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od 26. maja do 9. oktobra 2022

Jože Volarič

Jože Volarič je eden redkih samorastnikov, ki so se lotili

glino, saj avtor pripravi ogrodje in okrog njega vari kos za

zahtevne obdelave kovine. Izbral si je medij, ki ga je teoretično

kosom, dokler ne izvede pred nami drobnikavo, punktirano

in praktično dodobra spoznal že med šolanjem, kasneje pa o

figurativno kompozicijo …« (Bassin, 1997, str. 70). Ddr. Damir

njem tudi predaval. Ustvaril je precejšen opus male plastike,

Globočnik prav to »drobnikavo, punktirano« teksturo skulptur

z večjimi skulpturami pa je zaznamoval javni prostor. Na

skupaj z osredotočenostjo na skupinsko figuralno plastiko

Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje je

označi za razpoznavni element Volaričevega opusa (Globočnik,

gostoval trikrat in galerijski zbirki podaril šest del. Rad je

2013, str. 2).

sodeloval tudi na drugih likovnih srečanjih in svoja dela
predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah.
V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje njegova dela na
samostojni razstavi tokrat predstavljamo prvič. V sodelovanju
z zasebnimi lastniki in Gorenjskim muzejem obeležujemo
90-letnico umetnikovega rojstva in 10. obletnico njegove smrti
ter izpostavljamo njegovo povezanost s Temeniško in Mirnsko
dolino. S kipom Matije Gubca, ki stoji v Mokronogu in ga na
razstavi posebej izpostavljamo, hkrati obeležujemo obletnico
ustanovitve Gubčeve brigade, prihajajočo obletnico hrvaškoslovenskega kmečkega upora ter spodbujamo k razmisleku o
aktualnosti Gubca kot družbeno aktivnega, opolnomočenega
in razmišljujočega posameznika.
Volarič se je z obsežnim opusom vtisnil v spomin številnim
kritikom; o njem so pisali dr. Cene Avguštin, Maruša Avguštin,
Aleksander Bassin, ddr. Damir Globočnik, Tomislav Šola,
Zoran Markuš, dr. Ivan Sedej, Tone Svetina, Milica Maširević
in številni drugi poznavalci, ki mu priznavajo obvladovanje
izbrane tehnike oz. postopka, »ki je soroden modeliranju z

Večina del v Volaričevem opusu je figuralna; tako je tudi
na tokratni razstavi. Avtor občasno oblikuje abstraktnejše
kompozicije in eksperimentira z reliefi, najbolj prepričljiv pa
je v maloformatni figuralni plastiki, še posebej v številčnejših
kompozicijah. S pozornostjo in občutkom za ritem upodablja
tako može s kosami, ženske s cekarji, pijance, biblične prizore
kot tudi gentlemane s cilindrom. Z materialom večkrat gradi
povsem statične, celo toge in okorele volumne (Gentlemani),
spet drugič z enakim materialom doseže neverjetno živahnost in
življenjskost (Žena z mulo). Giblje se med stilizacijo, humoresko
in grotesko, med katerimi je le tanka meja. Hkrati se velikokrat
ukvarja z junaškimi liki: na eni strani z likom upornika, ki ga
pomnoži v revolucionarno množico (Uporniki, Kmečki punt),
na drugi strani pa s posameznimi junaškimi liki, kot sta Martin
Krpan in Matija Gubec.
Na tokratni razstavi smo posebno pozornost posvetili
prav liku Matije Gubca, saj je tesno povezan s Temeniško in
Mirnsko dolino. Že leta 1977 je Krajevna skupnost Mokronog
Jožetu Volariču izkazala zaupanje in ga izbrala za ustvarjalca
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kipa, s katerim so zaznamovali 35-letnico ustanovitve Gubčeve

praznovanja občinskega praznika Občine Gornja Radgona

pretrgal okove in uporno dvignil roke. Teatralno držo z

brigade in ga imenovali za »simbol upora proti nasilju« (Praznik

10. 10. 1976 (Ozmec, 1976); po pričevanju Marka Čuša je nastal

dvignjenimi rokami najlažje povežemo z Auguštinčićevo

uspehov, 1977).

v sklopu mednarodne kiparske kolonije Forma Viva od Matije

interpretacijo lika.1 Na rešitev iz Gornje Stubice se je Volarič

Gubca do Lacka. Kip še vedno stoji nasproti Doma Matije Gubca

verjetno opiral tudi pri oblikovanju glave z nazaj počesanimi

oz. ob Vili Mojmir (Čuš, 2022). Istega leta je nastala tudi mala

lasmi in izrazitimi brki. Podobnosti med skulpturama najdemo

skulptura Upornik iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov

tudi v spodnjem delu lika, saj noge tudi pri Avguštinčićevem

Trebnje, leto zatem pa različice galerijske oz. mokronoške

kipu delujejo kot enovit, masiven element. Volarič je spodnji

kompozicije.

