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SPREGLEDATI ALI SPREGLEDATI
Iz besedila h katalogu 2017 

 
Po Platonu je vse bistveno že od nekdaj v človeku. Če hoče torej človek spoznati samega sebe, se 
mora hoteti in znati spomniti. Včasih se ni lahko spomniti, včasih se ne moremo, včasih se nočemo. 
Banalni tok vsakodnevnosti kot val jutranjega prebujenja odnaša sledi naših sanj. Hiter in gost je, 
tako da ves čas ostajamo le na površini. Če se želimo potopiti in raziskati globine naše resničnosti, 
moramo zajeti sapo in izginiti, umreti za ta površinski, navidezni svet. Danes, ko smo preplavljeni 
z oglasnimi sporočili in tehnično virtualnostjo, je to morda celo lažje razumeti kot v preteklosti. A 
ni zato prav nič lažje storiti. Kot popotniki si lahko zamislimo kažipot, ki kaže v številne nasprotne 
smeri, na njem pa, čisto v sredini, piše  »Sem, semle, semkaj«. 

Ira Zorko, arhitekt

Peter Abram
Varuh ozvezdja, 2017, bron, 13 x 9 x 11 cm
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Slovenci smo eden redkih narodov, če ne celo edini, ki 
je pomen kulture dvignil na nivo državnega praznika. 
Da smo kot narod obstali, se lahko zahvalimo predvsem 
svoji kulturi in jeziku, ki jima stoletja ponemčevanja ali 
poitalijančevanja nista mogla do živega. Prav ta zavezanost 
okolju in koreninam združuje v sebi to nepretrgano nit, ki je 
pripeljala do naše samostojne domovine. Na tem prostoru, 
na katerem živimo, se prepletata in dopolnjujeta slovanski 
in romanski kulturni prostor, med nami pa živijo in ustvarjajo 
tudi umetniki, ki so prišli iz drugih neevropskih kultur, saj 
Evropa postaja vedno bolj multikulturalno pisana.
Kultura nudi tako posamezniku kot narodu višjo kakovost 
življenja. Vsak umetnik, bodisi slikar, skladatelj, dramaturg 
ali poet, nam s svojim delom razkriva resničnost, kot jo 
doživlja sam. S tem nam pomaga spoznavati svet in njegovo 
preteklost, lasten narod in človeka, s katerim živimo in 
delamo. Tako kot preko drugih ljudi tudi preko umetniških 
del človek spoznava samega sebe. Tudi umetnik je le človek, 
tudi njegova spoznanja in doživetja so človeška, torej tudi 
naša. Kultura živi in cveti le v komunikaciji med ljudmi in 
narodi. Zato je kultura tista sila, ki bistveno doprinese k 
počlovečenju medčloveških odnosov in k spreminjanju 
množice ljudi v človeško družbo.
Politika mora spoštovati svobodo kulturnega ustvarjanja in 
podpirati kulturni pluralizem. Predvsem v svoji ustvarjalni 
dimenziji kultura posega v duhovne človekove globine, 
pri čemer pa pogosto ne more ostati nazorsko meglena, 
neopredeljena. Kadarkoli pa je politika oblastno posegala na 
to področje s krčenjem materialnih virov ali kulturi vsiljevala 
nazorske, ideološke ali pa le estetske in slogovne kalupe, je 
s tem usodno dušila kulturno ustvarjalnost. 
Naj bo tokratna pričujoča razstava starejših članov DLUSP-a 
naše skromno darilo ljubiteljem umetnosti Vipavske doline in 
naš prispevek k obeležitvi slovenskega kulturnega praznika.

