DOLENJSKI KULTURNI FESTIVAL
GORJUPOVA GALERIJA
KOSTANJEVICA NA KRKI
Spoštovani!
Posebej opozarjamo, da bo otvoritev razstave
izjemoma v PETEK in ne v soboto.
Današnjim vabilom smo priložili tudl prospekt lovarne likerjev in sadnih sokov »DANA«
z Mirne na Dolenjskem. Toi podjetje je podpornik
fiaših kulturnih priredite,v in njegove proizvode
to'plo priporočamo.

DOLENJSKI KULTURNI FESTTVAL
KOSTANJEVICA NA KRKI

RAFAELA POTOKAR

RAZSTAVA BO ODPRTA
OD 31. MARCA DO
17. APRILA 1967
RAZSTAVA BO ODPRTA V PETEK,
31. MARCA 1967 OB 18. URI
V LAMUTOVEM SALONU
V KOSTANJEVICI NA KRKI

O Rafaeli Potokar, rojeni 4. 5. 1909 v Šsntlovrencu na Dolerp.skem, mnramo vedeli, ca je
diplomirsla na učiteljišču in VPŠ ter bila po 32letnem službovanju 1. 1961 upokojem, Po upickojitvi se je pcsvetlla slikarstvu. ki jo jc vedno zanimalo, V Ljubljani. kjer cd 1. 1961 živi. je nek?j
časa cbiskovpla Vererno slikarsko šolo.
Likovno delo je zaplet^n toda popcln zgpis
jakosti in kakovos4! ču,stA 7 enih in rm.sk'h človekovih danos'i; je z?pis njegove življenjsk^ sile.Č^^udi ie posnemalno — je vendar prvenstveno
izrez človeka — ustvarjalca in zato tudi pcdotoa
sveta in dc?ajanja. Zrcali^a se v njem svojstveno, praviloma drugače kot njuna. neosebna dogovorna pcdoba. Akc> reklo^: vsake, očl imajo svojega slikarja, obrncn-o in rečemo: vs"-k slikar
ima svoje oči. se pir;.bližarno bistvu likc r mh del.
Prepričljivost. bo-gpstvo izraženega in skladnost
ter svojstveinost izražanja je tistO'. kar daje
vredno vsebino naš;-:,mu stiku z likovnim delom
in po1 n^em z b'stvO'ir. njegove^a oblikovglci. Pra.v
ta vsebina veča, bogati našo človečnost; nam pom.aga prcmagovati depoetizirano dogovornost, ki
prep-la^Va. stehnizirano vsakdanjost.
V l e y i , ki ji pravimo umetnik, so v živo
ustvar.ialuosL. zbrane tolike danosti, da se. v prircdi le redko nemerimo. nanjo. Žar nedzbežne
nujnosti iz:aziti sebe z zapisom doživetja vedute
oljk, cvetja ali vizije preteklosti, jie v Rafaelinih
delih r.esporno prisoten. Z naglim, kreipkim in
krčevilim duktusom je iskreno podana, z biolciško
d.?n:ostjo. s č?som in prostorom določena vsebina.
danost človeka, Rcfaele Pbtokar. Če kaj, nas
more prav to bogatfti.
Prof. Miroslav Kugler

Razstavo bo cdprl in imel uvodno besedo
Mircslav Kugle.r

VLJUDNO VAS VABIMO
NA OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE

RAFAELE P O T O K A R J E V E
IN R E C I T A L

TRIA

LORENZ

SPORED:
1. HAYDN: Trio št. 1 v C-duru
2. TURINA: Trioi za violino.
violončelo in klavir.
3. RAHMANINOV: Elegija.

KAR BO V PETEK, 31. MARCA 1967 OB 18. URI
V LAMUTOVEM LIKOVNEM SA.LONU
V KOSTANJEVICI NA KRKI

VLJUDNO VABLJENI!

