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APEL podobo na ogled ...
Umetniška dela izbranih avtorjev
iz zapuščine dr. Zorana Kržišnika in
zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
od 17. maja do 30. septembra 2018

Dr. Zoran KRŽIŠNIK,
rojen v Žirovnici 26. januarja 1920, je po diplomi na oddelku zgodovine umetnosti
Univerze v Ljubljani umetniško pot začel kot pevec zabavne glasbe, ki jo je moral
prekiniti leta 1947, ko je postal upravnik Moderne galerije, ki je takrat domovala
v še nedokončani stavbi.
Deset let kasneje je postal ravnatelj Moderne galerije in jo vodil vse do leta 1986.
Bil je eden od pobudnikov in gonilni motor mednarodne grafične razstave, kasneje
bienala, ki je od leta 1955 do 1986 delovala pod okriljem Moderne galerije.
Dr. Zoran Kržišnik je odigral odločilno vlogo pri ustanovitvi Mednarodnega
grafičnega likovnega centra – MGLC v prenovljenem Gradu Tivoli, ki ga je rešil
razpadajočega stanja socialnih stanovanj.
Grad Tivoli je od cesarja Franca Jožefa leta 1852 feldmaršal Josip Radetzky dobil
v dosmrtno uporabo, ga prenovil, uredil park in ga odprl za javnost. Težko bolan
je 5. januarja 1858 častno umrl v sedlu.
Leta 1986 je Zoran Kržišnik grafični bienale preselil pod okrilje MGLC, saj je
prepoznal potrebo po samostojni instituciji, ki ne bo samo proučevala in razstavljala
grafičnih del, ampak bo delovala tudi kot »grafična eksperimentalna delavnica«.
Od ustanovitve leta 1986 dalje je kot direktor vodil MGLC do upokojitve leta 2000,
potem pa še aktivno deloval v svetovalnem organu in kot sekretar bienala.
Več desetletij je Zoran Kržišnik predsedoval umetniškemu svetu Forma Vive, bil
najprej predsednik mednarodnega društva likovnih kritikov AICA, nato pa še
podpredsednik te svetovne organizacije.
Doktoriral je z disertacijo »Vstop slovenske likovne umetnosti v svetovni prostor«
7. februarja 1995 pod mentorstvom prof. Šumija.
Objavil je številna dela o sodobni umetnosti in številne uvodnike v katalogih in
domačih in svetovnih časopisih. Bil je predsednik jugoslovanske selekcije svetovnih
razstav in bienalov: Benetke, Sao Paolo, Tokio, San Marino, Pariz, Ljubljana,
Bradford, Krakov, Lugano, Portoriko, Seul.
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Kot je prepoznal potencial grafičnega bienala in ga razvil v enega najbolj prepoznavnih
dogodkov v mednarodnem prostoru, je že ob nastanku Tabora likovnih samorastnikov,
ki so ga organizatorji v Trebnjem prvič pripravili leta 1968, prepoznal skrite
potenciale. Postal je prvi predsednik umetniškega sveta in mu načeloval štiri desetletja,
vse do smrti leta 2008.
Umetniški svet je pod njegovim vodstvom odločal o razstavnem programu, izboru
udeležencev Tabora, o sodelujočih na Salonih, osrednjih razstavnih prireditvah, kjer
je bila predstavljena aktualna likovna produkcija nekdanje države v času med dvema
Salonoma, in sprejemal druge strokovne usmeritve v delovanju Tabora in Galerije
likovnih samorastnikov Trebnje.
Njegov prispevek je odločilen pri vstopu v mednarodni prostor, saj je dr. Kržišnik
s svojim znanjem in prijateljskimi povezavami z vodilnimi protagonisti svetovne
umetniške scene odločilno pripomogel k izgradnji ugleda Trebnjega v svetovni areni
naive. V njegovem času je Galerija v svoj fond pridobila 999 del dvestotih avtorjev
iz številnih dežel sveta.
Zavzeto je spremljal umetnike, udeležence Tabora in osebnih razstav, in jih
prijateljsko usmerjal v nov umetniški razvoj. V mnogih zapisih v katalogih, razpravah,
člankih je širšo javnost osveščal o nespornem pomenu naivne umetnosti.
Delo dr. Zorana Kržišnika je nenadomestljivo prispevalo k razvoju in uveljavitvi
Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v mednarodnem prostoru ter
oblikovanju zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.
Z edinstveno galerijo v Sloveniji se je mesto Trebnje uvrstilo na svetovni zemljevid
naive, ugled mesta v Sloveniji in v mednarodnem prostoru pa se je znatno povečal.

Pomembne razprave in uvodniki umetnikom sodobne umetnosti:
Riko Debenjak, Fran Tratnik, Miha Maleš, Zdenko Kalin, G. A. Kos, Boris Kalin,
Janez Bernik, Dušan Đamonja, Drago Tršar, Stojan Batič, Rihard Jakopič, Jože
Ciuha, Boris Jesih, Jagoda Buić, Edo Murtić, Vladimir Veličković, Adriana Maraž,
Metka Krašovec, Jana Vizjak, Vladimir Makuc, Štefan Planinc, Miroslav Šutej,
Njegovan Nemec, Yozo Hamaguchi, Giselbert Hoke, Werner Berg, Quinto
Germandi, Kosuke Kimura in Sodobna jugoslovanska grafika ...
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Janez BERNIK, MGLC, 11. maj 1996

