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predstavljajo likovna dela svojih bivših dijakov, ki so 
nadaljevali študij na umetniških smereh obeh univerz 
v Sloveniji in v tujini. Gledano z vidika sistemskega vre-
dnotenja šolskih programov po šolski vertikali nam bo 
ta razstava »bivših« nedvomno več kot dragocen ka-
menček pri sestavljanju mozaika likovne ustvarjalnosti 
v umetniškem programu šole slavljenke. Obenem bo to 
lahko dobra povratna informacija vodstvu šole in pro-
fesorjem programa umetniške gimnazije likovne smeri 
nekako v samoreflektivnem slogu besed francoskega 
slikarja Paula Gauguina, ki se je spraševal: »Odkod pri-
hajamo? Kdo smo? Kam gremo?« Ključno vprašanje je 
tu »Kam gremo?«. Pri tem mislimo na nadaljnji razvoj 
umetniške gimnazije likovne smeri, na možni razmislek 
o postopnem nadgrajevanju sedanje filozofije, predme-
tnih vsebin in organizacije programa, o maturi in dru-
gem, primerno času, ki prihaja ali pa ga že živimo. 

Ob jubileju – prisrčne čestitke vodstvu, profe-
sorjem (likovnih) strokovnih in splošnih predmetov ter 
ostalim delavcem na šoli; seveda tudi nekdanjim in 
sedanjim dijakom. Uspešno ustvarjalno, likovno in pe-
dagoško ter vodstveno delo vam želimo še naprej! Da 
bi skupaj še naprej omogočali slovenskim otrokom in 
mladini, da se razvijajo in ustvarjalno rastejo s pomočjo 
likovnih dejavnosti in predmetov v vrtcih, osnovnih in 
srednjih šolah ter da bi jim »umetnost omogočala, da 
se v njej ali izven nje istočasno najdejo in izgubljajo«. 
Tako Thomas Merton.

mag. marjan Prevodnik,
akad. slikar in grafik spec. 

pedagoški svetovalec za likovno vzgojo in umetnost 
na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo

Likovna vzgoja v srednjih šolah. Zbornik prispevkov s posveta v 
Cankarjevem domu. Ljubljana, 22. maj 1996. Ur.: Andrej Jemec in 

Marjan Prevodnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana. 
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Brez naslova, 2015, olje na platnu, digitalni tisk, 135 x 170 cm





15INveNtura  Razstava likovnih del ob 15-letnici umetniške gimnazije likovne smeri,  Galerija Velenje 26. maj–18. junij 2016

no. 7, 2015, digitalni tisk na papir, akril, akrilni lak na platnu, 140 x 110 cm





17INveNtura  Razstava likovnih del ob 15-letnici umetniške gimnazije likovne smeri,  Galerija Velenje 26. maj–18. junij 2016

Brez naslova, 2012, suha igla, 30 x 40 cm
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Prenova gradu Turn v prestižna stanovanja, 2015, diplomsko delo
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jovana, 2014, site-specific instalacija, 3 x 1 x 1 m
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Moja intima, 2015, objekt, mešana tehnika, 120 x 70 cm
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»Clear the world from weapons«, 2016, digitalni tisk, 50 x 70 cm
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Plakat za grozljivko Sharks, 2013, akril na papirju, 50 x 70 cm
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Presek, 2015, mešana tehnika, 37 x 21 cm
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Dež I, 2015, akril na platnu, 100 x 120 cm









47INveNtura  Razstava likovnih del ob 15-letnici umetniške gimnazije likovne smeri,  Galerija Velenje 26. maj–18. junij 2016

kavalerija, 2015, akril, sprej, kreda, lepilni trak na platnu, 130 x 180 cm
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Trnuljčica, 2014, 100% poliester, laserski izrez, dolžina 95 cm
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