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na naslovnici in zadnji platnici detajl: 

CARTA INCOGNITA,
svetlobni objekt, pleksi in led diode,  
70 × 50 × 80 cm, 2011-2012
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SPREMNA BESEDA

Umetnost je živa dejavnost ljudi in kultur. Je izraz družbenih realnosti in idealov. 
Je sinteza globljih misli, čustev, potreb, strahov in upanj, ki si jih od nekdaj delijo 
ljudje vseh časov in dežel. Govori jezik vseh narodov in ne pozna meja. Ustvarja 
mnoge kulturne zgodbe. V Gorenjskem muzeju si prizadevamo, da bi bili sou-
stvarjalci teh zgodb. Ena izmed njih je Mednarodni likovni festival, ki jo uspešno 
ustvarja Likovno društvo Kranj. Že vrsto let se mu pridružujemo, saj vzpostavlja 
prostor za srečevanje različnih likovnih umetnosti, ki nastajajo v mednarodnem 
prostoru.

Direktorica Gorenjskega muzeja, mag. Marjana Žibert

Lanski 7. Mednarodni likovni festival v Kranju je postregel z več kot 130 raz-
ličnimi pogledi v likovne raziskave na področju geometrijske umetnosti, tako v 
Sloveniji, Evropi in tudi širšem svetu. Avtorji so se izkazali za izredne interprete 
geometrijske likovne govorice. Veliko nagrado (Grand Prix) je prejel cenjeni hr-
vaški umetnik, živeč v Novem Mestu, Hamo Čavrk. Predstavil je sijajno svetlobno 
instalacijo, tako da mu je mednarodna žirija soglasno izrekla priznanje za enkra-
tno likovno delo. Nagrajencu Likovno društvo Kranj in Gorenjski muzej tradici-
onalno pripravita samostojno razstavo v mesecu maju, kar je hkrati tudi napoved 
likovnega festivala 2019 na temo Črno in belo. Ob tej priliki se zahvaljujem za 
sodelovanje likovnemu ustvarjalcu Hamu Čavrku in direktorici Gorenjskega mu-
zeja mag. Marijani Žibert za plodno sodelovanje pri pripravi projekta.

Predsednik umetniškega sveta LD Kranj in umetniški vodja festivala likovnih umetnosti 
Kranj, mag. Klavdij Tutta

na desni strani detajl:  

CARTA INCOGNITA,
svetlobni objekt, pleksi in led diode,  

70 × 50 × 80 cm, 2011-2012



CARTA INCOGNITA

2 3

Priznanje Grand Prix 2018 

7. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 
Tema: Geometrija - racionalnost pogleda 

NAGRAjENO DELO

CARTA INCOGNITA,
svetlobni objekt, pleksi in led diode,  
70 × 50 × 80 cm, 2011-2012

Hamo Čavrk je v letu 2018 prejel Grand Prix nagrado na 7. Mednarodnem fe-
stivalu likovnih umetnosti Kranj. S svojim instalacijskim svetlobnim objektom je 
najbolj prepričljivo predstavil temo festivala – Geometrija racionalnost pogleda. 
Mednarodna žirija je svojo odločitev opredelila s sledečim stavkom: »Za vrhun-
sko likovno izvedbo, inovativen pristop in metaforične dimenzije njegovega dela.«  
Tokrat si bomo lahko ogledali grafike in svetlobne objekte, ki bodo definirali pro-
stor Male galerije - Likovnega društva Kranj in klet Mestne hiše - Gorenjskega 
muzeja.

