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Razstave nagrajencev Mednarodnih taborov 
likovnih samorastnikov so že stalnica v programu 
Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Od leta 
2018 žirija vsako leto izbere nagrajenca, ki se dve 
leti zatem predstavi na obsežni razstavi. Tako 
je žirija na 54. Mednarodnem taboru likovnih 
samorastnikov leta 2021 nagrado podelila dvema 
umetnikoma, in sicer Miroslavu Bonetu iz 
Slovenije in Branu Mandiću iz Črne gore.  

Žirija je ob podelitvi nagrade podala naslednjo 
utemeljitev: »Avtorja poleg raziskovanja 
figuralike druži podoben ustvarjalni pristop, ki 
zahteva potopitev v globine lastne biti, morebiti 
celo transu podobno zamaknjenje, ki omogoča 
dostop do izvora kreativnosti. Avtorja na neki 

S T R A H  I N  Ž E L J A  U M A

način stopata v dialog, raziskujeta medčloveške 
odnose in smiselnost sodobnega načina 
življenja.« Doživljanje sveta in odnosov 
se zrcali na vseh ravneh posameznikovega 
delovanja, tudi v intuitivnem raziskovanju 
sebe, zato je izhodišče razstave osredotočeno 
na skupni temelj, univerzalne želje in strahove. 
Če izhajamo iz besedila Marka Uršiča, ki je Miru 
Bonetu ponudil izhodišče za razmišljanje, gre 
za strah pred neznanim in željo po odkrivanju 
skrivnostnega, zakritega in čudežnega.1  Avtorja 
strahove in želje utelesita v intuitivnem 
ustvarjalnem procesu, rezultat katerega so 
kipi in slike v antropomorfnih oblikah, ki se 
spogledujejo s fantastiko. 

1  Glej Uršič (2005). Uršič govori o umetnosti Leonarda da Vincija in iskanju popolnosti.
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Miroslav Bone je za seboj zapustil razmeroma 
majhen opus. Pod mentorstvom Eve Peterson Lenassi 
je raziskoval glino, se zelo kmalu prenehal podrejati 
diktatom klasične tehnike in pričel raziskovati meje 
gline kot materiala. Preizkušanje vzdržljivosti in 
gnetljivosti materiala ga je spremljalo skozi celotno 
ustvarjalno obdobje. Čeprav je pričel z manjšimi, 
poskusnimi skledami in abstraktnimi kosi, nastalimi 
z začetniškimi glinenimi kačicami, celo v njegovih 
zgodnjih delih ni nič klasičnega. Gre za objekte iz 
pregnetene, nalomljene in utrujene gline, za katero se 
zdi, da jo skupaj drži le še moč Bonetovih misli. Tako 
so v materialu nastale subtilne podobe, ki jih prepozna 
le tisti z izurjenim očesom, torej tisti, ki »zna videti«. 

Od teh prvih skled in abstraktnih kompozicij je Bone 
prešel na osnovne, jajcu podobne skulpture, ki jih je 
poimenoval Menhirji. Zdi se, da je v zgodnjem obdobju 
najprej oblikoval osnovno gmoto, nato pa praskal in v 
tehniki, podobni tehniki sgraffito, ustvaril večplasten 
relief. Tukaj opazimo prehajanje od abstraktnejših k 
bolj prepoznavnim oblikam, znakom, ki so kombinacija 
povsem osebne ikonografije in splošno prepoznavnih 
simbolov (simbol miru, križ) oz. mitoloških simbolov 
(ptice, kače). Naslednjo stopnjo ustvarjanja predstavlja 
Menhir z apliciranimi reliefnimi fantazijskimi figurami, 
ki so kmalu našle utelešenje v samostojnih, lebdečih 
oblikah, predstavljenih na železnih stojalih. Zadnja 
stopnja predstavlja nadgradnjo fantazijske oz. 
intuitivno oblikovane podobe. Groteskni figuralni 
liki, kot jih imenuje Tatjana Pregl Kope, se spojijo z 
antropomorfnimi lupinami. Te postajajo vedno bolj 

prepoznavne, zavzemajo vedno večji del kompozicije 
in v zadnjem, nedokončanem delu postajajo 
osvobojena dopasna utelesitev intuitivnega. 

