Ivo Brodej, likovni pedagog

DRUŠTVO LIKOVNIH USTVARJALCEV RIFNIK – ŠENTJUR

OB 15 LETNICI DELOVANJA
Leta nesramno hitro minevajo in skoraj
ni mogoče verjeti, da je pred nami že spet novo
pomembno praznovanje - 15 letnica organiziranega
likovnega delovanja.
Mnogo dogodkov se je dotaknilo našega društva
v teh zadnjih petih letih, ki so vplivali na naše delo, ga
bogatili pa tudi kdaj oteževali, postavljali pred člane
predvsem pa pred njihovega predsednika odgovorne
odločitve.
Največ težav sta povzročili dve selitvi, ki pa sta
na koncu prinesli društvu lepe in uporabne delovne
prostore. Vanje je bilo vloženega veliko truda, dela
in finančnih sredstev. Prav je, da so ti prostori v
starem trgu Šentjurja, v neposredni bližini za nas
najpomembnejše pridobitve, galerije Zgornji trg
Šentjur.
Če sem v uvodniku h katalogu ob 10 obletnici
zapisal, da bo delo društva še bolj odmevno »jutri ali
pojutrišnjem«, ko bo v Šentjurju odprta prva prava
galerija, lahko z veseljem ugotavljamo, da so bile naše
sanje uresničene že včeraj. V galerijskih prostorih se
je odvilo že veliko kvalitetnih likovnih razstav, ki so se
pred kratkim razvile že v meddržavno sodelovanje.
DLU Rifnik Šentjur obstaja, se razvija,
pridobiva nove člane in izgublja stare, torej deluje po
vseh naravnih zakonitostih. Bistven pomen obstoja
društva se odraža skozi programske dejavnosti, v
osebnostni in strokovni rasti vsakega člana posebej
ter skupine v celoti. Skoraj vsi člani so bili deležni
strokovnih tem s področja slikarstva, kiparstva,
grafike, likovne teorije, umetnostne zgodovine, ki so
bile kot rdeča nit prisotne v prvih letih po ustanovitvi.
Izobrazili smo se v likovni tehnologiji in proučili
načine likovne govorice. Že na začetku smo program
zastavili razmeroma široko, tako da so se v naši
sredini dobro počutili vsi, ki jim likovno ustvarjanje
v življenju nekaj pomeni. Tako tistim, ki so poskušali
ustvarjati z tresočimi rokami in tudi onim, ki so bili že
vešči in rutinirani likovni pripovedovalci. Ponosni smo

tudi na likovnike, ki so pri nas dobili dodatna znanja
za nadaljevanje izobraževanja na likovni akademiji
v Ljubljani, pa seveda tudi na naše članice in člane,
ki dosegajo na raznih pomembnih, tudi državnih,
prireditvah visoke nagrade in priznanja.
Društvo ima v kulturni ponudbi naše občine
pomembno mesto in je soorganizator odmevnih
razstav in slikarskih kolonij. Člani sodelujejo na
podobnih dogodkih v sodelovanju z drugimi društvi
v regiji in širše. Mnogi pa so se predstavili že tudi s
samostojnimi razstavami.
Kot soustanovitelj in nekdanji strokovni mentor sem z
delom zadovoljen, vem pa, da se z doseženimi rezultati
ne smemo ustaviti na mestu, potruditi se je treba za
nenehno razvijanje in kreativno napredovanje.
Če govorimo o gospodarski krizi v svetu in
doma, če se srečujemo z moralnimi in političnimi
anomalijami, če že zgolj biološko preživetje pred
nas postavlja mnoge nepremagljive ovire, potem so
priložnosti kot je likovna razstava naših slikarjev,
balzam za dušo tako nam ustvarjalcem kot vsem,
ki cenite naše delo. Razstavljena dela so namenjena
obiskovalcem in občudovalcem likovne umetnosti,
da ob njih zasanjajo, se spomnijo na v življenju
pozabljene trenutke in da jih občutki ob spremljanju
navdajo s pozitivnim in radostnim razmišljanjem. S
tako pozitivno energijo vas vabim, da skupaj s slikarji
vstopite v svet lepih umetniških doživetij.
Naj se ob tej priložnosti za nesebično delo
zahvalim predsedniku društva gospodu Martinu Čatru
in gospodu Draganu Podovacu za mentorsko pomoč
tistim članom, ki so se društvu pridružili v zadnjih
letih.
Ob jubileju želim vsem, ki vas šentjursko
likovno društvo kakorkoli povezuje, veliko
ustvarjalnega nemira ter še mnogo prijetnih trenutkov
ob naslednjih druženjih.
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Pozdrav! Saj niti ne vem, kaj napisati, ko se je
pa v teh 15-ih letih tako veliko dogajalo. Imeli smo
kar 110 skupnih razstav tako doma kot drugod po
Sloveniji. Društvo je štelo največ članov v obdobju
od 2000 do 2005, takrat nas je bilo okoli 30. Sedaj nas
je 17 in še vedno smo zelo aktivni. Vsako leto smo
soorganizatorji ex-tempora v okviru Šentjurskega
poletja, lani že dvanajstega po vrsti. V vseh teh
letih smo se povezovali tudi z drugimi likovnimi
društvi po Sloveniji ter uspešno predstavljali Občino
Šentjur na raznih tekmovanjih, skupnih razstavah
in likovnih srečanjih, na katerih smo bili večkrat
pohvaljeni ali celo nagrajeni Pri tem moramo posebej
izpostaviti Polonco Kitak in Dragana Podovaca.
Zgodovina društva pa sega v leto 1998, ko smo začeli
z organiziranim likovnim ustvarjanjem v Osnovni šoli
Franja Malgaja Šentjur pod vodstvom Iva Brodeja.
Tam smo se zbirali, kot rad rečem, eno leto »na črno«.
Nato smo se leta 1999 registrirali kot Društvo likovnih
ustvarjalcev Rifnik in bili brezplačni najemniki šolske
likovne učilnice vse do leta 2010. Takrat smo dobili
lastne prostore v Zgornjem trgu, v Ipavčevi 30, v
sosedstvu z društvom Zgornji trg. Junija 2013 pa nas je
nepričakovano doletela novica, da moramo društvene
prostore zapustiti. Začeli smo mrzlično iskati druge
možnosti in kmalu se je izkazalo, da nam ni potrebno
daleč, saj nam je Občina Šentjur dodelila prostor samo
štiri hišne številke stran. Pri tem ne gre zanemariti
pogajalskih sposobnosti Dragana, ki je prav v hiši na
Ipavčevi 26 videl možnosti za naš drugi dom. Kmalu
se je izkazalo, da se za lepim obnovljenim pročeljem
stavbe skrivajo stari, dotrajani prostori brez napeljav,
ometov, brez obloge tal…skratka, v prvi gradbeni fazi.
Pljunili smo v roke in se udarniško lotili dela in po
dveh najbolj vročih poletnih mesecih dokazali, da ne
znamo delati samo s čopiči in barvami. Z neomajno
voljo in skupnimi močmi smo si uredili lepe in prijetne
prostore.
Hvala naši občini, da nas ni pustila na cesti, ne
smemo pa pozabiti, da nam zvesto stojita ob strani
šentjurski javni sklad ter Zveza kulturnih društev
Šentjur z vsemi nekdanjimi predsedniki, sedanja
predsednica pa nam je celo podelila priznanje za

