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Naj se zdi še tako nasprotujoče, ampak Zoran Didek, po izobrazbi slikar,
sicer pa inženir, pedagog, teoretik, oblikovalec, arhitekt in še kaj, skratka
homo universalis 20. stoletja, je nenehno nihal med dvema skrajnostima:
med globino enostavnosti logičnega mišljenja in med nežno, občutljivo,
skrajno subtilno, globoko doživeto poezijo trenutka. In ravno ta sinteza
mu je ob pravih trenutkih zlitja dajala slikarske rešitve v obliki zveneče
harmonije reda.
Vendar pa le redki vedo, da je Didkov slikarski opus, če se tokrat omejimo
le nanj, precej obsežen, čeprav ni slikal v serijah, kot je danes v navadi.
Zakaj slika je bila zanj problem reševanja slikarske pojavnosti, problem, ki
ga je treba rešiti. Tako je za vsako njegovo sliko na stotine risb, na
stotine ur dela in temeljitih študij. Potem pa je slika doživela uresničitev
v mojstrskem in vehementnem, »naključnem« zamahu trenutka, navidezne
improvizacije, ki ji je vdihnila življenje in svežino, da je lahko potem
velikokrat pozabljena ostala v kotu ter celo desetletja lovila prah in redila
vse od plesni do zajedalcev.
Prav s tem pa je izpričana Didkova prava narava, ki je značilna za vse
velike umetnike: zanima ga le slikanje, ustvarjanje, gradnja oziroma
proces do uresničitve, ko pa je problem rešen in viden, mu rezultat ni več
zanimiv. Seveda je bila v umetniku vse prevečkrat navzoča kar nevzdržna
mera samokritičnosti, ki je veliko večino naslikanega uničila ali odvrgla.
V tem je bil Didek precej podoben enemu od somišljenikov in nekaj
časa celo vzornikov — Cezannu.
In prav ta samokritičnost, pogosto stopnjevana do neutemeljene plahosti
in celo strahu pred neustvarjalno in vase zaverovano časopisno kritiko,
je bila kriva, da je umetnik razstavljal tako redko in le malokdaj
preverjal svoja dela pred javnostjo. Dosti raje se je zapiral v svoj krog
somišljenikov in prijateljev, čeprav so ga po komunikativnosti ter po
ostrem umu in znanju cenile cele generacije bodočih slikarjev, ki so v
njem zaradi njegove dobrodušnosti in klene kmečke enostavnosti v
analiziranju problemov čutile ne le vodnika, ampak predvsem človeka
s širokim, razdajajočim se srcem in očetovsko toplino.
Čas in prostor dajeta po Didkovem mnenju ton razpoloženjskosti, kar
lepo izžareva iz njegovih del. Mladost na Dolenjskem, v Podbočju, ki jo
je med sovrstniki preživel kot kak kmečki fant, z vsemi fantovskimi
norčijami, pa tudi s trdim kmečkim delom, vse to mu je vtisnilo globoke
impulze lepega. V njem so neizbrisno ostali mehka zelena pokrajina,
kalužanje v žametni Krki, slepeča svetloba, srebrna atmosfera, potujoči
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Cigani, hladni hrami v žaru poletja, živina pri počitku, dekleta pri
spravljanju sena in pri kopanju.
Ob takih globokih doživetjih in skrajni senzibilnosti, hkrati pa veliki
meri samodiscipline ter težnje po redu in sistematiki ni čudno, da so ga
profesorji na akademiji izredno cenili in ga po šolanju celo skušali
zadržati v Zagrebu. Njegova risba je vzbujala spoštovanje že v tistih časih,
ko so skupaj s prijatelji skušali tekmovati s Picassom. Šolanje na
akademiji pa mu je dalo ravno pravo usmeritev: na eni strani je imel ob sebi
svetovljana in ostrega misleca, razgledanega slikarja Babiča, na drugi
strani pa k čistemu pastoznemu slikarstvu usmerjenega Beciča. Zato je
razumljivo, da do leta 1939, recimo do druge svetovne vojne, nosi Didkovo
slikarstvo v znatni meri Becičevsko obeležje, medtem ko po vojni naletimo
pri njem na Babičevo doživljanje dolenjskega pejsaža, kot mu ga je
Babič ocenil pri vrnitvi z ekskurzije v Benetke: »Didek, vaš pejsaž je zelo
lep, ampak za sfikanje tudi peklensko težek!« Didkova krajina pa je
težka zaradi sinteze zelenine: vse je zeleno, zeleno v zelenem.
Didkova učna doba v Zagrebu je bila v času prevlade »Grupe trojice«,
ki kot antipod sovpada nekako s skupino »Zemlja« in jo pri nas
označujemo z barvnim, slikarskim realizmom. Hrvatje jo imenujejo celo
»impresionizirani realizem«, pri nas pa se pokriva s pojmom »neodvisnih«,
skupine, katere član je bil tudi Didek.
»Grupa trojice«, oba Didkova glavna učitelja Babič in Becič ter Miše,
so propagirali »čisto« slikarstvo koloristične in realistične orientacije, ki
ima različne izvore {Cezanne, kubizem, Picasso, neoklasicizem), predvsem
pa je zanjo značilen objektiven odnos do predmetne stvarnosti. Gre
torej za tehnično brezhibno slikarstvo, v katerem je čimmanj emocije,
fantazije in nagonskosti.
Ti slikarji si prizadevajo, da bi na ta način naslikane predmete, Ijudi
ali krajino, povzdignili do bolj vzvišenega, čistejšega, skladnejšega
življenja, neodvisnega od vsakodnevnosti, ki je tako ali drugače polna
nasprotij, bodisi političnih ali socialnih. Rezultat tega pa je bil, kot o Grupi
trojice piše Malenkovič, da je začel obogateti meščan postajati jedro,
novega občinstva, ki je kupovalo slike in »uživala« v lepoti, »realnosti«,
torej v vrnitvi k naravi in h konkretnemu.
Seveda pa je Becič kot Didkov vzor še posebej izrazit in samostojen,
pravi naslednik realistične Iradicije munchenskega kroga, ki se pri njem
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kaže predvsem kot izrazita plastičnost in voluminoznost, zgrajena
s tonskimi vrednostmi. Pozneje, po letu 1930, pa čvrstost predmetov in
močna organizacija ob pastoznih barvnih nanosih popustita v škodo
prodirajočega barvnega ekspresionizma ali, saj je tedaj Becič sam sebe
označil kot »subjektivnega realista«, ki daje prednost elementarnemu
v naravi in slikarjevemu uživanju v predmetnosti.
Didek je bil Beciču že po naravi blizu, tako po plastičnosti in kubusu
kot tudi v vehemenci pri nastajanju slike. Rezultat tega je nenamerno
»koketiranje« z občinstvom in takoj prodane slike na razstavah
»Neodvisnih«. Vendar je Didek kmalu prelomil s tem slikarstvom, saj ga
naenkrat ni več zadovoljevalo. Zato je začel z analitičnim študijem.
Morda so k temu prispevali tudi pogovori in sodelovanje z arhitektom
Grabrijanom med vojro? Odgovor na to za zdaj še ni možen, vplivi pa so
dokumentirani. Didek se je namreč vrnil k Cezannu in nato gradil od njega
naprej. Vrnil se je k analizi, saj sam pravi, da »analiza koristi za
osvežitev sleherne dogme in koristi bogastvu izraza«.
Cezanna namreč, naključna impresionistična izbira kateregakoli motiva
ni zadovoljevala, kajti impresionisti so motiv realizirali kot vrsto vtisov,
v tem trenutku takih, v naslednjem pa drugačnih. Tak trenutek je
potem obstajal na platnu že kot posebno umetniško delo. Cezanne pa
je želel priti naprej, do strukture. Prav tako Didek. Želel je priti do
nespremenljive stvarnosti, kakršna se skriva za varljivim plaščem zunanje
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trenutne pojavnosti, ki žari v kolejdoskopu čutov.
Cezannova »realisation« zahteva najprej percepcijo, videnje in izbiro
motiva, potem pa ji sledi vizualno razumevanje in vizualiziranje motiva,
ne da bi ta izgubil kaj od svoje vitalne intenzivnosti. Pri Didku velja
podobno, !e da je zanj v prvi fazi pomembna odločitev, volja, še!e nato
sledi ustvarjanje v vseh svojih stopnjah (ki jo Cezanne imenuje »ekspresija«).
V vsem poteku nastajanja slike, od izbire motiva naprej, je važen red,
važna je v vsakem pogledu struktura.
Cezanne misli, da je bistvo, da so korenine stvari namreč v naravi
stvari samih, v njihovi prostorski lokaciji in vlogi, ne pa v nekih subjektivnih
sevanjih, ki so vedno nejasna. Izredno važna mu je organizacija linije
in barv, s kakršno naj bi dosegel nekaj trajnega in monumentalnega,
kot sc to dosegli veliki mojstri preteklosti. Cezannov ideal je sicer klasicist
Poussin, le da bi želel slikati z barvo in svetlobo zunaj in ne v ateljeju.
da bi tako zadržal intenzivnost vidne slike. Na tej stopnji njegovega
razvoja se pojavijo Cezannove vrtenine in pa znamenita kulminacijska
točka predmeta, ki naj bi bila vedno najbliže našemu očesu, da lahko
s fokusom »povežemo izbrano točko in našo vizualno ssnzacljo«. V fokus
padajo urejeni predmeti, skratka, to je konstrukcija na »način prirode«.
Vendar se je samemu Cezannu zdelo to preveč strukturalno. Zato je
v svoje slikarstvo uvedel »modulation«, modulacijo. Prav ta pa je
temeljno pomembna za razumevanje Didkovega slikarstva. Mcdulacija je
namreč prilagajanje obarvane površine s sosednjo obarvano površino,
torej stalen proces usklajevanja raznovrstnosti z občo enotnostjo. Didku
je modulacija še posebej pomembna in važna, da bi dosegel monumentalnost.
Didek začne boj, teoretičen dialog s samim seboj, z umetnostjo,
arhitekturo, s starimi mojstri in sodobniki, z naravo. Ko je že videti, da
bo boj izgubljen, ko je doktrina že skoraj izsušila slikarjeve ustvarjalne
moči in skoraj zatrla njegov elementarni izraz, ko je umetnik že skoraj
postal žrtev svojega sistema in iskanja ter je zače! razmišljati o kompromisu,
kako bi drugemu utrgal dušo, da bi obnovil svojo ustvarjalnost, je na
lepem prišla rešitev.
Pariz leta 1955. Didek začne po iskanju in nabiranju s sintezo. Spet se
v njem prebudi želja po pripovedi, izražanju, resnici. Je pač rojen umetnik.
Ce ne bi bil slikar, bi bil arhitekt ali pesnik. Pariz ga sprosti okovov
njegovega doktrinarstva, predvsem s svojim »joie de vivre« in z igrivim,
lahkotnim načinom reševanja slikarske problematike. Obiski po muzejih,
občudovanje in prerisavanje mezopotamskih, egipčanskih in grških
spomenikov, vseh preteklih umetnosti in kultur, neposreden stik s francosko
umetnostjo, sorodna atmosfera in krajina, vse to ga prerodi. Didek
najde samopotrditev za svojo osamljeno, a pravilno pot k reševanju
slikarske (likovne) problematike.
Zdaj je znova prepričan, da obstajajo konstante, s katerimi je mogoče
vsako misel izraziti v čisti obliki. Te konstante mu niso več skrivnost.
Analitika je pokazala vse svoje pozitivne lastnosti. Skladnost in medsebojna
vzročnost, to je po njegovem izpričani moto vseh časov in
civilizacij.



