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DIALOG:  
FANTASTIKA – GEOMETRIJA
ali Preteklost in Prihodnost v igri Realnosti

FANTASTIKA: 
France Mihelič
Iva Tratnik 
Damijan Kracina 

GEOMETRIJA: 
Avgust Černigoj 
Roman Makše 
Borut Popenko 

Kustosinji razstave:
mag. Alenka Domjan in Milena Zlatar

Zahvaljujemo se Kobilarni Lipica – Galeriji Avgusta Černigoja in Goriškemu muzeju – 
Grad Kromberk, Pokrajinskemu muzeju Ptuj – Ormož, Loškemu muzeju Škofja Loka 
in MMC Kibla, da so nam prijazno nudili strokovno pomoč in posodili umetniška 
dela za postavitev razstave.
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Nova serija razstav v dvorcu Novo Celje 2022–2025: DIALOGI

Projekte, ki smo si jih zamislili v naslednjem štiriletnem obdobju, smo poimenovali 
DIALOGI. Nastali so po avtorski zamisli kustosinje mag. Alenke Domjan, specifičnost 
posameznih sklopov pa so oblikovale mag. Alenka Domjan in Milena Zlatar 
(FANTASTIKA – GEOMETRIJA, leto 2022), Vesna Teržan (ČLOVEK IN PROSTOR; 
umetnik in zgodovina, 2023), dr. Mojca Puncer (MATERIALNO – NEMATERIALNO, 
2024) in mag. Andreja Rakovec (ŽIVO – NEŽIVO, 2025). Posamezni projekti bodo s 
svojo zasnovo, umetniško naravo in likovnim izrazjem na prvi pogled nasprotujoči 
si v nagovoru, po svoji ognjevitosti pripovednega, likovno taktilnega, materialnega, 
tehnološkega ..., kjer se bodo porajale tudi naključnosti, pa izjemno privlačni in 
odprti za kompromise. Dialog posameznih avtopoetik v vseh štirih sklopih lahko 
razumemo kot metodo, skozi katero se pretakajo različni pogledi in koncepti, ki 
sprožajo komunikacijo, predvsem pa dvigujejo raven razmišljanja v igri konfliktov in 
njihovega reševanja. Zato mu pridajamo akcent etičnega imperativa, predvsem pa 
ga jemljemo kot nosilca univerzalne pozitivne konotacije, ki je sposobna prepoznati 
nasprotja in jih tudi razumeti, kar je za današnji čas ključnega pomena. 





Leto 2022: FANTASTIKA – GEOMETRIJA
Preteklost in Prihodnost v igri Realnosti

Umetniki s svojo senzibilnostjo doživljajo svet vsak na svoj način. V njem se 
svobodomiselno gibljejo in z likovnimi pričevanji, četudi oblikotvorno različnimi, 
intenzivno komunicirajo z danim okoljem in družbo. Njihov povezovalec pa 
je gledalec. Ta vstopa med slikarska in kiparska telesa in s tem, ko je vpet v tkivo 
prostora, nehote povezuje vizualna nasprotja v tanko nit »čudenja«, s katerim ohranja 
napetost in hkrati odpira možnost njihovega medsebojnega razumevanja. Njegova 
fizična in mentalna prisotnost, ki sta dinamično vtkani v strukturo predstavitve, pa ga 
vodita skozi posamezne likovne zgodbe, ki se odvijajo ob prehajanju med prostori 
in v pripovednem ter oblikovnem smislu potencirajo senzitivno moč med realnim 
in fantastičnim. 

Da bi gledalcu čim bolj približali resonanco predstavljenih umetnin, jim za 
razumevanje ponujamo zgodovinsko podporo z jasno berljivimi primeri umetniških 
kosov avtorjev, nosilcev posameznih likovnih identitet, kot so fantastika in demonična 
bitja v delih Franceta Miheliča in konstruktivistična dela z izkušnjo rabe geometričnih 
oblik Avgusta Černigoja. S tem obiskovalcu omogočamo lažjo berljivost nagovorov 
in razumevanje likovnih preobrazb v delih mlajše generacije: Damijana Kracine, Ive 
Tratnik, Boruta Popenka in Romana Makšeta, ki se odvijajo v povsem sodobnem 
vzdušju. 

V pričujočem projektu torej razgrinjamo pogled na delo umetnikov in njihovo 
značilno osebno ikonografijo; na kontrastne napetosti pa tudi bližino, ki na čustveni 
in optični ravni odpirajo razmislek o delovanju razmerja do specifičnih umetniških 
organizmov, takih, ki nosijo narativni, simbolni nagovor večnega spreminjanja, 
in tistih, grajenih na minimalizmu, geometriji in racionalnih vzorcih. Oba pola se 
drug ob drugem utelešata v dialogu in se v generacijskem razkoraku v prostoru 
baročnega dvorca Novo Celje, ki že sam v sebi nosi svoje zgodbe skozi čas, dotikata 
in prepletata v osrednji dvorani dvorca. 

Dialog bo potekal v perspektivi nagovorov: z demoničnimi bitji Franceta Miheliča, 
Damijana Kracine in Ive Tratnik. Izbrane podobe (slike, grafike, risbe, kipi in mobilije) 
nosijo značaj poetičnih, včasih celo srhljivo artikuliranih fantazem umetnikov, ki 
zadevajo občečloveško izkustvo. Pri vseh treh umetnikih je sanjski, domišljijski, 
fantastični svet nadgradnja dejanskega sveta v skladu z njihovo lastno umetniško 
subjektiviteto – podobe so namreč svojevrstne projekcije notranjih izkustev in 
predstav o svetu, spominih, željah, sanjah, upanjih, strahovih, fantazijah ..., o čemer v 
nadaljevanju beremo v besedilu Metamorfoze Milene Zlatar. 



Metamorfoze/Preobrazbe – epska pesnitev rimskega pesnika Ovidija (47 pr. n. 
št. – 17 n. št.) je preživela vse premene časa in je pomembno vplivala na spoznanja 
mnogih, ki so se poglabljali v mite in njihove pomene; poskušali so jih razumeti 
in tudi pojasniti. Miti, ne le grške in rimske mitologije, se dotikajo religij, filozofij, 
etnologije, umetnosti in drugih znanosti. Vedno znova si jih prikličemo v spomin, so 
kolektivni spomin človeštva. 

