
Čebelarski muzej v Radovljici, 
od 9. septembra do 31. decembra 2015,  

po urniku odprtosti muzeja.

7. Tri čebelice v belem  
r = 28 cm, polstena volna, 2015.  

Cena: 10,00 EUR    

8. Medena polja 1  
20 x 19,8 cm, akril, 2015.  

Cena: 150,00 EUR    

9. Medena polja 3  
20 x 19,8 cm, akril, 2015.  

Cena: 150,00 EUR

10. Čebela 1  
r = 27 cm, žgana glina, 2015.  

Cena: 120,00 EUR

11. Čebela 2 
r = 27 cm, žgana glina,  2015. 

Cena: 120,00 EUR

12. Čebela 3  
r = 27 cm, žgana glina,  2015. 

Cena: 120,00 EUR

13. Čebela 4  
r = 27 cm, žgana glina,  2015.  

Cena: 120,00 EUR

14. Sivka  
45,8 x 50 cm, akril na platno, 2015.  

Cena: 150,00 EUR

15. Ura v obliki čebele na cvetu 
r = 28 cm, glina na kartonu, 2015.  

Cena: 120,00 EUR

16. Čebela na cvetu  
r = 27 cm, glina na kartonu, 2015.  

Cena: 120,00 EUR

17. Nabiralka  
45 x 45 cm, akril na platno, 2015.   

Cena: 250,00 EUR

18. Plakat za Dan čebel, 20. 5.  
111,8 x 71,4 cm, reciklaža, kolaž, 2015.  

Cena: 80,00 EUR

 

19. Panjska končnica  
64, 8 x 40 cm, pastel, 2015.  

Cena: 50,00 EUR

20. Ko pride pomlad  
49,8 x 40 cm, akril na platnu, 2015.   

Cena: 130,00 EUR

21. Del poslikave panjske 
končnice (Kralj Matjaž)  

22 x 11 x 14 cm,  
poslikana  terakota, 2015.   

Cena: 350,00 EUR

22. Pomlad za jablanov cvet 
s čebelicami  

70 x 49,8 cm, akril na platno, 2015.  
Cena: 450,00 EUR

23. Zimska idila I  
65 x 43,8 cm, akril na papir, 2015.   

Cena: 150,00 EUR

24. Zimska idila II  
45 x 65 cm, akril na papir, 2015.  

Cena: 150,00 EUR

25. Med(v)e(d)na pomlad 
39,8 x 50 cm, akril na platno, 2015.  

Cena: 150,00 EUR

26. Čebelja kraljica  
69,8 x 49,7 cm, olje na platno, 2015.  

Cena: 600,00 EUR

27. Čebelnjak  
80 x 60 cm, akril na platno, 2015.  

Cena: 1.000,00 EUR

28. Čebela iz Štajerske  
50 x 69,8 cm, akril na platno, 2015.  

Cena: 650,00 EUR

29. Čebele ob potoku  
30 x 30 cm, akril, 2015.  

Cena: 150,00 EUR

30. Dotik  
24,4 x 29,4 cm, akril,  

barvni svinčnik, platno, 2015.  
Cena: 180,00 EUR

31. Čebelja soba  
49 x 34,5 cm, žgana glina na les, 2015.  

Cena: 175,00 EUR

32. Ljubezen  
81,5 x 30 cm, žgana glina na les, 

2015.  
Cena: 400,00 EUR

33. Češnjevi cvetovi  
37,5 x 32 cm,  

žgana glina na les, 2015.  
Cena: 250,00 EUR

34. Igra pomladi  
1015 x 26 cm, žgana glina na les, 2015.  

Cena: 400,00 EUR

35., 36. in 37. Satnica  
31 x 31 cm, mešana tehnika, 2015.  

Cena: 100,00 EUR/satnico

38., 39. in 40. Satnica  
31 x 31 cm, mešana tehnika, 2015. 

Cena: 100,00 EUR/satnico

PRODAJNA RAZSTAVA DEL SLOVENSKIH UMETNIKOV ZA PROMOCIJO SVETOVNEGA DNEVA ČEBEL



 
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je dala pobudo Republiki Slo-

veniji, naj Organizaciji združenih narodov (OZN) predlaga 20. maj za 
razglasitev svetovnega dneva čebel! 20. maj je rojstni dan največjega 
slovenskega čebelarja Antona Janše in dan slovenskih čebelarjev. 