Po vrnitvi v domovino se spet zažene v delo. Vsa nova spoznanja in
dognanja je treba prenesti v konkretno obliko. Didek je prepričan, da
če je misel motna, pudi realizacija ne more biti nič drugega kot zmazek.
Po Didkovem prepričanju namreč slika sama na sebi ni živa, ampak živo
deluje, ker nam z likovnimi sredstvi pričara »realnost«. Vedno gre za
odnos do narave, ne pa za bolj ali manj uspelo kopijo. Lepota je le
posledica notranje kompozicije predmeta. Slika, oblika, linija, barva, so
neizpodbitna likovna konkretnost. Niso niti likovna izmišljotina
umetnika, niti produkt narave same, temveč le posledica sozvočja
umetnika in prirode.
Skica, risba — Didek jih je ustvaril na tisoče — je zanj že dokončana
slika. Tudi za Didka velja isto kot za vse velikane slikarstva, o katerih
pravi Malraux, da so se zavedali, da je njihov genij v skici, a jim njihov
čas, okolje in navade tega niso mogli priznati.
Didku so ideal predmeti v medsebojnih relacijah, kajti »predmet izgubi
svoje merilo, če ga iztrgamo iz celote«. Ves pojavni svet žari v medsebojni
odvisnosti. Obstaja nekakšna vibracija energij, še nedoločenih valovanj,
on pa hoče priti temu v jedro, do primarne resnice, tja, kjer se funkcionalnost
manifestira v še vedno konkretnih formah, priti hoče do življenjskega
ritma prostora.



