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V ODBOJU SVETLOBE 

Sandi Červek, Marko A. Kovačič, Ana Kučan, Saba Skaberne, Gorazd Vilhar in 
Mojca Zlokarnik v dvorcu Novo Celje.

Snovati in oblikovati razstavo V odboju svetlobe je bil prav poseben užitek, hkrati pa 
resen izziv: kako dela avtoric in avtorjev umestiti v sobane in v zgodovinski kontekst 
dvorca Novo Celje, ki hrani nešteto lepih, pa tudi tragičnih zgodb. Njegov zgodovinski 
in umetnostnozgodovinski vidik dopolnjujejo osebne zgodbe – vse od usode grofov 
Gaisruck, ki so dvorec začeli graditi okoli leta 1756, pa do 19. stoletja, do pesnice Fan-
ny Haussmann in njenega očeta, ki sta grad izgubila zaradi Haussmannove poslovne 
nespretnosti. Kljub temu da so poznejši lastniki opremo in umetniška dela razselili in 
razprodali, je dvorec ohranil šarm, zapisan v zidovih. Zadnji udarec je doživel v letih pred 
2. svetovno vojno, ko je bila ob prodaji dvorca razprodana njegova bogata notranja 
oprema. Del nje, kot npr. baročne skulpture s stopnišča, so preselili v Rudolfinum, v 
stavbo Narodnega muzeja v Ljubljani, kjer še danes krasijo osrednje muzejsko stopni-
šče. V času, ki je sledil, so se v dvorcu, utrujenem od stoletij, dogajale le še žalostne 
zgodbe. Na koncu teh zgodb so dvorec izpraznili do golih sten. Vendar se je v zadnjih 
20-ih letih le nekaj spremenilo. Že leta 2003 so sodelavci žalskega ZKŠT v dvorcu začeli 
izvajati različne kulturne programe (koncerte, slikarsko šolo... ) in leta 2013 prvič vse 
reprezentančne sobane glavnega nadstropja naselili z deli grafičnega oblikovalca Jo-
žeta Domjana. Tako odtlej vsako poletje dvorec zaživi skupaj z likovnimi in glasbenimi 
vsebinami ter z visoko frekvenco umetniškega dogajanja kliče k njegovi prenovi.

Usoda nekdaj bogato opremljenega baročnega dvorca pa je porodila igrivo zamisel, 
da bi ga tokrat, to poletje, za nekaj mesecev naselili in ga opremili s sodobno ume-
tnostjo, tako kot da bi v njem zares bivali in si ustvarili razkošno udobno bivališče z 
močno reminiscenco na nekdanji blišč tega prostora. V času priprav smo preigrali več 
scenarijev in se spraševali – kaj in kako, zakaj sploh in s kakšnim sporočilom. Odgovor 
smo našli v iskrivih avtorskih poetikah. A kljub želji po bivalni izkušnji v dvorcu se je 
vendarle “zgodila“ razstava, ki konceptualno sledi ideji nekdanjih tematskih oprem 
grajskih soban in kabinetov. 

Izbrana dela umetnic in umetnikov z enkratnostjo in posebnostjo ustvarjajo kontraste, 
morda tudi vsebinska in formalna nasprotja, pa vendar so dovolj skladna, da lahko 
oblikujejo žlahten estetski učinek dvorskih likovnih pripovedi. Te vodijo do užitka širokih 
vizualnih asociacij, hkrati pa nas spomnijo na svetlobo, na “prapočelo“ vizualne ume-
tnosti, ki ožarja misli, s tem ko našemu očesu omogoči videti; brez naravne svetlobe 
ali umetne luči je naš vid otežen, nemogoč. In kot pravi teorija o svetlobi in barvnem 
spektru, naš stvarni svet del svetlobe vpije in del odbije. V odboju svetlobe pa se zgodi 
marsikaj; ne le da vse postane vidno, postane tudi čutno, haptično, zbudijo se čustva, 
misli, odločitve ... Naslov V odboju svetlobe presega tehnične in vizualne učinke svetlobe 



v umetnosti, saj posega tudi v polje simbolnega. Zatorej sledimo svetlobi in njenim 
odbojem ter se sprehodimo skozi na novo opremljeni dvorec!

