
Veselimo se srečanja ob odprtjuVeselimo se srečanja ob odprtjuVeselimo se srečanja ob odprtjuVeselimo se srečanja ob odprtju v k v k v k v knjižnici Radlje, njižnici Radlje, njižnici Radlje, njižnici Radlje,     
v petek, 5v petek, 5v petek, 5v petek, 5. novembra 20. novembra 20. novembra 20. novembra 2010101010,,,, ob 18. uri. ob 18. uri. ob 18. uri. ob 18. uri.    

    
    

O umetnikih bo spregovorilO umetnikih bo spregovorilO umetnikih bo spregovorilO umetnikih bo spregovorilaaaa        
AAAALEKSANLEKSANLEKSANLEKSANDRA ČASDRA ČASDRA ČASDRA ČAS....    

    
    

KKKKulturni program bodo sooblikovaliulturni program bodo sooblikovaliulturni program bodo sooblikovaliulturni program bodo sooblikovali    
    

JANA ČANADI, sopran,JANA ČANADI, sopran,JANA ČANADI, sopran,JANA ČANADI, sopran,    
    

DAMJANA SGERM KRISTAN, klavirDAMJANA SGERM KRISTAN, klavirDAMJANA SGERM KRISTAN, klavirDAMJANA SGERM KRISTAN, klavir    
in in in in     

RUDI RINGBAUER, aforizmiRUDI RINGBAUER, aforizmiRUDI RINGBAUER, aforizmiRUDI RINGBAUER, aforizmi....    
    
    

Program bo povezovala PetProgram bo povezovala PetProgram bo povezovala PetProgram bo povezovala Petra PLACET.ra PLACET.ra PLACET.ra PLACET.    
    
    

Razstavo si lahko ogledateRazstavo si lahko ogledateRazstavo si lahko ogledateRazstavo si lahko ogledate do  do  do  do 30. novembra30. novembra30. novembra30. novembra    
v času odprtosti knjižnice. v času odprtosti knjižnice. v času odprtosti knjižnice. v času odprtosti knjižnice.     

    
    

    
    
    
    
    

VABLJENIVABLJENIVABLJENIVABLJENI        
v v v v     

Knjižnico Radlje ob DraviKnjižnico Radlje ob DraviKnjižnico Radlje ob DraviKnjižnico Radlje ob Dravi    
    

na odprtje razstave na odprtje razstave na odprtje razstave na odprtje razstave     
likovnih dellikovnih dellikovnih dellikovnih del    

    

Janeza in Antona Janeza in Antona Janeza in Antona Janeza in Antona 

REPNIKAREPNIKAREPNIKAREPNIKA    
    



Likovna izraznost motivnega sveta obeh Repnikov je izrazito 
zgovorna gestikulacija, ki preveva obraze njunih osrednjih 
likov. Pri Antonu Repniku,  Antonu Repniku,  Antonu Repniku,  Antonu Repniku, ki ostaja zvest sintezi domače 
motivne zvrsti in tradicije naivnega slikarstva, sledimo 
zgodbi figuralike znotraj namišljenega prostora, vendar gre 
večinoma za skupinsko figuraliko, strnjeno v lastnem jedru, 
ki s konkretnimi atributi zgovorno priča o dogajanju znotraj 
katerega se nahaja. Umetnik poskrbi, da se lahko vsakdo 
izmed nas poistoveti s katerim od obličij, ko jim odstremo 
vizualno podobo in se zazremo pod krinko vidnega.    
 

 

 
 
 
 

Janez RepnikJanez RepnikJanez RepnikJanez Repnik pa figuro 'zmodelira' do te mere, da meji na 
ekspresivnost deformiranih teles s trpko obrazno mimiko. V 
nasprotju z očetovimi je njegova podoba ljudi skoraj portretno 
natančna, na prvi pogled zatopljena v lastno osebno izpoved, 
ki jo brez sramu pripoveduje navzven.  
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