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Jakopinov unikatni umetniški opus 
Najdeno, ustvarjeno, izmišljeno in· ponovljeno je pomenljivi naslov likovne razstave, ki je hkrati pregl�d zelo raznolikega ustv�rjalnega opusa tržiškega 
�metni_ka Viljema Jako_pina. V Galeriji Paviljon N_OB je na ogled izbor slik, risb, grafik in kipov ter objektov, ki jih je likovnik podpisal v ;adnjega pol stoletja.

[GOlt!CAVČlČ 

Tržič - V Galeriji Paviljon 
NOB razstavno leto odpirajo 
z razstavo rojaka. tržiškega
umetnika Viljema Jakopina. 
Kot je. uvQdorna povedala di
rektoric.a Tržiškega muzeja 
Jana Babšek, slikar, kipar in 
grafik Viljem Jakopin sodi v 
tisti čudoviti krog tržiških li• 
kovnih umetnikov iz sedem
desetih let prejšnjega stole• 
tja, ki je prispeval pravo bo
gastvo del v tržiško zakladni
co likovne dediščine, hkrati 
pa so bili ustvarjalci dejav
ni tudi na drugih področjih 

.kulture. Med njimi ob tok
ratnem razstavljavcu orne• 

nja Dušana Premrla, Vinka 
Ribnikarja, Kamila Legata, 
Jožeta Megliča, Vinka Hleb
ša, Vena Dolenca, Braneta 
Povaleya in druge. »V novo 
odprtem Paviljonu NOB so · 
pripravili mnoge razstave, 
ki so bogatile tržiško kultur• 
no življenje. Ta razstava je 
hornmage delu Viljema Ja
kopina, hkrati pa odmev tis• 
tih časov,« dodaja Jan� Bab
šek in se Jakopinu zahva
ljuje tudi za številna podar
jena dela Tržiškemu muze
ju, nekatera izmed njih so na 
ogle� tudi v Jakopinovi sobi. 

Že bežen pogled v raz• 
stavišče nas . pr�priča o 

Jakopinovi bogati in širo�o 
razvejani likovui ustvarjal
nosti. Predstavljen je zelo 
raznolik nabor del, tako po
tematiki kot tehnikah, naj
gre za slikarstvo, grafiko
ali kiparstvo. Kot poudar
ja kustosinja razstave An
dreja Raucb, lci je skupaj
z avtorje.m izbrala dela za 
razstavo, gre za prikaz pre
gled umetnikovega ustvar
jalnega opusa, ki temelji na 
nekaterih kljufnih vsebin• 
skib in formalnih sekven· 
cah njegovega ustvarja
nja: od »grizlijev• in barv
nih kompozicij, avtoportre
tov in cvetličnih motivov do 
krajin v različnih tehnikah
in plastik:_Vse to v posku
su prikaza ključne točke Ja• 
kopinovega ustvarjanja, ko 
se sporočilnost iz prikazo
vane tematike preseli v sli
karsko. oziroma l<.iparsko 
tehniko. 

Ustvarjalna širi�a 
»Priznam,da sem zadnjili 

14 dni pred razstavo imel kar
nekaj treme, a sem jo pre• 
magal, ker sem vedel, da bo
to lepa predstavitev mojega 
ustvarjanja, za kar je v prvi 
vrsti zasluž;,,a kustosinja
Andrej• Raucb,« je odpr
tje razstave z zadovoljstvom 
pospremil Viljem Jakopin, 

po rodu iz Tržiča, sicer pa 
živi v Ljubljani. 

Paviljon kar kipi od likov• 
ne ustvarjalnosti. V osre

·dnjem prostoru je na č'gled
nekaj platen, med njimi 
tudi prvič javno razstavljen 
triptih, ogledujemo si male 
plastike, med njimi avtopor
tret, portret mame in »spet
odkrito« gobo dežnikarico v. prerezu, posebnost pa so za. 
gotovo motivi šopkov in ti
hožitij, ki jih Jakopin ustvar
ja v različnih tehnikah. Kol
pove Andreja Rauch, gre pri 
slednjih za pravo preseneče
nje, saj so šopki predvsem v 
zasebni zbirki in javno niso
bili predstavljeni. Na drugi 
strani si ogledamo stenske 
objekte v kubističnem slo
gu. Avtor jih je poimenoval 
grizliji. 