Eden izmed pionirjev »fantastike« in (nad)realnih svetov v slovenskem kulturnem 
prostoru je slikar in grafik France Mihelič (1907–1998), ki je eno od svojih del 
podnaslovil Iz takšnih smo snovi kot sanje. K temu bi lahko dodali še vse tiste nevidne 
(mikro)ekosisteme v nas in okoli nas, kamor smo zapredena vsa živa bitja. Odkrivajo 
jih znanstveniki, umetniki pa slutijo, čutijo in spoznavajo zakonitosti krogotoka 
vsega živega in neživega, kar se prezrcali v stvaritve na zavestni in nezavestni ravni. 
Metamorfoze so misel o nenehnem spreminjanju, presnavljanju in preobražanju. 
Vse, kar živi, se spreminja, tudi snovni/predmetni svet. Miheličeva dela iz serije 
Metamorfoze in Dafne nas v prostorsko-vizualnem nagovoru in ob mitologiji 
baročnega dvorca uvedejo v takšne svetove.

Tokrat so z njim v simbiozi in z dialogi nastale nove entitete, novo stvarstvo 
Damijana Kracine in Ive Tratnik. Njuni hibridni svetovi, v formah in tehnikah, 
odsevajo spomine njunih osebnih poetik kot tudi dvorca; v teh prostorih še 
vedno »odmevajo« smeli koraki ljudi, ki so v arhitekturnem smislu ambiciozno 
načrtovali dvorec Novo Celje, zgrajen po vzoru palače Schönbrunn na Dunaju; ta 
je predstavljala moč in duhovni svet habsburških vladarjev. Nasprotje temu pa je še 
glasnejše odzvanjanje drugih spominov, še posebej temnih usod ljudi, prebivalcev 
dvorca. V poezijo odeto hrepenenje mladega dekleta, pesnice Fanny Haussmann, 
ne more preglasiti trpljenja več kot tristo ljudi, označenih za »umobolne«, ki jih je 
zločinski nacistični režim med drugo svetovno vojno zapisal smrti. Dvorec je po 
drugi svetovni vojni služil kot bolnišnica za ljudi s pljučnimi boleznimi in tuberkulozo, 
pozneje pa kot dom starostnikov. Bolečine in upanje hudo bolnih in zavedanje, da 
se življenje bliža koncu, so prav tako postale trajne zareze v spominu. Zato lahko 
dvorec najbolj razumejo, mehčajo (celijo rane), plemenitijo (v pričakovanju lepih in 
obetavnih časov) ali pa z antiutopijami opozarjajo na čeri tega sveta prav umetniki.

Damijan Kracina je kipar in večmedijski umetnik, ki že v osnovi razmišlja 
prostorsko, tudi ko pretaka po prostorih gibljive slike ali glasbo, še posebej pa takrat, 
ko se ukvarja z vizijo prihodnosti in paralelnimi svetovi; postavlja instalacije, sam ali 
v sodelovanju z drugimi umetniki. Njegovi imaginarni scenariji razvoja živih vrst se 
udejanjajo v avtorskih kipih, risbah, fotografijah, slikah/videih; prizorišča, kamor jih 
umešča, pa so zelo različna, naj gre za osebne ali skupinske projekte. Omenimo eno 
prvih in najbolj posebnih prizorišč, starodavno trdnjavo Kluže, ki se pne nad sotesko 
reke Koritnice. Skozi stoletja je bil njen namen vojaškega, obrambnega značaja, saj je 
predstavljala pomembno zaporo na dostopu v Bovško kotlino. Potem ko je postala le 
še pričevalka preteklosti (pozneje predvsem z muzejskimi vsebinami), so njen trdni 
»značaj« mehčali prav umetniki, saj je za nekaj let postala ARTileria Kluže. Kracina je 



skupaj s kolegi raziskoval tudi druge zanimive pojave v družbi, potem pa je vedno 
bolj širil polje delovanja v smeri antiutopičnih/distopičnih ambientov. Tokrat se je 
odzval povabilu – zanj novemu izzivu in je pripravil projekt, posvečen Dvorcu Novo 
Celje. Govorimo o projektu v nastajanju, ki bo končno podobo dobil šele v sozvočju 
ali disonanci in situ. Gre za instalacijo, postavitev, ki aludira na zgodovino dvorca in 
življenja njegovih prebivalcev. Pred drugo svetovno vojno je bila tam psihiatrična 
bolnišnica in leta 1941 so nacisti vse bolnike odpeljali na grad Hartheim v bližini Linza 
ter jih usmrtili. To temno stran zgodbe Novega Celja je težko odstirati in umetnik se je 
lotil zahtevne naloge. Z multipliciranjem črno-belih fotografij nagovarja psihologijo 
posameznika, ki ga fotografije na prvi pogled privlačijo, potem pa sledi spoznanje, 
da so zavajajoče. Prav tako gledalca zavajajo vrteči se objekti, kot igra mobilov ... Sledi 
streznitev, artefakti – fotografije so čudni odsevi zmedenega uma, kot psihogeneza 
slehernika. Vrteče naprave pa niso le nestalni mobili, prej so grozeče priprave za 
pečenje na žaru. Skrivnostni prostori, ki so jih nekoč imenovali »norišnice«, so vedno 
vzbujale nelagodje, a so hkrati ljudi zanimale, saj so bile duševne bolezni povezane 
z neznanim, tudi mističnim. In v takšno igro dvoumnosti nas zaprede Kracinova 
instalacija. Vzpostavi vzdušja med fikcijo in resničnostjo, predvsem pa je svarilo pred 
večnim človeškim »kanibalizmom«, ko človek uničuje sočloveka.  

