
DLUD - pogled nazaj in pogumno naprej
V Društvu likovnih umetnikov Dolenjske smo lani praznovali deseto obletnico ustano-
vitve. Pobuda zanjo se je izkristalizirala skozi pogovore med ustanovnimi člani: Jankom 
Oračem, Jožetom Kumrom, Natašo Mirtič, Urošem Weinbergerjem, Jožetom Marinčem 
in Jožico Medle. Spodbudila jih je želja po sodelovanju in dejstvo, da na področju Do-
lenjske, Posavja in Bele krajine ni bilo podobnega stanovskega društva.

Kljub temu, da smo kot družba že dobro zakorakali v enaindvajseto stoletje, ki je 
prineslo številne prevratne spremembe v komunikaciji med ljudmi, so stanovske or-
ganizacije še vedno smiselni način združevanja posameznikov s podobnimi interesi. Na 
področju likovne ustvarjalnosti je to še posebej pomembno, saj tovrstno združevanje 
članom omogoča večjo prodornost v javnem prostoru, daje večjo težo pri kandidiranju 
na razpisih in nenazadnje, omogoča druženje sorodno mislečih ustvarjalcev, ki se vza-
jemno podpirajo in spodbujajo, pomagajo kolegom pri postavitvah razstav in podobno.

Ustanovitev društva sta podprla tedanji predsednik ZDSLU Peter Vernik in predsednik 
umetniškega sveta ZDSLU Nikolaj Beer, prvi prostor nam je ponudil takratni direktor 
galerije Božidar Jakac Bojan Božič. Leta 2009 je bilo društvo sprejeto v ZDSLU, sle-
dilo je postopno povečanje števila članov, trenutno nas je 28. Gre za relativno pisano 
druščino, ki jo zaznamujejo zelo samosvoje ustvarjalne osebnosti. A kljub pričakovanim 
in dobrodošlim razlikam vedno najdemo stične točke in  sinergijske presežke pri sk-
upnih projektih.

Člani smo takoj po ustanovitvi začeli z intenzivno razstavno dejavnostjo, ki ji je po-
spešek dala tudi uporaba razstavnega prostora v KC Janeza Trdine v Novem mestu. S 
skupinskimi razstavami smo se predstavili še v širši regiji in v zamejstvu, s preselitvijo 
sedeža v KC Janeza Trdine pa smo uspeli tudi na razpisih Občine Novo mesto, ki nas od 
takrat redno finančno podpira.

V Galeriji DLUD v KC Janeza Trdine smo poleg številnih razstav lastnih članov pred-
stavili  gostujoče projekte, sledile so  razstave, ki smo jih pripravili v sodelovanju s kus-
tosi (Goran Milovanović, Jožef Matijevič, Matjaž Brulc, Katja Ceglar, Kristina T. Simončič, 
itd.), kvalitativni preboj pa smo v zadnjih letih dosegli s problemsko zastavljenima 
mednarodnima razstavama (Identitete in Etike/te), kjer je kot koordinatorica in kus-
tosinja sodelovala dr. Ines Vodopivec. Z razstavo Etike/te smo gostovali tudi v galeriji 
Porcia v Spittalu ob Dravi v Avstriji. V letošnjem letu društvo načrtuje izvedbo sedmih 
razstav, med njimi  mednarodno razstavo risb in grafik na Poljskem.

Društvo je sedaj na enem izmed svojih pomembnejših razpotij. V desetih letih smo 
naredili veliko, postali smo prepoznaven del lokalne in tudi širše umetniške scene, 
naše ambicije pa so ob tem še zrasle. Trudili se bomo izvesti še kvalitetnejše projekte, 
posebno skrb  bomo namenili  sodelovanju z drugimi regijskimi stanovskimi društvi. 
Tovrstne izmenjave so še posebej dragocene, saj nas povezujejo, prinašajo svež veter in 
nas profesionalno bogatijo. In nenazadnje, kar je seveda pravi namen našega početja, 
jih praviloma zelo pozitivno sprejema  javnost. Zato se veselimo našega gostovanja v 
galerijskih prostorih Društva likovnih umetnikov Kranj in njihove sočasne razstave v 
naši galeriji v Novem mestu.

Robert Lozar
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Boštjan Kavčič, 
Element, 2017, 
apnenec Rodine, 
36 x 18 x 14 cm

Alojz Konec, 
Kaj je tisto, kar 
fragmentira 
pogled II, 2017, 
olje na platnu, 
70 x 100 cm

Martina Koritnik 
Fajt, Dve strani, 
2018, akril na 
platnu, 
70 x 100 cm

Simon Kajtna, 
Summertime,
2018, 
olje na platnu, 
100 x 150 cm

Nataša Mirtič, 
Zapisi o mestu: prezrti 
II, 2015, jedkanica in 
akvatinta, 100 x 70 cm

Martina Hegediš, 
Alica v čudežni deželi, 
2018, olje na platnu, 
96 x 136 cm

Hamo Čavrk, 
Iz cikla Carta Incognita, 
2016, kombinirana 
tehnika, 70 x 70 cm

Jasmina Nedanovski, 
Mi pa gledamo III, 2017, 
barvni linorez,  
100 x 70 cm

Janko Orač,
Jantarna krajina, 
2017, olje na platnu, 
50 x 70 cm

Jožica Medle, 
Zrak ki ga dihaš ti, 
2017, grafika, odtis: 
54,4 x 86,5 cm, list: 
70 × 100 cm

Mateja Kavčič, 
Portret lista Bršljana,  
2013, akril na papirju, 
21 x 15 cm 

Uroš Weinberger,
No One There, 2013, 
olje na platnu, 
76 x 57 cm

Jože Marinč, 
Pragozd, 
2017, akril, 
140 x 100 cm

Robert Lozar, 
Zakaj čebele 
ni doma , 2018, 
mešana tehnika 
na platnu, 
90 x 100 cm

Izdajatelj: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske

Zanj odgovarja: Hamo Čavrk, predsednik DLUD

Avtor besedila: Robert Lozar

Oblikovanje: Simon Kajtna

Tisk: Tiskarna TiskAM

Naklada: 100 izvodov

Novo mesto, februar 2018