»Jakopin je likovni razvoj 
teineljil predvsem na opazo
vanju in interpretaciji po eni 
strani umetniških tendenc · 
v svetovnem merilu (kon
struktivizma, kubizma, ek- · 
spresionizma in abstrakcije) 
in po drugi strani na vpleta• 
nju svojega milcrokozmosa 
v umetnost,« poudarja Iai
stosinja. 

S�mosvoj umetnik 
V galerijskem »za• 

odrju• . so predstavljena 

Beletrina za široko bralstvo 
Knjižni program založbe Beletrina letos obeta šestdeset novih naslovov 
različnih žanrov, predvidoma konec leta pa bo na trgu zaživela nova 
naročniška platforma BeletrinaDigital. 

IGOR KAVČIČ 

Ljubljana - Že ob bežnen1 
preletu knjižnih izdaj, ki jih 
v letošnjem letu načrtujejo 
pri Beletrini, ta se je v zad
njih letih ranila v eno izmed
večjih slovenskih založb, se 
ob vsej žanrski raznolikosti 
bralcem različnih želja lal1-
ko zaiskrijo oči. 

Kot je na predsta,itvi do
sežkov preteklega leta in na
črtih za letošnje leto in n,di 
siceršnje vizije založbe uvo
doma povedal direktor Mi· 
tja Čancer, je Beletrina so• 
dobna kulturna institucija, 
v prvi vrsti se,·eda založba, 
ki bo letos izdala šestdeset 
raznovrstnih, za marsikO
ga zanimivih naslovov, po 
drugi strani pa se ukvarja• 
jo s številnimi drugimi vse• 
binarni, bolj ali manj pove
zanimi s knjigami. V prvi 
vrsti sta 10 literarna festivala 
Fabula ter Dnevi poezije in 
vina, tu pa je še vrsta projek• 
tov, ki so izšli iz tega, zlasti 

platforma Versopoli�. ;,Iz
razito se posvečamo digi- · 
talizaciji, ki je pomemben 
trend sodobnega časa, tu naj 
omenim predvsem Biblos, 
ki omogoča izposojo e-knjig 

· tako v splošnih kot v šolskih 
knjižnicah, ter AirBeletrino, 
ki je najbolj bran kulturni· 
portal pri nas.« 

lnTšna direktorica Alma 
Čauševic Klemenčič je pove
dala, da so lani prijavili kar 
83 projektov in pri tem preje
li financiranje za 72, kar po· 
meni, da so bili 87-odstotuo 
uspešni. Pri tem sodeluje• 
jo tudi v različnih evropskih 
projektih, hkrati pa so dejav• 
ni tudi v lokalnem okolju, saj 
so organizirali kar 284 raz
ličnih dogodkov, povezanih 
s knjigo. Fredvidoma konec 
leta bo zaživel unikaten pro
jekt, imenovan Beletrina
Digilal. Naročniška multi
medijska platforma bo po. 
nujala elektronske in zvoč
ne knjige v slovenskem in 
angleškem jeziku, akn,alne 

ftlme s slovenskimi podna• 
pisi in sinhronizirane risa.n
ke, izvirne podkaste ter izvir
ne tekstovne in video vsebi
ne. 

· Prihaja bogato bralno leto
Kot je ob predstavitvi 

knjižnega kataloga pove• 
dal glavni mednik Urban
Vovk, je polovica avtorjev 
letošnjih novih izdaj slo
venskih, delež avtoric pa se 
je približal petini. »Nabor · 
avtorjev je pester, vključu
je vse generacije, oba spo· 
la ter izvirna dela in prevo
de. Zasledujemo tudi žanr
sko pestrost, poleg vodilne• 
ga leposlovja v prozi in poe• 
ziji so v programu tudi hu
manistilna dela, biografije, 
tudi poklicne, zgodovinske 
knjige in drugo. Pod okri
ljem založbe nastajata tudi 
zbirki Klasična ileletrina, 
letos bo izšel že četrti le
tnik, ter mladinska Zvez
dna Beletrina, ki na pol;ce 
pošilja drugi letnik.« 

