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Galerija likovnih samorastnikov Trebnje,
od 20. oktobra 2022 do 12. februarja 2023

Prosevajoča in prelivajoča se lepota akvarela:
videnja in občutenja krajine

»Zavedam se, da nisem ne Goya ne Rembrandt. Sodim, da sem s svojimi
skromnimi slikami govoril svojim ljudem o lepoti naše zemlje in svojega Krasa.
Jaz sem še romantik in cenim čustva in ljubezni do svoje zemlje.
Hotel sem to povedati tudi drugim. To je moje veliko zadoščenje.«
Hlavatyjevo pismo Milku Renerju, 30. 5. 1977

Ime slikarja Roberta Hlavatyja (1897–1982) je še danes, po štirih desetletjih, med ljubitelji akvarela znano,
spoštovano in cenjeno in z najbolj živim spominom ovekovečeno na Tržaškem in Primorskem ter v krogu
njegove družine in prijateljev na Dolenjskem. Njegova dela hranijo najpomembnejše zamejske, primorske
in dolenjske kulturne institucije, družbe in organizacije, številni ljubitelji slikarstva, posamezne družine,
ko dela prehajajo iz roda v rod – tako smo ob pripravi razstave odkrili dela v lasti Vesne Žan in dr. Aleša
Leskovška iz Ljubljane. Hlavatyjeva dela hranijo tudi njegovi potomci v Novem mestu, ki so s hvaležnostjo
sprejeli pobudo Galerije likovnih samorastnikov Trebnje za pripravo niza razstav, ki bodo z različnimi
izbori in postavitvami tudi na drugih razstaviščih osvetlile široki umetnikov opus.
Robert Hlavaty je bil slikar, ki si je tako svoje ime med poznavalci kot svoje znanje gradil postopoma, s trudom
in potrpežljivostjo in s pomočjo prijateljev, že uveljavljenih in šolanih slikarjev. Bil je torej slikar samorastnik,
akvarelist, karikaturist in ilustrator, po poklicu zdravnik in zobozdravnik, ki pa je kljub realnosti svojega
poklica umetnost doživljal kot poslanstvo, ki je razprlo krila ustvarjalnih hotenj, ki so brbotala v njegovi
notranjosti in se predvsem v akvarelni tehniki, redkeje v olju, vrsto let pa tudi v risbi, ilustraciji ter karikaturi
zlivala na papir kot nagovor, sporočilo, namig ali razkritje njegove nemirne ustvarjalne duše, ki je izžarevala
globino njegovih čustev, čutenj, razmišljanj, kot bi sledil Heraklitovim tezam o njeni neskončnosti in
božanskosti v brezmejnosti globokega smisla.
Slikar Robert Hlavaty, rojen češkim staršem v Trstu, se je že junija 1950 skupaj s skupino prepoznavnih
tržaških slovenskih slikarjev različnih generacij – Jožetom Cesarjem, Avgustom Černigojem, Bogdanom
Gromom, Avrelijem Lukežičem, Rudolfom Saksido in Lojzetom Spacalom – prvič po drugi svetovni vojni
dodobra predstavil ljubljanskemu občinstvu v Moderni galeriji v Ljubljani. Z 21 akvareli se je predstavil na
zelo odmevni razstavi, ki so ji dali naslov Razstava slikarskih in grafičnih del tržaških umetnikov. Sodeloval
je torej v družbi cenjenih in uveljavljenih ustvarjalcev, ki so na svojem prvem povojnem nastopu v
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slovenskem likovnem prostoru razgrnili drugačne poglede na sodobno slikarstvo in grafiko in tako pri
likovnih ustvarjalcih kot drugih umetnikih zbudili zelo različne, barvite odzive. Zanimivo je, da nekateri
sodelujoči na razstavi svojega znanja niso pridobivali na umetniških šolah, pač pa so, tako kot Hlavaty,
spodbude, vzore in nasvete večinoma iskali pri prijateljih slikarjih in umetnikih svojega okolja, a so
izmojstrili svoj stil, tehniko in vsebino. Tako je Vladimir Bartol1 v uvodu kataloga Hlavatyja opredelil kot
akvarelista in kot »tehnično izpopolnjujočega se ljubitelja, ki pa se je v zadnjem času močno poglobil v
umetniško oblikovanje in dosegel znatno zrelost v tehniki in v umetniškem izrazu. Kot akvarelist ljubi
nežne tone, je ljubezniv in naiven impresionistični prikazovalec mesta in pokrajine, človeških skupin in
njihovega udejstvovanja.« Ta izhodišča je skozi desetletja samo nadgrajeval in izpilil do prepoznavnega
avtorskega rokopisa. Moderna galerija2 v Ljubljani se mu je poklonila tudi ob častitljivem jubileju leta 1978
1
2

Razstava slikarskih in grafičnih del tržaških umetnikov, Moderna galerija v Ljubljani, junija 1950.
Robert Hlavaty, Razstava akvarelov. Uvod: Milko Rener. Moderna galerija, Ljubljana, 16. marec–2. april 1978.

brez naslova, 1961, 24,3 cm x 32,3 cm, akvarel
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Škedenj, 1938, 26 cm x 35 cm, akvarel

in pripravila retrospektivno razstavo 90 akvarelov iz obdobja od leta 1933 do 1978, predgovor v katalogu pa
je prispeval goriški likovni kritik Milko Rener, ki je poudaril značilnosti razvoja likovne govorice v njegovih
akvarelih. Izpostavil je tudi odnos tržaške slovenske likovne kritike v prvih letih njegove ustvarjalne poti,
ko je ugotavljala, »da si slikar ne postavlja nikakršnih problemov, a je morala vendarle priznati, da
Hlavatyjevi akvareli niso le ilustratorsko samozadovoljevanje, temveč da se v njegovih krajinskih izrezih
seštevajo še druge, globlje prvine. In to je med drugim potrdila že sama Hlavatyjeva težnja po tesnejšem
vključevanju v sodobno govorico, kakršna se je razvijala tedaj predvsem v tržaškem likovnem okolju.« Ne
samo Ljubljana, temveč tudi Trst in Opčine pri Trstu, kjer je po letu 1950 vse do smrti tudi živel, so se
mojstru akvarela poklonili ob visokem jubileju: ob 80-letnici so ga počastili tako z monografijo3 in uvodno
predstavitvijo Milka Renerja v rodnem Trstu kot s samostojno razstavo v Prosvetnem domu Opčine.