In naive:
Joža Horvat - Jaki, Goran Horvat, Primo Minevrina, Tone Svetina, Ivan Lacković Croata, Jože Peternelj - Mauser, Konrad Peternelj - Slovenec, Greta Pečnik, Sandi
Leskovec, Ivan Rabuzin, Miroslav Šutej, Francine Genot, Gonzalo Endara Crow, Jutta
Borchert, Jože Tisnikar, Anton Repnik, Irena Polanec, Martin Kopričanec, Franjo
Mraz, Viktor Magyar, Jan Hruška, Vladimir Laković ...
Pomembne razstave – izbor:
London (Tate Gallery), Rim (Galleria Nazionale d‘Arte Moderna), Milano (Galleria
Permanente), USA (več mest v organizaciji AFA), Aleksandrija (Musée des BeauxArts), Sao Paolo in Rio de Janeiro (Musée des Beaux-Arts), Dunaj (Albertina),
Düsseldorf (Kunstverein), Wiesbaden (Kunstmuseum), Nürnberg (Graphik der Welt),
Tokio (Museum of Modern Art) ...
Nagrade in priznanja – izbor:
srebrni venec RS za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti, kulturne
dediščine in pri mednarodnem uveljavljanju Slovenije;
vitez legije časti za doprinos k likovni umetnosti, Pariz;
dosmrtni član Akademije za umetnost in literaturo, Milano;
avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda, Dunaj;
Župančičeva nagrada za razvoj likovne umetnosti, Ljubljana.
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Leto 1979
Predvsem nas tista dvojka na začetku letnice, ki pomeni menjavo tisočletja, ne sme
premotiti: leto 2000 nas čaka čez dvajset let, je praktično že tukaj;
zgodovinsko gledano je to jutrišnji dan, neposredno nadaljevanje današnjega.
Tisto, kar je danes narobe, bo zato narobe tudi jutri, če ne bomo kar takoj
popravili. In mislim, da velja začeti pri medčloveških odnosih; prepričan sem, da bodo
prav odnosi med ljudmi v prihodnje pogojevali vse naše dejanje in nehanje in nam
prinesli ali zmago ali poraz. Nemara je odrekanje tik povojnih let, ko smo izčrpani od
naporov vojne na ruševinah postavljali velikopotezno zastavljene temelje novega sveta,
povzročilo, da smo v desetletjih, ki so sledila, zgubili pravi občutek za vrednost
posameznih akcij, ki terjajo ubrano, dolgotrajno timsko delo, zdržljiv napor za dosego
velikega kolektivnega cilja. Videti je, da ne znamo več živeti pogumno, temveč iščemo
varljivo varnost v čim bolj ponižni blaginji, ki bi jo najraje uživali s hrbtom
obrnjeni proti sosedu. Širokih možnosti, ki se v naši družbi ponujajo, kot bi ne
videli ali ne hoteli videti; plašijo nas, ker nanje nismo pripravljeni.
Mislim, da bi morali okrepiti svoj ponos, svojo samozavest, spoznati, da smo skupaj
sposobni velikih dejanj. Močnejša kolektivna zavest bi nam dala večji zagon in
polet, večji smisel za dolgoročno načrtovanje in vztrajno skupno delo, kar bi močno
povečalo naše veselje ob uspehih, saj bi tudi individualni uspeh znanstvenika ali
umetnika sprejeli za svojega in šteli njegove vrhunske uspehe za svoj uspeh, rezultat
vzdušja, ki ga ustvari skupni napor.
Takšni medsebojni odnosi, usmerjeni v graditeljstvo, ne pa v malenkostno zavist in
izničevanje, vsebujejo »eo ipso« spoštovanje do dela in human odnos do sočloveka,
pomenijo, skratka, dejansko izvajanje osnov, na katerih sloni naša družba in njeno
delovanje.
Res je čas, da bi postali v medsebojnih odnosih bolj občutljivi, da bi se spet naučili
dogovarjati se in sporazumeti se v diskusijah, reševati stvari principielno, ne osebno.
In če tisto, kar napovedujejo futurologi, drži in se bo človeštvo v dvajsetih letih
orjaško namnožilo, je to, kar sem rekel, tem bolj pomembno, današnje majhne stvari
bodo namreč postale ogromne, zadobile bodo neslutene dimenzije in popravljati jih
bo vedno težje.
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foto: M. S.

Ponos pomeni med drugim sposobnost spoznavati velike koncepte in se v njih
prostovoljno angažirati, si naložiti disciplino, ki jo delo terja, vztrajati pri zastavljeni
nalogi tudi, kadar nastopijo težave, in pripomoči, da se izpelje do kraja.
Z vidika prihodnosti bi morali pri tem postati nedvomno skromnejši v osebnih
zahtevah, v zastavljenih skupnih ciljih pa večji in zahtevnejši.
Kar se posebej likovnega področja tiče, mislim, da izredna likovna nadarjenost
naše sredine, naša bogata tradicija, primerno očiščena in ovrednotena z novo
osveščenostjo naše družbe, predvsem pa število in talenti ustvarjajočih umetnikov
nalagajo – ne glede na morebitna nasprotovanja – samoumevno dolžnost obdržati in
podpreti razvoj vsega, kar je kvalitetno, močno in napredno. Pri tem si moramo
privoščiti čim manj omahovanja in napačnih kompromisarskih prijemov, ker je jasno
videti, da bo v bodoče, ko bodo produktivno tehnična sredstva do kraja izpopolnjena
in bo njihova uporaba celo bolj samoumevna, kot je sedaj, pomen kulture kot
konstituitivnega dejavnika svojevrstnosti nacionalnega življenja še zrasel in bo
kultura dragoceno sredstvo mednacionalnega sporazumevanja.
In delež likovne umetnosti bo pri tem posebej opazen, saj je vsestranska vizualizacija
izrazita tendenca v prihodnost usmerjenega sodobnega sveta.
Zoran KRŽIŠNIK, leta 1979
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Tekst, napisan pred dvajsetimi leti za čez dvajset let, je sedaj star štirideset let. Prišel je
pod roke iz množice orumenelih listov, skoraj neštevilnih predgovorov in otvoritvenih
govorov za umetnike in njih gledalce od daljnih petdesetih let dalje, ko je v uvodni
tekst kataloga I. mednarodne grafične razstave v Moderni galeriji od 3. VII.
do 4. IX. sekretar mednarodnega odbora Zoran Kržišnik leta 1955 zapisal:
»Prva mednarodna razstava v Ljubljani pomeni za nas prelomnico
v likovnem življenju, z njo stopamo odločno, v širokem obsegu v
mednarodno likovno življenje, v plemenito tekmo najboljših moči,
v široko areno izmenjavanja misli in idej, medsebojnega bogatenja
na najvišji ravni. Na platnici kataloga je Picassova risba Tropske rastline.
Zadnji tekst je Zoran posvetil gospe Francine Genot, veliki dami francoske naive,
na njeni pregledni osebni razstavi v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje,
14. junija leta 2008.
Francine Genot je pesniška obujevalka tradicionalne ženske usode
in pretanjena oznanjevalka poti, na katero stopa ženska ozaveščena,
opogumljena z magijo treh besed: LEPOTA, DOBROTA, SVOBODA.
Dr. Zoran Kržišnik je v svet treh posvečenih besed odšel 3. julija 2008.
Od otvoritve prvega grafičnega bienala je minilo natanko 53 let.
Maruša Stupica, v marcu 2018

Andrej JEMEC, Janez BERNIK, Drago TRŠAR, Marjan TRŠAR, Zoran KRŽIŠNIK
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Janez BERNIK, Katedrala, 1985
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Janez BERNIK
Gunclje, 6. september 1931–16. julij 2016, Prebold