Viljem Jakopin pred oljem na platnu z naslov�m Vri OSLU iz leta 1987 1 ,.,., �� , .. c� 

Jakopinova grafična dela, 
v tehnikah lesoreza, linore
za in litografije, še posebno 
pa navduši stena s številni
mi avtoportreti v razlirnih 
tehnilcah (tempera, ·kemič
ni svinčnik, svinčnik, olj· 
na slika) in umetniških slo
gih od realizma do impre
�ionizma in kubizma. Opa
zimo letnice 1978 pa vse.do 
danes, saj ti še vedno nasta• 
jajo. 
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Kot zapiše kustosinja, so
odlike umetnosti Viljema 
Jakopina, ko se oziramo sko
zi šest desetletij njegovega 
ustvarjanja, predvsem v svo
jeglavosti, da je kot UIT1etn'ik 
samouk znal opazovati in 
izbirati, ponavljati izbrano 
na meji med terapevtskim 
in psihotičnim, ter s tem 
ustvariti v našem prostoru
povsem unikaten umetni· 
ški opus. · 
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• » Veselje za ustvarjanje že 
imam, a moram biti odkrit, 
da bi se pri 8J letih težko lotil . 
kakšnih posebnih umetni- · 
šlcih snovanj,« je povedal Vi
ljem Jakopin, na vprašanje, 
ali bi, če bi zavrtel čas nazaj, 
še erikrat stopil na umetni• 
ško pot, pa je dejal: »Sploh
ni debate - če bi se še enkrat 
rodil, bi se· zagotovo usmeril 
v slikarstvo.« Razstava bo na 
ogled do 9. rnarc.a. 

Beletrina I Beletrina, , 

Beletrina Bele tri 
1 
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Beletrinlno leto so predstavili Aleš Šteger, Alma tauševit klemenčič, Mitja tander in 
Urban Vovk. /foto:M,1,,..1 

Naj omenimo nekaj novo
sti. že je izšel roman Peteli
nje jajce Ferija l.a.inščka (na• 
daljevanje romana Kurji pas
tir), tu pa je še nekaj že na
grajenih in uspešnih sloven
skih avtoric in avlorjev: Jas
min B. Frelih z romanom
Ledeni možje, po Rdeči ka
pici in Bel� volku Irene 
Svetek

°
bo izšel še zaključek 

odlično sprejete kriminal• 
ne trilogije z naslovom Črni 
princ, preveden je prvenec 
Ane Marwan Krng suhe juž• 
ine (lani je navdušila z roma
nom Zabubljena), Vesna Mi
lek pred poletjem na knjižne 

police pošilja roman Kleopa
tra: Naj se zgodi. Nove izda
je pripravljajo tudi.hišni av
torji Tont Partljič (Veter z
vzhoda), Aleš Steger (Na kra
ju zapisano 1-12), Vlado Ža
bot (Gral) in Jurij Hudolin 
(Čas lepili žensk), z žanr
sko fikcijo Toxic se predsta
vlja Eva Maliko,ic. Ksenija 
Benedetti pripravlja avlobi· 
ografski inten-iu Hiša soži
tja, v katerem je "l'rašanja, 
v kateri!, se skriva njena ži
vljenjska in poklicna zgodba, 
zasta,ila 75 znanim Slaven• 
cem, prav tako bo zanimiva 
poklicna biografija psihiatra 

in psihoterapevta Gorazda V. 
Mrevljeta, ki  jo piše skupaj z
Bojano Leskovar. 

Pripravili so h1di nekaj po
natisov kanonskih del. kot 
sta Resničnost Lojzeta Ko
vačiča in Menuet za kitaro 
Vitomila Zupana, h1 pa je 
tudi legendarna Cica v me
troju Raymonda Queneau
ja. Omeniti velja tudi inte
gralni prevod esejev Miche
la de Montugna. Arhitekhu• 
na vodnilc.i Slovenija osebno 
in Ljubljana osebno pa prip
ravljata arhitekta in življenj
ska sopotnika ·Špela Kuhai 
in Robert Potokar. 


