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Zunanja stran platnice: 
Viktor Magyar, Plavi razgovor, 
1978, olje na iverni plošči, 35 cm x 40 cm, 
hrani GLST, inv. št. GT376, foto: [M. Kapus]/GLST



OD VČERAJ DO JUTRI

Pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem

Jubilejni, petdeseti Mednarodni tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem je priložnost za kritično 
analizo in ovrednotenje dosedanjega dela in za pogled v prihodnost. Kako nadaljevati tradicijo 
taborov v Trebnjem in kako posodobiti vsebinski koncept trebanjske Galerije sta temeljni 
vprašanji, na kateri želi odgovoriti razstava, ki sta jo ob jubileju postavila kustosinja Galerije 
Andrejka Vabič Nose in mag. Dušan Štepec.

Pestro petdesetletno likovno in kulturno dogajanje v okviru Tabora likovnih samorast nikov v 
Trebnjem je bilo ves čas povezano z razvojem naivne umetnosti v nekdanji Jugoslaviji in drugod 
po svetu.

Pod pojmom naivna umetnost lahko razumemo likovno izražanje ustvarjalcev, ki so v svojih 
začetkih samouki, zato zanje ni značilna brezhibna obrtniška izurjenost, ki bi si jo pridobili na 
akademijah ali podobnih strokovnih šolah. Zaradi avtodidaktičnih začetkov in določene stopnje 
izoliranosti v začetnem obdobju so – v okviru lastnih izkušenj in pogosto pod vplivi mentorjev – 
razvili svoj edinstven in neponovljiv slog. Ker se ni oziral na družbene konvencije, je vsak naivni 
umetnik lahko razvil svoj naiven (prostodušen, naraven in neprisiljen) pogled na svet.

Pojav naivne umetnosti v okviru modernizma

Naivna umetnost je zgodovinsko določen pojav, ki je nastal kot posledica modernističnih iskanj 
in avantgardistične samokritike umetnosti na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Njeni začetki so 
povezani z revolucionarnim preobratom v umetnosti, ki so ga okoli leta 1880 povzročili Cézanne, 
van Gogh in Gauguin. Njihova težnja po prvinski likovni govorici je igrala pomembno vlogo 
pri prelomu s tradicionalnim razumevanjem umetnosti, ko so se umetniki osvobajali obstoječih 
umetnostnih diktatov in meščanskih vrednot.

Začetki naivne umetnosti

Začetki naivne umetnosti segajo v čas prvih Salonov neodvisnih (Salons des indépendants) v 
Parizu, na katerih je leta 1886 razstavljal tudi začetnik evropskega naivnega slikarstva, Henri 
Rousseau (1844–1910). Njegova dela so bila v tistem času sprejeta kot umetniške stvaritve, ki 
so bile v nasprotju s takratno slikarsko tradicijo, saj je Rousseau prerasel okvire konvencij 
tedanjega slikarstva.

Henri Rousseau: Sanje, 
1910, olje na platnu, 204,5 cm x 298,5 cm, 
hrani Museum of Modern Art, New York, ZDA
Vir fotografije: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/

Henri_Rousseau_-_Il_sogno.jpg
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Razvoj naivne umetnosti v svetu in na območju nekdanje Jugoslavije

Pojav in razvoj naivne umetnosti lahko razdelimo na štiri obdobja:

Začetno obdobje (1928–1958) je čas odkrivanja nove smeri v umetnosti, novih ustvarjalcev in 
prvih razstav naivne umetnosti. Z letom 1928 je povezana razstava z naslovom Slikarji svetega 
srca (Les peintres du Cœur sacré). Na razstavi so bila na ogled dela petih umetnikov, ki jih 
je v pariški galeriji Galeriji štirih poti (Galerie des Quatre Chemins) predstavil Wilhelm Uhde. 
Sledile so prve razstave naivnih umetnikov tudi drugod po Evropi in v svetu, med drugim tudi na 
območju nekdanje Jugoslavije, kjer sta leta 1931 skupaj s skupino Zemlja v Zagrebu razstavljala 
Ivan Generalić in Franjo Mraz, kasneje najprepoznavnejši imeni hlebinske šole. Kmalu so sledile 
tudi prve večje skupinske razstave naivnih umetnikov na različnih razstaviščih po svetu.

