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Zoran Didek,  
iskalec v umetnosti in pedagog, 
105 let rojstva in 40 let smrti

Posavski muzej Brežice s svojim poslanstvom združuje različne strokovne in znanstvene veje ter področja, ki jih 
s skupnim poimenovanjem opredeljujemo kot dediščino. Različni pogledi, obravnave in vrednotenje naše dedišči-
ne so skozi po področjih opredeljene zbirke predstavljeni posamično, a vendar se vedno prepletajo in spletajo v 
celovitost, ki jo na različne načine že 65 let predstavlja muzej. Zagotovo ni naključje, da imajo prav likovni umetniki, 
akademsko izobraženi za oblikovanje lepote in njeno razumevanje ter predstavljanje drugim, zasluge za ustanovi-
tev različnih zbirk in muzejev. Tako je ob razstavi del Zorana Didka, ki zaključuje in zaokrožuje obeležbo 65-letnice 
Posavskega muzeja Brežice, prav, da se spomnimo tudi Franja Stiplovška (1898–1963), akademskega slikarja, 
učitelja in profesorja, ki je skupaj s somišljeniki najprej zaznal ter kmalu začel uresničevati potrebo po sistema-
tičnem zbiranju, hranjenju, vrednotenju in predstavljanju vseh vrst naše dediščine. 30. septembra 1939 je bilo 
ustanovljeno prvo posavsko muzejsko društvo (Muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice), tudi zaradi 
razumevanja pomena likovne odličnosti njegovih prednikov slikarjev pa je pod okriljem društva nastala prva muzej-
ska zbirka na območju Posavja v dvajsetem stoletju, in sicer novembra 1940 v odposvečeni cerkvi sv. Duha v Kr-
škem. Razstava v poznobaročni arhitekturi je predstavljala predvsem dela odličnih baročnih slikarjev, ohranjena v 
Krškem in v okolici. Po spletu razmer in muzeju nenaklonjenih okoliščin v Krškem je zbirka dobila dom v brežiškem 
gradu, skrb zanjo pa je prevzel Franjo Stiplovšek. 26. junija 1949 je bil ustanovljen Posavski muzej Brežice, ki je 
v 65-ih letih pripravil številne razstave, opredelil svoje poslanstvo v regionalnem prostoru, s svojim »domom«, še 
posebej z izjemnim baročnim spomenikom – poslikano baročno Viteško dvorano in drugimi vsebinami, pa privabil 
številne obiskovalce. Sodelavci muzeja so se trudili, da predanost in vizija ustanovitelja in prvega ravnatelja muzeja 
ne bi ostala brez odmeva v delovanju muzeja in v desetletjih, ki so sledila. Stiplovšek je bil tudi pedagog, učitelj 
risanja na krški meščanski šoli med letoma 1924–1941, in na novi brežiški gimnaziji med letoma 1945–1953, ter 
je bil ves čas razpet med lastno ustvarjalnostjo, pedagoškim in muzejskim delom. Ravno razpetost med različnimi 
vejami vsakdanjosti in nenehen nemir ter želja po odličnosti povezuje dva umetnika, ki zaznamujeta Posavje in tudi 
Posavski muzej Brežice. Tako je razstava Zorana Didka oziroma po številnih letih od prejema donacije razstava 
le-te umeščena med dve pomembni obletnici, muzejsko in umetnikovo. Še posebej povezuje tudi dva pomembna 
posavska umetnika ter njuno delo, predvsem pa njuno neprecenljivo dediščino.

Umetniki so večni raziskovalci, spremljevalci in kritični sooblikovalci družbe, postavljajo ji ogledalo, kateremu 
se družba ves čas nenehno izmika. Umetniki so pričevalci in zapisovalci, njihov zapis presega časovno dimenzijo, 
ostane za vedno in v nenehno berljivem »jeziku«. Med umetniki, ki jim je bilo raziskovanje likovnega polja, njegovih 
slogovnih, pripovednih in izraznih možnosti ter vpetosti v družbo neusahljiv izziv, ima v dvajsetem stoletju posebno 
mesto prav Zoran Didek, kateremu je namenjena zadnja in zaključna razstava jubilejnega leta 2014, ki se z nje-
govimi deli preveša v naslednje jubilejno leto, leto, ko obeležujemo 70 let konca druge svetovne vojne, 500 let 
vseslovenskega upora in tudi Didkovih 105 let rojstva in 40 let smrti. 
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Jožef Muhovič

Zoran Didek – 
življenje v permanentnem risarskem kontrapunktu 
s svetom in s samim seboj

»Vsega se ne da naučiti – bistvo je prepuščeno ustvarjalni intuiciji.«
Zoran Didek

»Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme.«1

Paul Valéry

Preživeti neko življenje ni, kakor bi se človek sprehodil preko polja, je nekoč zapisal Boris Pasternak. Živeti je 
tvegano, večkrat težko, včasih strašno. Pa tudi vznemirljivo, plodno, celo ekstatično, kadar se človek z melodijo 
svojega življenjskega elana aktivno zaplete z neodvisno melodijo sveta in jo kontrapunktira s čudenjem, duhovnimi, 
ustvarjalnimi in moralnimi izpostavljanji. In Zoran Didek je imel to srečo, da je tak kontrapunkt živel v prvi osebi 
ednine. Zahvaljujoč svojemu vedoželjnemu značaju in njemu na kožo pisanemu likovnemu instrumentu, ki mu 
prozaično pravimo risba. 

»Že kot študent je bil neke vrste ‘filozof’«, je o svojem možu z distance zrelih let povedala Smiljana Didek, »ne-
nehno je nekaj fantaziral. (…) Risal je zelo neposredno. Še posebej sproščeno pred publiko. V tem je naravnost 
užival. Zdelo se je, kot bi mu publika dajala moč in zaupanje vase. Rad je tudi pripovedoval. Vse, kar je bilo zanj 
novo, nepreizkušeno, ga je neustavljivo privlačilo. Ni maral ponavljanja in rutine. Vedno je bil pred časom in vsak 
problem, ki se ga je lotil, je rešil perfektno. Potem ga ni več zanimal. Tudi za lastna ustvarjena dela se ni brigal. Če 
bi ne bilo mene, bi se marsikaj izgubilo ali pa pristalo na kakšni zaprašeni polici. Med tisoč drugimi risbami. Kajti 
risal je zares veliko. Pravzaprav nenehno. Zdelo se je, kot da skozi risanje živi in misli«.2

In res je bilo tako. Risarski potisk njegove ustvarjalnosti zlahka in v obilni meri potrdi že površen pogled na 
njegov likovni opus. Didek je sicer odličen slikar, izviren likovni teoretik in pedagog, domiseln oblikovalec in kon-
struktiven intelektualec, a pod vsemi temi vlogami je vselej najprej … risar. Še več: pri Didku je na vseh omenjenih 
področjih prav risanje v bistveni meri prehodni ritual v neko do tedaj še neodkrito »drugo stanje« znanja, artikulacije 
in komunikacije. Preprosto zato, ker je interni princip risanja v tem, da za videzom odkriva nevidno, da zna biti 
hitrejši od prepuščanja toku v reki naključij in da daje besedo tudi necenzuriranemu jazu. 

 1 »Risba ni forma, je način videnja forme.«
 2 Cf. Jožef Muhovič, S slikarstvom na štiri oči. Deset seans, Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in obliko-

vanje, 2012, str. 71. 

Likovna umetnost je brezmejno raziskovalno polje, ki ga številni razumejo le bežno in redki sprejmejo kot 
bistveni del svoje istovetnosti. Ravno tisti, ki zmorejo globine, so tisti, h katerim se obračamo, katerih dediščino 
cenimo, jo hranimo in predstavljamo. Sodelavka Oži Lorber, kustosinja, umetnostna zgodovinarka, si je prizade-
vala za predstavitev donacije Didkove žene Smiljane Posavskemu muzeju Brežice. Hvala ji za njeno prizadevnost, 
za uspešno pripravljeno razstavo, katalog in obrazstavni program, ki bo predstavil Zorana Didka, enega najzani-
mivejših umetnikov iz Posavja, ki ima pomembno mesto tako v slovenskem kot v širšem prostoru. 

