиромаштвом. Олујнији Конрад Петернељ 
у представљеном делу се посвећује нестајућем призору 
Košnje. Јоже Петернељ у овом случају на лесониту умиреније 
у карактеристичну покрајину смешта Sekače. Обојица говоре 
о утврђеним људима који умеју да раде и у ситницама да 
налазе радост. Стакло као стваралачку подлогу користили су 
и млађи аутори. Тако Олга Колар сликама маски подсећа на 
почетак 20. века, кад су се уметници одушевљавали егзотичним 
причама и изгледом афричких маски. На представљеном делу 
ситни детаљи попуњавају маске, покрајину и чулна тела. Дарја 
Лобникар Ловак још од сликарских почетака посвећена је 
цвећу. Јесења палета боја издваја се из нијансираног сивила 
позадине које аплицира како на фигуралне призоре, тако и 
на градске слике. Луцијан Решчич напунио је прозирност 
стакла илустраторским приповедањем. Испред прозора 
било је постављено преплитање митологије и реалности одн. 
протицање време које све што је некада било лепо и ново, 
претвара у напуштено и пусто. На интерпретацију истарског 
живља усредсредио се Марко Скок. У представљеном ранијем 
делу још увек су коришћени јаки контрасти, а аутор се касније 



Steklo je torej pogosta podlaga za slikanje v slovenski 
naivi, vendar so ga občasno uporabljali tudi drugi avtorji, 
npr. Maksim Gaspari, Mira Pregelj in Miha Maleš. Kljub 
razširjenosti pa se avtorji v Sloveniji nanjo niso osredotočili 
v tolikšni meri kot v Hlebinski šoli, običajno so uporabljali 
več različnih podlag. Poleg stekla so uporabili tudi papir, 
platno, lesonit in les. Izmed predstavljenih ustvarjalcev 
je papir kot osnovo dokončanega dela najraje uporabljal 
Jože Horvat Jaki. Ustvarjalec, ki ga nekateri prištevajo 
med člane Ljubljanske grafične šole, je na pričujoči 
razstavi predstavljen z delom Ljudje in živali. Fantastično, 
iz katerega je vseskozi črpal, se tu slika v izmenjavanju 
prepoznavnega in skritega, svetlobe in sence. Goran 
Horvat se je oddaljil od očetovega sanjskega sveta in 
ustvaril opus, ki ga povezujemo predvsem z bibličnimi, 
mitološkimi in vizionarskimi motivi. Ikarus je z razkrajajočimi 
krili za trenutek oblebdel pred nami, v naslednjem pa bo že 
strmoglavil. Boris Lavrič za ustvarjanje uporablja steklo in 
ostale materiale. Na pričujoči razstavi se predstavi z delom 
na platno, kamor umesti podobe vesolja. Fantastični svetovi 
navdihnjeni s pristankom na luni, zbujajo spomine na otroško 
dojemanje prostranstev onkraj modrine neba. Središče 
kompozicije Francija Lesjaka vedno predstavljajo vlaki. 
Obrisi hribov nas vodijo k središču vlakovne kompozicije 
umeščene v pastelne barve pomladne narave. Greta 
Pečnik je na platno izlivala osebne stiske. Pojav značilnih 
globokih barv – še posebej rdeče in močnih ženskih figur, 
daje njenim interpretacijam leta pridih fantastičnega. Dan 
spomina na mrtve na njenem delu Sprejmi nas mati zemlja 
zaznamujejo ljudje, ki se ne spominjajo samo mrtvih, ampak 
tudi lastne minljivosti. Anton Plemelj v dela pogosteje 
kot drugi avtorji vključuje arhitekturne elemente. Vertikalno 
zastavljeno kompozicijo zapolnjujejo plastično zaobljene 
forme, postavljene v pusto zaporniško celico. Stremljenje po 
nedosegljivem zaslepi. Ne spoznamo več, kaj je pomembno 
– namreč svoboda, ki z modrino neba seva skozi okence. 
Anton Repnik z značilno melanholijo zaznamovane figure 
umesti v zelenkasto brezprostorje. Zemeljske barve revščine 
zaznamujejo v usodo vdane ploskovite figure, ki v svojem 
obupu ne zaznajo rešitve. Hkrati pa v žarenju rumene in 
rdeče že zaznavamo Repnikovo kasnejšo barvno paleto. 
Pustejšo paleto uporablja tudi njegov sin Janez Repnik, 
ki se spopada z življenjem loteva skozi oči vernega kmeta 
– proletarca. V kmečko izbo postavljen slehernik se pred 
bogkovim kotom predaja obupu, pred njim pa kozarec 

смирује. Набијено постављене зграде уоквирују погрбљено 
држање прошлости. 

Дакле, стакло је доста честа подлога за сликање у словеначкој 
наиви, али су га повремено користили и други аутори, нпр. 
Максим Гаспари, Мира Прегељ и Миха Малеш. Без обзира 
на распрострањеност, аутори у Словенији се на њега нису 
фокусирали у толикој мери као у Хлебинској школи, обично су 
користили више различитих подлога. Осим стакла, користили 
су и папир, платно, лесонит и дрво. Међу представљеним 
ствараоцима, папир је, као основу довршеног дела, највише 
волео да користи Јоже Хорват Јаки. Стваралац ког неки 
убрајају у чланове Љубљанске графичке школе, на овој изложби 
представљен је радом Ljudje in živali. Фантастично, из ког је све 
време црпео, овде се осликава у размењивању препознатљивог 
и скривеног, светлости и сенке. Горан Хорват се удаљио од 
очевог света снова и створио опус који повезујемо пре свега 
са библијским, митолошким и визионарским мотивима. Ikarus 
је са распадајућим крилима за тренутак лебдео испред нас, а 
већ у наредном тренутку ће се стрмоглавити. Борис Лаврич за 
стварање користи стакло и остале материјале. На овој изложби 
представља се радом на платну, куда смешта слике свемира. 
Фантастични светови, надахнути слетањем на месец, буде 
сећања на дечје схватање пространстава с оне стране небеског 
плаветнила. Средиште композиције Франција Лесјака увек 
су возови. Контуре брда воде нас у центар возне композиције, 
смештене у пастелне боје пролећне природе. Грета Печник 
је на платно изливала личне тегобе. Појава карактеристичних 
дубоких боја – нарочито црвене, и снажних женских 
фигура даје њеним интерпретацијама људског тела дашак 
фантастичног. Дан сећања на мртве у њеном раду Sprejmi nas 
mati zemlja обележавају људи који се не сећају само мртвих, 
већ и сопствене пролазности. Антон Племељ у радове чешће 
од других аутора укључују архитектурне елементе. Вертикално 
постављену композицију попуњавају пластично заобљене 
форме, постављене у пусту затворску ћелију. Стремљење ка 
недостижном заслепљује. Више не препознајемо шта је важно – 
наиме слобода која плаветнилом неба пробија кроз прозорчић. 
Антон Репник фигуре које су обележене карактеристичном 
меланхолијом, смешта у зеленкасти беспростор. Земаљске боје 
сиромаштва обележавају пљоснате фигуре које су се предале 
судбини и које у свом очајању не виде решење. Истовремено, 
у жарењу жуте и црвене већ региструјемо Репникову каснију 
палету боја. Пустију палету користи и његов син Јанез Репник 
који борби са животом прилази кроз очи верујућег сељака – 



pozabe. Na manieristične proporce spominjajoče postave 
Zlate Volarič s toplimi barvami zaznamujejo optimističen 
pogled na avtoričin osebni svet. Nasičenost detajlov pa se v 
kasnejših delih umika bolj izčiščenim podobam, ki še vedno 
sijejo v presenetljivo svetlih, vendar hladnejših barvah. S 
posebnimi, skoraj apokaliptičnimi prizori, pa platno zapolni 
Dare Zavšek. Krajinar iz Savinjske doline puščavsko 
pokrajino slika prepričljivo in jo napolni z melanholičnimi 
antropomorfnimi ostanki propadle civilizacije. Domača 
tradicija kurentovanja pa je očarala Ptujčana Borisa 
Žoharja. Zdi se, da tokrat s podobo staroslovanskega 
kurenta z avtoportretnimi značilnostmi Križanega, bolj kot na 
izvirno pripovedko, spominja na Cankarjevo priredbo. Kurent, 
sin revnih staršev, proda svojo dušo hudiču in v dar dobi 
čarobne gosli. Kot zabavljač potuje po domovini in spremlja 
obup ljudstva, katerega usoda, se tako kot usoda umetnika, 
konča na Golgoti. 

Les nas spremlja v vseh vidikih življenja, zato ni nič 
presenetljivega, da se ga zaradi preproste obdelave poslužujejo 
tako slikarji kakor tudi kiparji. Janko Dolenc se v sicer statično 
zasnovanem spomeniku materinstva približuje pretresljivi 
ekspresiji Staneta Jarma. Druži ju v usodo vdan pogled ter 
značilna, z obdelovalnim strojem oz. dletom zaznamovana 
površina. Površine na kipih Edvina Puntarja so zglajene skoraj 
do sijaja. Mati s košem je jasno umeščena v blok, iz katerega 
je bila iztesana, kljub temu pa daje učinek aktivnosti. Njegove 
figure ne mirujejo, polne so energije in gibanja. V delih Franca 
Tavčarja ne začutimo niti tiste stilizacije, ki jo posreduje Puntar. 
Njegova dela so bliže realizmu. Kažejo ljubezen do kmečkega 
človeka, do podobe ljudskega veseljaka, v tem gre celo tako 
daleč, da figuri harmonikarja podeli tudi portretne značilnosti. 
Če so se prejšnji avtorji odločil za kipe, se je Sandi Leskovec 
povsem posvetil lesenemu reliefu. Figura Samorastnika je 
do sredine meč pogreznjena v gmoto blata, snega ali težke 
resničnosti in obrnjena s hrbtom proti gledalcu. S konstantnim 
vzdrževanjem perspektive od spodaj navzgor gledalca posadi 
v telo otroka, ki zvesto in nemočno spremlja dogajanje, obenem 
pa je tudi sam obsojen na življenje svojih staršev. Tudi Ciril 
Povše se je začel izražati v reliefu, ki je bistveno plitkejši kot 
pri Leskovcu, opus pa je nadaljeval v slikarstvu. Izpovedno 
površino predstavljenega reliefa je zgladil, ozadje pa obdelal 
s posebnim dletom in mu dal videz vezenine. Tako je ustvaril 
preplete in vzvalovanost antropomorfne flore. Viktor Magyar 
je les učinkovito uporabil kot površino za slikanje. Dolgoletni 

