
RAZSTAVA

Galerija sv. Barbare
Pod Mestnim trgom v Idriji

Ogled: od 19. do 29. junija 2019 
med 16. in 19. uro.

Nedelja zaprto.

MILAN IPAVEC
 SLIKE V OLJU NA PLATNU

Vabljeni na odprtje slikarske razstave,
ki bo v torek, 18. junija 2019 ob 19. uri.

Avtorja bo predstavila: 
Anamarija Stibilj Šajn

Kulturni program:
Katarina Bratina – violina

Klara Bratina, Tisa Ipavec in Kristina Vuga – klavir



Idrija, junij 2019

MILAN IPAVEC
Milanu Ipavcu je bil izostren občutek za likovno izražanje položen v zibelko. 
Kreativnost in visoke estetske norme so domovale tudi v Milanovi družini in 
se globoko usidrale v njegovo notranjost, prebujale talent ter razplamtevale 
željo po lastnem raziskovanju in likovnem izražanju.
Avtor se je odločil za žlahtno slikarsko tehniko olja na platno in si izbral 
krajino za svoje osrednje motivno izhodišče. Čeprav prisega na realističen 
interpretativni slog, njegova poetika nikoli ni podvržena konfekcijski šabloni. 
Prepojena je z intimizmom vizualnega spremljanja, doživljanja, občutenja in 
slikarskega udejanjanja. Svet zunanjega je zanj optični normativ, ki ga vodi 
k oblikovni in barvni dovršenosti ter k odslikavanju ritmov naravnega utripa. 
Predstavlja mu močan impresivni moment ter prispeva k likovnemu rojstvu 
prepoznavnega, celo dokumentarno zapisanega, a vselej emotivno izživetega. 
Naravna in urbana krajina, pejsaži, pa vedute in tudi panorame so mamljiva 
snov za slikarjev čopič. Izhodišče zanjo najde v domačem, pa tudi širšem 
okolju. Vrača se k že obravnavanim krajinskim izsekom in vselej odkriva nove, 
slikovite kotičke. Najraje se odloča za take izreze, v katerih je veliko zanimivih 
oblikovnih, barvnih, svetlobnih in prostorskih sestavin.
Prenos na slikovno polje spremlja avtorjeva kompozicijska finesa, izostren 
občutek za notranjo gradnjo prizorov, skrb za detajl in za celoto, ki zazveni 
v ubranosti in ravnovesju. Avtorja odlikuje slikarsko jasen način upodobitve. 
Pri tem mu je risba pomemben konstruktivni element. Z njo natančno 
povzema oblikovne danosti, a tako zastavljeno veristično izhodišče nadgrajuje 
z odločnimi barvnimi nanosi, z živostjo poteze. Ta mestoma, še posebej ko 
gre za motive narave, pridobiva celo svobodnejši, ekspresivno naglašen 
izraz, s katerim manifestira slikarjevo hipno občutenje in razpoloženje ter 
razkriva njegovo ustvarjalno energijo. Pri upodobitvah arhitekture je poteza 
umirjena, disciplinirana, premišljeno pozicionirana. Z njo gradi trdno statiko 
arhitekturnih elementov. 
Slikarjevo paleto prežema duh barvnega realizma. Narava ima zanj 
najbogatejšo paleto. S prefinjenim občutkom zajema tiste vrednosti, s 
katerimi povzema temporalne in ambientalne danosti, odlično razkriva in 
odslikava igro svetlobnih efektov, sledi spremembam naravnega časovnega 
krogotoka, specifiki vegetacije in geografskim danostim. Še posebej ga 
navdušujejo primorsko svojstvene in zgovorne atmosfere. Tankočutno 
uresničuje zakonitosti barvne perspektive in slikovno polje odpira v prepričljivo 
prostorsko iluzijo. Lazurne nanose oljne barve skrbno plasti, dosega njihovo 
jasnost, mehkobo in žlahtnost. Z njimi pričara realno snovnost pripovedno-
izpovednih elementov ter vzpostavi sijočo in sočno barvno skladnost. 
Milan Ipavec je slikar, ki diha z lepoto narave, pri tem pa je v nenehni 
komunikaciji med zunanjim in notranjim, med videnim in občutenim. 
Njegova slikarska dela imajo veliko občudovalcev, še posebej pa so opažena 
na vsakoletnem Ex temporu Cinober v Idriji. 
Milan že dve desetletji nadaljuje tudi tradicijo očetove umetnostne obrti. 
Predano in intenzivno se posveča oblikovanju lesenih predmetov. Z ročnim 
struženjem ustvarja unikatne lesene izdelke, ki imajo najpogosteje obliko 
posode. Les, ki je material njegovega ustvarjanja in izražanja, predstavlja 
še eno avtorjevo vez z lepoto narave. V vsakem kosu lesa odkriva skrite 
potenciale oblik, barv, struktur in tekstur. Elementarno umetnost narave 
podreja svojim idejam, uporabnost svojih stvaritev nadgrajuje z oblikovalsko 
izostrenimi prvinami, ki ga vodijo v nove pojavne oblike, oblikovno jasne in 
čiste, metjejsko vešče in natančno uresničene.

Anamarija Stibilj Šajn


