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Likovno delovanje Antona Plemlja v bistvenih potezah lahko povežemo z vsemi značilnostmi, ki so se 
udomačile pri opisovanju umetnosti samorastnikov oziroma naivne umetnosti. Obe označbi lahko za 
predstavnike zvrsti likovne umetnosti, ki se je uveljavila zlasti v obdobju od šestdesetih let preteklega 
stoletja, uporabljamo hkrati, čeprav je njun pomen različen. S pridevnikom samorastniški opredeljujemo 
likovne ustvarjalce, ki so oblikovali samoniklo likovno govorico, ta pa se je lahko razvila samo na podlagi 
nesporne nadarjenosti, želje in notranje nuje po likovnem izrazu; njena uresničitev ni povezana z rednim, 
sistematičnim oziroma formalnim likovnim šolanjem, temveč s spletom različnih življenjskih okoliščin. 
Likovni samorastnik ni akademsko izobražen, temveč samouk umetnik. Pridevnik naiven pa govori predvsem 
o načinu motivne interpretacije in nima negativnega prizvoka. V njem lahko vidimo zbirni pojem za prvinsko 
ustvarjanje, za izvirno, primitivno likovno izraznost, po kateri lahko posegajo tako akademski kot ljubiteljski 
likovni ustvarjalci. Z naivnim oziroma samorastniškim slikarstvom povezujemo tudi značilen motivni svet. Pri 
večini predstavnikov jugoslovanske naive je prevladovala kmečka motivika, ki jo je utemeljila hlebinska šola 
in se je pogosto spremenila v maniro, ni pa nujno, da je bila prisotna pri vsakem slikarju. 

Slikarski opus Antona Plemlja ustreza obema temeljnima opredelitvama, zato slikarja uvrščamo med 
začetnike slovenske naive. Samorastniška je bila tudi Plemljeva življenjska pot – v mladosti je bil 
čevljarski vajenec, hlapec, delavec, udeleženec partizanskega upora, nato vojaški uslužbenec. Leta 1956 
se je pridružil likovni sekciji, ki jo je v Domu Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu vodil akademski 
slikar Djordje Ilić (1920–2010). Razstavljati je začel leta 1963. Slikarstvu se je intenzivno posvetil po 
zgodnji upokojitvi.

Danes, ko imamo na voljo samo izbor ohranjenih Plemljevih slik iz šestdesetih let in nekaj skopih zapisov, 
seveda težko rekonstruiramo Plemljeve slikarske začetke. Nesporno pa je, da se je Anton Plemelj na 
samostojno slikarsko pot podal povsem neobremenjeno. Motivi, ki jih je poiskal v neposrednem okolju, 
pričajo o odsotnosti težnje po priključitvi slikarskemu gibanju jugoslovanskih naivcev, ki so tedaj veljali za 
družbeni in kulturni »fenomen«, čeprav so pisci o jugoslovanski likovni umetnosti njihov uspeh razumeli 
na različne načine. Poleg tega so se nekateri ljubiteljski slikarji naivi približali iz preračunljivih razlogov: 
s prodajo slik, po katerih so segali tudi nemški in italijanski turisti, so izboljšali svoj socialni status. 
Kot bomo videli, med njimi ni bilo Antona Plemlja, ki je hitro oblikoval lasten ikonografski svet, zaradi 
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odsotnosti prej omenjenih etnoloških in ruralnih poudarkov v estetsko prijetni slikarski interpretaciji pa 
njegove slike praviloma niso zlahka našle poti do kupcev. 