Vladimir Bačič
Predsenik DLUSP

Kulturnemu 
prazniku 

naproti



V svojem likovnem jeziku je Vladimir Bačič zelo samosvoj. Za strogo urejenostjo, na kateri se pojavljajo 
ožarjeni, abstraktno polnopomenski liki-simboli, začutimo razmišljujoče naravnanega senzibilnega 
ustvarjalca. Konkretni predmetni izziv je na podobah zadnjih let reduciran v skoraj neprepoznavno 
igro ploskev in oblik, ki le v detajlih asocirajo arhitekturne ali krajinske izseke. Raziskovanje 
prostorskega elementa kot bistvenega izraznega sredstva je Bačičeva glavna preokupacija, ki mu v 
upodabljanju nudi želene efekte. S posebnim odnosom do prikrite svetlobe, kjer hote pušča vidne 
segmente njene naravne strukture, katerim dodaja še aplikacije kolažev, ustvarja optično atraktivne 
podobe mehkih form in racionalno zasnovanih pravokotnih in drugih geometrijskih ploskev. Le te 
so opredeljene z barvami in njihovimi simbolnimi vrednostmi ter z medsebojnimi korelacijami, s 
sosledji toplih in hladnih vrednosti ter s prekrivanji in odkrivanji pa dajejo podobi iluzijo prostora 
in posebno svetlobno atmosfero, vse bolj neobremenjeno s predmetnim izhodiščem. Zasenčeni 
in s posebno žarečo svetlobo preplavljeni deli kompozicije, skladna urejenost linij in kolažiranih 
segmentov v abstraktno podobo dokazujejo slikarjevo poznavanje izbranega medija in njegovo 
spoštovanje tradicije.

Nives Marvin, kustos Obalnih galerij

Vladimir Bačič
Onkraj 02, 2018, mešana tehnika, 60 x 84 cm

Zdi se, da je Lucijan Bratuš že v diplomskem delu trdno postavil temelje in jasno nakazal smernice, 
po katerih se že desetletja giblje njegovo slikarstvo. Figura človeka je bila in ostaja njegova motivna 
prioriteta, likovne zgodbe pa so pogosto koncipirane v večdelne kompozicijske zasnove.
Ustvarjalni credo je podredil osebni interpretaciji človeške figure, pri kateri so oblike zgovorne 
prinašalke vsebin. V afirmiranem in prepoznavnem likovnem slogu avtor plastično modelira telesa 
(vsaj v detajlih), jih sestavlja v ritmično ubran skupek oblik s svojstveno konstelacijo, v nenehen 
dialog med konkretnim detajlom človeške pojavnosti in vsebinsko težje določljivimi spremljajočimi 
oblikami, natančneje med realistično in abstraktno likovno mislijo potuje slikarjeva figura in dano ji 
je, da hkrati biva v obeh svetovih.
K figuralnemu liku Lucijan Bratuš pristopa na stilizacijski način, ki vsebuje različne stopnje 
poenostavljanja, reduciranja na bistveno, predvsem pa variabilnega preoblikovanja, v smislu 
nakazovanja razkrajanja in ponovnega sestavljanja figuralne celote, pri čemer slikar neutrudno 
raziskuje izraznost ploskev, črt in znakov oz. znamenj ter jih vodi v likovno enovitost.
Antagonizem je pot razvoja. Po njej stopa tudi Lucijan Bratuš. Med prepoznavnim in neprepoznavnim, 
razkrojenim in na novo sestavljenim, med mehkim in ostrim, polnim in ploskovno obravnavanim, 
med hladnim in toplim, med realnim, liričnim in dramatičnim se uresničuje slikarjeva figura oziroma 
se odkriva in razodeva njena bit.

Anamarija Stibilj Šajn

Lucijan Bratuš
Pokrajina telesa V, 2013, akril, 70 x 100 cm
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Nova fotografska dela Danila Jejčiča, akademskega slikarja in grafika, ki se s fotografijo intenzivneje 
ukvarja od konca 90. let, lahko označimo za premišljene oblikovne študije, na katerih izpostavlja 
iluzionistične učinke refleksnih površin v urbanem okolju. Na posnetkih transparentnih ploskev opa-
zimo več zaporednih prostorskih planov – fotografirane površine ter vrste zrcalnih podob zunanjih 
in notranjih prostorov, ki ustvarjajo raznolike barvne, tonske, svetlobne in formalno-strukturne učin-
ke, kot je podvojitev podob. Distorzije stvarnih motivov so še bolj očitne na posnetkih zaobljenih 
kovinskih predmetov, sestavljenih tudi v večje kompozicije, kjer odsevi resničnih podob ustvarjajo 
kalejdoskop slikovitih asociativnih oblik. Jejčič torej – tako kot v svojih preteklih grafičnih ciklih – raz-
iskuje globinske efekte, ki jih na dvodimenzionalnih odsevnih površinah ustvarjajo svetloba in sence. 
Hkrati pa gledalcu predoča prezrte detajle iz mestnega okolja, za katere se zdi, da v metaforičnem 
smislu zaznamujejo tudi relativnost videnega.