пролетера. Свако ко је постављен у сељачку собицу, у ћошку са 
иконом предаје се очају, а испред њега је чаша заборава. Фигуре 
Злате Воларич које подсећају на маниеристичке пропорције, 
топлим бојама обележавају оптимистичан поглед на лични 
свет ауторице. Засићеност детаљима у каснијим радовима 
повлачи се пред прочишћеним сликама које још увек сијају у 
изненађујуће светлим, али хладнијим бојама. Даре Завшек 
платно попуњава посебним, скоро апокалиптичким призорима. 
Пејзажиста из Савињске долине пустињску покрајину слика 
убедљиво и пуни је меланхоличним антропоморфним остацима 
пропале цивилизације. Домаћа традиција курентовања очарала 
је Птујчана Бориса Жохара. Чини се да овај пут, са изгледом 
старословенског курента са аутопортретним карактеристикама 
Крижаног, више него на оригиналну приповетку подсећа на 
Цанкарову адаптацију. Курент, син сиромашних родитеља, 
продаје своју душу ђаволу и на дар добија чаробне гусле. Као 
забављач путује по домовини и прати очајање становништва 
чија судбина се, као и судбина уметника, завршава на Голготи. 

Дрво нас прати у свим аспектима живота, зато не изненађује 
да га због једноставне обраде користе и сликари и вајари. 
Јанко Доленц се у додуше статички конципираном споменику 
материнства приближава потресној експресији Станета Јарма. 
Спаја их поглед који се предао усуду, и карактеристична, 
длетом обележена површина. Површине на вајарским делима 
Едвина Пунтара избрушене су скоро до сјаја. Mati s košem 
је јасно смештена у блок од ког је исклесана, али без обзира на 
то одаје осећај активности. Његове фигуре не мирују, пуне су 
енергије и покрета. У делима Франца Тавчара не осећамо ону 
стилизацију коју нам пружа Пунтар. Његови радови су ближи 
реализму. Показују љубав према сеоском човеку, према изгледу 
људског весељака, а при том иде чак толико далеко да фигури 
хармоникаша додељује и портретне карактеристике. Ако су се 
претходни аутори одлучивали за статуе, Санди Лесковец се 
је потпуно посветио дрвеном рељефу. Фигура Samorastnika 
је до средине листа утопљена у гомилу блата, снега или тешке 
стварности и окренута леђима према гледаоцу. Константним 
одржавањем перспективе од доле према горе гледаоца 
смешта у тело детета које одано и немоћно прати дешавање, а 
истовремено је и само осуђено на живот својих родитеља. И 
Цирил Повше је почео да се изражава у рељефу који је знатно 
плићи него код Лесковца, а опус је наставио у сликарству. 
Исповедну површину представљеног рељефа је изгладио, а 
позадину је обрадио посебним длетом и дао му везени изглед. 
Тако је створио плеплитања и заталасаност антропоморфне 



učitelj je že v času bivanja na Dolenjskem našel glavni vir 
navdiha – ljudske običaje. Kratke poteze spominjajo na van 
Goghov način nanašanja barve, vendar pa je Magyar bolj 
discipliniran v nanašanju potez, ki se ne prekrivajo, ampak 
so organizirano položene ena ob drugi, in manj pastozen v 
nanosih barve. Polde Mihelič jesensko temačnost narave 
preseli tudi na les. Komaj opazna ženica, potisnjena ob rob 
slike, govori o njegovem zanimanju za naravo. Zavzema 
večji del vertikalno postavljene podlage. Namenoma 
poenostavljene linije pa govorijo o zavestni odločitvi za 
zastavljeni slog. Irena Polanec gradi na ploskovitem ozadju, 
iz katerega izstopajo tipizirane podobe Ev. Navdihujejo pa 
jo dela Gustava Klimta. Nataša Prestor je v glini našla 
izraz, ki ji daje možnost raziskovanja ljudskih noš, običajev 
in pravljic. Motive iz preteklosti in folklore zvesto prenese v 
lično oblikovane skulpture. Stanislav Novak motive prav 
tako najde v preteklosti. Izginjajoče trenutke kmečkega 
življenja ustvarja predvsem v lesu in kamnu. Pred nami za 
trenutek uzremo sklonjeno žanjico, njemu ljub motiv dedka s 
kruhom ali perice. Rudi Stopar in Jože Volarič nista izkoristila 
mehkobe lesa, ampak sta se odločila za ustvarjanje s kovino. 
Rudi Stopar izkoristi oblikovalske možnosti, ki jih nudi 
pločevina. Uvije jo v krogle in nareže na trakove. Kot odziv 
na večno aktualno temo, Ogledalo polemizira o oblikovanju 
samopodobe na očeh javnosti. Odmika se od naivnega 
pojmovanja stvarnosti in že nakazuje spogledovanje z 
abstrakcijo, ki se ji je posvetil v zadnjih letih. Jože Volarič 
humor prepleta z družbeno kritiko. S pretiravanjem doseže 
učinek posmeha in visoke klobuke prikaže kot običajne 
ljudi, ki so kljub vsej (navidezni) pomembnosti pred naravo 
enakovredni drugim. 

Avtorji so v svojih opusih posegali po različnih tehnikah, še 
bolj pa po različni motiviki. Dela tako nudijo obilo materiala za 
oblikovanje novih razstav, kakor tudi za inovativno zastavljeno 
vsebinsko prenovo stalne postavitve Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje. Istočasno pa poudarjajo združevalno 
moč tabora likovnih samorastnikov. V prihodnosti bo še 
dovolj priložnosti za razmislek o njegovem pomenu za 
umetnike, skupnost ter naivo, zato naj bo ta razstava uvod v 
predstavitev slovenskih ustvarjalcev in začetek dolgoročnega 
mednarodnega sodelovanja. 

флоре. Viktor Magyar је дрво ефикасно употребио као површину 
за сликање. Дугогодишњи учитељ је још у време боравка на 
Долењском нашао главни извор инспирације – народне обичаје. 
Кратки потези подсећају на Ван Гогов начин наношења боје, 
али је Magyar дисциплинованији у наношењу потеза који се не 
прекривају, већ су организовано положени један поред другог, 
и мање пастозан у наносима боје. Полде Михелич јесенску 
тематику природе преселио је и на дрво. Једва приметна 
женица, стиснута уз ивицу слике, говори о његовом занимању за 
природу која заузима већи део вертикално постављене подлоге. 
Намерно поједностављене линије говоре о свесној одлуци 
за постављени стил. Ирена Поланец гради на пљоснатој 
позадини из које иступају типизоване слике Ева. Инспиришу 
је радови Густава Климта. Наташа Престор је у глини нашла 
израз који јој даје могућност истраживања народних ношњи, 
обичаја и бајки. Мотиве из прошлости и фолклора верно преноси 
у лепо обликоване скулптуре. Станислав Новак мотиве такође 
налази у прошлости. Нестајуће тренутке сеоског живота ствара 
пре свега у дрвету и камену. Пред нама за тренутак застаје 
савијена жетелица, његов омиљен мотив деке са хлебом или 
праље. Руди Стопар и Јоже Воларич нису искористили мекоћу 
дрвета, већ су се одлучили за стварање у металу. Руди Стопар 
користи дизајнерске могућности које пружа лим. Увија га у кугле 
и сече на траке. Као одзив на вечно актуелну тему, Ogledalo 
полемише о стварању сопствене слике на очима. Врши отклон 
од наивног схватања стварности и већ указује на очијукање 
са апстракцијом којој се посветио у последњим годинама. 
Јоже Воларич хумор преплиће са друштвеном критиком. 
Претеривањем постиже дејство подсмеха и високе шешире 
приказује као обичне људе који су, без обзира на (наизглед) 
важност, пред природом једнаки са другима. 

Аутори су у својим опусима користили различите технике, а још 
више различите мотиве. Радови тако пружају обиље материјала 
за формирање нових изложби као и за иновативно постављену 
садржинску обнову сталне поставке Галерије ликовних 
самониклих уметника Требње. Истовремено, наглашавају 
кохезиону снагу кампа ликовних самониклих уметника. У 
будућности ће бити довољно прилика за размишљање о 
његовом значају за уметнике, заједницу и наиву, зато нека ова 
изложба буде увод у представљање словеначких стваралаца и 
почетак дугорочне међународне сарадње. 



The period after World War II saw the expansion of abstraction in the field of art and at the same time, the world began to discover naive art. Naive art exhibitions were held in many 
countries – in Yugoslavia among them. Different centres of the Naive were set up in Croatia, Serbia, and also in Slovenia. They collaborated and kept in touch through various events. 
Contacts were maintained by means of the International Meeting of Naive Artists in Trebnje even after the dissolution of Yugoslavia. However, for the last decades, there has not been an 
organised event that would introduce Slovene naive art to Serbia. An exchange exhibition in the time when Serbia is approaching its accession to the European Union, which promotes 
intercultural dialogue, coexistence and the circulation of cultural and art products, is a unique opportunity to present the creativity of Slovene Naive from the Trebnje Gallery of Naive 
Artists, a unique monument of naive art in Slovenia, and to deepen and consolidate the cooperation between the Museum of Naïve and Marginal Art in Jagodina and the Trebnje Gallery 
of Naive Artists.