Soba črnih diamantov slikarja Sandija Červeka nam jasno predoči vlogo in pomen 
svetlobe v likovni umetnosti. Njegove slike kažejo, kako se barva rodi med svetlobo in 
temo. Posamezne brazde, vrezane v površino slike, v barvni pigment, so kot lovke, ki 
lovijo svetlobo. In prav te brazde, ki sledijo vnaprej zamišljeni shemi, reliefno izrišejo 
razgibane krožne geometrijske oblike – loke ali spirale, ki se vrtinčijo v neskončnost 
prostora, v črno luknjo vesolja. Temna barvna snov je njegovo sredstvo za analitično 
raziskovanje svetlobe in njenih učinkov. Črna barva sicer absorbira vse barvne/sve-
tlobne valovne dolžine, a Červek iz črnine pričara svetlobo. Radikalna redukcija barve 
na eno samo zahteva subtilnejša slikarska sredstva, kot so ritem, tekstura, kompozicija 
in gradnja prostora. Asketsko, a hkrati veličastno in razkošno se njegova črna platna 
razprostirajo po sobani ter dvorcu podarijo črno eleganco, ki jo je nosila tudi znamenita 
prebivalka dvorca Novo Celje – pesnica Fanny Haussmann.

O drugem in drugačnem pomenu svetlobe se lahko prepričamo v sosednji sobi s 
fotografijami Gorazda Vilharja – ne zgolj v tehničnem smislu fotografskega po-
stopka, ampak tudi v sami Vilharjevi fotografski poetiki, kjer svetloba zarisuje intimna 
fotografova opažanja, ko intuicija odloči, kdaj je pravi trenutek za pritisk na sprožilec. 
Vilhar je pred tridesetimi leti odšel na Japonsko, kjer še danes živi in dela. Začarali so 
ga različni japonski tradicionalni festivali, zlasti Matsuri, ki predstavlja najvišjo obliko 
čaščenja starih šinto božanstev. Pozorno je beležil dogodke na festivalih, kjer se tradicija 
in preteklost srečujeta s sodobnim načinom življenja in iskanjem lastne identitete v 
kompleksni družbi 21. stoletja. Njegovo oko je sledilo japonskim verskim običajem in 
odkrivalo očarljive detajle iz veličastne japonske kulture. Bogati kolorit in natančno 
kadriranje, odliki Vilharjevih analognih fotografij, sta v dvorec prinesla tisti čarobnih 
dah Daljnega vzhoda, ki je oplajal tudi marsikateri baročni dvorec. 

Svetloba, ki se lomi skozi meglo, takrat, ko temperatura pade pod rosišče in se ohlajeni 
zrak pomika proti tlom, je zarisala fotografije Ane Kučan. V sobi versajskih vedut vidi-
mo, kako svetloba plaho pronica skozi meglo in nam s svojo kopreno zakriva poglede 
na versajske vrtove, hkrati pa nas popelje v njihovo skrivnostno strukturo. Le kako v 
jutranjih meglicah ujeti pogled na očarljive vrtove znamenitega baročnega vrtnarja 
Andréja Le Nôtra, ki jih je oblikoval za preračunljive poglede francoskega Sončnega 
kralja – Ludvika XIV.? Ana je našla ključ; z izurjenim očesom krajinske arhitektke nam 
na povsem drugačen način kaže prostrane versajske vrtove z neskončnimi vodnimi 
površinami, ki skupaj z dvorcem Versailles predstavljajo enega največjih dosežkov 
francoske umetnosti baročnega obdobja. Anin pogled na krajino, njene posebnosti in 
razsežnosti, ki jih človek preoblikuje in estetizira, je najprej profesionalen, njena avtor-
ska fotografija pa razkriva še tisti drugi pogled, ki kaže na osebni odnos do narave. In 
prav o tem govorijo fotografije, posnete v tistem februarskem jutru, ko so se meglice 



zagrizle v drevorede in aleje; Ana jih je s svojim fotoaparatom spremenila v brezčasne 
sublimne prostore – L’espace infini –, v neskončne prostore. In ker se je dvorec Novo 
Celje nekoč ponašal s čudovitim parkom in vrtovi, so njene fotografije versajskih vrtov 
hkrati tudi spomin na novoceljske. 

