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Spoštovane likovne  
ustvarjalke in ustvarjalci!
Vabilo za sodelovanje oziroma razpis za Mednarodno 
likovno kolonijo Bukovniško jezero 2021 je zelo prijazno 
nagovoril vse tiste, ki se radi vračate ali pa ste se nekateri 
prvič odločili priti in uživati med nami s čopičem in platnom. 
Nekako tako je bilo zapisano: »Ljubitelji likovnih kolonij boste 
v okolici Bukovniškega jezera našli svoj navdih za likovno 
ustvarjalnost, občutili in videli boste to prelepo, čudovito 
okolico in oživili okolico jezera v njegovi zanimivi in značilni 
barvitosti predvsem v jutranjih sončnih žarkih in z meglicami. 
Ob petju ptic in občasni tišini ter mirnosti, ki se zlijeta  
na platna vseh vas, udeležencev likovne kolonije …« 

In kdo potem ne bi prišel, ko te organizatorji tako  
lepo povabijo? 

Dovolite mi, da se prav zato uvodoma iskreno zahvalim 
vsem, ki ste to enkratno podobo naše dvojezične Občine 
Dobrovnik v objemu naravnih lepot z neverjetnim pozitivnim 
občutkom in umetniško upodobitvijo prenesli na platno. 
Zahvala pa gre tudi organizatorjem te mednarodne likovne 
kolonije, JSKD Lendava in ge. Rozini Nemec ter Zavodu  
za okolje in turizem Dobrovnik oz. ge. Elizabeti Horvat.  
Bilo je prisrčno druženje in ustvarjalno delo, torej prijetno 
združeno s koristnim. V koloniji nastala dela bodo na ogled 
na razstavi, pozdravljam pa odločitev, da so vsa dela 
združena v katalogu. Vsem nam bo ob listanju kataloga  
v užitek občudovati umetniško upodobitev okolja,  
v katerem živimo. 

Naj končam z mislijo, da je človek lahko neizmerno srečen  
in bogat tudi brez denarja, če začuti in zazna toplino 
kulturnih in naravnih vrednot.

S spoštovanjem

Marjan Kardinar
župan Občine Dobrovnik

Tisztelt Képzőművészeti 
Alkotók!
A 2021. évi Bakonaki-tavi Nemzetközi Művésztelep meghívója, 
illetve felhívása nagyon kedvesen szólította meg mindnyájukat, 
akik szeretnek visszatérni ide, illetve azokat is, akik először 
döntöttek úgy, hogy ecsettel és vászonnal eljönnek közénk 
és kedvüket lelik a közösségünkben. Valahogy így hangzott a 
szövege: „A művésztelepek kedvelői a Bakonaki-tó  
környékén megtalálják a képzőművészeti alkotáshoz 
szükséges ihletet, megtapasztalják és megélik ezt a csodaszép 
környezetet, és életre keltik a tó környékét a maga érdekes és 
jellegzetes színvilágában, különösen a reggeli napsütésben 
és felszakadó ködfoszlányokban. A madárcsicsergésben, az 
ideiglenes csöndben és nyugalomban, amely a művésztelep 
valamennyi résztvevőjének a vásznán olvad egybe…” 

És ki ne akarna eljönni a szervezők ilyen szép hívó szavára?

Engedjék meg, hogy először is őszinte köszönetemet fejezzem 
ki mindazoknak, akik a hihetetlen pozitív érzelemvilágukkal 
és művészi ábrázolásukkal vászonra vetették a természeti 
szépségekkel körülvett kétnyelvű Dobronak községünk ezen 
egyedi arculatát. Köszönet illeti a nemzetközi művésztelep 
szervezőit is, a Szlovén Kulturális Közalapítvány Lendvai Területi 
Kirendeltségét és Nemec Rozina asszonyt, valamint  
a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézetet, illetve 
Horvat Elizabeta asszonyt. Az esemény egyben volt kellemes 
társalgás és alkotómunka, tehát sikerült ötvözni a kellemest  
a hasznossal. A művésztelep alkotásait egy kiállítás keretében 
tárjuk a nyilvánosság elé, egyúttal pedig üdvözlöm a képek  
katalógusban való összegyűjtésének az ötletét is. A katalógus 
lapozgatása közben mindnyájan élvezettel fogjuk megcsodálni 
lakókörnyezetünk művészi ábrázolását.

Hadd fejezzem be azzal a gondolattal, hogy az ember pénz 
nélkül is mérhetetlenük boldog és gazdag lehet, ha megérzi és 
megtapasztalja a kulturális és természeti értékek melegét.

Tisztelettel:

Marjan Kardinar
Dobronak Község polgármestere

Občina Dobrovnik 
Dobrona Község
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»Sanjam o slikanju in slikam svoje sanje ...« je zapisal 
nizozemski postimpresionist Vincent van Gogh.

Zapis človeka, katerega je skoraj vse okoli njega 
impresioniralo tako zelo močno, da je namesto z  
govorico jezika vse  impresije izrazil  s čopičem in barvami, 
nanešenimi na slikarsko platno.

Zapis človeka, ki ga je narava v vsej svoji brezmejni 
povednosti in impresivnosti navdajala  s silovitostjo  
slikarske strasti.

