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Sprehod po ulicah, ki so polne obiskovalcev festivala Sladka Istra. Vonjave kulinaričnih 
specialitet se pomešajo z nežno sapo morskega zraka. Premamljanje ustnih brbončic z 
slastnimi dobrotami. Iz parka se sliši otroški živžav, iz lokalov glasba, stalno prisoten 
šum ljudi. Utrip dogajanja je očarljiv. Pogled v daljavo: morje z jadrnicami, središče 
mesta z zvonikom, hrib s hišami, obris vinogradov… Pogled od blizu: čoln, čokolada, 
fige v dlaneh, ptica, oljka… Likovniki ob svojih stojalih vidijo podobne izreze in se 
predajajo notranjim vzgibom, ki jim narekujejo slikanje. 
Sončni sobotni dan je privabil množico ljudi in rekordno število stotridesetih 
udeležencev ex-tempora. Želela bi, da bi si likovniki zapomnili ta dogodek kot dan, 
ki jim je najprej omogočil njihovo nujo po slikanju, slikanju na prostem, kar so 
udeleženci ex-tempor vajeni, omogočil pa jim je tudi razstavo svojih del in možnost 
prodaje. Želela bi, da bi si likovniki priklicali doživljanje ob razmišljanju o motivu, ne-
miru prvih potez, radovednosti nastajajočega izgleda, vse tisto, kar sledi notranjemu 
vzgibu, hotenju po likovnem delovanju. To je likovni proces, ki je najpomembnejši del 
snovanja. Ne nazadnje pa je likovnikov odnos do končanega dela rezultat že pretek-
lega procesa. Če je s svojim delom zadovoljen, je proces uspešno zaključen in nič več 
ni važno, kakšen izbor bo selektor naredil. Če ni zadovoljen, gotovo stremi za tem, da 
ga izboljša. 
Seveda je izbor subjektivna odločitev selektorja, zato je prav, da se izbor argumentira. 
Vodilo vsakega selektorja mora biti najprej kakovost. Kakovost izvedbe v tehniki, ob-
likovnih značilnostih in povezava z vsebino. Kakovost se kaže v nekakšnem izžarevanju 
– učinkovanju likovnega dela. Zmotile so me malenkosti, s katerimi delo ni moglo biti 
izbrano: nedoslednost pri načinu slikanja, prehodi, nedovršenost, nepravilna soraz-
merja, perspektiva, itd. Ni pomembno, ali je delo realistično ali abstraktno, pomem-
bna je kakovost izvedbe. Ne moremo se osredotočati le na oblikovne značilnosti z 
obvladovanjem tehničnih podrobnosti, pomembna je vsekakor tudi sporočilnost. 
Izbrana dela so delovala v smislu oblikovnih značilnosti z likovnimi prvinami, kom-
pozicijo in odnosno z izbrano vsebino ter tehniko. Izrazu dodati neko sporočilnost je 
tista potrebna izpovedna moč likovnega dela. Zato, dragi likovni ustvarjalci, ustvar-
jajte v slogu, ki vam je blizu, stremite k dovršenosti dela in poskusite pogledati tudi 
onkraj v izvirno sporočilnost. 
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Razstave:

Koper, Pretorska palača
12. 11. - 2. 12. 2013

(odprtje 8. 11. ob 18.00)

Laško, Kulturni center 
3. 12. 2013 - 9. 1. 2014
(odprtje 3. 12. ob 18.00)

Lendava, Preddverje Gledališke in koncertne dvorane 
10. 1. - 31. 1. 2014

(odprtje  10. 1. ob 18.00)

Izola, Sončna dvorana
13. 3. - 5. 4. 2014

(odprtje 13. 3. ob 18.00)

Ljubljana, Kult3000
16. 5. - 30. 5. 2014


