






INTIMNOST IN EPIKA MONOTIPIJ BORISA KOBETA

Življenje umetnika-slikarja je kakor obširna pokrajina, sezidana in sestav-
Ijena iz dimenzij, ki se še bolj izrazito širijo v prostor in čas kot realni svet,
v katerem se odvija to njegovo življenje po svojih zunanjih sestavinah, in
ki še bolj zanesljivo določajo vsakokratne osi in determinante, skozi katere
se prebija njegova pot. Tam je dol in tu je breg, tam reka in tu so jase med
gozdnimi samotami, tam spet hrupni trgi in mogočne arhitekture, v njih uje-
te slučajne sobe bivanja, v njih zaznamovana pomembna srečanja, zastav-
Ijeni tehtni napori, izsekana okna, skozi katera se odpirajo pogledi k dalnjim
obzorjem v opoldanskem soncu. !n tihi prostori so, kjer je človek sam s
svojimi mislimi in občutji, kjer se kali njegov duh za trenutke, ko mu je do-
ločeno, da se pomeri s svetom in s časom. Tudi širokega smeha je pone-
kod dovolj, v odmorih, v momentih življenjskih praznikov, in včasih je smeh,
združen z ironijo, tudi grenak in skoraj boleč, a še vedno v jedru zdrav in
radoživ. Take so geografske razsežnosti umetnikovega življenja skozi čas
in prostor in tak je življenjski opus Borisa Kobeta, slikarja, arhitekta, sce-
narista, ilustratorja . . .
Komaj so se v Mestni galeriji zaprla vrata razstave mogočnih scenerij do-
lenjske pokrajine, po kateri se je proslavila v svojih bojih Gubčeva brigada,
in nismo še pozabili širokih obzorij teh temper, kjer se vrste gorice, jase,
gozdne gmote, strmi kolovozi, razpotja, zaselki, hiše, graščine - že nam
Kobe sedaj odpira svojo skrinjo, postavljeno ob steni bolj intimnega ate~
Ijeja in nas vabi v drugačno atmosfero. Pred nami se razvrščajo skupine,
innafinepapirjemonotipij, ki v ciklihzloženepočivajo v mapahje posvetila
dnevna luč. To in ono se spet odloži v stran, za drugo priložnost, za prija-
teijski dar, za drugačno razpoloženje in možnosti. Od poskusnih risb osta-



nejo to pot vse v mapah, ne bomo pripraviii večje monografske retrospek-
tive, izbrali bomo samo dovršene monotipije - a morda bomo tu in tam iz-
brali drugi in celo tretji odtis, namesto prav prvega, morda nam bo bolj di-
fuzna in intimnejša paleta v tem primeru bolj ugajala kot bolj precizna kom-
binacija v prvi fazi. Morda. Morda tudi ne. In lepi listi se spet razvrstijo v mapi
in mapa se spet pridruži drugim svojim vrstnicam in umiri v skladovnici ne-
štetih listov, te edinstvene in najresničnejše, najboljše avtobiografije, ki jo
leta in leta piše umetnikova roka v raznih pisavah in tehnikah, a zmeraj av-
tentično.
Tako so nastajale skice za »Moje sobe«. Od obširnejšega cikla nam Kobe
dovoljuje pogled v sedem prostorov, ki so mu dragi. Zase jih je vestno na-
risal in nosil hkrati v svojem slikarskem spominu, potem pa izdelal v tehniki
monotipije, Soba profesorja arhitekture na fakulteti na Grabnu (štev. 2): v
geometrični osredotočenosti ležita na mizi ravnilo in trikotnik med risar-
skimi papirji, z že izdelanimi in zvitimi načrti na desni. V sredini ostra luč de-
lovne, tehnične svetilke omejuje ta prostor dela od bolj neobveznih reflek-
sov prav iste mize v šipi okna v ozadju, in na levi na temnejšem podstavku
gospoduje nad prostorom in človekom mogočen ženski akt - torzo in vna-
ša svojo izzivalno prisotnost v geometrizem dela, ter korigira arhitekturo
s plastiko. - Soba v Parizu (štev. 3), v tistih dalnjih tridesetih letilvoptimi-
stična, z ležiščem na desni, kjer je vsak počitek sladak, in vsaka sanja ved-
ra, z zaveso, ki se skoraj bahato, kljub študentovskemu ambientu, preveša
s stropa ob oknu bolj na levo, spet k delovni mizi risarja-arhitekta, ki se mu
za okvirom okna kot v transparentni viziji neke stoletne prisotnosti prav
zanj riše Notredamska cerkev tam preko, onstran Seine, v srcu Pariza. Člo-
vek se spomni zaključne scene v Baizacovem »Očetu Goriotu«, ko Rastig-
nac opazuje mesto: »spodaj je ležal Pariz - na ta šumeči čebelni panj je
vrgel pogled - ter izrekel veličastne besede: zdaj pa se skusiva midva!« -
Takoj zraven (štev. 4) je »Stavbna baraka na Komni« iz 1934, ko so Kobe
in njegovi planinski arhitekti gradili Dom na Komni, in »Most na Soči« iz leta
1947 (štev. 5), ko je bil arhitekt Kobe zaposlen pri scenografiji nepozab-
nega filma »Na svoji zemlji.« Tudi tu so na desni svetle blazine bogate, sko-
raj meščanske postelje, tudi tu je počitek udoben, soba prijetno domača
- toda razgleda rastignacovskega Pariza seveda ni, življenje se umirja, kon-