Likovne kolonije, ta impresivna druženja ustvarjalcev,  
poetov že omenjenih čopičev, barv in slikarskih platen,  
so že dodobra uveljavljena družbenokulturna ozaveščanja 
tako lastnega ustvarjalnega naboja slikark in slikarjev, kakor 
tudi vseh tistih, katerim so njih dela v osnovi namenjena, torej 
potencialni publiki. Prav z materializacijo  verza dr. Franceta 
Prešerna  »Apel podobo svojo na ogled postavi« je namreč 
nekako sklenjen naravni krog slikarskega (in slikarjevega) 
ustvarjalnega procesa.

Šele takrat, ko dokončana  likovna dela zažarijo v vsej svoji 
prezentativni povednosti, šele takrat, ko jih ustvarjalke 
in ustvarjalci postavijo pred obličja soljudi, šele takrat je 
polnokrvnost umetniškega (in umetnikovega) poslanstva 
udejanjena v vsej svoji unikatni vseobsežnosti.

In ko likovne kolonije zadobijo še mednarodno polivalenco 
sodelujočih avtorjev (kot je bilo to v primeru izvedbe likovne 
kolonije, poimenovane »Bukovniško jezero 2021«), katerim 
je v njih miselno ustvarjalne svetove položena vsa lepota 
naravnih danosti določenega kraja, se zgodijo čudeži,  
ki rezultirajo v trajne likovne zapise trenutkov, krajev in ljudi,  
za drobcene hipe dobesedno utrganih stvarnosti in 
shranjenih na neke prav posebne, umetniške načine.

Za prihodnje rodove kot arhivirana neprecenljivost.  
Kot neovrgljiv dokaz brezmejnosti ustvarjanja, ne glede  
na nje izraznost.

Ker ustvarjalnost, praktično gledano, ne pozna meja.  
Na enak način, kot to pregovorno velja za glasbo.

Damjan Damjanovič
direktor JSKD RS

„F estésről álmodom, aztán pedig lefestem, amit 
megálmodtam…” – írta Vincent van Gogh, holland 
posztimpresszionista festő.  

Egy olyan ember feljegyzése, akit annyira lenyűgözött szinte 
minden, ami körülvette, hogy a nyelv helyett ecsettel és a 
vászonra vitt színekkel fejezte ki minden benyomását.

Egy olyan ember feljegyzése, akit a természet a maga végtelen 
sokatmondásában és lenyűgöző impresszivitásában a festészet 
szenvedélyének hevességével ihletett meg.

A művésztelepek, a művészek, az említett ecsetek, színek és 
vásznak költői e benyomásokkal teli összejövetelei már mind a 
festők saját alkotói töltetének, mind pedig mindazok, akiknek 
műveiket elsősorban szánják, azaz a potenciális közönség jól 
megalapozott társadalmi-kulturális tudatosítását ösztönző 
események. Ugyanis a festészet (és a festő) alkotói folyamatának 
a természetes köre éppen dr. France Prešeren „Apel podobo svojo 
na ogled postavi” (Apel saját képét a közönség elé tárja) sorának 
a materializálódásával teljesedik ki.

A művészet (és a művész) küldetésének vérbősége csak akkor 
valósul meg a maga egyedülálló teljességében, amikor az 
elkészült műalkotások teljes prezentációs kifejezőképességükben 
ragyognak fel, és amikor az alkotók embertársaik elé tárják őket.

Amikor a művésztelepek elnyerik a résztvevő alkotók nemzetközi 
polivalenciáját (ahogy ez a „2021. évi Bakonaki-tavi Művésztelep” 
esetében történt), akik egy adott hely természeti adottságainak 
minden szépségét elhelyezik saját gondolati-alkotói világukba, 
megtörténnek a csodák, melyek eredményeképpen a valóságból 
egy röpke pillanatra szó szerint kiragadott és egészen 
különleges, művészi módon megörökített momentumok, helyek 
és emberek maradandó képzőművészeti feljegyzésekké válnak. 

Archivált kincsként a jövő nemzedékek számára. Az alkotás 
határtalanságának megcáfolhatatlan bizonyítékaként, 
függetlenül annak kifejezőerejétől.

Mert a kreativitás gyakorlati szempontból nem ismer határokat. 
Ugyanolyan módon, ahogy ezt a mondás a zenéről tartja. 

Damjan Damjanovič
a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának 
igazgatója
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Z avod za okolje in turizem Dobrovnik je že drugo leto 
soorganizator likovne kolonije pri Bukovniškem 
jezeru. Bukovniško jezero z okolico skriva veliko 

zanimivih kotičkov, ki so raj za slikarje in tudi fotografe, saj 
lahko dajo svoji domišljiji prosto pot ali pa lahko naslikajo 
pokrajino v njeni dejanski veličini in pravem razkošju barv.

Že prva likovna kolonija je vzbudila veliko zanimanje 
ljubiteljskih slikarjev, zato smo se odločili, da bomo likovno 
kolonijo uvrstili na koledar dogodkov tudi v tem letu. 
Hvaležni smo slikarjem, ki so našo občino predstavili v 
luči, kakor jo vidijo oni. Po izdelkih, ki so nastali na koloniji, 
ugotavljamo, da naša prizadevanja za ohranjanje narave 
in obenem promocija gresta v pravo smer. Postavili so nam 
ogledalo, ki nam vse to dokazuje. 

