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Bližine in daljave
Marko Pernhart, 
vesna Čadež, eva lucija Kozak, dominik Mahnič

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
vabi vas in vaše prijatelje na odprtje razstave, ki bo
v četrtek, 2. oktobra 2014, ob 19. uri
v Savinovem likovnem salonu v Žalcu.

Avtorje, njihova dela in celostno vsebinsko zasnovo 
bo predstavil kustos razstave, umetnostni zgodovinar in kritik 
Matjaž Brulc.

Razstava bo na ogled do 31. 10. 2014.

vesna Čadež (1976, Ljubljana) je di-
plomirala pri prof. Zmagu Jeraju na 
ALUO v Ljubljani, leta 2008 pa je na 
taisti ustanovi zaključila še magistrski 
študij slikarstva in videa. V zadnjih le-
tih je sodelovala na številnih razstavah 
doma in na tujem. Poleg slikarstva se 
ukvarja tudi z ilustracijo, videom in 
fotografijo.

eva lucija Kozak (1989, Ljubljana) je 
diplomirala iz slikarstva pri doc. Karižu 
in prof. Vogelniku na ALUO v Ljublja-
ni, šolala pa se je tudi na Winchester 
School of Art v Veliki Britaniji. Trenutno 
je vpisana na magistrski študij bioke-
mije na FKKT Ljubljani. Leta 2013 je 
bila med nominiranci za nagradi Essl 
in StartPoint. Do sedaj je razstavljala 
na mnogih samostojnih in skupinskih 
razstavah v Sloveniji, Italiji, Franciji, Gr-
čiji in na Hrvaškem. Je prejemnica Zo-
isove štipendije in štipendije Mestne 
občine Ljubljana.

dominik Mahnič (1981) je leta 2008 
diplomiral iz slikarstva in videa na 
ALUO v Ljubljani, leta 2013 pa na isti 
fakulteti zaključil še magistrski študij 
videa. Je ustanovitelj zveze mestnih 
jagrov, vodič po kraškem podzemlju, 
krajinski slikar ter načrtovalec micro 
robota.
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Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Marko Pernhart (1824-1871) je bil 
rojen v vasi Srednje Medgorje na Ko-
roškem. Prvo slikarsko izobrazbo si je 
pridobil pri slikarju Andreasu Hauserju 
v Celovcu, kasneje pa je študiral na 
umetnostni akademiji v Münchnu. 
Njegova zapuščina, ki je večinoma 
hranjena v Avstriji, obsega okoli 1200 
del na platnu in veliko risb. Najbolj 
znan je po svojih panoramah in po 
motivih iz visokogorja, sicer pa je slikal 
tudi živali in tihožitja. Uvršča se med 
vodilne predstavnike poznoromantič-
nega oziroma bidermajerskega slikar-
stva na Koroškem. Umrl je v Celovcu, 
kjer je tudi pokopan.

dominik Mahnič
Kristalna palača, akril na platnu, 2012

Marko Pernhart
Grad ob reki pozimi, 19. st., ol. pl.,  
65.5 x 58 cm, NG S 286,  
fotografija: Bojan Salaj

v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 19. uri
vas vabimo na pogovor s krajinsko arhitektko Ano Kučan, pro-
fesorico na Oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani in avtorico knjige Krajina kot nacionalni sim-
bol (1998). Pogovor o tem simbolnem pomenu, ki se močno 
dotika tudi likovne govorice v slovenski umetnosti, bo vodil 
kustos razstave Matjaž Brulc. Pogovor bo v Savinovi hiši v Žalcu.

