
1. Obišči Narodno galerijo, v stalni zbirki poišči vse 
predstavljene umetnine in si jih oglej. Na izvirnih slikah 
od blizu opazuj način slikanja. Kako so nanesene barve (v 
presojnih/lazurnih ali debelih/pastoznih nanosih)? Opazuj, ali 
se s tvojim odmikanjem od slike posamezne barvne površine 
v tvojem očesu sestavljajo v prepoznavni motiv ali barvni vtis. 
Skušaj ugotoviti, kakšna je bila značilna slikarjeva/slikarkina 
paleta – katere barve prevladujejo na posameznih slikah?

2. Obišči srednjeveško cerkev v Crngrobu, kjer je na fasadi še 
vidna izvirna freska.

3. Velike oljne slike slikarja Martina Johanna Schmidta, 
imen. Kremser-Schmidt, najdeš v številnih cerkvah po 
Sloveniji: sedem oltarnih slik v Velesovem (cerkev Marijinega 
oznanjenja); šest slik v Gornjem Gradu (cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata); v Dolu (cerkev sv. Marjeta); v Slov. Bistrici (cerkev 
sv. Jerneja) in v Vojniku (cerkev sv. Jerneja).
V Gruberjevi palači (danes Arhiv Republike Slovenije) v 
Ljubljani pa je s freskami okrasil zasebno kapelo. Letos (25. 
septembra) je minilo natanko 300 let od rojstva slikarja, zato 
so mu na Dunaju, v galeriji Belvedere, pripravili obsežno 
monografsko razstavo. 

4. Francesco Robba je večino časa preživel v Ljubljani in tu 
postavil osrednje mestne spomenike: Spomenik sv. Trojice, 
Narcisov vodnjak, kip sv. Janeza Nepomuka na fasadi cerkve 
sv. Florjana ter najbolj znano delo – Vodnjak treh kranjskih rek 
(Robbov vodnjak). V centru Ljubljane poišči Mestno hišo, pred 
katero je bil postavljen Robbov vodnjak. Danes je tam kopija. 
V bližini poišči še spominsko obeležje kiparju na pročelju hiše 
Ulica na Grad 3.

5. Odpravi se na izlet do Vrbskega jezera, kjer je slikal Marko 
Pernhart.

6. Poišči kraj, kjer se je Ivanu Groharju porodila zamisel za 
sliko Sejalec: na loških poljih, blizu Suhe (Iz Ljubljane se zapelje 
proti Medvodam in naprej po desnem bregu reke Sore mimo 
Goričan, Sore, Gosteč in naprej na drugo stran proti Suhi). Obišči 
Groharjev rojstni kraj – Spodnjo Sorico. Oglej si Groharjev 
bronasti spomenik, ki je delo kiparja Toneta Logonderja in 
Groharjevo rojstno hišo. V njej je danes slikarjeva spominska 
zbirka, etnografski muzej in mala Groharjeva galerija. Izpred 
rojstne hiše se peš odpravi po dobro uro trajajoči Groharjevi 
poti (4 km) do domačije (Martinove hiše) na Heblarjih. To je 
pot, ki jo je mladi Grohar dnevno prehodil do šole.

7. Na izletu po Goriških brdih obišči vas Bukovica, kjer se je 
rodil slikar Zoran Mušič. V dvorcu Dobrovo si oglej stalno 
zbirko njegovih grafik. Mušičeve slike so razstavljene tudi 
v stalnih zbirkah Moderne galerije v Ljubljani, Umetnostne 
galerije Maribor in v Kambičevi zbirki v Metliki.

8. Obišči Narodno galerijo in si oglej razstavo Skrivnosti 
dolgega življenja, Pot umetnin od restavratorskega ateljeja 
do razstave, ki je na ogled od 24. oktobra 2018 do 10. marca 
2019: https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/
skrivnosti-dolgega-zivljenja?id=4562.

9. Obišči Podbrezje in si oglej spomenik Ivane Kobilca. 
Podobo je izdelal kipar Mirsad Begić, pod njo pa so zapisali 
besede Videla sem svet in življenje. Spominsko obeležje stoji 
ob podobah literatov Karla Mauserja in Mimi Malenšek. V 
Podbrezjah si lahko ogledaš tudi vilo družine Pfäffinger.

10. V veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše si oglej 
alegorično sliko Ivane Kobilca Slovenija se klanja Ljubljani.

11. V Ljubljani poišči Ključavničarsko ulico, kjer je s svojo 
družino živela Ivana Kobilca. To je mala ozka ulica, ki povezuje 
Mestni trg in nabrežje reke Ljubljanice. Poišči Realko (danes 
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija 
Ljubljana ali enostavno Vegova), ki stoji ob Vegovi ulici 4; tam 
je slikarka priredila svojo prvo samostojno razstavo. Leta 1914 
se je za stalno preselila v Ljubljano na Cankarjevo nabrežje k 
sestri Mariji.

POTEPUH