Didek hoče (tako kot nekdaj Leonardo) prodreti stvarem v jedro,
zgladiti nasprotje med notranjim in zunanjim. Medsebojno žarčenje in
valovanje predmetov občuti podobno kot pri medčloveških odnosih, npr.:
kot v Ijubezni med moškim in žensko. Vsa narava mu vibrira in žari,
najvišja in najtežja slikarjeva naloga pa je ponazoriti to kompleksno
ubrano muzikalnost proporcev. Seveda mora biti umetnik neznansko
senzibilen in občutljiv, da zmore odkriti te medsebojne povezave in
mesto predmetov v prostoru. »Plein air« je sicer vrhunec, a v bleščavi
predmeti izgubijo svojo verodostojnost, če jih ne prikažemo brez
medsebojne oblikovne koordinaclje glede na formo, linijo ali barvo.
Zato Didek občuduje Van Gcghove črne vrane nad vrtinčastim žitnim
poljem, zato pri slikanju tudi sebe postavlja v središče slikovne zgradbe.
Ritmi se mu združujejo, po fizikalni in umetniški selekciji, lepota se
v njegovi notranjosti gradi v obliki prostorninskih občutij. Globina
enostavnosti je povzetek njegovega nenavadno obsežnega znanja, širokih
pogledov in maksimuma logike.
Zato ni čudno, da umetnik zdaj naslovi sliko kot Svetloba in sence ob
Krki, drugič pa taisto sliko kot Poldan ob beli reki. Zdaj daje prednost
obliki, zdaj se prepusti razpoloženju, ki pa ga seveda vodita čas in
prostor. Uravnoteževanje zasnove in prirode mu je naslada harmoničnosti.
Kako to, da Didka ni »zanesla« abstrakcija? Abstrakcija mu je le stopnja
k idealni predstavi. Njegov ideal je »realizem in abstrakcija v enotnem
učinku«. Širok in enoten odnos do narave mu je nadomestil vse
doktrine.
Sam je svoje slikarstvo imenoval realizem, urbanizirani pointilizem,
urbanizacijo in tektoniko mas, ki temelji na plenerizmu, purizmu in
pointilizmu. Porabil je strahotno energijo, da je realiziral prelepi in zakleto
težki dolenjski pejsaž, zeleno v zelenem, čeprav je njegova sveža, natančno
premišljena poteza z improvizacijskim videzom zapuščala vtis naključnosti
in lahkotnosti. V nekaj trenutkih je lahko v naravi napravil slike velikih
fcrmatov, potem pa se je ulegel v travo, strmel v oblake in v nebo
ter zaspal — v bleščavi dneva, srebrnih meglic, brenčanju žuželk,
oddaljenem potrkavanju zvonov podboške cerkve in počasnem ritmu
klopotcev v biižnjih vinogradih.
»Galerije notranjosti je treba odpreti, da se bo tisto, kar je znotraj,
videlo, kakor da je zunaj. Vse dni sem bil z vami, nepoznane stvari!
Odstiral sem zavese mraka. Nisem hotel, da stvari minevajo. Izginevajoči
trenutek je treba zadržati in ga spremeniti v trajanje, sicer preti pozaba.
S pogledi v prihodnost so se mi porajala upanja, da se daljav in stvari
dotaknem že v njihovem zametku. Približujejo se zadovoljstva, ko stvari
prenehajo biti oddaljene in ko neznano postane intimno...«
Kako cpredeliti Didkovo slikarstvo? Kam ga postaviti v tradiciji slovenskega
slikarstva?