3
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Robert Hlavaty. Ob slikarjevem jubileju 80. Spremno besedilo: Milko Rener. ZTT Založništvo tržaškega tiska, Trst, december 1977.

Slikarski talent, ki ga je odkrival v mladih letih, je Roberta Hlavatyja sicer nagovarjal k študiju slikarstva,
vendar je prevladala odločitev, da se bo z umetnostjo ukvarjal zgolj ljubiteljsko, čeprav je skozi njegovo
življenje umetniška žilica rasla in se razvijala, kot bi želela dokazati, da srcu in talentu ne moreš uiti, kar
se je pokazalo že leta 1921, ko so v ljubljanskem Jutru objavili njegove prve ilustracije in karikature. Že kot
študent medicine je torej pokazal izrazito risarske veščine, slikarstva pa se je lotil desetletje pozneje, ko se
je tako kot mnogi moral umakniti iz Trsta pred fašističnim terorjem in svoje znanje nadgrajeval v
ljubljanskem slikarskem okolju, v večini s pomočjo prijateljev slikarjev, ki so se šolali na akademijah. V
Ljubljani je ustvarjal vse od tridesetih let 20. stoletja. Prvi pravi zagon v ta svet mu je dal tržaški slikar
Albert Sirk,4 ki ga je spoznal šele v Ljubljani in z njim preživel tako prve učne ure kot bolj poglobljeno
učenje ob slikanju vedut na nabrežju Ljubljanice in v zelenem okolju Ljubljanskega barja, pa tudi ob slikanju
dalmatinske pokrajine na otoku Murterju in Kornatih, kjer sta preživljala počitnice. Robert Hlavaty je
4

Naš najbolj znani slikar marin.

Murter, 1940, 27,6 cm x 39,2 cm, akvarel
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Pretorska palača, 1950, 50,5 cm x 60,1 cm, akvarel

ustvarjal v tehniki akvarela, ki mu je vse bolj priraščal k srcu. Imel je veliko srečo in tudi privilegij, da je kar
v svoji lastni ambulanti srečeval večino v ljubljanskem okolju delujočih slikarjev, ki ga niso samo vabili
medse, temveč so mu prijateljsko in nesebično posredovali tudi svoje lastno znanje in skrivnosti: srečeval
je mnoge, najpogosteje Miho Maleša, Ivana Čarga, Ivana Vavpotiča, Rajka Slapernika, Andreja Pavlovca, pa
tudi Zorana Mušiča. Po prepričanju Milka Renerja sta na njegovo slikarsko rast najbolj vplivala dva slikarja:
Pavlovec, ki mu je razkril skrivnosti barvne palete in ga nagovoril k sproščenosti barvnih nanosov ter mu
približal »motivno razpoloženje in se začenjal zamikati v ono skrivnostno ‘anatomijo’ narave, ki se je v
tržaških letih prelila v ‘kraško mistiko’«, in Mušič, ki ga je opogumil k odločnejši potezi in k živahnejšim
barvnim kontrastom. Njun vpliv je moč zaslutiti vsa leta do Hlavatyjeve vrnitve v tržaško ustvarjalno okolje,
ki je v prvih povojnih letih vzplamtelo kot čudovit mavrični ognjemet z mnogimi svetlečimi poudarki.
Hlavatyjev slikarski opus, v katerem prevladujejo akvareli z vmesnim krajšim obdobjem njegovega
eksperimentiranja s tempero v začetku petdesetih let, ilustracije, risbe in še posebej odmevno tudi karikature,
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sega v čas od začetka tridesetih do konca sedemdesetih let in bi ga lahko razdelili tako časovno, na ljubljansko
in tržaško obdobje, kot tudi tematsko, pri čemer pa v obeh obdobjih bolj ali manj prevladujejo krajinski motivi;
ob zgodnjih ljubljanskih in dalmatinskih motivih imata posebno mesto kraška in istrska pokrajina, pa tudi
figuralika in mestne, tržaške in istrske vedute. Dela opredeljujejo značilnosti, ki jih je v zapis odlično ujel
goriški kritik Joško Vetrih,5 ko je zapisal, da je Hlavatyju kot »odličnemu risarju in karikaturistu, pronicljivemu
opazovalcu razmer in ljudi« uspelo samo v nekaj potezah »prikazati vzdušje in duševno stanje«. Ljubljanska
leta bi lahko opredelili na čas od leta 1931 do 1945, ko je Hlavatyja vse bolj pritegnila ljubljanska motivika v
stilu poetičnega realizma z vse prepoznavnejšo avtorsko potezo, sprva še v tridimenzionalnem videnju in v
kompoziciji, ki je gradila na zarisovanju predmeta, da je dosegel strnjenost in kompozicijsko trdnost, pa tudi
na barvni paleti, ki je čedalje bolj iskala kontraste. Tržaško obdobje od leta 1950 do Hlavatyjeve smrti pa
zaznamuje opazen naslon na tradicijo lokalnega, tržaškega prostora. Sprva je še posebej opazno navdušenje
5

