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Vljudno vabljeni na otvoritev razstave

v sredo, 6. oktobra 2010, ob 19.00

v galerijo Knjižnice Cirila Kosmaèa Tolmin.

Likovni svet Bogdana Èobala bo predstavila umetnostna 

zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn.

Razstava bo na ogled do 31. oktobra 2010.

Bogdan Èobal se je rodil 19. avgusta 
1942  v Zrenjaninu. Slikarstvo je študiral 
na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani, kjer je leta 1967 diplomiral. 
Zaposlen je bil v prosveti kot pedagog 
predmetov likovne umetnosti ter kot 
izredni profesor slikanja in likovne teorije 
na Oddelku za slikarstvo Pedagoške 
fakultete v Mariboru. 

V umetnikovem celovitem likovno 
ustvarjalnem opusu se enakovredno in 
soodvisno prepletata slikarstvo in 
grafika, celoten opus pa ustvarja skoraj 
izkljuèno v tehnikah olja, akrila in 
grafiènih tehnikah globokega in 
ploskega tiska. Razstavljal je na veè kot 
sto  samostojnih in skupinskih razstavah 
doma in v tujini ter za svoja dela prejel 
veè nagrad.

NAGRADE:
1977 Banja Luka, Jesenji salon, dve
         odkupni nagradi
1994 Maribor, nagrada DLUM
1997 Maribor, nagrada DLUM
         Ptuj- Grand_prix Mednarodni ex-
         tempore
2002 Glazarjeva nagrada z listino
2005 Marirbor nagrada DLUM
2006 Žetale –prva nagrada mednarodni
         ex- tempore
2008 Žetale –druga nagrada 
         mednarodni ex-tempore
         Ljutomer- velika nagrada Bienale       
         slik malega formata
2009 Žetale – prva nagrada
         mednarodni ex-tempore

BOGDAN ÈOBAL
Maribor, Medvedova 41
bogdan.cobal@gmail.com
041 974 155

anatomija kozolca
slike in objekti



B O G D A N  È O B A L
Likovni opus akademskega slikarja Bogdana Èobala, dolgoletnega profesorja na PF v Mariboru, je raznolik, vendar 
vselej znova opredeljen z barvo in potezo. V njunem spremstvu je avtor prehodil zanimivo evolucijsko in 
raziskovalno pot, preverjal njune klasiène vrednote in izrazni potencial ter ju usmerjal v intimne, sveže pristope, ki so 
ga pripeljali do prepoznavnega in intenzivnega likovnega izraza. Tega, s preudarno zrelostjo, vselej znova 
preizkuša ob razliènih motivnih izhodišèih ali problemskih pristopih. Èobalov ustvarjalni proces tako postaja rezultat 
veèplastnega sinergiènega oplajanja v tradicionalnem in sodobnem, obèem in osebnem, preverjenem in 
eksperimentalnem. V tradicijo je vpeto tudi njegovo ustvarjalno prizadevanje po prostorski iluziji, po spreminjanju 
dvodimenzionalne površine v trodimenzionalno, po potovanju iz površine v globino, in vendar tudi v njem 
odkrivamo moè avtorske svojstvenosti. 

Pri konstrukciji prostora se Èobal poslužuje barve, s katero gradi veèplasten slikovni organizem. Z zlaganjem 
posameznih barvnih mas, z iskanjem prefinjenih barvnih in svetlobnih naglasov odpira površino v iluzivni svet, v 
globino. Pri tem ga vodita klic in hrepenenje po svetlobi, zato slikar subtilno, lazurno odstira posamezne zastore in 
vstopa na nove odrske kulise, vse tja do bistva, ujetega v iluminirana jedra likovnega zapisa.

Avtorjeva barvna konstruiranja, vzpostavljanja prostorske iluzije in gibanja njegove vehementne, moène  in 
sprošèene poteze so strogo nadzorovana. Govorimo lahko o pravem geometrijskem redu, ki si ga avtor iz cikla v 
cikel na novo doloèa. V vsebinsko povezanih slikarskih delih, imenovanih Anatomija kozolca, avtorjevo misel in 
potezo usmerjajo zaèrtani nosilni elementi kozolca, kot so vertikale, horizontale in poševnice. S tem je ustvarjen 
strog geometrijski sistem, ki aludira na stavbno dedišèino, hkrati pa nadzoruje slikarjevo delovanje v polju slike, 
njegovo gibanje med realnim in imaginarnim, med fiziènim in metafiziènim. Ritmièni sistem stavbnih èlenov 
usmerja, podreja in vnaša red v navidezno igrivo poteznost, pri tem pa še vedno (do)pušèa, da se slikarjeva 
èustvena eruptivnost razplamti v posameznih barvnih masah. Gledalcu pa, v koloristièno bogatem dogajanju, 
odpira špranje k svetlobi globine in neskonènosti. 