UMETNIK, ki z ustvarjanjem premaguje zbeganost in notranjo stisko človeka
20. stoletja – ko je prvič v zgodovini prebivalcev celega, v vesolje vrženega planeta
negotovega izvora in neznanega konca, potresnih tal, viharnih morij, bruhajočih
ognjenikov, izginjajoče flore in favne, pogubno iracionalnega človeštva, besnečega v
uničevanju in samouničevanju pod izpraznjenim nebom, ki ne določa več ne smeri ne
poti –, je vnesel v odtujeni svet zahtevo po iskanju – v prizadevanju najti svojo resnico,
svojo varianto, svoj najboljši način dela.
Vstopajoč ob tem na še neraziskana področja likovne izraznosti, komunikacijskih
možnosti v razi najbolj plodne evropske tradicije, stran od dognanega, že znanega, že
uporabljenega, stran od vsake vrste akademizma.
Inovator, stimuliran samo od tistega, kar hoče likovno in z besedo
v nenehnem boju s samim seboj izraziti s svojo umetnostjo.
Asketski, pretanjen, ko z že doseženim odpira nove in nove probleme, vprašanja,
naloge in zahteve, ki jih zadaja njegov notranji imperativ: stoodstotno živeti svoj
prostor in čas.
Raziskuje naselitev oblik in končne, definitivne možnosti barve v geslu slikarstvo/
barva/oblika, kjer se spet najdejo njegove konstante: ideja/koncept/gradnja. In Črta,
ki ga vseskozi spremlja v skicirki, skupaj s Poezijo: sodobno slovensko, sodobno
svetovno in sodobno lastno.
Tako stopa Janez Bernik v krogu neštevilnih, a odločilnih umetnikov, ki so sposobni
prevzeti težo nosilcev tendenc sočasne umetnosti. Je umetnik, izrazito mnogostranski,
ki se ne hrani samo iz talenta niti ne samo iz strokovnega znanja, temveč iz vednosti
v širokem, sodobnemu človeku dostopnem okviru velike tradicije evropske in
svetovne umetnosti, ki jo obogati s svojimi izkušnjami.
Zoran KRŽIŠNIK, Bernik – umetnik našega časa in prostora, 1978
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Ivan RABUZIN
Ključ, 27. marec 1921–18. december 2008, Zagreb

»Vedno ostajam sam z nenaslikanimi slikami,« pravi Ivan Rabuzin. In: »Moji
sprehodi so pot k nenaslikanim slikam.« In še: »Pot k svetu so, v katerem živi sreča.«
Slikar živi z vizijo v duši, z neustvarljivim prividom, ki ga tudi najbolj dovršena
umetnina predstavi samo jecljaje, saj mu je sen neogibna »idealna« dopolnitev
življenjske izkušnje in je v okvirih realnega življenja nujno neulovljiv. A če je slikar
sam s svojimi nenaslikanimi deli in so tista, ustvarjena, zanj samo pot in ne cilj, samo
namig in ne izpolnitev, za gledalca ni tako.
Za nas so pokrajine Ivana Rabuzina čudovita uresničitev pravljičnega, sanjskega
sveta, deveta dežela našega domotožja in hrepenenj, kar nam jih je dala sodobna
umetnost. Rabuzinova resničnost je resničnost današnjega sveta, sveta dvajsetega
stoletja, nemira in bolečin in predvsem njegove brezdomnosti. Zato je prvo, kar nam
podarja v miru svojih pokrajin, usrediščenost. Vse to je zajeto v skledo, posajeno
v amforo in razvrščeno na krožniku ptolemejsko ploščate Zemlje, edine zemlje,
potrebne našemu srcu, zavetne resničnosti varnega. Pa še nebo, vedno nasmejano
sinje nebo, prepreženo z zlato mrežico novih obetov in še višjih nad. Opremljeno
z razposajeno čredo oblačkov, nebeških ovčic. V tej deželi sreče je potrebno le še sonce,
ki se spremeni v orjaški cvet, rožo, katere cvetni listi so jajčni simboli rodovitnosti.
Upodobitve in znaki, simboli iz strukturirane površine, mavrična barvna skala,
žareča nasprotja, ubrano, komaj opazno prelivanje odtenka v odtenek, vse se zliva
v enotno, nezamenljivo, vedno drugačno slikarsko uresničitev sveta, ki smo se ga
pred Rabuzinovim razodetjem dotaknili kvečjemu z malim prstom. Sedaj pa se nam
podarja ves in v celoti. Da dopolni naše življenje z dimenzijo sreče. Da nam
vrne deveto deželo začaranega otroškega sveta. Da nas znova spravi s svetom,
v katerem pojo drevesa, šepetajo trave in dehte rože. Visoka pesem lepote in ljubezni.
Zoran KRŽIŠNIK, 1972
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Ivan RABUZIN, Pomlad, 1972 − izrez
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Andrej JEMEC, Modro, 2000 − izrez
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Andrej JEMEC
Vižmarje, 29. november 1934

»Zagovarjam likovni izraz, ki temelji na prvotnih oblikovalnih vrednotah, ker
verjamem v sposobnost človeka za popolno doživetje in izraz, katerega specifični
pobudniki so barva, oblika, svetloba, predmeti v vseh brezštevilnih odnosih, ki jih
vzpostavlja narava/človek za dosego enkratnega metafizičnega stanja, ki mu pravimo
umetnost.« Tako razmišlja o svojem delu Andrej Jemec že na samem začetku svojega
ustvarjalnega opusa.
Razstave so mejniki na razvojni poti, ob njih se zastavljajo vprašanja:
»Kam od tod naprej?« In istočasno: »Kje so izvori?«
Ustvarjalni profil Andreja Jemca predstavlja v slovenski likovni umetnosti posebno
identiteto. Vseskozi si je v svoji generaciji utiral posebno pot, ki ga je oblikovala v
razpoznavnega ustvarjalca, ki odpira novo likovno problematiko, ki je kasneje postala
aktualna in ključna za razumevanje svojstvenih likovnih doživetij kot pomemben
katalizator osvajanja novih tendenc, kar je dokazoval kot slikar, kot grafik in z risbo.
Vse od začetnega kubističnega obdobja naprej, ko ga je razvoj pripeljal na rob
radikalnejše abstrakcije, smo lahko spremljali njegovo nagnjenost k čistim
formulacijam in često k iskanju ekspresivnega naboja v na videz hladnih,
geometrijskih sestavih, v razreševanju problema prostora, svetlobe in barve v njeni
nasičenosti.
Vse te svoje preokupacije pa je vseskozi razreševal in nadgrajeval s sliko, z grafiko
in risbo, ki ostaja vseskozi temeljni element njegove likovne prakse,
gojen in negovan do skrajnosti.
Zoran KRŽIŠNIK, 1992
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Jože TISNIKAR
Mislinja, 26. februar 1928 –30. oktober 1998, Slovenj Gradec

Vse Tisnikarjeve figure, človeške in živalske, prinašajo sporočilo smrtnosti, v katerem
sta vključena človeški strah in tolažba. Trupla, zgrnjena na kup po vojni, po atomski
katastrofi ali poedina, opremljena s številko na prosekturni mizi, telesa živih na
pogrebu, na procesiji ali samotna na poti v neznano.
Razlika med ljudmi, individualiziranimi šibko ali sploh ne, in živalmi – konji, krokarji,
vranami, črički – je v stopnji zavedanja, v potrpežljivosti kreature, ki samoumevno
sprejme usodo, mogoče s trenutnim krikom bolečine ali strahu, med človekom in
njegovo tesnobo spričo neogibnega, pa v nujni potrebi po tolažbi.
Religiozni simboli, ki prinašajo upanje v posmrtnost, magične maske, ki obetajo
zmago nad silami zla, ali samo uteha, ki jo najdemo v medsebojnem druženju –
v molitvi, v gostilniškem pirovanju –, so sredstva trenutne pozabe in hladne,
modrozelene barve Tisnikarjeve palete nam pomagajo razumeti to sporočilo
kratkotrajnosti.
Tisnikarjevo ustvarjanje je terapevtsko. Ne samo umetniku, tudi gledalcu pove,
da je poleg orjaške mrtvašnice, ki je naša Zemlja, tudi čas, ko smo živi,
ko smo ustvarjalni, ko vtisnemo svojo sled v krogotok večnosti.
To sporočilo življenju iz prosekture je tako živo dokumentirano s Tisnikarjevimi deli:
da je zavest našega konca hkrati sporočilo naših danosti.
V tem je, zame, veličastnost njegovega opusa.
Zoran KRŽIŠNIK, galerija SMELT, 1987