V sosednji sobani se je razprostrla mavrica. Njen lok spektralnih barv razklane svetlobe, 
ko se sončni žarki odbijajo od vodnih kapljic, je prodrl v dvorec. Barvna platna slikarke 
in grafičarke Mojce Zlokarnik pripovedujejo zgodbo natančnih barvnih razmerij 
spektralnega loka, ki se izrišejo v različnih barvnih odtenkih ter ustvarjajo zaporedja 
kontrastov s platna na platno. Za umetničin pristop so značilni trije osnovni elementi 

– barva, ploskev in črta. Posamezna barva ni nikoli sama, vedno je postavljena v odnos 
do druge barve. Barvna razmerja umetnica dodatno poudari s premišljenimi potezami 
vertikalnih črt ali zadrg. Njene slike dihajo v dialogu s prostorom; s steno, na katero 
so obešene, ustvarijo natančno urejen ambient, ki pa ga barvna razigranost sproti 
spodnaša. Pri platnih je umetnica zavezana tradiciji zahodnega modernizma, ko pa 
stopi v polje ustvarjanja papirja, ki ga z vso pozornostjo izdela sama, se tako v teksturi 
kot barvni risbi dotakne daljnih vzhodnih kultur in njihovega občutja. Zadala pa si je 
še eno nalogo: da posebej za našo razstavo ustvari delo, izhajajoče iz rokopisa Fanny 
Haussmann.

Svetloba južne poloble, Afrike in Avstralije, odseva v kiparstvu Sabe Skaberne, ki ima 
močno intimno izkušnjo obeh kontinentov, od koder je prinesla tudi preprostost, izha-
jajočo iz narave, iz zemlje. Marsikatera njena skulptura izkazuje ta preprosti, a izpovedno 
močni princip. Eno takšnih del so Bube, kresnice in vsa ta čudovita bitja – serija duhovitih 
figurin iz žgane gline. Črno obarvane spominjajo na afriške kipe iz ebenovine in so 
prav “po afriško“ eksotične ter nabite z erotično energijo. V določenem trenutku je polst 
postala njen kiparski material, kar je dovolj nenavadna odločitev za kiparko. A z visokim 
objektom, s “preslico“ iz raznobarvne polsti, imenovano Maravee (v furlanščini čudovito), 
je dokazala, zakaj je izbrala prav polst. S prostorsko instalacijo – Whitefella-Blackfella 

–, kjer tematizira travmatično avstralsko zgodovino genocida nad staroselci, je tezo o 
polsti kot ustreznem materialu le še nadgradila. Detajli različnih delov človeškega telesa 
iz polsti – črna noga, prišita na belo; bela glava, pripeta na črno; bela polst, prekrita z 
rdečo, povezana s črno roko ... so močni vizualni učinki z družbeno kritičnim sporočilom.

Marko A. Kovačič, kipar, performer in videast, slovenski pionir intermedijske ume-
tnosti, je v družbi šesterice prevzel vlogo tistega, ki je v dvorcu ustvaril “kabinet ču-
des“, kakršen pritiče vsakemu pravemu dvorcu. Naselil ga je s futuristično civilizacijo 
Plastosov. Tega kompleksnega in obsežnega projekta nismo mogli predstaviti v celoti, 
ampak le z nekaterimi segmenti, kot so veliki Plastos in posamezne glave Plastosov iz 
ribje kože, pa tudi komore, naseljene z zavrženimi igračami. Kovačičeva naklonjenost 
avantgardnim umetniškim gibanjem se izkazuje tudi v neke vrste ready-madu. Ume-
tnik zbira najrazličnejše predmete, da bi bili v ustvarjalnem procesu deležni njegove 



intervencije. Predmeti so del osebne, a tudi kolektivne zgodovine, podobno kot njegov 
opus videoumetnosti; dva izbrana videa z vsebino naše nekdanje skupne preteklosti 
pomenita danes pravo kurioziteto in še kako sodita v kabinet čudes, tretji, Rdeča figura, 
pa govori o času krutosti, o današnjih ideoloških bitkah, o bitkah za človekove pravice, 
za ohranitev narave ... 

Dela šesterice umetnic in umetnikov so radoživa in drzna ter zavita v tančico dvorne 
etike in lascivnih skrivnosti. V svoji “tu biti“ vodijo dialog s spominom na nekdanje ži-
vljenje baročnega dvorca ter hkrati nudijo izhodišče za razmislek o njegovi revitalizaciji. 
Veseli nas, da se je razstava uvrstila v letošnji poletni program ZKŠT Žalec in postala del 
žlahtnih prizadevanj, da bi obnovljeni dvorec postal palača umetnosti in referenčna 
točka za vse umetnosti – od vizualne do glasbene, literarne in gledališke. 