Slikarka in večmedijska umetnica Iva Tratnik drzno pravi, da je slikanje ob koncu 
človeštva brezsramen eskapizem. Izpostavlja metamorfoze, ki jih gledalec lahko 
razume kot transhumanizem. Simbolična Dafne na slikah Ive Tratnik je že ujeta. Če 
se je v mitu nimfa v begu pred pohotnim Apolonom spremenila v drevo, je nimfa 
Ive Tratnik bežala pred realnostjo in se zatekla v virtualne svetove. Umetnica pravi, 
da je bežala pred razosebljenjem in objektivizacijo ter potem postala povsem nova 
entiteta. Inspiracije Ive Tratnik niso samo intuitivnost in sanje, ampak zavedanje 
in spoznanje. Umetnica spoznanja udejanji skozi montaže različnih elementov in 
nas popelje v svet antiutopij. Čeprav na slikah še vedno prepoznavamo običajen 
svet ljudi, živali, rastlin in predmetov, nas s posebnimi postopki, kot so kolaži, s 
kamufliranjem, plastenjem in nenavadno gradnjo slikovnega polja in kaotičnimi 
zasuki vidnega polja, pravzaprav zmede. Branje slike ni lahko, primorani smo, da 
menjavamo gledišča, fizične in tiste druge zorne kote. Vse videno združuje na videz 
nezdružljive motive, ki povzročajo, kot sama pravi, transgresivno trenje. 

Na predstavitvi Ive Tratnik v Novem Celju je poudarek na transformaciji bube v 
metulja. Umetnica pravi, da ji je »divja lepota« vešč antipod ukročene estetike 
ženskega lepotnega kanona. Antropomorfne oblike se spreminjajo v objekte. 
Tratnikova namreč pogosto vključuje motive telesa kot kipa, ki je zavestno okrnjen; 
je torzo, običajno ženske oblike. V spomin si lahko prikličemo mit, ko je življenju 
pogledala v oči Gorgona in je vse okamenelo. Umetnica razmišlja o »življenju« po 
človeku. V času bližajočih se katastrof nas vodi v antiutopije, ko v svetu ni več prostora 
za človeka. Na njenih slikah zaživijo predmeti, ki jih je ustvaril človek. Sam je postal 
demiurg, potem pa je izginil. Za sabo je pustil predmetni svet, ki ga poganja umetna 
inteligenca; in svet na slikah preraščata divja flora in prav tako mutirana favna. 



Vse je drugače od nekdaj cvetočih vrtov Novega Celja pa tudi drugače od utopičnih 
projektov z nasadi murv. Ukvarjanje s sviloprejkami je bila želje takratnih (pre)
ambicioznih lastnikov in je vodila v propad. Dvorec in posestvo so prodali. Pa vendar 
se iz zapredka, bube, vedno razvije prekrasen metulj. 

Dela Franceta Miheliča so romantični odsev fantastike in nadrealizma: »V 
metamorfoze kurentovskih pošasti je umetnik vse bolj vključeval tudi živi 
odtis gozda, saj se mu mitični kurenti spreminjajo v drevesne nestvore in 
drevesa oživljajo v vejevnata strašila v neštetih rastlinskih preobrazbah ...«1 
Takšnega fantastičnega sveta Franceta Miheliča gledalec ne sprejema z 
nelagodjem. Medtem ko so dela Damijana Kracine in Ive Tratnik povsem 
drugačna. Z negativnimi utopijami nas najprej povabita v na videz »krasni 
novi svet« kot iz antiutopičnega romana angleškega pisatelja Aldousa 
Huxleyja iz leta 1932. Pisatelj je črnogled glede prihodnosti in podobno 
razmišljata tudi Damijan Kracina in Iva Tratnik. Vzpostavita posebna 
vzdušja med fikcijo in resničnostjo kot v filmih ameriškega režiserja Wesa 
Andersona, potem pa sledi streznitev. Umetnika nas svarita pred črno 
prihodnostjo, dehumanizacijo in njenimi negativnimi posledicami. Grozi 
nam totalitarizem, ljudje postajajo samo še humanoidi, stroji. Napovedi 
takšnih mračnih postapokaliptičnih stanj, pa so potrebne, da se človeštvo 
strezni in pravočasno ukrepa. 

S »fantastiko« pa stopi v dialog »izkušnja predmeta«, likovne stvaritve, ki posedujejo 
rabo geometrijskih oblik v abstraktnih formah. Zato ni naključje, da smo za izhodišče 
izbrali konstruktivistična dela vodilnega predstavnika slovenske zgodovinske 
avantgarde Avgusta Černigoja (1898–1985), ki si je s sredstvi geometrične 
abstrakcije prizadeval za konstruiranje nečesa novega, kar bo ustvarilo dinamično, 
celostno umetnino kot prostorsko stvaritev. Že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja 
se je ob poznavanju ruskega konstruktivizma in Bauhausa navdušil za geometrične 
oblikovne forme in princip konstrukcije, ki je omogočal ne zgolj estetsko, ampak 
tudi uporabno funkcijo kot dinamični vzgib novemu času. Iskal je torej način, da 
umetniškemu izdelku dá gibljivost in prostorsko razsežnost, drugačno, kot jo ponuja 
klasično zasnovana skulptura. Zato se je posvetil celostni ureditvi ambienta. Že 
leta 1924 so nastale prve študije in osnutki za arhitektonske konstrukcije z izkušnjo 
gledališke scenografije (risbe, kolaži, reliefi, objekti). Čeprav je šlo za enostavne, 
sestavljive ravne ploskve z izrezi (okna, vrata ...), je bila njihova konstrukcija v sestavi 
horizontale in vertikale izjemno drzna. Med njimi najdemo tudi študije (nekatere 
risbe in kolaži) s fantazijskim pridihom, ki so bile v praksi težko izvedljive, a so bile 
izvirne in edinstvene v času in prostoru. Podobnosti bi lahko iskali le pri ruskih 
umetnikih in na Zahodu, kamor so segali njihovi vplivi. Z današnjega gledišča 
predstavlja Černigojeva ustvarjalnost med letoma 1924 in 1929 in tista v šestdesetih, 
ko se je vrnil k izvorom abstraktne umetnosti in rabi geometrijskih oblik, resnično 
avantgardno dejanje. O idejah in stališčih do konstruktivistične umetnosti, zavedajoč 