17

Jože TISNIKAR, Par, 1990 − izrez
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Boris JESIH, Pokrajina z jablano, 1969 − izrez
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Boris JESIH
Škofja Loka, 8. avgust 1943

Nagrada, ki se ponaša z imenom Riharda Jakopiča, je bila leta 1969 zasnovana z
dvojnim namenom. Prvič naj bi počastila vsakokratnega nagrajenca s priznanjem,
vezanim na ime mojstra, ki je za Slovence sinonim čiste likovne kvalitete. Drugič naj
bi nas vsakič spomnila na umetnika, ki ne le da je bil ustvarjalec evropskega formata,
temveč je bil tudi prvi resnično pomemben slovenski likovni organizator,
spodbujevalec mladih talentov in mož, ki je skušal predstaviti slovensko in
jugoslovansko umetnost doma in v svetu, v sredinah, ki se ji dotlej niso odprle in so
bile do njegovega nastopa zanjo gluhe.
Letošnja dodelitev mlademu umetniku Borisu Jesihu izpričuje tendenco slediti
spreminjajočemu se toku slovenskega likovnega življenja sproti, v vseh njegovih
premenah. Gre za ustvarjalca, ki se je uveljavil v našem domačem in širšem prostoru,
v zadnjem obdobju tudi v tujini, z opaznim vnašanjem zanimivih novih elementov v
likovno govorico, ki temelji na žlahtnem preinterpretiranju slovenske likovne
dediščine. Za Slovence je še posebej pomenljivo, da je ta ustvarjalnost pritekla s
škofjeloškega območja, ki je intimno povezano z Groharjevim izročilom, ki bi težko
našlo lepše nadaljevanje kot s svojevrstno Jesihovo profilacijo Groharjevih tem.
Tako se najvišja nagrada, dodeljena mlademu umetniku, ki je na prvi pogled videti
kot tveganje, saj ustvarja precedenčni primer, ki ga ne bo mogoče izbrisati iz njene
zgodovine, izkaže ne samo kot spodbuda nagrajencu in vsej generaciji, ki
prihaja, temveč tudi kot poklon likovni dediščini – priznanje naši
vezanosti nanjo, priznanje tisti rdeči niti, ki veže prednike in potomce.
Veseli smo spleta dogodkov, razmišljanj in upov, katerih srečna kombinacija se
združuje v nagrajencu, čigar delo je še v nastajanju; njegov ustvarjalni diapazon se z
vnašanjem novih prvin nenehoma širi, tako da najlepše plodove njegovega zrelega
ustvarjanja še pričakujemo.
Zoran KRŽIŠNIK, govor ob podelitvi, 1980
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Ivan LACKOVIĆ - Croata
Batinska, 27. december 1931–29. avgust 2004, Zagreb

Nenavadno je govoriti o risbi umetnika, ki sodi v svet naive, med ustvarjalce, katerih
mogočni prodor v veliki meri temelji prav na čutnem korektivu, ki so ga vnesli v
intelekt umetnosti današnjega dne. V tem smislu je bilo prodiranje vsakega novega
talenta trnovo in pot, ki si jo je izbral, zelo samosvoja; risba je namreč njegovo prvo in
velikokrat dokončno izrazilo. Obvladuje jo do kraja; s prvo potezo, brez popravka
ustvarja svoje risarske svetove.
Zdaj gosto naseljene z minucioznimi predmeti, ki jim sproti dodaja svoj lirični
komentar; zdaj zasadi vanj skopo začrtano samo eno figuro, ki pa deluje večno
in monumentalno. Kadar riše človeške like, ustvarja – z minimalnimi sredstvi –
dragocene psihološke študije portretirancev.
Še raje pa upodablja, ne posameznikov, temveč nosilce kolektivne usode, stanu,
poklica, opravila, razreda. Od daleč, v ozadju, je še čutiti sled Hegedušićeve socialne
bojevitosti. Ne glede na spremenjeni čas in okoliščine Lackovića privlačijo
»prikrajšanci« življenja, ljudje v stiski, žalost slovesov, bolečina onemoglosti.
Zmeraj spet pa vidimo, kako je umetnik uročen od bujnega snovanja velike matere
Zemlje, ki v svoje zapletene kompozicije zliva nebroj drobnih samosvojosti, razigranih
malenkosti, poskusov svojstvene rasti in iz vseh teh drobcev individualnih glasov
splete mogočno harmonijo večnih orgel življenja.
Zemlja – čudežni vir rasti, velika pletilja – iz drobnih zank kali spleta orjaška debla
zimskih dreves, čipkasto prepletena vejevja, melanholična domovanja bežnih ptic –
simbole gibanja, rasti in obstajanja. Vse to v strogem okviru naive, ki je odziv
prvinskega človeka, ki živi v naravi in diha z naravo in samoumevno sprejema
njene danosti.
Zoran KRŽIŠNIK, Ivan LACKOVIĆ - Croata, Ustvarjena misel, 1981
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Ivan LACKOVIĆ - Croata, Cvetoča livada, 1977
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Adriana MARAŽ, Darilo, 1975 − izrez
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Adriana MARAŽ
Ilirska Bistrica, 26. december 1931–8. maj 2015, Ljubljana

Svoj likovni svet gradi Adriana Maraž iz elementov vsakdana. Njene tri velike teme
so: vsakdanjost, ujetost, mnogoplastnost. Povednost svojih grafičnih listov pa ustvarja
na izjemnem asociativnem bogastvu.
Njena posebnost je izreden občutek za material. Gosta obdelanost lista ustvarja
površino, ki s papirno snovnostjo skoraj nima nič več skupnega; to so tkanine, čipke,
plesni ... Interpretacija snovnosti barokizacijo včasih privede do meje absurda,
barvitost pa kdaj na mejo bizarnosti, vendar spričo žlahtnosti tehnike nikoli ne zdrči
čeznjo. Na tem robu se izničuje vsaka sled nostalgičnosti; mesto prepusti ironiji in
globoki prizadetosti ob eksistencialni dilemi minevanja, razkrajanj, ob igri časa z
individualnim obstojem, ki mora razpasti, da naredi prostor in pogoje za novo rast.
Kot mojstrica v uporabi barve nakaže pot svoje magije v raznobarvnih odtisih iste
grafike, ko se bledobarvna »realistična« upodobitev z intenziviranjem barve ali s
prelivanjem odtenkov spreminja v čarovnijo luči, senc in vibracij in se iz poetično
predstavljenega realizma prevesi v nadrealizem.
Med predmeti, ki sestavljajo umetniški inventar Adriane Maraž, se
sprehajamo po magičnem svetu in s čarobnimi formulami razrešujemo
tesnobne konflikte svoje notranjosti.
Pomiritev pa najdemo tam, kjer nam jo ponudi umetnost – v ubranosti oblik in barv,
v harmoničnosti drobnega delčka sveta, iztrganega iz žrela nedoumljivega, ki ga ne
skriva in ne zanika, pač pa za hip umiri in ujame v meje človeškega.
Zoran KRŽIŠNIK, 1984
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Irena POLANEC
Maribor, 31. december 1948

