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Projekt ni le predstavitev likovne prakse, ki 
nastaja v prostoru Savinjske doline, temveč sega 
globlje in je kompleksnejše narave. Z njim se do-
tikamo topografije likovne ustvarjalnosti skozi 
čas celotnega stoletja, z njim odpiramo védenje 
in vrednotenje naše kulturne dediščine ter žive 
ustvarjalnosti tega prostora. Obravnavamo avtorje, 
ki so tu rojeni, so tu živeli daljši ali krajši čas, se 
vanj občasno vračali ali so s tem prostorom kako 
drugače povezani. Da smo lahko sploh začeli to 
kompleksno delo, ki pravzaprav nima ne začet-
ka ne konca, smo si postavili le geografsko mejo, 
okvir za genius loci (duh prostora), v katerega so 
se skozi generacije ustvarjalcev usedale različne 
umetniške prakse. Skupno imajo le eno pozicijo – 
prostor, sicer pa se njihovo delo in delovanje razli-
kuje generacijsko, žanrsko, pripovedno, medijsko, 
tehnološko ter konceptualno izrazno, kot tudi na 
ravni kulturnih in ideoloških stališč.

Prostor Savinjske doline je namreč posejan z 
neskladji življenjskega okolja (urbana in ruralna 
okolja ter z njimi povezane družbene in socialne 
identitete), torej z intencami različnosti, ki smisel 
umetniškega procesa zavezuje ali pa odmika od 
tega prostora. Zato prenekaterim umetnikom ni 
ponujal življenjske celote – ne v preteklosti in tudi 
danes ne. Mnoge je posrkala kulturna valorizacija 
večjih mest, sla po uspehu, strah pred (ne)odziv-
nostjo lokalne sredine ali pa življenjske okoliščine. 
Tisti, ki so tu ostali, so se vdali okolju. Nekaterim 
drugim je prav Savinjska dolina postala nov zače-
tek. Migracijski tok je pač živa, dinamična oblika, 
prežarjena z mnogimi življenjskimi zgodbami. Vsa-
ka je drugačna. Prav te zgodbe so pomemben vo-
dnik po prostranstvu form, oblik, barv, materialov, 
metamorfoz, transcendenc …, ki konsistenco teh 
pomenov privzemajo skladno s čustvenimi odzivi 
v odnosu do prostora – ga živijo, se ga dotikajo, 
lahko pa ga tudi popolnoma negirajo.

Čeprav umetnik vedno stremi k osvobajanju, 
se hkrati odziva in si prisvaja konfiguracijo vseh 
zunanjih dražljajev. S tem pa v osrčju duha ustvar-
ja specifičen prostor, kjer razkriva te okoliščine, jih 
presoja, premešča dejstva, krepi misli in tvori pri-
povedno tkivo, ki ustvarja ravnotežje med slogom, 
vsebinsko razsežnostjo in temo. Tako zavzema 
sebi lastno pozicijo in z njo oblikuje vmesni, nev-

tralni prostor za odstiranje smisla svojega početja. 
Zato so ustvarjalne energije, povezane z geograf-
skim, družbenim in mentalnim prostorom, tako 
težko ulovljive in pogosto tudi protislovne. Pola-
rizirajo namreč pozitivno in negativno atmosfero, 
idejno pa tudi čutno razpetost med odtujenostjo 
in zasvojenostjo. Zato so odgovori na vprašanje o 
resničnem genius loci in o tistem, kar ga označuje 
(geografska tipika, čas, družbeni kontekst, zgo-
dovinski spomin, asociativno-simbolni pomen 
in doživljaj, ki je (ne)zavedno sprijet z njegovo 
globino), tako krhki in pogosto nerešljivi.

Nedvomno bo razstava v odnosu do prosto-
ra pokazala zanimiva stanja umetnikov: kako so 
premagovali skušnjavo do njega, iskali koncep-
tualne vzgibe in znotraj njih razvijali umetniške 
intervencije, gradili estetsko formo in slogovno 
kategorijo, oživljali njegovo vizualno podobo ali 
pa jih povezuje le subjektivna ustvarjalna pozicija, 
ki jo beremo skozi estetsko kategorijo.

Projekt s svojimi izhodišči meri na prostor, iz 
katerega protagonisti izhajajo ali so z njim kako 
drugače povezani, in želi prebuditi zavest tukaj-
šnjih ljudi ter podati védenje o znanih in manj 
znanih ustvarjalcih v širšo javnost in stroko. Od-
govornost stroke pa narekuje, da sežemo globlje 
in skozi projekt poiščemo tisto prostorsko in zgo-
dovinsko dimenzijo, ki bo z lokalno zgodbo in 
njenimi presežki posredno vstopila v perspektivo 
nacionalnega pomena; z namenom, da ustvari 
refleksijo in informacijo, pretočno v širši slovenski 
prostor, s čimer bomo tvorno zapolnili razpoke v 
poznavanju slovenske likovne umetnosti. Razsta-
va bo tako s študijskimi nastavki, ki bodo sledili v 
reviji Vpogled, pomembna platforma za nadaljnje 
raziskovalno delo.

Za razstavo smo izbrali avtorje v širokem 
medijskem razponu (slikarstvo, kiparstvo, grafi-
ka, instalacija, fotografija, performans in kostu-
mografija), katerih ustvarjalnost je referenčno 
zaznamovana v širšem prostoru. Njihova dela so 
postavljena v generacijski dialog: od romantičnih 
sledi konca 19. stoletja preko ekspresionizma in 
poetičnega realizma prve polovice 20. stoletja, 
različnih slogovnih izrazov in avtopoetik moder-
nizma druge polovice 20. stoletja do sodobnosti, 
na katere tleh stojimo danes.

mag. Alenka Domjan



Miroslav Adlešič (1907, Postojna – 2002, Lju-
bljana). V njegovem življenju se je prepletalo delo 
pedagoga in znanstvenika z umetniškim ustvarja-
njem. Že v gimnazijskih letih je pod vplivom slikar-
jev Antona Koželja (1874–1954), Adolfa Lapajneta 
(1889–1939) in Petra Žmitka (1874–1935) začel 
slikati, vendar se po gimnaziji ni odločil za študij 
slikarstva. Doštudiral je fiziko, fizikalno kemijo, ma-
tematiko in mineralogijo na ljubljanski Filozofski 
fakulteti. Po diplomi se je posvetil poučevanju na 
različnih gimnazijah in ljubljanskih fakultetah. Bil 
je priznan strokovnjak na področju akustike ter 
pisec o fiziki in tehniki. Po upokojitvi se je preselil 
v Žalec, kjer je ustvarjal vse do svoje smrti.

Urban Arsenjuk (1978, Celje) je mladost preži-
vel v Žalcu, leta 2000 pa je šel študirat na FAMU, 
znano praško akademijo za film, gledališče in 
druge umetnosti, in zdaj deluje kot samostojni 
režiser v Pragi. Med drugim je v sodelovanju s 
Koroško galerijo likovnih umetnosti v kratkem 
dokumentarnem filmu predstavil avstrijskega 
konceptualnega umetnika Muhammada Abuja 
Bakra Müllerja (2006). Posnel je tudi dokumen-
tarec o legendarnem češkem režiserju Františku 
Čapu, ki je po drugi svetovni vojni deloval v Slove-
niji (filmi Vesna, Ne čakaj na maj in Naš mali avto). 
Sicer pa je o sebi zapisal: »Spočet sem bil nekje ob 
ugrabitvi Alda Mora. Rodil pa sem se mesec in tri 
dni pred podpisom pogodbe o prijateljstvu med 
ZSSR in Afganistanom. Med letoma ‘85 in ‘90 sem 
bil pionir. Naučili so me ljubiti Domovino. Deset 
let pozneje sem bil pripadnik slovenske zračne 
obrambe. Naučili so me ubijati in kršiti ženevsko 
konvencijo o vojskovanju. Danes sem po študiju 
na praški katedri za dokumentarno tvorbo (FAMU) 
samostojni režiser.«

Adi Arzenšek (1932, Ajdovec pri Novem mestu 
– 1994, Wittenbach/Švica). Družina se je iz Nove-
ga mesta preselila v Šentjur in pozneje v Žalec. 
Leta 1960 si je v Dobriši vasi pri Petrovčah ustvaril 
družino in dom. Po izobrazbi je bil strojni tehnik, 
vendar ga je želja po risanju in slikanju vodila v 
umetniški svet. Leta 1972 je bil sprejet v Društvo 
slovenskih likovnih umetnikov in leto pozneje pri-
dobil status samostojnega kulturnega delavca. 
Prvič je samostojno razstavljal leta 1966, nato pa 
je sledilo več kot sto samostojnih razstav doma in 
v tujini, največ v Švici, Nemčiji in Avstriji, pa tudi na 
drugih celinah. Od leta 1969, ko je prvič razstavljal 
v Švici, se je tja vse pogosteje vračal. Wittenbach 
je postal njegov drugi dom, kjer je leta 1994 umrl.

