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Takih obetavnih pankerjev, da-
nes gospodov in gospa v srednjih
letih, bomo v filmu videli še kar
nekaj, o plošči izpred 25 let, ki je
poskušala preganjati dolgčas v ta-
kratni socialistični sivini in je bila
prodana v nakladi 11.000 izvodov,
bo pričalo okoli 50 ljudi.

Dokumentarni film nastaja pod
okriljem Nord Cross Productions
in v koprodukciji z VPK, sporoča
producent, imena avtorjev filma
(scenarista, režiserja) pa nam v
zdajšnji fazi, po skoraj zaključe-
nem snemanju in pred montažo,
niso hoteli razkriti. Menijo na-
mreč, da imena niso pomembna,
bistveno bolj pomemben je izde-
lek. Snemanje je oktobra potekalo
predvsem v Ljubljani pa tudi na
Reki, v Zagrebu in Beogradu, v no-
vembru pa načrtujejo še dodatno
snemanje v Ljubljani, Metliki in
Zagrebu.

Zasnova filma je osredotočena
na eno samo ploščo, na Dolgcajt.
Film bo dolg približno toliko (ozi-
roma malo daljši), kot je dolga plo-
šča (razen uvodne in zaključne se-
kvence ter menjanja strani vinilne
plošče), ki se bo odvrtela od začet-
ka do konca v zvočni podlagi – to
je 36 minut in šest sekund. To
izvirno zasnovo namerava avtor-
ska ekipa uporabiti tudi v priho-
dnje, ko bodo delali filme o dru-
gih, za slovenski in širši prostor
pomembnih ploščah.

Oko kamere je na relevantnih
lokacijah v objektiv lovilo ljudi, ki
so kovali usodo Pankrtov in botro-
vali nastanku njihove ključne plo-
šče. O svojih izkušnjah pripovedu-
jejo člani skupine Peter Lovšin,
Dušan Žiberna, Mitja Prijatelj, Bo-

ris Kramberger in Slavc Colnarič,
pisec besedil in menedžer Gregor
Tomc ter založniki Igor Vidmar,
Dušan Velkavrh in Ivo Umek. Ka-
mera odkriva tudi mnoge manj
znane zgodbe, ki so bile povezane
s ploščo, in take, ki so prešle v le-
gendo. Osrednji lik, ki vozi gledal-
ca skozi celotno zgodbo, je Marin
Rosić, ki je bil ob izidu plošče star
15 let in je ostal zvest »pankrt« do
današnjih dni. O odmevih na plo-
ščo pripovedujejo akterji in ideo-
logi družbenih sprememb, takra-
tni glasbeni novinarji in mladi
pankerji, vizualno pa film dogra-
jujejo arhivski posnetki. Prav to
arhivsko gradivo naj bi sodobne-
mu gledalcu predstavil čas, ki je za
današnje generacije nepojmljiv,
pravijo ustvarjalci filma. Prazne
ulice, odsotnost kulturnega doga-
janja, nočnega življenja na eni
strani, na drugi pa komunistični
populizem, evforije in množične
utopije. Pankrti so s svojo ploščo
dobesedno zarezali v to enolično
sceno ter pri tem prekršili marsi-
katero normo, zato bo tudi film
oblikovan na kontrapunktu med
dokumenti preteklosti in dina-
mičnostjo refleksij akterjev z da-
našnje perspektive.