Joško Vetrih, Umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo. Glej v katalog Razprta obzorja, Transmedia S.p.A, 2012.

brez naslova, 1952, 23,1 cm x 32,9 cm, akvarel
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Kraška zima, 1960, 24,5 cm x 40 cm, akvarel

nad dvodimenzionalnostjo slikarja in grafika Lojzeta Spacala, ki je vse bolj postajal vodilna slikarska osebnost
tistega časa na Tržaškem, in nad geometrizacijo tako Spacala kot Černigoja, ki je nista razumela »samo kot
pripomočka za modernizacijo svojega izraza ali za razstavitev predmeta ali kot vmesne stopnje za prehod v
abstrakcijo (kot denimo Stane Kregar)«.6 Vsi trije, tudi Hlavaty, so »z njeno pomočjo iskali nove slikovne
prostore in so se bolj ali manj približali problemu ploskovitosti modernega slikarstva«.7 Navduševali pa so se
tudi nad fovistično interpretacijo videnega in podoživetega sploh. Toda skozi leta se je Hlavatyjevo dojemanje
slikarstva vse bolj razvijalo v lastno prepoznavno govorico in se izpililo do visokih dosežkov, ko je Hlavaty, kot
je zapisal Joško Vetrih,8 dosegel najboljše učinke »z akvareli samotnih kraških pokrajin, na katerih pokrajinska
sinteza prevzame čiste in bistvene poteze lirične abstrakcije«.
Poudarimo lahko, da se je Hlavatyjevo videnje izrezov in pogledov skozi leta vse bolj oddaljevalo od
poimpresionističnega podoživetja in se prelivalo v vse bolj abstraktno notranje doživljanje realnega sveta,
6
7
8
11

Vid Lenard, Tržaški slovenski slikarji 1945–1960. Glej v katalog Razprta obzorja, Transmedia S.p.A, 2012.
Vid Lenard, Tržaški slovenski slikarji 1945–1960. Glej v katalog Razprta obzorja, Transmedia S.p.A, 2012.
Joško Vetrih, Umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo. Glej v katalog Razprta obzorja, Transmedia S.p.A, 2012.

ki se je preoblikovalo v barvne potege in izrise, k čemur ga je vse bolj nagovarjala tudi tehnika akvarela. Ta
je postala njegova prepoznavna tehnika, s katero je lahko izrazil svoja občutenja in lepoto, tako mesta kot
okolice, tako vode kot neba, pa tudi ljudi. Akvarel ga je popolnoma prevzel. To čutenje abstrahiranih
pogledov na kraško pokrajino in obmorske motive v tehniki akvarela, pri čemer pridejo do izraza slikarjeva
lahkotna poteza, upoštevanje beline papirja in vodenost barve, pa nenazadnje premišljena in harmonična
kompozicija zelo poenostavljenih ploskovitih oblik, izraža tudi izbrani akvarel iz leta 1961, ki nazorno
izžareva slikarjev zelo izčiščeni pristop do slikarske govorice. Gre za delo brez naslova (45 x 54 cm), last
Vesne Žan iz Ljubljane, z zanimivo koncipirano kompozicijo ploskovitih nanosov, ki jo lahko podoživimo
kot skupek zidov, streh in dimnikov izbranega zaselka. Akvarel zaživi v sivih in modrih tonih s svetlo
rdečimi akcenti, ki kompoziciji dodajo ritem in živahnost.

Zasnežena pokrajina, 1961, 55 cm x 75 cm, akvarel
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brez naslova, 20,2 cm x 27,7 cm

Iz prvega Hlavatyjevega obdobja je znanih kar nekaj akvarelov, ki izpostavljajo njegovo zarisovanje predmeta
z odločno črto, iskanje barvnih kontrastov in kompozicije, stilizacijo in abstrahiranje. Na razstavi v
Trebnjem najstarejši akvarel nosi naslov Škedenj (26 x 35 cm) in je iz leta 1938, hrani pa ga Dolenjski muzej
Novo mesto. To slikovito zamejsko vas pri Trstu je slikar zajel v hipnem navdihu, v trenutku, ko je bilo
polno svetlobe in ko je njegovo oko ujelo samo droben skupek bližine in silhueto oddaljenih hiš v bleščavosti
morja. Značilni so zarisi oblik in že sproščena poteza čopiča po papirju. Barve so transparentne in delujejo
vodéno. Videti je, da ga je akvarel že v tem zgodnjem ustvarjalnem obdobju povsem osvojil, kar odraža tudi
akvarel iz leta 1940 z naslovom Murter (27,5 x 39 cm), last Goriškega muzeja v Novi Gorici, na katerem je
že vidno Hlavatyjevo oddaljevanje od realistične zasnove in prepoznavni nagib k liričnemu podoživljanju
slikarske vsebine. Zaznamo že tudi tonsko in svetlobno prelivanje barvnega zapisa in uresničevanje občutja
prosojnosti. Akvarelna tehnika mu je postajala vse bližja in je bila tehnično vse bolj izpiljena.
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Poudariti velja, da je tehnika akvarela samo na videz preprosta in nezahtevna. V resnici je pri tej tehniki
zelo pomemben vsak dotik na papir, ki mora biti hkrati premišljen in spontan, da brez korekcij in
dopolnjevanj oživi želeno vsebino, motiviko, tudi obliko, kompozicijo, barvo, svetlobo in potezo. Že stoletja
akvarelna tehnika ponuja široko paleto osebnih slikarskih poetik, žanrov in tehničnih pristopov, vse od
raziskovalnih, eksperimentalnih in tehničnih do tradicionalnih transparentnih tehnik, pri katerih igrata
ključno vlogo voda in pigment. Tako kot ostale slikarske zvrsti ponuja celo paleto izrazov, vse od realizma,
hiperrealizma, naive, ekspresivnega likovnega načina izražanja in vse do linearnega, geometrijskega in
abstraktnega. Zgodovina nam razkriva, da so akvarel poznali že v starem Egiptu, da se je z njim bogatil
evropski srednji vek, še bolj obdobje renesanse, tudi baroka, prav tako ga poznata pozno 18. in 19. stoletje,
ko je pomembno izpostaviti »angleški akvarel« in Josepha Mallorda Williama Turnerja, pa tudi nekatere
francoske slikarje, med njimi predvsem Paula Signaca in Paula Cézanna. Med mnogimi umetniki 20.
stoletja, ki so ustvarili pomembna dela v akvarelu, so tudi Vasilij Kandinski, Egon Schiele, Emil Nolde, Paul