Veseli nas, da se kolonije udeležujejo tudi slikarji iz drugih 
delov Slovenije in tujine, tako da je postala že mednarodna. 
Hvala slikarjem in vsem, ki so kakor koli sodelovali v tem 
projektu in gotovo nam je v interesu, da postane ta likovna 
kolonija tradicionalna, ker verjamemo, da je domišljije in 
pravih kotičkov za slikanje še veliko.

Elizabeta Horvat
direktorica Zavoda za okolje in turizem  
Občine Dobrovnik

A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet  
immár második éve társzervezője a Bakonaki-tó 
környékén megrendezett művésztelepnek.  

A Bakonaki-tó és környéke számos érdekes zugot  
rejteget, amelyek igazi paradicsomot képeznek a festők, 
fényképészek számára, hiszen itt szabad utat engedhetnek 
a képzelőerejüknek, vagy önmaga pompájában és 
színpalettájában örökíthetik meg a tájat.

A műkedvelő festők körében már az első művésztelep is nagy 
érdeklődést keltett, ezért úgy döntöttünk, a rendezvényt az 
idei év eseménynaptárába is beiktatjuk. Hálásak vagyunk 
a festőknek, akik a saját perspektívájukból mutatták be a 
községünket. A művésztelep keretében született alkotások 
alapján megállapíthatjuk, hogy a természet megőrzésére 
és egyben promóciójára irányuló törekvéseink jó irányba 
haladnak. Az alkotók tükröt állítottak nekünk, és a tükörkép 
ezt bizonyítja.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a művésztelepen Szlovénia 
más részeiről és külföldről érkező festők is részt vesznek, 
így az esemény már nemzetközi szintűvé vált. Köszönöm 
a festőknek és mindazoknak, akik bármilyen módon 
közreműködtek a projektben. Mindenképpen érdekeltek 
vagyunk abban, hogy a művésztelep hagyományos jelleget 
öltsön, ugyanis hisszük, hogy képzelőerőből és festésre 
alkalmas zugokból még mindig sok áll az alkotni vágyók 
rendelkezésére.

Horvat Elizabeta
a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi  
Intézet igazgatója

Zavod za okolje in turizem 
Občine Dobrovnik

Környezeti és Idegenforgalmi Intézet 
Dobronak
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J avni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna 
izpostava Lendava v sodelovanju z Zavodom za 
okolje in prostor Občine Dobrovnik vsako leto 

organizira tradicionalno mednarodno likovno kolonijo. 
Glede na pozitiven odziv likovnikov, ki so se v minulih letih 
udeležili likovnih kolonij v Občini Dobrovnik, smo se odločili, 
da likovno kolonijo pri Bukovniškem jezeru organiziramo 
tudi letos. Jezero je s svojo barvito okolico, znamenitimi 
energijskimi točkami, z izvirom in s kapelico sv. Vida pravi 
navdih za ustvarjanje. Tako so lahko likovniki na različnih 
lokacijah prenesli svojo kreativnost, videnje in občutke  
na platna. 

Likovna kolonija, ki smo jo poimenovali Mednarodna likovna 
kolonija Bukovniško jezero 2021, se je odvijala 10. julija 
2021. Na lep, sončen sobotni dan se je zbralo 39 likovnikov 
iz različnih krajev Slovenije in sosednje Hrvaške. Likovne 
ustvarjalce smo pozdravili župan Občine Dobrovnik Marjan 
Kardinar, direktorica Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik 
Elizabeta Horvat in jaz. Strokovni mentor kolonije je bil Duško 
Abramušić, profesor likovnega pouka, ki je ustvarjalcem 
svetoval pri njihovem delu glede likovne problematike. Z 
ustvarjalci se je družil tudi likovni kritik in kustos Mario Berdič 
Codella, ki je o sami likovni koloniji pripravil prispevek, 
predvajan v oddaji Duhovnost in umetnost na Exodus TV. 

Tovrstne likovne kolonije so kot most, primer dobre prakse, 
ki povezuje in združuje ljudi z enakimi interesi, ne glede na 
narodno pripadnost.

Rozina Nemec
vodja JSKD OI Lendava

A Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának 
Lendvai Területi Kirendeltsége a Dobronaki 
Környezeti és Idegenforgalmi Intézettel 

együttműködve minden évben megrendezi a hagyományos 
nemzetközi művésztelepet. Tekintettel a korábbi években 
Dobronak községben megszervezett művésztelepeken részt 
vevő művészek pozitív visszajelzéseire úgy döntöttünk, hogy  
a Bakonaki-tónál idén is megszervezzük a művésztelepet.  
A tó színes környezetével, híres energiapontjaival, forrásával 
és a Szent Vid-kápolnával igazi inspirációt nyújt az alkotásra. 
Így az alkotók kreativitásukat, elképzeléseiket és érzéseiket 
különböző helyszíneken vihették vászonra. 

