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Vsa naivna umcLnosl današnjih dni je zanimivo znamenje čutno-čustvene,
krize sodobnega sveta. Naivnega slikarstva je bilo v vseh dobah dovolj —
prav od najslarejših časov, tisto, kar je posebej zanimivo, je to, da ima
taka naivna umetnost v današnjih časih toliko vejjave. V današnjih časih,
ko jc po eni strani v toliki časti skrajno spoštovanje snovnosti, skrajna
tchmčna dognan.ost v izdelavi slik, kipov, grafik, po drugi strani izredno
ccnijo preprosto, naivno izpoved; in ne sanno to, izpoved, ki je v dolo-
čcncm obsegu podobna otroški izraznosti. Taka otroška izraznost je po
eni strani sorodna pravljični, po drugi (prav tako »logično pravljično«),
zmeraj zagledana v svoj lastni strah, v neprestano ogroženost s strani
kaotičnega in nikoli popolnoma razumljivega sveta. Otroška, kakor na-
ivna umetnost je nekako ostala izven družbe, oblika, v kateri se izpove-
duje, je. »neobvezna«, ne-družbena, pripadajoča samo človeku samcmu
in velikemu, zanj kaotičnemu okolju. In vendar je {»vezava z družbo
opazna — namreč v satiri. Satira naivnega slikarstva, pa je po svuje
prav tako pravljično-panična.

Vse te in take zanimive posebnosti najdemo tudi v delih kovača Repnika.
Pravljično-panična osnova je pri njem posebej v določenem »mani-
rizmu« zrneraj se ponavliajočih človeških likov in v posebnosti njegovih
»bole.če-belih«< beločnicah oči, posebnega znamenja kovači, katerega vid
trpi zaradi poklicnega gledanja v žareče železo. V zavilih, krčevitih ob-
likah Repnikovih del je groteski, nekoliko pTnična, vendar ne brez
določnega plahotne^a humorja, ki se podobno kaže v satiričnih slikah.
Iz ožine tesnega okolja, pcsebej iz osebnega, nujnega poklicnega trpljenja
raste znotraj našega tako mnogoobraznega naivnega slikarstva določna
simbolna vrednost, o kateri kovač Repnik vsaj lahko trdi, da je lastna
prav njemu in da se ni zgledoval po nikomer.
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