ČZS je ob tem letos organizirala slikarsko kolonijo, srečanje slovenskih 
umetnikov, ki so ustvarili umetniška dela, postavljena na razstavi. Z na-
kupom umetniških del vsi pomagamo pri prepoznavnosti Slovenije kot 
dežele avtohtone čebele, kranjske sivke in odličnih čebelarjev, ki si pri-
zadevajo ohraniti naše okolje. Hkrati bo to zgodovinska priložnost, da 
bi za vse čase ostali zapisani na svetovnem zemljevidu čebelarstva in 
ohranili spomin na slovenske korenine prvega čebelarskega učitelja na 
Dunaju Antona Janše, ki se je rodil 20. maja 1734 na Breznici na 
Gorenjskem.    

Tudi Muzeji radovljiške občine s pričujočo razstavo v Čebelarskem 
muzeju podpiramo pobudo ČZS. Hkrati vas vabimo na osrednji dogo-
dek na razstavi, ki se bo zgodil v četrtek, 8. oktobra 2015, ob 17. 
uri, ko bo razstavo predstavila umetnostna kritičarka Anamarija Stibilj 
Šajn, ob prisotnosti Boštjana Noča, predsednika ČZS, in Cirila Glo-
bočnika, župana občine Radovljica, pa jo bo slovesno odprl Dejan Ži-
dan, minister RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 
Caspar David Friedrich je svoje (romantične) nazore izrazil z mislijo: 

»Umetnikov čut je njegov zakon«. Nazore, ki so vselej aktualni in razkrivajo 
kompleksnost čutov in njihovo vzajemno delovanje. Vsak umetnik mora po-
leg znanj, veščin in sposobnosti imeti čut, ki usmerja njegovo likovno ustvar-
janje, ki ostri njegovo senzibiliteto, ki uravnoveša njegovo likovno sintakso. 
In ima izostren čut do ljudi, do narave, do sveta, do dogodkov, situacij in 
problemov. Prav umetniki so tisti, ki vedno podprejo dobre ideje. Številni so 
se pridružili tudi pobudi Čebelarske zveze Slovenije in s svojo ustvarjalnostjo 
prispevali pomemben delež h gibanju za razglasitev svetovnega dne čebel. 
V različnih likovnih medijih, tehnikah in likovno-formalnih pristopih so na širo-
ko razprli tematski koncept, vezan na čebelarstvo in naravo. Tako so nastala 
raznolika likovna dela, segajoča od abstraktne interpretacije do realističnega 
poustvarjanja vizualno zaznavnih inspiracij, pripovedna in izpovedna, male-
ga in velikega formata, slikarska, risarska in ustvarjena v tvarini kiparskega 
materiala, heterogena tudi po umetniški kakovosti. Vsako nastalo delo utripa 
v avtorski individualnosti kot izraz osebnih videnj, doživljanj in čutenj. Prinaša 
rezultate posameznikove najintimnejše percepcije in je prav zato enkratno 
in neponovljivo. Tudi ustvarjalno druženje umetnikov na sedežu Čebelarske 
zveze Slovenije, v idiličnem okolju naselja Brdo pri Lukovici je bilo enkratno, 
uspešno in obetavno, zato verjamem, da ga bo vredno ponoviti, stkana vez 
med čebelarji in umetniki se bo še okrepila, tako v duhu tradicije svetovno 
znanega čebelarja in slikarja Antona Janše kot dejstva, da dogodek pove-
zuje ljudi, ki imajo odnos do vsega lepega in pomenljivega, do umetnosti 
narave in do umetnosti, ki pomeni najvišjo obliko kulture. 

Anamarija Stibilj Šajn

NAVODILO ZA NAKUP UMETNIŠKIH DEL
Vodički na recepciji muzeja sporočite naslov in številko izbranega umetni-
škega dela na razstavi. Umetniško delo bo za vas rezervirano do izve-
denega plačila na spodaj navedena tekoča računa, toda največ tri dni 
od rezervacije. Prodano delo ostaja na razstavi do konca leta 2015, 
potem ga boste s predložitvijo plačanega računa lahko prevzeli na upravi 
Muzejev radovljiške občine, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.

Plačilo za rezervirano delo lahko nakažete na: 
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica. 
Številka TRR SI56031861002214727 Sklic SI00 999-2015 s pripisom 
umetniško delo in številko umetniškega dela. 

ali

Muzeji radovljiške občine, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.
Številka TRR SI5601302 603 0378 770 Sklic SI00 999-2015 s pripisom 
umetniško delo in številko umetniškega dela. 