Plošča Dolgcajt je uradno izšla
za kulturni praznik leta 1980, zato
premiero načrtujejo februarja pri-
hodnje leto, najverjetneje kar na
kulturni praznik. Zgodila se bo
predvidoma v Kinodvoru, kasneje
naj bi film potoval po art kino
mreži, predvajan pa bo tudi po ve-
čjih mestih v državah, ki so nastale
na ozemlju nekdanje Jugoslavije,
na TV Slovenija in na specializira-
nih filmskih festivalih.
Valentina Plahuta Simčič

Slovenska pank zgodovina na filmu

Pankrtom te dni
ni dolgčas
Snemajo namreč dokumentarni film, ki bo
nosil naslov po prvi plošči Pankrtov Dolgcajt
»Zaradi te plošče se je bilo vredno učiti slovenščine,« je ena od izjav, ki jo
bomo slišali v dokumentarnem filmu o prvi pank plošči (ob prvencu Prlja-
vega kazališta) za železno zaveso – plošči Dolgcajt ljubljanske skupine Pan-
krti. Avtor izjave je Hrvat Denis Romac, danes odgovorni urednik reškega
Novega lista, konec sedemdesetih pa obetaven petnajstletni panker.

Pankrti – Utrinek z enega od koncertov iz rosnih let.
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Po Kregarjevih kartonih so leta
1961 in 1967 v prezbiteriju mari-
borske stolnice res nastala slikana
okna, vendar ta po kakovosti in
formi daleč odstopajo od zasnove
štirih vitrajev, ki so bili izdelani v
mariborski steklarski delavnici
Zorko. Gre namreč za povsem ne-
pretenciozen projekt, po vsem so-
deč kopijo vitrajev v celjski župnij-
ski cerkvi sv. Danijela, le da je pla-
giat za nekaj stopenj niže od origi-
nala. Figure Marka, Luka, Janeza
in Mateja (pri slednjem se pojavlja
tudi sporni napis »pinxit Stane
Kregar«) so namreč shematični in
togi, modulacija in anatomski pro-
porci teles so boren poskus stiliza-
cije forme, senčenje in barvni kon-
trasti so nedomišljeni, skratka obi-
skovalec ima občutek, da je naroč-

nik vitraj obravnaval kot sekunda-
ren, manj pomemben del cerkve-
ne opreme.

Kregarjevo ime je bilo očitno
zlorabljeno, projekt pa realiziran
brez soglasja zavoda za varstvo
kulturne dediščine, tako da lahko
na mariborsko škofijo upravičeno
naslovimo kritiko in protest, saj
ne gre zgolj za objekt, namenjen li-
turgiji, temveč seveda tudi za kul-
turni spomenik, zato mora lastnik
in upravitelj pač upoštevati vsaj
elementarne standarde obnove.
Mariborska stolnica je namreč v
svoji zgodovini doživela že mnogo
sprememb in adaptacij, ob baroki-
zaciji je bila njena zasnova v veliki
meri spremenjena, še zlasti uniču-
joč pa je bil poskus regotizacije v
19. stoletju, ko je bilo odnesene ali

uničene tudi veliko opreme. Poleg
tega je mariborska škofija v tem
primeru izpustila priložnost, da bi
po vzoru številnih modernističnih
primerov adaptacij sakralne arhi-
tekture k sodelovanju povabila ka-
kšnega sodobnega avtorja in bi
stolnica namesto ponaredka dobi-
la kakovostno avtorsko delo.

Stolni župnik Stanko Lipovšek
napako odkrito priznava. Posku-
šal je poiskati Kregarjevo doku-
mentacijo, osnutke in kartone,
vendar jih ni uspel najti, in ker je
bilo treba dotrajana okna sanirati,
so se pač odločili za tovrstno bli-
žnjico. Lipovšek je obljubil, da bo-
do Kregarjevo ime izbrisali, vitraje
pa nadomestili takoj, ko bodo v
škofiji uspeli zagotoviti denar.
Peter Rak

Vitraji v mariborski stolnici

Evangelisti prosto
po Stanetu Kregarju
V mariborski stolnici so amatersko zasnovane vitraje štirih evangelistov
lahkotno pripisali enemu osrednjih slovenskih modernističnih slikarjev

»Bog pomagaj.« Tako se glasi lakonični odgovor mariborskega stolnega župnika Stanka Lipovška o najnovejši
»pridobitvi« mariborske stolnice sv. Janeza Krstnika, namreč o štirih vitrajih v stranskih ladjah. Gre za podobe
štirih evangelistov, katerih avtor naj bi bil glede na signaturo Stane Kregar, pionir slovenskega nadrealizma v
tridesetih in abstraktnega slikarstva v petdesetih letih prejšnega stoletja, vendar lahko že na prvi pogled ugo-
tovimo, da nastala dela s Kregarjevim opusom nimajo nič opraviti.