Various authors attempted to separate naive art from other related phenomena, resulting in many definitions. Undoubtedly one of the most important authors committed to naive art is 
Vladimir Crnković. In his text Naiva ili naivna umjetnost (The Naive or Naive Art), written for the Encyclopaedia of Outsider Art and first published in the book Marginalije ili razotkrivenje 
nevidljivog (Marginal Notes or Uncovering the Invisible) in 2009, he separates the art of past periods with tendencies toward the Naive (individual unskilful authors of the 18th and 19th 
century, anonymous authors of ex voto paintings …) from the Naive as a style. He notes that the Naive, as a segment of fine arts, is distinguished by personal stylistic coherence and 
higher quality. In France, the Naive is introduced by Henri Rousseau (1844–1910), the »father« of naive art, in Croatia by the Hlebine group in the 1930s, and in Slovenia, after World 
War II, by artists featured at the present exhibition. Favourable social climate enabled the individuals to more frequently use the brush and canvas in their free time and also to exhibit 
their work. Among them, a handful of individuals that successfully formed a distinct style rose above. These enthusiasts did not come directly from a rural environment, as we can say for 
Ivan Generalić, Franjo Mraz and Mirko Virius, they were workers, teachers … In the early years, the Hlebine School, due to its connections to the Zemlja group, expressed social criticism 
through their work. But that is a note rarely detected in the works of Slovene artists, who, unlike the Hlebine School, worked independently of each other – unorganised. Slovene naive art 
achieved greater visibility following the establishment of the Meeting of Naive Artists in Trebnje. The Meeting joined naive artists under one roof, offering them support and a contact point.

The tradition of the Trebnje Meetings of Naive Artists dates back to 1968, when a group of zealous representatives of the Trebnje community who wished to diversify the cultural life in 
the developing town of Trebnje, together with a few external professional associates, decided to organise the first get-together of artists. Marking the 25th anniversary of the Meeting’s 
establishment, Dr Zoran Kržišnik wrote: »In the organisational sense, Trebnje had the capacity to unite and mobilise Slovene self-taught artists at workshops, where they gathered, got 
acquainted and shared their experiences without forming a unified »school«, on the contrary: in an encouraging environment, they found time and opportunity to polish and enrich their 
individual artistic expression.« The Trebnje Gallery of Naive Artists was founded in 1971, as a guardian of the growing collection of works of art. Later generations of Slovene self-taught 
artists attending the Meeting found inspiration and example in more experienced artists, and often, the Meeting was an opening door into the world. Due to great demand for their work, 
some of the artists in Slovenia as well as in other countries chose the professional route, which often led not to greater creative freedom, but to the repetition of success formulas, to the 
loss of authenticity, an important strength of the Naive, and the submission to market needs. Different artists attended the art camps through the decades, but all were invited by the Arts 
Council. Janez Gartnar, Dr Mirko Juteršek, Zoran Kržišnik, Gerhard Ledić, Nebojša Tomašević, Aleksander Bassin, Vladimir Maleković and others were among the principal associates of this 
council. In the forty-three years following the founding of the Trebnje Meeting, a collection of more than 1000 works of art by 270 artists from 40 countries has been formed.

Works by Slovene authors represent an important part of the collection. That is why we have chosen works of the younger generation of Slovene artists together with the classics of 
Slovene Naive to exhibit with the desire to illustrate the diversity of artistic expression of the artists featured in the gallery collection. Artists differ in their use of iconographic motifs and 
techniques. The amalgam of sculptors and painters creates a dynamic dialogue of different materials.

Many a naive artist chooses glass as the surface to paint on. In his writing from 2008, Podoba Marije in božjepotne cerkve Mariazell (The Image of Virgin Mary and the Pilgrimage Church 
of Mariazell), Dušan Koman states that glass paintings first appeared in the 13th century, and in the 18th century, the technique became a regular feature of folk art. Ivan Sedej wrote in 
Podobarstvo na loškem ozemlju v 19. stoletju (Folk Art in the Loka Territory in the 19th Century) that the rural consumption of glass paintings in the 19th century was a remnant of the 
baroque tradition, speaking of the need to embellish their homes and of better material standing of the peasant. Glass-painting workshops became established not only abroad, but across 
Slovene territory as well. Slovene naive artists were able to link themselves to this tradition and in contrast to mostly anonymous folk authors and their saintly images, they chose genre 
scenes as their central motif and developed a personalised artistic language. Jože Peternelj and Konrad Peternelj, from the town of Žiri, both depict the hilly landscape of the Gorenjska 
region, the furrowed faces of people marked by poverty. In the exhibited work of art, Konrad Peternelj, the more tempestuous of the artists, presents the slowly disappearing scene of 
Košnja (Grass Cutting), while Jože Peternelj places Sekači (Woodcutters) in their distinctive landscape on hardboard in a more subdued way. They both tell the story of hearty people 
who are not strangers to hard labour and who find joy in the little things. Glass, as an artistic surface, was also used by younger authors. With images of masks, Olga Kolar evokes the 
beginning of the 20th century, when artists enthused about exotic stories and images of African masks. The exhibited work features masks, landscapes and sensual bodies filled with fine 
details. Darja Lobnikar Lovak has been dedicated to flowers since the beginning of her painting career. The autumn colour palette emerges from tinted greyness of the background she 
applies to figurative scenes as well as to city vedutas. Lucijan Reščič infused the transparency of glass with illustrational narrativeness. Placed in front of the window is the enlacement 
of mythology and reality or the passing of time, transforming all that was once beautiful and new into the desolate and bare. Marko Skok focuses on the interpretation of the Istrian life. 
In the exhibited early work he still uses strong contrasts, but his later works are calmer. Huddled buildings frame the hunched figure of the past.

SLOVENE NAIVE ART



Glass represents a common surface for painting in Slovene Naive, but it was also occasionally used by other artists, e.g. Maksim Gaspari, Mira Pregelj and Miha Maleš. Despite its wide use, 
Slovene artists did not focus upon it to the extent the Hlebine School did, and usually took advantage of many different surfaces. In addition to glass, they also used paper, canvas, hardboard 
and wood. From among the artists featured in the exhibition, Jože Horvat Jaki favoured paper as a basis for finished work the most. The author, considered a member of the Ljubljana 
School of Graphic Arts by some, is represented at the current exhibition by his work Ljudje in živali (People and Animals). He constantly drew upon the fantastic, depicted here in the 
exchange of the recognisable and the hidden, light and shadow. Goran Horvat moved away from his father’s dreamworld and created an opus mostly associated with biblical, mythological 
and visionary motifs. Icarus with his disintegrating wings, poised before us for a brief moment, will come crashing down the next. Boris Lavrič works with glass and other materials. At the 
present exhibition, he introduces his art on canvas, where he places images of the universe. Fantastic worlds, inspired by the moon landing, evoke memories of child-like perception of vast 
expanses beyond the azure sky. Trains are always central motifs of Franci Lesjak’s compositions. The silhouettes of the hills lead us to the centre of the train composition, set amid the 
pastel colours of spring nature. Greta Pečnik poured onto the canvas her personal hardships. Characteristic deep colours, especially red, and strong female figures, give her interpretations 
of the yearly cycle of customs and traditions an air of the fantastic. The Day of the Dead, depicted in her artwork Sprejmi nas mati zemlja (Reclaim Us, Mother Earth), is marked by people 
remembering not only the dead, but also their own mortality. Anton Plemelj, more often than other artists, includes architectural elements into his works. The vertical composition is 
filled by round plastic shapes, set in a barren prison cell. Striving after the unattainable is blinding. We no longer recognise what is important – freedom, shining through a small window 
with the blueness of the sky. Anton Repnik sets his distinctive figures, permeated by melancholy, into greenish spacelessness. Flat figures, characterised by earthy colours of poverty, are 
resigned to their fate and, in their despair, unable to find a way out. Yet we can detect hints of Repnik’s later colour palette in the glow of yellows and reds. A more subdued palette is also 
used by his son, Janez Repnik, who approaches the battle with life through the eyes of a religious peasant – the proletarian. In the farmhouse parlour, an everyman facing “bogkov kot” 
(God’s corner – the place in a house where the crucifix is hung) surrenders to despair, a glass of oblivion in front of him. Zlata Volarič’s figures, almost manneristic in their proportions, 
communicate with warm colours the optimistic view of the artist’s personal world. In her later works, the saturation of details gives way to more refined images that still shine in surprisingly 
bright yet cooler colours. Dare Zavšek covers the canvas with special, almost apocalyptic scenes. The landscape painter from the Savinja Valley convincingly paints the desert landscape 
and fills it with melancholy anthropomorphic shapes of perished civilisation. The local tradition of Kurentovanje (a rite of spring celebrated in Slovenia) has enchanted Ptuj’s native, Boris 
Žohar. The image of Old Slavic Kurent with self-portrait qualities of the Crucified is, more than of the original fable, reminiscent of Ivan Cankar’s adaptation. Kurent, the son of impoverished 
parents, sells his soul to the devil for a magic fiddle. He travels his homeland as an entertainer, witnessing the despair of the people. Their fate and the fate of the artist both end at Golgotha.

Wood is our companion in all aspects of life. It lends itself to easy treatment, therefore it comes as no surprise that painters as well as sculptors make use of it. In the otherwise static 
design of the monument to motherhood, Janko Dolenc nears the stirring expression of Stane Jarm. They share a deterministic view and a distinctive surface, marked by a machine tool 
or a chisel. The surface of Edvin Puntar’s statues is smoothed almost to a shine. Mati s košem (Mother with a Basket) is unmistakably placed in the block of wood it was carved out of, 
yet it still emits a feel of action. His figures are not inert, they are full of energy and motion. In the works of Franc Tavčar, we do not sense the stylisation of Puntar. His works are closer 
to realism. They demonstrate his love for the rural man, for the image of a folk reveller, he even goes as far as to give the figure of the accordionist portrait features. If those artists chose 
sculptures, Sandi Leskovec devoted himself entirely to wood reliefs. The figure of Samorastnik (The Self-educated) is sunk mid-calf in a mass of mud, snow or hard reality, with its back to 
the viewer. By relentlessly insisting on the viewpoint of gazing upwards, the viewer is placed into the body of a child loyally and helplessly witnessing the events, while himself condemned 
to live his parents’ life. Ciril Povše also began to express himself through the relief, considerably lower than that of Leskovec, and continued his opus in painting. He smoothened the lyrical 
surface of the relief on display and treated the background with a special chisel, giving it the appearance of embroidery. He thus created weaves and undulations of anthropomorphic flora. 
Viktor Magyar effectively used wood as a painting surface. The long-time teacher found his main source of inspiration while living in the Dolenjska region – folk customs. Short brush 
strokes resemble van Gogh’s way of applying paint. Magyar’s brush strokes, however, are more disciplined – they do not overlap but are orderly arranged one next to the other – and his 
paint layers less thick. Polde Mihelič transferred the gloom of autumn nature onto wood. A barely noticeable woman, pushed to the corner of the painting, testifies to his interest in nature. 
It occupies the greater part of the vertical surface. Purposely simplified lines speak of a conscious decision to follow the set style. In the artwork of Irena Polanec, we find typified figures of 
Eves protruding from a flat background. She is inspired by the works of Gustav Klimt. Nataša Prestor found her idiom in clay, which gives her the opportunity to explore national costumes, 
folk tales and customs. She faithfully transfers motifs from the past and the folklore to elegantly shaped sculptures. Stanislav Novak also finds his themes in the past. He captures the 
vanishing moments of rural life mainly in wood and stone. For a moment we see before us a harvester, bent over her work, a grandfather with bread or a washerwoman, motifs so dear to 
him. Rudi Stopar and Jože Volarič did not take advantage of the softness of wood, but chose to work with metal instead. Rudi Stopar makes use of creative possibilities offered to him by 
sheet metal. He shapes it into spheres and cuts it into strips. In response to eternally topical subject, Ogledalo (The Mirror) polemises about the formation of self-image in the public eye. 
He veers from naive perception of reality and flirts with abstract art, to which he devoted himself in recent years. Jože Volarič intertwines humour and social criticism. By exaggerating, 
he evokes mockery and portrays tall hats as ordinary people that are equal to others under nature, despite their (fictitious) importance.