del kipa okrepil s simboliko šestih rok z okovi in verigo ter

Najmanj od časa narodnega prebujanja v 19. stoletju
dalje

lahko

sledimo

navdušenju

nad

prepoznavnimi

narodnobuditeljskimi osebnostmi. Zdi pa se, da je v 70. letih
20. stoletja lik Matije Gubca dobil nov zalet, saj je doživel
2

številne nove interpretacije. Tone Kralj je tako že v začetku

celoto izdelal kot utelešenje vztrajnosti, junaške drže in

70. let dogajanje na kmečkih uporih interpretiral v delu Za

Najzanimivejša Volaričeva upodobitev Matije Gubca je

staro pravdo, ki je sestavljeno iz treh reliefov in kipa Matije

prav gotovo tista v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje,

Gubca. Povod za nastanek te kompozicije je bila 400. obletnica

katere večja različica stoji pred osnovno šolo v Mokronogu.

Matija Gubec iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov

hrvaško-slovenskega kmečkega upora leta 1973 (Colner, 2020).

Skulptura v trebanjski galeriji je premišljeno zasnovana, polna

Trebnje je nedvomno prepoznaven del Volaričevega opusa,

Istega leta je nastala tudi interpretacija Matije Gubca izpod

simbolov in skladnih razmerij. Sodeč po fotografiji, objavljeni

ki odseva popolno obvladovanje materiala. Hkrati je tudi

rok Antuna Augustinčića v Gornji Stubici na Hrvaškem; tudi

v Dolenjskem listu maja 1977, lahko sklepamo, da je avtor

pomemben mejnik v sodelovanju Jožeta Volariča s trebanjsko

v tej upodobitvi je avtor Gubca umestil med reliefe in pri tem

pred izdelavo končnega dela pripravil »maketo«, ki jo je nato

galerijo, saj se je avtor zatem še vrnil na trebanjski tabor, a

ustvaril zanimivo kompozicijo, v kateri reliefi s prizori upora za

prilagodil in izčistil. Ob primerjanju fotografije iz Dolenjskega

tako dovršenih in domišljenih del za zbirko ni več ustvaril.

Gubcem, katerega roke so dvignjene, tvorijo simbolno ogrinjalo.

lista in skulpture iz Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Tema kmečkih uporov in lik Matije Gubca sta danes še vedno

Nekoliko kasneje, leta 1977, ko je Krško praznovalo pol tisočletja

oz. mokronoške različice kipa opazimo, da je avtor pri slednjih

(morda še bolj) aktualna. Približuje se namreč obletnica

obstoja, je nastala druga Kraljeva upodobitev Matije Gubca za

podstavek povsem odstranil, prvotno načrtovani lahkotnejši in

hrvaško-slovenskega kmečkega upora, ki ga je vodil Matija

istoimenski trg v Krškem (Medved, b. d., str. 25).

zračnejši spodnji del pa nadomestil s kompaktnejšim. Stiliziral

Gubec. Še pomembneje pa je, da Gubčev lik preteklost zrcali

je stisnjene pesti, ki obdajajo Gubca, plamenaste elemente pa

v obdobju sodobnih družbenih sprememb. Matijo Gubca

je iz prevladujočega spremenil v dekorativni element.

prav gotovo lahko razumemo kot osebnost, ki spodbuja h

Matija Gubec je navdušil tudi Jožeta Volariča: izpod
njegovih rok je nastalo najmanj pet interpretacij tega lika. O
eni najzgodnejših upodobitev Matije Gubca piše sam Volarič,

Ob opazovanju različnih interpretacij Gubca spoznamo, da

ko opisuje majhen lik s koso in dvignjeno roko (Volarič, 1997,

je Volarič za trebanjsko galerijo oz. za upodobitev v Mokronogu

str. 157). Druga upodobitev je nastala za Videm ob Ščavnici

izdelal čilega, aktivnega moškega. Utelesil je mitsko podobo

(danes Sv. Jurij ob Ščavnici). Kip so slovesno odkrili v okviru

zmagovitega, nikoli poraženega kmeta, ki je sredi plamenov

revolucionarnega zanosa.