Čebela v umetnosti. Katalog prodajne razstave del slovenskih umetnikov za pro-
mocijo svetovnega dneva čebel. Čebelarski muzej v Radovljici, od 9. septembra 
do 31. decembra 2015. 

Razstavo so pripravili: 
Čebelarska zveza Slovenije (www.czs.si)
(Boštjan Noč, Nataša Lilek), 

Anamarija Stibilj Šajn (razstavna besedila in besedila v katalogu), 

Muzeji radovljiške občine – Čebelarski muzej (www.muzeji-radovljica.si)
(Verena Štekar-Vidic, mag. Tita Porenta, Barbara Boltar, Neža Mezeg, Dragica Šuštar, 
Jerneja Jelovčan Koselj). 

Oblikovanje in tisk: Tiskarna Medium d.o.o. Žirovnica, Luka Dolar; Naklada: 2.000 iz-
vodov: Fotografije: Marko Borko, Izdala: Čebelarska zveza Slovenije (zanjo Boštjan 
Noč), september 2015.

Svoja umetniška dela so prispevali: Marko Alauf, Štefan Cerar, Erna Čopar, Andrej-
ka Čufer, Stanka Golob, Aleksandra Goluh, Milena Gregorič, Alojzija Jarc, Janez 
Jarc, Drago Jerman, Petra Matos in Mojca Hruševar Rakušček, Griša Nagy, Milan 
Pirman, Nataša Prestor, Marija Sivec, Urška Stropnik Šonc, Meta Šolar, Veljko To-
man, Jana Vene, Žana Vene, Žarko Vrezec, Catherina Zavodnik in Vinko Železnikar.

1 in 2 - MARKO ALAUF
Podobotvorje Marka Alaufa temelji na trdni risarski armaturi. Z risbo čebelnjaka in 
spremljajočega naravnega okolja poskuša povzeti in natančno izrisati forme stvarno-
sti v vseh glavnih detajlih, s kompozicijsko gradnjo pa uresničiti prostorski plan. Zgoš-
čene in samostojne črtne sledi, ostri in mehki potegi ter vključevanje belin slikovnega 
polja v likovno celoto pripomorejo k slikovitosti.

3 - ŠTEFAN CERAR
Štefan Cerar je z drobnim, črtkastim tkanjem slikarske podobe v realistični, celo 
naturalistični maniri ustvaril dom Čebelarske zveze Slovenije. V njegovi risbi so pri-
sotne pravolinijske, eksaktne in ostre črtne sledi, ki dajejo motivu zahtevano formo, 
jasnost in statiko. Dopolnjuje jih s številnimi mehkimi, zgoščenimi ali posamično 
nastopajočimi, s katerimi modelira elemente ilustrativnosti, ustvarja senčenje in 
dosega razgibanost in slikovitost motiva.

4 - ERNA ČOPAR
Erna Čopar svojo kreativnost izraža na poseben tehnično izvedbeni način. Po idej-
ni zasnovi natančno vodi iglo šivalnega stroja in sledi postavljenim linijam in obli-
kam, z nenehno menjavo sukancev pa tudi barvnim danostim. Njena filigransko 
dovršena kompozicija premore svojstveno površino, zasnovana pa je klasično, z 
izrazito prostorsko iluzijo in z nepogrešljivimi sestavinami naravnega okolja.

5 - ANDREJKA ČUFER
Akademsko kiparko Andrejko Čufer očarljivost narave zvabi k likovnemu ustvarja-
nju, k subtilnemu dialogu med mehkimi nanosi nežnih barv, med linijami, ploskvami, 
strukturami, teksturami, med različnimi materiali in likovnimi tehnikami. Tako na sli-
kovnem polju ustvari pisan ekosistem, ki postane pravi raj za čebeljo pašo. Avtorica 
pričara sožitje med likovnimi elementi in motivnimi segmenti, iz raznolikosti ustvarja 
harmonijo in nežnost, svoja slikovna polja pa preplavlja z liričnostjo in poetičnostjo.

6 - STANKA GOLOB
Čebele nabirajo med, diplomirana slikarka Stanka Golob pa že dve desetletji pesek 
različnih naravnih barv in granulacij. Na neobičajen, izrazito individualen način nare-
jena slika ima tudi neobičajno obliko. Izbrala je šestkotnik in obliko ponovila v smislu 
paspartuja. Znotraj geometrijske forme obrobja je razprostrla lirično vzdušje, ki pred-
stavlja v neskončnost segajoč pogled čez polje. Dvoje raznolikih zanimanj in rešitev je 
povezala v simbolno celoto, v sliko Občutljivo sožitje.

