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LOJZE PERKO

Akademskega slikarja Lojzeta Perka je Cerkniško jezero uroèilo. Ta naravni 
fenomen je postal njegov neusahljivi vir inspiracije. Za slikarja pa je 
nezamenljivo nagovarjajoèo moè imela tudi njegova okolica in s tem širši 
notranjski prostor. Ni mu ponujal le bogastva vizualnih informacij, ampak mu 
je predstavljal »spiritus agens«, zato se je po letih odsotnosti vanj ponovno 
vrnil, da bi »in situ« sledil in èutil svoj osrednji motivni izziv.
Tudi enaindvajset slik iz slikarjevega obsežnega opusa, ki so bile ustvarjene 
v letu 1975 in so še istega leta postale last KC Ivana Napotnika iz Velenja, 
predstavlja njegovo navezanost in usodno povezanost z domaèo krajino in z 
ljudmi tega podroèja, z njihovim naèinom življenja, z bojem za eksistenco, 
pa tudi z njihovimi navadami in obièaji. Po dobrih štirih desetletjih se ta 
pomemben del slikarjeve produkcije ponovno vraèa domov, tja, kjer je avtor 
preživel najbolj ustvarjalna leta. Èasovno in številèno omejeno slikarsko izroèilo 
potrjuje Perkovo avtorsko samosvojo in izoblikovano poetiko, predvsem pa 
karakteristike njegovega zadnjega, zrelega ustvarjalnega obdobja.
V uravnoteženih kompozicijah, ki se preprièljivo odpirajo v prostorsko iluzijo, 
svoje mesto najdejo znaèilnosti in posebnosti tega okolja, naravne danosti 
in specifièni arhitekturni elementi ter èlovek. Èeprav je avtor nenehno na 
sledi resniènosti, ta zaživi skozi moè in preprièljivost risarske armature, skozi 
slikovito temporalno razpoloženjskost in koloristièno odprtost. Mrakobnost se 
je že zdavnaj umaknila in dala mesto svetlejši barvni skali. Avtor jo senzibilno 
razpira z žlahtnimi niansami in prefinjenimi tonalnimi prehodi, s katerimi 
odslikava svetlobno dogajanje. Z risbo natanèno povzema oblikovne danosti, a 
tako zastavljeno narativno izhodišèe nadgrajuje z odloènimi barvnimi nanosi, 
ki prizorom dajejo živost in slikarju lasten ustvarjalni temperament. V likovno-
estetskem skladju ilustrativnih vsebin utripa njegova duša, se pretaka njegova 
misel in manifestira njegova ustvarjalna energija.
Lojze Perko se je v kolektivni spomin domaèinov, likovnega obèinstva in dela 
umetnostne kritike zapisal kot odlièen krajinski pripovedovalec z rahloèutno 
liriènostjo in poetiènostjo, kot avtor, ki je v tej umetnostno zgodovinsko 
priljubljeni témi našel svojo krajino – domaèo, intimno in preprosto, hkrati 
pa fascinantno in velièastno, ujeto v izbranem izseku, v pravem trenutku in 
z zgovornimi akterji. Del slikarjeve tipiène, pristno in globoko doživete ter 
senzibilno (ob)èutene notranjske zemlje je konèno prišel v kraj, v katerem se bo 
lahko v polnosti in trajno osmislil.

Anamarija Stibilj Šajn
umetnostna zgodovinarka in kustosinja
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Prireditev povezuje Vesna Teliè Kovaè

Organizirata
Knjižnica Jožeta Udovièa Cerknica in

Obèina Cerknica.