Pokrajina, 1973, 30 cm x 42 cm, akvarel
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Kras, 1976, 29,1 cm x 41,2 cm, akvarel

Klee, Raoul Dufy, če naštejemo samo nekatere, pa tudi Zoran Mušič, Gabrijel Stupica, Jože Ciuha, Metka
Krašovec, Franc Golob, Žarko Vrezec, Milena Gregorčič in številni drugi. V akvarelu so sanjarili,
eksperimentirali, iskali kompozicijske možnosti neštetih pogledov, se spogledovali z vsebino in obliko,
iskali minljivost trenutka in večnost pogleda, beležili vtise in iskali resnico. Svojo resnico in lastno videnje.
Tudi Robert Hlavaty.
Po koncu druge svetovne vojne se je Robert Hlavaty vrnil najprej na Primorsko, v Koper, po letu 1950 pa na
Tržaško, ki je s Trstom, tedaj še vedno v coni A, postajalo vse pomembnejše likovno središče. Že leta 1946
so v Trstu odprli galerijo Škorpijon (delujočo do leta 1952), ki je bila pomembno središče spoznavanj in
raziskovanj, z vrsto možnosti za predstavitve tako italijanskih kot slovenskih zamejskih umetnikov ter tudi
slikarjev iz Slovenije. Svoje mesto je v tej pomembni galeriji že na začetku dobil tudi Robert Hlavaty. Znano
je, da je vse do priključitve Trsta k Italiji leta 1954 med Trstom in Ljubljano potekalo plodovito in odmevno
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sodelovanje med zamejskimi in slovenskimi ustvarjalci, kar se je odražalo tako v njihovih predstavitvah kot
v samem likovnem razvoju, vendar pa so tržaški slovenski slikarji, kot je zapisal Joško Vetrih,9 kljub temu
še naprej »skrbno negovali lokalno umetniško izročilo, ki sta mu kraška in istrska pokrajina pomenili
neizčrpen vir ustvarjalnih navdihov«. To je veljalo tudi za Roberta Hlavatyja.
V petdesetih letih sta odmevali dve Hlavatyjevi samostojni razstavi akvarelov, prva v Mali galeriji v
Ljubljani,10 druga v Galeriji ULUH na Reki; tedaj so kritiki odkrili pomemben premik v njegovem slikarskem
razvoju in poudarili posebno vzdušje pokrajine, poenostavljanje ter kultiviran barvni okus. Vse bolj so ga
mamile kraške vasi, kraška pokrajina, pa tudi urbano tržaško okolje z morjem in ladjami v zalivu. Zelo rad
se je poigraval z barvnimi poltoni, v sivino obarvanim predmestjem in rjavkasto toplino kraške zemlje.
9 Joško Vetrih, Umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo. Glej v katalog Razprta obzorja, Transmedia S.p.A, 2012.
10 V organizaciji DSLU.

Kras, 1978, 24,8 cm x 34,7 cm, akvarel
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Motiv s Krasa, 35,3 cm x 50 cm, akvarel

Akvarelu se je pridružila tempera, a le za kratek čas, saj se »žametasto zamolkla nasičenost tempere«11 ni
odzivala na način, ki ga je ponujal akvarel, da se vidi risba, da barve delujejo transparentno in vodeno, da
se vidi belina papirja in da slikar pigmente lahko redči z vodo. Čeprav ga je, samo kratko ustvarjalno
obdobje,12 akvarel potegnil tudi v raziskovanje, ko je med akvarelno barvo kapnil malo petroleja, da se je, ko
se je posušil, razlezel v nenavadne strukture zaradi nespojnosti petroleja s papirjem. A skozi njegovo
celotno ustvarjalno obdobje je ostal prav akvarel njegova najpomembnejša in najbolj navdihujoča tehnika,
ki jo je izmojstril do te mere, da ga lahko opredelimo kot izjemnega akvarelista.