Obdobje razcveta (1958–1972) je obdobje, v katerem naiva postane predmet številnih teoretskih 
diskurzov v umetnostni zgodovini, kot smer v umetnosti pa postane uveljavljena in prepoznavna 
po celem svetu. Naivno umetnost popularizirajo zlasti mednarodna srečanja stroke in naivnih 
umetnikov na trienalu INSITA v Bratislavi (1966, 1969 in 1972).

Pozno obdobje (1972–1984) je obdobje, v katerem naivna umetnost postane del popularne 
kulture. Po svetu se razširijo številne prodajne galerije z deli najprepoznavnejših naivnih 
umetnikov.

Obdobje preobrazbe in iskanja novih poti: od sredine osemdesetih let 20. stoletja se naivna 
umetnost postopoma umika iz množičnih medijev. Poskus oživitve zanimanja za naivno umetnost 
je predstavljalo nadaljevanje tradicije trienalov v Bratislavi, ki pa je po deveti ponovitvi (leta 
2010) zamrla. Vzporedno z upadom zanimanja za naivno umetnost javne inštitucije, ki hranijo 
dela naivnih umetnikov, snujejo nove vsebinske koncepte, ki bi omogočali nadaljnji razvoj, kot na 
primer 1. Trienale umetnosti samoukih vizionarjev, ki ga je organiziral Muzej naivne in marginalne 
umetnosti (Muzej naivne i marginalne umetnosti) v Jagodini v Srbiji.

Jugoslovanska središča naivne umetnosti

Odmevnost jugoslovanske naive v svetu je spodbudila ustanovitev galerij in muzejev na tleh 
nekdanjih jugoslovanskih republik. Na Hrvaškem je bila v Zagrebu že leta 1952 ustanovljena 
Kmečka umetnostna galerija (Seljačka umjetnička galerija), iz katere se je nato razvil Hrvaški 
muzej naivne umetnosti (Hrvatski muzej naivne umjetnosti). Kasneje sta na Hrvaškem nastali še 
galeriji v Hlebinah in Zlatarju. V Srbiji je bilo ustanovljenih več galerij (Kovačica, Šid in Uzdin) 
in muzej v Jagodini. V Bosni in Hercegovini je bila ustanovljena galerija v Sanskem Mostu, v 
Sloveniji pa v Trebnjem.

Začetki samorastništva v Sloveniji

Za razliko od drugih držav se je v Sloveniji namesto naive uveljavil izraz samorastništvo, ker je 
imel v času nastanka pozitivnejši zven kot pojem naiva. Pionirji slovenske naivne umetnosti so 
na začetku ustvarjali nepovezani in razkropljeni, z razstavljanjem pa so začeli šele v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Skupinsko so začeli razstavljati šele na Taboru likovnih samorastnikov 
v Trebnjem leta 1968.

Udeleženci posveta »Naivna umetnost danes  
v svetu« v Hlebinah
Vir: Hrvaški muzej naivne umetnosti

Hrvaški muzej naivne umetnosti
Vir: Hrvaški muzej naivne umetnosti
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Trebnje – novo središče naivne umetnosti v nekdanji Jugoslaviji

Trebnje je po izgradnji avtoceste Ljubljana–Zagreb leta 1958 doživelo nagel gospodarski razvoj: 
zelo hitro se je razvilo v politično, gospodarsko in kulturno središče Temeniške doline. Razvila 
so se številna podjetja, večalo se je število prebivalstva, ki si je med drugim v kraju želelo tudi 
več kulturne ponudbe. Ustanovitev Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem je po eni strani 
zapolnjevala praznino na kulturnem področju, po drugi strani pa je nosilcem lokalnega razvoja 
ponujala priložnost za večjo prepoznavnost Trebnjega v regiji.

Ustanovitev Tabora slovenskih likovnih samorastnikov v Trebnjem

Trebanjski Tabor je vzniknil kot dogajanje, ki sta ga motivirali želja po razvoju kulture v kraju 
ter želja po povezovanju likovnih samorastnikov in oblikovanju njihovih rednih srečanj, ki bi 
omogočala predstavitev njihov del in jim nudila strokovno podporo.