v Ijubljani, aprila 1977



Čeprav je bil na svoji že vnaprej začrtani poti, neodvisni od mode
trenutka, samoten jezdec je vseeno živel v določenem času, določenem
okolju in v določeni družbi, pa tudi z določenim, dokaj močnim vplivom
na generacije slovenskih slikarjev. Marsikaj bo pokazal šele čas. Slovenski
Cezanne? Mogoče. Vendar je njegova teoretična misel šla mnogo dlje.
Cas ga bo ocenil mnogo pravilneje in bolj pošteno, ob njegovi tehtnosti ga bo
bržkone postavil na dokaj častno mesto v slovenskem slikarstvu, dosti
častnejše od tistega, na katero ga je postavilo neprizadeto, površno in
neobjektivno okolje.
Didkovo slikarstvo je treba najprej in predvsem čutiti. Šele ko ga občutiš,
ga začneš počasi tudi spoznavati in razumeti. Ampak to je dolga pot.
Njegovo slikarstvo je treba najprej temeljito raziskati in pošteno ovrednotiti.
A že zdaj se nam razodeva v vibracijah, žarenju, živo zgrajeni jasnosti
njegovih slik, v katerih je nenehno navzoča globina enostavnosti.

peter povh



ZORAN DIDEK was born in Ljubljana, as the first son of a Czech father and
Slovene mother. He finished the secondary-school in Maribor, and shovving
very early lost of talent for drawing, he went then to the Academy of Fine
Arts in Zagreb. Among others his teachers were the two leading Croatian
painters of that time — Vladimir Becič and Ljuba Babič. After he had
graduated at the Academy he worked as teacher of dravving on Krk, in
Zagreb and in Sarajevo. After the war he became professor at the School of
Arts and Crafts in Ljubljana, later at the Pedagogic Academy in Ljubljana,
and finally at the Academy of Fine Arts in Ljubljana.
He tried his hand in drawing, painting, design, architecture, decorating,
film, he was a poet and above all he was a visual art theorist acknovvledged
by international standards (INSEA).
As a painter he belonged to the so-called group of "The Independents" and at
first he painted under the influence of his teachers mostly Becič. This trend in
painting was called, here in our country, "coloured realism". Later he
devoted himself to studying the constants of art forms and to the analysis of
painting according to the tradition of Cesanne's theory. He felt that modulation
was very important for he belived that all things are harmoniously correlated
and consequently the space harmony, as the most important value, is
atteined by adjusting the colours of two neighbouring colours surfaces. Thus
this procedure is a permanent process of adjusting the variety to the
universal unity.
When he almost became the victim of his own system of the constants in art,
he was granted a schoolarship in Paris in 1955. After his return he was
totally freed of his previous ideas and he began painting again. He painted
mostly during summer holidays, usually at Podbočje, a small village situated
5 km from Kostanjevica.
He characterised his own painting as realism, urbanized pointilism,
urbanisation and tectonics of masses which is built on plainerism, purism and
pointilism.
He didrVt exhibit much, but prefered to close himself into the circle of
adherents and friends whom he found sufficient in looking for the confirmation
of his art concepts of his way of painting.
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1910 Rodil se je 11. junija v Ljubljani,
llirska 19, kot prvi otrok Rudolfa
Didka, geometra, po rodu Čeha,
roj. 1882 v Hradec Kralovi in ma-
tere Ane roj. Stritar 1888 v Sv.
Križu pri Kostanjevici na Dolenj-
skem (danes Podbočje).

1917 Rodil se je drugi sin, Jože, danes
gradbeni inženir v Ljubljani.

1921/25 Obiskuje nižjo srednjo šolo v Kr-
škem, kjer tedaj živijo starši. Že
takrat je izredno slikarsko nadar-
jen, risanje ga poučuje slikar F.
S. Stiplovšek.

1925/28 Družina se preseli v Celje, on obi-
skuje realko v Mariboru. V šoli je
povprečen, le v risanju je nepre-
kosljiv. Risanje ga uči prof. Rav-
nikar. Zvečer honorarno riše
dia-reklame za kinematografe.

1928 Avgusta maturira na državni realki
v Mariboru, oktobra se po uspešno
opravljenem sprejemnem izpitu
vpiše na Umetniško Akademijo
v Zagrebu. Risanje glave obiskuje
pri Joži Kljakoviču, veliki akt pri
Maksimiljanu Vanki, slikarstvo pri
Vladimirju BeciČu, mali akt pri
Ljubi Babiču in grafiko pri Tomi-
slavu Krizmanu. Prolesorja ga
izjemno cenijo.