7 - ALEKSANDRA GOLUH (spletna stran: www.alessi.si)
Kreativno področje Aleksandre Goluh je polstenje z volno. Ustvarila je oblikovno 
čiste, stilizirane like čebelic, sestavljene iz mehkih ploskev polstene volne, v barvah 
bistva resničnosti in v žlahtni teksturi, ki jo premore nalaganje volnenih vlaken. V 
njenih rafiniranih artefaktih se prepletajo tradicija in inovativnost, naravni in sodob-
ni materiali, saj filcu pridružuje tudi prosojno folijo, iz katere so narejena krila čebel.

8 in 9 - MILENA GREGORČIČ
Ustvarjalnost slikarke in grafičarke specialistke Milene Gregorčič pripada izčiščenemu 
modernističnemu jeziku, v katerem najdemo tudi realne asociativne namige in metafo-
rične izpeljave. Tokratno vabilo k ustvarjanju jo je zapeljalo h konkretnejšim vsebinam. 
Čebele in satovje se pretehtano in nežno občuteno spojijo s slikovnim poljem, na kate-
rem kali seme njenih siceršnjih ustvarjalnih zanimanj. To je namreč abstraktno ozadje, 
ki odeto v tople, žarilne, iluminirane barve, predstavlja nekakšno medeno polje.

10, 11, 12 in 13 - ALOJZIJA JARC
Alojzijo Jarc odlikujejo različne ročne spretnosti in občutek za estetiko ter likovnost. 
Svoje veščine in ideje usmerja v glino, pa tudi v les. Njen motivni svet je raznolik, 
najpogosteje povezan z naravo. Oblikovan je poenostavljeno, dopolnjen pa z gla-
zurami, s katerimi se približa resničnosti. Oblikovanje, glaziranje in žganje so glavne 
ustvarjalne faze, ki od nje zahtevajo obvladovanje tehnike in tehnologije.

14 - META JARC
Meta Jarc je zavezana stvarnosti, ki jo naglašuje z rahlim ekspresionizmom. Na motivni 
izziv je odgovorila z odločnimi in oblikotvornimi potezami, s katerimi je artikulirala venč-
ne liste vijoličastega cveta. Veliko bolj dovršeno pa je predstavila podobo čebele, ki jo 

je zasnovala z jasno obrisno črtno sledjo in skrbno nadgradila z barvno modelacijo ter 
z izostrenim občutkom za vzpostavitev specifičnih danosti njenega telesa.

15 in 16 - JANEZ JARC
Janez Jarc se izraža z glino, s katero zelo pogosto oblikuje motiv čebele na cvetu, ga 
variabilno spreminja in mu daje tako dekorativno kot uporabno vlogo. V bistvenem 
sledi naravnim oblikovnim danostim, se odloča za delno stilizacijo forme, ki je členje-
na, pretežno ploskovno obravnavana ter ima jasno, tekočo obrisno linijo. Površine so 
zglajene in nadgrajene z glazurami, s katerimi postanejo dodatno izražene, pridobijo 
barvni akcent, lesk, teksturo in razgibanost nasploh.

17 -
 
DRAGO JERMAN

Drago Jerman se pogovarja s krajino, z arhitekturo, z vsem, kar priča o prisotnosti lju-
di in njihovi bivanjski kulturi. Kot odličen risar, ki v črtno sled vnaša ekspresijo svojih 
doživljanj, ustvarja armaturo likovnih del, ki jih nato izgrajuje z odličnim kolorističnim 
občutkom. Njegova slika temelji na upodobitvi čebele in cveta planike, kaže pa suve-
ren sprehod od preciznih do sproščenih potez, od natančnega opisovanja resnično-
sti do izražanja notranjih občutij z odločnejšim kromatskim vezenjem motiva.

18 -
 
PETRA MATOS IN MOJCA HRUŠEVAR RAKUŠČEK

Strogo mrežasto zasnovano slikovno prizorišče večjega formata, nastalo v tande-
mu Mojce Hruševar Rakušček in Petre Matos, spominja na zaslonske pike (piksle), 
ki tvorijo podobe na zaslonih. Je nekakšna prispodoba sodobnega, digitalnega 
»satovja«. V njem se sestavljajo pravokotne ploskve in utripajo nizi drobnih kvadrat-
kov. Geometrijska abstraktna kompozicija, s premišljeno menjajočim se barvnim 
ritmom, dobi izraziteje berljivo vsebino z numeričnim zapisom 20.5. in z drobnimi 
čebelicami, ki so priletele nanj.