1 Komelj, Milček: France Mihelič – sazu.si



se zahtevnih kod njenega razumevanja v času meščanske predstave o umetniškem 
izdelku, je teoretiziral v didaktičnem duhu tudi v reviji Tank: »Konstrukcije ne smemo 
gledati samo predmetno, temveč kot hipno emocijo, ki mora biti v zvezi s prostorom, 
časom in lučjo, ki daje življenje bitju, oni emocionalni enoti, ki jo umetnik imenuje 
konstrukcijo (kompozicijo v časovno-prostorskem trenutku. /.../ Navadnemu 
opazovalcu vse to ni razumljivo, ker razstavljeni predmeti nimajo nikake historije 
(kar vsebuje navadna slika). Pri opazovalcu morajo delovati sluh, čut, vid in istočasno 
razum, ki registrira opazovanje in končno sintetizira trajni doživljaj, ki ga navadno 
imenuje ‘čustvovanje’. S tem ni rečeno, da moramo vedno opazovati naravo, tj. 
videti samo zunanje, na primer hišo, drevo, osebo; čustvovanje mora odgovarjati 
notranjemu doživljaju z zunanjo vsebino pojma. Zato je pristna umetnost tam, kjer ni 
naravnega dogajanja in kjer se notranji svet lepote poda zunanji objektivnosti = formi«  
(Avgust Černigoj, Grupa konstruktivistov v Trstu, 1927, Ljubljana, št. 3, str. 90). 

Izkustvo Černigojeve abstraktne umetnosti in njene reflektirane rabe je doživljalo 
različne preobrazbe pri sodobnikih, morda najbolj očitne v scensko-prostorskih 
iskanjih pri retroavatgardnem gibanju NSK (Neue Slowenische Kunst) v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja na Slovenskem, z močno sugestijo pa tudi v kiparstvu 
devetdesetih in na prehodu v novo tisočletje v tako imenovanem novem 
slovenskem kiparstvu, ko se je »kiparsko telo« razprlo v prostor in postalo prehodno 
za pogled gledalca, včasih celo hipnotično, ko je iskal komentar med raznovrstnimi 
strukturami in pomeni. Zato je preprosta asketska likovna govorica (minimalizem) 
geometričnih oblik, ki v razstavni prostor prinaša realnost določenega ambienta, 
toliko bolj zanesljiva za gledalca, da zasluti, če že ne razbere, vse simbolne pomene 
in druge, klasično zasnovane kiparske vsadke, da jih poveže v celostno strukturo, da 
zazna njihovo čutno pojavnost in prične igro miselnih asociacij v prostoru. 

V tem kontekstu razmišlja tudi kipar Roman Makše. Svojo ustvarjalnost gradi na 
postminimalističnem kiparskem jeziku; v raziskovanju učinkov sodobnosti, kjer 
bistroumno išče redukcionistični kiparski izraz in ga pomika celo na rob tega medija, 
zaznamo dialektiko med konfiguracijo različnih kiparskih oblik kot predmetnih 
dejstev in konstrukcijsko razprtega kiparskega telesa, ki spominja na scenografske 
nagovore. S tem se celotna postavitev izmakne informacijski zasičenosti in dovoli 
gledalcu tiho, kontemplativno branje. Umetnika namreč bolj kot problematike 
kiparstva vznemirja prisotnost in aktivnost gledalca, njegov način gledanja, 
zaznavanja in gibanja po prostoru, predvsem pa učinki dražljajev in nivo doživljanja, 
ki nastaja s premikom pozornosti med funkcionalno formo objekta in posameznimi 
figurativnimi elementi. Tako razširjeno kiparsko polje postane zanimiv teritorij za 
gledalčevo mentalno strukturo, ko drsi med različnimi nivoji doživljanja, se ustavlja 
in se premika, išče obliko komuniciranja, zaznava drobne zgodbe in taktilnost 
materialov, vse to v osrčju asociativnega razmerja do celote kot zaključene zgodbe. 

Nič manj zapeljiv ni likovni nagovor slikarja Boruta Popenka, ki gledalčev pogled 
omreži v polja čistih barvnih učinkov in iluzijo slikovnega polja tako močno, da ga 



optična površina zapelje v pravo fantazmo subjektivnih odtisov. V sozvočju barve, 
z njeno otipljivo gostoto in svetlobnimi prehajanji ter oblikovno drugačno sestavo 
slike, kot smo je vajeni (sliko sestavljajo manjši in večji formati v različnih položajih, ki 
tvorijo posebno atmosfero in se navezujejo na ekonomijo prostora), nastaja povsem 
nova pozicija zaznave. Vsak oblikovani fragment v sestavi slike namreč nosi ubrane 
barvne vrednosti, včasih le z majhnimi optičnimi razlikami, drugič v kontrastu, ki v 
konvenciji perspektive med konstrukcijo ozkih belih zarisov kot okvirji barvnih partij 
potujejo navznoter in navzven. Zaradi različnih, spreminjajočih se perspektiv in 
barvnih spektrov (v eni sliki uporabi največ tri barve) nastajajo za oko različne točke 
bežišča: v neskončno oddaljen prostor, nato pa obrat v binarno pozicijo in spet 
nazaj ... Iluzija globine se tako s pomočjo linearno perspektivične mreže pomakne 
na ploskev in s svojo dvodimenzionalno razsežnostjo razprši očišče gledalca in mu 
odvzame možnost branja slike v skladu z realističnim kodom. Kajti z razstavitvijo 
optične iluzije je mesto realnega postalo vse bolj izmikajoče in v izginjajoči prostor 
objektivno berljivega se je naselila čista prezenca barvne substance. Ta ustvari nove 
optične moduse, ki v različnih konceptih razkrivajo variabilne postopke ploskovno 
prostorskih premikov. Slednji se pojavijo kot razprtje barvne teksture, kot simulirana 
prostorska konfiguracija ravnin, kot preplet, prekrivanje in spajanje ali gostitev 
snovnosti pigmenta površine same, ki vodi k decentralizaciji pogleda. Táki omenjeni 
optični modeli ustvarjajo zbeganost v dojemanju »realnosti in iluzije« in zahtevajo 
gledalčevo pozornost do vseh najmanjših perspektivičnih in barvnih premikov na 
slikovni ploskvi; zahtevajo gledalčevo toleranco in miselno odprtost za doživljanja 
barvnih substanc, ki jih uteleša umetnik. Kljub temu da njegova ustvarjalnost temelji 
na geometrični abstrakciji, ni čutiti nobenega manka pripovednosti v figurativnem 
smislu, saj ga gledalec nadomesti s svojo prisotnostjo in dejavnim razmerjem s 
sliko, kar izluščimo tudi iz Popenkovih besed, ko zapiše, da je zanj »najpomembnejši 
moment meja med objektom in subjektom, ki postaja prepusten za sproščanje 
pomenske energije, kar se v ustvarjalnem delu kaže predvsem kot svojevrstna 
srhljiva lepota.«

