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NAVEZA MED TEKSTOM IN PODOBO 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec vabita 

na tematsko razstavo Tekst v podobi, ki smo jo pripravili v okviru Mednarodnega festivala mlade 

literature Urška in pod okriljem Evropske prestolnice kulture EPK, Maribor 2012. Razstavo, na 

kateri si bo moč ogledati 58 del likovnikov s celotne Slovenije, bomo slavnostno odprli v petek, 12. 

oktobra ob 18.00, na ogled pa bo vse do konca meseca. Otvoritev razstave bo tudi uvod v 

Mednarodni festival mlade literature Urška, ki se bo v Slovenj Gradcu pričel teden dni za tem.  

Tekst v podobi je naslov tematskih razstav, ki jih je za sezono 2011/2012 razpisal Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti. Prvo selekcijo prijavljenih del so opravili selektorji desetih regijskih razstav, 

končni izbor 58 del, ki se bodo predstavila v Slovenj Gradcu, pa je opravil akademski slikar, grafični 

oblikovalec, pedagog, publicist in avtor priročnikov s področja umetnosti Janez Zalaznik.  

»Državna tematska razstava nam v izboru najkvalitetnejših del ponuja širok razpon možnosti, ki se je 

ustvarjalcem ponujal ob razpisani temi. Oseminpetdeset del, ki so se uvrstila skozi končno 

selektorsko sito, pomeni dokaj oster izbor, hkrati pa pred gledalca, strokovno in ljubiteljsko publiko 

prinaša razstavo, ki po svoji kvaliteti in domiselnosti formalnih rešitev ne le presega običajne 

preglede ljubiteljske likovne dejavnosti, temveč se kaže kot odličen kulturni dosežek,« je povedal 

Janez Zalaznik. Avtorji so tekst v likovno podobo prenesli na različne načine ter z različnimi nameni in 

razumevanjem materije. Največ likovnikov je ostalo pri sliki, ustvarjeni v oljnih ali akrilnih barvah, 

zanimiva in likovno zrela dela prinašajo tudi odtisi v različnih grafičnih tehnikah predvsem globokega 

tiska, veliko ustvarjalcev je nadaljevalo preteklo izkušnjo kolaža, razveseljiv pa sta tudi velik odziv in 

kvaliteta del s področja skulpture in fotografije.  

Tekst in podoba se zdita na prvo pomisel dve ločeni izrazili, s katerima ljudje oblikujemo svoje misli, 

čutenja in ideje. Zato morda ne preseneča odziv ljubiteljskih umetnikov, na katere je Javni sklad 

republike Slovenije za kulturne dejavnosti naslovil temo letošnje tematske razstave, češ da je tema 

težka in neobičajna za likovni prostor. Obema trditvama bi lahko celo pritrdil, ob tem pa le potrdil 

pravilnost odločitve. Smisel tematskih razstav, ki imajo ambicijo razširiti likovno in miselno obzorje 

likovnih ustvarjalcev (ne le ljubiteljskih, velja za vsakogar), je ravno v postavljanju izzivov, v 

zastavljanju vprašanj in problemov, ki naj ustvarjalca napeljejo k iskanju novih rešitev in spoznanj o 

možnostih ustvarjalnega izražanja. Seveda je težko stopiti z ustaljene poti in se poskusiti na novem, 

še neznanem polju, a ustvarjanje (creatio) že v osnovi predpostavlja preseganje znanega, željo po 

drugačnem, namero po inovaciji,« je še povedal Janez Zalaznik.  
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Ker je osnovni namen tematske razstave izobraževanje in spodbujanje kreativnosti, so nastajanje 

razstave spremljale delavnice in predavanja, ob tem pa je JSKD izdal tudi priročnik Janeza Zalaznika 

Tekst in podoba, Zgoščena zgodovina nekega razmerja, ki dodatno osvetljuje pojav in pomen 

letrizmov v likovni umetnosti od oblikovanja prvih zapisov do danes. 

V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI SLOVENJ GRADEC BODO VOKVIRU TEMATSKE 

RAZSTAVE TEKST V PODOBI RAZSTAVLJALI:  

Robert Ahlin, Renata Bedene, Anton Benedik, Jan Bernot, Saša Bezjak, Nika Božič, Magda Cej, Jasmina 

Čelan, Ingrid Černe, Zdravko Červ, Mirela Faganel, Irena Gajser, Janez Grauf, Slavko Guštin, Tatjana 

Hlačer, Anita Indihar Dimic, Danilo Jereb, Ludvik Jerčič, Nina Juratovec, Marinka Kerstein, Ingrid Knez, 

Marjan Korenjak, Robert Kosmač, Danila Krpič, Meta Kuplenik, Dika Majce, Elvira Vera Mauri, 

Gerhard Mernik, Filip Matko Ficko, Mitja Milavec, Ivo Oman, Bernardina Paj, Andreja Peklaj, Dragica 

Petek, Branka Pirc, Mojca Podrenik, Sebastjan Popelar, Branka Primc (Bera), Pavel Rakovec, Štefka 

Ramšak, Tamara Rimele, Simona Robin, Marija Rudolf, Nande Rupnik, Franc Simonič, Ivan Skubin, 

Skupina V.A.T., Rozina Šebetič, Sabina Šiler Hudoklin, Nevenka Šutila, Primož Tomšič, Ljudmila Turk, 

Lojze Veberič, Anita Vozelj, Nada Zager, Veronika Zidar, Veronika Židanek in Tina Žvab. 

Več informacij: 

Andreja Koblar Perko, samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost JSKD 

andreja.korbar@jskd.si 

041 532 154 
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