Irena Polanec je z nekakšno odrešujočo lahkotnostjo preletela zgodovino likovne
umetnosti, v svoje oblikovanje vključila dosežke inkarnacije ženskih portretov najmanj
od renesanse naprej, smehljaje je sprejela nekaj potez surrealistov in izpovedala
privide svojega sanjskega bivanja z direktno nazornostjo, ki daje vtis neposrednega
doživljanja.
Kaj sanja? Po čem hrepeni ta manekensko estetska pojava, ki svojo željo vgrajuje
s tako strogo nedostopnostjo? Zakaj se zna prezentirati v zrcalni dvojnosti, v trikratni,
štirikratni, samo rahlo različni, ponovitvi?
Tako stoji ona, EVA, v vseh premenah zvesta sebi, pa naj so ji lasje mokri od vode
in obraz od solz. Privzdignjena v razkošje dragocenih oblačil pred opazovalcem, ki bi
hotel doumeti varljivo pomembnost oblačil in okrasja, ki jo kiti, ki zastira jedro njene
ženske človečnosti.
Gre za izpoved, iztesano v podrobnostih različno skupne usode Evinih hčera? Ali za
nekaj še bolj temeljnega, za usodno končnost človekove poti, za življenje, ki so mu
podarjeni samo trenutki polnovrednega doživljanja v sanjah in hrepenenju po
nedosegljivem?
Pa je iskanje logične rešitve enigme njene umetnosti smiselno? Pametneje je
sprejeti ponujeno roko in vstopiti, brez vnaprejšnjih zahtev in predsodkov, v slikarkin
magičen ris in se prepustiti njegovemu čaru.
Izšolana modrost se še enkrat – kot že tolikrat v življenju – izkaže za nezadostno,
ko stojimo pred deli umetnice, ki s samozavestno direktnostjo prezentira svoj onirični,
sanjski svet.
dr. Zoran KRŽIŠNIK, Uročen pogled, 1986
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Irena POLANEC, Eva, 2017 − izrez
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Stojan BATIČ, Satir s čašo in Harlekin s papigo
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Stojan BATIČ
Trbovlje, 2. junij 1925–17. september 2015, Ljubljana

Vsa človekova ujetost v pogoje obstoja, zajeta v delih Stojana Batiča, hoče z
ustvarjalno zmožnostjo volje istočasno nadgraditi to ujetost, ustvariti iz tistega, kar je
kruti MORAŠ, veselo igro božanske SVOBODE, ki si jo je umetnik prilastil mimo
determiniranih zakonov VESOLJA.
Bujno izpoved erotike, osvobojene vseh vezi, umetnikovo moč oblikovati podobo
svojega obstoja, ne po volji bogov, pač pa po zakonu pravičnosti, za
zagotovitev dostojanstva človekove BITI.
Odkril je zgodbo, sebe in nas – v mitski zgodovini dežele med Evfratom in Tigrisom;
vse spopade, padce in vzpone – v delih grških tragikov Ajshila, Sofokleja, Evripida.
Značilno je, da so ga k ustvarjanju pritegnila velika dela besedne, ne likovne
umetnosti. Poetski figuralik v kiparstvu je stare mite oživil z likovno govorico
sodobnosti, približal je like in situacije, kot da so današnji, odeti v stilizirano starinsko
nošo, s tem toliko oddaljeni, da občutimo njihovo VEKOTRAJNOST.
Antični junaki zažive v kamnu in bronu, kjer obdelava površine nadomešča barvo in
se njihovo življenje izrazi v nasprotjih med sijoče gladkimi ali z grafizmi pokritimi
ploskvami, ustvarjajočimi zanimivo igro svetlobe in senc.
Mala plastika, sprva pojmovana kot kiparjevo zatekanje v toploto intimnosti, se je
izkazala za drugi pol njegove osebnosti, ki z enako strastjo izpoveduje tako visoke cilje
kot željo po intimni sreči, po uživanju v sproščanju nagonov, po lepoti
SENZUALNOSTI.
dr. Zoran KRŽIŠNIK, Ciklus Tragos, Cankarjev dom, 2005
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Sandi LESKOVEC
Novo mesto, 22. maj 1936–7. januar 1997, Mirna

Sandi Leskovec se je Trebanjcem pridružil razmeroma pozno. Leta 1974, na sedmem
taboru, z deli, ki bi jih tedaj, z nekaj pomisleki, uvrstili med rezbarska. Odtlej pa je
izuril svoj slog do tiste individualne enkratnosti, ki ga uvršča med vidne predstavnike
kiparske naive.
Ko slikarju meje postavlja umetniška moč izraza, mora kipar računati z odporom
kamna ali lesa; lahko pa si tega nasprotnika pridobi za zaveznika tako, da mu
prisluhne in pripoved materiala vključi v svojo izpoved.
Z lesom je izučen mizar v intimnem odnosu; iz njega izvablja v njem skrite podobe,
ki so samo čakale na roko, sposobno, da jim vdahne dojemljivo vsebino. Kot mojster
naive ljubi močno ekspresivnost in izčiščuje pripovednost v simbol.
Njegova konstanta, razpoznavno znamenje novejšega ustvarjanja, je trganje, vstajanje
figure iz tal. Iz te talne, zemeljske, vodne tuljavke rastejo figure: samozavestne,
povezane z izvorom življenja in hkrati v gibanju omejene na en prostor, na en gib,
na izpoved enega doživetja, enega čustva. Njegova odpoved slikarski izpovednosti je
zavestno pristajanje na diktat lipovine. V razvoju k izrazu simbolizma se je odrekel
vsem nepotrebnim rezbarskim atributom in se osredotočil na prevajanje elementov
življenja v čutnost lesa. Z izredno razvitim občutkom za kiparsko maso se od daleč
približuje rešitvam prvobitne totemske umetnosti, sodoben v iskanju čistega likovnega
jezika in vsebinskega bogastva svojih reliefov.
Zoran KRŽIŠNIK, 1986
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Sandi LESKOVEC, Prvo vznemirjenje, 1984
30