Umetnikov torej ne zanima več gmota/masa skulpture, ki statično zaseda 
mesto v prostoru, ali zgolj uokvirjena, v oglat lik zamejena slika na steni, 
temveč razprto kiparsko in slikarsko telo, ki celostno in dinamično delujeta 
v prostoru. Zato njihova dela niso »sveti gral« preteklosti, ampak so pravo 
vizualno bojišče, ki odpira prostor za tretjo silo, za gledalca, ki nehote 
postane akter delovanja – igralec na odru, kjer vsak njegov premik pogleda 
in gib telesa zazna interakcijo med posameznimi sekvencami abstraktnih 
oblik in njihovimi nagovornimi užitki, ki zaživijo na asociativni ravni. 
Tako gledalec postane na neki način tihi performer v odnosu do celostne 
koreografije raznovrstnih konstrukcijskih oblik, materialov, vsebin, 
simbolov ..., ko zatopljen sledi neoskrunljivi atmosferi umetniških sporočil.

Alenka Domjan in Milena Zlatar



Sodelujoči umetniki

France Mihelič
Damijan Kracina
Iva Tratnik
Avgust Černigoj
Roman Makše
Borut Popenko



France Mihelič (1907–1998) je med letoma 1927 in 1931 študiral na likovni 
akademiji v Zagrebu (profesorji J. Kljaković, M. Vanka, T. Krizman, V. Becić in L. Babić). 
Leta 1936 se je zaposlil kot profesor risanja na gimnaziji na Ptuju. Leta 1937 je prvič 
obiskal Pariz. Pred drugo svetovno vojno je razstavljal kot gost Neodvisnih. Po vojni je 
sprva služboval kot ilustrator, že leta 1945 pa je v prvi generaciji postal redni profesor 
na novo ustanovljeni likovni akademiji v Ljubljani. Večkrat je prevzemal rektorske in 
prorektorske dolžnosti. V Parizu je študijsko bival leta 1950. Leta 1954 pa je postal 
mednarodno prepoznaven, saj je razstavljal na beneškem bienalu in sprejel nagrado 
za grafiko. 

Bil je eden najbolj svojskih in vplivnih likovnih umetnikov 20. stoletja v Sloveniji, kot 
grafik tudi v tujini. Bil je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti od 
leta 1965 in član Accademie Fiorentina delle Arti del Disegno v Firencah. Za svoje 
ustvarjalno delo na področjih slikarstva, grafike, risbe, ilustracije in scenografije je 
prejel vrsto visokih nagrad doma in v tujini. Prešernovo nagrado je prejel leta 1949, 
1955 in 1965 ter štirikrat Levstikovo nagrado za ilustracijo. Jakopičevo nagrado je 
prejel leta 1978. Zapustil je izjemen opus, ki obsega več kot osem tisoč likovnih 
del, njegova ključna dela predstavljajo slovenske nacionalne zbirke.2 Leta 1992/1995 
je podaril risbe in grafike Miheličevemu kabinetu v okviru Pokrajinskega muzeja 
Ptuj – Ormož (zapuščino so dediči leta 1999 še dopolnili). Leta 1994 je izbrana dela 
podaril še Škofji Loki. Galerija Franceta Miheliča je dislocirana enota Loškega muzeja 
in se nahaja v galeriji nekdanje Kašče na Spodnjem trgu. Zbirko slik, risb in grafik je 
umetnik podaril v spomin na rojstne Virmaše in zgodnja otroška leta, ki jih je preživel 
v teh krajih.

2 Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne Galerije 1950–2000, Moderna galerija,  
Ljubljana, 2002



France Mihelič, Dafne in kurent, 1978, akril na platno, 111 x 138 cm, inv. št. LM S 17, 
last: Loški Muzej Škofja Loka



Damijan Kracina (1970) je leta 1996 zaključil študij kiparstva na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter leta 1999 magistriral iz kiparstva in video 
umetnosti na isti instituciji. Izpopolnjeval se je na rezidencah v Grazu v Avstriji (1998) 
in New Yorku (2000), na Tamarind Institutu v Albuquerqueju (2002) ter na Santa 
Fe Art Institutu v ZDA (2004). Bil je ustanovni član umetniške skupine Provokart in 
ustanovitelj ter nekaj časa tudi umetniški vodja centra za umetnost ARTileria Kluže. 
Je tudi soustanovitelj umetniške skupine Društvo za domače raziskave. Med najbolj 
odmevnimi projekti je bil Galapagos (2004), ki sta ga skupaj zasnovala z Vladimirjem 
Lebnom; gre za veličasten mozaik multimedijske sestavljanke, predstavljen v 
Sloveniji in tujini. Od leta 2010 je profesor na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo 
v Ljubljani. V letu 2015 je ustanovil Poslednji muzej sodobne umetnosti v Logeh. 
Ustvarja na področju kiparstva in večmedijske umetnosti. Živi in ustvarja v Ljubljani 
(več na: www.kracina.com). 



Damijan Kracina, Vzporedni časi, 2022, različni materiali, prostorska postavitev v 
Dvorcu Novo Celje, 2022