Plemljeva zgodnja tihožitja, ki jih je pogosto upodabljal v širši kompozicijski shemi kot del interiera, 
vedute in nekateri žanrski motivi lahko samo pogojno zaslužijo oznako »naivna umetnost«.1 Prej bi 
spadali v širši duhovni prostor jugoslovanske povojne umetnosti. Prisotno je bilo občutljivo dojemanje 
neposrednega okolja, Plemlja je zanimalo iskanje likovne skladnosti, zato so kompozicije preproste. 
Motivi so naslikani v nenavadni barvni lestvici. Rahla odmaknjenost v svet fantastike je bila povezana s 
hladno občutenostjo barve.2 Zlasti pri obmorskih motivih sta prisotni nenavadna barvitost in svetloba. 
Opaziti je mogoče poskuse prikazovanja poetičnega vzdušja. Človeške figure v teh kompozicijah in celo 
na slikah, na katerih se je Plemelj na samosvoj način lotil vojne tematike, ne srečamo. Osrednjo vlogo ji 
je namenil v kavarniških in podobnih prizorih ter v podobah ženskega akta. Že tedaj so človeške figure 
dobile značilno tipiko obrazov z velikimi zgovornimi očmi, s temnimi obrvmi in popačenimi, nelepimi 
izrazi. Konec šestdesetih let je imela Plemljeva figuralika vse značilnosti naivnega slikarstva. Leta 1968 
je bil Plemelj med prvimi udeleženci Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem, na katerem je kasneje 
redno sodeloval in tudi na ta način izpričal pripadnost samorastniški zvrsti slikarstva. Plemljeva prva 
večja samostojna razstava je bila leta 1969 v avli osnovne šole v Trebnjem.

Anton Plemelj je nekatere vsebinske poudarke s prvih samostojnih kompozicij kasneje le še stopnjeval 
in širil ter končno ustvaril enega najbolj samosvojih slikarskih opusov v sklopu samorastniške oziroma 
naivne umetnosti. Po Plemljevih navedbah naj bi ta obsegal okrog tri tisoč del, med katerimi prevladujejo 
slike v oljni tehniki. Ukvarjal se je tudi s slikarstvom v tehniki tempere na steklu (priljubljena tehnika 
ljudske in naivne umetnosti) in z do neke mere izvirno risbo na steklu ali plastični foliji, ki jo je podkrepil 
s podlagami iz belih tkanin, ter izdelal nekaj lesenih plastik. Večina del je nastala v slikarjevem ateljeju na 
Brezjah na Gorenjskem. Anton Plemelj je ustvarjal tiho, neprestano in nekoliko odmaknjeno. Spominjam 
se ga kot prijetnega sogovornika, ljubitelja likovne umetnosti in enega redkih slikarjev, ki so si želeli 
odkrite, neposredne, tudi kritične presoje lastnega ustvarjanja.

Pri oblikovanju telesno krepke človeške figure je Anton Plemelj sledil primitivistični tradiciji. Da gre 
za vzorec slikarske naive, priča na primer podobnost s figurami Antona Repnika. Zanimivo je, da se je 
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Repnik prav tako izučil za čevljarja, samostojno je začel razstavljati v istem času kot Plemelj, s folklorno 
obarvanimi motivi, pogosto s socialnimi in humornimi poudarki, pa je postal mnogo uspešnejši kot 
Plemelj, ki je prav tako naslikal vrsto robatih slikarskih opisov kmečkega okolja (Pastir, Kmetica na trgu, 
Žgajnar – vse iz leta 1969; Pomlad, Za plotom – 1974; V Rovte – 1975). Na njih je le malo oziroma ni 
skoraj nič prijetnega. Eden redkih nostalgičnih prizorov nekdanjega življenja na podeželju je slikarjev 
spomin na rojstno hišo (1964).

Naivna nota je v Plemljevem slikarstvu prisotna v poenostavljanju upodobljenih stvari, v primitivnem 
preoblikovanju motivike, zlasti človeške figure s krepkimi udi, z velikimi stopali in lopatastimi rokami. 
Plemljevi figuralni junaki neprijetno strmijo v nas. 