Posebne zahvale:
Dr. Andrej Smrekar (Narodna galerija, Ljubljana),
Dr. Gudrun Danzer (Universalmuseum Joanneum, Gradec)

Avtor izvirnikov: Marko Pernhart
Avtor fotografije: Bojan Salaj, Janko Dermastja
Fotografija: © Narodna galerija, Ljubljana, 2014
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Bližine in daljave
Marko Pernhart, vesna Čadež, eva lucija Kozak, dominik Mahnič 

Temeljna premisa razstave z naslovom Bližine in daljave se dotika problematike prostora na primeru krajin ozi-
roma vedut iz dveh obdobij, ki ju ločuje poldrugo stoletje. Razstava skuša osvetliti vprašanja likovne konstrukcije 
prostora in njegove percepcije nekoč in danes, da bi se tako dotaknila tudi simbolnih konotacij, ki nastopajo ob 
slikarskih prehajanjih prostora iz fizičnih v duhovne koordinate. Ključni vidiki razstave zadevajo tako razmerje 
med podobo in objektivno realnostjo, kot tudi problematiko umetnikovih subjektivnih hotenj in odnosa 
do likovne tradicije, kakor se manifestirajo v času bidermajerja oziroma sodobnosti. Izbor del, osredotočen 
zgolj na medij slikarstva, tako neobhodno izpostavlja tudi širše kulturne in družbene permutacije, ki preko 
podobe izgrajujejo človekov odnos do narave oziroma zunanjega sveta. Ob bok delom koroškega slikarja 
Marka Pernharta (1824-1871) so postavljena dela trojice sodobnikov, da bi se s pomočjo likovnega dialoga 
naglasili tako odnos do prostora kot tudi heterogeni vsebinski poudarki, ki so v različnih dobah investirani vanj.

Krajinarsko slikarstvo se kot samostojni žanr v svoji »čisti« obliki vzpostavi na Holandskem v zgodnjem 17. 
stoletju; gre za čas, ko filozofska in politična misel postopno vzpostavita nove ideološke modele, ki naravo 
in naravno razumevata kot ideal, vreden posnemanja. Krajinarstvo se v tem specifičnem kulturnem miljeju 
izkaže za medij, ki na pretanjen način posreduje konkretno politično ali filozofsko agendo, skrito za podobo 
narave, obenem pa omogoča tudi konstrukcijo sidrišč kolektivne oziroma subjektivne identitete1. Toda kaj 
vendar je krajina? Starejša umetnostna zgodovina ponuja tradicionalen odgovor: Kenneth Clark je zapisal, da 
je krajina estetsko privlačna podoba, ki prikazuje skrbno izbrani segment narave2. Krajina ima po Clarku že 
sama po sebi notranjo estetsko vrednost, ki jo človek nemudoma prepozna. Takšne esencialistične razlage, ki 
jih je proizvedel modernizem, so kasneje izzvali teoretiki, kot denimo E. H. Gombrich, ki je trdil, da je sleherna 
(estetska) izkušnja kulturno pogojena: pokrajina po Gombrichu torej nima intrinzične estetske vrednosti, 
temveč jo ustvari šele gledalec oziroma umetnik, ki vidno izkušnjo v skladu z lastnimi kulturnimi konvencijami 
prevede v estetske kategorije3. Še drznejšo razlago je ponudil poststrukturalizem; avtorji kot so W. J. T. Mitchell,4 
so denimo zastopali mnenje, da je pokrajina umetna in konstruirana še preden je naslikana, torej že v času 
njenega uzrtja, saj so vanjo vkodirani številni kulturni pomeni, vrednote in simboli - krajinarstvo, ki pooseblja 
instrument kulturne moči, tako predstavlja reprezentacijo reprezentacije. Pri krajinarskem slikarstvu govorimo 
o mediju, ki je vpet v kompleksno mrežo pomenov in komunikacije, kot tak pa vselej predstavlja vmesni člen 
med človekom in okoljem, posrednika med konstrukcijo kulture in konstrukcijo narave, ki se vsakič vzpostavlja 
na novo in v različnih epohah prenaša različne kulturne oziroma ideološke vzorce.