Iva Tratnik (1980) je magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani, smer slikarstvo (2012). Raziskuje različne umetniške prakse: pri slikanju 
uporablja tehniki olja in akrila ter dodaja kolaže, največkrat tekstilije; izdeluje skulpture 
in instalacije ter se ukvarja s site-specific intervencijami. Samostojno je razstavljala 
v Centru sodobnih umetnosti Celje (2017), Kibli v Mariboru (2018), Škucu (2019), 
Equrni v Ljubljani (2022) in na Gradu Rajhenburg v Brestanici (2021). Razstavljala je na 
nekaterih pomembnejših skupinskih in preglednih slikarskih razstavah, kot so Lepo 
slikarstvo je za nami, UGM Maribor (2012), Čas brez nedolžnosti, Moderna galerija, 
Ljubljana (2019), ter Napeta sedanjost, Kibla portal, Maribor (2019). Hkrati se ukvarja 
s performansom, kjer eksperimentira z glasom, gibom, masko. Deluje samostojno 
ali v začasnih kolektivih. Od leta 2010 deluje v kolektivih SIVA, IvAn, IvAnKe, ki so 
variacije sodelovanj s celjskimi umetniki Simonom Macuhom, Andrejo Džakušič in 
Keiko Miyazaki. Med letoma 2012 in 2014 je v skupini Jeana Daniela Frickerja plesala 
v butoh – sodobno plesnih predstavah v Gradcu, Portu in Parizu. Med letoma 2016 
in 2018 je sodelovala s Cirkulacijo 2 v Tobačni v Ljubljani, kjer je na umetniških 
dogodkih in koncertih eksperimentirala z glasom, skupino Cirkulacija 2 in drugimi 
gosti. Od leta 2017 sodeluje z ljubljansko umetniško skupino Hupa Brajdič. Leta 2021 
je nastopila v predstavi Vlada Repnika Slepa interaktivnost v Kino Šiška v Ljubljani.



Iva Tratnik, Kaktoida/Metamorfosis, 2019, olje na platno, 240,5 x 174 cm



Avgust Černigoj (1898–1985), slikar, grafik, kipar, oblikovalec, ilustrator in likovni 
pedagog, je med letoma 1920 in 1922 študiral na Akademiji v Bologni, kjer je 
opravil habilitacijo za profesorja risanja in umetnostne zgodovine. Tu je spoznal tudi 
umetnostni stil futurizem. Po končanem študiju se je vrnil najprej v Ljubljano, nato 
v Trst. Leta 1920 in 1921 je poučeval risanje v Postojni. Jeseni leta 1922 je odpotoval 
v München, kjer je tri semestre študiral na akademiji za likovno umetnost pri Karlu 
Beckerju – Gundahlu in na umetnoobrtni šoli v Münchnu pri prof. J. Hillerbrandu. 
Spomladi leta 1924 je nekaj mesecev obiskoval Bauhaus v Weimarju (prof. Kandinsky, 
Laszlo Moholy Nagy, Walter Gropius, Paul Klee), vendar zaradi ekonomskih težav 
študija ni pričel. Vrnil se je v Ljubljano, kjer je ustanovil svojo Šolo za arhitekturo 
(Za gradom 3), v okviru katere je od leta 1925 sodeloval z Novim odrom režiserja 
Ferda Delaka. Eno leto je preživel brez redne zaposlitve, nato je bil od februarja do 
junija 1925 asistent na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Leta 1925 je bil zaradi suma 
komunizma izgnan iz države kot politično nezaželen. Vrnil se je v Trst, kjer je ustanovil 
zasebno umetnostno šolo, v kateri sta delovala še futurista slikar Giorgio Carmelich 
in pesnik Emilio Mario Dolfi; iz nje je izšla Tržaška konstruktivistična skupina. Deloval 
je tudi kot scenograf, posvečal se je publiciranju in likovni opremi (Naš glas, Učiteljski 
list). Leta 1927 sta s Ferdom Delakom izdala dve številki revije Tank (tretjo je zaplenila 
policija), pri kateri je bil likovni urednik in v kateri so bili objavljeni njegovi umetnostni 
manifesti. Do leta 1936 se je preživljal s honorarnim delom, kot dekorater ladijskih 
interjerjev je sodeloval z birojem S. T. U. A. R. D. (Studio d’ architettura e decorazione), 
ki ga je vodil tržaški arhitekt Gustavo Pulitzer – Finali. Leta 1942 se je zaradi vojne 
umaknil v Slovenijo. Od 1946 do 1970 je poučeval risanje na slovenski realni gimnaziji 
in na učiteljišču v Trstu. Leta 1970 se je upokojil, leta 1971 pa je v Trstu ustanovil 
zasebno grafično šolo, ki je delovala do leta 1974. Po nesreči, ki jo je doživel leta 
1974, se je posvetil le slikarstvu in se preselil v Lipico, kjer je preživel svoja zadnja leta.



Avgust Černigoj, Brez naslova, ni datirano, lesonit, ni signirano, 69,5 x 48,2 x 51 cm, 
inv. št. 1154, last: Kobilarna Lipica – Galerija Avgusta Černigoja



Roman Makše (1963) je kiparstvo študiral na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje Univerze v Ljubljani pri profesorjih Dragu Tršarju, Dušanu Tršarju in Luju 
Vodopivcu ter diplomiral leta 1989 pri profesorju Luju Vodopivcu. Leta 1994 je končal 
podiplomski študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost UL. Od leta 2001 
je zaposlen kot profesor za področje kiparstva na Oddelku za likovno pedagogiko 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je bil izvoljen v naziv redni 
profesor za kiparstvo. V svojem umetniško-ustvarjalnem obdobju je razstavljal svoja 
kiparska dela v Sloveniji, na področju bivše države Jugoslavije, Avstriji, Italiji, Nemčiji, 
Litvi, na Nizozemskem in v ZDA. Njegova dela so vključena v zbirke v Sloveniji in 
tujini. Izvedel je več stalnih kiparskih del na prostem. Leta 2017 je izšla monografija 
o njegovem umetniškem delu, poimenovana po samostojni razstavi v Galeriji ŠKUC 
(1991) z naslovom Objekti/Prazno/Gledalec, s spremnim besedilom Tomislava 
Vignjeviča. Za svoje delo je prejel priznanje na 12. mednarodnem bienalu male 
plastike v Murski Soboti (1995), priznanje fundacije Pollock – Krasner v New Yorku 
(1994) in študentsko Prešernovo nagrado za kiparstvo ALU v Ljubljani (1987). Je član 
Društva likovnih umetnikov od leta 1989.