Artists made use of different techniques in creating their opus, and even more so, different motifs. Their works present an abundant resource for new exhibitions and an innovative thematic 
redesign of the permanent exhibition of the Trebnje Gallery of Naive Artists. At the same time, these works of art highlight the unifying strength of the Meeting of Naive Artists. There will 
be ample opportunity in the future to reflect on the importance it holds for the artists, the community and the Naive. Let this exhibition be an introductory presentation of Slovene artists 
and the beginning of long-term international cooperation.





DOLENC JANKO
ДОЛЕНЦ ЈАНКО 
Mati  
Мати  
Mother  
1969

88 x 20 x 16 cm
les  
дрво  
wood
Galerija likovnih  
samorastnikov Trebnje,  
GT31 

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



HORVAT GORAN
ХОРВАТ ГОРАН

 Ikarus  
Икарус 

Ikarus 
1980

45.5 x 33.5 cm 
laviran tuš na papirju

лавиран туш на папиру
wash ink on paper
Galerija likovnih 

samorastnikov Trebnje, 
GT459

Foto: Boštjan Pucelj



HORVAT JOŽE - JAKI 
ХОРВАТ ЈОЖЕ – ЈАКИ
Ljudje in živali 
Људи и животиње
People and Animals  
1967

50 x 35.5 cm, 
kreda na papirju
креда на папиру
chalk on paper 
Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, 
GT8

Foto: Boštjan Pucelj



KOLAR OLGA  КОЛАР ОЛГА
Ples mask  Плес маски  Dance of the Masks
1977

50 x 65 cm 
olje na steklu  уље на стаклу  oil on glass
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT310

Foto: Boštjan Pucelj



LAVRIČ BORIS  ЛАВРИЧ БОРИС
Vesolje  Свемир  The Universe
1997

50 x 50 cm
olje na platnu  уље на платну  oil on canvas
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT822

Foto: Boštjan Pucelj



LESJAK FRANCI  ЛЕСЈАК ФРАНЦИ
Na obzorju  На хоризонту  On the Horizon
1984

50 x 59.5 cm 
olje na platnu  уље на платну  oil on canvas
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT608

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



LESKOVEC SANDI
ЛЕСКОВЕЦ САНДИ
Samorastnik 
Самоук 
The Self-educated
1985

65 x 27 cm 
lipov les  
липово дрво 
linden wood 
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT630

Foto: B. Geberščik



LOBNIKAR - LOVAK DARJA   ЛОБНИКАР - ЛОВАК ДАРЈА
Cvetje  Цвеће  Flowers
1983

40 x 35 cm
olje na steklu  уље на стаклу  oil on glass
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT578

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



MAGYAR VIKTOR  MAGYAR ВИКТОР
Koline  Свињокољ  The Pig Slaughter
1969 

58 x 62 cm
olje na lesonitu  уље на лесониту  oil on hardboard

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT37

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



MIHELIČ POLDE
МИХЕЛИЧ ПОЛДЕ

Vrbe ob koritu
Врбе поред корита 
Willows at the Trough

1970

61 x 27 cm
olje na lesu  

уље на дрвету 
oil on wood

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT38

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



NOVAK STANISLAV  НОВАК СТАНИСЛАВ
Žanjica  Жетелица  The Harvester
2006

40 x 44 x 28 cm
kamen  камен  stone
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT966

Foto: Boštjan Pucelj



PEČNIK GRETA
ПЕЧНИК ГРЕТА

Sprejmi nas mati zemlja
Прихвати нас мајко земљо 

Reclaim Us, Mother Earth 
1971

68.5 x 53.5 cm
olje na platnu  

уље на платну 
oil on canvas

Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT96

Foto: Boštjan Pucelj



PETERNELJ JOŽE
ПЕТЕРНЕЉ ЈОЖЕ
Sekači  
Секачи 
Woodcutters
1968

70.4 x 50.3 cm
olje na lesonitu  
уље на лесониту 
oil on hardboard
Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje, GT14

Foto: Boštjan Pucelj



PETERNELJ KONRAD  ПЕТЕРНЕЉ КОНРАД
Košnja  Косидба  Grass Cutting 
1981

54 x 72 cm
olje na steklu  уље на стаклу  oil on glass
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT510

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



PLEMELJ ANTON
ПЛЕМЕЉ АНТОН
Kako doseči
Како достићи
How to Reach
1976

63.5 x 50.5 cm
olje na platnu
уље на платну 
oil on canvas
Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, 
GT261

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



POLANEC IRENA
ПОЛАНЕЦ ИРЕНА

Iz cikla Eva 
Из циклуса Ева 

From Eve Cycle
2001

30 x 24 cm
kom. tehnika

ком. техника 
combined technique

Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, 

GT888

Foto: Boštjan Pucelj



POVŠE CIRIL
ПОВШЕ ЦИРИЛ
Zamišljena ljubezen
Замишљена љубав 
Thoughtful Love
2001

63 x 46 cm
javorjev les
јаворово дрво
maple wood
Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje, GT890

Foto: Boštjan Pucelj



PRESTOR NATAŠA  ПРЕСТОР НАТАША
Kip 1892  Скулптура1892  A Statue 1892
1993

22.5 x 22.5 x 14 cm
žgana glina  паљена глина  burned clay
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT765

Foto: Boštjan Pucelj



PUNTAR EDVIN
ПУНТАР ЕДВИН
Mati s košem
Мајка с корпом 
Mother with a Basket
1973

47 x 26 x 20 cm
lipov les  
липово дрво
linden wood
Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT176

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



REPNIK ANTON
РЕПНИК АНТОН

Kaj smo, kaj hočemo
Шта смо, шта желимо 

What are We, What do We Want
1969

67 x 53 cm
olje na platnu
  уље на платну

oil on canvas
Galerija likovnih samorastnikov 

Trebnje, GT13

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



REPNIK JANEZ
РЕПНИК ЈАНЕЗ
Osamljeni  
Усамљени
Lonely Man
1999

70 x 50 cm
olje na platnu  
уље на платну 
oil on canvas
Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje, GT859

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



REŠČIČ LUCIJAN
РЕШЧИЧ ЛУЦИЈАН

Sveti Jurij
Свети Јуриј 
Saint George

1982 

62 x 49 cm
olje na steklu

уље на стаклу
oil on glass

Galerija likovnih 
samorastnikov 

Trebnje, GT557

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



SKOK MARKO  СКОК МАРКО
Pred trgatvijo  Пре бербе  Before the Grape-harvesting
1976

53 x 58 cm
olje na steklu  уље на стаклу  oil on glass
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT265

Foto: Boštjan Pucelj



STOPAR RUDI
СТОПАР РУДИ

Ogledalo  
Огледало 
The Mirror

1979 

39 x 17.5 x 18 cm
varjeno jeklo  

варени челик
welded steel

Galerija likovnih 
samorastnikov 

Trebnje, GT427

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



TAVČAR FRANC  ТАВЧАР ФРАНЦ
Ljudska godca izpod Blegoša  Народни певачи испод Блегоша  Folk Musicians from Foothills of Blegoš
1997

33 x 21.5 x 19.5 cm
les  дрво  wood
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT818

Foto: Boštjan Pucelj



VOLARIČ JOŽE
ВОЛАРИЧ ЈОЖЕ

Trije pod dežniki
Тројица испод кишобрана 
Three People under Umbrellas

1989 

57 x 22.5 x 9.5 cm
varjeno jeklo  

варени челик
welded steel

Galerija likovnih 
samorastnikov 
Trebnje, GT719

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



VOLARIČ ZLATA  ВОЛАРИЧ ЗЛАТА
Med prijatelji  Међу пријатељима  Among Friends
1978

49 x 69 cm
olje na platnu  уље на платну  oil on canvas
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT 379

Foto: Boštjan Pucelj



ZAVŠEK DARE  ЗАВШЕК ДАРЕ
Zapuščeni svet  Напуштени свет  The Abandoned World

1978 

50 x 70 cm
olje na platnu  уље на платну  oil on canvas

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT380

Foto: M. Kapus, Studio 5 Mirna



ŽOHAR BORIS
ЖОХАР БОРИС
Na križu 
На крсту 
On the Cross
1980 

65 x 49 cm
olje na platnu 
уље на платну 
oil on canvas
Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, 
GT474

Foto: Arhiv Galerije likovnih samorastnikov Trebnje



JANKO DOLENC
Rodil se je 1921 v Mozirju v družini rezbarja, pozlatarja in kiparja. 
Zaradi takratnih socialnih razmer se ni mogel šolati, čeprav je bil 
sprejet na srednjo tehnično šolo za oblikovanje – smer kiparstvo. 
Nekaj let je delal skupaj z očetom, kasneje pa se je zaposlil v 
Tekstilni tovarni Otiški vrh. Med II. svetovno vojno je bil na prisilnem 
delu in v partizanih, po njej pa na različnih delovnih mestih. Umrl 
je leta 1999.