Vesna Teržan, uni. dipl. umetnostna zgodovinarka
(lektura Mojca Hudolin)
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Sandi Červek
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Saba Skaberne

Gorazd Vilhar

Mojca Zlokarnik 



Sandi Červek, je diplomiral je leta 1985 na ljubljanski 
Akademiji za likovno umetnos pri prof.Gustavu Gna-
mušu. Ukvarja se slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo 
in oblikovanjem. Aktivno je posegel v slovenski kulturni 
prostor v drugi polovici osemdesetih letih 20.stoletja, 
in v “času” nove podobe vztrajal na pozicijah moder-
nistične tradicije in abstrakcije. Njegove slike veljajo za 
radikalnejšo različico slikarske redukcije, četudi s svojimi 
črnimi slikami izredno zanimivo gradi prostor znotraj 
dvodimenzionalnega platna. Tisto kar ustvari žlahtne 
učinke na njegovih slikah sta svetloba in tekstura, kajti 
posvetil se je natačnemu študiju optičnih učinkov in 
redukcije barve. Leta 1998 študijsko bival v New Yorku. 
Od leta 1982 je sodeloval na mnogih razstvah v tujini 
(Belgiji, Franciji, Španiji, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Hrvaški, 
Bosni in Hrecegovini) in imel tudi  vrsti samostojnih 
razstava. Prejel je več nagrad – tudi Veliko nagrado med-
narodne likovne razstave Pannonia '92 in Rembrandtov 
cekin 1993 ter nagrado Prešernovega sklada 2020.

Sandi Červek, iz serije »Kar to ni, to je«, 2019, akril in svinčnik na platnu, 90 x 130 cm, Ljubljana, inv. št. 8366



Sandi Červek, iz serije SLIKA, 2016, olje na platnu, 200 x 120 cm



Marko A.Kovačič, je kipar, diplomiral je na Akademi-
ji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je končal tudi 
kiparsko specialko. Kot samostojni polimedijski in 
interdisciplinarni umetnik se ukvarja s performansom, 
skulpturo, z instalacijami, videom, glasbo, s filmom 
in teatrom. V bistvu je eden prvih predstavnikov in-
termedijskih akterjev v Sloveniji. Je ustanovni član 
Gledališča Ane Monro (1981–1991), skupine R IRWIN 
S (1983– 1985) in skupine Zlati kastrioti (od 2000-
2008). Razstvaljal je na številnih skupinskih razstvah 
in spektakelskih dogodkih ter prirejal samostojne av-
torske razstave kot dogodke. Eden njegovih najobse-
žnejših in najkomplesnejših projektov je Civilizacija 
Plastosov iz 23. stoletja. Mednarodno združenje ICAN, 
International Contemporary Art Network s sedežem 
v Amsterdamu, je projekt Civilizacija plastosov raz-
glasilo za Delo meseca (februar 2003). Za svoje delo 
je leta 1987 prejel nagrado Zlata ptica in leta 1994 
Zupančičevo nagrado mesta Ljubljane.

Marko A. Kovačič s skulpturo Kastor Meško, 1999, mešana tehnika, 110 x 80 x 125 cm



Marko A. Kovačič, glava prebivalca iz para futurističnega projekta Civilizacija Plastosov, 1999, mešana 
tehnika, 50 x 50 x 50 cm



Ana Kučan, je krajinska arhitektka, profesorica za 
teorijo in oblikovanje krajine na Oddelku za krajin-
sko arhitekturo na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Po diplomi v Ljubljani je leta 1992 magi-
strirala na GSD univerze Harvard, leta1996 pa na 
Univerzi v Ljubljani še doktorirala. Je vodja Studia 
AKKA za krajinsko arhitekturo in urbanistično načr-
tovanje. Ustvarila je vrsto del, razstavljenih doma in 
v tujini ter prejela več nagrad, med njimi nagrado 
Piranesi (1998 in 2002), Plečnikov nagrado (2003), 
leta  2006 je bila med finalisti nagrade Rosa Barba 
v Barceloni. Deluje kot urednica in publicistka, od 
leta 2015 do 2020 je pisala tudi kolumne za Dnev-
nik. Je vodilna avtorica projekta Vsi odtenki zelene/
All Shades of Green za 12. Arhitekturni bienale v 
Benetkah. Svoje fotografije je predstavila na več 
samostojnih razstavah (Galerija Božidar Jakac, Ko-
stanjevicia na Krki, Galerija AQ v Celju, Mala galerija 
Cankarjevega doma, Mestna galerija Nova Gorica) 
in na Festivalu fotografije Maribor.