kritičnemu razmisleku, aktivnemu državljanstvu in posledično
dolgoročnim družbenim premikom.
1 Dvignjene roke so sploh značilnost Volaričeve interpretacije lika Matije Gubca; pri
kiparjevi najzgodnejši plastiki opazimo, da ima Gubec dvignjeno le eno roko, pri
upodobitvi v Sv. Juriju pa obe.
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Matija Gubec
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Dolenjski list, 14. 7. 1977, str. 24
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7

Žena z mulo

8

Pastir

Ženske s cekarji

9

Babilonski stolp

10

Voli

11

Kalvarija

12

Orkester

13

14

Vzpon

Ustoličevanje
koroških vojvod
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Rodil se je 1. januarja 1932 v Banovi Jarugi na Hrvaškem, kot edini otrok v kmečki
družini. Mladostna leta je preživel v Dolnji Lendavi, kjer je spoznal bodočo ženo
Zlato, roj. Vežnaver, s katero se je poročil leta 1951. Izobraževal se je na rudarski
industrijski šoli v Lendavi, kjer se je izšolal za vrtalnega mojstra, in na srednji
rudarski strojni šoli v Varaždinu. V Mariboru je nato zaključil študij na Višji
tehniški šoli, na Reki pa študij na Fakulteti industrijske pedagogike. Z ženo Zlato
in hčerko Mileno je najprej živel v različnih krajih v Prekmurju, leta 1965 se je
družina preselila v Kranj, v začetku 70. let 20. stoletja pa v hišo na Kokrici pri
Kranju. Jože Volarič se je 1. septembra 1965 zaposlil v Šolskem centru Iskra, ki se je
kasneje preimenoval v Šolski center Kranj. Tam je bil najprej zaposlen kot profesor
na Srednji tehnični šoli, nato pa vse do 1. decembra 1990 kot vodja delavnic in
pomočnik ravnatelja. Umrl je 27. septembra 2012.
Kiparstvu se je pričel posvečati konec 60. let 20. stoletja; od začetka 70. let se
je specializiral v tehniki obločnega varjenja. Svoja dela je prvič razstavljal sredi
1970ih. Zatem se je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah
v Sloveniji in tujini, med katerimi velja posebej izpostaviti razstavo v Galeriji
primitivne umetnosti v Zagrebu (sedanji Hrvaški muzej naivne umetnosti) leta
1978, na kateri je svoja dela predstavila tudi njegova žena Zlata. Leta 1984 je Jože
Volarič na šesti majski razstavi naivne umetnosti v Zagrebu prejel nagrado za
likovno delo in s tem dobil priložnost za samostojno razstavo. V letih 1987 in 1989
je na bienalu naivne umetnosti v Jagodini prejel priznanji za razstavljena dela,
leta 1987 pa zlato značko na 20. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov
v Trebnjem. Poleg likovnega ustvarjanja se je ukvarjal tudi s pisanjem pesmi,
aforizmov in esejev. Leta 1997 je postal prvi predsednik Haiku društva Slovenije.
Dela Jožeta Volariča se nahajajo v zbirkah številnih muzejev, med drugim tudi
v zbirki Gorenjskega muzeja v Kranju, Muzeja naivne in marginalne umetnosti
v Jagodini, Muzeja naivne umetnosti Max Fourny v Parizu, Hvaškega muzeja
naivne umetnosti v Zagrebu, Muzeja Međimurja Čakovec, Galerije naivne
umetnosti v Hlebinah in Galerije izvirne umetnosti Zlatar. Zbirko Galerije likovnih
samorastnikov Trebnje bogati šest njegovih kipov.
Jože Volarič je zasnoval in izdelal več javnih skulptur, med drugim tudi kip Matije
Gubca v Sv. Juriju ob Ščavnici (1976), kip Matije Gubca v Mokronogu (1977), kip z
naslovom Mati v Zlatarju na Hrvaškem (1978), kip z naslovom Rudar v Sanskem
Mostu v Bosni in Hercegovini (1978), Spomenik miru in prijateljstva na Kokrici (1983),
kip z naslovom Knjiga znanja oz. Mladost pred Šolskim centrom Kranj (1985), kip
Kristusa na križu v Šenčurju (1991) in kip z naslovom Mamut na Kokrici (2007).
Udeležil se je 10., 16. in 22. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v
Trebnjem. Njegova dela so bila uvrščena na prvo stalno razstavo Galerije likovnih
samorastnikov Trebnje na Golievem trgu, ki je bila na ogled od leta 2004 do leta
2017, prav tako pa so razstavljena tudi na aktualni stalni razstavi trebanjske galerije.
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Galerija likovnih
samorastnikov
Trebnje je dela
Jožeta Volariča
uvrstila na izbrane
začasne razstave.

