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Uvodnik

Dragan Podovac,
predsednik Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur

8. februarja praznujemo slovenski praznik kulture. To je dan, ko se
spominjamo vseh slovenskih kulturnih dosežkov, in dan, ki sporoča, da je
kultura nekaj, za kar si je treba prizadevati. Društvo likovnih ustvarjalcev
Rifnik Šentjur si za kulturo prizadeva že 17 let. Za nami je ustvarjalno in
plodovito obdobje, v katerem smo organizirali mnogo skupinskih in
samostojnih razstav, sodelovali na ex-temporih in kolonijah. Ves čas smo si
tudi želeli imeti stalno razstavo, da bi lahko Šentjurčani in vsi, ki se v
Šentjurju ustavijo, v vsakem trenutku uživali v likovni umetnosti. Največji
izziv je predstavljalo iskanje primernega prostora, ki nam ga je uspelo najti
s pomočjo Občine Šentjur. Prva društvena stalna razstava je razstavljena v
Galeriji Zgornji trg. V stalno zbirko smo člani društva prispevali 17 likovnih
del, v zahvalo in znamenje dobrega sodelovanja pa jo podarjamo Občini
Šentjur. Ker je del nas naš Šentjur - okolje, ki nas vedno znova umetniško
navdihuje, in ker nas pri tem podpira tudi Občina Šentjur, smo stalno
razstavo naslovili Moj Šentjur. 



Nagovor Iva Brodeja

Ivo Brodej,
likovni pedagog,  član Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur

Spoštovani ljubitelji likovne ustvarjalnosti!

               Danes s ponosom odpiramo razstavo likovnih del članov
Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur in se na naš način
pridružujemo kulturnemu prazniku, 8. februarju. Razstavljene slike
tvorijo stalno zbirko, ki bo v bodoče bogatila kulturno ponudbo
Šentjurja. Slike so plod aktivnega dela v društvu, ki se počasi
približuje dvajsetletnici delovanja. Avtorji so skozi to obdobje
spoznavali zakonitosti likovne govorice, skrivnosti likovnih tehnik in
motivike ter si izoblikovali osebni stil, po katerem so prepoznavni.
Mnogo izkušenj so pridobili na vsakoletnih ex-temporih v Občini
Šentjur in na sodelovanjih izven nje.
          Slikarska dela, ki so pred nami, predstavljajo zelo razločne
likovne rešitve tako stilsko kot tudi tehnično, nagovarjajo

opazovalca in mu vedno tudi nekaj sporočajo. Čeprav je
najpogostejši motiv del narave ali veduta nekega dela našega
mesta, se pojavljajo tudi mladi avtorji s svojimi izdelanimi
koncepti in pristopi.  Pestrost in različnost pa sta tisti komponenti,
ki ponujata tekmovalnost, bogatita kreativnost in ne nazadnje iz
leta v leto vplivata na osebno rast ustvarjalcev in obiskovalcev
tovrstnih prireditev.
         Ob odprtju ni potrebno del ocenjevati, ker razstava ni temu
namenjena. Treba je zaploskati avtorjem, ki eni zelo profesionalno,
drugi pa bolj plaho in še negotovo, pripovedujejo svoje likovne
izpovedi.

Vsem veliko kulturnih užitkov.                                



Nežika Horvat
Slivniško jezero
Olje na platnu

Stanka Kodrnja
Poplava
Akril na platnu

Božena Prodnik
Slivniško jezero
Akril na platnu

Teja Hrovatič
Dom starejših
Akril na platnu



Jana Tarasova
Most na Pešnici
Olje na platnu

Lija Pušnik
Modre sanje
Akril na platnu

Katja Gajšek
Pogledi iz preteklosti
Akvarel

Kvirina Martina Zupanc
Poletje v Metropoli
Akril na platnu



Nežika Tatarovič
Naš ponos
Akril na platnu

Dragan Podovac
Šentjur
Akril na platnu

Fanika Pevec
Ipavčev kulturni center
Akril na platnu

Martin Čater
Malgaj v Velikovcu
Akril na platnu



Ivo Brodej
Ob Lobnici
Akril na platnu

Bojan Cmok
Sončnice
Akril na platnu

Polona kitak
Vrba
Akril na platnu

Katarina Salamon
Šentjurski kulturni center
Akril na platnu



Olgica Krampl
Sv. Jurij
Akril na platnu

V zbirko so svoja dela prispevali:
Ivo Brodej

Bojan Cmok
Martin Čater
Katja Gajšek
Teja Hrovatič
Nežika Horvat
Polona Kitak

Stanka Kodnja Olgica Krampl
Fanika Pevec
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Izdajatelj kataloga:
Oblikovanje:

Tisk:
Fotografije:
Naklada:

Organizatorja razstave:

Postavitev razstave:

Občina Šentjur in Društvo
likovnih ustvarjalcev
Rifnik Šentjur
Martin Čater in Dragan Podovac

Občina Šentjur
Kvirina Martina Zupanc
Papirna galanterija Ferlež
Katja Gajšek
100 kom

Galerija je odprta vsak delavnik od 9. do 16. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih
 pa po predhodnem dogovoru (informacije: TIC Šentjur 03 749 25 23).