Opus Marka Pernharta predstavlja enega od lokalnih vrhuncev krajinarstva oziroma vedutnega slikarstva 
v slovenskem prostoru sredi 19. stoletja; pod vplivom impulzov, ki so prihajali iz kulturnih središč takratne 
monarhije, se njegov obsežni opus pogosto uvršča v linijo romantičnega slikarstva, čeravno so pri njegovi 
opredelitvi odločilnejšega pomena nekoliko zapozneli vplivi bidermajerja, ki je sredi stoletja praviloma že 
izzveneval. Bidermajersko krajinarstvo gradi svoj izraz na bolj ali manj naturalističnih temeljih, pogosto 
zaznamovanih s čustvenimi poudarki; če je pri romantiki realnost, ki sama po sebi nima bistvene umetniške 
vrednosti, povzdignjena v subjektivistično manifestacijo umetnikovega duhovnega sveta, je v bidermajerskem 
slikarstvu narava dojeta na bolj realističnih, stvarnih osnovah, a vendar oplemenitenih z določeno čustvenostjo, 
ki pride do izraza še zlasti v naglašenem koloritu oziroma v atmosferskih učinkih. Rezultat je t. i. sentimentalni 
naturalizem, ki bistveno določa bidermajersko slikarstvo.5

1 Ann Jensen Adams, Competing Communities in the »Great Bog of Europe«: Identity and Seventeenth-Century Dutch Landscape Painting, 
objavljeno v zborniku Landscape and Power, (ur.: W. J. T. Mitchell), The University of Chicago Press, Chicago 1994, p. 35 – 76.

2 Kenneth Clark, Priroda u umjetnosti, Mladost, Zagreb 1961.
3 E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, Princeton University Press, Oxford, 2000. 
4 W. J. T. Mitchell, Imperial Landscape, objavljeno v zborniku Landscape and Power, (ur.: W. J. T. Mitchell), The University of Chicago Press, Chicago 

1994, p. 5 – 34.
5 cf. Mateja Kos, Romantika v evropskem slikarstvu in problem stilne opredelitve slovenskega krajinarstva prve polovice in sredine 19. stoletja, 

diplomska naloga (mentor: prof. Nace Šumi), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1981, p. 58 - 62.

Problematika prostora, kot se kaže v izboru Pernhartovih krajin oziroma vedut, vsekakor izhaja iz temeljev, 
kot jih določa kulturni in estetski kontekst tedanje dobe. Odnos do objektivne realnosti temelji na težnji po 
naturalizmu, ki pa seveda ni premočrtna in jo je potrebno motriti tudi v skladu s Pernhartovimi likovnimi 
veščinami, predvsem pa z njegovimi subjektivnimi poudarki. Pernhartova topografska določenost vedut 
zahteva oblikovanje prostora, ki temelji na klasičnem pogledu, kot se je vzpostavil z renesančno perspektivo. 
Radikalnejši, melodramatični čustveni odkloni, značilni za obdobje romantike, so ublaženi, če ne že pov-
sem izničeni; bidermajer kot obdobje, kjer v vlogi ključnega nosilca družbene dinamike nastopa meščan s 
svojo samozadostno etiko, ki poveličuje intimo, je zaznamovano z umetnostjo, kjer ni prostora za viharno 
razčustvovanost. Slikovno polje je osvobojeno herojskih in simboličnih konotacij; določa ga razmeroma 
skrbna oblikovna pedantnost in želja po racionalistični obravnavi prostora, ki pa ji, kot rečeno, mestoma 
kljub temu ne manjka sledi - vselej skrbno obvladanih - čustvenih poudarkov. 
Izkušnja naslikanega prostora je tako svetla, nadzorovana, v njej ni mesta za sublimno, kot tudi ne za neznano 
in nedoumljivo. Odprte, široke vizure Pernhartovih vedut so vseskozi poseljene z znamenji človekove prisot-
nosti: znaki kultivacije okolja so praviloma dobro vidni, in Pernhart rad izpostavlja dominante, ki simbolizirajo 
trdnost družbenega ustroja (cerkve in gradovi), kot tudi - kar je v njegovem opusu še zlasti zanimivo - vdor 
modernizacije ter industrijskega razvoja, ki tedaj ni bil več omejen zgolj na največja urbana središča. Pernhar-
tova dela izžarevajo auro varnega zatočišča, ki ga ponuja narava, kot tudi harmoničnega sobivanja kulture in 
nature. Narava je svetla in nepreteča; na oblikovni in posledično simbolni ravni jo usmerja skrbno ravnovesje 
med svetlobo in senco, med zemljo in nebom. Svet, ki ga slika Pernhart, je privlačno slikovit; umaknjen je v 
idilične konture, kakršne si na stenah svojega udobnega salona želi opazovati meščan oziroma buržoazni 
podjetnik, ki pričenja vse vidneje uživati sadove kapitalistične proizvodnje.