Nataša Kovšca

Danilo Jejčič
Zaobljene refleksije abc, 2017, digitalna fotografija, 100 x 100 cm

Azad Karim
Izgubljena dediščina, instalacija
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Zaradi človekovega trpljenja v vojnem času pogosto pozabimo, da v nasilnih sporih trpi tudi kultur-
na dediščina. Šele ko se ponovno vzpostavi mir, postane jasno, kaj je bilo izgubljeno, namenoma 
ali slučajno, kaj je izginilo in kaj je ostalo. Umetnik Azad Karim (1954, Arbil, Kurdistan, Irak) se zaradi 
svojega kurdskega porekla izjemno dobro zaveda ranljivosti kulturne dediščine. Čeprav živi in dela 
v Sloveniji že od 70. let, ga globoko pretresa vse, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu. Tragično uni-
čevanje kulturne dediščine na področju med Evfratom in Tigrisom je nenehno v njegovih mislih.
Z razstavo Izgubljena dediščina se Azad Karim pokloni izgubljeni dediščini, posebno tisti s Sre-
dnjega vzhoda; Budi iz Bamijana ter ropanje muzeja v Bagdadu sta le dva dramatična primera. Da 
bi lahko obvladal svoje občutke ob tem uničenju, simbolično poustvari to izgubljeno dediščino z 
namenom, da jo ponovno uniči. Pok, s katerim se umetnina izniči, odmeva globoko v duši. Azad 
Karim nato zbere črepinje, ki jih prekrivajo simboli in spomini na civilizacije Bližnjega vzhoda in jih 
predela v mobile.
Delo Azada Karima predstavlja daritev njegovih lastnih umetnin, da bi vzbudil zavedanje o izgubi in 
uničenju stvarne dediščine, ki je kjerkoli po svetu za vedno izgubljena za človeštvo.

Hanneke Kik, National Museum of Antiquities, Leiden, Nizozemska



8 9Miran Kordež
Iz cikla Trenutki čutnosti, 2013, akril na platno, les, 140 x 40 cm

Andrej Perko
Sence 62, 2017, č/b ink-jet print, 50 x 50 cm

Opus podob Mirana Kordeža, ustvarja v ustaljenem 
načinu svojstvene avtorske poetike svet posebnega 
doživetja. Umetniška izpolnjenost se skozi odrejeno 
izvedbeno formo udejstvuje kot trenutek ali stanje, 
kot odkrivanje in izpoved, kot izkušnja ali želja… 
Torej, pomenskost razstavljenih del je vstavljena v 
kontekst indikativnih medčloveških relacij, kjer se 
nalaganje vsebine zaključuje v polju čutnega in ču-
stvenega. 
Prikrita sled oziroma značilno zabrisana senca fi-
gure se zaokroža v mehkobi forme, nekako »upog-
njene« antropomorfne telesnine, ki se v avtorsko 
opredeljenem izvedbenem načinu sprošča kot spo-
ročilnost predmetnega, vizualno objektivnega.
Vsebinski pojav podobe, ki je refleksija materialne 
podlage optičnega ekrana, nastaja na podlagi li-
kovnih struktur, ki jih skozi nekakšno analizo pred-
stavljenih odsevov vidnega, vodi nanos barvne 
mase. Ta se udjestvuje v figuralnost, ki jim avtor 
posveča le nekaj obrisa. V nekakšni simbolni funk-
ciji so ti liki  brezosebni, v stanju trenutka  gibajoči 
se v nevidnem fluidu, ki veje skozi podobo in ji daje 
značilno dinamiko. 
Kompozicijsko razgibana slika deluje s svojimi pro-
tagonisti kot nekakšen napotek v doživljanje po-
dobe, ki pa v posredovanju vsebinskosti še vedno 
ostaja odprta, saj kot optični subjekt ohranja ume-
tniško polivalentnost in vsebinsko širino. V okviru 
lastne odrejenosti dopušča različne možnosti vtisov 
in interpretacij, ki pa v prefinjenosti podob skozi 
plastenje, nezavedno, z nekakšnim izginevanjem 
senc v prostor, vsekakor beleži jasen iskrivi dogo-
dek čutnosti…