prizadevnost pri izvedbi obnove društvenih prostorov.
Ko se je začela naša slikarska druščina sestajati,
je bilo v Šentjurju 12 aktivnih kulturnih društev. Danes
jih je 30 in vsak po svoje bogatijo naš kulturni prostor
in prispevajo k pestrosti vsebin. V vseh teh letih smo
likovniki uspešno sodelovali v različnih skupnih
projektih z ostalimi šentjurskimi društvi in za prijetno
sodelovanje se vsem najlepše zahvaljujem. Skupaj s
člani društva se že veselimo novih izzivov in zanimivih
srečanj. V teh letih smo stkali tudi prijateljstva z
lokalnimi ustanovami in podjetji, ki so naši zavezniki
pri iskanju finančne podpore in soorganizatorji naših
dogodkov. Tako smo zelo hvaležni za pomoč Mestni
skupnosti Šentjur, podjetjema Foto 5ter in Steklarstvu
Kolac ter vsem pokroviteljem in donatorjem, ki so se
pred petimi leti odzvali ob naši 10-letnici. Hvala občini
Šentjur, ki financira osnovno dejavnost društva, brez
česar seveda ne bi obstajali. Hvala Zvezi kulturnih
društev, ki nam priskoči na pomoč pri večjih podvigih
društva, posebna zahvala pa gre Aniti Koleša, Ivu
Brodeju ter Ludviku Mastnaku, ki so z nami gradili
temelje na katerih še danes dobro in trdno stojimo.
Brez teh predanih kulturnikov ne bi bilo 15 likovnih let
Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur.
Ob koncu naj zapišem še svoje želje za
prihodnost: želim si, da bi nas družili ustvarjalnost,
prijateljstvo in veselje. Na svidenje ob 20 letnici
šentjurskih likovnikov.

Članek v Novem tedniku ob prvi razstavi društva 23.4.1999.

NEKAJ ZGODOVINE

Poletni ex tempore Dobje (2008)

Tito na podobah spominov (2013) Z družino Generalić na razstavi hlebinske šole naive (2014)

Pred Galerijo Zgornji trg ob skupniski
razstavi (2011)

Pred znamenitim poslikanim
jajcem v Hlebinah (2011)

Naša Polonca na državni razstavi s svetovalko za
likovno dejavnost na JSKD (2014)

IZ STAREGA V NOVO

Zadnje novo leto v starih prostorih

Predsednik v akciji

Takole je bilo na začetku... (junij 2013)

Na otvoritvi so nas obiskali visoki gostje
(12.11.2013)

Treba je bilo tudi na kolena

Za udarniško delo smo dobili priznanje ZKD Šentjur