Tehnično je Miroslav Bone vedno znova izhajal iz 
tanke plošče, lupine, plašča, iz katerega je oblikoval 
figuro. Material je tako zelo tanjšal, gladil in obdeloval, 
da so včasih na površini nastali vidni sledovi 
utrujenosti materiala. Tako nastale razpoke je avtor 
izkoristil in jih z močjo vidca/vedeža (nekoga, ki zna 
videti) vključil v svoje kompozicije. Pri tem so nastali 
površine z bogato teksturo in minuciozni detajli, ki od 
gledalca zahtevajo zmožnost, enako avtorjevi – torej 
zmožnost znati videti.

Če je pri Miroslavu Bonetu počasneje potekal prehod 
k trodimenzionalnim oblikam, pa se je avtor dokaj 
hitro odločil za redukcijo barvne palete na nebarvo – 
črno. Kipe je oblekel v podglazuro, ki na žgani glini 
dobi videz žametne, temno sivkaste ploskve. Površina 
opazovalca posrka vase in deluje haptično; obiskovalca 
vabi k dotiku in multisenzoričnemu občutenju, ki pa 
je zaradi narave/umestitve umetniškega dela lahko 
doživeto le z vidom. 

Brano Mandić je slikarsko pot pričel leta 2017, ko 
je začutil, da lahko s slikanjem sprosti nakopičena 
čustva. Njegov opus je dokaj enotno zasnovan 
na antropomorfnih, večinoma doprsnih podobah 
en face, ki le redko odstopajo od te sheme in 
zaidejo v družbenokritično držo, tako značilno za 
razmišljujočega pisca Mandića. Abstrahirane oblike 
so večinoma spolno neopredeljive, postavljene v 

Miroslav Bone,  
Nedokončano delo

Brano Mandić,  
Čakanje na čudež
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brezprostorje, v katerem razpirajo polje osebnih 
frustracij, nemoči, jeze, strahu; čustev, ki so običajno 
skrita, neželena in nesprejeta. Pri Branu Mandiću se 
zdi, da je barva izbrana intuitivno, brez premisleka 
o optičnih učinkih, kar pa ne pomeni, da njegova 
izbira ni pogojena z umeščenostjo v družbeni in 
kulturni okvir. Z obratom k intuitivnosti in poskusom 
oddaljevanja od okov družbenih konvencij se 
avtor poskuša vrniti k izkušnji: »Skušam poudariti 
izkušnjo ustvarjanja … Metoda je torej, da ostajam 
odprt, uporabljam barve in formo kot otrok, kolikor 
le morem. Poskušam razviti svoj notranji čut, ki ga 
uničujejo izobrazba, kultura, vera in ostali koncepti« 
(Stražišar Lamovšek, 2021a). Intuitivno in čustveno 
sta zastavljeni tudi črta in ploskev, izdelani ne samo 
s čopičem, ampak tudi z raznovrstnimi drugimi 
pripomočki. Pri tem gibanje postane gesta in gesta 
postane črta. Nastanejo diagrami, zasnove črt, pri 
čemer Mandić podobno kot Francis Bacon ostaja na 
meji med figuralnim in abstraktnim. Mojca Puncer to 
vizualizacijo definira kot srednjo pot: »Obstaja torej 
zmerna raba diagrama, nekakšna srednja pot, kjer 
diagram ni zreduciran na kod in vendar ne zavzame 
celotne slike, se pravi, da se uspe izogniti hkrati kodu 
kot tudi zmešnjavi oz. kaosu. Gre za diagram, ki 
nerazdružljivo poveže dva momenta: geometrijo kot 
'ogrodje' (abstraktnost) in 'barvno občutje' (bežnost, 
nejasnost)« (Puncer, 2018, str. 9). Mandić s črto in 
barvo ustvari osnovo, strukturo, na podlagi katere 
gledalec prepozna podobo. Gledalec se tako odzove 
na gestualni, pa tudi na barvni del podobe.

