
 muzej  Občine Šenčur

torek, 6. septembra 2016, ob 19. uri

Razstava bo odprta do 25. septembra 2016, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
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Razstavljavec Peter Guček se pri ustvarjanju opira na svoj talent, ročno spretnost in 
navdušenost. Za svoje delo uporablja preizkušene ikonografske motive. Njegov motivni svet 
je razmeroma ozek, saj se posveča upodabljanju stvari, ki ga obdajajo v njegovi vsakdanjosti 
ali pa jih srečuje kot dediščino preteklosti. Guček nam s svojimi razstavljenimi deli ponuja 
idealen vpogled v vizualno oziroma umetniško stopnjo zrelosti, ki se odraža v problematiki 
in tematiki, ki jo kot opazovalec čuti v sami izrazni energetski moči.

Avtorjeva ljubezen do narave se kaže tudi v izbranih motivih, predvsem v svetu živali. 
V njegovih delih prevladuje lovska tematika, ki jo zelo dobro pozna. Zanj predstavlja 
ustvarjanje del z motivi flore in favne neomejen stik z naravo, saj do vsakega prizora pristopa 
z ljubeznijo in zelo premišljeno, zato je vsak motiv drugačen in samo njegov. Je tudi dobitnik 
certifikata nacionalnih in poklicnih kvalifikacij s katerim ima priznan poklic rezbar. V njegovi 
zbirki prevladujejo globoki reliefi, nekaj je kipov, zadnje čase pa izdeluje še izdelke iz starih 
štorov in korenin. Največ uporablja les lipe, hruške in oreha.

Svojega rezbarskega dela se Peter Guček loteva z vso resnostjo in odgovornostjo, saj se 
zaveda, da so njegova dela pomembna za razvoj in ohranitev obrti rezbarstva na naših tleh.



Samostojne razstave:

 2010 Picerija Pod kostanji v Šenčurju, Muzej Občine Šenčur, Galerija Atrij Občine Tržič,

 2011 Občina Železniki, Lovski dom v Železnikih-ob 65 letnici lovskega društva Železniki, 
Posojilnica in bank Podjuna Juntal v Avstriji, Doberla vas Ebendorf

 2012 Dom Petra Uzarja Tržič, Galerija Atrij Občine Tržič,

 2013 Ski hotel na Voglu,

 2014 Dom Petra Uzarja Tržič, Lovski dom Železniki,

 2015 Gostišče SMUK v Retnjah, Ski hotel na Voglu,

 2016 Lovski dom Železniki.

Peter Guček je bil rojen leta 1946 v Ljubljani. Je Tržičan. Z družino živi v Križah. Po 
izobrazbi je strojni tehnik. V kranjski poklicni šoli se je izučil za poklic ročnega orodjarja, 
nato je ob delu dokončal srednjo tehnično šolo. Po 40 letih dela v kranjski Iskri se je leta 
2006 upokojil. Preko znanke je izvedel za rezbarski krožek v Trzinu, kamor se je v začetku 
leta 2006 podal zgolj iz radovednosti. Kmalu je spoznal, da si je našel pravi hobi, da ima 
smisel za ustvarjanje z lesom, saj so z njegovo natančnostjo in vztrajnostjo nastajali vedno 
boljši izdelki v reliefni tehniki. Največ uporablja les lipe, hruške in oreha, zadnje čase pa 
izdeluje še izdelke iz starih štorov in korenin. Njegova ljubezen do narave, ki izvira že iz 
otroštva se kaže tudi v motivih, ki jih rezbari, saj pogosto uprizarja ravno živali in naravo.



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

Peter Guček 
Pod slemenom 24, 4294 Križe