11 Milko Rener, Robert Hlavaty. Razstava akvarelov. Moderna galerija, Ljubljana, 16. marec–2. april 1978.
12 Jasna Peršolja, Hlavaty in Kras, karikature. Kulturni center Srečka Kosovela, Sežana, 24. 6.–17. 7. 1998.
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Petdeseta leta so torej Hlavatyju omogočila prve prave korake v svet slikarstva, ko so nastali prvi hipni
zapisi iz istrskega in tržaškega okolja: o njegovem podoživljanju tega prostora govorita akvarel z naslovom
Pretorska palača iz leta 1950 (50,5 x 60,1 cm) iz zbirke Pokrajinskega muzeja Koper in akvarel brez naslova
iz leta 1952 (21,5 x 31,7 cm), ki je v lasti družine Hlavaty v Novem mestu. Pri obeh je opazna slikarjeva
odločitev, da črto vse bolj tanjša in se vse bolj prepušča bežnemu nakazovanju predmeta ali figuralne
skupine, da se prepušča afektom akvarelne tehnike z vse več beline, z vse bolj poudarjenimi barvnimi
lisami in z razgibano kompozicijo. Do izraza prihaja njegova tankočutnost, kar poudarjajo tudi likovni
kritiki, ki že opažajo njegova iskanja v smeri dvodimenzionalnosti, prehod k fovistični barvni interpretaciji
in k iskanju krajinskih izrezov, ki vse bolj postajajo čista barvna doživetja. Vse to še intenzivneje zaživi v
šestdesetih letih, ki so postavila temelje nadaljnjemu razvoju: kot je slikovito opisal Milko Rener, z začetkom
tega desetletja postane Hlavatyjev atelje kraška pokrajina in njegova »barvna melodija zveni kot odpev
Kosovelove pesmi«.13 Toda Hlavaty Kras vidi, občuti in podoživi v njegovi barvni skoposti, sivini in belini
kamnitih struktur, v njegovi otožnosti in samotnosti: zato ustvari veliko zimskih motivov, v katerih pridejo
do izraza belina papirja, poenostavljenje in iskanje sinteze, ekspresionistični barvni pridihi in nežna
liričnost, skoraj melanholičnost. Iskanje dvodimenzionalnosti in premišljene igre barvitih ploskovitih
nanosov. V tem duhu so ustvarjeni tudi akvareli z naslovom Kraška zima iz leta 1960 (24,5 x 40 cm), ki je
del fundusa Dolenjskega muzeja Novo mesto, Zasnežena pokrajina iz leta 1961 (24 x 32 cm), ki je v lasti
družbe Krka iz Novega mesta, ter akvarel v lasti dr. Aleša Leskovška iz Ljubljane, ki je brez naslova in brez
letnice (32,4 x 42,5 cm), kar pogosto opazimo pri delih v Hlavatyjevem ustvarjalnem opusu. Vsi trije akvareli
so razstavljeni na trebanjski razstavi.
Poleg številnih zimskih motivov, ki aludirajo na kraško pokrajino, je Hlavaty v petdesetih, šestdesetih in
sedemdesetih letih slikal kraško in istrsko pokrajino v drugih letnih časih, toda zanimivo je, da ga Kras ni
nikdar pritegnil z barvitostjo rdečeoranžnega jesenskega ruja, temveč v njegovih osnovnih zemeljskih
barvah, z dodatki modre, zelene, rumene in oranžne: akvarel z naslovom Pokrajina iz leta 1973 (30 x 42
cm), ki ga hrani družba Krka, zasije v harmoniji in barvnih prelivanjih, da zaslutite otožnost v poenostavitvah
in skrajni sintezi upodobljenega krajinskega motiva s premišljenim belim poudarkom, ki razgiba
kompozicijo; prav tako akvarel Kras iz leta 1976 (29,1 x 41,2 cm), ki je del zbirke Pilonove galerije v Ajdovščini
in zasije v svoji lahkotnosti nanosa, svetlih, predvsem rumenih barvah s poudarki rjave, da zaslutite
slikarjev rahel dotik čopiča na papirju in njegovo subtilno interpretacijo s kamni obogatene ravnine z
drevesi; tudi delo Kras iz leta 1978 (23,7 x 33,9 cm), ki je v lasti slikarjeve družine, v katerem se prelivajo
barvni odtenki zelene, rumene, bele in črne barve, je podoživeto v tankočutnem slikarskem jeziku. To
odseva tudi delo z naslovom Motiv s Krasa (35 x 50 cm), last Goriškega muzeja. Po mnenju Iztoka Premrova14
je njegov akvarel »nežen in poln notranjih doživetij, istočasno pa je tudi veder in optimističen. Zato je tako
blizu ljudem, osvaja jih s svojo preprostostjo in odprtostjo.«

13 Milko Rener, Robert Hlavaty. Razstava akvarelov. Moderna galerija, Ljubljana, 16. marec–2. april 1978.
14 Iztok Premrov, Robert Hlavaty. Akvareli. Galerija Ars, 26. 5. 1982–17. 6. 1982, Ljubljana.
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Tržaški slikar Robert Hlavaty je v zgodovinski spomin zapisan kot slikar Krasa, ki ga je podoživljal in
interpretiral vse življenjsko obdobje, tudi zadnja leta, in kot je zapisal Hlavatyjev poznavalec Milko Rener,
tudi njegovo zadnje desetletje »nič ne zaostaja za prejšnjimi. Pa tudi po kvaliteti ne: v nekem smislu je to
desetletje še najbolj umirjeno in homogeno.«15 Tudi Hlavatyjevo zadnje desetletje je na trebanjski razstavi
z izborom akvarelov bogato predstavljeno. Tako zaokroža njegovo ustvarjalno pot med Ljubljano, Koprom
in Trstom in na neki način tudi Novim mestom, kjer njegova družina skrbno hrani njegovo dediščino.
Robert Hlavaty ostaja pomemben in izviren slovenski akvarelist, in kot je zapisal Peter Krečič, »virtuoz
akvarela, a hkrati ni podlegel skušnjavi, da bi to sposobnost izrabljal za hipne in plitve učinke«.16 To izpričuje
tudi pričujoča razstava, ki nam s predstavitvijo dela Avtoportret (16,3 x 11 cm) zelo majhnih dimenzij in v
tehniki tuša in akvarela, ki se nahaja v Goriškem muzeju, nakaže tudi izjemno nadarjenost, inventivnost
ter psihološko poglobljenost, ki jo izkazujejo tudi Hlavatyjeve karikature. Robert Hlavaty je nedvomno ime,
ki ostaja zapisano v bogati slovenski slikarski zakladnici.
dr. Nelida Nemec