Srečko Bajda (1961, Celje) se je likovno izšo-
lal na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v 
Ljubljani, svoj avtorski angažma pa je izoblikoval 
predvsem na področju zvoka. Je soustanovitelj 
skupine Laibach, od leta 1983 je njen zunanji so-
delavec. Ustvarja gledališko in filmsko glasbo in 
je dejaven kot tonski mojster. Je tudi ilustrator in 
avtor stripov; njegov stripovski sinonim je Felix 
Casio. Živi in ustvarja v Ljubljani. V Žalcu, kjer je 
tudi odraščal, je v poletnih mesecih ustvaril veči-
no svojih likovnih del.

Kristina Bastelj (1988, Celje) se je po dveh letih 
študija filozofije na Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni vpisala na Akademijo za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani ter tam diplomirala na 
Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij, 
smer ilustracija, pod mentorstvom prof. Radova-
na Jenka (2014), magistrirala pa pri prof. Milanu 
Eriču (2017). S svojimi deli sodeluje na različnih 
skupinskih razstavah in festivalih doma in v tujini. 
Ljuba ji je predvsem tehnika kolaža, ki jo vpleta 
v različne medije, od animacije in ilustracije do 
grafičnega oblikovanja. Odraščala je v Gornjem 
Gradu, trenutno živi in ustvarja v Ljubljani.



Terezija Bastelj (1960, Celje) je leta 1986 diplo-
mirala pri prof. Gustavu Gnamušu na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani. Sprva je delovala 
kot likovna pedagoginja, od leta 1993 ima status 
samostojne likovne ustvarjalke. Leta 2000 se je 
poleg slikarstva začela ukvarjati z oblikovanjem 
tekstila. Živi in ustvarja v Gornjem Gradu.

Ciril Cesar (1923, Mozirje) je prve risarske in 
kiparske izkušnje nabiral v domači podobarski 
delavnici v Mozirju, pozneje (1940) na Umetno-
obrtni šoli v Ljubljani, v oddelku kiparja Franceta 
Kralja, v letih 1943/44 je obiskoval Šolo za ume-
tnost in obrt v Gradcu, po vojni je bil med prvi-
mi diplomanti (1950) ljubljanske Akademije za 
likovno umetnost, kjer je tudi nadaljeval študij 
na kiparski specialki pri prof. Frančišku Smerduju 
in ga končal leta 1952. Leta 1953 se je naselil v 
Celju, se zaposlil kot profesor risanja na celjskem 
učiteljišču. S štipendijo Prešernovega sklada se 
je odpravil na študij na znano oblikovalsko šolo 
v Ulm (1963/64), kjer je ostal do leta 1967 kot 
asistent pri doc. Walterju Zeischeggu, nato pa je 
bil strokovni sodelavec na razvojnem inštitutu za 
dizajn v Ulmu (1967–1970). Vrnil se je v Slovenijo 
in prevzel mesto vodje centra za oblikovanje v 
Gorenju ter svoje znanje s področja industrijske-
ga oblikovanja uspešno prenašal v naš prostor. 
Leta 2003 je bil nagrajen za vrhunske dosežke 
na področju oblikovanja z grbom mesta Velenje. 
Leta 2006 so na Velenjskem gradu odprli stalno 
postavitev njegovih kiparskih del.

Ivan Cesar (1864, Mozirje – 1936, Mozirje) je bil 
eden izmed zadnjih tako imenovanih podobarjev 
na Slovenskem. Rezbarskih osnov se je učil pri 
očetu Andreju Cesarju (1824–1885), od katerega 
je prevzel rezbarsko delavnico, ki je veljala za eno 
izmed večjih v Sloveniji. Šolanje je nadaljeval pri 
rezbarju Jakobu Gschielu (1821–1908) v Gradcu, 
kjer je sočasno na obrtni šoli obiskoval večerni 
tečaj risanja. Pozneje se je v Keszthelyju ob Bla-

tnem jezeru učil izdelave kamnite plastike, nato 
pa odšel na Dunaj in tam končal Umetnoobrtno 
šolo. Po študiju se je vrnil v Mozirje, kjer je vodil 
delavnico vse do svoje smrti. Skupaj s sestro Jo-
hanno, ki je bila pozlatarka, in bratom Matijo, ki 
je bil mizar, so izdelovali predvsem sakralna dela – 
oltarje, ornamentiko in svetniške figure. Dela, ki 
krasijo številne cerkve po Savinjski dolini, je Cesar 
snoval na podlagi historične tradicije v neorene-
sančnem in neogotskem slogu.

Gašper Domjan (1979, Celje) se je šolal na Sre-
dnji oblikovalni šoli v Ljubljani (oddelek za foto-
grafijo) in na izobraževalnem inštitutu za vizualne 
komunikacije Calleghari v Ljubljani. V letih 2000–
2005 je bil zaposlen kot fotoreporter pri medijski 
hiši Novi tednik & Radio Celje, nato v družinskem 
podjetju Triartes. Njegovi najobsežnejši ciklusi so 
vezani na modno in gledališko fotografijo; ukvarja 
se tudi z reklamno in dokumentarno fotografijo 
ter pedagoškim delom.

Jože Domjan (1952, Celje) je po končani Šoli 
za oblikovanje v Ljubljani šolanje nadaljeval na 
Dunaju; diplomiral je na Visoki šoli za uporabno 
umetnost na Dunaju – na Oddelku za grafiko, 
ilustracijo in fotografijo. S pomočjo Herderjeve 
štipendije (Hamburg) je na isti šoli nadaljeval po-
diplomski študij. Posveča se predvsem plakatu 
in ilustraciji. Samostojno se je predstavil doma in 
v tujini (Dunaj, Toronto, Otawa, Sarajevo, Sydney, 
Canberra, Washington, New York) ter sodeloval 
na pomembnih selekcioniranih mednarodnih 
razstavah – bienalih plakata po svetu. Njegova 
dela so zastopana v vseh večjih zbirkah plakata v 
ZDA in Evropi. Dejaven je kot grafični oblikovalec 
in ilustrator ter avtor postavitev razstav. Za svoje 
delo je prejel domače in tuje nagrade, med njimi 
nagrado za gledališki plakat v Osnabrücku (1997) 
in zlato medaljo za gledališki plakat na 17. bienalu 
industrijskega oblikovanja (2000). Od leta 1986 
živi in ustvarja v Kasazah pri Petrovčah.



Franc Marjan Ferrant (1926, Žalec – 2017, Mün-
chen) je do svojega sedmega leta živel v Žalcu, leta 
1933 pa je oče dobil službo v Zagrebu, kamor se je 
preselila tudi družina. Tam je končal osnovno šolo 
in gimnazijo, po maturi se je vpisal na Tehniško fa-
kulteto – gradbeni oddelek, kjer je tudi diplomiral. 
Zagreb je bil kulturno bogato središče, kar je bilo 
nedvomno vzgon mlademu Francu, da ga je za-
nimalo več od samega gradbeništva. Še posebno 
mu je bilo pri srcu slikarstvo in temu je namenil 
v različnih slikarskih ateljejih veliko prostega časa. 
Gotovo je bil najpomembnejši učitelj za njegovo 
likovno znanje prof. Zlatko Šulentić (1893–1971). 
Leta 1958 je odšel v tujino, najprej na Dunaj, nato 
v Köln in München, kjer je ostal do smrti.