Giselbert HOKE, Bled, 1985 − izrez
31

Giselbert HOKE
Warnsdorf, 12. september 1972–18. april 1996, Celovec

Kot tujec, vedno znova kot tujec stoji umetnik in stoji gledalec pred temi iz opažanja
in domišljije zraslimi krajinami, pred obstojnimi, odpornimi gorami, kopastimi griči,
pred prostranstvi puščave, povsem brezbrižnimi za človeško stisko, ko bojujejo svoj
večni boj pod pritiskajočo kupolo neba.
Umetnikov prisvajajoči čopič razreši ta boj v svojstveno razporeditev ploskev in lis, v
rafinirane napetosti ob soočenju barve z barvo. Ne trudi se z iluzijo prostora, ne
uporabi senc, da bi dosegel učinek telesnosti. Sliko gradi v vis in zaustavi njeno rast s
pokrovom neba.
Tudi najbolj oddaljene pokrajine so videti najbolj njegove; od nikogar pred njim
odkrite, težke, prvinske, speče. Polne nepredramljene moči. Nebo pritiska na kamniti,
peščeni svet, na mrko morje. Gorovje pritiska nazaj s kopastimi, trapezastimi izrastki.
Dve sili v neprestanem konfliktu.
Nepremični. Uravnoteženi. Mrki.
Dnevnik je zapisovanje trenutkov. Vsak ima svojo osnovno barvo.
Akvareli Giselberta Hokeja so v prgišče zajeta geografija časa in sveta, v
katerem živimo. Pripoved ene generacije generacijam prihodnosti.
Na negostoljubnem planetu, obdanem z razbegavajočim se vesoljem, je edina utešna
resničnost roka, ki vodi čopič, in edina mrka radost uglasitev črt, ploskev in madežev v
trpko sozvočje barv in oblik. Nesporno pomembno umetniško doživetje.
dr. Zoran KRŽIŠNIK, Fundacija Jože Ciuha, Bled, 2003
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Gonzalo ENDARA CROW
Bucay, 17. maj 1936–14. april 1996, Quito

Takoj po tipajočem začetku, ko je bil prvič utrjen koncept trebanjskih razstav, taborov
in galerije, je bilo jasno, da se v Trebnjem nikakor ne mislijo lokalistično zapirati,
temveč da hočejo imeti široko odprta vrata in okno v svet umetnosti, ki jo označujejo
kot naivo. Okno, skozi katerega naj bi dobili vpogled v snovanje najboljših umetnikov
te smeri po vsem svetu, in vrata, skozi katera naj bi se naša najboljša dela napotila
v široki svet.
Tako so ob razstavah domačih avtorjev kmalu dobili svoj prostor gostje iz sosednih
dežel, in brž ko je bilo mogoče, ko si je trebanjsko likovno središče toliko utrdilo
potreben ugled, si je skušalo pridobiti razstave svetovnih imen ustvarjalcev te smeri,
med katera nesporno sodi Gonzalo Endara Crow.
Umetnik iz Ekvadorja, ne le da mojstrsko obvladuje slikarski metier, da se izraža
s svojstveno, z neznačilno, rafinirano tehniko, s seboj prinaša tudi utrip dežele, nam
daljne in tuje, pa vendar zasidrane nekje globoko v plasteh našega praspomina, da
lahko odkrivamo, prepoznavamo in občutimo neizmerno bogastvo danosti, ko se
eksotično spreminja v bleščečo podobo skupnega duhovnega patrimonija,
kakor nam jo v zvezdnih trenutkih podarja umetnost.
Umetnost, ki smo jo na literarnem področju spoznali v delih njegovega bližnjega
soseda, Kolumbijca Gabriela Garcie Marqueza, v romanu Sto let samote. Gonzalo
Endara Crow prav tako srka motive iz zapletene tradicije kontinenta, kjer sta se
krvavo spopadli indijanska in španska bit in potem iz skrajnih nasprotij ustvarili
sintezo neverjetne moči in vitalnosti, ki jo mojstrska roka umetnika prenaša na
slikovno polje naive z izrednim bogastvom likovnih rešitev.
Zoran KRŽIŠNIK, G. Endara Crow, Trebnje, 1983
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Gonzalo ENDARA CROW, Jabolko, 1986
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Drago TRŠAR, Par in Demonstranti, 1995
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Drago TRŠAR
Planina pri Rakeku, 27. april 1927

Tršar, čigar dela so postala tako integralni del našega kulturnega prostora, da si ga
brez njih ne moremo predstavljati, ker so del in simbol naše nacionalne biti.
Je KREATOR, ki suvereno in enakovredno posega ne le na plastično izrazno
področje, temveč nič manj na grafično, slikarsko, ploskovno. Govorimo o integralnem
likovnem ustvarjalcu, o »od boga danem« umetniku, ki nam v vsaki svoji kreativni fazi
pove nekaj veljavnega in bistvenega. Z vrsto razstav mednarodne veljave je zmagovito
izpričal svojo enkratnost, vselej prepoznavno osebnost z izrazitim in nezamenljivim
ustvarjalnim profilom.
Kipi, ki nekdanji vir navdiha – kapniško bogastvo kraških jam – dopolnjujejo z
doživljanjem obmorskega pejsaža, vertikalo kapnikov s horizontalo morskega
prostranstva, ki je hkrati ŽENSKA in POKRAJINA, razpenjeno valovanje MORJA
in počasi pretakajoča se KAPLJA.
Kadar kipar zajame morje, poplavne valove in nad njimi ptice v letu, nas zajame
občutek, da so presežene doslejšnje meje predstavljanja sveta in da gledamo podobo
nadomestnih svetov prihodnosti.
Tršarjeva umetnost je umetnost konfliktov, dramatična umetnost, ki ponazarja
kaotično mnogoobraznost sodobnosti in ji išče nove veljavne konstante: MORJE,
izvor moči, rodno pokrajino, pretakajočo se energijo obnavljajoče se NARAVE in
ustvarjalni zagon v enotni cilj uprte VOLJE. In opozarja, da je lupina planeta, na
katerem smo naseljeni, zelo tanka, krhka in ranljiva.
Ustvarjanje je odrešilno dejanje. Upor zoper kaos in izničenje.
Navdihnjena umetnikova roka, s samo govorico forme, neprebujene snovi
iz otrple ravnodušnosti prebuja v ŽIVLJENJE.
dr. Zoran KRŽIŠNIK, Galerija CD, 1995
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Jože PETERNELJ - Mausar
Jarčja Dolina, 12. januar 1927–28. februar 2013, Škofja Loka

