vas vabi
na odprtje razstave slikarja Jožeta Svetine z naslovom
Lovstvo in narava,
ki bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 18. uri
v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.

Avtorja in njegovo delo bo predstavila Katja Anželak, za glasbeno popestritev pa bo poskrbel
Lovski pevski zbor LD Škale.

Vljudno vabljeni!

Jelen v gozdu (olje na steklo)

Razstava bo na ogled do 31. januarja 2016, vsak delavnik med 9. in 13. uro.

O avtorju
Jože Svetina je daleč naokoli znan kot velik ljubitelj narave, slikarskega čopiča in platna. Na
slikarskem platnu je sodobnikom in tudi zanamcem ohranil marsikateri zanimiv motiv iz
našega naravnega okolja. Vseskozi in dosledno je ostajal zvest naravi in motivom iz
rastlinskega in živalskega sveta in seveda otrokom. Končno Jože Svetina je bil celo svoje
življenje učitelj in torej sploh ni čudno, če je tudi skozi slikanje izrazil svoj socialni čut do
otrok, saj je vsakodnevno na svoji koži doživljal mnoge lepe in žalostne dogodke iz življenja
hribovskih otrok. Pod njegovimi prsti je nastalo nešteto skic s svinčnikom, v katerih je
upodobil drevje, viharnike, osamelce, živali in predvsem stavbno dediščino našega podeželja
in tako vsaj na platnu zanamcem ohranil podobe iz naše krajine, ki so marsikje že zdavnaj za
večno izginile. Čudovite podobe iz narave je zabeležil tudi v drugih slikarskih tehnikah; v
akvarelu ali z oljem. Oljno tehniko uporablja pri slikanju na klasično slikarsko platno, na les
in zlasti na steklo. Veliko del je bilo narejenih v tehniki olje na steklu, ki daje največjo
možnost slikarskega kolorita, zato jo Jože Svetina, kljub njeni zahtevnosti za slikanje motivov
iz narave (posebno ptic) najraje uporablja. Zelo so mu pri srcu tudi motivi iz lovskega sveta in
marsikateri lovski dom in hiše doma in v tujini krasijo podobe, kot jih je videl in zabeležil
Jože Svetina.
Njegove slike imajo tudi številni svetovno znani ljudje, med njimi naj omenimo le švedskega
smučarja Ingemarja Stenmarka, nekdanjega ruskega predsednika Mihaela Gorbačova,
ameriške predsednike Billa Clintona, Georga Busha in Baracka Obamo itd. Ko je leta 1963
postal vodja podružnične šole v Zavodnjah, je nekako začutil, da je to kraj, kjer bo ostal do
konca svojih dni. Zavodnje so mu prirasle k srcu, prav tako tukajšnji ljudje in v bližini
središča vasi si je zgradil hišico, ki je z leti postala njegov stalen dom. Pa ni bil v Zavodnjah
le učitelj, temveč še vse kaj drugega; bil je predsednik gradbenega odbora za izgradnjo dveh
vodovodov, asfaltne ceste do Šoštanja, telefona, smučišča, obnovo šole itd. Prirejal je tudi
različne humanitarne in ostale prireditve za brezplačno šolanje zavodenjskih otrok in bil torej
na svoj način vrsto let duša kraja. Za vse kar je storil dobrega v svojih osemdesetih, so ga leta
2009 proglasili za častnega občana mesta Šoštanj.

Damijan Kljajič, prof. zgodovine in geografije