15 Milko Rener, Robert Hlavaty. Ob slikarjevem jubileju 80. ZTT Založništvo tržaškega tiska, Trst, december 1977.
16 Peter Krečič, Slikar in zdravnik Robert Hlavaty (4. 12. 1897–16. 1. 1982). Zgibanka k razstavi Robert Hlavaty, retrospektivna razstava.
Opčine, Trst, Sežana (1.–14. 4. 1983).
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Spomini, ok. 1955, 29,7 cm x 40,6 cm, akvarel

20

Trst, 49 cm x 56 cm, akvarel
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Hiše, 1975, 21,6 cm x 15,5 cm, akvarel
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Nanos, 1981, 29,6 cm x 36,8 cm, akvarel
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Pomlad, 1977, 29 cm x 36 cm, akvarel

24

Slovenska obala, 27,7 cm x 40,7 cm, akvarel

25

Zimska krajina, 15,3 cm x 21,5 cm, akvarel

26

Zimski motiv, 1976, 29,8 cm x 42 cm, akvarel

27

Kraška pokrajina v snegu, 31,3 cm x 40,7 cm, akvarel

28

Zima 3, 1976, akvarel, 21 cm x 29,7 cm

29

dr. Robert Hlavaty
4. 12. 1897, Trst–16. 1. 1982, Ljubljana

Robert Hlavaty se je rodil v družini Franca Hlavatyja in Marije Beneš, ki sta se iz Prage okoli leta 1884
preselila v Trst. Franc se je najprej zaposlil kot prikrojevalec in strokovni učitelj v tovarni čevljev LustigBadnar. Kasneje se mu je pridružila še Marija. Hitro sta se poročila in leta 1897 se jima je rodil sin Robert.
Doma so govorili češko, na ulici italijansko, v šoli pa nemško in slovensko. Kot gimnazijec je Robert
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spoznaval otok Krk, maturiral pa je kot privatist leta 1921 na idrijski gimnaziji. Kot dijak je v dijaškem
časopisu objavil prve karikature. Po maturi se je za kratek čas zaposlil kot prevajalec v podjetju Riunione
Adriatica di Sicurtà v Trstu, varčeval in se odločal o smeri študija. Po nasvetu staršev se je odločil za
medicino, ne za slikarstvo, študij katerega si je želel sam. Dve leti je študiral v Ljubljani, kjer je sobo delil s
Srečkom Kosovelom in se preživljal s slikanjem karikatur za Jutro in druge časopise. Nato je dve leti
študiral v Zagrebu, zadnji dve leti pa v Padovi, kjer je promoviral leta 1927. Na Dunaju je leta 1929 zaključil
specializacijo za zobozdravnika. Jasna Merku navaja, da je bil »kulturno angažiran tudi med časom bivanja
na Dunaju in tesno povezan s tržaškim društvom ‘Balkan’; v Ljubljani je bil med soustanovitelji kluba
‘Naprednih slovenskih študentov’, v Padovi pa je ustanovil akademsko društvo ‘Nanos’« (Merku, 2007).
Med študijem je Robert Hlavaty spoznal Ljubljančanko Erno Vizjak, s katero se je po specializaciji na
Dunaju poročil v Trnovski cerkvi pod budnim očesom tamkajšnjega župnika Frana Saleškega Finžgarja.
Rodila sta se jima dva otroka, in sicer Zdenko (1925–2018), novomeški arhitekt, ter Marjanca Hlavaty –
Dunca (?–2015), poročena Golobič, koprska pesnica.
Po konfinaciji dr. Dorčeta Sardoča je Robert Hlavaty prevzel njegovi zobozdravstveni ambulanti v Trstu in
Postojni, ko pa je leta 1931 tudi njemu grozila konfinacija, se je z družino preselil v Ljubljano. Tam je
ordiniral na stomatološkem oddelku, ki ga je financirala bolniška blagajna, in vodil zasebno ordinacijo.
Med pacienti je imel tudi slikarje Ivana Čarga, Frana Pavlovca, Rajka Slapernika, Ivana Vavpotiča, Zorana
Mušiča in Alberta Sirka. Med drugo svetovno vojno je sodeloval z OF.
Po vojni se je preselil v Trst, leta 1946 pa v Koper. »Takoj po vojni se je vrnil v Trst in bil leta 1945 imenovan
za zastopnika jugoslovanske uprave za zdravstvo takratne cone A in B. Leta 1947 pa je bil imenovan za
poveljnika za zdravstvo v takratni coni B« (R. H.: Robert Hlavaty, zobozdravnik in slikar (4. 12. 1897–16. 1.
1982), 2006, str. 7). Hkrati je dobil nalogo, da pripravi načrte ureditve koprskih parkov.
Od leta 1950 dalje je Robert Hlavaty živel na Opčinah, kjer je imel zasebno zobozdravstveno ordinacijo. Do
upokojitve v 70. letih 20. stoletja je ostajal kulturo dejaven. Med drugim je ustvarjal karikature za Primorski
dnevnik. Vodil je Slovensko-hrvaško posvetno zvezo, leta 1961 je ustanovil Slovenski klub in mu predsedoval.
Od leta 1964 dalje je vodil Slovensko prosvetno zvezo. Leta 1976 je kot prvi razstavljal v Mali galeriji v
Sežani, ki jo je tudi slovesno odprl. Bil je častni član Slovenskega zdravniškega društva. Leta 1973 je prejel
odličje Svobode z zlatim listom, pet let kasneje pa red zaslug za narod z zlato zvezdo. Hči Marjanca Hlavaty
Golobič je očetu v spomin leta 1989 v Piranu ustanovila Spominsko galerijo dr. Roberta Hlavatyja.
Leta 2000 so po Robertu Hlavatyju poimenovali ulico na Opčinah, leto kasneje pa je Koper po njem
poimenoval park ob mestni tržnici.
V nadaljevanju so naštete samostojne in skupinske razstave od leta 1977 dalje, ko je nastala avtorjeva
obsežna monografija.
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SAMOSTOJNE RAZSTAVE

