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Razstava  
»Martin Dovjak v sliki in beseDi«

Življenjska zgodba našega gosta v Muzeju občine Šenčur, 46 let starega Martina 
Dovjaka, je nekaj posebnega tako, kot je nekaj posebnega sama vas, fara in občina 
Sele s svojo zgodovino, prekrasno naravo in ljudmi v objemu ponosne z 2188 metri 
visoke Košute, z najdaljšim gorskim grebenom v Karavanah. 
Že mladostnih letih je v njem rastla gorniška osebnost s spoštovanjem narave, potreba 
po duhovnih vrednotah, samostojnosti in previdnosti v odločitvah. Prav s tem načinom 
pogleda na življenje, še danes razvija, utrjuje in oblikuje svojo pot življenja.
Ljudsko šolo je obiskoval kar v domačih Selah, nato dvojezično gimnazijo v Celovcu. Po 
maturi je eno leto svojo učenost gradil v Ljubljani, jo nadaljeval v Solnogradu in Gradcu 
in s tem zaključil svoj življenjski poklicni cilj z diplomo iz teologije in filozofije.
Slikanje mu je bilo vedno v veselje, že od rane mladosti naprej. S samoizobraževanjem 
in z absolviranjem tečajev v Svečah pod strokovnim vodstvom v svetu bolj kot doma 
priznanega slovenskega slikarja Stanislava Rapotca, je Martin Dovjak razvil svoj 
slikarski talent. Rapotčevi vplivi slikanja so zaznavni tudi na Dovjakovih. 





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

Stanislav Rapotec, žal pokojni, je abstraktni ekspresionist, svetovno priznan slikar. 
Njegove slike visijo v muzejih sodobne umetnosti v Franciji, Združenih državah Amerike, 
Avstraliji, v Vatikanu, njegove poslikave srečamo v sveški cerkvi, Domu v Tinjah, drugod.
Pri slikanju Martin Dovjak najraje uporablja akvarelni papir, akvarelno tehniko, 
jo dopolnjuje s tušem, tudi z akrilnimi barvami. Motivika se mu v zadnjih 20 letih ni 
spremenila, kot vedno najraje ostaja pri naravnih motivih in aktih. Do sedaj je sodeloval 
na treh skupinskih razstavah ter imel dve samostojni.
Ne samo pedagoško in slikarsko, svoje misli, čustva, videnja in hotenja izraža še v 
pesniški obliki z elementi lirike in epike. Pesmi so predstavljene skupaj s to razstavo.
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