Nataliya Gorza (1972, Černivci/Ukrajina) je kon-
čala Srednjo likovno šolo v rojstnem kraju, ki se 
je imenovala po poetu in slikarju Tarasu Ševčen-
ku. V Slovenijo se je preselila leta 2000. Študij je 
nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2010 diplomi-
rala na slikarskem oddelku (profesorji Metka Kra-
šovec, Zmago Lenardič in Sergej Kapus). Živela 
in ustvarjala je v Ribnici na Dolenjskem (v tam-
kajšnjem Likovnem centru je poučevala risanje 
in slikanje), potem v Ljubljani. Je članica Društva 
likovnih umetnikov Ljubljana in Zveze društev 
slovenskih likovnih umetnikov. Leta 2017 se je 
preselila v Braslovče.

Anton Herman (1943, Galicija pri Celju) je po 
končanem študiju na Fakulteti za šport v Ljubljani 
študiral kiparstvo na Akademiji za likovno ume-
tnost v Ljubljani, kjer je leta 1975 diplomiral pri 
prof. Dragu Tršarju. Med letoma 1978 in 1979 se je 
študijsko izpopolnjeval v Rimu (pri prof. Giacomu 
Manzuju) in na milanski Breri (pri prof. Giancarlu 
Marchezeju). Ukvarja se s kiparstvom, prostorski-
mi objekti, ekološkimi projekti, performansom 
in slikarstvom. Je član Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov in avtor več javnih plastik (Ve-
lenje, Topolšica, Ljubljana, Šoštanj). Je tudi avtor 
portretov znamenitih slovenskih športnikov, med 
njimi npr. olimpijskega zmagovalca Leona Štuklja, 
atletinje Brigite Bukovec, judoistke Urške Žolnir … 
Živi in ustvarja v Galiciji pri Celju.

Ciril Hočevar (1949, Ljubljana) je študiral gradbe-
ništvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1975. 
Vzporedno z gradbeništvom je študiral kiparstvo v 
razredu prof. Zdenka Kalina na Akademiji za likov-
no umetnost v Ljubljani (1973–1975). Po diplomi 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se je 
zaposlil kot statik. Pozneje, v osemdesetih letih, 
sta z bratom odprla navtično delavnico in uspe-
šno izdelovala jadrnice do leta 1992. V tem času 
se je le občasno posvečal kiparstvu (otroškemu 
portretu v glini), sicer pa ga je poznavanje tehno-
logije odlivanja plastičnih smol vodilo v zanimivo 
smer likovnega izražanja – izdelavo muzejskih in 
gledaliških lutk. Prve so nastale že leta 1984, danes 
pa jih srečujemo v številnih slovenskih muzejih 
kot scensko postavitev. Leta 1992 je pridobil tudi 
status samostojnega kulturnega delavca.

Goran Horvat (1955, Maruševac pri Varaždinu) je 
odraščal ob očetu slikarju Jožetu Horvatu – Jakiju. 
Tudi sam je bil ustvarjalen od rane mladosti, če-
prav se je šolal na Srednji tehniški šoli v Celju in šo-
lanje nadaljeval na Strojni fakulteti v Ljubljani, kjer 
je leta 1978 diplomiral. V letih 1980−1982 je bil 
zaposlen v Smeltu v Ljubljani, v letih 1982−1984 
v Gorenju v Velenju in v letih 1984−1986 v Glinu v 
Nazarjah. Leta 1987 je bil sprejet v Zvezo društev 
slovenskih likovnih umetnikov in od tedaj je po-
stalo likovno ustvarjanje njegov edini poklic. Slika, 
riše, ilustrira, kipari. Razstavlja doma in v tujini. Živi 
in ustvarja v Nizki pri Rečici ob Savinji.



Jože Horvat – Jaki (1930, Murska Sobota – 2009, 
Nazarje) je obiskoval gimnazijo v Murski Soboti, 
a je ni končal, kar mu je onemogočilo študij sli-
karstva na likovni akademiji. Kljub temu se je v 
celoti posvetil slikarstvu in se učil likovnih veščin v 
Karlsruheju (Nemčija) pri znanem grafiku H. Grie-
shaberju (1959/60), pa tudi študijska potovanja po 
evropskih deželah in ZDA so nadgrajevala njego-
vo likovno znanje. Večji del življenja je ustvarjal v 
Nazarjah. Posvečal se je različnim tehnikam in ma-
terialom, poleg slikarstva so mu bili blizu grafika, 
ilustracija, stensko slikarstvo, oblikovanje tekstila 
in keramika, pa tudi obdelave kovine in stekla se 
je lotil. Do konca sedemdesetih let je bil močno 
prisoten v evropskem prostoru, po tem letu se 
je umaknil in zadnjo večjo razstavo preglednega 
značaja imel v Galeriji sodobne umetnosti Celje 
leta 2003. Za svoje delo je prejel nekaj priznanj, 
med njimi red dela s srebrnim vencem.

Dore Klemenčič – Maj (1911, Galicija – 1988, 
Ljubljana) je sprva kot vajenec delal v grafično-ri-
sarskem oddelku Delniške tiskarne v Ljubljani, ob 
delu pa obiskoval umetnoobrtno šolo Probuda. 
Študij slikarstva je nadaljeval na Umetniški akade-
miji v Zagrebu, kjer je diplomiral leta 1934. Med 
drugo svetovno vojno je bil nekaj časa zaprt v 
nemškem taborišču, pozneje pa se je priključil 
narodnoosvobodilnemu boju ter opravljal likovne 
propagandne naloge. Po vojni je bil član komisije 
za zaščito spomenikov v Ljubljani, sicer pa deloval 
kot svobodni umetnik. 

Peter Koštrun (1979, Ljubljana) je leta 2007 di-
plomiral na Akademiji za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani. Je eden izmed najvidnejših 
slovenskih fotografov mlajše generacije, docent 
za področje fotografije na ljubljanski Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje. Je mojster kra-
jinske fotografije, h kateri pristopa konceptualno. 
Svoja dela predstavlja tudi v obliki fotografskih 
instalacij, kjer eksperimentira z vključitvijo speci-
fičnih objektov. Njegova dela si lahko ogledamo v 
zbirki Essl na Dunaju in v zbirki Kabineta slovenske 
fotografije pri Gorenjskem muzeju v Kranju. Živi 
in dela na Brnici pri Petrovčah.

V spomin letos umrlemu kiparju:

Slavko Krajnc (1929, Celje – 2019, Ljubljana) 
je otroštvo preživel v Gotovljah pri Žalcu. V letih 
1947–1951 je obiskoval Šolo za umetno obrt v 
Ljubljani, nato pa nadaljeval študij na oddelku 
za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani pri prof. Zdenku Kalinu in Borisu Kalinu. 
Diplomiral je leta 1955, leta 1957 je končal še spe-
cialistični študij pri prof. Borisu Kalinu. Leta 1958 
je postal član Društva slovenskih likovnih ume-
tnikov in pridobil status svobodnega umetnika, 
leta 1960 je prejel štipendijo Moša Pijada in s tem 
možnost izpopolnjevanja v tujini. Odločil se je za 
atelje prof. Luciana Minguzzija v Milanu. Po vrnitvi 
se je zaposlil v Pionirskem domu v Ljubljani, kjer 
je ostal do leta 1975, nato pa ponovno vstopil v 
svobodni umetniški poklic. Samostojno je redko 
razstavljal (Žalec, Celje, Ajdovščina, Kostanjevica 
in Piran), več je bil prisoten na kiparskih kolonijah 
in skupinskih razstavah.
Razstavljena bodo dela v prerezu njegovega 
večdesetletnega ustvarjanja.

Liza Lik, s pravim imenom Liza Podpečan Ku-
har (1943–2007), je bila doma na Ljubnem in že 
v otroštvu je bila zvedava opazovalka sveta. Kot 
krhko dekletce, ranljivo za zunanje dražljaje, je 
skozi ples, glasbo, besedo in risbo preživljala čas 
otroštva in najstniških let. Pozneje se je šolala za 
učiteljico in ta poklic opravljala nekaj let, dokler 
se ni povsem posvetila slikarstvu. Kot likovna sa-
morastnica je samostojno prestopala posamezna 
razvojna obdobja, se posvečala tehniki enkavstike 
(slikanje z voskom) in v zadnjem obdobju, ko je 
svet zanjo postal črni oblak, so slikarske poteze 
sledile dramatičnemu stanju njenega življenja. 
Izbrana dela iz njene slikarske zapuščine, v loku 
od prvih do zadnjih slikarskih zapisov, si lahko 
ogledamo v Fašunovi hiši na Ljubnem.