1929 Slika v počitnicah pri Trapistih v
Rajhenburgu (Brestanica), kjer iz-
popolni svoje znanje francoščine.

1930 Zaradi izgube prsta izgubi seme-
ster na akademiji. Zmaga na inter-
nem natečaju pri prof. Babiču za
plakat z naslovom Ples v maskah
v operi. Plakat, ki ga potem izdela
v naravni velikosti, postavijo pred
vhod Hrvatskega narodnega
pozorišta.
Na akademiji se druži predvsem s
študenti iz Slovenije, s Francetom
Miheličem, Maksimom Sedejem,
FrančiŠkom Smrdujem, Francetom
Uršičem, Zoranom Mušičem, Sta-
netom Dremljem, Doretom Kle-
menčičem in mlajšim Gabrijelom
Stupico ter Zdenkom Kalinom.

1931 Julija potuje s študenti Akademije
pod vodstvom Lj Babiča na
ekskurzijo v Benetke.
1. avgusta se poroči z akad. sli-
karko Smiljano Ivančič iz Opatije.
Rodi se mu sin Zoran. Težko štu-
dentsko zakonsko življenje.

1933 Z odliko diplomira na Akademiji.
Odide k staršem v Celje, žena
dokončujezadnji letnik Akademije,
sin je pri njenih starših na Sušaku.
Brez službe. Se priložnostno za-
posli kot figurant pri svojem
očetu pri regulacije Savinje. Prvič
razstavlja marca na Razstavi
moderne slovenske likovne umet-
nosti v Mariboru.

1934 Nastavljen kot suplent na državni
realni gimnaziji na otoku Krku.
Pod vlado prosvetnega ministra dr.
Korošca noben napreden Slove-
nec ne dobi službe v Sloveniji
(isto Mihelič, Uršič .. .)•
Na Krku malo slika, večinoma
akvarele, ki jih takoj podari, bolj
intenzivno slika v počitnicah v
Celju.
Na Krku je zelo politično angaži-
ran kot naprednjak vis-a-vis itali-
janskega dela prebivalstva, ki je
fašistično orientirano in hrvatskih
frankovcev, ki vse bolj dvigajo
glave.

1936 Novembra razstavlja s skupino
mladih slovenskih umetnikov v
Ljubljani, ki si nadenejo prvič ime
»Klub neodvisnih«.

1937/40 Razstavlja redno s skupino »Klub
neodvisnih« v Ljubljani, Celju in
Mariboru ter Zagrebu.

1938 Premeščen je na moško gimnazijo
v Zagreb, žena dobi službo v
Glini na nižji realni gimnaziji.

1939 Decembra opravi strokovni izpit
za profesorja srednje šole. V
Zagrebu stanujeta skupaj s prija-
teljem Gabrijelom Stupico.

1940 Sodeluje na jubilejni umetnostni
razstavi ob 40-letnici I. slo
venske umetniške razstave.
V Zagrebu »Izložba savremne
slovenske likovne umjetnosti«,
razstavi 14 del. Te in še mnogo
drugih odnese k staršem v Celje,
kjer potem med vojno izginejo,
po preselitvi staršev v Srbijo.

biografski podatki



Zaprosi z ženo za premestitev v
v Ljubljano, pošljejo jih pa v
Sarajevo, ponovno po zaslugi mi- 1954
nistra prosvete Jugoslavije dr.
Korošca. Oba sta materialno in
moralno uničena.

1941 Vojno dočaka v Sarajevu. Ker je
stalno nesposoben za
vojsko, ni mobiliziran. Ob straho-
tah pregona Židov in Srbov, ki jim
je priča, nastane ciklus V interna- 1955
cijo, ki ga dopolnjuje do konca
življenja. Druži se največ z arh.
Jurajem Najdhardtom in arh. Du-
šanom Grabrijanom. Sodeluje v 1955
ilegalnem odporu, skriva v svoji
hiši ilegalce.

1943 S ponarejeno prepustnico zbežita
z ženo v Zagreb. S pomočjo pri-
jateljev slikarjev iz Zagreba dobi
delo kot risar v Vojnem muzeju.

1945 Preda muzej partizanom in odide 1957
v Slovenijo. Junija že dela skupaj
z bratom v tehnični bazi na Ko- 1959
zjanskem pri obnovi požganih
domačij. Nastane cela vrsta skic
ter projekt lesene hiše brez enega
žeblja. 1960

1946 Na povabilo dr. Staneta Mikuža
in Mirka Subica pride v Ljubljano
kot profesor na novo ustanovljeni
šoli za umetno obrt. Tu deluje
do 1956. 1961
Na šoli za umetno obrt uvede
predmet likovna teorija, kar potem
sprejmejo na vse šole te vrste v
Jugoslaviji. Ustanovitelj Umetniške
zadruge v Ljubljani.