Alenka Černelič Krošelj, direktorica

Zoran Didek v mladih letih (hrani Posavski muzej Brežice)
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Intermezzo o risbi

Vidno in nevidno. Podobno kot slikarji zgodnje abstrakcije in neoplasticisti je tudi Didek – sprva intuitivno, ka-
sneje pa vedno bolj reflektirano – verjel, da se za spreminjajočimi naravnimi oblikami skriva nespremenljiva, čista 
likovna realnost, ki jo mora likovnik napraviti dostopno lastnemu in družbenemu izkustvu.3 To, kar se na površju 
kaže kot naključje, neberljivost, kot zmešnjava nitk in vozlov, se na hrbtni strani »morfološkega gobelina« narave, 
do katere vodijo strategije likovnega abstrahiranja, razodene kot jasna slika; čista v konturah, koncentrirana v izra-
zu, resničnejša in prepričljivejša od tega, kar pijejo s površine naše oči. Ali z besedami Mauricea Merleau-Pontyja, 
ki bi jih zlahka podpisal tudi Didek: »Pomen je neviden, toda nevidno ni protislovje vidnega. Vidno ima nevidno 
notranje ogrodje, in nevidno je skriti notranji ekvivalent vidnega«.4

Prehitevanje toka v reki naključij. Kot izraz dogajanj, ki jo pogojujejo, obrača risba proti gledalcu najprej obraz 
hitrega in koncentriranega razodetja, ki ga je sposobna zabeležiti risarjeva takojšna ekspresija. Za tem reaktivnim 
vidikom pa se skriva še druga, aktivna in konstruktivna plat risanja. Namreč tista, ki povzroči, da risarska akcija ni 
le seizmogram umetnikovega srečanja z brezobličnim, ampak tudi pobudnik in pospeševalec soočenja z brezo-
bličnim. Se pravi pospeševalec artikulacije tega, kar je umetnik v temnem ciklonu oblikovne neizrazitosti ugrabil 
kot pobudo, namig ali izziv za kreacijo. Pred risarsko akcijo in neodvisno od nje obstaja vsebina kot slutnja, torej 
v nerazvitem stanju. Razvije in precizira se šele v procesu risarske artikulacije, brez katere bi je v tej razviti obliki 
sploh ne bilo. Z drugimi besedami: risba je arena, v kateri se impulzivno razvija potreba po redu, ritmu in obliki, teh 
treh stvarnostih, ki se, kot pravi Czesłav Miłosz, zoperstavljajo kaosu in niču v naših življenjih in omogočajo, da je 
človek hitrejši in modrejši od toka stvari, ki bi se sicer zgodile same od sebe.  

Necenzurirani jaz in necenzuriran izraz. Po Walterju Koschatzkem5 izhaja kvaliteta prostoročne risbe v prvi 
vrsti iz njene neposrednosti. Ker risarske poteze praviloma še niso zadržane s premislekom, zahtevno tehniko, 
smotrom ali naročilom, se lahko v njih izrazijo najbolj avtentične likovnikove notranje vizije, slutnje in celostni po-
gledi na stvari v njem in izven njega. Hegel v svoji Estetiki piše, da zasluži ročna risba največjo pozornost, saj v njej 
umetnikov duh neposredno preide v spretnost njegove roke in lahko na ta način izrazi vse, kar je v njem.6 Zato je 
risbo mogoče imeti za najbolj necenzuriran izraz umetnikovega jaza in za priročno sredstvo, s katerim je moč vsto-
piti v skrajno prvinske in intimne okoliščine oblikujočega duha. Risba komajda daje prostor za refleksivne manevre, 
ki jih sicer dopuščata slikarstvo in kiparstvo. Bolj kot ti dve panogi je neposredni izraz, tako da se zdi, kakor da 
sta v njej material in forma izključno v funkciji ekspresije.7 Dobra risba mora bistveno izraziti v skrajni ekspresivni 
zgoščenosti. In ga tudi. Tudi pri Didku.

 3 Podrobneje cf. Jožef Muhovič, Modernism as the Mobilization and Critical Period of Secular Metaphysics. The Case of Fine/Plastic 
Art, v: Filozofski vestnik XXXV/2 (2014), str. 47–65.

 4 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, suivi de notes de travail (izd. Claude Lefort), Paris: Gallimard, 1964, str. 131. 
 5 Walter Koschatzky, Die Kunst der Zeichnung. Technik, Geschichte, Meisterwerke, München: dtv, 1981, s. 205. 
 6 »Die Handzeichnung verdient höchstes Interesse, indem man das Wunder sieht, wie der ganze Geist unmittelbar in die Hand 

übergeht. (…) Einfall und Ausführung erscheint als ein und dasselbe«; Ročna risba si zasluži največjo pozornost, ker je v njej mo-
goče opazovati čudež, kako celotni duh neposredno prehaja v spretnost roke. (…) Zamisel in izvedba se zdita v njej eno in isto; Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Ästhetik, 2. zv., Berlin–Weimar: Aufbau-Verlag, 1976, s. 213. 

 7 Cf. Donald Kuspit, Die Form der emotionalen Energie, v: Jörg Zutter (izd.), Julian Schnabel. Arbeiten auf Papier 1975–1988, Mün-
chen: Prestel Verlag, 1989, s. 23. 

V kontrapunktu z naravo

Kadar pri Zoranu Didku govorimo o risarskem kontrapunktiranju »neodvisne melodije sveta« z izvirno kreacijo, 
govorimo vsekakor najprej o kontrapunktiranju narave. Didek je bil do konca svojih dni njen občudovalec. Narava 
ga je prevzemala s kompleksnostjo oblik in s cézannovsko preprosto abecedo, ki jo je mogoče razbrati v njenih 
prostorskih formah. Bila je njegova Muza. In v odnosu do nje je Didek kot umetnik vselej čutil odgovornost, da ne 
sledi zgolj površini njenih fenomenov, ampak njihovi podkožni – tektonski, strukturalni, univerzalni – resničnosti.8

»Velika razlika je med videti kakšno stvar brez svinčnika v roki in videti jo, kadar jo rišemo«, je ob opazovanju 
Edgarja Degasa pri risanju zapisal pesnik Paul Valéry, »celo najbolj znan predmet postane čisto drugačen, ko ga 
skušamo narisati: opazimo, da ga pred tem nismo poznali, da ga nismo nikoli zares videli«.9 Iz tega je moč razbrati, 
da je risanje, ko gre za že obstoječe predmete in pojave, prvovrstni katalizator zaznavanja. Dejstva, da je risanje v 
izhodišču »precizno gledanje« in da »risba ni forma, ampak način gledanja forme«, se je Didek zavedel zelo zgo-
daj.10 Precizno opazovanje in gledanje forme skozi risarsko akcijo je Didka najprej vodilo k spoznavanju naravnih 
oblik in naravnega procesa vidnega zaznavanja, v nadaljevanju pa k spoznanju, da je narava velika tudi v majhnih 
stvareh, da je »čitljiva« in se dâ spoznati, če jo razumno spoznavamo.