Simon Macuh (1971, Celje) se je po končanem 
študiju filozofije na Filozofski fakulteti vpisal na 
študij kiparstva na Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2011 je 
samozaposlen v kulturi in deluje kot večmedijski 
ustvarjalec (performans, kiparstvo, video, anima-
cija, teorija). Formalno in vsebinsko ga zanimajo 
družbena razmerja, zato se pogosto povezuje z 
drugimi posamezniki in skupinami. Od leta 2009 
soustvarja festival »Vstop prost« v Celju. Zadnji dve 
leti je del rezidenčnega programa »Risk Change/
Tvegaj spremembo«. Živi in ustvarja v Nazarjah.

Peter Matko (1955, Celje) se je po končani Sre-
dnji rudarski šoli v Velenju izobraževal pri akad. 
slikarju Alojziju Zavolovšku in akad. slikarju Avgu-
stu Lavrenčiču. Odločil se je, da šolanje nadaljuje, 
in leta 1983 je diplomiral na Pedagoški akademiji 
v Mariboru, smer likovna vzgoja, pri prof. Bojanu 
Golji. Zaposlil se je kot likovni pedagog na Osnov-
ni šoli Gustava Šiliha v Velenju. Je član Društva 
likovnih umetnikov Celje, vrsto let sodeluje na 
festivalu sodobnih umetnosti »Vstop prost« v 
Celju in z malo »Napotnikovo kiparsko kolonijo« 
v Zavodnjah nad Šoštanjem. Deluje na različnih 
področjih (likovna pedagogika, slikarstvo, perfor-
mans). Živi in ustvarja v Šmartnem ob Paki.

Cveta Mirnik (1951, Žalec) je obiskovala osnovno 
šolo v Žalcu, po končani srednji šoli za oblikovanje 
v Ljubljani pa se je odločila za študij kostumografi-
je na Akademiji uporabnih umetnosti v Beogradu, 
kjer je diplomirala na katedri za scenski kostum 
pri prof. Dušanu Ristiću leta 1978. Njeno primarno 
ustvarjanje je gledališka kostumografija. Opremila 
je blizu petdeset predstav za slovenska gledališča. 
Že leta 1979 je bila dobitnica Borštnikove nagrade 
za kostumografijo v predstavi Luigija Pirandella 
»Kaj je resnica?« v izvedbi PDG Nova Gorica in 
leta 1985 za predstavo Petra Turrinija »Meščani« 
v izvedbi SNG Drama Maribor. Samostojno je raz-
stavljala v Žalcu, Celju in Mariboru, sicer pa so bila 
njena dela vključena na pomembnih preglednih 
razstavah gledališke scenografije in kostumogra-
fije doma in v tujini.

Keiko Miyazaki (1978, Ehime na Japonskem) 
je končala dodiplomski in magistrski študij likov-
ne umetnosti na Univerzi Northumbria v Angliji 
(2003). Po selitvi v Slovenijo je študij nadaljevala 
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani (2004) ter na akademiji v Krakovu na 
Poljskem (2005). Izraža se skozi različne medije: 
instalacija, slikarstvo, performans in videoume-
tnost. Je dobitnica Sakaide Art Grand Prix (1999), 
nagrade za video TV-oddaje Cosmos Cable (2005) 
in nagrade mesta Shikokuchuou za kulturni do-
prinos. Živi in ustvarja v Preboldu. Od leta 2017 
ustvarja na področju performansa, interaktivne 
instalacije in videa skupaj z vizualno umetnico 
Andrejo Džakušič v Tandemu AnKo.

Miroslav Modic (1900, Gornji Grad – 1944, Srbija) 
se je iz rodnega Gornjega Grada leta 1906 preselil 
v Celje, kjer je končal gimnazijo in se s priporočili 
slikarjev Riharda Jakopiča (1869–1943) in Ivana 
Vavpotiča (1877–1943) vpisal na umetniško aka-
demijo v Beogradu. Po končanem študiju se je 
leta 1924 vrnil v Celje in si uredil atelje. Dodatni 
zaslužek je iskal v pedagoškem delu, grafičnem 
oblikovanju in scenografiji. Leta 1941 so ga izselili 
v Slavonsko Požego, od tam dalje pa v Srbijo, kjer 
je umrl kot žrtev druge svetovne vojne.

Jožef Muhovič (1954, Sv. Lenart pri Gornjem 
Gradu) je diplomiral na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani leta 1977, kjer je končal še 
specialko iz slikarstva in grafike. Na Filozofski fakul-
teti v Ljubljani je študiral tudi filozofijo in leta 1986 
doktoriral. V letih 1993–1996 se je podoktorsko 
izpopolnjeval v Nemčiji kot štipendist Humbold-
tove ustanove na univerzah v Magdeburgu in 
Berlinu. Zaposlen je kot redni profesor za likov-
no teorijo na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, 
grafiko in kiparstvom ter objavlja razprave in član-
ke s področja likovne teorije, estetike in filozofije 
umetnosti. Njegova znanstvena bibliografija ob-
sega okoli 200 bibliografskih enot. Živi in ustvarja 
v Ljubljani ter v Rečici ob Savinji.



Lela B. Njatin (1963, Ljubljana) je univerzitetna 
diplomirana filozofinja in literarna komparativist-
ka. Deluje kot samozaposlena ustvarjalka vizual-
ne umetnosti. Živi in ustvarja v Ljubljani, atelje 
pa vzdržuje tudi v Kočevju, kjer je odraščala. Od 
leta 1981 preživlja poletne mesece v Žalcu in se 
kreativno povezuje z lokalnimi temami. Tukajšnji 
javnosti se je leta 2016 predstavila s samostojno 
razstavo Smisel in spomin v Savinovem likovnem 
salonu v Žalcu (kustosinja Alenka Domjan).

Vladimir Novak (1955, Čakovec – 2017, Šma-
tevž) se je rodil v Čakovcu (Hrvaška). Osnovno šolo 
je obiskoval v Petrovčah in Žalcu. V tem obdobju 
je prišel v stik z glino in delom v tovarni KIL Liboje, 
kjer se je zaposlil po končani srednji kovinarski šoli. 
V tehnološkem oddelku se je ukvarjal s tehniko 
in materiali ter oblikovanjem. Po dvanajstih letih 
dela se je odločil za samostojno umetniško pot in 
postal član Društva slovenskih likovnih umetnikov. 
Njegov opus obsega reliefe, risbe in skulpture v 
keramiki, kiparska dela v železu, kamnu in drugih 
materialih, uspešen pa je bil tudi kot slikar, zlasti 
v poslikavi z emajlom. Razstavljal je po galerijah 
nekdanje Jugoslavije in v Sloveniji. Leta 2016 je 
imel v Savinovem likovnem salonu pregledno 
razstavo. Živel in ustvarjal je v Šmatevžu pri Go-
milskem.

Željko Opačak (1962, Banjaluka) je leta 1986 
diplomiral na Fakulteti likovnih umetnosti v Be-
ogradu (FLU), kjer je končal tudi magistrski študij 
slikarstva (1988). Leta 1982 in 1983 je prejel na-
gradi za najboljšega študenta FLU, leta 1987 je 
postal član Društva likovnih umetnikov Bosne in 
Hercegovine in leta 1989 Zveze društev sloven-
skih likovnih umetnikov. Leta 1991 se je študijsko 
izpopolnjeval v Cité International des Arts v Parizu. 
Od leta 1997 deluje tudi kot likovni pedagog. Na 
Majskem salonu je leta 2011 prejel priznanje za 
medije. Živi in ustvarja na Polzeli.