1950 Sodeluje pri fimu kot svetovalec.
Tesno soustvarja s Francetom
Kosmačem. 1962

1951 Postavi vrsto razstav: AF2, OF,
LM itd. Na ALU predava o peda-
gogiki.

1952 Projektira vrsto spomenikov NOB,
ki jih potem realizira skupaj s
kiparji. (Domžale, Šoštanj itd.).

1953 Projektira spomenik NOB v Ko-
čevju, kiparska dela izdelajo B.
Pengov, F. Smerdu, St. Keršič,

M. Keržič. Opremlja hidrocentrali 1963
Vuzenica, Medvode. 1964
Pri opremi HC Mariborski Otok
ponoči pd vtisom stalnega poli-
tičnega preganjanja 4. julija pade
skozi okno iz drugega nadstropja
in se težko poškoduje. Posebno 1965
glavo in roke.
Jeseni obišče Trienale v Milanu
in Benetke. 1966
Dobi štipendijo sveta za kulturo
Slovenije in gre jeseni za tri
mesece v Pariz. Vrne se skozi
Milano in Benetke.
Nastopi službo na Pedagoški
Akademiji. Veliko se ukvarja z ob-
likovanjem in notranjo opremo.
Posebno sodeluje s steklarno
Hrastnik. Kot likovni oblikovalec
razstavlja med drugim v Besan-
<?onu in Celovcu.
Obišče Pariz in Trienale v Milanu.
Spet se posveti slikanju.
Opremlja knjigo iz zapuščine
prerano umrlega prijatelja Dušana
Grabrijana »Kako je nastajala
sodobna hiša« (MK 1959),
Pripravi samostojno razstavo v
Novem mestu za katero dobi
Trdinovo nagrado. S študenti VPS
obišče Firence, Ravenno in Be-
netke.
Z bratom projektirata Fakulteto
za naravoslovje in tehnologijo
(projektira vso notranjo opremo).
Izdela idejni načrt za notranjo
ureditev novega obrata LEK.
Postavi I. republiško razstavo
otroških risb v moderni galeriji v
Ljubljani. 1971
Spomenik Čargu {skupaj z Bati-
čem) v Kanalu.

1976

1968

1969

1970

Umre mu oče.
Pomaga pri projektiranju letališča
Brnik in naredi notranjo opremo.
Priredi II. republiško razstavo
otroških likovnih del v Moderni
galeriji.
Predsednik DSLU. Priredi in sode-
luje na razstavi DSLLJ v Veroni in
Vicenzi.
Honorarno poučuje mali akt na
ALU v Ljubljani.
Sodeluje na kongresu INSEA v
Pragi. Njegov referat s poudarkom
na umetnosti kot spoznavni teoriji
in kot transmisiji kreativnosti ne
glede na poklic je uvrščen v pro-
gram referatov za kongres v New
Vorku. Prestane težko operacijo
na glavi.
Postane redni profesor na ALU.
Najprej poučuje mali akt. Kasneje
veliki akt in specialko.
Predsednik likovnih pedagogov
Jugoslavije in nacionalnega komi-
teja INSEA. Slika med počitnica-
mi, kot vsa prejšnja leta v Pod-
bočju.
Umre mati. Predavanje »Prostor-
ske relacije likovnih prvin«, spet
uvrščene v program kongresa
INSEA (19. v New Vorku).
Pripravi razstavo in tudi razstavlja
v Milanu pod okriljem INSEA
v centru Pirelli Jugoslovanski
likovniki-pedagogi in njihovi
učenci. S profesorji ALU potuje
na ekskurzijo v Pariz.
Priredi III. republiško razstavo
Likovni svet otrok in mladine.
Slika v Podbočju in pripravlja od-
ilčno teoretično razstavo ob kon-
gresu INSEA v Zagrebu. Težko
zboli.

1972 Velik uspeh DSLP in Zorana Didka
na INSEA v Zagrebu. Ob tej pri-
ložnosti izda v samozaložbi
brošuro Oblikovanje ustvarjalne
koordinacije.

1973 Projektira ploščad herojev v Ko-
čevju.

1974 Oktobra odide v pokoj in priredi
samostojno razstavo v Krškem.
Piše knjigo o likovni teoriji,

1975 Dobi Prešernovo nagrado za raz-
stavo v Krškem in za življenjsko
delo. Oktobra razstavlja v Labi-
rintu in 27. oktobra umre v Ljub-
Ijani. Pokopan je na Žalah.



1 MLADINSKA REVIJA, leto IV, št. 8
1948/49, Zoran Didek: stran 352,
Ob prilogah šole za umetno obrt

2 I. REPUBLIŠKA RAZSTAVA OTRO-
ŠKIH LIKOVNIH DEL, Ljubljana,
Moderna galerija 1961, katalog prof.
VPŠ Zoran Didek, 1. rep. razst. otr.
lik. del, str. 9, uredila Zoran Didek,
Milovan Kranjc

3 VIDICI (Beograd), godina X, broj
73—74, februar— marec 1963, str. 10
Zoran Didek: »Angažovanje likovne
umetnosti v praksi,« koreferat na
prvom skupu slikara u Subotici, jesen
1962
Zoran Didek: »Teorija angažovanja
u umetnosti", str. 10—11

4 OTROCI GRAFIKI, OTROCI KIPARJI,
bienale otroških likovnih del, uredila
Zoran Didek in Milovan Kranjc,
Ljubljana 1964
Zoran Didek: Na vsak način obstaja
neki način, str. 97

Zoran Didek: »Aktualni vidiki sodobne
likovne vzgoje I. in II.« str. 99—103
in od str. 107—109

5 UMETNOST IN LIKOVNA DEJAVNOST
MLADIH V SLOVENIJI — razstava,
Slovenj Gradec 1965, katalog ob
razstavi, str. 3, Zoran Didek

6 NEW DIRECTIONS IN ART
EDUCATIONS — report of the int.
Symposium, Belgrade, july 27—29,
1966 — razprava v angl. od strani
78 do 81. Publishsd 1967 by National
Art Educational Ass. Washington DC

7 »LIKOVNI SVET OTROK IN MLADINE,
LIKOVNA UMETNOST IN VZGOJA«
Brošura ob III. razstavi otroških
likovnih del, ki je bila na Gospodar-
skem razstavišču od 19. novembra
1970. leta. Redakcija razstave in
kataloga Zoran Didek ...