Narava je bila zanj odprta knjiga: »Živa materija, ki ne misli, a vendar ustvarja spremenljive vtise in predstave 
(...) v naših mislih. Forme narave težijo k svetlobi kot živa bitja. Iščejo ugodne pogoje za razvijanje svoje lepote«.11 
V organizaciji živih oblik, rastlin, kristalov, pokrajin, človeških teles itn. je Didek neumorno odkrival strukturalne 
in konstrukcijske invariante. Skušal jih je razumeti in artikulirati v obliki posplošenega modela,12 ki ga je mogoče 
uporabiti za razumevanje in rekonstrukcijo že obstoječih in za artikulacijo še neobstoječih oblik (cf. npr. risbe 
Strukture? iz leta 1960 iz donacije13 Didkovih risb v Posavskem muzeju Brežice, inv. št. KZ 1/912, 1/913, 1/914 
in 1/915, pa tudi znamenite analitično-sintetične kredne risbe na šolsko tablo, ki so spremljale Didkova predavanja 
in so jih študentje, ki so se zavedali ne le njihove študijske uporabnosti, ampak tudi njihove minljivosti, pridno foto-
grafirali14). Prepričan je bil, da si likovni ustvarjalec s študijem zgradbe naravnih oblik ostri občutek za homogenost 
in razčlenjenost, za ritme rasti in kristalizacijo mirujočih in dinamičnih oblik. Tako lahko iz umetniškega soočenja z 
naravo nastane novo, humano, ki raste po univerzalnih »tektoničnih zakonih«15 narave in ima prav zato prepričljivo 
resničnost in lepoto nečesa živega. 

To pomeni, da učenje od narave za Didka ni bil le splošno znani uverturni akademijski študij »po modelu«, am-
pak kompleksen in za likovnega ustvarjalca permanenten študij, ki skozi razumevanje notranje zgradbe naravnih 
oblik vodi k odkrivanju oblikotvornih principov, s katerimi se lahko likovnik, če jih vzame za Arhimedovo točko svoje 

 8 O tem govori tudi vsa njegova izvirna likovna teorija. Cf. Zoran Didek, Raziskovanje oblikotvornosti, Ljubljana: DDU Univerzum, 1974, 
str. 47–54.

 9 Paul Valéry, Degas, danse, dessin (1936), cit po: Paris: Gallimard, 41965, str. 12.
 10 Cf. Muhovič, S slikarstvom na štiri oči, str. 66–67. 
 11 Didek, Raziskovanje oblikotvornosti, str. 34.
 12 Cf. ibid., 210–211.
 13 Gre za donacijo Didkovih risarskih del, ki jih je leta 1996 in 1997 Posavskemu muzeju v Brežicah podarila akad. slik. Smiljana Didek. 
 14 Cf. Didek, Raziskovanje oblikotvornosti, str. 122–124, 126, 179, 223, 226–230; povečave študentskih fotografskih posnetkov 

Didkovih »tabel« so bile razstavljene leta 1972 v okviru kongresa INSEA v Zagrebu in vzbudile mednarodno pozornost.
 15 Ibid., str. 17.
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kreacije, tudi odtrga od narave in ustvarja forme, ki jih narava sama ni proizvedla, jih je pa mogoče proizvesti na 
osnovi poznavanja njenih vizualnih in prostorskih zakonitosti. Rezultat tako intenziviranega študija so oblikotvorne 
regulative, ki jih je Didek – presenetljivo – doživljenjsko ponotranjil že v času svojega študija na zagrebški likovni 
akademiji. Imenujejo se: težnja k prečiščevanju oblik, težnja k spontani in ekonomični artikulaciji in zavest o slikar-
jevi avtonomnosti pri realizaciji oblik. 

Za ponazoritev težnje k prečiščevanju in likovni karakterizaciji oblik lahko služijo risarska dela iz zbirke Posav-
skega muzeja Brežice, kot so Obraz (inv. št. KZ 1/813), Figuri (inv. št. KZ 1/848), Obrazi (inv. št. KZ 1/852), 
Avtoportret (inv. št. KZ 1/863), Sama iz leta 1950 (inv. št. KZ 1/898), Skupinski portret (inv. št. KZ 1/776), Brez 
naslova (inv. št. KZ 1/917), Obraz II (inv. št. KZ 1/821) in še mnoge druge. 

Težnjo k spontani, ekonomični in mestoma igrivi artikulaciji, ki pa nikoli ne zapade v prazno virtuoznost in še 
manj v spogledljivo maniro, izžarevajo praktično vsa Didkova risarska dela. Če gledamo s stališča donacije v Po-
sav skem muzeju, jo s poudarkom utelešajo dela, kot so Glava (inv. št. KZ 1/801), Figuri (inv. št. KZ 1/843), 
Figure (inv. št. KZ 1/854), Kompozicija (inv. št. KZ 1/870) idr.

Zavest o slikarjevi avtonomnosti pri realizaciji oblik temelji na morfološkem univerzalizmu, ki ga je Didek iz narave 
pretakal v svoje delo, torej v kulturo. Ta zavest ga je osvobajala na vsej črti. Sicer je v svoji predstavnosti še vedno 
ostajal navezan na motivno predlogo, vendar ne za to, da bi govoril o njej (npr. o tej ali oni konkretni krajini, figuri, pro-
storu), ampak da bi pokazal njeno globinskostrukturno resničnost. Nastale so rešitve, ki so ga po eni strani na nek 
zelo oseben način približale likovni »čistosti« prvih abstraktistov,16 po drugi strani pa celo prizadevanjem nepredme-
tnih umetnikov, da bi ustvarili oblike čiste humane resničnosti in lepote, ki jih narava ni in bi jih ne mogla proizvesti.17 
A takoj, ko se je približal tej oblikotvorni avtonomiji, je problematiziral tudi njo in se spet vrnil k svoji Muzi – naravi. 

Kot kažeta Didkova izkušnja in izkušnja mnogih drugih likovnih ustvarjalcev, vnese risanje v človeško doživetje 
jasnost in preciznost prav s tem, da doživetje oblik »prostorsko razvije«. Še bolj radikalno pa se ta katalizatorska 
funkcija risbe pokaže, ko gre za artikulacijo »neoprijemljivih« psihičnih vsebin, slutenj in intuicij. Šele takrat, ko 
risarska poteza omeji nek prostor na ploskvi ali v prostoru in povzroči, da v sicer nezaključenem okolju nastane 
neka zaključena oblika,18 nastanejo pogoji, ki omogočajo artikulacijo vsebin. Vsebine oziroma pomeni se namreč 
lahko oprimejo zgolj bolj ali manj zaključenih in definiranih delov vidnega in slikovnega prostora, medtem ko se 
nezaključenih delov prostora ali ploskve ne morejo oprijeti. Vsem zaključenim, s konturo omejenim področjem 
prostora lahko damo nek pomen, ki jih ločuje od nezaključenega okolja. Intuicija zasluti neko vsebino, ki pa jo je 
mogoče precizirati šele v zavesti (vsaka umetniška zamisel je takšna slutnja). Na drugi strani pa je snov, likovna 
materija, ki naj bi to vsebino nosila. Ta snov z likovnega stališča tudi ni prostorsko natančno določena, dokler ne 
dobi oblike. Tako se pomen precizira v medsebojnem sodelovanju oz. interakciji nejasne zamisli, ki išče obliko, in 
amorfne snovi, ki išče vsebino, da bi postala nosilka smisla. Proces risarske artikulacije to interakcijo omogoča 
in regulira. Linearni obris omogoči zamisli, da se pozunanji in stópi zavesti nasproti kot objekt zaznavanja. Med 
zamislijo subjekta in vidnim likovnim znakom nastane objektivni odnos, ki omogoča kritično preverjanje zamisli. 
Risba torej pomaga misli, da se oblikuje v in-formirano zaznavo, ko misel iz intuitivne slutnje prevede v artikulirano 

 16 Cf. dela iz donacije v Posavskem muzeju Brežice: Prostor (inv. št. KZ 1/873, 1/874, 1/875, 1/876, 1/877), Kamnolom (inv. št. 
KZ 1/878), Kompozicija (inv. št. KZ 1/800), Prostor (inv. št. KZ 1/873, 1/874, 1/875) itd.

 17 Cf. dela, kot so: Prostor (inv. št. KZ 1/876), Kamnolom (inv. št. KZ 1/879), Kompozicija (inv. št. KZ 1/884), Prostor (inv. št.  
KZ 1/894, 1/895) itd.