GORAN HORVAT
Rodil se je 1955 v družini Jožeta Horvata Jakija. Izšolal se je 
za univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva, vendar 
ga je pot zanesla v ustvarjalne vode. Izvedel je več ciklov, med 
njimi tudi Biblijo v 300 slikah, Dantejevo Božansko komedijo 
in Shakespearjevo As you like it. 1987 je postal član Društva 
slovenskih likovnih umetnikov. Živi in dela v Rečici ob Savinji.

JOŽE HORVAT – JAKI
Rodil se je 1930 v Murski Soboti. Formalno šolanje je zapustil 
že zelo kmalu ter delal kot rudar, delavec v pristanišču… V drugi 
polovici 50. let je začel intenzivno razstavljati slike, risbe in grafike, 
ukvarjal pa se je tudi z industrijskim oblikovanjem. Pogosto je 
sodeloval pri dobrodelnih akcijah, svoja dela podarjal in skoraj 
do konca svojega življenja energično ustvarjal v Nazarjih. Njegova 
dela se nahajajo v številnih slovenskih in tujih javnih in zasebnih 
zbirkah. Umrl je leta 2009.

OLGA KOLAR
Rojena je bila 1945. Po poklicu je gradbena tehnica, sedaj je 
upokojena. Slikarstvo jo je navduševalo že od mladih let. Od 
leta 1976 je sodelovala na več taborih likovnih samorastnikov v 
Trebnjem. V začetku jo je najbolj zaposlovala maska, nato pa se 
je osredotočila na figure, ki so odraz želje po lahkotnejšem in bolj 
sproščenem.

BORIS LAVRIČ
Rojen je bil leta 1933. Po poklicu je telefonski mehanik, živi 
v Kranju. Slikati je začel že v otroških letih. Ker ni bil sprejel na 
želeno umetniško šolo, je slikarstvo za nekaj časa opustil. Kasneje 
pa je spet poprijel za čopič in slikal idealen svet v vesolju, naseljen 
s cvetlicami in fantastičnimi živalmi. Že od drugega tabora likovnih 
samorastnikov leta 1969 je reden gost v Trebnjem.

BIOGRAFIJE

ЈАНКО ДОЛЕНЦ
Родио се 1921. у Мозирју у породици вајара који се бавио и 
резбарењем и позлатом. Због социјалних прилика у то време није 
могао да се школује иако је примљен у средњу техничку школу за 
дизајн - смер вајарство. Неколико година је радио заједно са оцем, 
а касније се запослио у Текстилној фабрици Отишки врх. Током 2. 
светског рата био је на принудном раду и у партизанима, а после рата 
на различитим радним местима. Умро је 1999. године.

ГОРАН ХОРВАТ
Родио се 1955. године у породици Јожета Хорвата Јакија. Ишколовао 
се за универзитетског дипломираног инжењера машинства, али га је 
пут одвео у стваралачке воде. Извео је више циклуса, међу њима и 
Библију у 300 слика, Дантеову Божанствену комедију и Шекспирову 
“As you like it”. 1987. постао је члан Друштва словеначких ликовних 
уметника. Живи и ради у Речици об Савињи.

ЈОЖЕ ХОРВАТ – ЈАКИ
Родио се 1930. у Мурској Соботи. Формално школовање напустио 
је врло брзо и радио као рудар, радник у луци...У другој половини 
50-их година почео је интензивно да излаже слике, цртеже и 
графике, а бави се и индустријским дизајном. Често је учествовао у 
хуманитарним акцијама, поклањао је своје радове и скоро до краја 
свог живота енергично стварао у Назарју. Његова дела налазе се у 
бројним словеначким и страним јавним и приватним колекцијама. 
Умро је 2009. године.

ОЛГА КОЛАР
Рођена је 1945. године. По занимању је грађевински техничар, 
сада је у пензији. Сликањем се одушевљавала од раних година. Од 
1976. године учествовала је на више Кампова ликовних наивних 
уметника у Требњу. У почетку је највише окупирала маска, а затим 
се усредсредила на фигуре које су одраз жеље за лаганијим и 
опуштенијим.

БОРИС ЛАВРИЧ
Рођен је 1933. године. По занимању је телефонски механичар, живи 
у Крању. Почео је да слика још као дете. Пошто није био примљен 
у жељену уметничку школу, на одређено време је оставио сликање. 
Касније се опет ухватио четкице и сликао идеалан свет у свемиру, 
насељен цвећем и фантастичним животињама. Још од другог Кампа 
ликовних наивних уметника 1969. године редован је гост у Требњу.
.

БИОГРАФИЈЕ



FRANCI LESJAK
Rojen 1950 si je dom ustvaril v bližini Ljubljane. Izšolal se je za 
gradbenega tehnika. Bil je rojen v kmečko-železničarski družini, 
zato so ga že v mladosti navduševali vlaki. Ker jih je pogosto 
opazoval, so se mu tako vtisnili v spomin, da so postali pogost 
motiv njegovih del.

SANDI LESKOVEC
Aleksander Leskovec je bil rojen 1936 v Novem mestu. Že kot 
otrok je izkazoval umetniško nagnjenje, vendar mu zaradi finančnih 
razmer ni bilo omogočeno nadaljnje šolanje v tej smeri, tako se je 
izšolal za mizarja. Bil je strasten lovec, fotograf, zmajar in kipar. 
Leta 1974 je bil prvič povabljen na tabor likovnih samorastnikov v 
Trebnjem, kjer je po tem pogosto sodeloval. Umrl je 1997.

DARJA LOBNIKAR LOVAK
Rojena je bila 1948 v Ljubljani, končala pa je višjo šolo za aranžerje-
dekoraterje, dodatno se je izobraževala na področjih slikarstva, 
kiparstva, keramike in tapiserij. Spoznala je tudi tehniko slikanja 
na steklo. Dolga časa je živela v Zagrebu, zadnja leta pa se je 
preselila nazaj v Ljubljano. Od leta 1983 se je redno udeleževala 
taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem.

VIKTOR MAGYAR
Rojen je bil leta 1934 v Motniku pri Kamniku. Izšolal se je za 
učitelja. Poklic je med drugim opravljal na Čatežu nad Trebnjem, 
potem pa v Grosupljem. Opravil je sprejemne izpite na Akademiji 
za likovno umetnost, vendar je študij opustil kmalu po začetku. Bil 
je eden od pobudnikov tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem, 
na katerem je večkrat tudi sodeloval. Umrl je 1980.

POLDE MIHELIČ
Rojen je bil 1923 v številni družini na Vrhpolju pri Kamniku. 1938 
je najprej odšel v uk k slikarju Cudermanu, naslednje leto pa k 
Žablu v Kamnik. Zaposlil se je v tiskarni v Kamniku in je bil kmalu 
nato prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Po vojni je spoznal prof. 
Didka, ki mu je svetoval vpis v šolo za oblikovanje. 1953 je bil 
sprejet na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, vendar jo je 
kmalu zapustil in se zaposlil kot likovni pedagog. Leta 1978 se je 
upokojil in aktivno ustvarjal. Umrl je 2007.

STANISLAV NOVAK
Rojen je bil leta 1941 v Gorenjem Vrhu pri Trebnjem. S kiparjenjem 
se je začel ukvarjati leta 1978, prvič pa je razstavljal 1981. 
Udeleževal se je tečajev, na katerih je spoznaval osnove kiparjenja. 
V lesu in kamnu je raziskoval realistično upodabljanje, nato je 
prešel na področje naivne izraznosti, v zadnjih letih pa preseneča 
z abstrakcijo.

ФРАНЦИ ЛЕСЈАК
Рођен 1950. године, дом је створио у близини Љубљане. Ишколовао 
се за грађевинског техничара. Рођен је у сељачко-железничарској 
породици, зато се још у младости одушевљавао возовима. Пошто их 
је често посматрао, толико су му се урезали у памћење да су постали 
чест мотив његових радова.
 
САНДИ ЛЕСКОВЕЦ
Александер Лесковец рођен је 1936. године у Новом Месту. Још 
као дете показивао је уметничке склоности, али му због финансијских 
околности није било омогућено даље школовање у том правцу, па се 
ишколовао за столара. Био је страствен ловац, фотограф, змајар и 
вајар. Године 1974. први пут је позван у Камп ликовних наивних 
уметника у Требњу, где је после тога често учествовао. Умро је 1997. 
године.

ДАРЈА ЛОБНИКАР ЛОВАК
Рођена је 1948. године у Љубљани, а завршила је вишу школу за 
аранжере декоратере, док се додатно образовала у областима 
сликарства, вајарства, керамика и таписерија. Упознала се и са 
техником сликања на стаклу. Дуго је живела у Загребу, а последњих 
година преселила се назад у Љубљану. Од 1983. године редовно је 
учествовала у Кампу ликовних самониклих уметника у Требњу.

ВИКТОР MAGYAR
Рођен је 1934. године у Мотнику код Камника. Ишколовао се за 
учитеља. Као учитељ је, између осталог, радио и у Чатежу изнад 
Требња, а затим у Гросупљу. Положио је пријемне испите на 
Академији за ликовну уметност, али је студије напустио убрзо после 
почетка. Био је један од иницијатора Кампа ликовних наивних 
уметника у Требњу у коме је и више пута учествовао. Умро је 1980. 
године.

ПОЛДЕ МИХЕЛИЧ
Рођен је 1923. у многочланој породицу у Врхпољу код Камника. 
Године 1938. најпре је отишао да учи код сликара Цудермана, а 
наредне године код Жабла у Камник. Запослио се у штампарији у 
Камнику и затим је убрзо принудно мобилисан у немачку војску. 
После рата упознао је проф. Дидка који му је саветовао упис у 
школу за дизајн. Године 1953. примљен је на Академију за ликовну 
уметност у Љубљани, али је ускоро напустио и запослио се као 
ликовни педагог. Године 1978. пензионисао се и активно стварао. 
Умро је 2007. године.