2013
Dolenjski muzej Novo mesto
5. 4.–19. 5. 2013
2011
Galerija Cartesius, Trst, Italija
7. 10.–25. 10. 2011
2010
Galerija Milko Bambič, Opčine, Italija
6. 2.–26. 2. 2010 (s sinom Zdenkom)

1997
Paviljon ARAC, Ljudski vrt, Trst, Italija
28. 10.–23. 11. 1997
1994
Gostišče Na Bregu, Novo mesto
4. 12. 1994
Al Bastione, Trst, Italija
26. 2.–11. 3. 1994
1992
Galerija Tržaške knjigarne, Trst, Italija
9.–29. 4. 1992

2008

Tržaška kreditna banka, Trst, Italija
april 1992

Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči
18. 4.–8. 5. 2008

Galerija Commerce, Ljubljana
10.–23. 2. 1992

2007

1989/90

Galerija Krka Novo mesto
20. 3.–17. 4. 2007

Vodnikova domačija, Ljubljana
februar 1989

Slovenski klub, Trst, Italija
februar 2007

1988

1998

SDK, Novo mesto
17. 6.–30. 8. 1988

Kulturni center Srečka Kosovela, Sežana
24. 6.–17. 7. 1998

Republiški komite za kulturo, Ljubljana
junij 1988

Dvorana Zadružne kraške banke, Dom Brdina
in Župnijski dom Andreja Zinka, Opčine, Italija
5.–15. 2. 1998
Klinični center Ljubljana
julij 1998
Galerija Kulturnega doma Gorica, Italija
6.–22. 2. 1998
Galerija Ars, Katoliška knjigarna,
Travnik, Gorica, Italija
30. 1.–21. 2. 1998
Kemijski inštitut, Ljubljana
14. 5.–4. 6. 1998

1987
Medicinska fakulteta, Ljubljana
od 16. 12. 1987 dalje
1983
Galerija Ars, Maribor
27. 1.–15. 2. 1983
Kemijski inštitut Boris Kidrič, Ljubljana
24. 5.–20. 6. 1983
Mala galerija, Sežana
1.–14. 4. 1983
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Kulturni dom Gorica
marec 1983
Prosvetni dom Opčine, Italija
januar, februar 1983
Slovenski kulturni dom, Trst, Italija
februar 1983
(razstava kasneje predstavljena še v Gorici in Sežani)
1982
Galerija Ars, Ljubljana
26. 5.–7. 6. 1982
Klub kulturnih delavcev, Ljubljana
20. 11.–11. 12. 1982
Galerija Ars, Ljubljana
26. 5.–17. 6. 1982
Kraška galerija, Repen, Trst, Italija
3. 4.–30. 5. 1982
1980/1981
Kulturni center Ivan Napotnik, Velenje
19. 12. 1980–30. 1. 1981
1978
Moderna galerija, Ljubljana
16. 3.–2. 4. 1978
Občinska galerija, Trst, Italija
januar, februar 1978

SKUPINSKE RAZSTAVE

2019
Dražba starin in umetnin
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
13. 3. 2019
2015
Javna dražba ob razstavi Moda v gibanju
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
17. 10. 2015
Et in Arcadia ego
Pokrajinski muzej Koper
5. 6.–27. 10. 2015
2013
Umetniška dela 20. stoletja
Galerija Umetniškega in kulturnega centra Skerk,
Trnovca, Italija
20. 4.–19. 5. 2013
Razprta obzorja/Orizzonti dischiusi. Umetnost XX.
stoletja med Italijo in Slovenijo/Arte del ‘900 tra Italija
e Slovenia
Provincialni muzej Palazzo Attems Petzenstein,
Gorica, Italija
11. 4.–1. 6. 2013
2012
Razprta obzorja/Orizzonti dischiusi.
Slovenski tržaški slikarji 1945–60/Pittori Sloveni
di Trieste/Slovenian Painters from Trieste
Galerija Cankarjev dom, Ljubljana
26. 3.–25. 8. 2012
Razprta obzorja/Orizzonti dischiusi.
Umetnost XX. stoletja med Italijo in Slovenijo/
Arte del ‘900 tra Italija e Slovenia
Salone degli Incanti, Ex Pescheria Centrale, Trst,
Italija
21. 4.–17. 6. 2012
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2011

1994

Razstava izbranih del umetnikov iz držav nekdanje
Jugoslavije
Galerija Cartesius, Trst, Italija
april, maj 2011

Likovna umetnost Južne Primorske 1920–1990
Pokrajinski muzej Koper
13. 5.–1. 10. 1994
1993

2009
Avkcija izbora del slovenskih umetnikov
Avkcijska hiša Stadion, Trst, Italija
2.–5. 12. 2009

Morje v delih slovenskih likovnikov
Galerija Meduza II, Piran
6. 8.–1. 10. 1993
1992

2007/2008
Iz zbirke Mihe Maleša – domači umetniki
Galerija Miha Maleš, Kamnik
december 2007 in januar 2008

Moja notranjost SEM. Razstava ob stoletnici rojstva
Marija Kogoja
Kulturno-informacijski center Križanke, Ljubljana
30. 9.–17. 10. 1992