Izbrana dela trojice mlajših slovenskih avtorjev se na Pernhartov opus ponajprej navezujejo v tem, da imamo 
tudi pri slednjih opraviti z vedutami oziroma krajinami, ki so topološko praviloma natančno določene 
oziroma prepoznavne. Vesna Čadež se pri slikanju svojih motivov običajno zanaša na fotografsko podobo 
oziroma spomin, medtem ko Dominik Mahnič in Eva Lucija Kozak, ki sta svoja dela običajno slikala skupaj, 
prisegata na neposredno izkušnjo slikanja na prostem. Za vse tri je značilno, da se v ikonografskem smislu 
spogledujejo s tradicionalnimi likovnimi obrazci krajinskega slikarstva, pri čemer se še zlasti Mahnič in Kozak 
spogledujeta tudi s konkretnimi avtorskimi poetikami 20. stoletja. Težnja po naturalizmu Pernhartovega tipa 
je pri vseh komajda zaznavna: naturalističen transkript prostora v delih sodobnikov izgine in se umakne 
poudarjeno subjektivnim vizijam, kot tudi določenim fantazijskim nadgradnjam konkretnega prostora, kar 
je še zlasti opazno pri Vesni Čadež, ki v svojih delih pogosto združuje elemente narave in modernega mesta. 
Slednja je tudi edina, ki v svoja dela vključuje motiv figur, ki se zdijo povsem zlite s svojim okoljem. Pri trojici 
sodobnikov se fokus zanimanja odločno premakne k vsakdanjim motivom iz urbanega življenja oziroma 
narave, ki postane le še en segment specifične izkušnje vsakdanjega življenja. Gradnja samega prostora je 
vsakič znova podrejena predvsem avtorskim likovnim hotenjem, ki so pri oblikovanju odvezana klasičnih 
postulatov slikarskega jezika: vprašanje realnega izkustva je potisnjeno v drugi plan, in je bodisi podvrženo 
preigravanju domala že abstrahirane forme, ki se spreminja v haptično teksturo, bodisi pa tudi, kot v primeru 
Dominika Mahniča in Eve Lucije Kozak, raziskovanjem tonalnih učinkov. 
Zdi se, da naslikani prostor v delu sodobnikov izgublja svojo posvečeno vlogo nosilca tistih vsebin, ki so nekoč 
na bolj ali manj posreden način izpostavljale velike ideološke teme: prostor postane na nek način izpraznjen 
in gol, kar je nujni pogoj za to, da bi ga avtorji poselili z lastnimi vizijami in intimnimi zgodbami. Slednje se 
tičejo njihove subjektivne življenjske izkušnje, mestoma pa tudi izrazito postmodernističnega preigravanja 
in nadgrajevanja starejših likovnih formul. Odnos do zunanjega sveta, kot ga izpričujejo ta dela, je pogojen 
s konturami, ki prostoru odrekajo vsakršno usodnost; njegova samoumevnost zrcali svet, v katerem se lahko 
pripeti karkoli in ki v najboljšem primeru ponuja zgolj začasen odmik od vrveža mestnega življenja. Prostor 
tako postane predvsem nosilec subjektivnih preizpraševanj o lastnem mestu in vlogi v sodobnem svetu - in 
tako se tudi tokrat velike zgodbe umaknejo malim, nezavezujočim intimnim izpovedim.

Matjaž Brulc

vesna Čadež, Mestni park, 
akril na platnu, 2012

Marko Pernhart
Industrijsko območje Lölling 
(Koroška), pribl. 1850, ol. pl., 
31,5 x 42 cm
Lastnik izvirnika: Neue Galerie 
Graz, Universalmuseum 
Joanneum, Avstrija