A művésztelep, amely a Bakonaki-tavi Nemzetközi 
Művésztelep 2021 nevet kapta, 2021. július 10-én zajlott.  
A gyönyörű, napsütéses szombaton 39 képzőművészeti  
alkotó gyűlt össze Szlovénia különböző részeiből és a 
szomszédos Horvátországból. A művészeket Marjan Kardinar, 
Dobronak Község polgármestere, Horvat Elizabeta a 
Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója és 
jómagam köszöntöttük. A művésztelep szakmentora Duško 
Abramušić, a képzőművészeti pedagógia professzora volt,  
aki munkájuk során tanácsokkal látta el az alkotókat  
a képzőművészeti kérdésekben. A résztvevőket Mario Berdič 
Codella műkritikus és kurátor is nyomon kísérte, aki adást 
készített magáról a művésztelepről, amelyet az Exodus TV 
Spiritualitás és művészet (Duhovnost in umetnost) című 
műsorában vetítettek le.

Az effajta művésztelepek hidat képeznek és azon jó 
gyakorlatok példái, amelyek nemzetiségtől függetlenül 
összekötik és egyesítik az azonos érdeklődésű embereket.

Nemec Rozina 
a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítvány 
Lendvai Területi Kirendeltségének vezetője

OBMOČNA IZPOSTAVA LENDAVA
LENDVAI TERÜLETI KIRENDELTSÉG
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MEDNARODNA LIKOVNA 
KOLONIJA BUKOVNIŠKO 
JEZERO 2021

G lavni umetniški koncept te slikarske kolonije je dol-
goročno družbeno delo skozi umetniško dojema-
nje, umetniško razmišljanje o tem, kako v umetniški 

skupnosti delovati skozi izkušnjo doživetja narave.
Izziv je, da umetnik naslika odgovorno razmišljanje o 

prihodnosti z ohranjanjem kakovosti in dostojnega sobivanja 
ljudi in narave, spoštovanjem skupnosti in narave, ki pripada 
vsem. Umetnost nima uporabne funkcije, vendar je slikarstvo 
nekaj posebnega. Nadarjen umetnik kot ustvarjalen posa-
meznik na nov, nenavaden način opaža, vidi, doživlja stvari 
in pojave, združuje in proizvaja nove, drugačne ideje in dela 
ter kot tak, duhovno bogat, opazi očitne vrednote nekaterih 
pojavov, ki jih želi približati in nam jih pokazati na preprost 
način, razumljiv vsem. Ljubitelji večinoma slikajo realno, ver-
jetno imajo izkušnje s skupnimi in že vidnimi kompozicijski-
mi in slikarskimi možnostmi z iluzionističnimi upodobitvami, 
torej gre za t. i. »klasično slikarstvo«. Opazovalec mora ob 
srečanju s tako priljubljenim slikarstvom pridobiti občutek 
banalne monotonosti in pogosto žaljivih stereotipov, kar 
velja za sladke in kičaste umetnine. Nasprotno pa denimo 
na Kitajskem talent pomeni ujeti duh predmeta, ne njegove 
podobnosti in geometrijske perspektive.

Znan je tudi skupni primer ljudi, ki ob srečanju z 
novim načinom slikarskega izražanja z abstraktnim ali 
sodobnim slikarstvom pravijo, da »ničesar ne vidijo«.  
Abstrakcija kaže na odmik od resničnosti, od natančne 
predstavitve pri upodabljanju podob v umetnosti. Tudi za 
umetnost, ki stremi k najvišji stopnji verodostojnosti, lahko 
vsaj teoretično rečemo, da je abstraktna, saj je popolna 
predstavitev verjetno skrajno nedosegljiva, to odstopanje pa 
je lahko zanemarljivo, delno ali popolno. Za umetniško delo, 
ki si svobodno spreminja barvo in obliko – na primer nevidne 
načine – lahko rečemo, da je delno abstraktno.

Na primer med zelo številnimi umetniškimi gibanji, ki 
utelešajo delno abstrakcijo, je fovizem, pri katerem se barva 
vidno in namerno spreminja iz resničnosti, in kubizem, ki 
očitno spreminja oblike prikazanih resničnih predmetov, 
slika pa potem obstaja kot nova smiselna enota, celota.  
Prav tako lahko uživate v lepoti kitajske ali islamske kaligra-
fije, ne da bi jo mogli oz. znali prebrati.

BAKONAKI-TAVI 
NEMZETKÖZI 
MŰVÉSZTELEP 2021

J elen festőtelep fő művészeti koncepciója a hosszú 
távú társadalmi munka a művészi érzékelésen 
keresztül, a művészi reflexió arról, hogyan lehet egy 

művészeti közösségben a természet megtapasztalásának 
élményén keresztül cselekedni.