 18 Cf. npr. risbo Oblikovanje prostora, 1974, v: Didek, Raziskovanje oblikotvornosti, str. 30.

prostorsko obliko in s tem povzroči, da pomen slutnje postane duhu dostopna in-formacija. Toda linija ne omogo-
ča tega pozunanjenja samo misli, ampak tudi občutje etične ali estetske narave ter jih tako pripravi za racionalno 
presojo, ki je značilna za mišljenje in kompleksno doživljanje. 

To pa nakazuje še en vidik Didkove risarske ustvarjalnosti.

V kontrapunktu s samim seboj

Če bi želeli na podlagi Didkovega opusa trezno oceniti njegovo ustvarjalno naravo, bi morali reči, da se kljub 
introvertnemu značaju kaže kot ekstraverten ustvarjalec, ki ga živo zanima svet okoli njega in je zato njegov interes 
obrnjen navzven, v naravo, k ljudem, v prostor, v kozmos in v tisto, kar se skriva za videzom vsega tega.19 Na aktivi-
stični strani njegove kreacije je nagnjenost k raziskovanju, analizi, logiki in redu. Ta stran pa v njegovem ustvarjanju 
ni vse. Že usodna zavezanost risbi, s katero je mogoče spontano vstopiti v skrajno prvinske in intimne okoliščine 
oblikujočega duha, pripoveduje o tem, da Didkov élan vital ne živi zgolj navzven, ampak tudi navznoter, da Didek 
ni zgolj ekstra-navt, ampak tudi intra-navt, kontemplativec, ki ve za svoje intimne globine in mu je zanje mar. Ta 
vidik pri Didku sicer ni na površju, je pa vselej čisto blizu, saj je njegov »delovni prostor« od nekdaj tematiziranje 
meja: med zunanjim in notranjim, med obliko in strukturo, med objektivnostjo in subjektivnostjo, med znanjem in 
intuicijo, med videzom in karakterjem, med zunanjo prilagoditvijo in notranjo travmo. 

Interes za likovno konfrontacijo z intimo bivanja je pri Didku najprej in morda najbolj naravno razviden iz njegovih 
številnih avtoportretov, ki že kot motiv eksistencialno stojijo na meji med zunanjo naravo (videzom) in notranjo naravo 
(psiho, duhom, karakterjem), avtor pa si pri njih prizadeva zunanjost armirati s poudarjeno predstavo notranjosti. Teh 
avtoportretov je v Didkovem opusu precej in jim lahko v različnih tehnikah sledimo od zgodnjih do poznih ustvarjalnih 
let. Velika večina zgodnjih avtoportretov je v oljni, velika večina poznih pa izključno v risarski tehniki. V zbirki Posavske-
ga muzeja jih najdemo na primer pod inventarnimi številkami KZ 1/783, 1/833, 1/863, 1/864, 1/865, 1/904.

Pri Didkovih avtoportretih zelo verjetno ni šlo za sistematično spremljanje sprememb na relaciji umetnikova 
fiziognomija/psihologija. Veliko bolj so videti kot spontani, hitri rezi v to relacijo, polni oblikotvorne zanesljivosti in 
igrivosti, polni plastične prepričljivosti in ekspresivne zgoščenosti, polni linearne askeze in likovne odkritosti. Ne-
redko spominjajo na risarske seizmo- oziroma psihograme, ki se ne sramujejo nobene svoje amplitude, nobene 
spontanosti, nobene nekontroliranosti in celo nobene stranpoti.20 V njih se Didek prikazuje kot ekvilibrist, ki pred 
publiko ne more taktizirati in tvega bodisi uspeh bodisi neuspeh. Ob njegovih risarskih avtoportretih človek zlahka 
pomisli na znamenito misel Jeana-Augustea-Dominiquea Ingresa, da je »risba poštenost likovnega umetnika«,21 
se pravi izraz njegove resničnosti. Skratka: Didek v avtoportretih svojo notranjo resničnost neženirano kontrapunk-
tira z necenzuriranim pogledom in popolno oblikovno odkritostjo. Z risarsko samozavestjo, kadar je notranjost 
samozavestna, s tipajočo potezo, kadar se notranjost išče v novem izrazu, z risarsko rudimentarnostjo, kadar je 
notranjost do sebe neprizanesljiva, s popolno spontanostjo, kadar se želi notranjost razgaliti. 

 19 Cf. Muhovič, S slikarstvom na štiri oči, str. 73–80.
 20 Cf. Didek, Raziskovanje oblikotvornosti, str. 251.
 21 Cf. Elisabeth Holt (ur.), A Documentary History of Art III (From the Classicists to the Impressionists), New York: Doubleday, 1966, 

str. 37.
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V introvertiranem raziskovanju in izražanju svoje intime pa Didek ni navezan zgolj na inventuro s svojim avtoportre-
tnim jazom, ampak tudi na inventuro s travmatičnimi dogodki medvojnega in povojnega časa, ki so njegov jaz zazna-
movali in prizadeli s človekovim tragičnim ugrezom na raven animaličnosti. Te dogodke je skušal psihično potlačiti, 
vendar neuspešno. Njegov opus namreč kaže, da so se ti dogodki v njegovo eksistencialno obnebje periodično 
vračali in terjali nova in nova likovna soočenja. Ta soočenja obvladujeta dva tematska sklopa: tematika deportacije 
sarajevskih židov, ki jim je bil priča (ciklus Transporti smrti iz leta 1951; V internacijo, inv. št. KZ 1/770, 1/771, 
1/780), in njena simbolična hipostaza – tematika sedmine, ki bi jo avtor v naravnost antigonskem naporu želel 
»pripraviti« vsem medvojnim in povojnim, pokopanim in nepokopanim žrtvam (Sedmina, inv. št. KZ 1/781, 1/782, 
1/901). Pa mu to definitivno in pomirjajoče sedminsko slovo, na katerega aludira, v nobeni artikulaciji dokončno ne 
uspe. Preprosto zato, ker o njem nima izkustva iz resničnosti. 

Zaključek

Če pogledamo vzdolž enormnega Didkovega risarskega opusa, katerega del je v Posavskem muzeju v Breži-
cah, lahko ugotovimo, da ni le obsežen in raznolik, ampak predvsem zelo kompleksen, ker se kontrapunktično 
odziva na »neodvisne melodije« narave, likovnega medija in zapletene človeške psihe v zgodovinskem prostoru in 
času. V njem so po eni strani vidni procesi likovnega odkrivanja reda – v naravi, v človeku, v risbi in sliki; pri čemer 
so za Didka vsi ti redi logično soodvisni. Po drugi strani so v njem prezentni procesi odkrivanja izvirnega načina 
artikulacije reda v likovnem delu; Didek v tej zvezi na praktični ravni nenehno »citira« Henrija Matissa, ki pravi, da 
red in jasnost v likovnem delu vselej govorita o tem, da sta ta red in ta jasnost obstajala tudi v umetnikovem duhu in 
da se je umetnik zavedal njune pomembnosti.22 Po tretji strani pa se v Didkovem risarskem opusu kažejo procesi 
artikulacije človekovih intimnih in travmatičnih duhovnih vsebin v objektivirani formi, se pravi tvegani procesi, ki 
zlahka omahnejo na nizki amplitudi pozunanjenosti in nezadostne koncentracije, stežka in redko pa se poženejo 
visoko k bistvu in absolutni obliki; preprosto zato, ker je bistvo pridržano ustvarjalni intuiciji.

Namreč potem, ko se umetnik nauči vsega, česar se je mogoče naučiti. Ker je Didek za to vselej dobro poskr-
bel, so nekatere njegove risarske amplitude osupljivo visoke. Njegove risbe pa znajo biti presenetljivo velike tudi 
v majhnih stvareh. 

 22 Henri Matisse, Notizen eines Malers, v: Charles Harrison & Paul Wood (izd.), Kunsttheorie im 20. Jahrhundert. Künstlerschriften, 
Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interwiews, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2003, zv. I, str. 99.