trasti, ki so v tej dvojnosti prizorišča na desni in levi še zelo prisotni, pa se
bodo strnili in izgubili. Pozdravljene, drage sobe, v Parizu, na Komni in na
Mostu, pozdravljena obujena leta!
BorisaKobetaje vednomikala knjižna ilustracija. Toje področje, v katerem
ima tradicija svojo prav posebno vlogo, saj je nekoč, v tistih davnih stoletjih,
ki jih komaj še poznamo, slika zvesto spremljala tekst vsake napisane, »na-
risane«, »naslikane« knjige, v kolikor že ni bila pisava sama slikarsko delo.
Kobeta mikajo teksti, kjer se epska vsebina ponuja za spremijavo široke,
epske poteze čopiča. Intimnost, abstraktna, filozofska izoliranost lirike ga
ne zanima, saj je ilustracija lirični poeziji lahko največkrat le simbolna de-
korativna spremljava. Kobeta zato privablja pripoved, epična oblika opisa
in ker je epika konkretna in potrebuje poleg visokih in resnih tonov tudi
kontrast širokega Ijudskega humorja za svoje scene, se Kobe z veseljem
ustavlja pri takem izboru. Tavčarjeva »Visoška kronika«: koliko dramatične
monumentalnosti! - Janeza Menarta »Srednjeveške balade«: koliko mož-
nosti za ilustracijo črke in prizora! - Jurčičev »Desett brat«: kako od Vav-
potiča, pa tudi od Birolle in Gasparija različen, radoživ, širok prijem! V to
vrsto spadajo seveda tudi monotipije za Nazorjevega »Velega Jožo« (20
monotipij) in Levstikovega »Martina Krpana« (12 monotipij). Pri Velem Joži
mora biti vse prvinsko kakor je istrska zemlja, vse mogočno, kot je on sam
in kakor so njegovi kmetje, kadar je z njimi njegova moč in zaščita - ta pa
je prisotna vedno in bo ostala nespremenjena vedno. Vse mora biti na na-
sprotnikih smešno, pritlikavo, izgubljeno - na obzidjih Motovuna se vojšča-
ki preplašeno ozirajo v ta gigantski privid pojočega genija zemlje (štev. 3);
tudi domača ponižna cerkvica se kar izgubi pod njegovimi nogami (štev.
17), večji motovunski zvonik pa Joža zamaje kakor mlado drevesce (štev.
4). S pomočjo Jože kmetje pometejo z meščani (štev. 9) in meščani mo-
rajo zdaj orati (štev. 10), da bodo videli, kako je to delo resno in težko. Na-
zorjeva prvinska epika je v Kobetu dobila ilustratorja, ki je razumel njeno
notranjo dinarniko.
Zgodba o Martinu Krpanu je del naše nacionalne kulture; zdi se nam, da je
Levstik samo posnel neko izročilo, ki gaje ustvarilo in odgojilo ijudstvo glo-
boko v svoji intimni zavesti. Naloga ilustratorja je zato posebej težka, saj
ne sme zanemariti dveh momentov - zadeti bistvo te simbolno tako ele-