Cikel del nosi osnovni naslov »Carta incognita«. Zajema dela obsežnega likovnega 
sklopa. Ta se razvija in nadgrajuje vse od leta 2006. S prevodom naslova dobimo 
rešitev in razlago, povezujočo se s sledečimi besedami: papir, dokument, zapisek 
in karta v prvem segmentu in neznanka ali neznan v drugem. Iz tega sledi misel o 
nezaključenem, neznanem, nerazkritem dokumentu, o večnem iskanju ujetem v 
sekvenčnem spektaklu raznolikosti in pestrosti, ki se navezuje na abstraktno ge-
ometrijsko tematiko. Umetnik sam pa na celoto gleda kot na karte, ki nas vodijo 
in usmerjajo skozi življenje in temu podrejene ter nadrejene dimenzije. Miselno 
prepričanje se ujame v zanko linijske dokumentacije, v kateri se povezuje sosled-
je točk, v enotno poudarjeno komponento, zlivajočo se v doživeto emocionalno 
raziskovalno večplastno celoto. Točke so kot posamezne postaje - mesta in linije 
kot povezovalne poti, ki tečejo skoznje. S tem linija neposredno vizualizira čas in 
v končni fazi zaobjame celo življenje. Mrežna komponenta pa skozi večplastno 
podajanje združi vse na enem mestu.  

Točka in linija sta ploskovna elementa ob pomoči katerih lahko gradi osnovne 
forme, ki na podlagi samega karakterja elementov vplivajo na emocionalno plat 
posameznika. Zaznavanje je tako individualna izkušnja ter kompleksni proces, 
združujoč vtise v svojevrstno pripoved. Točka kot vase obrnjen element ohranja 
notranjo napetost, v osamljeni vlogi pa lahko nadvlada tudi površino. Zrnata teks-
tura, zgoščevanje in razredčevanje le-teh mehča ostrino, ki jo sicer izraža strogo 
definirana pripovedna linija. Slednja se v njegovih delih skozi leta spreminja. 
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V grafičnih delih se ne omejuje samo na strogo geometrijsko podobo, temveč 
to mehča tudi organska oblika, ki v svoji razgibanosti postaja nežnejša, živah-
nejša ter elegantnejša, medtem ko se v svetlobnih objektih umika v strogo 
geometrijsko izpoved podvrženo ostrini, nepopustljivosti, trdoti, dinamiki kot 
tudi razumnosti. Poleg linije pa grafična dela členijo tudi posamezne forme. 
Vidne so tako simbolične oblike, fragmentarnost in nepopolnosti likov kot tudi 
dvogovor med organskim in anorganskim. Celota daje vtis vesoljnega sveta, 
polnega razdrobljenih delčkov ter ostankov sledi, ki lebdijo v prostoru. Skozi 
posamezne barvne komponente, zaznamovane tudi z elementi, proseva igra 
barvnega kontrasta in tonska dinamika v katerih se skrivajo globinski učin-
ki. Vse to mu omogoča klasična grafična tehnika globokega tiska – akvatinta. 
Prevladujejo večbarvni odtisi ter tonska gradacija kot tudi drobljenje linij na 
točkovne fragmente.     
    
Svetlobne objekte zaznamuje stroga geometrijska interpretacija, podvržena 
minimalizmu ter fizikalni spremembi pri kateri prihaja do loma svetlobe, saj 
na meji med sredstvi po definiciji le-ta spremeni smer. Svetlobni žarek se tako 
razprši, ko vstopi ali izstopi iz stekla. Projekcijski žarki so vezani na osvetlitev, 
ki prihaja iz led trakov položenih na dnu stekla. Enotna svetloba v beli, rumeni, 
zeleni ali rdeči barvi je najverjetneje podvržena čustveni interpretaciji oziroma 
prenosu emocionalnega stanja v sam objekt. Objekt sestavljajo različno obliko-
vane plošče pleksi stekla, razvrščene v sosledju ena za drugo. Pred nami se po-
javijo različne kompozicijske zgodbe. Te so vezane tako na samo obliko plošče, 
v kateri se spajajo različni geometrijski liki ploskih in zašiljenih površin. Tako 
prihaja do maketnega videza v katerem variirajo nivojska nihanja in nakloni. 
Celota postane razgibana prostorska igra padcev in vzponov ter vzporednica 
tako imenovanih višinskih črt - izohips, ki povezujejo točke z isto nadmorsko 
višino. Lahko pa je pred nami tudi zamejena štirikotna ploskev, ki v končni fazi 
sestavlja neke vrste kvader skozi sekvenčne preseke. Plošče imajo na površini 
plitki relief linij ob katerih prihaja do loma svetlobe. Linije sekajo celotno po-
vršino od roba do roba, pod različnimi koti, kot bi jo prebadale in s tem tudi 
delile. Mrežni vzorci nastajajoči v kombinaciji strukturnih linij se prepletajo v 
neskončni nezaključeni variaciji, ki pa je vedno omejena vsaj znotraj površine, 