A művész számára kihívás, hogy felelősségteljes jö-
vőreflexiókat fessen meg, amelyekbe integrálja az emberek 
és a természet együttélésének minőségét és méltóságát, 
a közösség és a természet tiszteletét, amely mindenkié.  
A művészetnek nincs gyakorlati funkciója de a festészet kü-
lönleges. A tehetséges művész alkotó egyéniségként új és 
szokatlan módon figyeli, látja, tapasztalja a dolgokat és a 
jelenségeket, új és eltérő ötleteket és műveket ötvöz és hoz 
létre, és mint szellemileg gazdag személy észreveszi bizonyos 
jelenségek nyilvánvaló értékeit, amelyeket közelebb akar hoz-
ni hozzánk, és egyszerű, mindenki számára érthető módon 
akar megmutatni. A műkedvelők többnyire realisztikusan 
festenek, valószínűleg az illuzionista ábrázolásokkal operáló 
közös és már ismert kompozíciós és képi lehetőségekkel van 
tapasztalatuk, azaz ún. „klasszikus festészetről” beszélhetünk. 
A szemlélőnek, amikor ilyen népszerű festészettel szembesül, 
a banális egyhangúság és a gyakran sértő sztereotípiák érze-
tét kell elsajátítania, ami az édes és giccses műalkotásokra 
vonatkozik. Ezzel szemben például Kínában a tehetség azt 
jelenti, hogy egy tárgy szellemét kell megragadni, nem pedig 
annak hasonlatosságát és geometriai perspektíváját. 

Gyakori példa az is, hogy az emberek az absztrakt 
vagy kortárs festészet új kifejezési módjaival szembesülve azt 
mondják, „nem látnak semmit”. Az absztrakció a valóságtól, a 
pontos leképezéstől való eltérést jelzi a művészeti ábrázolás-
ban. Még az a művészet is, amely a valóság lehető leghűebb 
ábrázolására törekszik, legalábbis elméletileg absztraktnak 
mondható, mivel a tökéletes ábrázolás valószínűleg teljesen 
elérhetetlen, és csak az ebből fakadó eltérés lehet elhanya-
golható, részleges vagy teljes. Egy olyan műalkotás, amely 
szabadon változtatja a színeket és formákat – például látha-
tatlan módon – részben absztraktnak mondható.

A részleges absztrakciót megtestesítő számos mű-
vészeti irányzat között megtalálható például a fauvizmus, 
amelynek követői a valóságos színeket láthatóan és szán-
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V teh novonastalih delih, ki jih doživljamo vsi, vsak na 
svoj način, se avtorji poskušajo prilagoditi okolju, hkrati pa 
ohraniti lastno slikarsko identiteto.

Zanimivo je biti odprt za nove izkušnje - pomeni ra-
dovednost, a tudi strpnost do negotovosti.

Avtorjev proces prilagajanja motivu je pogosto težaven 
in zmeden, vendar je tudi ploden in daje odlične rezultate.

Nekateri slikarji, udeleženci Mednarodne likovne ko-
lonije Bukovniško jezero 2021, so realno slikali in na platno 
prenesli tisto, kar so videli v danem trenutku, drugi so slikali 
brez predhodne skice, po svojem občutku, kar je izjemno 
zahtevna umetniška naloga, ki ne dopušča napak.

Pri takšnem načinu slikanja moramo res poznati vse 
elemente slikarstva, kot so likovni element, lastnosti odten-
kov in barv, kompozicija.

Nekaj slik je napolnjenih z intenzivno vizualno vse-
bino, iz katere izžareva avtorjev osebni občutek doživetega 
sveta, čustva pa se zmanjšajo na zamegljene, včasih pa na 
jasne slikarske simbole, napolnjene z intenzivnim ali lirskim 
doživljanjem barvnih površin, prepisanih iz narave. Risba je 
večinoma reducirana, je zelo preprosta, v nekaterih primerih 
pa ilustrativno poudarja bistvo in simbolni pomen, ki izhaja 
iz potrebe po razumljivi in   natančni komunikaciji z dožive-
tim motivom. Identiteta je individualna lastnina vsakega 
posameznika, zadnja celica in zadnji razlog za življenje v tej 
dimenziji našega obstoja.

Na koncu se poraja vprašanje, kako preživeti dneve v 
današnjem svetu krute ekonomije kapitalizma in delovati v 
vsiljenem sistemu, kajti umetnost je nadgradnja vsakdanjega 
življenja, višja raven ustvarjanja nečesa novega; kako prežive-
ti kot slikar, hkrati pa ostati edinstven in se zavedati svojega 
načina umetniškega izražanja.

Konec koncev je razvoj in napredek človeške vrste 
odvisen od nadarjenih in ustvarjalnih posameznikov.

Duško Abramušić
profesor likovnega pouka

dékosan változtatják meg, és a kubizmus, amely nyilvánva-
lóan megváltoztatja az ábrázolt valós tárgyak formáit, és az 
elkészült kép ezekben az esetekben új értelmes egységként, 
egészként létezik. A kínai vagy iszlám kalligráfia szépsége 
ugyancsak anélkül élvezhető, hogy azt el tudnánk olvasni.

Ezekben az újonnan létrehozott alkotásokban, ame-
lyeket mindannyian a magunk módján tapasztalunk meg, a 
művészek megpróbálnak alkalmazkodni a környezetükhöz, 
egyúttal pedig megőrizni saját festői identitásukat.

Érdekes nyitottnak lenni az új tapasztalatokra – ez kí-
váncsiságot jelent, de egyben a bizonytalanság elfogadását is.

Az alkotónak a motívumhoz való alkalmazkodási fo-
lyamata gyakran nehéz és zavaros, de egyúttal gyümölcsöző 
is, és kiváló eredményeket hoz.