Oži Lorber

Svetovi risbe Zorana Didka

S pogledi v bodočnost so se porajala upanja, da se dotaknem daljav in stvari  
v zametku. 
Približujejo se zadovoljstva, ko stvari prenehajo biti oddaljene in ko neznano
postane intimno.       

 Zoran Didek

Področje likovne umetnosti je z občasnimi umetnostnimi razstavami in z zbiranjem gradiva umetnostnozgodo-
vinskega oddelka že vrsto let usmerjeno v načrtovanje postavitve stalne razstave, ki bi obiskovalcem predstavila 
pregledno raznovrstnost likovne ustvarjalnosti umetnikov Posavja od sredine 20. stoletja dalje. Jedro zbirke bodo 
predstavljali domači avtorji, ki so kakorkoli povezani s Posavjem, mednje vsekakor sodi akademski slikar Zoran 
Didek (1910–1975). Zoran Didek se uvršča med najbolj vsestranske ustvarjalce minulega stoletja na Slovenskem. 
Ob slikanju, risanju, študijski ilustraciji in grafiki se je posvečal še oblikovanju, hkrati pa je bil izvrsten likovni peda-
gog in teoretik. Za svoje plodovito življenjsko delo ter razstavo v Krškem je prejel Prešernovo nagrado leta 1975. 
V galeriji Posavskega muzeja Brežice predstavljamo izbrana dela iz zbirke risb in grafik – z izjemo akvarela –, ki 
jih je muzeju podarila slikarjeva soproga Smiljana Didek v letih 1996 in 1997. S študijsko razstavo je predstavljena 
njegova izrazita umetniška pripoved v risbi in grafiki z njemu lastnimi upodobitvami figur, obrazov, parov, aktov, 
žanrskih prizorov, med katerimi prav gotovo izstopajo značilno njegove krokirane risbe, predvsem avtoportreti.  

Zoran Didek, ki svoj prvi slikarski poduk dobi v Krškem med letoma 1924 in 1925 na meščanski šoli pri prof. 
Franju Stiplovšku, je zaključil študij slikarstva v Zagrebu na Akademiji za likovno umetnost leta 1933. Po zaključku 
študija je poučeval na srednjih in višjih šolah na otoku Krku, v Zagrebu in Sarajevu, med letoma 1967 in 1974 je bil 
redni profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, zelo rad pa se je vedno znova vračal v rojstni kraj svoje 
matere, Podbočje, kjer sta si z ženo Smiljano uredila dom in kjer je preživljal svoj prosti čas z aktivnim slikanjem v 
ateljeju ali v naravi, na zelenih bregovih, ob zeleni Krki. Kot pedagog je, poleg rednega dela z dijaki in kasneje s 
študenti, posvetil veliko pozornost tudi razvoju otroške risbe, za kar mu je leta 1970 Zveza mladine Slovenije po-
delila zlato značko za mentorsko delo z mladimi. Njegovo knjigo z naslovom Raziskovanje oblikotvornosti mnogi 
pedagogi v izobraževalnih ustanovah še danes uporabljajo kot temeljno literaturo pri svojem delu.

V pričakovanju 105-jubileja slikarjevega rojstva in 40-obletnice slikarjeve smrti se bo v prihodnjem letu zagotovo 
zvrstila vrsta spominskih razstav, posvečenih Zoranu Didku, enemu ključnih virtuoznih risarjev in teoretikov, ki je 
zaznamoval polpreteklo umetnost na Slovenskem. Pred vstopom v Didkovo spominsko leto Posavski muzej Brežice 
ob svoji 65-letnici delovanja predstavlja donacijo Zorana Didka, ki jo je muzeju pred desetletji z vsem zaupanjem 
podarila soproga, slikarjeva sopotnica že od študijskih let, tudi sama akademska slikarka, Smiljana roj. Ivančič.  

Kljub temu da se je večina umetnostnih zgodovinarjev posvečala predvsem Didkovemu krajinskemu slikarstvu 
in ga največkrat poistovetila z barvnim realizmom v cezannovski maniri, se bomo v priložnostni razstavi, ki bo hkrati 
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uvod v leto dveh slikarjevih obletnic, osredotočili na njegova dela na papirju, skice, študije, krokije, risbe in grafike 
ter akvarel, ki je med vsem izbranim gradivom eden redkih primerov, kjer je slikar spregovoril z barvo.

Njegova ustvarjalna pot se je začela leta 1928 na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu, kjer je študiral 
pri veljakih hrvaške likovne umetnosti Jozi Kljakoviću (risanje glave), Maksimiljanu Vanki (mali akt), Vladimirju 
Beciću (slikarstvo), Ljubu Babiću (mali akt), Tomislavu Krizmanu (grafika), pri umetnikih, ki so spodbujali vsak 
na svoj način v Didku samosvoj izrazni karakter. Študiral je skupaj s kolegi, danes eminentnimi imeni slovenske 
umetnosti: Francetom Miheličem, Maksimom Sedejem, Frančiškom Smerdujem, Francem Uršičem, Zoranom 
Mušičem, Stanetom Dremljem, Dorom Klemenčičem, Gabrijelom Stupico in Zdenkom Kalinom ter ob zaključku 
študija leta 1933 z odliko, kot najboljši, diplomiral pri prof. Babiću. Po poroki s kolegico, študentko slikarstva 
Smiljano Ivančič iz Opatije, in po rojstvu sina Zorana leta 1931 se je še intenzivneje posvetil študiju in se leta 
1933 prvič udeležil razstave v Mariboru s klubom »Petorice«, ki je združevala skupino akademsko izobraženih 
slikarjev. Kasneje se je pridružil v Ljubljani ustanovljenemu klubu »Neodvisnih«. V okviru te skupine so delovali 
še Nikolaj Pirnat, Maksim Sedej, Stane Kregar, Karel Putrih, Franc Mihelič in Zoran Mušič, s katerimi je večkrat 
razstavljal. Njegovo predvojno slikarstvo je dr. Stane Mikuž označil kot barvni realizem, usmerjen k absolutnemu 
slikarstvu1; po vojni je šel svojo pot: nihal je med preprostostjo logičnega mišljenja in med doživeto poezijo tre-
nutka.2 Didek se je neposredno po vojni, ki ga je prizadela in zaznamovala, znašel v porušeni domovini in začel 
skupaj z bratom, gradbenim inženirjem, pomagati pri projektiranju obnove porušenih domačij Kozjanskega. Kot 
umetnik in izrazit razumnik je iskal tudi v odnosu do prostora konkretne likovne rešitve. Leta 1946, ko so ga 
povabili na novoustanovljeno Šolo za umetno obrt, ga je pedagoško delo usmerilo v raziskovanje likovne teorije, 
v študij in pisanje. Zanimalo ga je prav vse, kar je bilo živega okrog njega – oblikovanje uporabnih predmetov, 
opremljanje knjig, projektiranje urbanističnih rešitev za postavitve javnih spomenikov (spomenik padlim borcem 
v Žalcu, Šoštanju, Domžalah in Kočevju), sodelovanje pri filmu. Izrazito pionirsko delo je njegova likovna oprema 
hidroelektrarn (Medvode, Vuzenica, Mariborski otok), tovarniških objektov (tovarna Melamin v Kočevju) in šol, ki 
v tistem času tudi drugod po svetu še niso bile običajna praksa. Tako je bil Didek – slikar, polno vpet v družbeno 
dogajanje, leta 1949 in 1952 med soustanovitelji Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije in Društva oblikoval-
cev Slovenije. V tem času je že predaval honorarno na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1956 
je pričel z delom na Višji pedagoški šoli, kasnejši Pedagoški akademiji v Ljubljani, kjer je poučeval slikarstvo in 
likovno teorijo, deset let kasneje je kot redni profesor poučeval na Akademiji za likovno umetnost, kjer je delal 
vse do upokojitve leta 1974. Šest let pred upokojitvijo je bil izvoljen za predsednika Zveze likovnih pedagogov 
Jugoslavije in nacionalnega komiteja INSEA (International Society for Education through Art). Avgusta 1972 je 
pripravil v Zagrebu na 21. kongresu INSEA razstavo o pedagoškem delu z mladimi ter že drugič sodeloval z re-
feratom, tokrat s temo o kontinuiteti v likovni vzgoji (prvič z odmevnim predavanjem Prostorski odnosi likovnih 
prvin). Vseskozi pa mu je bila čista umetniška praksa intimna sopotnica, ves čas po vojni, ko ga je ob selitvah in 
političnih pritiskih – še vedno prizadetega od vojnih grozot in deportacij sarajevskih židov in Srbov – spremljala 
tema V internacijo kot večna senca, h kateri se je skupaj s tematiko Sedmine vračal vedno znova vsa povojna 
leta, vse do smrti. Vzporedno je mnogo slikal in ustvarjal, manj razstavljal, in za cikel slik z motiviko Dolenjske je 
prejel Trdinovo nagrado leta 1962. 