Zdavnaj že je kritiško oko spoznalo in so poznavalci zapisali, da naivni umetnik slika
po modelih svojega notranjega sveta, da oživlja podobe svojih sanj, svojih želja pa
tudi strahov, ki v skritih globinah zavesti sozvene z našimi vsečloveškimi občutji.
Slika hrepenenje po urejenem, smiselnem svetu, ki se spreminja samo v skladu
s spremembami letnih časov, v katerih ljudje opravljajo delo in praznujejo praznike,
ki jim pritičejo. Ko pa umetnik prepusti vajeti svoji domišljiji, v sliko vstopijo simboli,
izoblikovani v tradiciji pravljic in pripovedk, ki nam še močneje uveljavijo občutek,
da gostujemo na planetu, ki nam ni in nam bržčas nikoli ne bo razodel svojih zadnjih
skrivnosti.
Naivni umetnik je ohranil žlahtno stanje otroškega očesa, ki ohranja
svežino neobremenjenega pogleda, celostno, kot čudež in čar.
Jože Peternelj - Mauser, Gorenjec iz Žirov, iz krajev dolgih zim, poznih pomladi,
temačnih, otožnih jeseni. Njegove slike spet in spet spominjajo na pogled skozi okno.
Od daleč.
Slike na steklo, s svojim posebnim leskom ustvarjajo distanco do motiva in kvaliteto
irealnosti, tudi ko prikazujejo katero izmed trdot, grobosti z naravo povezanega
bivanja. Na pragu sveta smo, ki ga izgubljamo, ker smo izgubili svoj prvinski
»naivni« pogled, ko se je svet »odčaral«.
Hvaležni smo, ko nam Jože Peternelj vsaj za trenutek ponudi možnost znova
vstopiti vanj.
Zoran KRŽIŠNIK, galerija SMELT, 1989
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Jože PETERNELJ - Mausar, Na kmetih, 1982 − izrez
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Konrad PETERNELJ - Slovenec, Prihod domov, 1988 − izrez
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Konrad PETERNELJ - Slovenec
Žiri, 15. februar 1936–30. december 2000, Žiri

Samorasla umetnost je tudi današnji dan, kot v času največjega razcveta, po eni strani
dejansko idealiziran pogled v preteklost. To je tisti del naive, ki mu pravimo
nostalgičen, ki slavi trdo delo in veseli praznik kmetovalca, zavezanega zemlji, njenega
služabnika in gospodarja.
Poezija prvinskosti kot korektiv sedanjosti, ki ne pozna več menjave letnih
časov ne pomembnosti dni in posvečenih tem v življenju posameznika ali
občestva, ampak se, prehitevajoč samo sebe, peha za praznimi uspehi in dobrinami.
Za vstop v slikarski svet Konrada Peternelja ni potreben napor. Široko nam odpirata
duri vanj poznavanje in nepoznavanje, »učeni« ali »naivni« pristop. Če je vsebina v
smislu pripovedi zgodbe neposredna in prvinska, pa je obdelava zelo spretna, gladka,
celo iztanjšana, za kanec prijetno sladka.
Zvest tehniki klasičnih naivcev je v izvedbi močno profesionalen, občutljiv in
pretanjen, edinstven pri ustvarjanju razpoloženja, vzdušja ali kakor že temu pravimo.
Vneto opazuje naravo v njenih razkošnih menjavah. Ne gre mu za portretiranje,
temveč za doživljanje teh menjav, v katerih se svojevrstno menja tudi človek: z istim
obrazom, istim gibom, celo v isti obleki, je drugačen v pomladnem jutru
kot v jesenskem mraku.
Tako je slikarski svet Konrada Peternelja kljub ikonografiji, kljub dramatičnosti,
ki jo še podpirajo poimenovanja njegovih del, zanimivo svoj, tonsko niansiran
in kar presunljivo eleganten.
dr. Zoran KRŽIŠNIK, 1999
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Jože CIUHA
Trbovlje, 26. april 1924–12. april 2015, Ljubljana