2020

Muzej mesta Koprivnica, Galerija naivnih umetnikov, Hlebine
Slovenska naiva v Hlebinah
31. 1.–1. 3. 2020

2014

Galerija naivne umetnosti, Kovačica, Srbija
(preseljena v Nacionalni muzej v Kikindi in Muzej v Smederevu)
Slovenski likovni samorastniki iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
21. 3.–21. 4. 2014

2012

Muzej naivne in marginalne umetnosti v Jagodini, Srbija
Slovenski likovni samorastniki iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
21. 1.–21. 2. 2012

2011
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1.

BABILONSKI STOLP, 90 cm x 25 cm x 25 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6045 (str. 11)

2.

GENTLEMANI, 64 cm x 22 cm x 15 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6053

3.

KALVARIJA, 85 cm x 46 cm x 50 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6044 (str. 13)

4.

KMEČKI PUNT, 73 cm x 45 cm x 47 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6042

5.

KONSTRUKTIVISTIČNI BIK, 59 cm x 36 cm x 30 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6052

6.

KOSCI, 23 cm x 23 cm x 10 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6055

7.

MAMUT, 76,5 cm x 80,5 cm x 24 cm, jeklo, last Turističnega društva Kokrica

8.

MARTIN KRPAN, 36 cm x 24 cm x 16 cm, jeklo, last Franca Mezga

9.

MATIJA GUBEC, 1977, 105 cm x 42,5 cm x 42 cm, jeklo, last GLST, inv. št. GT 322 (str. 5)

10. MNOŽICA, 50 cm x 17 cm x 23 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 5646
11. ORKESTER, 30 cm x 32 cm x 19 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6056 (str. 12)
12. PASTIR, 40,5 cm x 10,5 cm x 12,5 cm, jeklo, last Martina Leskovarja (str. 8)

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Nove pridobitve Galerije likovnih samorastnikov Trebnje v letih 2009 in 2010
17. 2.–15. 5. 2011

13. PASTIR, 51 cm x 16 cm x 20,5 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 5647

2010

16. PIVCI, 19 cm x 20 cm x 20 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6060

Galerija Mirko Virius, Zagreb, Hrvaška
Slovenski likovni samorastniki iz zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
19. 11.–11. 12. 2010

2004–2022

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Stalna razstava Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
Od 13. 9. 2004 dalje
Viri biografskih podatkov

Drenovec, J. (9. 3. 2022). Osebna korespondenca.
Globočnik, D. (2013). Jože in Zlata
Volarič, spominska razstava, junij/julij
2013, Galerija v Prešernovi hiši v Kranju.
Kranj: Gorenjski muzej.
Stružnik, L. (22. 5. 2003). Z umetnostjo
kar vsa družina. Delo.
Volarič, J. (1997). Šopek odkorakanega
veselja: O likovnem delu Zlate in Jožeta
Volariča. Kranj: samozaložba.
Žigon, I. (januar 2002). Pesnik kovine in
slikarka pravljic. Albert, str. 29–31.

Seznam
razstavljenih
del

1984

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
7. Salon likovnih samorastnikov Jugoslavije
7. 7.–24. 8. 1984

1978

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Prijateljstvo, mir, svoboda in kruh za ljudi vsega sveta
8. 7.–25. 8. 1978

14. PIJANCI, 34 cm x 24 cm x 17 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6058
15. PIVCI, 23 cm x 31 cm x 32 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6050

17. ŠČIT, premer: 50 cm, jeklo, last Franca Mezga
18. TAMBURAŠI, 26 cm x 51 cm x 6 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6054
19. UJETNIK, 1976, 35 cm x 13 cm x 14 cm, jeklo, last GLST, inv. št. GT 268
20. UPORNIKI, 32 cm x 37 cm x 9 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6048
21.	
USTOLIČEVANJE KOROŠKIH VOJVOD, 36 cm x 44 cm x 41 cm, jeklo,
last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6047 (str. 15)

22. VOLI, 20 cm x 35 cm x 35 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6049 (str. 10)
23. VZPON, 95 cm x 27 cm x 30 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6043 (str. 14)
24. ŽENA Z MULO, 27 cm x 43 cm x 12,5 cm, jeklo, last Franca Mezga (str. 7)
25. ŽENE Z VRČI, 23 cm x 22,5 cm x 13 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6059
26. ŽENICA, 1983, 21 cm x 14 cm x 15,5 cm, jeklo, last GLST, inv. št. GT 595
27. ŽENSKE S CEKARJI, 38 cm x 23 cm x 23 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja, inv. št. UZ 6051
28. ŽENSKE S CEKARJI, 30 cm x 24 cm x 16 cm, jeklo, last Gorenjskega muzeja (str. 9)
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