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V Tavankutu pri Subotici so pred desetimi leti v otoviru kulturno-umetriLskega
društva »Matija Gubec« ustanovili likovno kolonijo, kd je svoje delovanje posvetila
gojitvi kulturnih izročil Bunjevcev. Poleg moških amaterjav se je tega dela lotilo
ludii nekoliko žena, ki so svoje likovne sposobnosti dokazale s pletenjem iz slame
(»slamarke«) in tako nadaljavale bogato izročdlo bunjevške Ijudske umetnosti. Kd-or
je imel priLiko videti njihove »slike iz slame«, je občudovai izredino spretnost in
izrazne možnoeti v tako preprostem materialu, posebno presenečen pa je bil zaradi
iskrenostd in neposrednosti njih umetniiške iznajdljiivosti.
Medtem, ko so se »slamarke« držale globoko zakorenmjene dediščine svoje
narodne sredine, pa so s'ike ^naivk« te dejavnosti odtaiile neki nov, širšj svat. Njihova dela so odraz celotno^a dejanja in nehanja bunjevške vasi, z moralo ter obrednimi in verskimi simbali kmetskega Ijudstva. Dela teh »naiVk« dokazujejo, da so s?
njih avtonice osvobo:"i's starih izročil. Tavankutske slikarice so opustile dosedanjn
simboliko (kniž, srce, plsmo, golob) ter obravnavajo mnoge sodobne probleme iz svoje
sredine. Tako podajajo subjaktjvne nove poglede na prirodo, na šege in navade.
Kostanjevičani .imajo sedaj prDiko, da se neposredno seananiijo z deli bunjevških
slikaric, ki jim je za njih delno delovriiO tehnifco in likovno izjemnost dala knitifca —
domača in zamejska — izredno visoko prazmanje. Ta razstava niima namena, da bi
slovensliega g!eda!ca preipričala o pravilnosti take ocene, pač pa hoče naglasiti, da je
ustvarjalni duh Eunjavcev še vedno žLv in da ga oplaja dzročilo, ki jim je pomagalo
cbdržatd njihovo narodno bistvo.
V osnov; teh s.ik tc;'aj ni le eviogtrafska, ampik tudii mora^na kultura.
Vladimir Malekovič

RAZSTAVLJAJO:
ANICA BALAŽEVIC
JELA CVIJANOV
CILIKA DULIC
MATIJA DULIC
RUŽA DULIC
MARA IVKOVIC — IVANDEKIC
ANA MILODANOVIC
DJULA MILODANOVIC
TEZA MILODANOVlC
NINA POLJAKOVIC
RUSKA POLJAKOVIC
RU2A SARIC
ANA SKENDEROVIC
MARGA STIPIC
MARIJA VARGIC
KATA ROGIC

VLJUDNO VABIMO VAS
IN VAŽE PRIJATELJE NA OTVORITEV RAZSTAVE
»UMETNOST TAVANKUTSKIH ZENA«

KI BO

v CETRTEK, DNE i. JULIJA 1971 POPOLDNE OB 17. URI
V LAMUTOVEM LIKOVNEM SALONU V KOSTANJEVICI
NA KRKI
V OKVIRU PROGRAMA
XVI. DOLENJSKEGA KULTURNEGA FESTIVALA
IN PRAZNOVANJA OBClNSKEGA PRAZNIKA
OBCINE KRSKO

(Po otvoritvi razstave bo Agrokombinat Krško v kleteh kostanjeviškega kloštra slovesno izročil svojemu namenu nov
obrat za stekleničenje cvička — kair je poleg otvoritve mestnega vodovoda, ki ga bodo odprli uro poprej, največja
gospodarska pridobitev Kostanjeviice po osvoboditvi.)

