Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Vas vljudno vabi na razstavo

Janez Milkovič Jano:
IZSANJANE PODOBE.

Janez Milkovič – Jano se je rodil leta 1942 v Trstu. Šolo
za oblikovanje je končal 1959. in se po končani Višji pedagoški šoli zaposlil kot likovni terapevt na Psihiatrični kliniki Ljubljana-Polje. Z dodatnimi študiji s področja psihoterapije je več kot tri desetletja deloval in razvijal terapevtske
načine s pomočjo človekovih izraznih dejavnosti (likovne,
glasbene, gibalne). Od leta 1979 je član KUD-a Kliničnega
centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher, je ustanovni član Likovne sekcije in njen prvi predsednik.
Udeležil se je skoraj vseh vsakoletnih likovnih kolonij
v Savudriji, Planici, Zrečah, na Pokljuki in Rogli, sodeloval je na številnih Ex temporih, od Pirana, Štanjela, Koga,
Lošinja do Zlarina, pri nekaterih tudi kot soorganizator
in mentor.

Samostojno je večkrat razstavljal v Ljubljani: v avli Kliničnega centra, Likovnem salonu Krke, Galeriji Radin Radenci, Galeriji Commerce, Krajevni skupnosti Bežigrad,
Krajevni skupnosti Vodmat, Galeriji Ilirija – Vedrog, Galeriji Saturnus, Jelovškovi galeriji, Galeriji Polje, Domu
Španskih borcev, v Galeriji Vodnikova domačija, Galeriji
Veronika v Kamniku, v Šteklovi galeriji v Gornjem Gradu,
v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici, v več domovih za starejše v Ljubljani in v Murski Soboti ter na več kot sedemdesetih skupinskih razstavah v različnih slovenskih krajih.

Odprtje slikarske razstave
bo v torek, 17. oktobra 2017, ob 18. uri,
v Galeriji Cankarjevega doma
na Vrhniki,Tržaška cesta 25.

Kontakt:
Janez Milkovič - Jano, Utik 69 A, 1217 Vodice
tel. 051/312-764 | komacbiserka@gmail.com

Razstava bo odprta do 12. novembra 2017,
od ponedeljka do petka, od 10. do 13. ure,
ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Slikar Janez Milkovič – Jano predstavlja samostojno razstavo, ki hkrati zaokrožuje tudi njegovo več kot petdesetletno likovno ustvarjalnost. V svojem poklicnem življenju je
kot nekdanji likovni pedagog in terapevt za izrazne dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana v štirih desetletjih
na tem področju pustil vidne strokovno razvojne sledi. Sicer se je likovni umetnosti zapisal že v rani mladosti in ji
ostal za vselej zvest. V začetku osemdesetih let prejšnjega
stoletja je bil med ustanovnimi člani in tudi prvi predsednik likovne skupine KUD Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher v Ljubljani, ki v slovenskem
prostoru obsega pomenljiv delež in kulturni segment.
Uspešno se je udeleževal številnih razstav in najrazličnejših
likovnih dogodkov ter postal prepoznavno ime tudi v širšem likovnem prostoru. Je tudi član fotografskega društva
Janez Puhar Kranj. Milkovičevo slikarstvo je večplastno,
sporočilno, simbolno in razgibano tako motivno kot slogovno. Prav tako so različne tudi tehnike, ki jih uporablja:
večinoma akril na platno ali papir, akvarel, olje, pastel (praskanke), trganke ali kolažne mešane tehnike. Izoblikoval je
prepoznavno slikarsko govorico, subtilno in polno razmišljajočih vsebin. Njegova izpoved je pravzaprav ves čas močno vezana na naravo, ki jo doživlja poglobljeno in pojmuje
kot večen krogotok izvora energij. V zanimivih kompozicijskih postavitvah značilnih pokrajinskih upodobitev ali detajlov na svojstven način združuje realne in imaginarne elemente, ohranja igrivost in tenkočutnost. Je pravi mojster
detajla. Blagoglasje barvnih odtenkov in figurativnih oblik
se v poigravanju mehkobe in ostrine spaja v harmonično
celoto. Vsaka slika ima svoj zven, ritem, dinamiko, svojo vibracijo ali nek skrivnostni mir. Pokrajina se pod težo občutja lahko simbolično preobraža v mehkobna valovanja, trepetanja, tihoto ali živahnost. V domišljene likovne rešitve
vključuje elemente pointilizma, konstruktivizma, konceptualizma, predvsem poenostavitve in stilizacijo natančno
izrisanih oblik. Slikarja zanimajo spomini, spreminjanja
v času, nihanja, odsevanja in bistvo življenja. Umetnost in
naravo doživlja in pojmuje kot večno idejo in univerzalno
gibalo. Pravzaprav lovi in zaustavlja »trenutek večnosti«.
Energije, ki jih je zaznal v trepetajočih delcih zemlje, vode in ozračja, predstavlja na specifičen način. Z barvami,
oblikami in nadrobnostmi mu je uspelo ustvariti samosvoj
utripajoči svet, ki se poraja iz realistične figuralike do lirične abstrakcije. Janez Milkovič – Jano je slikar z bogatim
notranjim svetom. Zato srečanje z njegovimi deli ne nudi
le likovnega popotovanja skozi čarne pokrajine, temveč tudi razmislek in pogled v notranjost njegovih mnogoterih
spoznanj in raziskovanj, po katerih potuje skozi prostor in
čas. S pretanjenim in jasnim uvidom raziskuje vse odtenke
življenja, v vsej njegovi veličini in globini, pa tudi v igrivi
prispodobi otroka – življenja, ki ga ohranja v sebi.
Polona Škodič, univ. dipl. umet. zgod.

