
torek 19. marca 2019 ob 18 uri

Razstava bo odprta do 7. aprila 2019, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure in ob nedeljah od 10. do 12. ure



Toni Papež, rojen dalnjega 1948, je stopil na ustvarjalno pot kot 

mozaičar šele nekaj let nazaj.

Lbezen do kamenčkov ga je napeljala v svet ustvarjalnosti, na 

potovanjih, jih je zbiral kot zaklad in jih nosil domov. Morda jih bo 

nekoč lahko sestavil v celoto.

V skrivnosti modernega mozaika ga je na tečaju popeljal mozaičar 

Robert Lisac. In Robertove besede so se mu vtisnile globoko v spomin: 

Pravijo, da lahko prebudiš v drugih samo tisto, kar nosiš v sebi. To sicer 

drži, jaz pa trdim, da če v drugih ne tli vsaj majhna iskrica, ni kaj zanetiti 

in popihati, da bi iz iskre nastal ogenjček. Pri Toniju je ta iskra bila 

očitno vedno prisotna in verjemite mi, ni bilo potrebno prav močno 

pihati, da se je pri njem zanetil ogenj mozaičarske strasti.

Skupaj z Robertom Liscem sta se lotila  večjega  projekta. 8 m 

skulpture mozaične zmajčice v Milni  na  Braču. Uspelo je.

Slovenska mozaičarska scena premore kar nekaj inovativnih 

mozaičarjev. Toni Papež sodi med tiste mozaičarje, ki ves čas iščejo 

poti, kako spraviti postopke izdelovanja mozaikov na naslednji, višji 

nivo.

V Tonijevih delih se vidi, da je natančen, sistematičen človek, ki hkrati 

rad eksperimentira. Njegov prepoznavni znak so večji, na želeno 



obliko izžagani kosi keramičnih ploščic, ki jih nato sestavi v celoto. Le 

redki mozaičarji se svojih del lotevajo na ta način, saj le ta zahteva 

veliko časa in seveda potrpljenja.

Lahko se pohvali, da ni samo slišal klic svoje duše, temveč je bil tako 

pogumen, da mu je sledil in ga uresničil. Mozaiki so igrivi, barviti in 

predstavljajo fizično odslikavo notranjega dogajanja. Kdor na ta način 

ustvarja, bo v večini primerov ustvaril nekaj lepega, nekaj kar se 

dotakne ljudi.

Toni skozi mozaičarsko umetnost v keramiki upodablja lik ženske. 

Skozi lasten prepoznaven slog domišljiji omogoča, da se izraža na 

nešteto načinov. Lik ženske ne ponuja le zunanje lepote, izraža vse 

tisto, kar ženska v resnici je. Izraža se preko nežnosti, prijaznosti, 

sočutja, sprejemanja pa tudi krhkosti in rahločutnosti. Vse to in še več, 

zelo uspešno v svoje motive vpleta Toni in vabi, da v njegovih 

stvaritvah ženske najdejo tudi delček sebe.

Njegova ustvarjalna pot se je križala tudi s potjo dveh ljubiteljic  - 

učiteljic - mozaičark Urške Ambrožič Potočnik in Petre Golinar. Skupaj 

so ustvarjali na tečajih modernega mozaika v Radovljici in Tržiču. Tudi 

na večjih skupnih projektih so čudovito sodelovali:



Izdala Občina Šenčur, marec 2019, tisk Tiskarna Jagraf d.o.o.

RAZSTAVE:

oktober  2016  Idrija  Galerija Sv. Barbare

februar   2017  Tržič  Mestna kavarna

marec     2018  Bled  Kavarna Apropo

marec     2019  Šenčur  Muzej občine Šenčur   

Toni Papež
041710 326

aero30@gmail.com
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