Roman Makše, Relacije/Vrt, 2020–2022, različni materiali, prostorska postavitev v 
Dvorcu Novo Celje, 2022



Borut Popenko (1969) se ukvarja s slikarstvom, prostorskimi postavitvami in videom. 
Dejavno sooblikuje sodobno umetniško prizorišče v Mariboru v okviru Kulturnega 
centra Pekarna in druge neodvisne prostore kulture. Po zaključenem študiju likovne 
pedagogike na mariborski pedagoški fakulteti (1993) se je izpopolnjeval v tujini, 
najprej v nemškem Halleju na Hochschule für Kunst und Design (1995–1997), kjer 
je zaključil slikarsko specialko, nato se je kot štipendist grške vlade šolal na likovni 
akademiji v Atenah (1998–1999), nazadnje pa kot štipendist češke vlade na praški 
likovni akademiji (2001). Poleg številnih razstav doma in v tujini se je udeleževal 
umetniških gostovanj in likovnih simpozijev v Sloveniji in drugod po Evropi. Prav 
tako je zastopan v številnih likovnih zbirkah različnih umetniških institucij.



Borut Popenko, Iz cikla Realnost iluzije, 2021, akril/platno, 210 x 65 cm



Galerija Avgusta Černigoja v Lipici

V predstavitvenem katalogu Galerije Avgusta Černigoja v Lipici je zapisano, da je v 
njihovi zbirki zbranih več kot 1400 del. Približno 400 del, kolikor jih je postavljenih 
na ogled, skuša prikazati nekakšen prerez Černigojeve umetnosti in predstaviti 
področja, s katerimi se je ukvarjal v svojem dolgoletnem, več kot 60 let trajajočem 
ustvarjalnem obdobju. Pretežni del opusa zajemajo grafike, od lesoreza in linoreza 
pa do bakroreza, suhe igle in akvatinte. Nedvomno pa so za vrednotenje slovenske 
zgodovinske avantgarde pomembni njegovi objekti/skulpture, reliefi, arhitekturne 
študije, teoretični zapisi (manifesti) in pedagoško delovanje, ki so jedro njegove prve 
konstruktivistične faze (1924–1929). Njegovi umetnosti, ki je dejansko radikalno 
zarezala v takratno slovensko umetniško sceno, kritika ni bila naklonjena. Morda se je 
tudi zato Černigoj v naslednjih desetletjih sprehajal od nove stvarnosti in magičnega 
ter poetičnega realizma prek kubizma, abstrakcije in informela ponovno do novega 
konstruktivizma na prelomu šestdesetih v sedemdeseta leta. Pozno starostno 
obdobje, ki ga je preživel v Trstu in nato v Lipici (1978–1985), pa je zaznamovano 
med abstrakcijo in poetično redukcijo resničnosti. 

Galerijo Avgusta Černigoja v Kobilarni Lipica, ki ji je poklonil svoja dela, so odprli 
leta 1986, leto dni po njegovi smrti. Za odprtje je zaslužna Lučka Čehovin, slavistka, 
dolgoletna ravnateljica Kosovelove knjižnice v Sežani ter pričevalka družine Srečka 
Kosovela in slikarja Avgusta Černigoja. Sicer pa je galerija pod strokovnim patronatom 
Goriškega muzeja – Grad Kromberk.

Ob njegovi stoti obletnici rojstva je dr. Peter Krečič v knjigi Avgust Černigoj, 
Znameniti Slovenci (Nova revija) sijajno opredelil njegova posamezna ustvarjalna 
obdobja in zaključil, »da je bil Černigojev avantgardistični konstruktivistični projekt 
po svoji temeljni orientaciji odprt po eni strani neposredno v svet, po drugi daleč v 
prihodnost« (str. 167).

O zbirkah



Obsežen opus del Franceta Miheliča (1907–1998) v  
Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož

V Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož od leta 2000 deluje Grafični kabinet Franceta 
Miheliča, v katerem hranimo obsežen opus umetnikovih del na papirju. Po slikarjevi 
smrti so njegovi dediči, Alenka Puhar, Maja Dolanc in France Mihelič ml., z željo po 
ohranitvi celovitosti očetove zapuščine v ateljeju v Ljubljani z donacijo obogatili že 
obstoječi muzejski fond grafik Franceta Miheliča. 

Izjemna zapuščina je urejena v javnosti dostopno študijsko zbirko in razkriva umetnika 
kot dovršenega grafika in risarja. Od leta 2000 je bila na ogled v drugem nadstropju 
Ptujskega gradu, v letu 2009 pa je dobila nove prostore v galeriji v nekdanjem 
obrambnem stolpu ob Dravi, leta 1992 poimenovani po Francetu Miheliču. 

Glavnino dragocenega gradiva v kabinetu predstavljajo umetnikovih 2440 risb 
kot samostojnih listov in 3200 risb v 97 skicirkah, več kot 250 grafičnih del in 123 
originalnih grafičnih plošč. Grafike in grafične mape, grafične plošče, številne 
avtonomne risbe, študije ljudi in živali, portreti, ilustracije, karikature, intimni zapisi 
z erotično vsebino, hitro zabeležene ideje, študije kompozicij za grafike in slike 
predstavljajo dragocen umetnostnozgodovinski vir.

Med pomembna pričevanja Miheličeve ustvarjalnosti sodi tudi pet tapiserij, nastalih 
po umetnikovih slikarskih platnih, ki jih je v tekstilno tehniko prenesla novosadska 
tapiseristka Etelka Tobolka, in so tudi v tej dragoceni tehniki ostale umetniško 
prepričljive stvaritve. Tkalka jih je z željo po ohranitvi značilnosti naslikanih podob in 
prefinjene strukturiranosti površine slik stkala v sorazmerno plitve volnene preproge, 
toplina uporabljenega materiala in reliefni učinki pa so dodali še skrivnostne, 
spreminjajoče se sence, ki nenehoma nastajajo na velikih gibkih tekstilnih površinah. 



