
lpavčeva paleta IV
 JOSPI IPAVEC



Letni čas nas ovija v najljubše, za oko najbolj privlačne in prijazne barve.  Leto 2021 se, kot vsa pred njim, predstavi 
v najlepši možni izdaji, preden neusmiljena naslednica, zima, prekrije vso to obilje s prečiščeno belino. Kot slikar, 
ki v zanosu pokrije pravkar naslikano z debelo plastjo bele barve, ali kipar, ki v ustvarjalni naglici odbrusi pravkar 
narejeno. Kolikokrat je Josip zavrgel ustvarjeno partituro? Kaj se je dogajalo v glavi tega našega glasbenega genija, 
za katerega je ddr. Igor Grdina povzel naziv slovenski Mozart? Kakšen je bil um, ki je ustvaril opereto Princesa 
Vrtoglavka in prvi slovenski balet Možiček? Nedvomno je bil perfekcionist, dedno zaznamovan z glasbo in vržen 
v brutalne čase korenitih sprememb, pomladi narodov in krvave prve svetovne vojne, posledično novega svetovnega 
reda. Kaj je to pomenilo za nežno umetniško dušo Josipa Ipavca, si lahko le predstavljamo, če pa premoremo kanček 
empatije, veliko teh čustev zaslišimo skozi njegovo glasbo.

Spoštovani umetnice in umetniki, udeleženci IV. Ipavčeve palete,
letos mineva 100 let od prezgodnje smrti Josipa Ipavca, zato smo mu v rodni Občini Šentjur posvetili vse leto in na 
našo pobudo sta tako storila tudi Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo RS za kulturo. Josipov lik in glasbene 
stvaritve nas skozi mnoge interpretacije spremljajo vse leto 2021. Veseli smo tega, ponosni smo in počaščeni, da se 
lahko na novo spoznavamo z njim. Hvaležen sem vam, da ste na pobudo Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šen-
tjur v mehkobi poznega poletja tega septembra spoznavali Josipa Ipavca in njegov rodni kraj, hišo, družino. Da ste 
prehodili v mislih z njim nekaj korakov v trg , se vanj vživeli in realizirali svoje izdelke, v katerih se prepletajo Josip, 
glasba in vaši čarobni pripomočki. Vaše stvaritve so dodaten opomnik, kako izjemna je moč ustvarjalnosti.

Pa pojdimo z obiskovalci, z vami in Josipom skupaj skozi Zgornji trg …  

mag. Marko Diaci, 
župan Občine Šentjur 



Letošnje leto v občini Šentjur poteka v znamenju našega rojaka Josipa Ipavca, saj prav letos mineva 100 let od njego-
ve smrti. Prav zato naslov IV. Ipavčeve palete nosi njegovo ime in prav on je bil letos številnim slikarjem in kiparjem 
navdih za ustvarjanje. Tako likovna kolonija kot odprtje razstave nastalih del spadata v nabor dogodkov leta Josipa 
Ipavca. Letošnje leto je namreč na lokalni in na nacionalni ravni imenovano za leto Josipa Ipavca. Vlada Republike 
Slovenije je lani prisluhnila pobudi Občine Šentjur z županom mag. Markom Diacijem na čelu in leto 2021 razgla-
sila za leto Josipa Ipavca.

Tradicionalno smo se ustvarjalke in ustvarjalci srečali na prvo septembrsko soboto v šentjurskem Zgornjem trgu, si 
v Galeriji Zgornji trg Šentjur ogledali razstavo našega prijatelja Jožeta Krambergerja in se ob zgodbi o skladateljih 
in zdravnikih Ipavcih sprehodili po Ipavčevi hiši. Ustvarjanje je tako lažje steklo in nastala so slikarska in kiparska 
dela, ki v motiviki, naslovu ali kako drugače spominjajo na našega Josipa. Velikemu mojstru glasbe in zdravniku se 
je posvetilo 48 likovnikov in kiparskih mojstrov, in sicer tako domačih kot tujih, med katerimi so v večini prijatelji iz 
hrvaških Hlebin. 

V Društvu likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur smo veseli vsakega srečanja prijateljev čopiča in barv. Radi se dru-
žimo v sklopu društva, veseli pa smo tudi srečanj na likovnih dogodkih, kot je naša Ipavčeva paleta, na katerih se 
družimo prijatelji iz Slovenije in tujine. Z veseljem jo gostimo, saj vemo, da nam je v pomoč Občina Šentjur. Le s tako 
dobrim sodelovanjem društva z Občino nam je slikarskemu oziroma slikarsko-kiparskemu srečanju uspelo postaviti 
trdne temelje. Hvala županu mag. Marku Diaciju in Oddelku za družbene dejavnosti Občine Šentjur za vso pomoč 
pri izvedbi srečanja in veselim se sodelovanja tudi v bodoče, ko bomo skupaj snovali že V. Ipavčevo paleto. 

Dragan Podovac,
predsednik DLU Rifnik Šentjur











































 

Organizator razstave: Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur v sodelovanju z Občino Šentjur

Postavitev razstave: Martin Čater, Ivo Brodej in Dragan Podovac

Izdajatelj kataloga: Občina Šentjur

Oblikovanje in tisk: Papirna galanterija Ferlež 

Naklada: 150 izvodov

22. oktober–30. november 2021

Galerija je odprta vsak delavnik od 9.00 do 16.00, 
ob sobotah, nedeljah in praznikih pa po predhodnem dogovoru 

(informacije: TIC Šentjur (03) 749 25 23).