Ali si to res ti, Marko? – Morda bomo s parafrazo svetega pisma spod-
budili mariborsko škofijo, da se čim prej loti zamenjave vitrajev.
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V katalogu k razstavi je namreč
zapisano: »Največ knjig na razstavi,
tudi dve inkunabuli, je iz posebne
knjižnice Miroslava Premroua
(1871–1944). Ministrstvo za zuna-
nje zadeve je leta 1926 v Rimu odku-
pilo del knjižnice znanega sloven-
skega bibliofila in znanstvenega de-
lavca iz Gorice in jo poklonilo Uni-
verzitetni knjižnici v Beogradu. Ta
knjižnica ima okrog dva tisoč starih
in zelo redkih knjig, večinoma pisa-
nih v latinici in v italijanskem jezi-
ku, in pomeni dragocen vir za prou-
čevanje obdobja renesanse in refor-
macije.«

O »znanem slovenskem bibliofi-
lu« pri nas ni veliko pisanega in ga
ne najdemo niti v Enciklopediji Slo-
venije. Mu pa poldrugi stolpec na-
menja Slovenski biografski leksikon,
kjer je zapisano, da se je ta »zbiralec

arhivalnega gradiva« rodil 4. no-
vembra 1871 v Gorici in tam 5. mar-
ca 1944 tudi umrl in da tako po oče-
tovi (ta je bil častnik ponesrečene
ekspedicije avstrijskega nadvojvo-
de Maksimiljana v Mehiko) kot po
materini strani (bila je hči pesnika
Miroslava Vilharja) izhaja iz trdnih
primorskih družin. Po študiju je bil
pravnik in kot notar deloval v Ko-
baridu. Leta 1915 ga je po sinovi
smrti zadela lažja možganska kap.
Prepeljali so ga v Rim, kjer je ostal
do leta 1924. Nato pa se je vrnil v
Gorico in Trst, se ukvarjal samo s
knjigami in vrtom, nazadnje pa je
povsem oslepel. Med bivanjem v
Rimu je marljivo delal v arhivih,
zlasti vatikanskem, in ima veliko
objavljenih in neobjavljenih član-
kov in razprav. Svojo zapuščino je

leta 1944 prepustil Narodnemu
muzeju v Ljubljani.

Te zapuščine je okrog dva tisoč
enot, je povedala bibliotekarka
Anja Dular. Vse so označene s pra-
vokotnim žigom in napisom Ex li-
bris M. Premrou. Zbirka je popisa-
na, o njej je napisana diplomska na-
loga, ni pa še urejena. Knjige so pre-
cej raznolike, od periodike in bro-
šur do redkih izdaj, med katerimi je
tudi deset tiskov iz 16. stoletja. Vse-
binsko so večinoma vse povezane s
slovensko-italijanskimi odnosi,
zgodovino Istre in z odnosi z drugi-
mi južnimi Slovani, še posebej z ita-
lijanskimi ozemeljskimi zahtevami
po prvi svetovni vojni. V njej je tudi
precej zemljevidov in morda bi se
med njimi našlo kaj koristnega tudi
glede reševanja meje s Hrvaško.
Milan Vogel

Redkosti iz knjižnice
Miroslava Premroua
Del knjižnice tega zbiralca arhivskega gradiva je v Beogradu,
del v Narodnem muzeju v Ljubljani – Tudi redkosti iz šestnajstega stoletja

