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RAZSTAVA »MAL ČEZ LES« 
JOŽE KOŽELJ

Jože Koželj živi in ustvarja v Voklem.

Je član Društva likovnikov iz Cerkelj na Gorenjskem.

V Muzeju Občine Šenčur razstavlja drugič. Prvič se je tu predstavil v letu 2010.

Takrat je predstavil prve skulpture, ki jih je izdelal pod mentorstvom akademske 
kiparke Dragice Čadež. Še vedno se udeležuje njenih delavnic v Šmartnem ob 
Paki. Tako so danes na ogled nove skulpture.

Vsako leto Jože sodeluje na prireditvi Čar lesa, ki poteka v Cankarjevem domu v 
Ljubljani.

V maju 2011 je tako predstavil projekt Pručka prijateljstva, ki se sestavljajo kot 
puzzle v klop. Pručk je bilo do danes izdelanih okoli 100, tako, da je ta energija 
prijateljstva razpršena po vsej Sloveniji in tudi izven nje. Seveda zgodba še ni 
končana.

Zašito klop, ki poudarja razpoko v lesu, saj je le-ta »čar lesa« so organizatorji te 
istoimenske prireditve izbrali, da je lani predstavljala slovenske oblikovalce na 
razstavi v Rimu.

Jože je imel samostojno razstavo v letu 2011 v Kranjski hiši v Kranju, sodeloval 
pa je tudi na več skupnih razstavah. Svoje izdelke pa razstavlja in prodaja tudi na 
Artmarketu v Ljubljani.

Na današnji razstavi lahko občudujete njegove ročno stružene posode »z zgodbo«, 
veterne orgle, nakit »malo drugače« ...

Jože najraje poudari lepoto lesa z naravnimi olji, tisto, kar pa našega umetnika loči 
od drugih izdelovalcev pa so živahne barve s katerimi izdelki čisto drugače zaživijo 
in pa materiali, kot so usnje, vrv, vrba, kovina s katerimi poudari razpoke v lesu.

Ja - Mal čez les moraš biti, da se s tako ljubeznijo, predanostjo ukvarjaš z lesom v tej 
umetniški obliki, danes, v teh časih in od tega dela tudi živiš.

Vse se da, če le v tem zares uživaš!

Šenčur, april 2015 
Majda Koželj
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