2003

1981

Zbirka Pilonovih prijateljev
Pilonova galerija Ajdovščina
19. 9.–10. 10. 2003

Umetniki in spremljevalci
Moderna galerija, Ljubljana
22. 10.–6. 12. 1981

2002

1980/81

Pilon v očeh drugih
Pilonova galerija Ajdovščina
19. 1.–8. 2. 2002

Stari mojstri
Mestna galerija Piran
december 1980–januar 1981

2000

1980

Kontovel in morje
Zadružna kraška banka, Opčine, Italija
september 2000

Maleševa zbirka grafik in risb slovenskih,
jugoslovanskih in tujih avtorjev
Mestna galerija Ljubljana
3.–25. 9. 1980

1998
XXXVI mostra del paesaggio della regione
Trst, Italija

1979
Slovenska knjižna ilustracija
Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana

1995
Dualita: aspetti della cultura slovena a Trieste
Palazzo Constanzi, Trst, Italija
18. 3.–17. 4. 1995

1978
Prijatelji Vena Pilona
Pilonova galerija Ajdovščina
10. 2.–5. 3. 1978
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SEZNAM RAZSTAVLJENIH DEL

brez naslova, 19,6 cm x 10,8 cm, akvarel in tuš,
lastnik: družina Hlavaty

brez naslova, 20,2 cm x 27,7 cm,
lastnik: Aleš Leskovšek, repr. str. 13

Trst, 49 cm x 56 cm, akvarel,
lastnik: Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in
sodobne umetnosti, inv. št. GG1221, repr. str. 21

Škedenj, 1938, 26 cm x 35 cm, akvarel,
lastnik: Dolenjski muzej Novo mesto,
inv. št. 510:NOM;0009880, repr. str. 7
Kraška zima, 1960, 24,5 cm x 40 cm, akvarel,
lastnik: Dolenjski muzej Novo mesto,
inv. št. 510:NOM;009881, repr. str. 11
Kraška pokrajina, 30 cm x 42 cm, akvarel,
lastnik: Dolenjski muzej Novo mesto,
inv. št. 510:NOM;0009884
Nokturno (Kraška pokrajina), 22 cm x 32 cm, akvarel,
lastnik: Dolenjski muzej Novo mesto,
inv. št. 510:NOM;009886
brez naslova, 25 cm x 35 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty
brez naslova, 1952, 23,1 cm x 32,9 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty, repr. str. 10
Kras, 1978, 24,8 cm x 34,7 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty, repr. str. 16
Barke, 24,3 cm x 33,3 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty
Otok, 21,3 cm x 32 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty
Pomlad, 1977, 29 cm x 36 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty, repr. str. 24
brez naslova, 38 cm x 56 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty
Hiše, 1975, 21,6 cm x 15,5 cm, akvarel,
lastnik: družina Hlavaty, repr. str. 22
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Motiv s Krasa, 35,3 cm x 50 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G355, repr. str. 17
Zimski motiv, 1976, 29,8 cm x 42 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G356, repr. str. 27
Kraška pokrajina v snegu, 31,3 cm x 40,7 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G369, repr. str. 28
brez naslova (Hiše), 29,5 cm x 44,3 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G1249
Spomini, ok. 1955, 29,7 cm x 40,6 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2492, repr. str. 20
Murter, 1940, 27,6 cm x 39,2 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2585, repr. str. 8
Na Krki, 23 cm x 27,2 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2586
Kranjska Gora, 1968, 20 cm x 27,8 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2587
Slovenska obala, 27,7 cm x 40,7 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2590, repr. str. 25
Zimska krajina, 15,3 cm x 21,5 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2592, repr. str. 26

Nanos, 1981, 29,6 cm x 36,8 cm, akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2598, repr. str. 23

Zima na Krasu, 1961, 42 cm x 49 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0100499

Avtoportret, 16,5 cm x 11 cm, tuš in akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,
inv. št. GMK G2643

Krka, 1978, 40 cm x 46 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0116969

Jesen na Krasu, 1973, 30 cm x 42 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 124560

Krška vas, 1969, 33 cm x 45 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0101553

Pokrajina I, 1978, 42 cm x 52 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0111168

Pristanišče, 43 cm x 50 cm, olje na papirju,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0100275

Pokrajina, 29 cm x 40 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0192865

Pokrajina, 1961, 24 cm x 32 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0100249

Zima 3, 1976, akvarel, 21 cm x 29,7 cm,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0149267, repr. str. 29

Kras, 1976, 29,1 cm x 41,2 cm, akvarel,
lastnik: Pilonova galerija Ajdovščina,
inv. št. 73S, repr. str. 15

Zima 4, 1976, 24 cm x 30 cm, akvarel,
lastnik: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
inv. št. KK 0149268

Pretorska palača, 1950, 50,5 cm x 60,1 cm, akvarel,
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Naslovnica:
Kraška zima, 1960, 24,5 cm x 40 cm, akvarel,
lastnik: Dolenjski muzej Novo mesto
Zadnja stran:
Avtoportret, detajl, 16,5 cm x 11 cm, tuš in akvarel,
lastnik: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

»Zavedam se, da nisem ne Goya ne Rembrandt. Sodim, da sem s svojimi
skromnimi slikami govoril svojim ljudem o lepoti naše zemlje in svojega Krasa.
Jaz sem še romantik in cenim čustva in ljubezni do svoje zemlje.
Hotel sem to povedati tudi drugim. To je moje veliko zadoščenje.«
Hlavatyjevo pismo Milku Renerju, 30. 5. 1977

Robert HLAVATY
Prosevajoča in prelivajoča se lepota
akvarela: videnja in občutenja krajine

