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SpominSka RazStava akademSkega SlikaRja  
JOžeta Megliča 

(1939-2006)
Jože Meglič se je rodil leta 1939 v Lomu nad Tržičem. Na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1964. Leta 1967 se je preselil v Trbovlje, 
kjer je nekaj časa kot učitelj likovnega pouka nadomeščal prijatelja in sošolca na 
slikarski specialki Leopolda Hočevarja-Hočija. Od septembra 1968 do upokojitve 
2001 je služboval kot likovni pedagog na osnovni šoli v Šmartnem pri Litiji, kjer je 
od leta 1972 tudi živel. Umrl je leta 2006. 

Prvi slikarski ciklus Jožeta Megliča tovarne (od 1967 do začetka sedemdesetih 
let) je pomenil korenit prelom z dotedanjo motiviko intimnega značaja. Prehod je bil 
spontan, porojen iz notranje potrebe ob soočenju z novim okoljem zasavskih revirjev 
in pogojen tudi z aktualnim delovanjem slikarjev, ki so konec šestdesetih let živeli in 
ustvarjali v Zasavju, ob Hočevarju zlasti Toneta Leskovška in Franca Kopitarja-Silva. 
Meglič je edini med »revirskimi slikarji« namesto industrijskega pejsaža izbral 
za osrednjo témo tovarniško in rudniško arhitekturo. Naslikani izrez je samo del 
industrijskega kompleksa, ki se nadaljuje izven slikovnega polja. Strmi zasavski hribi 
imajo vlogo kulise, včasih na podobah krajino lahko samo slutimo. 
Meglič je proti sredini sedemdesetih let namesto industrijskih motivov začel slikati 
fantazijsko-simbolične arhitekturne kompozicije, ki jih je poenotila hladna barva. 
Pod vplivi angažirane in ekspresivne figuralike, »nove figuralike«, poparta in podob 
množične medijske kulture je v fantazijsko arhitekturo vključil ženski akt. Sledila je 
serija samostojnih aktov, pri katerih je čustveno intenzivnost dosegal z agresivno 
barvno preobleko. V sedemdesetih letih je Meglič v fantazijsko arhitekturo uvedel 

tudi nov figuralni motiv: robotizirana pločevinasta bitja, ki nas spominjajo na 
lutke na slikah italijanskega slikarja Giorgia De Chirica, začetnika italijanskega 
»metafizičnega slikarstva«. Podobe biomehanskih bitij so bile napoved obsežnega 
sklopa slik, ki se posredno navezuje na motiv metamorfoze.
Po številu del zavzema osrednje mesto v Megličevem opusu krajina. Krajinski motivi 
so nastajali vzporedno z omenjenimi ciklusi. S krajinsko motiviko se tesno prepletajo 
tudi vedute, zlasti slikoviti pogledi na vaške in mestne ambiente, stare domačije in 
dvorišča, cerkvene spomenike itd. Megličev čustveni odnos do narave se je najbrž 

Bogenšperk, 2000, akril, platno, 60 × 80 cm

Istrska veduta, 1966, olje, vezana plošča, 59 × 43 cm

Storžič, nedatirano, olje, platno, 40 × 40 cmBela tovarna a1, 1970, olje, platno, 53 × 46 cmRudnik, 1969, olje, juta, 63 × 80 cm

Polšnik, 1992, olje, platno, 80 × 80 cm
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izoblikoval v zgodnji mladosti, v pokrajini pod gorenjskim Storžičem, spomin nanjo 
pa je zaživel med bivanjem v Šmartnem pri Litiji. 
Motiv je vselej začel slikati neposredno na platno, brez pripravljalnih risb. Poteza s 
čopičem je nadomestila risbo s svinčnikom. Meglič je motiv preuredil v prid slikovne 
enotnosti in ga podredil osebnemu doživljanju ter hkrati ohranil prepričljiv vtis 
resničnosti. Uporabljal je formule slikarskega realizma, ki jih je sčasoma izmojstril 
do tehnične popolnosti. Še pogostejša je za spoznanje modernizirana realistična 
podoba. Zasledimo lahko postimpresionistične, ekspresionistične in fauvistične 
vplive. Krajine in vedute razodevajo predvsem veselje do življenja. V skladu s takšno 
življenjsko naravnanostjo je pri slikanju uporabljal živahne barve.
Zamisel za zadnji večji slikarski ciklus Skušnjave Kapadokije je Meglič dobil med 
potovanjem v Kapadokijo. Nenavadna pokrajina na vzhodu Male Azije je bila 
vsaj na daleč podobna namišljenim pejsažem, ki jih dotlej slikal sam. Pejsažni 
motiv iz Kapadokije je Meglič povezal s ikonografskim motivom Skušnjave sv. 
Antona Puščavnika. Legenda o krščanskem svetniku in prvem krščanskem 
puščavniku je privlačila zlasti predstavnike nadrealističnega, simbolističnega in 
fantastičnega slikarstva. Meglič je zaobrnil prvotni pomen motiva Skušnjave sv. 
Antona Puščavnika. Na njegovih slikah ni grozečih demonov, ki bi utegnili škodovati 
svetniku. Raznovrstne skušnjave so nadomestile erotične oblike krajine, v kateri je 
Meglič vselej iskal svojevrstno zatočišče.

ddr. Damir Globočnik, 
muzejski svetnik za umetnostno zgodovino in likovni kritike

Tovarna A-16, 1977, akril, platno, 110 × 110 cm Kapodokija ali užitki sv. Antona, 1998, akril, platno,  
70 x 80 cm