Dejan Mehmedovič

Ustje, 8. avgusta 1942

Gosti rumeni oblaki se motajo kvišku, poganja jih plamen.
Oblaki v višini spremene barvo v višnjevo, vijoličasto, rdečkasto in se razblinjajo.
Nove rumene kupole se poganjajo v zrak na desni in levi, se love med sabo, prehitevajo, 
spajajo, razhajajo.
Grenkokisel vonj se razliva v globel in sopara požara se spaja z avgustovskim soncem…

Odlomek iz novele dr. Danila Lokarja, Sodni dan na vasi
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O bivanjskem, delovnem in ustvarjalnem okolju se Etko Tutta izraža z govorico znakov. 
Bistvo življenjskih razmišljanj je reducirano na simbolni nivo. V preprostih, na trenutke ge-
ometrijsko naglašenih oblikah je skrit utrip avtorjevega vsakdana. Vloga znakovnih zna-
menj postaja vse bolj odločujoč dejavnik slikovnih površin, saj jim slikar s čiščenjem prizo-
rišča ponuja vse bolj zračen prostor za njihovo predstavitev. Konstrukcija slikovnega odra 
je dinamična in odprta. Upodobljeni liki pa so igrivi in pogosto spominjajo na otroški svet, 
čeprav so zabeleženi s skoraj filigransko natančnostjo. Nekateri s stilizacijo ostajajo še ved-
no prepoznavni in ohranjajo vez z realnostjo, drugi pa so omejeni zgolj na simbolno bistvo. 
A celota vselej prinaša slikarjevo videnje in doživetje aktualnega trenutka, njegovo razposajeno, 
celo hudomušno, še vedno pa rahločutno in nežno sporočilnost. Radoživost je zajeta tudi v iz-
branem spektru barv, ki predstavlja Etka Tutto kot slikarja primorske tradicije in občutenj briške 
idile. Vendar je paleta močno pogojena z avtorjevo senzibilnostjo, saj se barvne in svetlobne 
vrednosti spreminjajo z različnimi razpoloženjskimi stanji in izzivi v novih ustvarjalnih prostorih. 

Anamarija Stibilj Šajn

Ivan Skubin
Med nebom in zemljo, 2007, instalacija, žgana glina, 180 x 60 x 80 cm 

Etko Tutta
Brez naslova, 2009, mešana tehnika na platno, 120 x 120 cm

Ivan Skubin je v svojem dosedanjem ustvarjalnem obdobju ustvaril impresiven opus. Z izraznim 
sredstvom keramike se dotika najglobljih humanističnih vprašanj človeka, ki se manifestirajo pred 
nami v njegovih stiliziranih skulpturah, ki so polne simbolike. V njih čudovito združi vsebinsko in 
likovno govorico. Pradavni motivi, ki so imeli v vsaki kulturi svojski pomen, spregovorijo skozi mo-
derno formo. Tehnika raku, v kateri ustvarja, je starodavna japonska tehnika žganja gline. Ta tehnika 
žganja omogoča izdelavo neponovljivih in unikatnih del. Pri takšnem ustvarjanju sodelujejo vsi štirje 
osnovni elementi narave: ogenj, voda, zrak in zemlja. Prav zemlja je tista živa materija, ki je našemu 
umetniku še posebej pri srcu. Živita v posebni simbiozi. Iz nje izhaja glina, material, ki ga avtor samo 
s svojimi rokami in brez vrtenja pretvori v edinstvene skulpture. Zemlja mu daje neposredno tudi 
eno izmed snovi (pepel iz vinskih trt) za glazuro, s katero znova in znova eksperimentira. S svojo 
vsebino in na videz preprosto formo, ki je v bistvu zelo zahtevna, doseže, da njegove umetnine 
zaživijo pred nami in nam skozi intimno gledanje tiho šepetajo umetnikovo, našo in svojo zgodbo, 
ki je tako nežna, lepa, globoka in večna. 