8 ARTISTI JUGOSLAVI E LORRO
ALIEVI, katalog ob razstavi v Centro
Culturale Pirelli, 20. marec—4. april
1970. Zoran Didek: Prezentatione,
str. 2, oprema, naslovna stran in
primeri

9 Zoran Didek: OBLIKOVANJE
USTVARJALNE KOORDINACIJE
Formation de ia coordination creatice
Ljubljana 1972
Brošura ob kongresu INSEA v
Zagrebu, 16.—25. sept. 1972

10 OTROK IN DRUŽINA, 1973, št. 1, str.
3. Novoletna paberkovanja — Zoran
Didek

11 Zoran Didek: Moje ustvarjalne dileme.
NAŠI RAZGLEDI, Ljubljana 1975,
7. februar

12 Rokopis za knjigo o likovni teoriji
»OBLIKE, MODELI, METODE«

JUGOSLOVENSKA UMETNOST XX. VEKA,
1930—40 »Cetvrta decenija«, ekspresioni-
zam boje — poetski realizam, Muzej savre-
mene umetnosti Beograd, junij—julij 1971,
Katalog
glej v članku Š. Copič kolonistički reali-
zam u Slovenačkom slikarstvu četvrte de-
cenije na str. 59.
(precizni in izčrpni podatki za obdobje od
1933 do 1940)
VIDEM-KRŠKO nekdaj in danes, Slikar Zo-
ran Didek, str. 58—60 (dr. Stane Mikuž)
repr. str. 59, izdano v avgustu 1957
S. Batušič
UMJETNOST U SLICI, Zagreb, Matica Hr-
vatska 1957, Zoran Didek, str. 635, 640

Fran Šijanec
SODOBNA SLOVENSKA LIKOVNA UMET-
NOST, založba Obzorja Maribor 1961, str.
178, repr. str. 179
ELU, Zagreb, 1966, LZ, |. del, pod geslom
Didek (M. Zr.) in repr.
ELU, IV. del F. St. Slovenija: slikarstvo
(Glavne ličnosti medju slikarima partizani-
ma)
ELU, IV. del J. Om. Slovenija: Primjenjena
umjetnost
SINTEZA, 4(1966), F. Stele, str. 87
Špelca Čopič
Slovensko slikarstvo; Cankarieva založba,
Ljubljana 1966
dr. Stane Mikuž
Slikar ZORAN DIDEK, uvodni tekst za raz-
stavo v Krškem, zloženka, izdala Galerija
Krško, 1974 (4 repr.)
Janez Mesesnel
»Doživetje in red«, Delo, 11. oktobra 1974
Aleksander Bassin
Naši razgledi
Likovni zapiski: Zoran Didek 6. dec. 1974,

I- repr.
Peier Povh
Teorija v praksi, Revija M{ladina) št. 44, 7.
nov. 1974
Prešernovi nagrajenci: V imenu pesnika za
pravo kulturo, Delo, 8. februarja 1975
Peter Povh
Prešernovi nagrajenci 1975, Bitka za rea-
lizem, Revija M(ladina), št. 6, 13. februar
1975
Janez Mesesnel
Zoran Didek, zloženka ob razstavi v Labi-
rintu, Ljubljana 3.—30. oktober 1975, izdala
Galerija MK Labirint
Janez Mesesnel
Anatomija slikarske umetnosti, Delo, 10.
oktobra 1975
(Peter Povh)
Problem v ospredju, Revija M{ladina) 42,
23. oktober 1975
F(ranc) Zalar
Teorija in primeri, Dnevnik (LJ), 24. oktobra
1975
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I KOTE, avtoportret ob Krki, olje/pl.,
1960