Miran Orožim (1957, Celje) je po poklicu univer-
zitetni diplomirani inženir gozdarstva. Poklic in 
lepa narava sta ga že v študentskih letih navdih-
nila k fotografiranju za domačo in službeno rabo. 
Leta 2003 je sodeloval na prvi skupinski razstavi v 
Celju. Do zdaj je sodeloval na okoli 270 razstavah 
na vseh celinah in prejel blizu 100 priznanj. Imel 
je že 15 samostojnih razstav. Za razstavljalne do-
sežke je leta 2011 dobil naziv mojster fotografije 
Fotografske zveze Slovenije (MF FZS).

Darinka Pavletič Lorenčak (1924, Rečica ob 
Paki – 2010, Celje) je obiskovala Ljudsko šolo na 
Polzeli, kamor se je družina leta 1927 preselila. 
Šolanje je nadaljevala na Gimnaziji Celje, kjer so 
jo poučevali slikarji Miroslav Modic, Albert Sirk in 
Cvetko Ščuka. Leta 1941 so Nemci družino izgnali 
v Srbijo, v Paračin. Tam je šolanje nadaljevala in 
tudi maturirala ter leta 1946 postala študentka 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Sli-
karstva se je učila pri prof. Gojmirju Antonu Kosu, 
grafike pri prof. Božidarju Jakcu in slikanja akta pri 
prof. Francetu Miheliču. Diplomirala je leta 1950. 
Imela je več kot petdeset samostojnih in okrog 
sto skupinskih razstav. Za svoje delo je prejela več 
nagrad in priznanj, med njimi Prešernovo nagrado 
za ilustracijo Kulturne skupnosti Mestne občine 
Celje in priznanje zlato pero Beograda. Zaposlena 
je bila kot likovna pedagoginja na gimnaziji in 
osnovni šoli v Celju. Zaradi svojega udejstvovanja 
na področju kulture je postala častna meščanka 
Celja in častna občanka Občine Polzela.

Ana Pečnik (1986, Celje) je leta 2010 je diplomira-
la na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer likovna 
pedagogika, pri prof. Zdenku Huzjanu in prejela 
nagrado za najboljšo študentko generacije (2010). 
Po diplomi se je zaposlila na Gimnaziji Celje – Cen-
ter, na umetniški gimnaziji likovne smeri in hkrati 
nadaljuje magistrski študij na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer grafika, 
pri prof. Branku Suhyju. Živi in ustvarja v Galiciji 
in Celju.



Anton Perko (1833, Podgrad pri Vranskem – 1905, 
Dubrovnik) se je v mladosti iz Podgrada pri Vran-
skem z družino preselil na Dunaj, kjer se je izšolal 
na pomorski šoli. V tem času je pridobil osnovno 
slikarsko znanje kot učenec dveh marinistov – Jo-
sepa Sellenyja (1824–1875) in Henrija Duranda-

-Bragerja (1814–1879). Pozneje je za dunajski dvor 
opravljal delo pomorskega častnika in uradnega 
mornariškega slikarja. Slikarsko se je proslavil z 
upodobitvijo slovite bitke pri Visu leta 1866 in od 
tega leta redno razstavljal na razstavah dunajskega 
Kunstveraina. Leta 1879 je stopil v službo presto-
lonaslednika Rudolfa in postal tajnik princese Šte-
fanije. Krajše obdobje je bil upravitelj Hradčanov 
v Pragi, pozneje pa otoka Lokrum pri Dubrovniku. 
Umrl je v Dubrovniku, kjer je tudi pokopan. 

Stane Petrovič – Čonč (1946, Drešinja vas pri 
Petrovčah) se je izšolal za poklic črkoslikar-grafik 
in v njem deloval do leta 1980, ko je pridobil status 
svobodnega kulturnega delavca slikarja-grafika. 
Bil je organizator in udeleženec številnih likovnih 
kolonij in dobrodelnih prireditev doma in v tujini. 
Znanje je pridobival pri znanih slovenskih slikarjih 
in restavratorjih ter prek osebnega raziskovanja. 
Za delo na področju kulture in za slikarske dosežke 
je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado Kulturne 
skupnosti Mestne Občine Celje. Sodeloval je na 
več kot 80 samostojnih in 200 skupinskih razsta-
vah ter prejel več nagrad in priznanj.

Ervin Potočnik (1957, Celje) je študij kiparstva 
začel leta 1990 na Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje v Ljubljani. V študijskem letu 
1994/95 je za svoje delo prejel študentsko Pre-
šernovo nagrado. Diplomiral je leta 1996 pri prof. 
Luju Vodopivcu, leta 2002 pa pri istem mentorju 
končal magisterij iz kiparstva z nalogo Pretvarjanje 
v kiparstvu. Samostojno se redko predstavlja, več 
sodeluje na skupinskih razstavah, likovnih koloni-
jah in umetniških delavnicah doma in v tujini. Živi 
in ustvarja v Ljubljani.

Uroš Potočnik (1974, Slovenj Gradec) je leta 1994 
končal srednjo šolo za steklopihalca-steklarskega 
tehnika v Rogaški Slatini. Leta 2006 je diplomiral 
na Akademiji za likovno umetnost, smer slikarstvo, 
in na isti instituciji leta 2012 opravil tudi magistrski 
študij. Je prejemnik nagrade Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje za izjemne študijske do-
sežke (2005), študentske Prešernove nagrade za 
slikarstvo (2006) in Jakopičevega priznanja (2015). 
Kot likovni pedagog deluje na OŠ Nazarje, sicer pa 
živi in dela v Belih Vodah nad Šoštanjem.

Urša Premik (1994, Celje) je fotografinja najmlaj-
še generacije, ki končuje študij fotografije na Vi-
soki šoli za storitve (VIST) v Ljubljani, kjer tudi živi 
in deluje. Njene fotografije so bile razstavljene na 
številnih razstavah, tako samostojnih kot skupin-
skih. Najodmevnejši je projekt s serijo fotografij 
babice Hilda. Svoja dela je objavila že v številnih 
revijah in publikacijah, tako doma kot v tujini. Raz-
peta je med dokumentarno in modno fotografijo, 
s svojimi projekti pa briše meje med obema in 
vstopa tudi v umetniški kontekst.

Eduard Salesin (1910, Trbovlje – 1980, Žalec) je 
leta 1933 končal šolanje na umetnoobrtni šoli Pro-
buda v Ljubljani. Študij kiparstva je nadaljeval na 
Umetniški akademiji v Zagrebu, kjer je diplomiral 
leta 1937. Istega leta je prejel enoletno štipendijo 
Dravske banovine za specializacijo restavratorstva 
v Rimu. Po vrnitvi je med drugo svetovno vojno 
opravljal delo likovnega pedagoga v hercego-
vskem Trebinju, po vojni pa se je vrnil v Celje in 
eno leto deloval kot samostojni umetnik. Zatem 
se je ponovno posvetil poučevanju, zaposlil se je 
kot likovni pedagog v Žalcu in okoliških osnovnih 
šolah, kjer je delo opravljal vse do svoje upokojitve.



Boris Skalin (1930, Sedlo pri Kobaridu) je bil rojen 
v učiteljski družini v času, ko je bil ta del sloven-
ske zemlje že pod težo fašizma, zato se je družina 
preselila v takratno Jugoslavijo, v Podkraj pri Hra-
stniku. Tam je obiskoval osnovno šolo, pozneje se 
je vpisal na trboveljsko gimnazijo in po maturi na 
študij agronomije v Ljubljani, kjer je pozneje tudi 
doktoriral iz ihtiologije (riboslovja). Kot diplomi-
rani inženir agronomije se je zaposlil leta 1964 v 
Hmezad inženiringu v Žalcu. Prvikrat je pritisnil na 
fotografski zaklop davnega maja leta 1945 in skozi 
desetletja, ne da bi ga odložil, ostri pogled skozi 
objektiv in ustvarja dokumente časa in prostora: 
Zasavja in Savinjske doline.