СТАНИСЛАВ НОВАК
Рођен је 1941. године у Горењем Врху код Требња. Вајарством је 
почео да се бавио 1978. године, а први пут је излагао 1981. године. 
Учествовао је на курсевима на којима је упознавао основе вајарства. 
У дрвету и камену истраживао је реалистички приказ, а затим је 
прешао на подручје наивног изражавања, док у последњим годинама 
изненађује апстракцијом.



GRETA PEČNIK
Rodila se je 1924 in je vse od leta 1963, ko je začela svojo 
slikarsko pot, pa vse do svoje smrti leta 2006, slikala svet žgočih 
barv. Dela zaznamuje individualna interpretacija dogodkov. Z 
značilnimi slikami je žela pohvalo tako pri nas kakor tudi v tujini, 
saj je samostojno ali skupinsko razstavljala po vsej Evropi.

JOŽE PETERNELJ – MAUSAR
Rojen je bil 1927 v Jarčji dolini. Ko je odrasel je najprej kmetoval, 
nato pa se zaposlil v tovarni obutve Alpina. Tam je bil zaposlen do 
leta 1971, ko je pridobil status samostojnega umetnika. V 50. letih 
je začel s slikanjem, ukvarja pa se tudi s pisanjem in igranjem na 
harmoniko. Na platno in steklo upodablja kmečko življenje domače 
Poljanske doline. Reden gost tabora likovnih samorastnikov je vse 
od njegove ustanovitve leta 1968.

KONRAD PETERNELJ – SLOVENEC
Rodil se je 1936, po končani osnovni šoli se je zaposlil kot 
čevljar. Okoli leta 1958 je začel z ustvarjanjem. Slikarsko znanje 
je pridobival s študijem starih mojstrov. Bil je reden gost tabora 
likovnih samorastnikov vse od njegove ustanovitve. Skupaj z 
Jožetom Peterneljem in drugimi so ga uvrščali v t.i. Žirovsko šolo. 
Umrl je leta 2000.

ANTON PLEMELJ
Rojen je bil 1932 na Selu pri Bledu. Njegov talent je učiteljica 
opazila že v osnovni šoli. Po vojni je nekaj časa študiral na pravni 
fakulteti, kasneje pa je študij opustil. Dolga leta je bil v vojaški službi. 
Izobraževal se je na različnih tečajih. Bil je večkratni udeleženec 
tabora likovnih samorastnikov. Umrl je leta 2007.

IRENA POLANEC
Irena Polanec je rojena leta 1948 v Mariboru. Dolga leta je preživela 
v Parizu, kjer so 1975 njena dela tudi uvrstili na internacionalni 
Pariški likovni salon. Naslednjega leta pa je že sodelovala na 
taboru likovnih samorastnikov, kjer je redna gostja. Sodelovala 
je na številnih mednarodnih razstavah, doma in v tujini pa se je 
predstavljala tudi samostojno.

CIRIL POVŠE
Rojen je bil 1963 v Novem mestu. Po poklicu je ključavničar. 
Začel je kot kipar v lesu, zadnja leta pa se posveča slikarstvu. 
Pomemben delež k njegovemu kiparskemu izoblikovanju so prav 
gotovo prispevali tudi tabori likovnih samorastnikov, na katerih je 
sodeloval.

ГРЕТА ПЕЧНИК
Родила се 1924. године и све од 1963. године, кад је кренула својим 
сликарским путем, па до своје смрти 2006. године сликала је свет 
јарких боја. Радове карактерише индивидуална интерпретација 
догађаја. Карактеристичним сликама покупила је похвале како код 
нас, тако и у иностранству пошто је самостално или групно излагала 
по целој Европи.

ЈОЖЕ ПЕТЕРНЕЉ – МАУСАР
Рођен је 1927. године у Јарчјем Долу. Кад је одрастао, најпре се бавио 
пољопривредом, а затим се запослио у фабрици обуће Алпина. Тамо 
је радио до 1971. године, кад је стекао статус самосталног уметника. 
У 50-им годинама почео је са сликањем, а бави се и писањем и 
свирањем хармонике. На платну и стаклу приказује сељачки живот 
домаће Пољанске долине. Редован гост Кампа ликовних самониклих 
уметника је све од његовог оснивања 1968. године.

КОНРАД ПЕТЕРНЕЉ – СЛОВЕНЕЦ
Родио се 1936. године, после завршене основне школе запослио се 
као обућар. Око 1958. године почео је са стварањем. Сликарско 
знање стицао је проучавањем старих мајстора. Био је редован гост 
Кампа ликовних самониклих уметника све од његовог оснивања. 
Заједно са Јожетом Петернељем и другим су га сврставали у тзв. 
Жировску школу. Умро је 2000. године.

АНТОН ПЛЕМЕЉ
Рођен је 1932. године у Селу код Бледа. Његов талент је учитељица 
приметила још у основној школи. После рата је неко време студирао 
на правном факултету, а касније је напустио студије. Дуго је радио 
у војсци. Образовао се на различитим курсевима. Више пута је 
учествовао на Кампу ликовних самониклих уметника. Умро је 2007. 
године.

ИРЕНА ПОЛАНЕЦ
Ирена Поланец рођена је 1948. године у Марибору. Дуго је 
живела у Паризу, где су 1975. године њена дела уврштена и на 
интернационални Париски ликовни салон. Наредне године већ је 
учествовала у Кампу ликовних самониклих уметника, где је редовна 
гошћа. Учествовала је на бројним међународним изложбама, а у 
земљи и у иностранству представљала се и самостално.

ЦИРИЛ ПОВШЕ
Рођен је 1963. године у Новом Месту. По занимању је бравар. Почео 
је као вајар у дрвету, а последњих година се посвећује сликарству. 
Његовом вајарском формирању сигурно су битно допринели и 
Кампови ликовних самониклих уметника на којима је учествовао.



NATAŠA PRESTOR
Rojena je bila 1961 v Ljubljani, sedaj pa živi in ustvarja v okolici 
Logatca. Posveča se predvsem upodabljanju male plastike v glini. 
Motivno se navezuje na slovensko izročilo, pravljice, pripovedke 
in običaje.

EDVIN PUNTAR
Rojen 1948 v Postojni. Ustvarjati je pričel 1966, poklicno pa se je 
s kiparstvom začel ukvarjati 1971. Najraje uporablja les, upodablja 
pa figure v gibanju.

ANTON REPNIK
Rodil se je leta 1935 in se izučil za čevljarja. Svoje ustvarjanje 
je prvič predstavil 1963, od leta 1970 pa je član mariborskega 
Društva slovenskih likovnih umetnikov. Razstavljal je doma in tujini 
ter prejel več nagrad. O njegovem delu je RTV SLO posnela tudi 
film Žareče oči.

JANEZ REPNIK
Rodil se je 1968 v družini Antona Repnika. Izšolal se je na Srednji 
kovinarski šoli na Muti. Slikarstvo ga je zanimalo že v otroških letih, 
ko je opazoval očeta, kasneje pa je izoblikoval samosvoj slog, ki 
ga zaznamuje predvsem podoba vernega kmečkega človeka s 
trdim življenjem.

LUCIJAN REŠČIČ
Rojen je bil 1946 v Šempetru pri Gorici, svojo nadarjenost je 
nadgradil z opravljenimi sprejemnimi izpiti za Akademijo za 
likovno umetnost, čeprav se študija ni lotil. Najbolj je bil poznan 
kot ilustrator, saj je s svojimi deli opremil številne knjige. Leta 1997 
je dobil Priznanje Hinka Smrekarja. Umrl je 2003.

MARKO SKOK
Rojen je bil 1947 v Ljubljani. Izšolal se je za strojnega tehnika. 
Likovno se udejstvuje od sredine 60. let, po letu 1970 pa se je 
s slikarstvom začel intenzivneje ukvarjati. Ustvarja predvsem 
podobe iz istrskega življenja.

RUDI STOPAR
Rodil se je leta 1939 v Boštanju, po izobrazbi je strojni tehnik. 
Navdušenje nad možnostmi, ki jih daje kovina, ga je pripeljala tudi 
v kiparske vode. Tako je z ustvarjanjem začel leta 1958, enajst let 
kasneje pa se je predstavil na prvi samostojni razstavi. Njegovi 
kipi povzemajo zgodbe slovenske književnosti, mitološke in druge 
vsebine, poskuša ujeti gibanje, naravo… Od devetdesetih let veliko 
svojega časa posveča pisanju haikujev, ki jih včasih tudi upodobi 
(haige). Izdal je več pesniških zbirk.

НАТАША ПРЕСТОР
Рођена је 1961. године у Љубљани, а сада живи и ствара у околини 
Логатеца. Углавном се посвећује приказивању мале пластике у глини. 
Мотиви јој се надовезују на словеначко предање, бајке, приповетке 
и обичаје.

ЕДВИН ПУНТАР
Рођен 1948. године у Постојни. Почео је да ствара 1966. године, 
а професионално је почео да се бави вајарством 1971. године. 
Највише воли да користи дрво, а приказује фигуре у покрету.

АНТОН РЕПНИК
Родио се 1935. године и ишколовао се за обућара. Своје стваралаштво 
први пут је представио 1963. године, а од 1970. године члан је 
мариборског Друштва словеначких ликовних уметника. Излагао је у 
земљи и у иностранству и добио више награда. О његовом раду РТВ 
СЛО је снимила и филм Жареће очи.

ЈАНЕЗ РЕПНИК
Родио се 1968. године у породици Антона Репника. Ишколовао се 
у Средњој металској школи у Мути. Сликарство га је интересовало 
још док је био дете, док је посматрао оца, а касније је формирао 
сопствени стил који карактерише пре свега изглед верујућег сељачког 
човека са тешким животом.

ЛУЦИЈАН РЕШЧИЧ
Рођен је 1946. године у Шемпетру код Горице, своју надареност 
надоградио је положеним пријемним испитима за Академију за 
ликовну уметност, иако није кренуо да студира. Најпознатији је био 
као илустратор пошто је својим делима обогатио бројне књиге. Године 
1997. примио је Признање Хинка Смрекара. Умро је 2003. године.

МАРКО СКОК
Рођен је 1947. године у Љубљани. Ишколовао се за машинског 
техничара. Ликовно је активан од средине 60-их година, а после 
1970. године почео је интензивније да се бави сликарством. Углавном 
ствара слике из истарског живота.

