
Naj bo le-ta svetla in pisana, kot je ta razstava, ki vas situaciji primerno vabi 

na ogled vse od 7. maja do 24. junija 2021 v Knjižnici in čitalnici Razkrižje. 

 

 
Foto: Matjaž Vertuš/ Kompozicija: Ples občanov, člani Likovne sekcije Silvo Prelog  

in mentorica Katja Bednařik Sudec. 

  Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer – Likovna sekcija Silvo Prelog 

Občina Razkrižje, TND Razkrižje, OI JSKD Ljutomer 

 

 

Razstava 

Svežina poti … 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto: Matjaž Vertuš/ kompoziciji: Gorice , Putar; člani Likovne sekcije Silvo Prelog in mentorica Katja 

Bednařik Sudec 

 

 

 

 

                     

                   Razstavo spremlja vzporedna sproti nastajajoča 

               razstava likovnih del najmlajših iz Občine Razkrižje  

                     z naslovom »Moji letni časi v času zaprtja«. 

Kot prvi se na stenah predstavljata 

 Eva Mulec in Zala Bednařik. 

Pred in v času TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE, od 
21. maja do 30. maja 2021, vabimo vse otroke iz 
Občine Razkrižje, da prinesejo svoja dela, ki so 

nastajala tekom zaprtja, da jih izobesimo in 
predstavimo širši javnosti na ogled. 

Dodatne informacije v zvezi z oddajo del dobite na 
041 878 448 – TIC Razkrižje. 

                                                                                     

 

 

 

 

Foto: Matjaž Vertuš/ kompoziciji: Gorice , Putar;                                                                                                                   

člani Likovne sekcije Silvo Prelog in mentorica Katja Bednařik Sudec. 

 

 

Razstavljajo člani Likovne sekcije Silvo Prelog:  

Nada Stajnko, Boža Grilc, Anica Rudolf, Bine Šmon, Marjana Kmet,  

Tamara Špitaler-Škorič, Dana Štrucelj, Marjeta Wolf, Ivanka Marko  

in mentorica in ter avtorica perfomativne akcije Svežina poti …  

mag. um. akad. slik. Katja Bednařik Sudec.  

 

 

 

 

 

 



O razstavi:  

 

Razstavljena dela so nastala po izvedbi performativne akcije (polaganja 

oblačil na ploščad v Šprincu), 2. septembra pod naslovom Svežina poti na 

stični točki povezovanja - Pozdrav jeseni malo drugače,  ki je simbolično 

nadomeščala tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Prireditev se sicer 

tradicionalno odvija na praznik posvečenega Marijinemu vnebovzetju. Na 

simbolični ravni skrbi za utrjevanje sosedskih odnosov s Hrvaško v obmejnem 

pasu, ki je vedno živel dvojno življenje podpore in solidarnosti.  

Z omenjeno akcijo smo v času začetka epidemije želeli počastiti vse občanke 

in občane in vse, ki nas varujejo in vse, ki te kraje obožujejo. Se ob tem 

spomniti tudi vseh, ki so obmejni  breg naredili za domačega in ga negovali 

že iz nam oddaljenih in tudi ne tako oddaljenih časov. Njim smo hvaležni za 

spokojnost obdelane zemlje in čistost prostranega pogleda v tej čudoviti 

podeželsko – vinorodni kulturni krajini Občine Razkrižje. 

 

 

Tema:  

 

Udeleženci kolonije so se spraševali o likovnih pojmih in kako le-to vpeti v 

vsakdanje življenje, kako aktualno družbeno situacijo, v kateri smo se znašli 

(življenje s COVID-19, karantena, migracijska kriza,...), vpeti v likovno 

umetnost in s pomočjo le-te, kljub temu na svojstven način obeležiti družbeni 

tradicionalni dogodek Pozdrav jeseni. Raziskovali so pojem Land Art vse od 

60-ih let naprej, njegov pomen in razširjenost drugod po svetu. 

 

 

O dogodku: 

                                                                                                                                                                                                                                       
Samo ploščad prireditvenega prostora v Šprincu so udeleženci likovne 
kolonije, pod mentorstvom mag. um. akad. slik. Katje Bednařik Sudec 
konkretno prekrili z oblačili in cvetličnimi aranžmaji ter pazili na likovno 
kompozicijo - videz oz. končni izgled. Udeleženci so preučevali pojme kot so 
ritual, ponovitev, zapovedani rituali in vsakodnevni rituali, pomen oblačil, 
cvetja, krajine, veduta. Vse to je bilo fotodokumentirano 
(fotodokumentacija: Matjaž Vertuš) in omogočeno udeležencem 

 

 

 v nadaljnjo ustvarjalno uporabo. Nastala so  tako raznolika avtorska dela, ki izhajajo 
iz lastnega občutenja performativnosti akcije, kakor tudi likovne nadgradnje 
fotoposnetkov. Dela so razvita v različnih tehnikah – od klasične uporabe akrila na 
platnu do kolaža v kombinaciji s printom na platno. Vsak od udeležencev  se je še 
soočil s pojmom veduta in nastali so akvareli in lesorez, ki po motiviki prikazujejo 
najbolj ključne motive občine Razkrižje in v slikarski praksi odslikujejo razkriško 
kulturno krajino.  

 

Krajina »koprivskega brega« in lesorez Tamara Špitaler-Škorič     

Kakor beremo v enem izmed spletnih zapisov, so »kulturne krajine pečat naše 
generacije, ki skozi prostor govori o nas, ga ureja na nam lasten način, ki odseva naš 
čas, probleme in sposobnost, da jih rešujemo s svojim znanjem, ki ga imamo na 
voljo. Prav vse krajine so preplet sedanjosti in preteklosti. Odnos sedanje generacije 
do preteklosti in dosežkov naših prednikov je pomemben. S spoštovanjem 
dediščine posredujemo sporočilo o svoji kulturnosti v bodočnost.«  


