
 

 

 

 

Slikarska razstava 

5/14 

udeleženci 51. Slikarske kolonije Izlake- Zagorje 

 

Otvoritev razstave bo v 

sredo, 3. decembra 2014, ob 18.00 uri 

v Galeriji MEDIJA 

 

O razstavi bo spregovoril  

Milan Razboršek 

 

V kulturnem programu se bodo predstavili 

učenci Glasbene šole Zagorje 

 

Vljudno vabljeni. 
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51. slikarska kolonija 

Izlake-Zagorje 

 



 

 

 

Udeleženci 51. Slikarske kolonije Izlake-Zagorje 

Irena Gajser 

Stane Jagodič 

Željko Mucko 

Katja Pal 

Tihomir Pinter 

Gregor Pratneker 

Iztok Sitar 

Stanislav Stach 

Jelena Stojković 

Hasan Thaqi 

Klavdij Tutta 

in  

Lina-Ana Čokl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimivo leto 1964, v njem se je zgodilo marsikaj, na Pohorju je 

bilo prvo tekmovanje za Zlato lisico, v New Yorku in San Franciscu 

so bili prvi študentski protesti proti vietnamski vojni, Nikita 

Hruščov je bil odstavljen s položaja voditelja SZ, The Rolling Stones 

so izdali prvo ploščo, posnet je bil film Ne joči Peter, Miroslav 

Cerar je osvojil svojo prvo olimpijsko medaljo in bilo je zadnje leto 

t.i. baby boom generacije ter prvo leto Slikarske kolonije Izlake- 

Zagorje. 

Res je bilo za Zagorjane in pa likovne umetnike – slikarje čudovito 

in pomembno leto, ki pa se ga sploh niso zavedali, sploh pa ni 

nihče niti upal pomisliti, da bo Slikarska kolonija, Tonetova in 

Nandetova kolonija, trajala vse tja v naslednje tisočletje in še dlje. 

Različne generacije umetnikov, različne tehnike in slogi, različna 

dojemanja lepot in čarov likovne umetnosti so se zvrstile v vseh 

teh petdesetih letih. Nikoli ni bilo dolgočasno ali enolično, vedno 

smo se veselili neštetih barvnih odtenkov, nians in tonov, ki so 

nam lajšali naše življenje. 

Prav tako je bilo tudi v tem jubilejnem letu, ko nam ustvarjena 

dela pripovedujejo zgodbe, v veliki meri abstrahirane, vendar 

dostopne vsakomur izmed nas. Ob sprejemanju slik ne smemo 

pričakovati, da bomo videli isto ali enako kot umetnik. Ob 

ogledovanju umetnin naj si vsak sam ustvari svojo zgodbo  ali 

resnico o videnem, istočasno pa tudi o svojem in našem skupnem 

življenju. 

In naj bo le-to, če lahko za željo zopet izrabim bližajoče praznike, 

čim manj utrujajoče in manj groteskno!  

V imenu Sveta SKI Zagorje 

Bojan Čokl 

 

 