Umetnost je hčerka časa, v katerem nastaja.
Za Jožeta Ciuho vseskozi velja, da je izjemno občutljiv za njegov utrip, pri čemer mu
široka razgledanost in globoko občutenje narekujeta oblike in vsebine, katerih
govorica vpenja doživljeni trenutek v mogočno strujanje svetovnega dogajanja,
zajemajoč hkrati njegov PREJ in POTEM.
Doživetje, ki je vodilo umetniku duha in roko, je zgroženost ob katastrofalni moriji,
ki je kot napredujoča rakasta tvorba skazila obličje planeta, se dotaknila naše ožje
domovine in pokazala vso malignost v metastazah, ki so zajele nam bližnja področja
Balkana in iz ljudi, s katerimi nas vežejo zgodovinske in krvne vezi, naredile žrtve in
krvnike.
Jože Ciuha pripada generaciji, ki so ji okrutne izkušnje vojne zaznamovale mladost,
zato so prizadetost, bolečina, ogorčenost in protest, ki dihajo iz njegovih podob, silni
in pretresljivi »J‘accuse!« včerajšnjega borca, ki se ne vdaja iluzijam o strahotah, ki jih
je človek sposoben prizadejati sočloveku. Nemoč, ki jo občuti pripadnik generacije,
za katero je vojaški spopad slečen vse junaške romantike, nemoč omiliti zlo vojne
je za umetnika izziv za protest s sredstvom, ki mu je vendarle na voljo –
z umetniško pripovedjo.
Simboli, ki jih pri tem uporablja, so vzeti iz nepregledanega likovnega arzenala
zgodovine, preoblikovanega v umetnikovo lastno ikonografijo: nagonsko uporabljene
izkušnje vseh dosedanjih faz svetovljanskega umetnika. Tradiciji zavezan Daljni
vzhod kot eksperimentatorski novi svet in vrojena občutljivost evropskega človeka.
Mračno izenačenje med mlinskimi kamni zgodovine. Spomini na zgodovino,
razmišljanja o nasilju, grozi in prastrahu spet in spet rojevajo umetnike, ki izumljajo
tem večnim temam adekvatno likovno govorico.
dr. Zoran KRŽIŠNIK, Fundacija Jože Ciuha, Bled, 1999
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Jože CIUHA, Variacije na temo XIV, 1975 − izrez
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Dela na razstavi:
Stojan BATIČ
Veterani podzemlja, skulptura, lignit, 53 cm/25 cm/17 cm, 1963
Satir s čašo, skulptura, bron, 22 cm/17 cm/12 cm, 1973
Harlekin s papigo, skulptura, bron, 15 cm/12 cm/10 cm, 1972
Iz cikla Tragos, Antigona, risba, svinčnik/papir, 50 cm/35 cm, 1984
Iz cikla Tragos, Pitija, risba, svinčnik/papir, 50 cm/35 cm, 1984
Iz cikla Tragos, Kreon, risba, svinčnik/papir, 50 cm/35 cm, 1984
Iz cikla Tragos, Terzius, risba, svinčnik/papir, 50 cm/35 cm, 1984
Janez BERNIK
Portret Zorana KRŽIŠNIKA, olje/platno, 144 cm/94 cm
Rdeči v rdečem, olje/platno, 130 cm/130 cm, 1968
Kruh, olje/platno, 111 cm/142,5 cm, 1975
Modri valovi, olje/platno, 43,5 cm/52,5 cm, 1976
Katedrala, olje/lesonit, 39 cm/34 cm, 1985
Modri valovi II, olje/platno, 134 cm/171 cm, 1976
MGLC, sitotisk, 65 cm/76 cm, 1996
Profet, skulptura, bron, 34 cm/16 cm/7 cm, 1988
Jože CIUHA
Variacije na temo XIV, akril/pleksi steklo, 88 cm/141 cm, 1975
Sivi profeti, akril /platno, 80 cm/120 cm, 1989
Profeti, akril/platno, 90 cm/120 cm, 1989
Ikona z insektom, akril/pleksi steklo, 37 cm/48 cm, 1982
Tetica, akril/lesonit, 36 cm/36 cm, 2007
Gonzalo ENDARA CROW
Zborovanje, olje/lesonit, 38 cm/55 cm, 1983, inv. št. GT522
Jabolko, olje/les, 43 cm/30,5 cm, 1986, inv. št. GT645
Moja dežela Equador, triptih, olje/les, 59 cm/39,5 cm, 1985, inv. št. GT646
Okno, olje/les, triptih, 28 cm/35 cm, 1986
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Giselbert HOKE
Bled, gvaš, 50 cm/66 cm, 1985
brez naslova, litografija, 100 cm/70 cm, 1968
brez naslova, litografija, 100 cm/70 cm, 1968
Andrej JEMEC
Stopnjevanje zelenih plasti, olje/platno, 201 cm/90 cm, 1974
Stopnjevanje sivih plasti, olje/platno, 59,5/70 cm, 1975
Zeleni, olje/platno, 50 cm/40 cm, 2000
Žarenje svetlobe, steklen krožnik, 29,5 cm/3 cm, 2004
Boris JESIH
Figur, olje na platnu, 135,5 cm/155 cm, 1969
Ivan LACKOVIĆ - Croata
Žrtev, olje/steklo, 40 cm/45 cm, 1970, inv. št. GT57
Requiem, olje/steklo, 45 cm/40 cm, 1970, inv. št. GT58
Cvetje, olje/steklo, 69 cm/58 cm, 1970, inv. št. GT59
Cvetoča livada, olje/steklo, 45 cm/40 cm, 1977, inv. št. GT300
Sandi LESKOVEC
Samorastnik, les, 65 cm/27 cm, 1985, inv. št. GT630
Prvi koraki, les, 96 cm/49 cm, 1983, inv. št. GT584
Prvo vznemirjenje, les, 96 cm/49 cm, 1984
Zadnja pot, les, 93 cm/52,5 cm, 1983, inv. št. GT585
Adriana MARAŽ
Trinogi, barvna jedkanica, 76 cm/56 cm, 1979
Spominčice, barvna jedkanica, 55 cm/75 cm, 1974
Darilo, barvna jedkanica,105 cm/75 cm, 1975
Vitrina II, barvna jedkanica, 76 cm/56 cm, 1979
Fourmillent, barvna jedkanica, 77 cm/57 cm, 1973
Konrad PETERNELJ - Slovenec
Tihožitje, olje/lesonit, 70,4 cm/50,3 cm, 1968, inv. št. GT15
Ob plotu, olje/pleksi steklo, 50 cm/70 cm, 1982, inv. št. GT556
Prihod domov, olje/pleksi steklo, 50 cm/70 cm, 1988, inv. št. GT705
Pred vasjo, olje/pleksi steklo, 50 cm/70 cm, 1994, inv. št. GT774
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Jože PETERNELJ - Mauser
Motiv iz moje mladosti, olje/pleksi steklo, 55 cm/75 cm, 1997, inv. št. GT825
Veseljaki, olje/pleksi steklo, 55 cm/76 cm, 1992, inv. št. GT751
Sejem na vasi, olje/platno, 55 cm/74,5 cm, 1987, inv. št. GT683
Na kmetih, olje/platno, 54 cm/73 cm, 1982, inv. št. GT551
Irena POLANEC
Iz cikla Eva, komb. tehnika, 30 cm/24 cm, 1995, inv. št. GT783
Iz cikla Eva, komb. tehnika, 30 cm/24 cm, 1997, inv. št. GT824
Eva, komb. tehnika, 30 cm/24 cm, 1998, inv. št. GT843
Eva, komb. tehnika, 31 cm/24 cm, 1999, inv. št. GT861
Eva, olje/platno, 70 cm/60 cm, 2017, inv. št. GT1263
Ivan RABUZIN
Pomlad, olje/platno, 50,5 cm/65,5 cm, 1972, inv. št. GT112
Sonce v cvetju, risba/tuš, 37 cm/57 cm, 1972
Dva cvetova, olje/platno, 38,5 cm/55 cm, 1977, inv. št. GT293
Zadaj za svetlobo, sitotisk, 60 cm/79,5 cm, 1990
Jože TISNIKAR
Par, olje/platno, 73 cm/59 cm, 1990
Vrane, sitotisk, 25 cm/18 cm, grafična mapa, EDINA, 1997
Avtoportret, sitotisk, 25 cm/18 cm, grafična mapa, EDINA, 1997
Vsi, sitotisk, 25 cm/18 cm, grafična mapa, EDINA, 1997
Žena, sitotisk, 25 cm/18 cm, grafična mapa, EDINA, 1997
Drago TRŠAR
Demonstranti, skulptura, bron, 82 cm/13 cm/9 cm, 1965
Demonstranti, skulptura, bron, 40 cm/43 cm/19 cm, 1960
Par, žgana glina, zeleno-zlata glazura, 12,5 cm/15 cm/6 cm, 1995
Demonstranti, žgana glina, kobaltna glazura, 22 cm/8 cm/7 cm, 1995
Risba, akril/pleksi steklo, 25,5 cm/32 cm
Zoran KRŽIŠNIK, skulptura, bron, 55,5 cm/25 cm/17 cm, 1956
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KRŽIŠNIK JE NEUNIČLJIV / STOP, letnik XXVI – št. 27/1993
Zoran KRŽIŠNIK, 73 let, direktor MGLC od ustanovitve leta 1986 in sekretar
bienala od začetka, leta 1955 (I. mednarodna grafična razstava, 3. VII.– 4. IX. 1955).
Pierre RESTANY je zapisal:
Zoran pa se zna tudi sprostiti in ceni življenje s prijatelji, kot se spodobi. Ob Italiji
in Avstriji je Slovenija tradicionalno gostoljubna dežela, kjer je prijetno živeti.
Z optimistično noto dolce vita končujem svoj hommage prijatelju Zoranu, človeku
umetnosti in človeku življenja, enemu tistih, ki jim gre zasluga, da je Slovenija
nekaj drugega kot zgubljen kotiček med alpskimi gorami.«

foto: M. S.

Pierre Restany in Zoran Kržišnik,
gostilna Žabar, Ljubljana, 1998

Pierre Restany, 24. julij 1930 – 29. maj 2003
Vodilni kritik umetnosti svoje dobe, ki je odločilno vplival na poglede na umetnost
konec XX. stoletja. Kot profet novega realizma in tudi v odkrivanju nepriznane
izvorne umetnosti, ki jo je naredil lepo s svojimi teksti.
Bil je večkratni član mednarodne žirije ljubljanskih bienalov.
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DOGAJANJA
Sanje sedajo nate.
Prah se te prijemlje,
njihov zlati prah,
in potem te izpere dež ...
avtor: Smiljan Trobiš, Ljubljana, 2009

foto: M. S.

Janez GARTNAR, mag. Ciril PEVEC in dr. Zoran KRŽIŠNIK
Razstavo so omogočili:
CIK Trebnje – Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Maruša Stupica, Studio Černe,
Občina Mirna, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert in Občina Trebnje.
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