A 2021. évi Bakonaki-tavi Nemzetközi Művésztelepen 
részt vevő festők egy része realista módon festett, és azt vitte 
vászonra, amit az adott pillanatban látott, mások előzetes 
vázlat nélkül, saját érzésük szerint festettek, ami rendkívül 
összetett, hibát nem megengedő művészi feladat.

Az alkotás ezen módjában valóban ismernünk kell a 
festészet minden elemét, például a képi elemeket, az árnya-
latok és színek tulajdonságait és a kompozíciót.

A festmények egy része tele van intenzív vizuális tar-
talommal, amelyből a művész személyes érzékelése sugár-
zik a megtapasztalt világról, míg az érzelmek elmosódott, 
olykor azonban tiszta képi szimbólumokra redukálódnak, 
a természetből másolt színes felületek intenzív vagy lírai 
élményével telítve. A rajz többnyire redukált, nagyon egy-
szerű, de néhány esetben szemléletesen kiemeli a lényeget 
és a szimbolikus jelentést, amely a megélt motívum érthető 
és pontos közlésének igényéből fakad. Az identitás minden 
egyes ember egyéni tulajdona, az utolsó sejt és az utolsó ok, 
amiért létezésünk e dimenziójában élünk.

Végül felvetődik a kérdés, hogyan lehet túlélni a kapi-
talizmus kegyetlen gazdaságának mai világában, és hogyan 
lehet az erőltetett rendszeren belül tevékenykedni, mert a 
művészet a mindennapi élet kiterjesztése, valami új meg-
alkotásának a magasabb szintje; hogyan lehet festőként 
túlélni, mindeközben pedig egyedi maradni, és tudatában 
lenni a saját művészi kifejezésmódunknak?

Végül is az emberi faj fejlődése és előrehaladása a 
tehetséges és kreatív egyéneken múlik.

Duško Abramušić
a képzőművészeti pedagógia professzora
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O LIKOVNI KOLONIJI  
IN LIKOVNIH DELIH

Bukovniško jezero in njegova okolica v neposredni bli-
žini Madžarske sta tako zanimiva, da sta postala pra va 
turistična atrakcija tako za domače kot tuje obisko-

valce. Torej ni nič nenavadnega, da sta se Zavod za okolje 
in turizem Občine Dobrovnik in  Območna izpostava JSKD 
Lendava odločila, da organizirata na tem idiličnem kraju ne-
koliko neobičajno  likovno kolonijo. 

Posebnost te likovne kolonije je namreč v množič-
nosti udeleženk in udeležencev, ki so po večini ljubiteljske 
slikarke in slikarji, 39 po številu, pri čemer prevladujejo  
likovnice, posebnost pa je tudi v tem, da je tako obse-
žna kolonija premogla tudi umetniškega vodjo oziroma 
mentorja akad. slikarja Duška Abramušića. Slednji je kot 
izkušen likovni pedagog skušal iz vsakega ustvarjalca iz-
vabiti kar največ lastnega, osebnega sloga, ne da bi jim 
vsiljeval svoje poglede. Udeleženci in udeleženke so tako 
lahko izbirali svoje motive in ustvarjali s svojimi slogovnimi 
izhodišči, eni bolj plastično realistično, drugi bolj slikovito 
naturalistično - neredko z impresionističnimi odmevi -, ne-
kateri zopet barvno ekspresionistično z  ustrezno oblikovno 
deformacijo, nekdo je morda prešel celo v nadrealizem s 
simboličnimi reminiscencami, kateri od udeležencev pa 
je posegel tudi po geometrizaciji. Raznolikosti slogovnih 
izrazov pa je ustrezala tudi raznolikost kadrov malodane 
enotne krajinske motivike, saj je poleg Bukovniškega jezera 
še veliko zanimivosti in skrivnosti, ki so bile vir navdiha in jih 
je bilo moč naslikati na plenerovski način, torej neposredno 
v naravi in po naravi, seveda ob uporabi lastnih predstav 
o likovni kompoziciji, tako objektni kot barvni, globinski 
iluziji, velikostnih razmerjih in ritmu ter ostalih zakonitostih 
likovnega ustvarjanja. 

Zahvaljujoč zares obsežnemu področju okoli Bukov-
niškega jezera, poimenovanem po starodavnem bukovem 
gozdu,  kjer lahko najdemo kar 26 označenih energetskih 
točk, se sprehajamo po gozdni učni poti, obiščemo pravljični 
park s pravljičnimi liki, ki skrbijo vsak za svojo pristojnost, 
z zdravilnim izvirom, kamor so nekoč davno hodili menihi 
zdravit svoje oči - nahaja se pa neposredno ob kapelici sv. 
Vida iz srede 19. stoletja. Povsod so možnosti “začasne na-
mestitve”  ustvarjalcev, tako da si lahko naredijo priročne 
ateljeje v naravi in tam nemoteno slikajo, sami ali v družbi 
kolegic in kolegov soustvarjalcev. 

A MŰVÉSZTELEPRŐL  
ÉS AZ ALKOTÁSOKRÓL

A Magyarország közvetlen közelében fekvő Bakonaki-
tó és környéke annyira érdekes, hogy mind a hazaiak, 
mind a külföldi látogatók körében igazi turisztikai 

attrakcióvá vált, tehát nincs abban semmi rendkívüli, hogy a 
Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet és a Szlovén 
Köztársaság Kulturális Közalapítványának Lendvai Területi 
Kirendeltsége úgy döntött, egy kissé szokatlan művésztelepet 
szerveznek ezen az idilli helyen. 

