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Že vrsto let vabi obsežen koprski prireditveni dogodek »Sladka Istra« 

pod svoje okrilje tudi likovnike. »Sladko« se tako postavlja tudi na ogled, 

kar na svojstven način dodatno plemeniti omenjeni dogodek. Morda 

bi rekli, da sladkost, torej prijeten okus, nekako spontano podzavedno 

enačimo z lepoto, torej prijetnim občutenem in doživetjem videnega. 

Nesporno sladkost v različnih pomenih referira v ugodje in določena 

sorodnost med sladkim in lepim gotovo obstaja, tako se v tem smislu 

prikladno zastavlja tudi omenjeni projekt. Lepo, natančneje odkrivanje 

in ustvarjanje lepega, estetika, je ena izmed bazična podlag, ki opredel-

juje likovno dejavnost. Vsekakor je temu sledilo tudi 70 ustvarjalcev, ki 

so s svojimi likovnimi deli sodelovali na letošnjem ex-tempore. »Lepota 

sladkega« je v njihovih delih zaživela na različne načine, saj jim organ-

izator razen formata in široko odprte tematske usmeritve ni postavil 

nobenih omejitev. Konkretno so bile po 8ih urah dela pred nami slike 

izvedene v tehniki olja ali akrila na platnu, pastelne risbe oziroma ris-

be s pisalom na papirju, akvarela, različnih mešanih tehnik, kolažev 

in drugega, ki so uprizarjale oziroma izpovedovale tematsko vsebino v 

krajinski podobi, upodobitvi simboličnih ali atributnih predmetov, skozi 

človeško figuraliko, pa tudi v abstraktneje zastavljenih prostorskih at-

mosferah. Zavedanje istrskega duha, posebnosti prostora z opredelitvijo 

sladkega je večino vodila v isto smer. Posebna »sladkost«, ki jo likovniki 

v Istri začutijo je njena sončnost, je njena svetloba. In ravno svetloba 

oziroma izjemna atmosfera »sredozemskosti« se je v delih izkazala kot 

presežna. Med ustvarjalci so gotovo razlike, saj gre za sposobnost, ki se 

deli tako na idejno kot izvedbeno sfero. Izpolnjenost kvalitetnega lik-

ovnega dela pa nastane v ravno pravem razmerju zamisli in praktične 

izgotovitve. V zaključku je izbor, ki kot običajno pri ex-temporih za žirijo 

ni ravno lahko in hvaležno delo, saj se umetniška uspešnost ne da meriti 

s štoparicami ali metri, opredelil kar 21 likovnih izdelkov v kategorijo 

kakovostnih likovnih del, ki zaslužijo razstavno predstavitev. Le te je 

večinoma odlikovalo zanimivo idejno ozadje ponekod pa tudi dober iz-

vedbeni način. Tri podobe so žirijo prepričale z najbolj dovršenim raz-

merjem med izvedbo in idejno zasnovo. Njihove izpovedne vsebine so se 

dotikale »sladke« istrske narave, ženske lepote predvsem pa etnološke in 

kulturne dediščine. 

Dejan Mehmedovič



Zdenka Petek (Koper) 
V VRSTINagrajena dela



Andrej Blažon (Novo mesto) 
SONCE

Anita Vozelj (Renke - Sava) 
 ISTRSKA ŽENA



Nevenka Flajs (Brezje - Krmelj) 
ISTRSKI KAMEN

Dajana Čok (Divača) 
KAŽUN V ISTRI



Alice Staraz (Marezige) 
DAR 

Anica Rudolf (Ljutomer) 
NA GLADINI



Darja Gregorčič Bernik (Trebnje) 
ISTRSKA HIŠA

Nataša Villone (Koper) 
SLADKA ISTRA 



Maja Alessio (Izola) 
KOPER

Polona Harum (Podvelka) 
SOLZE



Rezka Arnuš (Dolenjske Toplice) 
ENI SO ZA VROČE 

Andrej Lauko (Muta) 
RIBIŠKI PRISTAN



Tatjana Prodan (Koper) 
SLADKE ČEŠPE

Jana Štok (Sežana) 
TORTA »KOPER«



Judita Rajnar (Šentvid pri Stični) 
PRIVEZ UPORA 

Darja Jereb (Logatec) 
NA MORJU



Elsa Delise (Trieste/Italia, Trst/Italija) 
GIOCHI DI VOLUMI/IGRE VOLUMNOV

Livio Zoppolato (Trieste/Italia, Trst/Italija) 
ISTRIA SILENTE/TIHA ISTRA



Lona Verlich (Ajdovščina) 
SOČNO IN SLADKO

Lili Garbajs (Zagradec) 
V OBJEMU SONCA
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z izpostavami: 
Koper, Izola, Ajdovščina, Novo mesto, Ljutomer

OBČINA
DOLENJSKE TOPLICE

OE Galerija Ante Trstenjak



Razstave:

Koper, Pretorska palača
6. 11. 2018 - 25. 11. 2018

(odprtje 6. 11. 2018 ob 18.00)
 

Ajdovščina, MC Hiša mladih
30. 11. 2018 - 13. 12. 2018

(odprtje 30. 11. 2018 ob 19.00)
  

Ljutomer, Galerija Ante Trstenjak,  
Dom kulture Ljutomer

17. 1. 2019 - 31. 1. 2019
(odprtje 17. 1. 2019 ob 18.00)

 
Dolenjske Toplice, Kulturno kongresni center

12. 3. 2019 - 31. 3. 2019
(odprtje 12. 3. 2019 ob 18.00)

Izola, Sončna dvorana
18. 4. 2019 - 12. 5. 2019

(odprtje 18. 4. 2019 ob 19.00)