Rudi Španzel (1948, Celje) je otroštvo preživel 
v Zabukovici pri Žalcu. Šolal se je na Šoli za obli-
kovanje v Ljubljani in na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1971 diplomiral 
iz slikarstva pri prof. Maksimu Sedeju. Nadaljeval je 
podiplomski študij slikarstva pri prof. Zoranu Did-
ku, prof. Gabrijelu Stupici in prof. Janezu Berniku 
ter podiplomski študij grafike pri prof. Riku De-
benjaku in prof. Marjanu Pogačniku. Leta 1985 je 
prejel nagrado Prešernovega sklada za umetniške 
dosežke na področju figuralike. Je avtor portre-
tov na slovenskih tolarskih bankovcih. Znamenita 
zgodovinska osebnost, katere portret je ustvaril, je 
Barbara Celjska. Portretiral je mnoge slovenske in 
tuje osebnosti, znanstvenike, kulturne delavce, na 
primer tudi kardinala Franca Rodeta. Samostojno je 
razstavljal doma in v tujini ter sodeloval na številnih 
skupinskih razstavah. Od leta 1971 živi in ustvarja 
kot svobodni umetnik v Ljubljani. Občina Žalec ga 
je leta 2000 imenovala za častnega občana.

Damjan Švarc (1969, Celje) je fotograf srednje 
generacije, ki je obiskoval Akademie voor Beel-
dende Kunsten Rotterdam, študijsko smer vizu-
alno oblikovanje. Profesionalno deluje predvsem 
na področjih portretne, gledališke, arhitekturne in 
oglaševalske fotografije in je avtor več prodornih 
umetniških projektov. Od leta 2011 je gostujoči 
predavatelj iz arhitekturne vizualizacije na Fakul-
teti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in ar-
hitekturo Univerze v Mariboru. Odraščal je v Žalcu, 
živi in ustvarja pa v Mariboru.

Veljko Toman (1944, Split) je otroštvo preživel v 
Vrbju pri Žalcu. Po končani Šoli za oblikovanje in 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani je študij nadaljeval 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer 
je leta 1971 diplomiral na slikarskem oddelku pri 
prof. Maksimu Sedeju. Zaposlil se je v Mestnem 
muzeju v Ljubljani in nadaljeval podiplomski štu-
dij restavratorstva pri prof. Mirku Šubicu. Končal 
ga je leta 1975 in za magistrsko nalogo prejel 
študentsko Prešernovo nagrado. Deluje na po-
dročju slikarstva, grafike in ilustracije, restavrira ter 
je aktiven kot pedagog. Živi in ustvarja na Rakitni.

Fran Tratnik (1881, Potok ob Dreti – 1957, Lju-
bljana) je med letoma 1899 in 1907 študiral slikar-
stvo na likovnih akademijah v Pragi, na Dunaju 
in v Münchnu, med temi mesti pa je ostal razpet 
vse do leta 1912, ko je zbolel za tuberkulozo in 
se preselil v Bilje pri Gorici. Iz Bilja je leta 1914 ob 
mobilizaciji pribežal v Ljubljano, kjer je vse do leta 
1921 deloval kot samostojni umetnik, zatem pa 
kot umetnostni svetovalec pri Pokrajinski upravi 
Slovenije in restavrator v Narodnem muzeju. 

Alojz Zavolovšek (1928, Birše pri Radmirju – 
2017, Mozirje) je po končani osnovni šoli v Radmir-
ju obiskoval kmetijsko šolo, po vojni pa je končal 
šolo za trgovskega poslovodjo v Subotici. Leta 
1951 se je vpisal na Akademijo za likovno ume-
tnost v Beogradu, kjer je leta 1956 diplomiral iz 
slikarstva pri prof. Marku Čelebonoviću. Po vrnitvi 
v Slovenijo je služboval kot profesor likovnega po-
uka na OŠ v Slovenskih Konjicah, leta 1975 je spre-
jel delo kustosa v takratnem Kulturnem centru 
Velenje in ga opravljal vse do upokojitve leta 1983. 
Pedagoškemu poklicu se ni povsem odpovedal; 
poleg rednega dela je poučeval na gimnaziji v 
Velenju ter bil vrsto let mentor mnogim posame-
znikom in likovnim skupinam. Imel je več kot 60 
samostojnih razstav doma in v tujini ter sodeloval 
na številnih društvenih in skupinskih razstavah. 
Je utemeljitelj slovenske likovne andragogike. Za 
svoje delo je med drugim prejel Ažbetovo plaketo 
Zveze kulturnih organizacij Slovenije, kot odličen 
zborovski pevec pa Gallusovo priznanje. Zadnja 
desetletja je živel in ustvarjal v Mozirju.



Božidar Zavšek – Dare (1952, Celje) se je že v 
otroštvu odločil, da bo slikar. Pravi, da se še vedno 
izobražuje, čeprav formalno ni končal nobene li-
kovne šole. Idejo za prvo sliko je dobil ob poslu-
šanju glasbe. Prvič je razstavljal leta 1972. Od leta 
1974 živi v Žalcu ter se od leta 1976 tudi profesio-
nalno ukvarja s slikarstvom. Hkrati kipari in vrtnari, 
uporablja različne tehnike v kombinaciji z okruški 
preteklosti in naravnim okoljem. Njegov dom in 
atelje v Žalcu je konstelacija različnih predmetov 
in rastlinja, je živa galerija.

Milan Žolnir (1939, Frankovci) se je s fotografi-
jo začel ukvarjati kot raziskovalec na Inštitutu za 
hmeljarstvo v Žalcu. Avtorjevo izostreno oko je 
bilo hitro prepoznano in njegove fotografije so 
bile postavljene na mnoge razstave, nekatere tudi 
nagrajene. Fotografiral je za koledarje, zloženke, 
dopisnice in opremo knjig, objavljal je v časopisju, 
med drugim v Sobotni prilogi Dela. Samo v stro-
kovnem tisku je bilo objavljenih okoli dvesto foto-
grafij, vseh objavljenih posnetkov je okoli osemsto. 
Je član Fotografskega društva Celje.

Jelica Žuža (1922, Celje – 2014, Ljubljana) je po 
končani dekliški meščanski šoli v Celju stopila v 
uk slikarstva k mojstru Mateju Sternenu. Z njim je 
ohranila stike tudi pozneje, ko se je odločala za 
študij na Dunaju (Akademie der bildenden Künste, 
1942–1944). Po osvoboditvi je nadaljevala študij 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani – 
vpisala se je v tretji letnik slikarstva, v razred prof. 
Gojmirja Antona Kosa in diplomirala leta 1947. 
Takoj po diplomi je krenila na specialistični študij 
slikarstva v Zagreb, na Akademijo likovnih umje-
tnosti, v razred prof. Marina Tartaglie. Specialko je 
končala leta 1950 in ostala v Zagrebu vse do leta 
1959. Članica Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske 
je postala leta 1957. Ko se je vrnila domov, se je 
pridružila Društvu slovenskih likovnih umetnikov. 
Samostojno je redko razstavljala, njena dela pa 
so bila zastopana na pomembnih skupinskih 
razstavah slovenske umetnosti ter vključena v 
nacionalne zbirke v Zagrebu, Mariboru, Ljublja-
ni in Celju. Za svoje delo je prejela več nagrad 
in priznanj, med drugim nagrado Prešernovega 
sklada leta 1973.