РУДИ СТОПАР
Родио се 1939. године у Боштању, по образовању је машински 
техничар. Одушевљење са могућностима које му даје метал, одвело 
га је и у вајарске воде. Тако је са стварањем почео 1958. године, 
а 11 година касније представио се на првој самосталној изложби. 
Његове скулптуре парафразирају приче словеначке књижевности, 
митолошке и друге садржаје, покушава да ухвати кретање, природу... 
Од деведесетих година много свог времена посвећује писању хаику 
поезије коју понекад и сликовно изрази (хаиге). Издао је више 
песничких збирки.



FRANC TAVČAR
Rojen je bil 1951 v Čabračah v kmečki družini. Izučil se je za 
slikopleskarja. Njegove lesene stvaritve upodabljajo med drugimi 
tudi prizore iz kmečkega življenja in prizore iz slovenskih zgodb. 
Umrl je leta 2000. 

JOŽE VOLARIČ
Rojen je bil 1932. Izobraževal se je na področju strojništva, postal 
inženir in pedagog. Verjetno je zaradi navdušenja nad kovino 
začel izdelovati tudi kipe iz tega materiala. Poleg male plastike 
lahko pred njegovo hišo v Kokrici opazujemo tudi večje skulpture, 
znan pa je tudi kot pisatelj in pesnik.

ZLATA VOLARIČ
Rojena je bila 1930 v Mariboru. Izobrazila se je za učiteljico in do 
upokojitve tudi aktivno učila. Leta 1965 se je z družino preselila 
v Kokrico pri Kranju, kjer je bivala do smrti leta 2008. Od 70. let 
se je aktivno ukvarjala s slikarstvom, obenem pa je znana tudi 
kot pisateljica otroških zgodb, romanov, humoresk, kriminalk in 
haikujev.

DARE ZAVŠEK
Rojen je bil 1952 v Celju. Samostojno je začel razstavljati sredi 70. 
let. Ukvarja se tudi z oblikovanjem scenografij.

BORIS ŽOHAR
Rojen je bil 1952 na Ptuju. S slikanjem je začel sredi 60. let. Njegov 
pogosto upodabljan motiv so kurenti, pustne maske, ki so značilne 
za njemu domači Ptuj. Od leta 1984 je član Društva slovenskih 
likovnih umetnikov.

ФРАНЦ ТАВЧАР
Рођен је 1951. године у Чабрачама у сељачкој породици. Ишколовао 
се за молера. Његова дела од дрвета приказују, између осталог, 
и слике из сељачког живота и слике из словеначких прича. Умро је 
2000. године.

ЈОЖЕ ВОЛАРИЧ
Рођен је 1932. године. Образовао се у области машинства, постао 
инжењер и педагог. Вероватно је због одушевљења са металом почео 
да израђује и скулптуре од тог материјала. Осим мале пластике, 
испред његове куће у Кокрици можемо да видимо и веће скулптуре, а 
познат је и као писац и песник.

ЗЛАТА ВОЛАРИЧ
Рођена је 1930. године у Марибору. Изучила је за учитељицу и 
до пензије је активно подучавала. Године 1965. са породицом се 
преселила у Кокрицу код Крања, где је боравила до смрти 2008. 
године. Од 70. године активно се бавила сликарством, а истовремено 
је позната и као списатељица прича за децу, романа, хуморески, 
крими романа и хаику поезије.

ДАРЕ ЗАВШЕК
Рођен је 1952. године у Цељу. Самостално је почео да излаже 
средином 70-их година. Бави се и дизајнирањем сценографија.

БОРИС ЖОХАР
Рођен је 1952. године у Птују. Са сликањем је почео средином 60-
их година. Његов често приказивани мотив су куренти, карневалске 
маске које су карактеристичне за његов домаћи Птуј. Од 1984. године 
постао је члан Друштва словеначких ликовних уметника.



JANKO DOLENC
He was born in 1921 in Mozirje into a family of a carver, gilder and a sculptor. Due 
to social conditions of that time, he could not afford to study sculpture, despite being 
admitted to Secondary School of Design. He worked together with his father for a few 
years and later found an employment at the Otiški Vrh Textyle Industry Plant. During 
World War II, he was sent to forced labour and was a member of the partisans. After the 
war, he held various positions of employment. He died in 1999.

GORAN HORVAT
He was born in 1955 and is the son of Jože Horvat Jaki. He received a university degree 
in mechanical engineering, but life led him down a creative path. His many artistic opuses 
deal with such iconic themes as the Bible in 300 paintings, Dante’s Divine Comedy and 
Shakespeare’s As you like it. In 1987, he became a member of the Slovene Fine Artists 
Society. He lives and works in Rečica ob Savinji.

JOŽE HORVAT – JAKI
He was born in 1930 in Murska Sobota. He left formal schooling at an early age and 
worked as a miner, a dock worker, … In the second half of the 1950s, he began extensively 
exhibiting paintings, drawings and graphic designs, and he also took up industrial design. 
He often participated in charity events, donated his works and, full of vigour, continued 
creating in Nazarje almost to the end of his life. His art works are part of many public and 
private collections in Slovenia and abroad. He died in 2009.

OLGA KOLAR
She was born in 1945. She is a civil engineer by profession and is now retired. From 
an early age, she showed enthusiasm for painting. Since 1976, she has participated in 
several Meetings of Naive Artists in Trebnje. At the beginning, it was the mask that held 
her interest. Later she shifted her focus to figures that reflect the desire for lightness 
and greater ease.

BORIS LAVRIČ
He was born in 1933. He is a telephone maintenance mechanic and lives in Kranj. He 
began painting as a child. He was not accepted into the art school of his choice and 
therefore gave up painting for a while. Later, he return to his brush and painted an 
idealised world in space, populated by flowers and fantastical animals. He has been a 
regular guest in Trebnje since the second Meeting of Naive Artists in 1969.

FRANCI LESJAK
He was born in 1950 and made his home near Ljubljana. He received an education in 
civil engineering. Born into a family of a farmer and a railwayman, he discovered the joy 
of trains at an early age and he watched them frequently. They made a permanent mark 
on his memory and became a familiar motif in his works.

SANDI LESKOVEC
Aleksander Leskovec was born in 1936 in Novo mesto. He showed artistic tendencies as 
a child, but could not afford further education in the field of art, that is why he entered the 
trade of carpentry. He was an enthusiastic hunter, photographer, hang-glider and sculptor. 
He was first invited to the Trebnje Meeting of Naive Artists in 1974, and often participated 
afterward. He died in 1997.

DARJA LOBNIKAR LOVAK
She was born in 1948 in Ljubljana, finished college for decorators and received further 
education in painting, sculpture, ceramics and tapestry. She also became acquainted 
with the technique of glass painting. She lived in Zagreb for a long time, but has recently 
moved back to Ljubljana. Since 1983, she has been a regular participant in the Meetings 
of Naive Artists in Trebnje.

VIKTOR MAGYAR
He was born in 1934 in Motnik near Kamnik. He became a teacher and his profession 
led him, among other places, to Čatež nad Trebnjem and later to Grosuplje. He passed 
the entrance exams at the Academy of Fine Arts and Design, but withdrew soon after 
enrolling. He was one of the initiators of the Trebnje Meeting of Naive Artists and he often 
took part himself. He died in 1980.

POLDE MIHELIČ
He was born in 1923 in Vrhpolje pri Kamniku into a large family. In 1938, he studied 
painting under Cuderman, and next year under Žabel in Kamnik. He gained employment 
at a printing plant in Kamnik, but was soon faced with forced mobilisation into the 
German army. After the war he met professor Didek, who advised him to enrol into school 
of design. He was admitted to the Ljubljana Academy of Fine Arts and Design in 1953, 
but he soon left and began working as an art teacher. He retired in 1978 and continued 
to create. He died in 2007.

STANISLAV NOVAK
He was born in 1941 in Gorenji Vrh near Trebnje. He took up sculpture in 1978 and first 
exhibited in 1981. He took courses to get acquainted with basic sculpture techniques. 
He explored realistic representations in wood and stone and later shifted toward naive 
expression. During recent years, he amazes with his abstract art.

GRETA PEČNIK
She was born in 1924. From 1963, when she first embarked on her journey as a painter, 
until her death in 2006, she painted the world of burning colours. Her works are marked 
by an individual interpretation of events. Her distinctive paintings earned praise in 
Slovenia as well as throughout Europe, where her work was presented in solo or group 
exhibitions.

JOŽE PETERNELJ – MAUSAR
He was born in 1927 in Jarčja dolina. When he grew up, he first practiced farming, 
and later got employed in Alpina, a shoe factory. He worked there until 1971, when he 
acquired the status of a freelance artist. He began painting in the 1950s, and is also 
a writer and an accordionist. He depicts the rural life of his native Poljanska Valley on 
canvas and glass. He remains a regular participant in the Meetings of Naive Artists ever 
since its establishment in 1968.

KONRAD PETERNELJ – SLOVENEC
He was born in 1936. After finishing elementary school, he began working as a 
shoemaker. His creative path began around the year 1958. He learned his painting skills 
from the old masters. He had been a regular guest at the Meetings of Naive Artists ever 
since its establishment. He is considered a member of the so called Žiri school, together 
with Jože Peternelj and other artists. He died in 2000.

Biographies



ANTON PLEMELJ
He was born in 1932 in Selo pri Bledu. His talent was already noticed by his elementary 
school teacher. After the war he studied law, which he later abandoned. He served 
many years in the army. He gained knowledge at different courses and was a frequent 
participant in the Meetings of Naive Artists. He died in 2007.

IRENA POLANEC
Irena Polanec was born in 1948 in Maribor. She spent many years in Paris, where her 
works were chosen for the international Paris Art Salon in 1975. Next year, she already 
attended the Meeting of Naive Artists, where she remains a regular guest. She has 
participated in various international exhibitions and in addition, presents her work at solo 
exhibitions in Slovenia and abroad.

CIRIL POVŠE
He was born in 1963 in Novo mesto. He is a locksmith by trade. He began as a sculptor, 
working in wood, and in more recent years, he has turned to painting. His participation 
in the Meetings of Naive Artists has undoubtedly contributed to his sculpture technique.