Prvi Tabor je bil organiziran med 21. in 31. avgustom 1968. Največ zaslug zanj sta imela slikar 
Viktor Magyar, sicer učitelj na podružnični šoli na Čatežu, in mag. Ciril Pevec, tedanji predsednik 
Skupščine Občine Trebnje in pobudnik taborskih srečanj.

Leta 1969 je bil ustanovljen zavod Tabor slovenskih likovnih samorastnikov, ki ga je vodil ravnatelj 
trebanjske osnovne šole Adolf Grum. Za njegovo nemoteno delo je skrbel Upravni odbor z 
Janezom Gartnarjem na čelu. Strokovno vodenje zavoda je bilo v pristojnosti Umetniškega 
sveta, ki mu je predsedoval dr. Zoran Kržišnik. Leta 1978 se je zavod preimenoval v Skupnost 
za likovno dejavnost. Od leta 1994 Tabor in Galerija likovnih samorastnikov Trebnje delujeta v 
okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Tabori – vsakoletna delovna srečanja likovnih samorastnikov

Tabori v Trebnjem so postali tradicionalna delovna srečanja likovnih umetnikov, na katerih 
udeleženci ustvarjajo, izmenjujejo izkušnje in javnosti posredujejo svoje védenje o naivni 
umetnosti. V začetnem obdobju je običajno šlo za desetdnevna druženja umetnikov in srečanja 
umetnikov z obiskovalci. V času druženja je vsak umetnik ustvarjal v za to priložnost pripravljenih 
ateljejih. Danes so delovna druženja likovnih umetnikov na Taboru skrajšana na sedem dni.

Saloni likovnih samorastnikov Jugoslavije (1971–1984)

Saloni likovnih samorastnikov Jugoslavije so bili ustanovljeni z željo, da predstavljajo najboljša 
dela predstavnikov jugoslovanske naive. Na sedmih Salonih (1971, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981 
in 1984) je Umetniški svet izbral in predstavil dela 122 tedaj najpomembnejših ustvarjalcev z 
območja nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi dela 28 slovenskih ustvarjalcev.

Začetki in razvoj Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Galerijo je leta 1971 kot varuhinjo del, ki so jih umetniki podarili na Taborih, ustanovil zavod 
Tabor slovenskih likovnih samorastnikov. Dodelil ji je naloge varovanja, zbiranja, preučevanja, 
razstavljanja, promocije in dokumentacije samorastniške likovne umetnosti. Galerija je sprva 
imela prostore v župnišču v Trebnjem, leta 2004 pa se je preselila v prostore nekdanje trgovine 
Dolenjka, kjer domuje še danes. Razstavna dejavnost Galerije poleg stalne razstave zajema 
še organizacijo občasnih samostojnih razstav posameznih naivnih umetnikov ter organizacijo 
gostovanj galerijske zbirke v drugih krajih po Sloveniji in v tujini.

Trebanjsko župnišče, v katerem je med letoma 1971 in 
2004 domovala Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Vir: arhiv GLST

Odprtje 5. Salona leta 1979 z govornikom akademikom 
prof. dr. Janezom Milčinskim, predsednikom SAZU
Vir: arhiv GLST
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Organizacija in vodenje Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Od leta 1994 z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, edino javno zbirko 
naivne umetnosti v državi, ki obsega preko 1100 del 300 avtorjev iz 40 
držav, upravlja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Strokovno delo v 
galeriji usmerja umetniški oziroma strokovni svet, opravlja pa ga kustosinja. 
Naloge varuha zbirke opravlja muzejska čuvajka.

Zbirka, ki jo hrani trebanjska Galerija, po obsegu in kakovosti sodi med 
najpomembnejše zbirke naivne umetnosti v Srednji Evropi, o čemer priča 
tudi mednarodno priznanje, ki ga je Galerija prejela za svojo zbirko na 
svetovni razstavi naivne umetnosti INSITA v Bratislavi leta 1994.

Kulturni in gospodarski pomen Tabora likovnih samorastnikov  
v Trebnjem v lokalnem okolju

Taborska srečanja so spodbudila razcvet kulture v kraju in njegovi širši 
okolici. Leta 1974 so bili v Trebnjem organizirani prvi Dnevi kulture in 
umetnosti v Občini Trebnje, na katerih so se predstavili različni kulturni 
ustvarjalci. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja so postali stalnica. 
Kasneje so se razvili v osrednjo občinsko kulturno-turistično prireditev 
Iz trebanjskega koša.