V Univerzitetni knjižnici Svetozarja Markovića v Beogradu so konec oktobra v okviru tako imenovanega tedna
italijanskega jezika in kulture odprli razstavo Stampa rarissima, ki so jo pripravili skupaj z Italijanskim inštitu-
tom za kulturo v Beogradu. Na njej so razstavljene stare in redke knjige, tiskane v Italiji v 15. in 16. stoletju, naj-
več v Benetkah. Najstarejša inkunabula med njimi je delo Tomaža Akvinskega Questiones de duodecim quodli-
bet iz leta 1476. Z razstavo smo na svoj način povezani tudi Slovenci.

Družina – celostna umetnina
Ženja Leiler

Ženske iz Nebotičnika
scenarij in režija Dušan Moravec
produkcija TV Slovenija
premiera 30. 10. 2005

dokumentarni film

D ušan Moravec ni neznano
režisersko ime. Leta 2003 je
presenetil z

dokumentarcem Stisnjeni v kotu
(režija Marko Naberšnik), prvim
slovenskim filmom o boksu. Lani
je oscenaril dokumentarec Volja
najde pot (Izkušnja razlike) o
gibalno omejenih otrocih, na
televizijsko premiero čakajo
Harmonikarji, letos je posnel še
portret o treh generacijah žensk iz
družine Vogelnik, z idejami pa je
bojda že pri novem o
fotoreporterjih. Raznovrstna
tematika njegovega zanimanja je
najbrž posledica dejstva, da je, po
izobrazbi sicer vzgojitelj, do sedaj
služil kruh kot vzgojitelj
predšolskih otrok, poklicni
sekretar ZSMS, knjigarnar, zidar
pomolov v Kopru, novinar, nočni
čuvaj ..., da je bil zaprisežen
punker pa tudi pesnik.

Ženske iz Nebotičnika so
namreč prav to: portret petih
oziroma šestih žensk treh
različnih generacij, katerih
spiritus movens je izrazito
raznolika ustvarjalnost. Nenehno
gibanje. So kot nekakšna celostna
umetnina s povsem odprto

strukturo. Družina kot
gesamtkunstwerk: najstarejša,
Marija Vogelnik, arhitektka,
ilustratorka, plesalka,
pedagoginja, publicistka, ena
pionirk slovenskega sodobnega
plesa pa tudi njegove kritiške
refleksije; njena hči Eka, ki k temu
doda še scenografsko,
kostumografsko, animatorsko
delo pa delo za televizijo in še
mnogo drugega; Ekina pokojna
sestra Mojca, ustanoviteljica
Kinetikona, tako rekoč družinske
produkcijske hiše; Ekini hčeri
Ajda, arhitektka, in Brina,
oblikovalka vizualnih
komunikacij, lutkovna
animatorka in pevka s svojo
skupino, ki tradicionalni glasbi
dodaja sodoben kontekst; njuna
sestrična Mojra, ki končuje
arhitekturo. Prav arhitektura,
nekakšna študijska stalnica
družine, je na simbolni ravni
zaobsežena v stavbi, v kateri
nekatere stalno, druge občasno
bivajo: ljubljanskem Nebotičniku.
Ta je na sliki v drugem planu,
nekje v ozadju, umaknjen, a ves
čas prisoten. Tudi takrat, ko so
pred kamero ocenjevalci ali
prijatelji te unikatne družine.

Moravec postavi svojo
opazujočo kamero pred vsako od
njih in jim da besedo. Ne sprašuje,
ne komentira (niti s sliko), le
posluša. Sogovornice so izrazito
žive, zelo iskrene in neposredne,

njihova artikulacija je preprosta,
a samozavestna, za marsikoga
celo moteče samozavestna. Detajl,
da se kličejo po imenih in ne po
nazivih, ki v družinah ustvarjajo
generacijsko hierarhijo, ne ostane
neopažen. Kot tudi ne dejstvo
popolne odsotnosti njihovih
moških. Nekje na koncu so
omenjeni kot občasni člani
družinskega omizja, kadar ženske
nanj položijo kosila ali večerje.