NATAŠA PRESTOR
She was born in 1961 in Ljubljana, and now lives and works near Logatec. She mostly 
devotes herself to small sculptures in clay. Her motifs are tied to Slovene tradition, fairy 
tales, fables and customs.

EDVIN PUNTAR
He was born in 1948 in Postojna. He began creating art in 1966 and took up sculpture 
professionally in 1971. His material of choice is wood, used for depicting figures in 
motion.

ANTON REPNIK
He was born in 1935 and was trained as a shoemaker. He first exhibited his art work 
in 1963, and has been a member of the Maribor Fine Artists Society since 1970. He 
exhibited at home and abroad and is a recipient of several awards. A film about his work 
entitled Žareče oči (Glowing Eyes) has been made by the RTV Slovenia, the national 
broadcasting organization.

JANEZ REPNIK
He was born in 1968 and is the son of Anton Repnik. He received education at the 
Secondary School for Metalworking in Muta. He took interest in painting as a child, 
observing his father, and later developed a unique style, most distinctive for its image of 
a devout peasant living a hard life.

LUCIJAN REŠČIČ
He was born in 1946 in Šempeter pri Gorici. He passed the entrance exams at the 
Academy of Fine Arts and Design, thus further developing his talent, but never enrolled in 
the studies. He was most widely known as an illustrator, for his works adorn many books. 
In 1997, he received the Hinko Smrekar Award. He died in 2003.

MARKO SKOK
He was born in 1947 in Ljubljana. He studied to become a mechanical engineering 
technician. He has been active in the field of art since the mid 1960s, but after 1970 he 
devoted himself to painting more fully. He mostly depicts images of Istrian life.

RUDI STOPAR
He was born in 1939 in Boštanj, and is a mechanical engineering technician. The 
enthusiasm for many possibilities metal has to offer led him on the path of sculpture. He 
began creating in 1958, and eleven years later, he presented his works at the first solo 
exhibition. His statues encapsulate stories from Slovene literature, mythology and other 
sources; he attempts to capture movement, nature… Since the nineties, he has devoted 
a lot of his time to writing haiku, sometimes in a form of illustration (haiga). He has 
published many collections of poetry.

FRANC TAVČAR
He was born in 1951 on Čabrače into a rural family and studied to become a house 
painter. His wood creations depict scenes from rural life and Slovene tales, among others. 
He died in 2000.

JOŽE VOLARIČ
He was born in 1932. He received his education in the field of mechanical engineering 
and became an engineer and a teacher. His great interest in metal most likely propelled 
him to start using this material for sculptures. In addition to small sculptures, we can 
also observe bigger sculptures, placed in front of his house in Kokrica. He is also known 
as a writer and a poet.

ZLATA VOLARIČ
She was born in 1930 in Maribor. She studied to become a teacher and served in that 
capacity until her retirement. In 1965, she moved to Kokrica pri Kranju with her family, 
where she remained until her death in 2008. From 1970s onward, she actively took on 
painting. She is also known as a writer of children’s stories, novels, humorous sketches, 
crime novels and haiku.

DARE ZAVŠEK
He was born in 1952 in Celje. He started introducing his work at solo exhibitions in the 
mid 1970s. He also works as a set designer.

BORIS ŽOHAR
He was born in 1952 in Ptuj. He took up painting in the mid 1960s. The often depicted 
motif in his works are Kurents, carnival masks characteristic of Ptuj, his home city. He 
has been a member of the Slovene Fine Artists Society since 1984.



DOLENC JANKO/ ДОЛЕНЦ ЈАНКО, Mati/ Мати/ Mother, 1969, 88 x 20 x 16 cm, les/ дрво/ wood, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT31
HORVAT GORAN/ ХОРВАТ ГОРАН, Ikarus/ Икарус/ Icarus, 1980, 45.5 x 33.5 cm, laviran tuš na papirju/ лавиран туш на папиру/ wash ink on paper, Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT459
HORVAT JOŽE - JAKI/ ХОРВАТ ЈОЖЕ – ЈАКИ, Ljudje in živali/ Људи и животиње/ People and Animals, 1967, 50 x 35.5 cm, kreda na papirju/ креда на папиру/chalk 
on paper, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT8
KOLAR OLGA/ КОЛАР ОЛГА, Ples mask/ Плес маски/ Dance of the Masks, 1977, 50 x 65 cm, olje na steklu/ уље на стаклу/ oil on glass, Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT310
LAVRIČ BORIS/ ЛАВРИЧ БОРИС, Vesolje/ Свемир/ The Universe, 1997, 50 x 50 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
GT822
LESJAK FRANCI/ ЛЕСЈАК ФРАНЦИ, Na obzorju/ На хоризонту/ On the Horizon, 1984, 50 x 59.5 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT608
LESKOVEC SANDI/ ЛЕСКОВЕЦ САНДИ, Samorastnik/ Самоук/ The Self-educated, 1985, 65 x 27 cm, lipov les/ липово дрво/ linden wood, Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT630
LOBNIKAR - LOVAK DARJA/ ЛОБНИКАР - ЛОВАК ДАРЈА, Cvetje/ Цвеће/ Flowers,1983, 40 x 35 cm, olje na steklu/ уље на стаклу/ oil on glass, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT578
MAGYAR VIKTOR/ MAGYAR ВИКТОР, Koline/ Свињокољ/ The Pig Slaughter, 1969, 58 x 62 cm, olje na lesonitu/ уље на лесониту/ oil on hardboard, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT37
MIHELIČ POLDE/ МИХЕЛИЧ ПОЛДЕ, Vrbe ob koritu/ Врбе поред корита/ Willows at the Trough, 1970, 61 x 27 cm, olje na lesu/ уље на дрвету/ oil on wood, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT38
NOVAK STANISLAV/ НОВАК СТАНИСЛАВ, Žanjica/ Жетелица/ The Harvester, 2006, 40 x 44 x 28 cm, kamen/ камен/ stone, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
GT966
PEČNIK GRETA/ ПЕЧНИК ГРЕТА, Sprejmi nas mati zemlja / Прихвати нас мајко земљо/ Reclaim Us, Mother Earth, 1971, 68.5 x 53.5 cm, olje na platnu/ уље на 
платну/ oil on canvas, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT96
PETERNELJ JOŽE/ ПЕТЕРНЕЉ ЈОЖЕ, Sekači/ Секачи/ Woodcutters, 1968, 70.4 x 50.3 cm, olje na lesonitu/ уље на лесониту/ oil on hardboard, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT14
PETERNELJ KONRAD/ ПЕТЕРНЕЉ КОНРАД, Košnja/ Косидба/ Grass Cutting, 1981, 54 x 72 cm, olje na steklu/ уље на стаклу/ oil on glass, Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT510
PLEMELJ ANTON/ ПЛЕМЕЉ АНТОН, Kako doseči/ Како достићи/ How to Reach, 1976, 63.5 x 50.5 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT261
POLANEC IRENA/ ПОЛАНЕЦ ИРЕНА, Iz cikla Eva/ Из циклуса Ева/ From Eve Cycle, 2001, 30 x 24 cm, kom. tehnika/ ком. техника/ combined technique, Galerija 
likovnih samorastnikov Trebnje, GT888
POVŠE CIRIL/ ПОВШЕ ЦИРИЛ, Zamišljena ljubezen/ Замишљена љубав/ Thoughtful Love, 2001, 63 x 46 cm, javorjev les/ јаворово дрво/ maple wood, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT890
PRESTOR NATAŠA/ ПРЕСТОР НАТАША, Kip 1892/ Скулптура 1892/ A Statue 1892, 1993, 22.5 x 22.5 x 14 cm, žgana glina/ паљена глина/ burned clay, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT765
PUNTAR EDVIN/ ПУНТАР ЕДВИН, Mati s košem/ Мајка с корпом/ Mother with a Basket, 1973, 47 x 26 x 20 cm, lipov les/ липово дрво/ linden wood, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT176
REPNIK ANTON/ РЕПНИК АНТОН, Kaj smo, kaj hočemo/ Шта смо, шта желимо/ What are We, What do We Want, 1969, 67 x 53 cm, olje na platnu/ уље на платну/ 
oil on canvas, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT13
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REPNIK JANEZ/ РЕПНИК ЈАНЕЗ, Osamljeni/ Усамљени/ Lonely Man, 1999, 70 x 50 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT859
REŠČIČ LUCIJAN/ РЕШЧИЧ ЛУЦИЈАН, Sveti Jurij/ Свети Јуриј/ Saint George, 1982, 62 x 49 cm, olje na steklu/ уље на стаклу/ oil on glass, Galerija likovnih samorastnikov 
Trebnje, GT557
SKOK MARKO/ СКОК МАРКО, Pred trgatvijo/ Пре бербе/ Before the Grape-harvesting, 1976, 53 x 58 cm, olje na steklu/ уље на стаклу/ oil on glass, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT265
STOPAR RUDI/ СТОПАР РУДИ, Ogledalo/ Огледало/ The Mirror, 1979, 39 x 17.5 x 18 cm, varjeno jeklo/ варени челик/ welded steel, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT427
TAVČAR FRANC/ ТАВЧАР ФРАНЦ, Ljudska godca izpod Blegoša/ Народни певачи испод Блегоша/ Folk Musicians from Foothills of Blegoš, 1997, 33 x 21.5 x 19.5 
cm, les/ дрво/ wood, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT818
VOLARIČ JOŽE/ ВОЛАРИЧ ЈОЖЕ, Trije pod dežniki/ Тројица испод кишобрана/ Three People under Umbrellas, 1989, 57 x 22.5 x 9.5 cm, varjeno jeklo/ варени челик/ 
welded steel, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, GT719
VOLARIČ ZLATA/ ВОЛАРИЧ ЗЛАТА, Med prijatelji/ Међу пријатељима/ Among Friends, 1978, 49 x 69 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje, GT 379
ZAVŠEK DARE/ ЗАВШЕК ДАРЕ, Zapuščeni svet/ Напуштени свет/ The Abandoned World, 1978, 50 x 70 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija 
likovnih samorastnikov Trebnje, GT380
ŽOHAR BORIS/ ЖОХАР БОРИС, Na križu/ На крсту/ On the Cross, 1980, 65 x 49 cm, olje na platnu/ уље на платну/ oil on canvas, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 
GT474
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