Seznam razstavljenih del

Miroslav Adlešič
Sladko brezdelje (Dolce far niente), 1992, gobelin 

izvezla Zora Adlešič, 46 × 55 cm, last ZKŠT Žalec
Emblem fatalizma, 1996, olje, karton, 50 × 69 cm,  

last ZKŠT Žalec
Urban Arsenjuk

Crisis Turism Office, 2006, kratki dokumentarni  
film/27 minut

Adi Arzenšek
Ikona Matere božje s Kristusom v naročju, 1984, 

srebrna gravura, zasebna last
Cvetoče drevo, 1984, srebrna gravura, zasebna last
Jadrnica, 1984, srebrna gravura, zasebna last

Srečko Bajda alias Felix Casio (risba) in  
Lela. B. Njatin (scenarij)

Rostfrei, strip, 1982, reprodukcija originalne pole 
(rapidograf, čopič, 26,2 × 50 cm) (Punk Problemi, 
št. 2, 1982), avtorjeva last

Kristina Bastelj
Breme, 2017, kratki animirani film

Terezija Bastelj
Doma, 2015, akril, platno, 120 × 90 cm, avtoričina last
Doma, 1993, olje, platno, 120 × 90 cm, avtoričina last

Ciril Cesar
Kričeča priča, 1950, metalizirana žgana glina, višina 

60 cm, last Ars Cesar
Zločin, 1950–1952, metalizirana žgana glina, višina 

52 cm, last Ars Cesar
Oko, 1985, lamelno steklo, višina 33 cm, last Ars Cesar
Pika na i, 1985, lamelno steklo, last Ars Cesar

Ivan Cesar
Putt I, prva desetletja 20. stoletja, les, zasebna last
Putt II, prva desetletja 20. stoletja, les, zasebna last
Portret – ženska glava, prva desetletja 20. stoletja, 

les, zasebna last
Gašper Domjan

Lucy in the Sky, 2012, barvna fotografija 18 x 26 cm, 
avtorjeva last

Jože Domjan
Izbrisani, 2011, digitalni tisk

Franc Marjan Ferrant
Veduta mesta, 2007, olje, platno, sign. l. sp.: F2007, 

60 × 90 cm, last Stalne zbirke ZKŠT Žalec
Nataliya Gorza

Jablana IV, 2014, olje, platno, 100 × 100 cm, 
avtoričina last

Eva, 2019, olje, platno, 110 × 81 cm, avtoričina last



Anton Herman
Stolp, 2007, les, višina cca 210 cm, last Stalne zbirke 

Galerije Velenje
Kontejner I, II, 2007, les, cca 40 × 40 × 40 cm, 

avtorjeva last
Ciril Hočevar

Gozdna vila 36, 2012, bron, 8 x 8 x 36 cm,  
avtorjeva last

Gozdna vila 33, 2014, bron, 8 x 8 x 33 cm,  
avtorjeva last

Gozdna vila 20, 2014, bron, 6 x 6 x 20 cm,  
avtorjeva last

Daritev, 2012, bron, 13 x 6 x 32 cm, avtorjeva last
Goran Horvat

Pravljica, 1983, olje, platno, 80 × 60 cm, avtorjeva last
Toplotna postaja, 2014, stari hrast, kovinski deli, 

160 × 90 × 50 cm, avtorjeva last
Glasbilo, 2014, stari hrast, kovinski deli, 

170 × 90 × 60 cm, avtorjeva last
Jože Horvat – Jaki

Hiše na Dunaju, 1991, olje, platno, 70 × 50 cm, 
zasebna last

Brez naslova, ni dat. (sedemdeseta leta), sign.: d. sp. 
Jaki, vosek, papir, 50 × 35 cm, zasebna last

Brez naslova, ni dat. (sedemdeseta leta), sign.: l. sp. 
Jaki, vosek, papir, 95 × 61 cm, zasebna last

Dore Klemenčič – Maj
Maščevanje (Žena s puško), 1947, olje, platno, 

130 × 112, sign.: d. sp., last Galerije Doreta 
Klemenčiča – Maja (KS Galicija)

Zadeti, 1961, 60 × 70 cm, olje, platno, sign.: d. sp.,  
last Galerije Doreta Klemenčiča – Maja (KS Galicija)

Štefka v žitu, 1939, 51 × 37 cm, olje, platno, sign.: 
l. zg., last Galerije Doreta Klemenčiča – Maja  
(KS Galicija)

Peter Koštrun
Slutnja (serija): Vrtinec/Papeška marelica/Knjiga 

modrosti, 2016, srebroželatinasta fotografija, 
90 × 120 cm, avtorjeva last

Slavko Krajnc
Razstavljena bodo dela v prerezu njegovega 

večdesetletnega ustvarjanja.
Liza Lik

Abstrahirana ženska figura, konec sedemdesetih let, 
enkavstika (vosek), last Občine Ljubno

Mačke, sredi osemdesetih let, olje, platno,  
last Občine Ljubno

Avtoportret, po letu 2000, olje, platno, last Občine 
Ljubno

Simon Macuh
Poslušati je umetnost, kiparska instalacija, 

2010–2019, različne dimenzije, avtorjeva last
Sprehodi za čuječnost, umetniški dogodek,  

2014–2019 (spremljevalni program k razstavi)
Peter Matko

Arheologija baroka (knjiga umetnika), 2008–2015, 
mešana tehnika, zložena knjiga 40 × 20 × 30 cm, 
odprta oz. raztegnjena 250 cm, avtorjeva last

Hommage à Rembrandt, 2018, skulpto-kolaž 
(reciklaža, karton, embalaža, akril, mešana tehnika), 
150 × 60 cm, avtorjeva last

Cveta Mirnik
skice/kolaži, fotografije in kostumi iz gledališke 

predstave Luigija Pirandella »Kaj je resnica«, 1979, 
last PDG Nova Gorica

skice/kolaži, fotografije in kostum iz gledališke predstave 
Stefana Zweiga »Volpone«, 1988/89, SLG Celje

Keiko Miyazaki
World/Svet, 2007, 220 × 160 cm, mešana tehnika, 

platno, avtoričina last
Miroslav Modic

Ženski akt, 1940, akvarel, 34 × 47 cm, zasebna last
Mojzes, 1931, lesorez, sign.: Modic 31, 20 × 18,3 cm,  

last Pokrajinskega muzeja Celje
Mož v planinah, 1931, lesorez, sign.: Modic 31, 

12,5 × 11,1 cm, last Pokrajinskega muzeja Celje
Jožef Muhovič

Prepadi navzgor III, 1999/2018, olje in emajl na 
platnu, 274 × 195 cm, avtorjeva last

Lela B. Njatin
Beseda velja, 2014–2019, instalacija: čezcestni 

transparent (digitalni tisk na povoščeno platno, 
800 × 100 cm), in dokumentarne fotografije akcij v 
Kočevju (Beseda da besedo, intervencija v oglasni 
prostor, 9.–30. 10. 2015) in Žalcu (Beseda da Besedo, 
Celjska cesta, 8.–29. 12. 2016), avtoričina last

Vladimir Novak
Iz cikla Črna sonca I, II, III, IV, 2016, žgana glina, emajl, 

50 × 50 cm, zasebna last
Željko Opačak

Znane zgodbe, serija 9 printov, 2014, digitalni tisk, 
55 × 70 cm in 70 × 55 cm, avtorjeva last

izbor posnetkov performansov in videov, 
1999–2012, avtorjeva last

Miran Orožim
Sezonci, 2006, črno-bela fotografija, 45 × 30, 

avtorjeva last
Vrvice 1, 2007, črno-bela fotografija, 45 × 30, 

avtorjeva last
Vrvice 5, 2008, črno-bela fotografija, 45 × 30, 

avtorjeva last



Darinka Pavletič Lorenčak
Po katastrofi, 1967, olje, platno, 68 × 100 cm, 

zasebna last
Objem, 1974, olje, platno, 65 × 40 cm, zasebna last
V objemu skal, 1974, olje, platno, 51 × 60 cm, 

zasebna last
Odsev, 1980, olje, platno, 72 × 68 cm, zasebna last
Grmovje, 2001, olje, platno, 26 × 36 cm, zasebna last

Ana Pečnik
Hotenja, 2018, serija grafik, sitotisk, 51 × 72 cm,  

avtorjeva last
Anton Perko

Lokrum, ni dat., olje, platno, 32,5 × 66 cm, sign.: d. 
sp., zasebna last

Ribič na morski obali, ni dat., akvarel na papir, 
33 × 22 cm, sign.: l. sp., nedatiran, zasebna last

Jadrnice na morju, ni dat., akvarel, 8,5 × 12,5 cm, 
sign.: d. sp., zasebna last

Stane Petrovič – Čonč
Lov na merjasca, 2015, olje, platno, 90 × 120 cm,  

avtorjeva last
Lsička, 2008, olje, platno, 40 × 50 cm, avtorjeva last

Ervin Potočnik
Rdeči horizonti, 2019, pigmenti, akril, 420 × 100 cm, 

avtorjeva last
Rdeči horizonti, 2019, pigmenti, akril, 420 × 100 cm, 

avtorjeva last
Rdeči horizonti, 2019, pigmenti, akril, 420 × 100 cm, 

avtorjeva last
Rdeči horizonti, 2019, pigmenti, akril, 420 × 100 cm, 

avtorjeva last
Brez naslova (diptih), 2019, pigmenti, akril, 

400 × 100 cm, avtorjeva last
Uroš Potočnik

Spreminjanje barve, Delavec 3, diptih, 2017/19, 
mešana tehnika, platno, 90 × 190 cm, avtorjeva last