Najznačilnejši Plemljev motiv so postala tihožitja. »Plemljeva posebnost je kot tihožitje predstaviti skoraj 
karkoli,« poudarja Maruša Avguštin.3 Skupina nenavadnih tihožitij, ki jih je Plemelj naslikal leta 1970 (na 
naši razstavi so na ogled Začarani krog, Nevarno cvetje, Cvet naše revolucije in sliki na steklo Cvetje I. in II.), 
je napovedala veliko pozornost, ki jo je Plemelj posvetil motiviki tihožitja. Njegova interpretacija je znova 
samosvoja: v tovrstnih kompozicijah upodobljene stvari (cvetje, sadeži, divjačina …) praviloma umrejo, 
preden slikar dokonča svoje delo – od tod tudi poimenovanje tihožitje (francosko la nature morte, hrvaško 
mrtva priroda). Plemljeva tihožitja so polna življenja. V šopke je praviloma povezoval mesnate rastline, cvetje 
in plodove, ki jim komajda lahko najdemo primerjavo v realnem svetu. 

Cvetlična tihožitja je upodabljal v vazah, ki jih je umeščal v zaprt prostor, najpogosteje v kot, s čimer 
je poudaril centralno kompozicijo. Tihožitja je začel postavljati v naravno okolje (Otok, 1975). Rastline 
lahko rastejo iz tal. Nekatere izmed njih imajo bodičaste cvetove, stebla in plodove, prekrite so s trnjem. 
Tihožitja je Plemelj slikal kot živ pojav, kot celoto, ki živi pred našimi očmi. »[P]ovsod so znaki nagona 
razmnoževanja, trpljenja, napada in obrambe …«4 V boju za obstanek, v neprestanem razplojevanju je po 
slikarjevem mnenju tičala skrivnost o neuničljivosti vsega materialno bivajočega.

Anton Plemelj je v svojevrstna tihožitja povezal tudi različne predmete, ki imajo simbolen značaj. 
Kompozicije z granatami, bombami in s strelivom bi lahko označili za nekakšna »protestna tihožitja«. Na 
ta način se je Plemljevo slikarstvo približalo nadrealističnim tendencam oziroma fantastiki. Mnoga izmed 
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takšnih tihožitij odkrivajo slikarjevo angažiranost, z njimi nas Plemelj opozarja na nesmisel vojne, tragiko 
nesreč, nevarnost apokalipse. Tudi pri figuralnih kompozicijah, v katerih poleg ljubeznivih morskih deklic 
lahko nastopajo tudi strašljive pošasti, prinašalke vsega hudega ali svarilke pred njim, se je loteval 
podobnih tém. Zaradi umetnikove neobremenjenosti z uveljavljenimi likovnimi interpretacijami in želje 
po intenzivnem, ekspresivnem, čim bolj neposrednem izrazu in zaradi našega nepoznavanja konkretnih 
vzrokov, ki so slikarja vodili pri izbiri posameznega motiva, marsikatera izmed kompozicij učinkuje 
groteskno ekspresivno in celo bizarno. V resnici jih je pobudila prizadetost ob soočenju z dogodki in s 
pojavi, ob katerih je slikar menil, da ne sme molčati.

Odmeven, vendar iz razumljivih razlogov nikoli v celoti razstavljen je bil ciklus Plemljevih »erotičnih« 
tihožitij. Deli tihožitij so ženske dojke in moški falusi, podobne erotične poudarke, ki se približujejo 
meji sprejemljivega, srečamo tudi pri nekaterih drugih motivih. Nabrekle erotične oblike lahko zaslutimo 
pri posameznih sadežih. Ljubezenska doživljanja so bila prav tako sestavni del Plemljevih prizorov 
kmečkega življenja. Podobni skriti ali pa izzivalno neposredni lascivni poudarki so bili dejansko prisotni 
pri mnogih Plemljevih motivih, na primer že pri Harfistki iz leta 1965. Trojica erotika – ljubezen – spolnost 
je ena izmed rdečih niti, ki jim lahko sledimo skozi celoten Plemljev slikarski opus, pri čemer se vrstni in 
pomenski red v trojici lahko spreminja.

