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RAZSTAVA  
»HARMONIJA ŽIVLJENJA.« 
Janez in anton Repnik

O Antonu Repniku sem večkrat pisala ter ga uvrstila na razstave, saj sem se ukvarjala s fenomenom 
t. i. naivne umetnosti in drugo poetiko povezano s socialno kritiškimi pristopi druge polovice 20. 
stoletja, posebej na Koroškem. Današnja kulturna klima in sodobna ustvarjalnost je takšne načine 
aktualizirala in kliče po ponovnem razmisleku. Anton Repnik desetletja zvesto sledi lastnemu 
slikarskemu konceptu, ki je originalen in etičen. V likovnem jeziku je najprej pisal avtobiografijo, 
potem je prešel na družbeno kritiko. Živo opozarja na aktualno problematiko težkega življenja »malih« 
ljudi. Takšni poetiki se je zapisal tudi njegov najmlajši sin Janez, ki je sam doživel tranzicijsko krizo 
in ostal brez dela. Janezov slikarski kredo je motivno in stilno podoben značilnemu odzivu slikarjev 
v času družbenih kriz, kot so bili npr. pripadniki znamenite skupine Zemlja, nastale med obema 
vojnama pod okriljem hrvaškega slikarja Krsta Hegedušića. V začetku je posnemal očeta, potem je 
izoblikoval lasten slog. Obema pa je skupno družbeno kritično odzivanje, čeprav si ne umišljata, da 



lahko spreminjata svet; ga le prizadeto opazujeta in komentirata s humorjem in ironijo. Njun zgovoren 
figurativni način je podkrepljen z barvno tipiko in simboliko. Je tisti iskreni nagovor, ki izžareva 
ustvarjalni nemir in moč. Slikata z veliko vnemo in se veselita razstav, ko bodo njune slike nagovorile 
ljudi: v razmislek, tolažbo in opozorilo. Repnika si želita komunikacije, saj privzemata usode drugih 
ljudi. Govorita v imenu mnogih. Anton Repnik v avtobiografiji »Leta žalostnega veseljaka« zapiše: 
»Kraj se več ne razvija, ljudje nimajo več dela. Ljudje živijo v skrbeh, v strahu, postali so egoisti. 
Nič se več ne sliši beseda domovina, moji Slovenci ...« In odgovor na takšno stanje duha je lahko 
edino humor izslikan v figurah in poudarjen s specifičnimi barvami in oblikami. S tipiko njunih figur 
poudarjeno kažeta človeka kot psihofizično in družbeno bitje. V kolikor sin beleži stanja zgovornih 
teles in prostorov, jih oče komentira na originalen način. Oba posvečata največ pozornosti obrazom, 
očem in rokam, saj prav ti detajli najbolj nazorno pripovedujejo zgodbe o življenju slehernika. 
Družbeno angažirane teme so tudi danes aktualne ne le zaradi stanja duha v družbi in trenutne 
duhovne atmosfere, temveč zaradi pluralnosti likovnih nagovorov, ki figuralno upodabljanje ne 
zavračajo, temveč ponovno odkrivajo. Vedno manj je pomembna slogovna opredelitev avtorjev. Anton 
in Janez Repnik nam na poseben način, lahko ga imenujemo stil t. i. naivnega slikarstva ali surovega 
realizma, kažeta originalni koncept likovne elementarnosti in vero v moč slikarskega izraza. 

Milena Zlatar



Izdala Občina Šenčur, december 2016, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

Anton Repnik se je rodil 13. decembra leta 1935 v Sv. Vidu pri Vuzenici. Delal je v kovačiji na Muti. 
Opazili so njegovo likovno nadarjenost in mentor mu je postal akad. slikar Karel Pečko. Prvič je 
razstavljal leta 1963. Opazil ga je likovni kritik Janez Messesnel, ki je leta 1964 v Tedenski Tribuni 
o njem objavil zapis z naslovom »Bom pa kajenje pustil, da bom barve kupil«. Sledile so številne 
razstave in prejel je več priznanj in nagrad. Leta 1965 so o njem na nacionalni televiziji v režiji Jožeta 
Klobovesa posneli film Žareče oči. Danes živi in ustvarja na Muti, kjer ima atelje in galerijo.

Janez Repnik se je rodil 19. decembra leta 1968 v Slovenj Gradcu. Je sedmi, najmlajši otrok 
Antona in Angele Repnik. Na Muti je končal Srednjo kovinarsko šolo, a že od otroških let je tudi 
slikal. Tehnik ga je sprva naučil oče, izpopolnjeval pa se je na številnih srečanjih z drugimi slikarji. 
Potem, ko je leta 2001 izgubil službo, mu je slikarstvo postalo poklic in poslanstvo. Skupaj z očetom 
živi in dela na Muti.

Janez Repnik 
Gasilska ul.10, 2366 Muta 

tel.: 040 229 305 
facebook: Janez Repnik