II KRKA ZVECER, olje/pl., 1960
III VELIKA DOLENJSKA POKRAJINA,

olje/pl., 1962
IV KOTE, pokrajina ob Krki, acryl/pl.,

1970
V ŠTIHE, ob Krki, acryl/pl., 1971

VI KRKA V JESENI, olje/pl., 1960
VII OB KRKI, Slivje, olje/pl., 1969

VIII SVETLOBA IN SENCE OB KRKI,
acryl/pl. /1968*/, dat. ni

IX BOTRA, olje/pl., 1940
X SMILJANA, olje/pl., 1934

XI VDOVA, študija portreta za Sedmino,
olje/pl., 1958

XII SCUKA, tihožitje, olje/pl, 1958
XIII ARHITEKTURA SLIKARSKEGA

PROSTORA, grafika, dat. ni
XIV METULJEVO KRILO, kreda na tablo,

dat. ni
XV SPIRALA, olje.'pl. dat. ni

XVI MAČICE, olje/pl., okoli 1940
XVII STVARI V ATELJEJU, olje/pl., 1958

XVIII ŠKROPLJAŠKE STVARI, olje/pl.,
1960

XIX TIH02ITJE Z BUCO, olje/pl., dat. ni
XX V INTERNACIJO, l-ll, risba-akvarel,

okoli 1950
XXI ODPOTOVANJE, risba, dat. ni
XXII SLIKARSKI PROSTOR, risba, 1967

Deklica v naslonjaču, o./v. pl., 62 X 56
sign. d. zg. Didek 39
Velika dolenjska pokrajina, o/pl., 113 x 161
sign. d. sp. Didek dat. ni /1962-5/
Krka jeseni o./pl. 50 X 120sign. d. sp.
Didek 60
V internacijo, o./pl. 50 X 65 sign. in dat. ni
/1948V
Kmečka kuhinja, o./pl.
Rdeči plot, o/pl. 51 X 58 sign. I. sp.
Didek 39
Tihožitje z breskvami
Tihožitje z bučo in kozarcem, o./pl.
60 X 73 sign. d. zg. Didek 60
Pod Pečovnikom, o./pl. 48,5 x 58 sign. I.
sp. Didek 39
Krka, o./pl. 59 X 72 sign. d. sp. Didek 58
Krka, o.'pl. 65 X 92 lign. in dat. ni 1956
ali prej
šopek, o./pl. 57 X 48 sign. in dat. ni
/1938'/
Mlini, o./pl.
Rdeča hiša, o./pl.
Sončnice, o./pl. 100 x 74 sign. I. zg. Didek
dat. ni 1936/37
Portret Grmove, o./pl. 95 X 69 sign. I. sp.
Didek 1938
Sv. Križ (Podbočje), o./pl. 47 X 58 sign. in
dat. ni /1930*/
Grabljač (Pepi), o./pl. 57 X 52 sign. d. sp.
Didek 37
Tihožitje s šparonom. acryl/pl. sign. d. zg.
Didek 1971-72
Botra, 78 X 62 o./pl. sign. I. zg. Didek 40
Pokrajina, 41,5 X 89 o./pl. /1940*/
Anica, 114 X 77 o.-temp./pl. sign. I. zg.
Didek 70
Brod,68 X 94 o. pl. 1960-62
Kozolec, o./pl.
Kote, Pokrajina ob Krki, acryl/pl. 124 X 150
sign. d. sp. Didek 1970
Breskve
Tihožitje z bučo
Tihožitje s slivami
Vidka
Cita, o./pl. 81 X 65 sign. in dat. ni /1950*/
Nočna Krka
Smiljana, o./pl. 50,5 x 48,5 sign. d. sp.
Didek 1934

Kozolec, o./pl. 74 X 93 sign. in dat ni okoli
1965
Ob Krki, Stihe, acryl/pl. 90 x 113 sign. d.
sp Didek 71
Pokrajina v zelenem, acryl/pl. 94 X 120
sign. d. sp. Didek 75
Ob Krki, Slivje, o./pl. 32,5 x 46 sign. d. sp.
in na zadnji strani
Pokrajina pri Otočcu, acryl/pl. 87 X 129
sign. ni dat. ni 1972/3
Tihožitje z lubenico, o./pl. 70 X 88 sign
d. sp. Didek dat. ni /1971*/
Študentka, temp. o./pl. 114 x 163 sign. in
dat. ni /1966'/
Vdova, študija portreta za sedmino, o. pl.
61,5 X 49,5 sign. d. sp. Didek 1958
Svetloba in sence pod krošnjami, temp.
o./pl. sign. in dat. ni /1965*/
Lesce, temp. o./pl. 97,5 X 129,5 sign. I. sp
Didek 57
Tihožitje s tlaškonom, meš. teh./pl. 59 X 95
sign. in dat. ni /1973*/
Škropljaške stvari, o./pl. 50 X 65 sign.
zadaj I. sp. Didek 56
Ob svetli reki, temp./pl. 86 x 124 sign. d.
sp. Didek 69, zadaj 63
Svetloba in sence ob Krki, acryl/pl. 68 X 45
sign. d. sp. Didek /1968*/
Svetloba in sence ob Krki, acryl/pl. 68 X 45
sign. d. sp. Didek /1968*/
Tišina ob reki, acryl/pl. 60 X 95 sign. d. zg.
Didek 1968-70
Tihožitje z bučo, o./pl. 71,5 X 90 sign. d.
sp. Didek 58
Tihožitje s kaktusom, o./pl. 37,5 X 56 sign.
in dat. ni 1943-45
Bele rože, o./pl. 92 X 73 sign. d. sp. Didek
/1970*/
Mačice, o./pl. 44,5 X 61 sign. d. sp. Didek
okoli 1940
Suho meso, o./pl.
Tihožitje, o./pl. 97 X 130 sign. d. sp. Didek
1963-65
Kofetarica, o./pl. 132 X 93 sign. in dat.
ni okoli 1951
Most, acryl/pl. 89 x 115 sign. d. sp. 1975
Kote, avtoportret ob Krki, o./pl. 75 X 120
sign. d. sp. Didek 60
Mama, o./pl.
Krka zvečer, acryl/pl. 87 X 129 sign. I. sp.
Didek 57
Avtoportret o./pl.

seznam reprodukcij seznam razstavljenih slik
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založil 22. dolenjski kulturni festival,
kostanjevica na krki
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uvodni tekst in spremni podatki
peter povh
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