Maja Pangos, umetnostna zgodovinarka



Milovan Valič
Nekaj izven II, 2017, akril na platno, 100 x 120 cm

Bogdan Vrčon
Brez naslova, 2009, olje na platno, 75 x 177 cm

Dela Milovana Valiča, ki mu slikarstvo pomeni možnost angažiranega odzivanja na sodobno stvar-
nost in iskanje notranjih, v barve in like prevedenih doživetij in reakcij na dogajanja v okolišu in 
svetu, so osebne vizije, vsebinsko vpete v skrajne pole človeške eksistence, njenih notranjih pro-
tislovij in tragičnih dimenzij bivanja. Intimizem, individualna zamaknjenja, dinamizirani polabstraktni 
prostor slikovnega polja - vse to izzveneva v nenehnem razponu med izraznostjo in konstrukcijo 
ter avtorjevem iskanju samemu sebi lastnega izraza. V svetu barv, gestualnosti in figuraliki je Valič 
odkril bistvo svoje umetniške izpovedi, kjer ustvarjalne aktivnosti in že preverjena likovna spoznanja 
umešča v oblikovne forme novih rešitev slikarskih osebnih sintez. 

Nives Marvin

Ko vstopamo v svet slikarstva Bogdana Vrčona … ne moremo prezreti njegovega širokega spektra 
vplivov, ki pa se, ob priznavanju vrednot tudi mimetičnega slikarstva, usmerijo v raziskave barvne 
ploskve in k čiščenju predmetnosti …v osredotočenost na sintakso slikarskega jezika, ki razpre nove 
odnose med ploskvijo kot celoto in preostalimi ploskvami in vzpostavlja dialog, soodvisnost in s 
tem novo pomenskost … Ne zanima ga toliko ekspresivnost zgodbe, kot ekspresivnost materije 
same, ne zanima ga toliko fabula, kot čista likovna vprašanja, zgovornost barve in prevladovanje 
barve na barvnem polju … Velik del ustvarjalnih iskanj obvladuje nezavedno, skozi postopek razi-
skav, kjer se predmetnost in risba popolnoma podredita osnovnemu pomenu slikarskega polja … Še 
manj oprt na mitologijo, ikonografijo, literaturo in teorijo se opre na intuicijo, ki je pogled vse bolj 
usmerjala v lastno notranjost, v slikanje iz sebe, v iskanje take kompozicije, ki s svojo premišljenostjo 
odpira pot domišljiji in čustvenemu odzivanju …

Nelida Nemec, fragmenti iz besedila ob razstavi v Hit paviljonu
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Igor Zimic je preko družinske tradicije spoznaval, da je tudi v uporabnih predmetih pomemben 
estetski moment. Čeprav se je želel vpisati na oblikovno šolo, ga je študijska pot odpeljala na po-
dročje elektrotehnike.
Ljubezen do umetnosti je ostala in ga je kasneje poklicala v ustvarjalne vode. Naredil je pomemben 
likovni razvoj, ki ga je od zavezujočega odnosa do vizualne stvarnosti pripeljal na področje abstrak-
tnega slikarstva, v katerem pa vez s predmetnim svetom nikoli ni povsem pretrgana. Vsaka njegova 
slika ima zgodbo in vsebuje sporočilo. Je namreč angažiran slikar, ki ga navdihujejo dogodki. Ob-
čutja, porojena ob njih, zlije na slikovno polje.
Igor Zimic izpričuje izjemno ustvarjalno energijo, s katero ustvarja večplastne in barvno intenzivne 
slike velikega formata. Skozi skrben izbor likovnih izrazil in formalnih rešitev, načinov in pristopov 
naredi v obravnavani temi vidno tudi tisto, kar je nevidno. V njegovem slikarskem svetu dominirajo 
barve, ki prinaša posebno razpoloženjskost, moč in energijo, premorejo pa tudi simbolni pomen.

Anamarija Stibilj Šajn
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Društvo likovnih umetnikov
Severne Primorske

14 Igor Zimic
Ob stoletnici 1. svetovne vojne, 2014, akril na platno, 120 x 150 cm
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