19 -
 
GRIŠA NAGY

Griša Nagy se je v tehničnem smislu odločil za slikanje s kredami, prizor pa je vzel 
iz dediščine panjskih končnic. Središčni motiv predstavlja ženski na konju, ki jezdita 
druga proti drugi oz. k letnici 2015, in obrobje, ki ga artikulira v niz pasov toplih 
barvnih vrednosti. Avtor je ohranil ljudsko neposrednost in preprostost ter ji dodal 
lastno simbolno sporočilnost, s katero je podprl pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

20 -
 
MILAN PIRMAN

Milan Pirman se je z motivom umaknil v gorski svet. Odslikal ga je verno, a nekoliko 
idealizirano oz. s poudarjeno romantično noto. Čutiti je neposrednost v jasnosti po-
dajanja izbrane vsebine ter izrazito osebno, s čustvi, z nostalgijo obarvano videnje. 
Kompozicijsko uravnoteženost dopolnjuje občutek za urejenost, za vzpostavitev 
prostorske dimenzije, za čistost barv ter za kompaktno izrisanost motiva.

21 -
 
NATAŠA PRESTOR

Diplomirana slikarka Nataša Prestor se neutrudno posveča mali lončeni plastiki 
kot  nadaljevanje tradicije slovenskih lončarjev, ustvarjalcev figuralne keramike. De-
diščino preteklosti prevaja in ohranja v glini, v odzivnem materialu, ki tankočutno 
sledi njeni ideji in njenim prstom ter njihovo taktilno sled pušča tudi na površini 
figuralnih kompozicij. Kralj Matjaž je lik s panjskih končnic, pri katerem ohranja 
ljudskost upodobitve in s tem elemente preproste stilizacije, naglasi pa izraznost, s 
katero prispeva k znajski moči figure.

22, 23 in 24 -
 
MARIJA SIVEC

V skrbno izbranem motivnem izseku in uravnoteženem kadriranju je Marija Sivec 
fragment narave spremenila v likovno manifestacijo, s katero nazorno prikaže delo 
čebel. Njen slikarski nagovor je vešč in likovno prepričljiv. Barva je oblikotvorni in 
razpoloženjski dejavnik, saj jo uporablja tako za tonsko modeliranje kot za vzposta-
vljanje svetlobnih učinkov. Pripada žlahtni, harmonično uigrani paleti, bogati v prefi-
njenih tonskih stopnjevanjih in občutenih izpeljavah različnih odtenkov.

25 -
 
URŠKA STROPNIK ŠONC

Ustvarjalnost Urške Stropnik Šonc je posvečena ilustraciji. Njeni figuralni liki so 
zaznamovani z reducirano in stilizirano formo, ujeto v tekočo, sklenjeno obrisno 
konturo. Elementi ilustrativnosti se v posebno atmosfersko stanje povežejo z bar-
vami. Avtorica je razigrana in hkrati pretanjena koloristka, ki barvno homogene 

ploskve v obrisni liniji zlaga v živahne sestavljanke. Junaka njene tokratne likovne 
podobe sta njej priljubljen, ljubek, prijazen, radosten, prikupen in značajsko opre-
deljeni medvedek in personificirana čebelica.

26 -
 
META ŠOLAR

Slika Čebelja kraljica mlade akademske slikarke Mete Šolar prikazuje očarljiv ob-
raz ženske, upodobljen s portretno natančnostjo, s skrbnim sledenjem zunanji 
lepoti in notranji svojstvenosti. Zanimiv motivni prehod je ustvarjen, ko avtorica 
bujne lase svoje upodobljenke spne v nekakšno gnezdo, sestavljeno iz razkošja 
cvetov in koščkov satovja. Vse to postane vabljiva paša za čebele. Vsak fragment 
celote je skrbno izslikan, barvno in oblikovno dovršen, realističen in slikarsko 
prepričljiv, saj čutimo živost prefinjenega tkanja in lazurnega plastenja barvnih 
sledi v oljni slikarski tehniki.

27 -
 
VELJKO TOMAN

Akademski slikar in restavrator specialist Veljko Toman živost in energijo narave 
spreminja v temperamenten in neposredno izživet likovni nagovor, v ekspresivno 
vzdramljeno, široko in odločno potezo, ki sledi poenostavljenemu vsebinskemu bi-
stvu. Samosvoje barvne vrednosti, intenzivirane in drzno kromatsko konfrontirane, 
so ključna determinanta njegovega likovnega rokopisa. Ob ciklu slik z naslovom 
Hiša mojega deda je v svojem stilu ustvaril tudi domovanje čebel.