Z zelo tekočo montažo in
mozaičnim, pa vseeno linearnim
sestavljanjem družinske podobe,
ki ji ne manjka širšega socialnega
konteksta, uspe Moravcu ustvariti
atmosfero pretočnega,
svobodnega, a zavezujočega
družinskega zavetišča. Pa tudi
atmosfero nenehnega gibanja
ustvarjalnih energij vsake med
njimi, kjer je težko – in najbrž niti
nima smisla – določiti, kje se
začne ena in konča druga.
Priznanje mu gre tudi za
odločitev, da ne glede na to, da so
junakinje same ženske, tega
dejstva ne jemlje za izhodišče in
ga ne tematizira: to bi lahko
portretu družinskega
umetniškega podjetja Vogelnik
neupravičeno dodalo noto
banalnosti, češ, zanimive so zato,
ker so same ženske, in ne zaradi
tega, kaj in kako to počnejo. Ker
Moravec v ospredje porine
poudarek slednjemu, je prvo
komentar, ki govori sam zase.

Prejeli smo

Almanach v angleščini
V pismu Delu 28. 10. sem se od-

zval na poročilo novinarja Milana
Vogla, da je mednarodni simpozij
o holandskem slikarju Almanac-
hu v ljubljanski Narodni galeriji v
soorganizaciji oddelka za ume-
tnostno zgodovino filozofske fa-
kultete potekal samo v angleščini.
S tem sem se želel zgolj osebno di-
stancirati do javno izrečenega
očitka s pojasnilom, da o taki
odločitvi in tudi o simpoziju na
oddelku sploh nismo nikoli raz-
pravljali, kar lahko potrdi tudi
predstojnik oddelka, in da odde-
lek potemtakem očitno ni mogel
biti soorganizator simpozija, kaj
šele soodgovoren za njegov ura-
dni jezik. (V tem pogledu naj prire-

ditelji sami razmislijo o korektno-
sti javnih objav.) Skupina podpi-
sanih organizatorjev in drugih
udeležencev v odgovoru 2. 11. spo-
roča, da Voglovo poročilo ne drži,
ker je simpozij potekal tudi v slo-
venščini. Če je bila slovenščina za-
res eden od enakopravnih simpo-
zijskih jezikov, se prizadetim
opravičujem. Nekateri drugi kole-
gi, ki se strinjajo z mojim stali-
ščem, pa so me v osebnih odzivih
na objavo moje replike obvestili,
da je jedro simpozija dejansko po-
tekalo v angleščini oziroma v dru-
gih tujih jezikih in da je bila slo-
venščina upoštevana le v sekciji
za restavratorstvo, to pa kaže prej
na sprenevedanje kot na enako-
pravno vlogo jezika države gosti-

teljice. Ne glede na to pa že samo
sklicevanje podpisnikov na pra-
kso, ki je uveljavila ravnanje, ne-
spoštljivo do statusa slovenščine
kot državnega jezika, kot nekaj
povsem sprejemljivega in normal-
nega, zgovorno potrjuje, da je jav-
no nestrinjanje z omalovažujočim
odnosom do slovenščine več kot
upravičeno. Prav zato, ker celo vse
več današnjih predstavnikov hu-
manistike očitno vidi v zagovoru
dosledne javne rabe slovenščine
na Slovenskem le še izraz travm in
strahov posameznikov, se Voglo-
vo in moje opozorilo žal ponovno
kažeta za več kot nujna, če se seve-
da želimo izkazovati in ohraniti
kot narod, utemeljen na lastnem
jeziku in kulturi.
Milček Komelj