 1  Dr. Stane Mikuž: Nekaj načelnih misli k razstavi neodvisnih, v: Kulturni pregledi, Razstava Kluba neodvisnih, 1937.
 2  Ob obletnici rojstva Zorana Didka, Delo, 11. 6. 1979.

Njegova zvesta spremljevalka je bila risba in kot je o svojem možu z neizmerno ljubeznijo in spoštljivostjo do 
njegovega dela povedala žena Smiljana Didek, je venomir skiciral, risal in beležil, neprenehoma je bil z risalom 
v roki in vsak papir v bližini je bil dobrodošla podlaga njegovi risbi3. Tako je nastalo v obdobju, ko se je preselil v 
Ljubljano in kasneje ob bivanju v Parizu ter po njem, nepregledno število risb4.

V Posavskem muzeju Brežice hranimo heterogen nabor raznolikih risb, skic, krokijev in grafik s figurami, akti, 
polakti, ljubezenskimi pari, avtoportreti, žanrskimi motivi, med slednje sodita predvsem njegovi najbolj znani temi 
V izgnanstvo in Sedmina ter seveda krajina. Ker želimo predstaviti izključno podarjena dela iz let 1996 in 1997, 
ki so kronološko po večini neopredeljena, lahko nastanek umetnin ugotavljamo le na podlagi analogije in jih lahko 
povežemo v posamezne sklope. Kljub na videz priložnostnemu izboru je iz vsega razstavljenega gradiva razvidno 
dvoje: umetnikova osnovna likovna problematika in ustvarjalno bistvo, na eni strani njegova samosvoja umetniška 
izpoved, skozi katero se nam razkriva ustvarjalni genij z raznolikimi svetovi Didkove značilne heterogenosti v risbi, 
na drugi strani njegov analitično usmerjen duh. 

Didkova risba kot nosilec neposrednega prenosa ustvarjalnega videnja na dvodimenzionalni ploskvi s črto, 
senčenjem svinčnika, oglja, tuša, polstenega peresa – flomastra, kemika ali kateregakoli drugega sredstva zapisa 
je izraz domišljijskega oz. vidnega sveta in kot taka predstavlja v sebi zaključeno, dovršeno umetnino. Čeprav je 
v prvi vrsti risba lahko predvsem skica, trenutni zapis npr. predmeta, figure, krajine, ki bo služila kot neposredni 
model prihodnji sliki ali grafiki, ima pri Didku značaj samostojne in dokončne umetnine. 

In Didek se je rad preizkušal predvsem v različnih materialih, ki so mu omogočali z drugačnim izraznim sred-
stvom drugačne izrazne možnosti, s katerimi se je uresničila njegova likovna vizija, ki se je dostikrat prelila v dru-
gačno, raznoliko in enkratno popolnost vidne oblike. Očitne so razlike med tušem in flomastrom, nasproti klasič-
nim tehnikam kred in pastelov. Posebno za flomastre velja, da se njihova črta spreminja v ploskev in je drugačna 
od vseh dosedanjih, ni ne lahkotna vodena sled akvarela, ne prašna črta klasičnih krednih risb oz. pastelov.

Hkrati je potrebno opozoriti na tesno povezanost med grafiko in risbo, saj je temelj grafike prav risba, ki jo naj-
demo v skici ali osnutku. Če nosi risba prvinskost in spontanost, je v grafiki poudarek na skorajda samostojnem 
življenju risbe, ki ni le pomagalo grafiki. Neposrednost risbe je izražena s tokom linije, ki izvira iz svobodnega giba 
roke in izraža avtentičnost notranje vizije risarja. Risba v svoji prvobitnosti se rojeva skozi vidnost raznolikosti obču-
tij, razpoloženj, vtisov in zamisli, se udejanja v poglobitvah pojma likovnega prostora. 

Raziskovanje oblik neposredne narave je Didek razširil na tvornost oblike makro(tektonika) in mikrokozmosa 
(anatomija), na začetku prav z analitičnimi in konstruktivnimi risbami, ko je dijakom in študentom na predavanjih 
spontano s kredo nizal primere neposredno na šolsko tablo5. Poglobljeno raziskovanje oblik pa se je posledično 
vzporedno kazalo tudi v Didkovem risarskem opusu. Če so nekatere risbe, vezane na izbrani »model«, zaznamova-
ne s polnoplastičnim akademijskim naturalizmom, je večina njegovih krokijev in skic postajala vedno manj odvisna 
od izbranega motiva, postajala je bolj spontana, svobodnejša v izrazu, jasna in tekoča, v prenekaterih krajinah se 
je z reduciranjem oblik narave v geometrizem črt približal robu nepredmetnosti.

 3 Večina risb je na manj kvalitetnih papirjih, od ovojnega, pavs papirja, do kartonskega, miniaturnega papirja Tobačne tovarne Ljubljana, 
na katerih je viden žig z letnico, ki ju je vključil kar v kompozicijo risbe. 

 4 Goran Milovanović, muzejski svetovalec v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, poudarja, da je doslej evidentiranih prek 
osemsto Didkovih risb in skic.

 5 Večje število fotografskih povečav s posnetki ilustrativnih risb na šolski tabli hrani Posavski muzej Brežice od leta 1997.
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Izbor del je raznovrsten in pregleden hkrati, čeprav zajema le nekaj datiranih del, z najstarejšim Pogoriščem 
iz leta 1946, preko dveh pariških risb Ob mizi I, II iz leta 1957, nastalih dve leti po trimesečnem izpopolnjevanju v 
Parizu, Snovanja iz leta 1958, serijo Struktur iz leta 1960 in figuraliko v grafikah iz leta 1965. Okrog teh se nizajo 
motivi, ki jih lahko opredelimo v sklope oz. cikle. Izbrana dela kažejo njegovo umetniško širino in razvoj ter naka-
zujejo konstante, ki so značilno ponavljajoče v svoji raznovrstnosti. Pogosti motivi so iz sklopa figur z ljubezenskimi 
pari, akti, polakti in obrazi, ki nosijo odgovore o osnovnih eksistenčnih vprašanjih odnosov moški – ženska, ki 
skozi lepoto in svetost človekovega telesa simbolizirajo radosti življenja, iz katerih vejeta optimizem in vedno novo 
upanje. Posebno mesto imajo avtoportreti, kjer je zaznati osebno noto z lastno subjektivno interpretacijo, ki jih 
opredeljuje v asketski redukciji zgolj črta z modulacijo melanholičnosti v izrazu obraza. V ciklu Sedmina še naka-
zuje realistično zasnovan prostor s prostorsko globino z množico figur, odetih v črnino, s svetlobo, ki enkrat prose-
va skozi okno, drugič iz beline mize, ob kateri so zbrani žalujoči. Te podobe, ne glede na zvrst, kažejo z umirjeno 
kompozicijo in v tišino ujeto razpoloženje melanholično otožnost. Motivi iz ciklusa V internacijo, izvedeni v tušu in 
v sitotisku, nakazujejo z neuravnoteženo kompozicijo dramatičnost dogodka s kamionom, kjer se ob njem ali pod 
gubami cerade nizajo figure trpečih Židov, žrtev zločinskega genocida med II. svetovno vojno. Ti prizori deportacij 
so zaznamovali Didkov občutljivo čud in z bremenom nepozabe se je trideset let po vojni še vedno vračal k tem do-
godkom. Pretresljiv, s čustvom nabit spominski opus z mnogo simbolnih elementov je še danes v opomin človeku.