Homage to Ellsworth Kelly, Social structure (Socialna/
družbena struktura), modularni poliptih, 2017, 
barvni papir, 220 × 445 cm, avtorjeva last

Urša Premik
Hilda, 2016, črno-bela fotografija, 240 × 190 cm,  

avtoričina last
Eduard Salesin

Portret Inge, 1938, marmor, višina 28 cm, zasebna last
Študijske risbe, 1933–1937, svinčnik, tuš, papir, 

različne dimenzije, zasebna last
Boris Skalin

Hmeljska kopica (posneta na Bregu pri Šempetru), 
1967, črno-bela fotografija, 40 × 50 cm

Ob Bolski – vrvice, 2006, črno-bela fotografija, 
40 × 50 cm

Rudi Španzel
Nevesta, 1979/80, olje, platno, 138 × 95 cm, last 

Stalne zbirke Savinjskih umetnikov, Žalec
fotografija slike: Moja soba, 1979, olje, platno, 

136 × 135,5 cm (original je na ogled v Hotelu  
Rubin v Žalcu)

Damjan Švarc
Untitled #3/Neimenovano #3, 2013, digital G-typ 

print, 112 × 140 cm, avtorjeva last
Veljko Toman

Ravnica v Jordaniji, 2016, akril, platno, 70 × 100 cm, 
avtorjeva last

Rdeče morje (diptih), 2017, akril, platno, 80 × 65 cm, 
avtorjeva last

Petra, 2017, akril, platno, 80 × 100 cm, avtorjeva last
Mojzesov prehod čez Rdeče morje (triptih), 2017, akril, 

platno, 130 × 90 cm, avtorjeva last
Fran Tratnik

Suzana, 79 × 59 cm, ni dat., olje na platnu, sign.: l. sp., 
inv. št. 31/S, last Umetnostne galerije Maribor

Reprodukcija: Begunci I, 1916, lesonit, 119 × 89,5 cm, 
original last Muzeja novejše zgodovine Ljubljana

Alojz Zavolovšek
Elegija kozolcem, 2004, akril, platno, 81 × 100 cm,  

zasebna last
Opuščena domačija, 1966, olje, platno, 81 × 116 cm, 

zasebna last
Gradnja, 1965, olje, platno, 70 × 95 cm, zasebna last

Božidar Zavšek – Dare
Dnevni zapisi, (1 svitek od skupaj 18), 2008–2011, 

akril in svinčnik, platno,110 × 250 cm, avtorjeva last
Hrošči, 2008–2011, siporeks, barva, kovinski deli, 3 

kosi, a 25 × 35 cm, avtorjeva last
Milan Žolnir

Mak, 2013, barvna fotografija, 40 × 30 cm, avtorjeva 
last

Hibiskus – seme, 2017, barvna fotografija, 40 × 30 cm, 
avtorjeva last

Regrat, 2013, barvna fotografija, 40 × 30 cm, 
avtorjeva last

Jelica Žuža
Cvet, 1967, olje, platno, 34,5 × 27 cm, last Galerije 

sodobne umetnosti Celje
Portret Gospe Lize V, 1991, olje, platno, 83 × 64,5 cm, 

zasebna last
Tihožitje, 1984, olje, platno, 64 × 56,5 cm, zasebna last
Posoda z draperijo, konec petdesetih let, olje, platno, 

34 × 32 cm, zasebna last
Tandem AnKo (Andreja Džakušič & Keiko Miyazaki)

Tihožitje /Still Life, 24. 5. 2019, performans (glavna 
dvorana dvorca Novo Celje, sledi otvoritvenega 
performansa na ogled na razstavi)



Kustosinje projekta

Alenka Domjan (1951) je diplomirala iz ume-
tnostne zgodovine in arheologije. Študijsko se je 
izpopolnjevala v Nemčiji (1985) in Avstriji (1995), 
končala podiplomski študij (2002) in leta 2006 
prejela strokovni naziv muzejske svetnice. Med 
letoma 1978 in 1988 je bila vodja likovne dejav-
nosti pri Zavodu za kulturne prireditve Celje, nato  
do leta 2005 direktorica, do upokojitve (2010) pa 
umetniška vodja Centra sodobnih umetnosti Ce-
lje pri Zavodu Celeia Celje. Deluje kot kustosinja 
za polpreteklo in sodobno umetniško produkcijo. 
Je avtorica številnih likovnih projektov doma in 
v tujini ter študij v kataloških, monografskih in 
revijalnih izdajah.

Karin Požin (1993) je leta 2018 magistrirala iz 
umetnostne zgodovine ter slovenskega jezika in 
književnosti. Njeni glavni področji zanimanja sta 
baročna umetnost in sodobna umetniška pro-
dukcija, s čimer združuje tradicijo s sodobnimi 
umetniškimi tokovi. Že med študijem se je ude-
leževala umetnostnozgodovinskih poletnih šol 
in znanstvenih konferenc, na katerih je s strokov-
nimi prispevki predstavljala štajersko umetnost 
in njeno umestitev v (srednje)evropski kontekst. 
Sodelovala je tudi pri drugih projektih interdisci-
plinarne narave.

Mojca Puncer (1972) je doktorirala iz filozofije 
na Univerzi v Ljubljani. Deluje kot pedagoginja 
v kulturi in kritičarka/recenzentka, kot neodvisna 
kuratorka na področju sodobne umetnosti (med 
drugim  je sodelovala v mednarodni kuratorski 
skupini pri kolaborativnem umetniškem projektu 
BLOKI, 2013–2015) in publicistka. Je ustanovna 
članica Inštituta za nove medije in elektronsko 
literaturo v Ljubljani. Objavlja v številnih publika-
cijah doma in na tujem. Je avtorica knjig Sodob-
na umetnost in estetika (2010) ter Medprostori 
umetnosti (2018).

Andreja Rakovec (1980) je leta 2008 končala 
podiplomski študij s področja umetnosti novega 
veka na Oddelku za umetnostno zgodovino na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2014 deluje 
samostojno kot samozaposlena v kulturi – kura-
torka. Pripravlja razstave sodobne likovne ume-
tnosti in fotografije. Področje njenih raziskav ob-
sega florentinsko renesančno slikarstvo, kiparstvo 
v javnem prostoru, proučevanje sakralne umetno-
stne dediščine ter umetnosti 20. in 21. stoletja. Je 
avtorica več znanstvenih in strokovnih objav.

Milena Zlatar (1955) je umetnostna zgodovi-
narka, višja kustosinja in muzejska svetnica. Di-
plomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 
leta 1978 je bila zaposlena kot kustosinja v Koro-
ški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, 
med letoma 1997 in 2008 pa je bila direktorica in 
programska vodja galerije. Področje delovanja: 
muzealstvo, razstavna dejavnost in likovna kritika. 
Je prejemnica Valvasorjevega priznanja in avtorica 
številnih strokovnih člankov v monografijah, kata-
logih in periodiki ter pomembnih retrospektivnih 
razstav. Vse do upokojitve leta 2013 je snovala 
podobo stalne zbirke Koroške galerije likovnih 
umetnosti v Slovenj Gradcu. 



Za sodelovanje in pomoč pri postavitvi razstave se zahvaljujemo vsem umetnikom in institucijam: Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije, Umetnostni galeriji Maribor, Pokrajinskemu muzeju Celje, Festivalu Velenje – Ga-
leriji Velenje, Muzeju Velenje, Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Zavodu Celeia Celje – Centru 
sodobnih umetnosti Celje, Kulturnemu društvu Galicija – Galeriji Doreta Klemenčiča – Maja, Občini Ljubno – 
Zavodu Savinja, Zavodu ARS Cesar in zasebnim lastnikom umetniških del, ki so posodili dela za to razstavo.

Razstavo je omogočila Občina Žalec, za podporo pa se zahvaljujemo tudi savinjskim občinam: Ljubno, 
Mozirje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji in Vransko.
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