Miroslav Bone,  
Saper vedere. Vse v enem, eno v vsem

Avtorja v material prikličeta intuitivno in čustveno 
zaznano. Bone je to izrazil z besedami: »Skušam 
prepoznati tisto, kar je sicer nevidno in se potem 
materializira v formi, ki pa je na neki način samo 
produkt samega procesa, ki mi daje spoznanja o sebi in 
pa o svetu okrog mene« (Stražišar Lamovšek, 2021b). 
In prav to je ena od značilnosti, ki povezuje oba avtorja. 
Materializacija nezavednega, skrivnostnega; utelešenje 
strahov in želja, skozi katere se odražata njun odnos 
do samega sebe in sveta ter iskanje svetlobe. Gledalec 
tako za trenutek postane voajer, hkrati pa prepozna 
lasten notranji svet in stremljenje k svetlobi.
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Miroslav Bone,  
Menhir 5

Miroslav Bone,  
brez naslova
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Miroslav Bone,  
brez naslova

Miroslav Bone,  
Dvoglav
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Brano Mandić,  
brez naslova

Brano Mandić,  
Aretej
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Brano Mandić,  
Mati

Brano Mandić,  
Ljubo se ne smeji več
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Brano Mandić,  
Heroj

Brano Mandić,  
Gospodarica
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Brano Mandić,  
Linc

Brano Mandić,  
Ragtime
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BIOGRAFIJA

Miroslav Bone je bil diplomirani ekonomist, ki 

je po uspešni podjetniški karieri začutil željo 

po ustvarjanju. Izobraževal se je na delavnicah 

pod strokovnim vodstvom Arjana Pregla in Eve 

Peterson Lenassi v Sloveniji ter pod strokovnim 

vodstvom Curta Benzla v ZDA. Leta 2020 je 

razstavljal v galeriji Instituta Jožef Stefan, leta 

2021 pa sodeloval na 54. Mednarodnem taboru 

likovnih samorastnikov v Trebnjem, na katerem je 

skupaj z Branom Mandićem prejel glavno nagrado. 

Ustvarjal je v ateljeju na Krasu.

Miroslav Bone  
(1952–2021)

Brano Mandić je uspešen novinar, pisatelj, kolumnist 

in satirik. Med drugim je pisal za časopis Vijesti, 

v zadnjih letih pa je postal eden najbolj branih 

črnogorskih kolumnistov. Je soustanovitelj založbe 

Žuta kornjača in portala normalizuj.me, ki deluje 

v okviru omenjene založbe. Njegov glas odmeva 

po valovih radia Krs v Podgorici in po hodnikih 

izobraževalnih ustanov, v katerih predava. Izdal je 

zbirko kratkih zgodb Feb je čekao olovku. Slikati 

je pričel leta 2017 ter samostojno razstavljal v 

Cincinnatiju v ZDA in na skupinski razstavi v 

Podgorici v Črni gori. Leta 2021 je sodeloval na 

54. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov 

v Trebnjem, na katerem je skupaj z Miroslavom 

Bonetom prejel glavno nagrado.

Brano Mandić  
(1979) 
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· BREZ NASLOVA, 15 cm x 12 cm x 10 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 17 cm x 16 cm x 11 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 21 cm x 13 cm x 8 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 23 cm x 10 cm x 14 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 23 cm x 12 cm x 5 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 23 cm x 14 cm x 19 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 33 cm x 25 cm x 28 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 34 cm x 15 cm x 20 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 36 cm x 44 cm x 17 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 39 cm x 36 cm x 12 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 45 cm x 17 cm x 17 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 47 cm x 20 cm x 12 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 47 cm x 50 cm x 27 cm, žgana glina

· BREZ NASLOVA, 50 cm x 30 cm x 16 cm, žgana glina

·  BREZ NASLOVA, 51 cm x 31 cm x 29 cm, žgana glina,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 7

· BREZ NASLOVA, 60 cm x 26 cm x 21 cm, žgana glina

·  BREZ NASLOVA, 66 cm x 16 cm x 44 cm, žgana glina,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 8

· BREZ NASLOVA, 67 cm x 30 cm x 16 cm, žgana glina

·  DVOGLAV, 47 cm x 34 cm x 17 cm, žgana glina,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 9

· MENHIR 1, 32 cm x 13 cm x 13 cm, žgana glina

· MENHIR 2, 57 cm x 15 cm x 15 cm, žgana glina

· MENHIR 3, 48 cm x 20 cm x 20 cm, žgana glina

SEZNAM RAZSTAVLJENIH DEL

·  13. JULIJ, 45,3 cm x 30,2 cm, mešana tehnika na papirju

·  ANGEL, 45,3 cm x 30,3 cm, akril na papirju

·  ARETEJ, 13. 6. 2021, 47,8 cm x 36 cm, kombinirana 
tehnika na papirju, last Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje, inv. št. GT1386, fotografija: Boštjan Pucelj, str. 11