Ezen művésztelep különlegessége ugyanis a 
résztvevők – főleg műkedvelő festők – sokaságában rejlik.  
A 39 alkotó között a hölgyek domináltak. A művésztelep 
további különlegessége, hogy ez a tömegesen látogatott 
esemény Duško Abramušić akadémikus festő személyében 
művészeti vezetővel, illetve mentorral is büszkélkedhetett, 
aki tapasztalt képzőművészeti pedagógusként mindegyik 
alkotóból megpróbálta kicsalogatni a lehető legtöbb saját, 
személyes stílusjegyet, mégpedig anélkül, hogy az alkotókra 
erőltette volna saját nézeteit. Az alkotók így saját motívumo-
kat választhattak és saját stílusbeli kiindulópontjaik mentén 
alkothattak – egyesek plasztikusabban, realisztikusabban, 
mások festőien, naturalisztikusabban (nem ritkán impresszi-
onista felütésekkel), megint mások színvilágban expresszi-
onistán a megfelelő formai deformációkkal, valaki talán 
átcsúszott már a szürrealizmus mezsgyéjébe szimbolikus 
utánérzetekkel, a résztvevők közül pedig akadt, aki a geome-
trizációhoz nyúlt. A stílusbeli kifejezésmód sokszínűségének 
megfelelt a szinte egységes táji motívumvilág, hiszen a Bako-
naki-tó mellett még sok olyan érdekesség és titok bújik meg, 
amely az ihlet forrásaként szolgált, és amelyeket közvetlenül 
a természetben és természethűen meg lehetett festeni – ter-
mészetesen a képzőművészeti kompozíció tekintetében az 
alkotók saját elképzelései szerint. Ez egyaránt vonatkozik az 
alkotások tárgyára, színvilágára, mélységi illúzióira, mére-
tarányaira, ritmusára és a képzőművészeti alkotómunka 
egyéb törvényszerűségeire.

Mindezt az ősi bükkösben meghúzódó Bakonaki-tó 
környéki tényleg tág térségnek köszönhetően, ahol 26 kijelölt 
energiapont található, tanösvényeken sétálhatunk, elláto-
gathatunk a nemes feladatokkal rendelkező mesefigurákat 
felvonultató meseparkba és a 19. század közepén épült Szent 
Vid-kápolna közvetlen közelében lévő Vid-kúthoz, melynek 
vizével egykor a szerzetesek gyógyították a szemüket. Az al-
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Za organizatorje pomeni takšna - četudi enodnevna 
kolonija - velik zalogaj, vendar je celoten dogodek potekal 
tako, kot je bilo predvideno, še posebej, ker je tudi sončno, 
čeprav mrzlo vreme omogočalo popolno zlitje umetnikov s 
svetlobo, naravo in vso magičnostjo tega izjemnega kraja.

Mario Berdič Codella 
likovni kritik - recenzent

kotóknak bárhol lehetőségük volt „ideiglenes szálláshelyet” 
találni, ügyes műtermeket kialakítani a természetben és ott 
zavartalanul festeni – egyedül, vagy a kollégáik társaságában. 

A szervezők számára az ilyen – habár csak egynapos 
– művésztelep megszervezése nem kis munkával jár, azon-
ban a teljes esemény a tervek szerint zajlott. Köszönhető ez 
annak is, hogy a napos, bár hideg idő lehetővé tette, hogy 
az alkotók összeolvadjanak a fényekkel, a természettel és e 
kivételes hely minden mágikusságával

Mario Berdič Codella
műkritikus - recenzens





LIKOVNA DELA
ALKOTÁSOK
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Mladen Palić
BUKOVNIŠKO JEZERO (olje na platnu) | BAKONAKI-TÓ (olaj, vászon)

Sv. Martin na Muri, Hrvaška | Sv. Martin na Muri, Hrvaška
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Dana Štrucelj
ŽABEC (akril na platnu) | BÉKA (akril, vászon)

Gornja Radgona



22

Karin Abramušić
BUKOVNIŠKO JUTRO (akril na platnu) | BAKONAKI REGGEL (akril, vászon)

Lendava |  Lendva
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Zorica Vinko Šimonić
BUKOVNICA (akril na platnu) | BAKONAK (akril, vászon)

Lendava |  Lendva



24

Silvester Lah
SKRIVNOSTNI BUKOVNIŠKI GOZD (akril na platnu) |  TITOKZATOS BAKONAKI ERDŐ (akril, vászon)

Šentjur
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Minka Borovnik
GNEZDENJE (akril na platnu) | FÉSZKELÉS (akril, vászon)

Šentjur
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Marija Studnička
V JEZERU (akril na platnu) | A TÓBAN (akril, vászon)

Žalec



27

Ida Krašovic
BUKOVNIŠKO JEZERO (akril n platnu) | BAKONAKI-TÓ (akril, vászon)