mentarne in tako bogate zgodbe in ustreči naši splošni, že utrjeni predstavi
o Krpanu. Lahko ugotovimo, da je Kobe nalogo, ki si jo je zadal, rešil po-
vsem ustrezno. Lik Martina Krpana obvladuje sceno - včasih centralno po-
stavljen (uvodni list štev. 1), včasih s strani, a še vedno dinamično v sre-
dišču dogodka: Krpan poseka lipo (štev. 5) ali pa: Krpan izvlači dvorne
žrebce (štev. 7), Različno razporejenim figuram Krpana na eni strani in dru-
gih oseb in predmetov na drugi strani - mejači, cesarica in minister Gregor,
odgovarja barvna kompozicija: močne, izrazite, temnejše, markantne barve
Krpana in živopisne, svetle barve sveta, v katerega je zašla ta nadčloveška,
prvinska sila slovenskega človeka kakor na nek prazen, s cunjami ovešen
semenj, ki ga bo raznesel piš - na koncu bo ostal spet Krpan sam, poza-
bljen bo ubiti Brdavs in cesarica z njeno lipo in dvorom vred, v košu pa bo
varnopočivala-tojeKobesijajnododal Levstikovi zgodbi izsvojega-nje-
gova Mreta, ko se bo vrača! proti Vrhu pri Sveti Trojici...
Monotipija je torej zelo epska tehnika, ki se s svojim širokim nanašanjem
barv odlično ujema s širino tematske zasnove - in to je slikarju Kobetu
všeč. To je svet, v katerem se zasnova njegovih ilustracij brez težav, rekli
bi, naravno giblje. Širina kompozicijskih prijemov pa dobro odgovarja tudi
tistemu podtonu, ki je za Kobeta značilen, rahli ironiji, ki spremlja zdravi
smeh njegovih Krpanov in istrskih kmetov - resnoba in zvestoba Ijudske
zavesti je tako naravna, da je radoživost njen bistven del. Vsi Ijudski junaki
so taki, tudi če so jih podzavestno poustvarili posamezniki umetniki: Rabe-
lais svojega Gargantuo, De Coster svojega Ulenspiegla, Cankar svojega
Petra Klepca.
Monotipije Borisa Kobeta se na široko odpirajo zgodbam in simbolom na-
šega Ijudskega bistva - včasih, seveda bolj intimno in zato za naše oči bolj
poredkoma, pa obudijo tudi bolj osebne spomine in v barvi in formi ohra-
njajo trenutke in kraje, ki so del, ah, v svoji begotni neresničnosti, tako bist-
venih pokrajin umetnikovega bogatega življenja.

Jože Kastelic









MOJE SOBE(1965-66)
(velikost monotipije 47 x 38 cm)

1. Rimska cesta 7
2. Graben (FAGG)
3. Paris, Rue du Somerard 9 (skica 1929/30)
4. Stavbna baraka na Komni (skica 1934)
5. Most na Soči - delo pri filmu »Na svoji zemlji« (skica 1947)
6. Lopud
7. Savudrija

VELI JOŽA (1966-69)
(velikost monotipije 47 x 38 cm

1. Joža nosi Barbabianco v Motovun
2. Jožin dnevni obrok
3. Joža poje pred Motovunom
4. Joža maje zvonik
5. Psoglavčevo brdo
6. Meščani napadejo Psoglavčevo brdo
7. Meščani napadejo
8. Jurič dvigne Oda iz sedla
9. Kmetje pometejo z meščani

10. Joži orjejo meščani
11. Joža želi vina
12. Kmetje dobe vino za vole
13. Meščani odmerjajo zemljo kmetom
14. Kmetje se razidejo
15. Z llijo Galiotom na galeji
16. Joža se reši iz valov
17. Spotoma je prestopil cerkev
18. Joža izgine
19. Savudrija - Veli Joža
20. Istra - Veli Joža 14



MARTIN KRPAN (1966 - 1967)
(velikost monotipije 47 x 38 cm)