28 -
 
JANA VENE

Transformacija motivnega impulza Jane Vene poteka v smeri osebnega likovnega 
občutenja in ovrednotenja, z odločnim dialogom med naravo in lastno intenco, ki 
se razkriva v odločni potezi, v temperamentni uporabi barv, v dinamičnih dialo-
gih med posameznimi barvnimi vrednostmi, v drznih konfrontiranjih in tehtanjih 
barvnih mas kot tudi v subjektivnih kolorističnih ovrednotenjih. Tudi v podajanju 
oblik si pridržuje pravico do avtorske artikulacije, čeprav ostaja v okvirih realistično 
prepoznavnega.

29 -
 
ŽANA VENE

Žana Vene se le v najbolj zgovornih elementih ilustrativnosti usmerja v vsebinsko 
določljive detajle. Tako lahko na slikovni površini spoznamo čebelo in stilizirano ra-
stlino, ki v svoji podobi asociira na nekakšen okrasek, zapisan s tekočo konturo. 
Slikarsko oblikovanje, ki prihaja iz realnih motivnih spodbud, se spreminja v predsta-
vo slikarkinega idejnega sveta, v katerem je slikovni prostor urbaniziran s simbolno 
pomenljivimi, intenzivnimi monokromnimi barvnimi ploskvami.

30 -
 
ŽARKO VREZEC

Akademski slikar Žarko Vrezec povezanost z naravo uresničuje s t. i. naravoslov-
no ilustracijo. Paralelno se intenzivno posveča tudi modernistično zasnovani li-
kovni praksi. Likovno življenje njegovih slik je bogato in večplastno, uresničeno 
v sproščeni tehniki slikarskega drippinga, kot tudi s premišljenim nanašanjem 
barvne snovnosti, ki v senzibiliteti in eksaktnosti doživi vrhunec v obliki črt, pa 
tudi zarez. Seizmografsko občutljive sledi vzpostavljajo središčni horizontalni pas 
slike, ki se z barvo asociativno in simbolno dotika čebelarske tematike.
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CATHERINA ZAVODNIK

Akademska slikarka Catherina Zavodnik uporablja različne tehnike ustvarjanja in 
prepleta heterogene likovne medije. Za svojo likovno predstavo je skrbno izbrala 
kose lesa in izkoristila njihove snovne lastnosti in oblikovne danosti. Kompozicijo 
je izgrajevala z vsebinami, ki kažejo pot k naravi, čebelam, cvetovom, satju in vse te 
fragmente s senzibilnimi prsti odlično modelira kot drobno oblo plastiko, na kateri 
posamezni linijski vrezi še dogradijo formo in ponazorijo vsebino.
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VINKO ŽELEZNIKAR

Ustvarjanje akademskega slikarja Vinka Železnikarja je raznoliko, raziskovalno 
in eksperimentalno. Tokrat je stirodur, akrilni kit, knjigovezniško platno in akrilne 
barve povezal v miniaturne slike – objekte, ki pomenijo satnice. Vsako določa 
svoj motiv: čebela, cvet in sonce. Avtor jih vzpostavlja s tekočo, ekspresivno izži-
veto gravuro in blago površinsko modelacijo, ki zajadra v lastno umetniško pred-
stavnost. Celota je prevlečena z monokromnimi lazurnimi barvnimi nanosi, ki se v 
globinskih posegih in v reliefnih naglasih dodatno koncentrirajo.

1. Čebelnjak  
61 x 50,7 cm, svinčnik, 2015.  

Cena: 50,00 EUR

2. Kapelica sv. Ambroža  
38,5 x 56 cm, akvarel, 2015.   

Cena: 50,00 EUR    

3. Čebelarski center Slovenije 
(Brdo – Lukovica)  

57,8 x 55,7 cm, svinčnik, 2015. 
Cena: 250,00 EUR    

4. Utrujenost duše 
od nenehnega 

življenjskega napora  
25 x 22,2 cm, prostoročno vezenje s 

šivalnim strojem, 2015.   
Cena: 180,00 EUR    

5. Travnik  
59,7 x 59,7 cm, mešana tehnika  

na platno, 2015.  
Cena: 600,00 EUR    

6. Občutljivo sožitje  
109,5 x 94 cm, slovenski peski, 2015.   

Cena: 750,00 EUR