Galerija Franceta Miheliča v loški srednjeveški Kašči
 

V razvoju stalnih umetnostnih zbirk Loškega muzeja je donacija Franceta Miheliča, 
ki je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja dobršen del svojega opusa 
podaril tisočletnemu mestu, rodni Škofji Loki, vsekakor pomemben mejnik. Leta 
1995 je zbirka likovnih del, ki sodijo v vrh evropskega fantastičnega slikarstva, našla 
svoje domovanje v srednjeveški Kašči na Spodnjem trgu. Za prostor sta poskrbeli 
Občina Škofja Loka in Obrtna zbornica Škofja Loka, za takratno postavitev del v dveh 
nadstropjih Kašče pa Loški muzej Škofja Loka v sodelovanju z največjim poznavalcem 
Miheličevega življenja in dela dr. Lojzetom Gostišo, umetnostnim zgodovinarjem 
in publicistom. Loški muzej Škofja Loka se je zavezal, da bo Miheličevo zapuščino 
ustrezno razstavljal, jo raziskoval, predstavljal javnosti, jo tako populariziral in 
strokovno varoval. Ob 20-letnici obstoja Miheličeve galerije v Kašči smo razstavne 
prostore prenovili, posodobili ter namenili novima postavitvama dveh zbirk. V 
zgornjem prostoru je na ogled postavljen nov izbor Miheličevih vrhunskih stvaritev, 
ki sta ga pripravila kustosinja Barbara Sterle Vurnik in kustos Boštjan Soklič. Ta 
izbor smo soočili z njegovimi manj znanimi risbami, skicami in nekaj litografijami 
iz doslej neznane zasebne zbirke; v njej so krokije in skice, izdelane med letoma 
1934 in 1940. Spodnji prostor Miheličeve galerije smo odstopili članom Združenja 
umetnikov Škofja Loka za zbirko njihovih del. Ob 25-letnici Miheličeve galerije smo 
v njej predstavili dokumentarno razstavo portretnih fotografij Franceta Miheliča, ki 
so delo znanih in neznanih slovenskih fotografov, od Joca Žnidaršiča, Igorja Modica 
in Tihomirja Pinterja do drugih avtorjev. Fotografije nam je za potrebe razstave 
odstopila umetnikova hči dr. Alenka Puhar. V prihodnosti načrtujemo več manjših 
razstav Miheličevih manj znanih krokijev, skic in risb iz zasebnih zbirk, želeli pa bi si 
predstaviti tudi izbor del iz Miheličevega kabineta na Ptuju.

Loški muzej Škofja Loka hrani 59 Miheličevih likovnih del iz različnih vsebinsko-
formalno zaključenih ciklusov, s katerimi je slikar trajno zaznamoval slovensko 
likovno umetnost. Miheličeva dela pokrivajo več različnih tematskih in vsebinskih 
sklopov. Gre za raznolik nabor podob v tehnikah oljnega in akrilnega slikarstva, 
pastelov, risb z ogljem, grafik v tehniki lesoreza, barvnega lesoreza in jedkanice, ter 
tapiserijo, izdelano po slikarski predlogi. 

Vsa Miheličeva dela v Kašči izhajajo iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, po večini 
pa se navezujejo na likovno in vsebinsko zaključene sklope, kot so na primer Dafne in 
Kurent, Apokalipsa, Vešče, Himere, Muzikanti, Noč nad Gorjanci, Kresna noč, Rastline, 



Leteče ure, Riba Faronika in drugi. Iz zgodnjih sedemdesetih let je največ podob 
Kurenta in skrivnostne nimfe Dafne. Med upodobljenimi liki izstopa Kurent, ki ga 
avtor postavlja v jasno opredeljivo mizansceno iz trohnečih desk in razpadajočih 
človeških udov. Njegov Kurent ni v direktni povezavi z demoničnim ptujskim 
Kurentom, razen v primerih vsebinsko jasnih in realistično definiranih upodobitev 
kurentovanja z Dravskega polja, ki mu je bil slikar večkrat priča. Kakor bog Apolon 
pa je tudi naš Kurent nosilec starodavne pripovedi, univerzalne in simbolično 
pomenljive, a vezane na rodno grudo, ne pa na Arkadijo, domovino nimf in drugih 
grških mitoloških bitij. 

Miheličeva obsesija z demoničnimi kreaturami je najbolj razvidna v tistih razstavljenih 
delih, kjer tematsko obravnava prikazni iz Trdinovih Bajk in povestih o Gorjancih 
(cikel Vešče, nakaze in ostali stvori, leteči demoni in strašila ...), ter v kozmoloških 
drobcih iz slovenskih ljudskih pesmi (riba Faronika). Vrhunec stilne izčiščenosti in 
izrazne izpiljenosti umetnik doseže v ciklusu Kresne noči, kjer prikazni podaja sicer 
na preprost, a najbolj neposreden in ekspresiven način. Miheličeva dela se na osnovi 
fantastike pridružujejo mnogim umetniškim kreacijam v okviru žanra, nastalim v 
različnih časovnih obdobjih, a ne eksplicitno vezanim na določeno časovno obdobje 
ter geografsko področje.  

Prva demonična bitja v zvezi z antičnim mitološkim panteonom, ki jih je Mihelič 
ustvaril v tehniki lesoreza, so Himere; zanj predstavljajo simbolna utelešenja 
grozodejstev iz druge svetovne vojne. Na vojno tematiko se navezuje tudi sklop 
peklenskih vizij Apokalipse in slavni Kronist v tehniki barvnega lesoreza. 

Po kompleksnem pregledu Miheličeve donacije v Loški Kašči lahko ugotovimo, da 
slikar junake svojih zgodb procesno spreminja v trohneča vegetabilna bitja, ki počasi 
izginevajo. Tako postajajo sinonim za snovne metamorfoze, svojevrstni simboli 
večnega spreminjanja ter prerajanja, o katerem govorijo antični filozofi in pesniki 
(Heraklit iz Efeza, Ovidij Nasso). Umetnik nam skozi podobe izpoveduje svojo vero v 
neuničljivost materije na podoben način kot naš največji pesnik France Prešeren, ki 
pravi: »Kar je, beži; al’ beg ni Bog, ki vodi vekomaj v ne-bo, kar je, kar blo je in kar bo!«. 

Boštjan Soklič, kustos Loškega muzeja Škofja Loka
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Organizator razstave:

Razstavo sta podprla: 

Zloženko je izdal ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.

Foto: zasebni arhivi avtorjev, Kobilarna Lipica – Galerija Avgusta Černigoja in  
Loški muzej Škofja Loka

Oblikovanje: Jure Godler, s. p.

Jezikovni pregled: Nastija Močnik

Tisk: Grafika Gracer, d. o. o.

Postavitev razstave: Andrej Črepinšek in tehnična ekipa ZKŠT Žalec

Razstava bo na ogled do 2. oktobra 2022. 

Odprto vsak petek, soboto in nedeljo med 17.00 in 20.00 ter med tednom ob 
predhodni najavi na tel. št. 041 338 519.
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