Za Plemljeve slikarske kompozicije je značilna zanesljiva obrisna risba oziroma sintetična linija, s katero 
je lahko ustvaril tudi prostorsko globino. Očitno je, da si je posebej prizadeval za predočitev prostorske 
iluzije na platnu. Slike je gradil s skrbnim, trdnim likovnim sistemom. Zlasti pri tihožitjih je pogosto prisoten 
princip centralne, zaprte kompozicije s središčnim motivom in z okoljem, ki služi kot odrska spremljava. 
Perspektivna urejenost se zdi popolna. Ne pozabimo: Plemelj je bil pred začetkom samostojne slikarske 
poti deležen temeljitega pouka slikanja in risanja, med katerim je dobil vpogled tudi v različne načine 
razreševanja kompozicijskih in kolorističnih vprašanj.

Sleherna oblika na Plemljevih slikah ima svojo barvo, ki jo je slikar nanašal na platno z lazurnimi nanosi. 
Motivi so z barvami prekriti do vseh potankosti. Plemelj je vsak sestavni delček motiva podvrgel barvnemu 
in svetlobnemu stopnjevanju, s čimer je dosegel vtis polnoplastičnosti oziroma voluminoznosti. Z barvo 
je stopnjeval notranjo napetost upodobljenih oblik. Med Plemljevimi posebnostmi so tudi piramidasti 
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kamenčki, ki jih je kot nekakšna prostorska odrivála razporejal po kompozicijah in jih vselej prekril z 
intenzivnimi barvami.

Od začetka sedemdesetih let dalje je izbiral vedno intenzivnejše, jasnejše in bolj žive barve, ki so bile 
pogosto ojačene do čistosti, vendar povezane v barvno skladje. Vselej je prevladujoča barva ozadja, ki 
lahko posamezen ciklus slik estetsko poenoti. Barvna lestvica podkrepi vsebino motiva, nekatere barve 
so nosilke simbolične sporočilnosti. 

Med motivi naivnega slikarstva je posebno tipičen motiv petelina, ki ga je Plemelj prevzel iz hrvaške 
naive in ga razvijal po svoje. Dekorativno občutje petelina, nekakšne pravljične zlate ptice, naslikane z 
zlatorumenimi barvami in s perjem, ki spominja na ognjene zublje, vselej preraste simbolika. Plemelj je 
petelina naslikal na križu, ki velja za univerzalni simbol trpljenja. Premagani ali priklenjeni petelin bi lahko 
predstavljal človeško utesnjenost, nezmožnost uresničiti svoje poslanstvo. Podobno tudi biki, kozorogi, 
kače in ribe, ki imajo poudarjeno velike oči, lahko postanejo glavni junaki simboličnih slikarskih vizij. 
Na nekaterih kompozicijah iz devetdesetih let se pojavijo srhljiva bitja, nekakšni križanci med človekom 
in psom, ki so se postavili na zadnje noge in postali nosilci slikarjeve tesnobe, strahov, strašljivega, 
temačnega vizionarstva in prividov, ki so izvirali iz podzavesti.

Kot rečeno, Antona Plemlja lahko uvrstimo med samorastniške oziroma naivne slikarje, katerih motivni 
svet izpričuje največ individualnih potez. Nenavadna je tudi vsebinska razvejanost Plemljevega slikarstva, 
ki ima v tistem delu, ki so ga sooblikovali podzavestni, iracionalni impulzi, izrazito metaforičen značaj, 
zato ostaja skrivnostno.