Žalec



28

Mojca Korošec
JESEN OB BUKOVNIŠKEM JEZERU (akril na platnu) | ŐSZ A BAKONAKI-TÓNÁL (akril, vászon)

Polzela
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Irena Jurov
ZDRAVILNA VODA OB SV. VIDU (akril na platnu)  

GYÓGYÍTÓ VÍZ A SZENT VID-FORRÁSNÁL (akril, vászon)

Celje
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Viktorija Nendl
IMPRESIJA (akril na platnu) | IMPRESSZIÓ (akril, vászon)

Škofja vas
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Erna Kumperger
V OBJEMU SVETLOBE (akril na platnu) | A FÉNY ÖLELÉSÉBEN (akril, vászon)

Šempeter
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Nevenka Dečman
BUKOVNIŠKO JEZERO (akril na platnu) | BAKONAKI-TÓ (akril, vászon)

Celje



33

Živka Vihtelič Vodlan
JEZERO (akril na platnu) | TÓ (akril, vászon)

Celje



34

Fanika Pevec
OB JEZERU (akril na platnu) | A TÓNÁL (akril, vászon)

Šentjur
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Lidija Tamše
BUKOVNIŠKA LEPOTICA (olje na platnu) | BAKONAKI SZÉPSÉG (olaj, vászon)

Žalec



36

Zofi Hrašar
OB JEZERU (akril na platnu) | A TÓNÁL (akril, vászon)

Šempeter



37

Sonja Jezernik
ROSALKA (akril na platnu) | ROSALKA (akril, vászon)

Polzela



38

Oskar Sovinc
V OBJEMU ENERGIJE (akril na platnu) | AZ ENERGIA ÖLELÉSÉBEN (akril, vászon)

Velenje



39

Ida Jevšnik
RIBIČ (akril na platnu) | HORGÁSZ (akril, vászon)

Polzela



40

Cvetka Vačun
OB BUKOVNIŠKEM JEZERU (akril na platnu) | OB BUKOVNIŠKEM JEZERU (akril na platnu)

Polzela



41

Franica Šporn
NE POZABI ME (akril na platnu) | NE FELEJTS ITT (akril, vászon)

Braslovče



42

Anica Tamše
BUKOVNIŠKO JEZERO (akril na platnu) | BAKONAKI-TÓ (akril, vászon)

Polzela
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Danila Krpič
POLETJE (akril na platnu) | NYÁR (akril, vászon)

Murska Sobota | Muraszombat



44

Ludvik Žižek
BRUNARICA BUKOVNICA (olje na platnu) | BAKONAKI HORGÁSZTANYA (olaj, vászon)

Lendava | Lendva



45

Marija Skledar
OB VODI (akril na platnu) | A VÍZPARTON (akril, vászon)

Murska Sobota | Muraszombat



46

Boža Grilc
DRUŠČINA ŽIVAHNO RAZPOLOŽENIH SLIKARJEV NA BUKOVNIŠKEM JEZERU (akril na platnu) 

FESTŐK DERÜLT HANGULATÚ TÁRSASÁGA A BAKONAKI-TÓNÁL (akril, vászon)

Ljutomer



47

Ivanka Marko
SONČNA BUKOVNICA (akril na platnu) | NAPOS BAKONAK (akril, vászon)

Ljutomer



48

Marjana Kmet
VIDOV IZVIR (akril na platnu) | VID-FORRÁS (akril, vászon)

Ljutomer



49

Bine Šmon
ENERGIJE JEZERA (akril na platnu) | A TÓ ENERGIÁJA (akril, vászon)

Razkrižje



50

Vojko Kumer
RIBNIK (akril na platnu) | HALASTÓ (akril, vászon)

Oplotnica



51

Marinka As
NABREŽJE (akril na platnu) | TÓPART (akril, vászon)

Sladki Vrh



52

Jožef Pepi Hari
MLAKA (akril na platnu) | TOCSOGÓ (akril, vászon)

Cankova



53

Jožefa Benko
OB VODI (akril na platnu) | A VÍZPARTON (akril, vászon)

Cankova



54

Ludvik Žižek
SKORJA JELŠE (olje na platnu) | AZ ÉGER KÉRGE (olaj, vászon)

Lendava | Lendva



55

Ivo As
ŠTIRJE LETNI ČASI (akril na platnu) | ŠTIRJE LETNI ČASI (akril na platnu)

Sladki Vrh



56

Julija Juhart
KAPELICA SV. VIDA (akril na platnu) | SZENT VID-KÁPOLNA (akril, vászon)

Tabor



57

Štefka Kumer
RIBNIK 2 (akril na platnu) | HALASTÓ 2 (akril, vászon)

Oplotnica



58Mednarodna likovna kolonija  Bukovniško jezero 2021

UTRINKI | PILLANATKÉPEK



59 Bakonaki-tavi Nemzetközi Művésztelep 2021

UTRINKI | PILLANATKÉPEK



60Mednarodna likovna kolonija  Bukovniško jezero 2021

UTRINKI | PILLANATKÉPEK





MEDNARODNA 
LIKOVNA KOLONIJA 
Bukovniško jezero

Dobrovnik | 10. 7. 2021

Bakonaki-tavi 
NEMZETKÖZI 

MŰVÉSZTELEP
Dobronak | 2021. 7. 10.
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