Bolj klavrno nomadstvo
Mojca Kumerdej

Dokumentarec
avtor Jurij Konjar
produkcija Bunker
Stara elektrarna
premiera 28. 10. 2005

plesna predstava

P o prvencu Katarza za
začetnike, ki ga je Jurij
Konjar postavil še z dvema

plesalcema in je kot povezava
gibalnih kombinacij s plesnih
delavnic deloval predvsem
začetniško in prav nič katarzično,
je njegov duet Dokumentarec vsaj
idejno resneje zastavljen.
Izhodišče Dokumentarca je
nomadsko življenje sodobnega
plesalca, ki se, tako kot Konjar in
njegova partnerica Gabrielle
Nankivell, s projekti in
štipendijami selijo po različnih
geografskih in kulturnih
prostorih. Plesalca v

Dokumentarcu povežeta svoja
izkustva treh kulturnih prostorov;
v Sloveniji in Belgiji je njun svet
zožen na njune intimne strahove
in konflikte ter na doživljanje
medsebojnega razmerja v
zasebnem bivanjskem in skupnem
delovnem prostoru. Svet se jima
odpre skozi izkustvo Armenije,
kjer sta plesalca v določeni fazi
projekt pripravljala in kjer sta se
srečala z armensko zgodovinsko
travmo – genocidom. Tako se v
predstavi prepleta varni (?)
zahodni svet z vzhodnim
prostorom vojaškega in
političnega terorja, na izvedbeni
ravni pa se izmenjuje gib z
besedili, ki jih v različnih jezikih
plesalca prebirata za mizo in ki
vsebujejo podatke o omenjenih
treh deželah ter zgodovinskih
dogodkih.

Tako režijsko kot koreografsko
je Dokumentarec delo z

začetniškimi napakami, zlasti pa
plesalcema – verjetno sta oba
avtorja gibalnih kompozicij –
očitno manjka koreografska
metoda in artikuliranje gibalnega
jezika. Brikolaž abstraktnejših in
mimetičnih sekvenc deluje kot
kombinacija naključnih odločitev,
sekvence, v katerih nastopajoča
plesno uprizarjata vojaško nasilje,
pa učinkujejo kot naivno
dramatiziranje. Poleg
umanjkanja osnovnega
koreografskega razmisleka je
očitna tudi razlika med
nastopajočima, saj ob tehnično
bistveno prepričljivejši plesalki
Gabrielle Nankivell plesalec Jurij
Konjar gibalno pa tudi kar zadeva
odrsko prezenco deluje medlo.
Poleg začetniških režijskih zagat
in koreografske neartikuliranosti
bi enourna predstava potrebovala
tudi temeljit dramaturški
razmislek.

Pred vojno je na mariborskem
učiteljišču kot dijak spoznal profe-
sorja Gvajca in si že tedaj zaradi
svojega človekoljubnega značaja
zaželel postati likovni pedagog. Po
diplomi leta 1938 na zagrebški aka-
demiji pri profesorju Ljubu Babiću
se je temu delu kot eden naših red-
kih likovnih teoretikov zares z vso
predanostjo posvetil, na željo štu-
dentov pa je napisal tudi več uni-
verzitetnih skript o likovnem pou-
ku in metodiki. Vse življenje je tu-
di slikal, razstavljal pa je le izjemo-
ma, na prigovarjanje občudoval-
cev. Vendar je njegovo slikarstvo v
zgodovini naše moderne umetno-
sti nespregledljivo. Njegove anto-
logijske podobe, med katerimi naj-
bolj izstopa znamenita Mati, so že
zdavnaj prodrle v zavest poznaval-
cev in ljubiteljev, tudi če so jih vi-
deli pred desetletji in samo enkrat,
tako kot pokojni pesnik Dane Zajc.