Ana Kučan, iz serije L’ espace infini # 17, 2014, črnobela fotografija, 1500 x 216 cm



Ana Kučan, iz serije L’ espace infini # 5, 2014, črnobela fotografija, 150 x 216 cm



Saba Skaberne, je kiparka, diplomirala je na kipar-
skem oddeleku Akademije za likovno umetnost v Lju-
bljani. Od leta 1987 deluje kot svobodna umetnica 
in je članica Društva slovenskih likovnih umetnikov, 
članica DLUL ter članica sekcije za unikatno oblikova-
nje Društva oblikovalcev Slovenije. Do sedaj je imela 
40 samostojnih razstav in sodelovala na več kot 60. 
skupinskih razstavah in projektih. V letih med 1995 in 
2000 je aktivno sodelovala v neodvisni kiparski skupini 
Voda & Kipi. V svojem ustvarjalnem opusu se ukvarja z 
malo plastiko, portretom, ambijentalnimi postavitva-
mi, site specific postavitvami, v zadnjem času pa se 
posveča raziskovanju polsti, kot kiparskega materiala. 
V letih med 2003 in 2008 je živela in ustvarjala v Perthu 
v Zahodni Avstraliji, kjer je bila leta 2003 nekaj mese-
cevkot gostujoča profesorica in asistirala na oddelku 
za kiparstvo na Edith Cowan University. Kot likovna 
pedagoginja je delovala na šoli za uporabno umetnost 
Famul Stuart v Ljubljani, občasno vodi  umetniške de-
lavnice za otroke in odrasle. 

Saba Skaberne, Contained Fire/Ukročeni ogenj (detajl), 2020/21, polst, 160 x 26 x 12 cm



Saba Skaberne, Maravee (detajl), 2018, skulptura iz polsti, 230 x 70 x 70 cm



Gorazd Vilhar, je umetnostni zgodovinar in fotograf. Od 1985 živi na Japonskem, 
kjer skupaj s svojo življenjsko sopotnico, kulturno antropologinjo, američanko Char-
lotte Anderson raziskuje kulturo in tradicije Japonske ter ostalih azijskih dežel. Vilhar 
in Andersonova sta avtorja desetih knjig o japonski kulturi, številnih potopisov, ki jih 
objavljata v revijah in na spletnih straneh, predavata o japonski tradiciji na Japonskem 
inštitutu v New Yorku ter na drugih inštitucijah v Tokiu in Yokohami. Med Vilharjevimi 
pomembnejšimi razstavami so: To the Goddess of Light, Fuji Photo Salon,Tokyo (1987); 
Photo Byobu - Fotografije na tradicionalnih zložljivih panojih, Konica Plaza, Tokyo 
(1989); Matsuri, Nikon Salon,Tokyo (1994); 25 years in Japan, Fuji Film Square,Tokyo 
(2010), Božanski detajl, Cankarjev Dom, Ljubljana (2011); The Little Book of Japan 
(predstavitev njegove najnovejše knjige), pod pokroviteljstvom Japonske ambasade, 
Hotel Union, Ljubljana (2013)

Gorazd Vilhar, maiko – plesalka, pevka in igralka na festivalu Gion Matsuri 
v Kyotu, barvna fotografija objavljena v Vilharjevi knjigi Matsuri,1994



Gorazd Vilhar, Tomoe Gozen na konju, legendarna bojevnica iz 12. stoletja in hkrati konkubina generala 
Minamote, obred Jidai Matsuri, Kyoto, barvna fotografija objavljena v Vilharjevi knjigi Matsuri,1994



Mojca Zlokarnik, je akademska slikarka in grafi-
čarka, izredna  profesorica in urednica. Zaključila 
je dodiplomski (1993) in podiplomski (1995) študij 
slikarstva pri prof. Metki Krašovec in magistrirala 
iz grafike pri prof. Lojzetu Logarju (1998) na ALUO 
v Ljubljani. Študijsko se je izpopolnjevala v Pragi, 
New Yorku, Parizu, Bolgariji, Nemčiji in številnih 
manj formalnih potovanjih. Od leta 2001-2015 je 
bila odgovorna urednica revije Likovne besede, zdaj 
je članica njenega uredniškega odbora. Od leta 
2009 je sourednica zbirke Ljubljana osebno, alterna-
tivni vodič. Od marca 2017 je predsednica Društva 
likovnih umetnikov Ljubljana. Ima status samostoj-
ne ustvarjalke na področju kulture. Sodelovala je 
na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah v 
Sloveniji in tujini. Ustvarja na področju slikarstva in 
umetniške grafike. Leta 2016 je bila nominirana za 
nagrado kraljice Sonje Norveške za grafiko.

Mojca Zlokarnik, iz cikla Knjižnica Fanny Hausmann, 2020,  
barvni linorez, barvni papirji, encikolpedije, različne dimenzije



Mojca Zlokarnik, Tri barve - Rdeča, 2015, akril na platnu, 145 x 160 cm
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