S slikarjevo paleto odkrivamo barve elementarnih znamenj, zaèutimo pa tudi pokrajino, ki se skozi reže kozolca 
razpira v (nes)konènost. In spoznavamo slikarja samega – izvrstnega kolorista, ki s sugestivnim in simbolno 
pomenljivim izborom barvnih imenovalcev in z razpiranjem registrov neštetih žlahtnih nians in obèutenih tonskih 
prehajanj ter stopnjevanj ustvarja barvno razkošje in harmoniènost.

Avtorjevo kreativno delovanje ni omejeno le na slikovno polje, ampak sega vse do razstavnega prostora, ki ga želi 
umetniško nadgraditi. Pri tem se poslužuje premišljenih postavitev in se odloèa celo za spremembe formalnega 
statusa podobe. 

Nosilci slikarskega zapisa v duhu postmodernih tendenc spreminjajo svojo klasièno formalno podobo; še vedno so 
dvodimenzionalna slikovna polja, statièno umešèena v ambient, a avtor jih koncipira tudi v drugaène pojavne 
oblike, kot so moduli, slike z dvema licema in poslikanima trikotnima nosilcema, ki jih, horizontalno orientirane, 
razporeja po tleh razstavnega ambienta. Še izraziteje pa poseže v prostor s slikami, po likovnem kritiku Mariu 
Berdièu imenovanimi tudi bandere, ki so vpete v poslikane okvirje, v nekakšna stojala, tako da so vrtljive okrog svoje 
vertikalne osi. Tovrstni mobilni objekti gledalca vabijo v neposredno taktilno komunikacijo, ki ima za posledico 
odkrivanje novih podob in veèplastno sooèanje z njimi. Slike in objekti Bogdana Èobala torej kompleksno vstopajo 
v dan interier, ga oblikujejo in celo preoblikujejo. Razodevajo se na najrazliènejše naèine, odvisno od interakcije 
gledalca, ki so mu že a priori podarjeni pogledi z razliènih strani in nivojev, med katerimi je nedvomno izjemno 
zanimiv tisti navzdol. Horizont, spušèen pod oèišèe, daje namreè gledalcu poseben psihofizièni obèutek 
suverenega obvladovanja eksponata. 

Z umešèanjem razstave v prostorsko lupino se razcveti avtorjeva domiselnost in inventivnost. In razstava se 
spreminja v kompleksno virtualno dejanje.

Bodan Èobal v ciklu Anatomija kozolca likovno problematiko raziskuje, rešuje in vizualizira s pomoèjo aluzivnega 
znaka z etnografsko vsebino. In vendarle si je avtor slovenski tradicionalni in hkrati atraktivni motiv le sposodil za 
nadaljevanje ustvarjalnega razmišljanja o svoji klasièni formalni in tematski problematiki. O tem je tudi sam jasno 
spregovoril: »V resnici na slikah ni upodobljen kozolec kot arhitektonsko telo. Tam, kjer so aludivni znaki, je 
manjkajoèi prostor, nekakšen razporek barv, skozi katere vidimo nove barvne svetove.« In teh svetov, novih, 
drugaènih, še svetlejših, bolj žareèih, bolj barvno intenzivnih in oèarljivih je v Èobalovem slikarstvu nešteto.

Èobal je ustvaril avtorsko prepoznaven presežek, opozoril na možnost nizanja neštetih tako vsebinskih kot tudi 
formalnih tematskih variacij in jasno izrazil princip sublimacije izbrane vsebinske iztoènice. 

Ponovno je dokazal, da na svoji ustvarjalni poti potuje k bistvu slikarstva, k barvi, katere vrednosti in vrednote vselej 
znova subtilno odkriva. Èeprav si pot zaèrta s strogim razumskim konstruktom, pa znotraj nje igrivo izživi èustveno 
eruptivnost brbotajoèih barvnih mas in iz njihove materialne snovnosti odpira pogled v duhovne dimenzije.

Anamarija Stibilj Šajn
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