Anton Plemelj je na večini slik predstavil vizije, sanje in fantastične predstave, ki so zrasle iz slikarjeve 
notranje vznemirjenosti in hotenj. Plemljeve slike so odraz notranjega doživljanja, vendar je očitno, da je 
vase zazrti Anton Plemelj vselej vstopal v likovni dialog z življenjem, kar je tudi ena izmed vodilnih misli, 
na katere naletimo pri različnih piscih o Plemljevemu slikarstvu. Ciril Zlobec: »Plemelj išče sebe in podobo 
časa.«5 Andrej Pavlovec: »Pri Plemljevem slikarstvu moramo govoriti o opisovanju življenja s pomočjo 
poudarjanja slikarjevega notranjega sveta ali o značaju slikarjevega reagiranja na življenje. Zato v Plemljevih 
slikah zasledimo posebnosti, kot so strah, ironija, erotika in, kar ni tako nepomembno, občutek globoke 
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povezanosti s predmetom upodabljanja. Prav to pa je vzrok odmikanju konvencionalnim oblikam izražanja 
in slikam, ki jih moramo dolgo gledati, da se z dialogom približamo slikarjevi misli.«6 Cene Avguštin: »V 
prispodobah nam slikar do potankosti slika svoj notranji svet, pa tudi svet, v katerem živi.«7

Marsikaj v Plemljevem slikarstvu je bilo plod izročila in tradicije naivne umetnosti, vendar je bilo tisto, 
kar je najbolj tipično zanj in kar smo poskušali izpostaviti v pričujočem besedilu, dovolj samosvoje, 
včasih celo novo in izvirno.

Vsaka slika sicer pomeni zaključeno samostojno umetnino in stopnjo v umetnikovem ustvarjalnem 
razponu. Ko slike Antona Plemlja gledamo zbrane skupaj na naši razstavi, resda v številčno skromnem 
izboru, pa se nam zdijo kot del in znamenja celote, kot pričevanje o umetnikovem potovanju med 
življenjem in umetnostjo ter o njegovi zavezujoči zavezanosti slikarskemu poslanstvu. 

Damir Globočnik
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PETELINA, nedatirano, olje na steklu
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NA RIVI, 1964, olje na platnu
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PISMO, 1964, olje na platnu
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AKT VAZA, 1967, olje na platnu
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CVETLIČNO TIHOŽITJE, 1967, olje na platnu
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ZAČARANI KROG, 1971, olje na steklu
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POVRATEK, 1973, olje na platnu
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V ROVTE, 1975, olje na platnu
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OTOK, 1975, olje na platnu
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TIHOŽITJE, 1990, olje na platnu, kaširano na les
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BUBA, 1996, olje na platnu
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TIHOŽITJE, 1996, olje na platnu
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KRIŽ, 1996, olje na platnu
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PETELIN NA KRIŽU, 1998, olje na platnu
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ŽENSKA S PETELINOM, 1998, olje na platnu
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BIKA, 2000, olje na platnu
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Rojen je bil 11. decembra 1923 na Selu pri Bledu in v Sloveniji tudi končal osnovno šolanje. Po II. 
svetovni vojni je postal poklicni vojak in končal gimnazijo v Beogradu ter se vpisal na pravno fakulteto. 
Intenzivneje je pričel slikati sredi 50. let 20. stoletja, najprej pod mentorstvom profesorja Djordja Ilića, 
kasneje samostojno. Leta 1963 je pričel tudi razstavljati. Slikarstvu se je povsem predal po upokojitvi 
leta 1966. Bil je član Društva slovenskih likovnih umetnikov in Hrvaškega društva naivnih umetnikov. 
Samostojno je svoja dela predstavil na številnih razstavah v Sloveniji pa tudi na Hrvaškem, v Švici in 
Italiji. Skupinsko je razstavljal na številnih razstavah od Slovenije, Hrvaške, Srbije pa vse do Nemčije, 
Francije, Belgije, Švedske in ZDA. Umrl je 2. februarja 2007 na Brezjah.

Udeleženec 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 25. in 30. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov.