Zornikova klasična dela iz pet-
desetih let izstopajo z veliko izra-
zno močjo in meditativnostjo, nji-
hov zgodovinski pomen pa je zajet
v okoliščini, da izpričujejo popoln
odmik od socrealizma. Umetnik se

je v njih z velikim smislom za re-
dukcijo oblike in intenziteto barve
instinktivno oprl na simboliko in

izraznost, v svoja dela pa je že spo-
četka vnesel tudi arhaiko in prvin-
skost.

Njegova asketska umetnost je v
svoji občutljivosti za težo in prvo-
bitnost kmečkega življenja usmer-
jena zlasti v najznačilnejša trajna
dogajanja in stanja. Umetnik je
svoje figure v hriboviti naravi po-
stopoma izoblikoval v arhetipske
znanilce človeške usode, razpete
med težko delo in meditacijo o člo-
veku kot popotniku in usodovcu, s
čimer je postal samonikel nasle-
dnik ekspresionizma.

Kot premišljevalec o človeku
kot večni žrtvi, ki vztraja in ozna-
nja vrednost življenja s hvaležno
gesto sejalca, se je posebej posvetil
podobam družine in starčevski
osamelosti, svoje izrazne figure pa
je povezal tudi z živo navzočnostjo
grobov. Posebno mesto v njego-
vem delu pa imajo tudi slovenski
mitski arhetipi, ki jih dopolnjuje z
našimi središčnimi literarnimi po-
stavami in prizorišči ter z interpre-
tacijami starodavnih slovenskih
umetnin.

V njegovem delu odzvanjajo
spomini na drugo svetovno vojno,
ki jo je preživel kot partizan v Bo-
sni, s podobo gorate pokrajine z
emblematiko viharnega neba se je
odzval na čas slovenske osamo-
svojitve, sčasoma pa so se v njego-
vo ustvarjalnost naselili tudi tiho-
žitja s sadjem in avtoportreti. Med

spokojnimi sadeži, ki mu zamol-
klo in hkrati emajlno sijoče simbo-
lizirajo slast življenja, se kot oltar-
na svečnika pogosto dvigajo tudi
roke, v katerih vidi izvir vse člove-
ške ustvarjalnosti in nasploh doži-
vlja človeško življenje in njegovo
posvečenost že kar obredno.

Zornikova umetnost se je rodila
iz pristnega ustvarjalnega veselja
in se še vedno prenavlja z nez-
manjšano močjo, saj je umetnik
tudi ob visokem jubileju (pred ka-
terim ga je zasluženo odlikoval
predsednik države) še vedno
iskriv in intenzivno ustvarjalen.
Značilno rjavi barvi, v kateri sta
zgoščena teža zemlje in zamolkla
ognjevitost, je v najnovejših podo-
bah pridružil še temno sivomodro
osnovo, ki prestavlja njegove pri-
zore v daljave mistično zajetih po-
etičnih sanj s prebujenimi mlado-
stnimi spomini.

Njegova celotna umetnost, s ka-
tero nam ustvarja trpko in magič-
no občutene podobe svojih ži-
vljenjskih spoznanj, je ob vsej mo-
numentalnosti intimna dragoce-
nost, ki jo dojemamo kot toplo pri-
čevanje v zgodovino zazrtega in
sočutnega, močno čustvenega, a
docela nesentimentalnega in oče-
tovsko dobrohotnega ustvarjalca.
Milček Komelj

Klavdij Zornik – petindevetdesetletnik

Slikar arhetipskih znanilcev človeške usode
Tridesetega oktobra praznuje petindevetdesetletnico nestor med slovenskimi slikarji Klavdij Zornik, nekdanji
profesor in rektor na ljubljanski likovni akademiji ter umetnik, ki sodi med najbolj skrite, a najizrazitejše posta-
ve našega povojnega slikarstva. Njegovo ustvarjalnost prežarja plemenita resnoba, prežeta z ljubeznijo in mili-
no, ki sije iz vse njegove redoljubne, a docela ponotranjene ter v poezijo zazrte osebnosti.

Klavdij Zornik