Dogajanje, povezano s Taborom likovnih samorastnikov v Trebnjem, je 
spodbudilo tudi področje literarnega ustvarjanja, saj je leta 1975 v Trebnjem 
izšla prva številka Samorastniške besede, časopisa, v katerem so bila sprva 
objavljena literarna dela piscev iz trebanjske občine, kasneje pa tudi dela 
piscev z drugih območij. Samorastniška beseda je po letu 1988 dobila 
naslednico v reviji Rast, ki je danes osrednja dolenjska revija za literaturo, 
kulturo in družbena vprašanja.

Od leta 1977 je vzporedno s Taborom likovnih samorastnikov deloval tudi 
Mali likovni tabor, ki je k likovnemu ustvarjanju spodbujal mlade likovnike iz 
osnovnih šol v Občini Trebnje.

Preko Taborov se je Trebnje kot kulturno središče uveljavilo v širšem okolju. 
Kraj se z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje močno identificira, z njeno 
zbirko se predstavlja doma in v tujini.

Galerija in Tabor jutri?

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje se bo še naprej posvečala organizaciji 
Mednarodnih taborov likovnih samorastnikov, vendar na sodobnejši način, 
v obliki nekajtedenske rezidence vabljenih likovnih ustvarjalcev, ki bodo 
svoja dela ustvarjali v Trebnjem in z njimi obogatili trebanjsko umetnostno 
zbirko. Galerija bo obstoječo zbirko sicer dopolnjevala z najpomembnejšimi 
imeni svetovne naive, vendar bo hkrati ustvarila tudi prostor za kritičen 
razmislek o novih vsebinskih konceptih in likovnih smereh samorastništva. 
Cilj je, da Galerija z novimi inovativnimi in kreativnimi pristopi postane 
sodoben, komunikativen, odprt, prijazen, prožen, dinamičen, združevalen in 
k uporabnikom usmerjen muzej likovnih samorastnikov.

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je spregovorila na odprtju 
48. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje leta 2015 – na 
fotografiji skupaj z udeleženci Tabora in direktorico CIK Trebnje Patricijo Pavlič.
Vir: [Brane Praznik]/GLST
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PRI PRIPRAVI RAZSTAVE SO SODELOVALI:

Cankarjev dom, Ljubljana
Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Dolenjski list
Dolenjski muzej Novo mesto
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
Galerija izvorne umjetnosti, Zlatar
Galerija naivne umetnosti, Kovačica
Anton Gole
Hrvatski muzej naivne umetnosti, Zagreb
JSKD OI Trebnje
Ivo Klinc
Kunsthaus Zürich
Vanja Leskovec
Loški muzej Škofja Loka
Nada Mlakar
Muzej naivne umetnosti »Ilijanum«, Šid
Moderna galerija, Ljubljana
Musée de Grenoble
Muzej grada Koprivnice – Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina
Ljudmila Novak
Občina Trebnje
Okrožno sodišče v Novem mestu
mag. Ciril Pevec
Marija Reščič
Slovenská národná galéria, Bratislava
Umjetnički paviljon u Zagrebu
Umetniška galerija »Nadežda Petrović« Čačak 
Tržiški muzej
Urad predsednika Republike Slovenije
Zavod za zaštitu spomenika, Sarajevo
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Za sodelovanje in nesebično pomoč se vsem najlepše zahvaljujemo.

OD VČERAJ DO JUTRI 
Pol stoletja Taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem 
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 16. februar–16. april 2017
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Jurij Kocuvan, Studio 300
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Tisk: 
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Razstavo so omogočili:

CIK Trebnje – Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,  

Občina Mirna,  

Občina Mokronog-Trebelno,  

Občina Šentrupert,  

Občina Trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
Goliev trg 1, 8210 Trebnje, Slovenija 
T: 00386 (0)7 34 82 106, F: 00386 (0)7 34 82 107 
E: galerija@ciktrebnje.si, www.galerijatrebnje.si 
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E: info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si 
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