·  BAUK, 36 cm x 28 cm, akril na platnu

·  BREZ NASLOVA, 13. 6. 2021, 48 cm x 36 cm, akril na 
papirju, last Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, inv. 
št. GT1380, fotografija: Boštjan Pucelj, str. 10

·  ČAKANJE NA ČUDEŽ, 12. 6. 2021, 101 cm x 71,8 cm, 
kombinirana tehnika na papirju, last Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje, inv. št. GT1384,  
fotografija: Alenka Stražišar Lamovšek, str. 3

·  GOSPODARICA, 62,2 cm x 50 cm, grafika na papirju,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 15 

·  HEROJ, 36 cm x 47,8 cm, kombinirana tehnika na kartonu,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 14

·  LINC, 45,5 cm x 30 cm, barvni svinčnik na papirju,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 16

·  LITIJA, 42 cm x 29,6 cm, akril na papirju

·  LJ, 45,5 cm x 30,3 cm, mešana tehnika na papirju

·  LJUBO SE NE SMEJI VEČ, 101 cm x 71,6 cm, mešana 
tehnika na papirju, fotografija: Boštjan Pucelj, str. 13

·  MATI, 45,5 cm x 30,5 cm, mešana tehnika na papirju

·  MATI, 62,2 cm x 50 cm, grafika na papirju,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 12

·  MESEČINA, 29,5 cm x 21 cm, grafika na papirju

·  MLEKO, 50,8 cm x 40,5 cm, akril na platnu

·  MONAH, 45,7 cm x 30,3 cm, tempera na papirju

·  NADA, 45,1 cm x 27,2 cm, mešana tehnika na papirju

·  NADA, 45,5 cm x 30,3 cm, akril na papirju

·  NAPOR, 30,4 cm x 23 cm, kreda na papirju

·  NI POTI, 76 cm x 56 cm, mešana tehnika na papirju

·  PLAYBOY, 35,4 cm x 27,8 cm, mešana tehnika na papirju

·  PLES, 101 cm x 67 cm, akril na platnu

·  RAGTIME, 30,4 cm x 23 cm, svinčnik na papirju,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 17

·  ROCK KARAVANA, 45,4 cm x 30,5 cm, mešana tehnika 
na papirju

·  SEDEŽ MILOSTI/SPRAVE, 45,6 cm x 30,3 cm, mešana 
tehnika na papirju

·  SOLANA, 45,5 cm x 30,5 cm, mešana tehnika na papirju

·  STRELJAJ, 45,6 cm x 30,4 cm, akril na papirju

·  SVETNIK, 30,5 cm x 22,7 cm, svinčnik na papirju

·  TARA, 45,5 cm x 30,3 cm, akril na papirju

·  TIFUSAR, 42 cm x 26,9 cm, akril na papirju

·  TOSHO, 45,1 cm x 27,2 cm, mešana tehnika na papirju

·  TU-TU, 30,5 cm x 23,7 cm, oglje, svinčnik na papirju

·  VERA, 45,4 cm x 30,2 cm, mešana tehnika na papirju

·  ZMEDEN, 30,5 cm 23 cm, mešana tehnika na papirju

·  ŽALOST, 45,5 cm x 30,5 cm, mešana tehnika na papirju

Miroslav Bone Brano Mandić
· MENHIR 4, 66 cm x 25 cm x 25 cm, žgana glina

·  MENHIR 5, 63 cm x 23 cm x 23 cm, žgana glina,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 6

·  SAPER VEDERE. VSE V ENEM, ENO V VSEM, 2021, 
50,5 cm x 26,5 cm x 19 cm, žgana glina, GT1378/1, 
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 5

·  SAPER VEDERE. VSE V ENEM, ENO V VSEM, 2021, 
53 cm x 20 cm x 19 cm, žgana glina, GT1378/3,  
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 5

·  SAPER VEDERE. VSE V ENEM, ENO V VSEM, 
2021, 58,5 cm x 25 cm x 30 cm, žgana glina, GT1378/2, 
fotografija: Boštjan Pucelj, str. 5
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