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Razstava Likovne delavnice »Pot k sebi« 

 

O delavnici: 

 

Delavnico že  peto leto vodiva Jano Milkovič in Biserka Komac. Sva kolega, slikarja, oba člana 

Likovne skupine Leon Koporc KUD-a KC in MF dr. Lojz Kraigher, Ljubljana. 

 

Jano je bil v svoji aktivni dobi likovni terapevt v Psihiatrični kliniki v Polju, jaz sem diplomirala 

grafično oblikovanje na ALU v Ljubljani. Ker imava zelo podoben odnos in pristop k spodbujanju 

ustvarjalnih potencialov v ljudeh, ki si želijo slikati, sva na željo nekaterih znancev zelo spontano 

združila moči in ustanovila delavnico, v katero je trenutno včlanjenih 9 slušateljev. Nekateri so se nam 

pridružili prepričani, da »nič ne znajo«. Tu jim skušava dokazati, da se zelo motijo, jim spet obuditi 

speče talente in čez čas ugotovijo, da res znajo in zmorejo. Naučijo se črpati iz sebe, biti svobodni, ko 

ponovno (ker to smo nekoč v otroštvu znali vsi) spet najdejo »pot k sebi«. Tisti z dobrim »obrtnim« 

slikarskim znanjem pa se morajo pri nas naučiti likovnega sproščanja in »kopiranja« le iz lastne 

(pod)zavesti. Tukaj gre za to, da oblikujemo barve, ne za barvanje oblik. 

 

Osnovni smisel te delavnice je torej privesti človeka do svobodnega in lastnega likovnega izraza. 

 

Najina likovna delavnica se imenuje »Pot k sebi«, in takle je manifest te delavnice: 

 

Likovno izražanje je eno temeljnih vrednot človekovih sposobnosti pri ozaveščanju v mreži sobivanja. 

 

Ko ustvarjamo likovno, se odpre večplastna dinamika, ki nam omogoča raznovrstne vpoglede v stanja 

osebnosti. To je način s katerim povsem neprisiljeno najprej sam sebi omogočim zrcaljenje in ga lahko 

povežem z drugimi. Odpira se svet, ki prinaša mnoga nova spoznanja in vpoglede v tiste kotičke zavesti, 

kjer je običajno manj aktivna. 

 

Z likovno dejavnostjo dobesedno uresničujemo trenutke po svoji želji, iz svojih občutij in misli in jih 

lahko trajno delimo z drugimi.  

 

Prisotna je pomembna dinamika odločanja, ko se mali trenutek zelo razširi in dotakne komaj slutenih 

nasledkov novih odločitev na poti k svojemu bistvu. Pri tem praktično srečujemo in spoznavamo tiste 

ovire, ki nam onemogočajo, da se sprejmemo takšne kot smo.  

 

Različni pristopi, načini likovnega izraza omogočajo tudi načrtovanje strukture, postopnost in 

oblikovanje protistresnega igranja, kjer odkrivamo ali potrjujemo tistega otroka v sebi, s katerim 

osmišljamo življenje. Zato se v začetku delavnice posvečamo bolj likovnim igricam (ustvarjanje ob 

glasbi in vodene fantazije). 



 

Ob upoštevanju sestave in razvoja skupine se kasneje začnemo posvečati likovnosti kot pomembnejši 

opredelitvi v življenju. Ta stopnja odpira nove možnosti ob posameznikovih posebnih sposobnostih in 

nagnjenjih, ko se udejanja drobec različnosti v mogočen skupni mozaik. Vsekakor je najbolje, če 

dejavnost vodita skupaj ženska in moški, ker že s svojo prisotnostjo omogočata zmanjševanje učinkov 

avtoritete in lažje premagovanje ovir s področja libida. 

 

Delo poteka pa takole: 

Začnemo z likovnimi vajami za preizkus in izboljšanje sposobnosti občutenja barve, gibanja, 

opazovanja in oblikovanja predstave. 

 

Spoznavamo: 

- možnosti za transformacijo čustvenega in miselnega sveta v likovni izraz, 

- izkustveno ozaveščanje lastnih vzgibov, idej in načinov izražanja, 

- opuščanje navezanosti na vsiljene, izposojene in nepristne vzorce, 

- vrednotenje samonikle izrazne dejavnosti. 

 

 

 

O razstavi na Nevrološki kliniki 

 

Jeseni 2015 je skupina delavnice »Pot k sebi« imela svojo prvo razstavo v Taborjevi galeriji v 

Kliničnem centru v Ljubljani in je bila s strani naših slikarskih kolegov zelo pozitivno ocenjena.   

Letos pa se predstavlja osem slikark in en slikar v galeriji Nevrološke klinike v Ljubljani. Galerija 

prostorsko dovoljuje, da vsaka avtorica lahko razstavi poprečno 4 svoja dela in lahko rečemo, da že 

prepoznamo lasten likovni podpis vsake od njih. Moški član je v skupini še razmeroma malo časa in 

se predstavlja z eno sliko.  

Razstava daje članom delavnice močan  elan za nadaljnje delo, ker predstavlja pregled rezultatov dela 

določenega obdobja. Ko slike visijo okvirjene in urejene na stenah galerije končno zaživijo svoje 

aktivno življenje »izven mape« in se na novo predstavijo, tako avtorjem, kot obiskovalcem 

Če primerjamo obe razstavi lahko z velikim ponosom povemo, da je viden velik napredek, tako v 

tehniki, kot v smeri razmišljanja in dobrega opazovanja »objekta« obravnave pa naj bo to realizem ali 

abstrakcija. Člani(ce) zatrjujejo, da so zaradi te delavnice v vsakdanjem življenju postale veliko bolj 

pozorne na barve, oblike, sence, svetlobo, razdalje ....in s temi izkušnjami želijo nadgraditi svoj 

slikarski izraz.  Ta razstava dokazuje, da jim to dobro uspeva in da se že zdaj lahko veselimo njihove 

naslednje.  Zato, obiščite galerijo in počastite avtorje s podpisom v knjigo vtisov. Hvala  

 

                                                          Mentorja delavnice: Biserka Komac in Jano Milkovič 

 

 

Razstavljajo:  

 

Dragica Kurillo, Metka Deržič, Milena Petek, Mojca Kralj, Silva Dornik,  

Vera Planinšek, Veronika Abruč in Boštjan Močnik 
 

 
 

 