Vedno znova je Didku dajala inspiracijo krajina, ki jo je skozi zunanje dojemanje ponotranjil in prevajal v liričnost 
z ustvarjanjem prostora v risbi s ploskvami, spet drugič je krajino gradil z znanstvenim likovnim izrazom. Ob analizi 
strukture predmetov iz narave je tudi pri krajinah poskušal ujeti njihovo kristaliničnost. V šestdesetih letih je v gra-
fiki predvsem s črto gradil prostor kot konstrukcijo prostorskih nivelitet v mrežnih kompleksih6. V številnih risbah 
krajin je pogost motiv tudi kamnolom, kjer prostor reducira na geometrizem ujetih črt voščenke. 

Profesor Zoran Didek se je kot pedagog med prvimi posvetil študiju umetnostne teorije in s pomočjo teoretične 
analize možnosti in različnih aspektov upodabljajoče snovi tri desetletja predaval dijakom in študentom. Hkrati je 
s svojim umetniškim delom dokazal, da so teoretična izhodišča v moderni umetnosti nujnost, ki genij kreativnega 
umetnika usmerja v lastno, izrazitejšo izpovedno kreacijo. 

V Didkovem slikarstvu je bilo ves čas prepoznavno iskanje novega v smislu razpoznavanja znanega in vedno 
prisotnega. Njegova ustvarjalna moč, ki jo je s poglabljanjem v duha razumskosti teoretičnih izhodišč osvobajal 
omejevanj in vztrajanj v znanem, že povedanem, je s svojimi razsežnostmi postala svobodnejša, čeprav ujeta v 
raznolikost lastne izpovedne govorice, ki so se naslanjale na klasični modernizem v umetnosti. Didek se v risbi 
ni odrekel možnostim, da bi slikal mikavnost skrivnostnosti figur parov, pa tudi aktov, polaktov, študij obrazov, pa 
čeprav se je predvsem v petdesetih letih, ko je obiskal Pariz, spogledoval z lahkotno, enopotezno risbo, ki kljub 
svojemu minimalizmu ostaja mikavno skrivnostna v svoji pripovednosti, a spremenjena v pomenljivosti. Še vedno 
sta ga zanimali temi Sedmina in V izgnanstvo, ki sta bili vedno znova povezani z otožnostjo in žalostjo, ki je ostala 
bolečina skozi lasten boleč spomin, ki zanj nikoli ni postal preteklost. Kot pri mnogih občutljivih, senzibilnih umetni-
kih je tudi pri Didku skozi njegovo likovno izpoved čutiti trpkost očiščevanja notranjih konfliktov in napetosti, pred-
vsem v motiviki Sedmin in V izgnanstvo. Znamenja, ki govorijo o tem, so kompozicijsko razgibana s prepoznanimi 
simboli. Če je v številnih risbah zaznati liričnost, ko je figura v vseh oblikah osrednja nosilka likovnega sporočila, je 

 6 Goran Milovanović: Zoran Didek skozi sklop šestih motivov, v: Zoran Didek skozi sklop šestih motivov, katalog občasne razstave, 
Galerija Božidar Jakac – Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 11. 6.–17. 7. 2010.

v mnogih krajinah občutiti, da je bila zanj simbol in neizčrpen vir ubranega in skladnega oblikotvorja, v zrelih letih 
reducirana na bistvene elemente vse do abstrakcije.

S študijsko razstavo želimo seznaniti domačo javnost z dragoceno zapuščino izjemnega umetnika risarja in te-
oretika, ki je izhajal iz posavskega Podbočja ter opozoriti domačo javnost na bogastvo donacije s sto štiridesetimi 
deli. Zaradi prostorske omejitve ni predstavljena v celoti, vendar tudi osemdeset izbranih del na papirju popolnoma 
suvereno predstavlja delo umetnika znotraj tematskih oz. motivičnih okvirov in hkrati izpostavlja njegov analitični 
pristop ter odnos do izraznosti linije črte skozi svetove konkretnosti risb, skic, študij, krokijev in grafike.
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Zoran Didek’s Worlds of Drawings

For many years the area of visual arts with occasional art exhibitions and collecting material of the art history 
department has been planning to open a permanent exhibition which would give  visitors an opportunity to get a 
review of diverse visuals arts of the Posavje artists from mid 20th century. The local authors who have any kind 
of connection with Posavje will present the core of the collection. One of them is by all means Bachelor of Fine 
Arts Zoran Didek (1910–1975). He is considered the most universal creator of the past century on the Slovenian 
territory. Besides painting, drawing, studio illustrations and graphics the author devoted his time to design as well. 
But at the same time he was a brilliant art teacher and theorist. In 1975 he received Prešeren Prize for his prolific 
lifetime achievement and exhibition in Krško. In the gallery of Posavje museum Brežice there is a presentation of 
the selected works from his drawing and graphics collection (with the exception of one watercolour) donated by 
the painter‘s wife Smiljana Didek in the years 1996, 1997. The study exhibition illustrates his prominent art narra-
tion in drawing and graphics with his own depictions of figures, faces, pairs, acts, genre scenes, among which 
the ones that stand out are his self-portraits, croquis drawings. 

Zoran Didek, who received his first art lessons in Krško in the period between 1923 and 1925 by professor 
Franjo Stiplovšek at a bourgeois school, finished the study of painting in Zagreb at the Faculty of Fine Arts in 
1933. Then he worked as an art teacher in secondary schools and colleges on the island of Krk, in Zagreb and 
Sarajevo. He was a full professor at the Faculty of Fine Arts in Ljubljana between the years 1967 and 1974. But he 
liked returning to his mother‘s birthplace in Podbočje, where he and his wife set up a home and where he spent 
his free time painting in his studio or in nature, on the green banks of the green river Krka. Besides his routine 
work with secondary school students and later faculty students he devoted  a lot of attention to the development 
of child‘s drawing. For being a mentor to young people he was rewarded a golden badge by Slovenian Association 
of Youth in 1970. His book titled Exploring Formativeness is even today one of basic literatures used by many 
teachers in educational institutions. 

In the expectancy of the painter‘s 105th anniversary of his birth and 40th anniversary of his death the following 
year will be celebrated by a number of commemoration exhibitions, dedicated to Zoran Didek, one of key virtuosic 
painters and theorists, who marked the recent art in Slovenia. Before entering the Didek‘s commemoration year 
The Posavje Museum Brežice at its 65th anniversary of activity is introducing the donation of Zoran Didek, given 
to the museum decades ago by Didek‘s wife, his life partner from academic years, Bachelor of Fine Arts herself, 
Smiljana, nee Ivančič, with inspiring confidence.

The purpose of the study exhibition is to inform the local public with precious legacy of an extreme artist and 
theorist who came from Podbočje in the Posavje region, as well as to direct the local public‘s attention to the wealth 
of the donation with more than 140 pieces of work. Lack of space does not allow the presentation of the donation 
on the whole, however 80 selected pieces on paper present all the work of this painter covering his main themes 
and motifs, whereas on the other side emphasis is given to his analytical approach and attitude towards expressive-
ness of lines through the worlds of concrete drawings, sketches, studies, croquis drawings and graphics.