BIOGRAFIJA

1964 – bronasta plaketa na razstavi likovnikov Jugoslavije v Beogradu, 

1970 – denarna nagrada na razstavi likovnih del na temo NOB, 

1971 – tretja denarna nagrada na ex-temporu v Piranu, 

1978 – srebrna plaketa na razstavi »Po poteh partizanskih kurirjev«, 

1987 – zlata značka na 20. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje, 

1992 –  odkupna nagrada na I. ekstemporu Likovnega društva Kranj,  
Jocovo triglavsko priznanje na I. slikarsko-kiparskem taboru na Pokljuki,

1998 – priznanje in nagrada na razstavi slikarsko-kiparskega tabora na Pokljuki,

2017 – zahvala ob 50. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje.

NAGRADE
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Petelina, nedatirano, 50 cm x 60 cm, olje na steklu, last Klemena Plemlja  

Na Rivi, 1964, 86 cm x 65 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja   

Rodni dom, 1964, 88 cm x 87 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja   

Pismo, 1964, 92 cm x 89 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Ribici, 1967, 48 cm x 64 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Cvetlično tihožitje, 1967, 68 cm x 44 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Akt vaza, 1967, 90 cm x 73 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Žena s polžem, 1968, 73 cm x 72,7 cm, olje na platnu, inv. št. GT 16

Cvet naše revolucije, 1970, 115 cm x 101,5 cm, olje na platnu, last 
Klemena Plemlja 

Cvetje II, 1970, 40 cm x 50 cm, olje na steklu, last Klemena Plemlja  

Cvetje I, 1970, 66 cm x 66 cm, olje na steklu, last Klemena Plemlja   

Nevarno cvetje, 1970, 74 cm x 67 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja   

Velika riba, 1971, 44 cm x 58 cm, olje na platnu, inv. št. GT 100

Začarani krog, 1971, 75 cm x 68 cm, olje na steklu, last Klemena Plemlja 

Tihožitje, 1972, 65 cm x 50 cm, olje na steklu, last Katice Erzin

Povratek, 1973, 70 cm x 80 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Za plotom, 1974, 70 cm x 80 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

Pomlad, 1974, 70 cm x 80 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

Otok, 1975, 39 cm x 55 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

V Rovte, 1975, 75 cm x 68 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

Kako doseči, 1976, 63,5 cm x 50,5 cm, olje na platnu, inv. št. GT 261

Tihožitje, 1976, 67,5 cm x 52 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

SEZNAM RAZSTAVLJENIH DEL

Tihožitje, 1981, 60 cm x 50 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

Tihožitje, 1986, 55 cm x 45 cm, olje na steklu, last Klemena Plemlja 

Na morju, 1986, 70 cm x 85,5 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Lepota z večnim vprašanjem, 1987, 70 cm x 40 cm, olje steklu, inv. št. GT 685

Priklenjena, 1990, 35 cm x 40 cm, olje na platnu, kaširano na les, last Katice Erzin

Tihožitje, 1990, 42 cm x 37 cm, olje na platnu, kaširano na les, last Katice Erzin

Odisej, 1992, 48 cm x 55 cm, olje na platnu, kaširano na les, last Katice Erzin

Zlata žlica – prazen lonec, 1992, 72 cm x 52 cm, olje na platnu, kaširano na les, 
inv. št. GT 750

Kozorogi, 1995, 32 cm x 41 cm, olje na platnu, kaširano na les, last Katice Erzin

Križ, 1996, 46 cm x 36 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Tihožitje, 1996, 36 cm x 46 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Križani, 1996, 46 cm x 36 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Buba, 1996, 46 cm x 36,5 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Tihožitje, 1996, 46 cm x 36,5 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Tihožitje, 1996, 36 cm x 46 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Petelin na križu, 1998, 98 cm x 68 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

Ženska s petelinom, 1998, 85 cm x 70 cm, olje na platnu, last Katice Erzin

Tihožitje, 1999, 40 cm x 50 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 

Bika, 2000, 50 cm x 60 cm, olje na platnu, last Klemena Plemlja 
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