na kateri nastopa. Objekt zahteva interakcijo z opazovalcem. Njegovo dojemanje 
ali sprejemanje celote se odvija s spreminjanjem zornega kota, pod katerim ga 
le-ta opazuje. Svetlobna optična instalacija vpliva ne samo na naše prostorsko za-
znavanje, temveč tudi na samo vzdušje, ki ga posreduje in s katerim vzbudi neko 
stanje vznemirjenosti ali sproščenosti, nanašajoče se na samo barvno svetlobo. 

Da je Hamo Čavrk kipar, slikar, grafik, scenograf in multimedijski umetnik, za-
znamo ob pogledu na njegovo konceptualno delo. Umetnik prepriča s celostno 
zasnovo ideje, ki je skozi leta pokazala neko sposobnost oziroma možnost ra-
zumevanja kompleksnosti prostorskega kot tudi predmetnega dojemanja tako z 
redukcijo kot tehnološko dovršenostjo.  

Melita Ažman, univ. dipl. um. zgod. 

CARTA INCOGNITA,
svetlobni objekt, pleksi in led diode,  

100 × 100 × 98 cm, 2011-2012
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CARTA INCOGNITA,
grafična tehnika - aquatinta,  

različni formati, 
od 106 × 78 cm do 107 × 81, 2012
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Biografija:

HAMO ČAVRK se je rodil leta 1950 v Sarajevu, kjer je leta 1970 končal 
Šolo uporabnih umetnosti in nato leta 1977 še tamkajšnjo Akademijo za 
likovno umetnost. Med letoma 1977 in 1979 se je izpopolnjeval v mojstrski 
delavnici Antuna Auguštinčića v Zagrebu, leta 2007 pa je kot grafik magi-
striral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi je 
kipar, ki se že vrsto let posveča grafiki. Na Akademiji uporabnih umetnosti na 
Reki na Hrvaškem je bil zaposlen kot docent katedre za grafiko.

V sodelovanju z uglednimi pisatelji je ustvaril sledeče grafične mape: 
»Drugačije jednostavno«, »Vlati dna«, »Teratologija«, » Linea rediviva« in 
»Hommage a` M. Kuzmanović«. Ravno tako pa je sodeloval tudi pri izdelavi 
več skupinskih grafičnih map. Med njegovimi deli najdemo tako art filme kot 
tudi scenografije za gledališča.

Razstavljal je na več kot 80 samostojnih in 400 skupnih razstavah doma 
in v tujini. Sodeloval je na grafičnih bienalih: v Berlinu / D, Varni / BG, Kyotu / 
J, Krakovu / PL, Kairu / ET, Maastrichtu / NL, Douru / P, Ljubljani, na Otočcu 
in v Zagrebu / HR.

Za svoje dele je prejel več nagrad in priznanj. Njegova dela se nahajajo v 
galerijah doma in po svetu ter v javnih in privatnih zbirkah.

Živi in dela med Novim mestom in Zagrebom. 
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CARTA INCOGNITA,
svetlobni objekt, pleksi in led diode, 
100 × 100 × 98 cm, 2011-2012
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HAMO ČAVRK
CARTA INCOGNITA

Mala galerija / Likovno društvo Kranj - ZDSLU 
7. maj - 1. junij 2019

& 

klet Mestne hiše / Gorenjski muzej
7. maj - 31. avgust 2019

Katalog izdalo Likovno društvo Kranj - ZDSLU & Gorenjski muzej
zanj Cveto Zlate in Marjana Žibert 
Spremna beseda Marjana Žibert, Klavdij Tutta, Melita Ažman
Fotografije Goran Vranić / grafike, Antun Krešić / svetlobni objeki

Oblikovanje art2designCULTURE - Melita Ažman 

Tisk Spletna tiskarna Trajanus

Kranj, 2019

Likovno društvo Kranj


