
 muzej  Občine Šenčur

torek, 27. marca 2018, ob 19. uri 

Razstava bo odprta do 15. aprila 2018, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
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SLIKARSKA RAZSTAVA  
»MOJA IVANA KOBILCA.«

Naj se na kratko predstavim. Rojena sem bila leta 1946 v Črnučah. Po končani srednji šoli, 
sem se poročila, dobila dve hčeri. Z možem sva si zgradila dom. Ob službi, delu z družino mi ni 
ostajalo veliko časa za uživanje ob raznih hobijih. 

Malo pred upokojitvijo, ko sta imeli hčerki že svoji družini, sva se z možem preselila na 
Gorenjsko, v Cerkljansko Dobravo, kjer sva si zgradila nov domek.

Ko sem se upokojila, sem se začela učiti slikanja v Domžalah, na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje LIPA Domžale . Ob tem delu sem zelo uživala. Najprej sem poslikala panjske končnice 
domačega čebelnjaka, sledile so slike tihožitij, narave, portretov, poslikala sem tudi vaško 
znamenje v Zalogu pri Cerkljah. Slikam večinoma v akrilu in olju. Najbolj me veseli realistično 
slikanje.

Slike Ivane Kobilca sem že dolgo občudovala. Moja starejša hči je izrazila željo, da ji naslikam 
Kobilčino »Poletje«. To se mi je zdel velik zalogaj, a sem vseeno poskusila. Slika mi je dobro 
uspela, zato sem kasneje naslikala še »Kofetarico« za mlajšo hči. Ob prerisovanju in preslikavi 
sem uživala, se tudi mučila, ter se nekako zbliževala s slikarko. Vsak centimeter slike mi je 
utrjeval spoštovanje in občudovanje do naše umetnice. Večkrat so med slikanjem tekle solze 
jeze in žalosti, kadar mi ni šlo dobro od rok. Solze so tekle tudi takrat, ko sem k Ivaninemu 
dodala svoj podpis, a takrat so se solze lesketale v sreči.

Pred nekaj leti sem se pridružila likovnikom iz Cerkelj. Pri slikanju mi največji izziv predstavlja 
študija starih mojstrov, predvsem realistov – moja najljubša pa je seveda Ivana Kobilca. Ker 
mi je tako blizu, sem začutila dolžnost, da našo umetnico predstavim še širšemu krogu ljudi. 
Naslikala sem nekaj njenih najbolj znanih del in za primerjavo še par slik avtorjev, ki so bili 
Ivanini sodobniki in so bili z njo povezani.

Kdo ve kakšen nasmešek bi Ivana namenila mojim slikam. Verjetno še bolj iskriv  
in hudomušen kot je tisti na njeni »Kofetarici«.

Tokratni razstavi v Šenčurju k kopijam slik, sem dodala še nekaj »čisto mojih slik«.

Razstavljala sem na številnih skupinskih razstavah v Domžalah, Ljubljani, na Jesenicah, Sevnici, 
Cerkljah, Cerknici, v Naklem, v Podbrezjah…

Samostojne razstave:
2008 Domžale – Menačnikova domačija – »Stari mojstri na novih platnih«
2012 Cerklje – Petrovčeva hiša –»Stari mojstri na novih platnih«
2012 Ljubljana – Upravna stavba Kmečki glas – »Stari mojstri na novih platnih«
2012 Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča – »Stari mojstri na novih platnih«
2017 Cerklje – Petrovčeva hiša – »Ivana Kobilca in njeni sodobniki«
2017 Šmartno – Dom Taber – »Ivana Kobilca in njeni sodobniki«

Darinka Kralj





Izdala Občina Šenčur, december 2017, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

»Vse vaše podobe so odličen primer, kako lahko preko kopiranja izvirnika bolje 
razumemo in spoštujemo umetnino in umetnika. Če bi moral katere posebej izpostaviti 

- Vaši Otroci v travi, Mak, Tulipani in Holandka so prav krasni.«

Michel Mohor, kustos 
Narodna galerija

Darinka Kralj 
e–naslov: kralj.darinka@gmail.com


