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LEKOVCI RAZSTAVLJAJO



V  Galeriji Lek, kjer na razstavah predstavljamo dela zanimivih in aktualnih 
likovnih ustvarjalcev iz domačega, pa tudi tujega kulturnega okolja, 

se vsake toliko časa posvetimo prikazu dosežkov ljubiteljske likovne 
ustvarjalnosti zaposlenih in upokojenih lekovcev. Zadnji tak pregled smo v 
galeriji pripravili v jubilejnem letu 2016 in z njim poleg drugega poskušali k 
sodelovanju spodbuditi nove ustvarjalce. Na letošnje povabilo k razstavljanju 
v Galeriji Lek se je odzvalo veliko novih avtorjev, ki skupaj s tistimi, ki 
so v naši galeriji že razstavljali, spet kažejo izjemno širino najrazličnejših 
likovnih pristopov, med katerimi se letos pojavlja tudi izrazna fotografija; 
največ pa je predloženih slik, naslikanih z oljnimi in akrilnimi barvami. 

    Ljubiteljska likovna dejavnost je na Slovenskem izredno razvita, mnogi 
amaterski slikarji so vključeni v številna društva, tako da svoja dela redno 
predstavljajo na različnih razstavah in se udeležujejo izjemno priljubljenih srečanj, 
ki jih imenujemo »likovne kolonije«. Na njih se avtorji posvečajo določenim 
predpisanim temam, med katerimi je ena najbolj priljubljenih krajinarstvo. 
 
 Na letošnjo prireditev Lekovci razstavljajo, ki je bila tako kot pred tremi 
leti pripravljena z razpisom, se je z različnimi deli prijavilo enajst avtoric in 
avtorjev. Med obravnavano tematiko je največ krajinskih motivov, sledijo 
tihožitja, figuralni prizori in domišljijske podobe. Dva izmed avtorjev sta 
predložila izrazne fotografije s popolnoma različnimi izhodišči. Skratka, zbrano 
razstavno gradivo odlikuje raznolikost izraznih oblik in slogovnih prijemov – od 
skrajno realističnih do domišljijskih in celo abstraktnih. Razstava seveda ni 
zasnovana kot priložnost za tekmovanje in s tem ugotavljanje, kdo je boljši. 
Njeno načelo je prej olimpijsko – sodelovati in biti enakopraven udeleženec 
posebnega kulturnega dogodka. Zato je tudi eden izmed namenov tovrstnih 
razstav, da bi sodelujoči razstavo občutili kot priložnost, da soustvarjalcem in 
širši javnosti pokažejo del svojih najbolj osebno obarvanih likovnih dosežkov, 
ki nastajajo v njihovem prostem času in izpolnjujejo njihovo notranjo potrebo 
po likovnem ustvarjanju. Za ljubiteljsko ustvarjanje gotovo velja, da omogoča 
svojevrstno sprostitev, tudi užitke, za ustvarjalce pa je seveda pomembno, da 
si teh užitkov in občutenj ne bojijo deliti z drugimi. Vsak uspešen javni nastop 
v galerijskih prostorih je gotovo tudi spodbuda za nadaljevanje in morda 
poglabljanje njihove likovne tvornosti.
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