1. Martin Krpan z Vrha
2. Krpan pretepe mejače
3. Krpan pri obedu
4. Krpan v orožarni
5. Krpan poseka lipo
6. Krpan kuje orožje
7. Krpan izvlači dvorne žrebce
8. Krpan jaha na boj
9. Pred bojem

10. Krpan pobije Brdavsa
11. Krpan in cesarica
12. Krpan nosi svojo Mreto

BORIS KOBE

Rojen leta 1905 v Ljubljani. Živi v Ljubljani, Rimska cesta 7. Diplomiral je
na FAGG v Ljubljani. Do leta 1975 redni profesor na FAGG v Ljubljani. Dela
na področju arhitekture: planinska arhitektura (planinski domovi in koče),
predlog za sanacijo starega Mostarja, sanacija Stare Ljubljane, lovski dvo
rec v Karadjordjevu, spomeniki NOB v Grazu, na Ppdljubelju, pri Sv. Urhu
pri Ljubljani, na Vrhniki, v Trbovljah, Dražgoše nad Škofjo Loko. Kot slikar
je imel skupinske in samostojne razstave doma in v tujini, med njimi v Alek-
sandriji, Milanu,yidmu, na Reki, večkrat v Ljubljani, Novem mestu, Kosta-
njevici na Krki, Šentrupertu itd. Deluje kot knjižni ilustrator: Ivan Tavčar: Vi-
soška kronika in V Zali, Jakob Alešovec: Kako sem jaz likal, Janez Menart:
Srednjeveške balade, JanezTrdina: Bajke in povesti o Gorjancih, Josip Jur-
čič: Deseti brat, Fran Levstik: Martin Krpan, Vladimir Nazor: Veli Joža itd.
Kot scenograf delal za gledališče in sodeloval pri slovenskih filmih: Na svoji

15 zemlji, Še bo kdaj pomlad in Visoška kronika.



RAZSTAVE:

1953 Jakopičev paviljon, Ljubljana
1954 »Salon«, Reka
1955 Batič-Kobe, Ljubljana
1955 I. bienale v Aleksandriji
1956 »Salon«, Reka
1958 Sodobna slovenska umetnost, Ljubljana
1959 Novo mesto
1967 »S poti«, monotipije, Ljubljana
1969 »Svet Trdinovih bajk in povesti«, Novo mesto
1969 Slike in grafike, Novo mesto
1970 »Svet viharnikov«, Kamnik
1971 Trdina: »Bajke in povesti o Gorjancih«, Trubarjev antikvariat, Ljubljana
1971 »Krka od izvira do Soteske«, Novo mesto
1973 »Motjvi ob Krki« in »Kmečki punti«, Kostanjevica na Krki
1974/75 »Šentrupert v vseh letnih časih«, Šentrupert
1976 »Deseti brat«, Ljubljana,uGalerija Labirint

»Martin Krpan«, grad v Škofji Loki
»Po poteh Gubčeve brigade«, Trebnje, Novo mesto, Ljubijana

NAGRADE:

II. zvezna nagrada za scenografijo filma Na svoji zemlji, Levstikova nagrada
za opremo in ilustracije knjige Ivana Tavčarja Visoška kronika, II. nagrada
za ilustracije in opremo knjige Janeza Menarta Srednjeveške balade na
Sajmu knjiga v Beogradu 1973, Trdinova nagrada za slikarstvo in ilustracijo,
nagrada mesta Ljubljane za delo pri oživljanju Stare Ljubljane. Za udeležbo
v organiziranem osvobodilnem delovanju v Ljubljani med narodnoosvobo-
dilnim bojem je prejel častno priznanje Skupščine mesta Ljubljane; nagra-
jen je bil še z naslednjimi odlikovanji: red dela I. stopnje, red zasluge za na-
rod z zlato zvezdo, red republike z zlatim vencem, nagrado vstaje sloven-
skega naroda za leto 1976.



Katalog razstave monotipij BORIS KOBE
Založil XXII. Dolenjski kulturni festival, Kostanjevica na Krki,
predstavnik Lado Smrekar, oprema Janez Kovačič, akad.slikar,
uvod: dr. Jože Kastelic, fotografije: Carmen Narobe, tisk in kli-
šeji: Šolski center tiska in papirja v Ljubljani, natisnjeno v 500
izvodih januarja 1977




