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torek, 19. april 2016, ob 19. uri 

RAZSTAVA »MOTIVI GORENJSKE«

FRANC KOČAR

Razstava bo odprta do 8. maja 2016, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
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RAZSTAVA »MOTIVI GORENJSKE« 
FRANC KOČAR

Franc Kočar je v šenčurskem muzeju že razstavil svoje slike iz bogatega ustvarjalnega opusa, 
ki je nastajal zadnjih petnajst let. Že tedaj je bilo v razstavnem listu izraženo pričakovanje, da 
bo tisti sledila še kakšna razstava. Na pobudo šenčurskega župana, ki je videl hišo, polno 
slik, se je vendarle odločil, da del tega svojevrstnega likovnega ambienta postavi na ogled v 
šenčursko galerijo. Avtor pa ni le ljubiteljski slikar – njegovo zbirko slik dopolnjujeta še dve: 
v kletnih prostorih je v vitrine postavljena vzorna zbirka metuljev, v omarah pa hrani albume 
z obsežno, dragoceno zbirko starih razglednic, ki jih skupaj spravljal 35 let. Najbolj zajeten 
je album Gasparijevih razglednic – teh je po številu skoraj štiristo, pretežni del hrani Kočar v 
svoji zbirki. Stare razglednice, sploh pa vse, kar je povezano z ohranjanjem kulturne dediščine, 
je mnogokdaj tudi inspiracija za likovno ustvarjanje. Avtor črpa navdih v prizorih, ki jih nudi 
tipični starožitni domačijski svet gorenjske pokrajine. V njem išče ostanke idilične in skorajda 
pozabljene štimunge, v kateri se nahajajo kmečke stavbe, romantični kozolci, kužna znamenja, 
živina in ljudje na polju, divjad v gozdovih in neokrnjena narava s kulisami gora v ozadju. Takšen 

Zimska idila



ljudski instrumentarij je pogost motiv Kočarjevih slik, ker se z nostalgičnim pogledom rad vrača 
v preteklost in v njej išče prvobitno lepoto, neobremenjeno z navlako sodobnega sveta.

Vendar pa to ni njegov izključni motivni svet. V krajinah so tudi domišljijski prizori, ki ne temeljijo 
na realnih predlogah, pač pa jih kompozicijsko tako sestavi, kot narekuje fantazija (takšna je 
na primer Zimska idila, v kateri je zgodnje-pomladanski gozd s krpami snega) ali pa je slika 
deloma dokumentarna in dopolnjena po lastni volji s takšnim rekvizitom, ki ustreza viziji o idealni 
krajinski podobi. Na ta način so grajene tudi nekatere tihožitne slike, kjer je v prvem planu 
interier (miza z vazo ali okenska polica s sadjem), v ozadje pa so poljubno uvedene vedute mest 
ali panoramski hribi (Kranj, Tunjice). Zna pa biti slika tudi povsem dokumentarna (Zabretova 
fabrika), tu pa je avtorjeva tendenca ta, da na osnovi zgodovinske evidence (črno bela fotografija 
iz leta 1902) izvede barvno posodobitev in tako napravi sliko, ki je trajni pričevalec neke 
polpretekle dobe. In še eno značilno motiviko velja izpostaviti: to so prizori s poudarkom na 
lirični atmosferi, v kateri se nahaja na primer cvetoče drevo, izvedeno z minuciozno pozornostjo 
ali zimska pokrajina z večerno zarjo in osamljeno potjo, ki jo je naselil s štafažnimi figurami, da je 
prostrani samoti dodal še človeško bližino.

Na prvi razstavi v Šenčurju leta 2006 je Petra Vencelj v besedilu razstavnega lista navedla 
nekatere biografske podatke in bistvene karakteristike likovnega dela razstavljalca, kar vse 
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velja tudi za tokratno predstavitev. Avtor ima svojo prepoznavno govorico, ki je ne spreminja 
in jo je izoblikoval nepotvorjeno s svojo ljubiteljsko vnemo. Njegov čopič je vztrajen, potrpežljiv, 
natančen. Četudi zadnjih nekaj let miruje, nas poteza, ki jo je ustvaril, razveseljuje tudi danes.

Franc Kočar (1939) je doma iz Britofa, starši pa so iz Tunjic (ki so njegov pogost likovni motiv). 
Do upokojitve je bil gradbeni delovodja, za slikanje pa se je odločil dokaj pozno, pa še to na 
prigovarjanje znancev, zatem, ko je pismo ženi umetelno risarsko dopolnil. Predse je postavil 
slikarsko stojalo, platno in les ter se spopadel z oljno likovno tehnologijo.

V svoji skromnosti ni silil kam v ospredje, slike (ki jih je celo sam uokvirjal) je le nekajkrat 
samostojno razstavil. Za takšne umetnike navadno rečemo, da delajo za svojo dušo in so zato 
zelo bogati.

Štefan Remic

Večerni zimski motiv
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