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POGLED V PRIHODNOST
Akademski slikar Janez Ravnik ima za seboj že več kot polstoletja umetniškega ustvarjanja. 
Njegov opus zajema številna dela v različnih tehnikah, med katerimi najdemo risbe, slike 
in skulpture. V njegovih ciklih se prepletajo različne zgodbe, ki kažejo na likovno razisko-
vanje in odkrivanje sveta, skozi oči umetnika zazrtega v prihodnost. 
Na tokratni razstavi se predstavlja s petimi sklopi, pod skupnim naslovom “Pogled v pri-
hodnost”, ki zaobjema časovni razpon del od leta 1985 do leta 2005. Skupno točko najdemo 
v sekundarnih likovnih prvinah prostora, oblike in ploskve. To pa je hkrati tudi izhodišče 
za prvi sklop del, navezujoč se na lesene skulpture. Narava mu nudi neko oprijemljivo 
likovno govorico, kjer se svoboda, rast in struktura materialov, prepleta v organskih 
formah. Dojemljivost za okolje, hkrati pa iskanje in vračanje k prvinskosti same oblike in 
njenega pomena ter obravnavanje materiala kot opisnega elementa, mu omogoča vzpo-
stavitev dvogovora med abstraktno in asociativno obarvano zgodbo. Medtem ko nas na 
eni strani čaka elegantno zaobljena lahkotna asociacija na podobo, imamo na drugi strani 
kontrast v težki gmoti, ki še hrani spomin na kvader iz katerega je nastala. Vidi se dvojnost 
med nežnostjo in vabljivostjo ter strogostjo in odmaknjenostjo, kar pa je moč občutiti tudi 
skozi barvni izraz.  Oba pogleda kažeta na način razmišljanja, kako iz posameznih soro-
dnih si sklopov sestaviti neko v sebi zaključeno celoto. Prisotna je tako igra konveksnih in 
konkavnih ploskev, svetlobe in sence, kot tudi ostrine in zaobljenosti. Majhne prostostoječe 
skulpture, v sebi nosijo odmik od realne zaznavnosti, a ohranjajo še vedno močno vez 
človeka in okolja, ki bivata v slogi.  
V sledečih sklopih pa se začne odmik od sedanjosti ter zazrtost v prihodnost, kjer se 
umetnik srečuje z razmišljanjem o eksistenci ter o svoji vlogi in vplivu na okolje. Pred nami 
se razprejo sanjsko domišljijske podobe in nenavadni arhitekturni sklopi. Tako bi lahko v 
prvih delih, kjer se srečamo z moderno arhitekturno zgradbo, členjeno iz različnih elemen-
tov, čutili pridih plastično voluminozne zasnove predhodnih lesenih skulptur. Prostor v 
katerega je zgradba postavljena, je deljen s horizontom na dva dela ter kaže arhitekturo 
nad vodo in njen odblesk v njej. Modri in vijolični barvni toni kot osrednji nosilci zgodbe, 
pa vzbujajo hladen in odtujen občutek ter so kot simbol strahu in nemoči.
Uporaba barv je v delih Janeza Ravnika močen znanilec razpoloženja, v katerem se nahaja, 
ravno tako pa jih prilagaja tudi sami tematiki dela. Le-ta se vedno bolj nagibajo k vizi-
ji spreminjajočega se sveta, kjer ohranja deljenost prostora z nakazanim horizontom in 
naslikanim lokom. Slednji daje vtis vrat in simbolizira neko ločnico ter pogled skozi čas in 
prostor. Lahko pa predstavlja tisto kar se nahaja v prehodu iz zavednega v nezavedno ter 
hkrati že kliče po nadnaravnem-vesoljskem. Pogled v prostorsko iluzijo je v spodnjem delu 
zaznamovan z različnimi oblikami in ploskvami. Sestavljen svet predstavlja gmoto nakopi-
čenih stvari, ki asociirajo na vsakdanje predmete. Le-ti so lahko nakazani kot uravnotežena 
celota ali kot diagonalno poudarjen pogled, ki pa se ravno tako odraža v drugem delu 
slike, s horizontom ali lokom ter vzbuja občutek dinamike in ogled prostora v letu. Iluzijo 
prostora ustvari s prelivanjem, zabrisanostjo in senčenjem barvnih ploskev, kjer se mešajo 
topli in hladni toni. Izpostavljene so modra, vijolična, rdeča in rumena barva, kot simboli 
intuicije in neomejenosti, spiritualnosti in skrivnosti  življenja ter fantazije. 
V tem času je nastopilo prehodno obdobje, s centralno osredotočeno kompozicijo, kjer 
izhaja iz kvadrata ali kroga in tvori neke vrste tlorisni pogled. Le-ta nas spominja na živo 

pisane podobe, kjer je oblika definirana z senčenjem, intenzivnimi barvnimi obrisi in linija-
mi ter močno kontrastno in živo izpovedjo. Prisoten je odmik od racionalnega osmišljanja 
in abstrakcija prevzame osrednjo izpoved, kjer se pomen in vloga sveta izgubi v čisti iluziji 
likovnih elementov.
Zadnji sklop del pa nas zopet vrne v prostor, ki postane jasnejši in razumljivejši, lahko bi 
rekli, da se približa posameznim detajlom, ki orisujejo modernizacijo sveta. V prostoru še 
ohrani del loka, medtem ko horizont ni več tako izpostavljen ali celo izgine. Prostor gradi z 
enotnim ozadjem ali z barvnimi pasovi, ki so lahko horizontalno, vertikalno ali diagonalno 
poudarjeni in nizani eden poleg drugega. Na ta način celota vzbudi občutek razsvetljenja, 
saj pasovi spominjajo na žarčenje in so kot izbruh višje sile in energije, ki jo slikar prenaša 
na gledalca. Osrednjo vlogo še vedno igrajo nenavadne konstrukcije, ki dajejo videz tri-
diminzionalnosti v katerih je moč prepoznati predmete vsakdana. Zanimiva pa je upo-
raba ptice, ki smo jo lahko zasledili že v prejšnjih delih, tu pa postane kot simboličen del 
zgodbe. Ptico lahko povezujemo z jasnovidnimi sposobnostmi, človekovo usodo, hkrati pa 
velja tudi za simbol lahkotnosti in osvoboditve od zemeljskega bremena. Bi torej lahko na 
celoto gledali kot na nek odmik od realnosti in beg v neznan barvit skrivnosten svet, polen 
magičnih in navdihujočih podob.
Janez Ravnik v svojih likovnih delih skozi vizijo ter pogled na prihodnost, vzpostavlja v 
kaosu nekakšen red. Svet s katerim se sreča na začetku predstavlja še stik z naravo seda-
njosti. Odmik ter oster prelom in pogled v prihodnost, pa je kot nek strah pred novim in 
želja po odkrivanju neznanega. Postopoma slika postaja jasna, organizirana in vidna. Če 
imamo na eni strani občutek, da prevlada dramatičnost prihajajočega, pa nas istočasno 
premami romantični simbolizem in energija s katero so dela prežeta. Pravljično domišljij-
sko navdihnjen svet je kot kontrast leseni podobi, kjer je umetnik zapustil stik z naravo in 
se je podal v tehnološko dognano izpeljavo sveta, ki nas čaka.    

Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.

ŽIVLJENJEPIS
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Pogled v prihodnost I.
oreh,  42,5 × 11 × 28 cm, 1985 -1990

Pogled v prihodnost I.
hrast, 60 × 12 × 22 cm, 1985 -1990