Oži Lorber, museum adviser

Reprodukcije

Prof. Zoran Didek v ateljeju Akademije za likovno umetnost v Ljubljani  
(foto: M. Zdovc; hrani Posavski muzej Brežice)



18 19

PO DELU, akvarel/papir, v. 29,7 cm, š. 42 cm POČITEK, 1957, risba s tušem/papir, v. 22,5 cm, š. 30,2 cm



20 21

V OBJEMU, risba s tušem/papir, v. 34 cm, š. 27 cm POČITEK (Kosec), risba s tušem/papir, v. 28,5 cm, š. 42 cm



22 23

AVTOPORTRET III, skica s svinčnikom/papir, v. 29,7 cm, š. 21 cm AVTOPORTRET I, skica s svinčnikom/papir, v. 29 cm, š. 20,3 cm



24 25

OB MIZI I, 1957, risba s tušem/papir, v. 19 cm, š. 29,5 cm OB MIZI II, 1957, risba s tušem/papir, v. 19 cm, š. 29,5 cm



26 27

FIGURI, skica s svinčnikom/papir, v. 6,8 cm, š. 7,5 cm SAMA, 1950, risba s svinčnikom/papir, v. 20 cm, š. 27,7 cm



28 29

OBRAZI, skica s svinčnikom/papir, v. 6,8 cm, š. 7,6 cm FIGURI, skica s svinčnikom/papir, v. 6,8 cm, š. 7,6 cm



30 31

KROKI, skica s polstenim peresom/papir, v. 6,9 cm, š. 7,7 cm  KOMPOZICIJA, skica s polstenim peresom/papir, v. 6,8 cm, š. 4,9 cm



32 33

AKT, skica s polstenim peresom/papir, v. 19,6 cm, š. 12,7 cm PORTRETNA ŠTUDIJA, skica s tušem/papir, v. 6,9 cm, š. 7,8 cm



34 35

FIGURE, skica s kemičnim svinčnikom/papir, v. 12,7 cm, š. 11,3 cm FIGURE, skica s kemičnim svinčnikom/papir, v. 6,9 cm, š. 12,7 cm



36 37

KRAJINA, skica s svinčnikom/papir, v. 21 cm, š. 29,7 cm KRAJINA, skica s svinčnikom/papir, v. 29,6 cm, š. 21,1 cm



38 39

KRAJINA, skica s svinčnikom/papir, v. 21 cm, š. 29,7 cm PROSTOR, skica s svinčnikom in akvarelom/papir, v. 29,7 cm, š. 21 cm



40 41

KRAJINA, skica s svinčnikom/papir, v. 21,1 cm, š. 29,7 cm PROSTOR, skica s svinčnikom/papir, v. 21,1 cm, š. 29,7 cm



42 43

KAMNOLOM, skica z voščenko/papir, v. 29,7 cm, š. 21 cm KAMNOLOM, skica z voščenko/papir, v. 29,7 cm, š. 21 cm



44 45

SEDMINA, tempera (gvaš?)/papir, v. 29,5 cm, š. 42 cm  SEDMINA, risba s tušem/papir, v. 13 cm, š. 25,3 cm



46 47

 V INTERNACIJO I, sitotisk/papir, v. 35 cm, š. 50 cm V INTERNACIJO, serigrafija/papir, v. 35 cm, š. 50 cm



48 49

V ARENI, 1965, serigrafija/papir, v. 50 cm, š. 35 cm IZ OGNJA, 1965, serigrafija/papir, v. 50 cm, š. 35 cm



50 51

BREZ NASLOVA (Strukture), 1960, serigrafija/papir, v. 50 cm, š. 35 cm BREZ NASLOVA (Strukture), 1960, serigrafija/papir, v. 50 cm, š. 35 cm



52 53

BREZ NASLOVA, serigrafija/papir, v. 50 cm, š. 35 cm KOZOLCI, serigrafija/papir, v. 35 cm, š. 50 cm



54 55

Katalog razstavljenih del

 7. PORTRETNA ŠTUDIJA, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 17,8 cm, š. 21 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/799;

 8. AVTOPORTRET, 19?, 
risba s tušem/papir, 
v. 41,8 cm, š. 29,7 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/783;

 9. AVTOPORTRET, 19?,
skica s tušem/papir, 
v. 16,6 cm, š. 13,2 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/830;

 10. OBRAZ, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 17,5 cm, š. 18,4 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/832;

 11. AKT, 19?,
skica s kem. svinčnikom/papir, 
v. 29,7 cm, š. 21 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ1/900;

 12. ŽENA, 19?,
skica s kem. svinčnikom/papir, 
v. 20,8 cm, š. 17,8 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/803;

I. »SVOBODNI VRTOVI«

 1. PO DELU, 19?, str. 18. 
akvarel/papir, 
v. 29,7 cm, š. 42 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/779;

 2. POČITEK, 1957, str. 19
risba s tušem/papir, 
v. 22,5 cm, š. 30,2 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/778;

 3. V OBJEMU, 19?,  str. 20
risba s tušem/papir, 
v. 34 cm, š. 27 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/784;

 4. POČITEK (Kosec), 19?, str. 21
risba s tušem/papir, 
v. 28,5 cm, š. 42 cm, 
sign. in dat. ni,
inv. št. KZ1/772;

 5. SNOVANJE, 1958,
skica s tušem/papir, 
v. 27,2 cm, š. 41,5 cm, 
sign.: d. spod. in dat. l. spod.: 1958, 
inv. št. KZ1/773;

 6. MOŽ, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 21,3 cm, š. 15 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/826;

 13. OB MIZI I, 1957, str. 24
risba s tušem/papir, 
v. 19 cm, š. 29,5 cm, 
sign. d. spod. Didek, dat. ni,
inv. št. KZ1/774;

 14. OB MIZI II, 1957, str. 25
risba s tušem/papir, 
v. 19 cm, š. 29,5 cm, 
sign. d. spod. Didek, dat. ni, 
inv. št. KZ1/775;

 15. GLAVA, 19?,
skica s tušem/papir, 
v. 14,3 cm, š. 18,3 (18) cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/801;

16. PORTRET, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 21,1 cm, š. 29,8 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ1/899;

17. AVTOPORTRET I, 19?, str. 23
skica s svinčnikom/papir, 
v. 29 cm, š. 20,3 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/863;

18. AVTOPORTRET III, 19?, str. 22
skica s svinčnikom/papir, 
v. 29,7 cm, š. 21 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/865;

 19. KLEČEČA, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 22,6 cm, š. 19,4 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/818;

 20. KOMPOZICIJA, 19?,
skica s tušem/papir, 
v. 18,8 cm, š. 14,4 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/820;

 21. ŠTUDIJA GLAVE, 19?,
skica s svinčnikom/papir, 
v. 29,7 cm, š. 21 cm,
sign. l. spod. Didek, dat. ni, 
inv. št. KZ1/871;

 22. DEKLE, 19?,
skica s tušem/papir, 
v. 19,7 cm, š. 18,8 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/823;

II. »PRADAVNINA IZVIRNOSTI«

 23. FIGURI, 19?,
skica s kemičnim svinčnikom/papir, 
v. 9,2 cm, š. 9,7 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/839;

 24. FIGURA, 19?,
skica s kemičnim svinčnikom/papir, 
v. 5,8 cm, š. 6,8 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/840;

 25. AKT, 19?,
skica s kem. svinčnikom/papir, 
v. 20,6 cm, š. 12,9 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/805;

 26. FIGURE, 19?, str. 34
skica s kemičnim svinčnikom/papir, 
v. 12,7 cm, š. 11,3 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/837;
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 41. KRAJINA, 19?, str. 40
skica s svinčnikom/papir, 
v. 21,1 cm, š. 29,7 cm, 
sign. d. sp. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/866;

 42. KRAJINA, 19?, str. 36
skica s svinčnikom/papir, 
v. 21 cm, š. 29,7 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/888;

 43. KRAJINA, 19?, str. 37
skica s svinčnikom/papir, 
v. 29,6 cm, š. 21,1 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/889;

 44. PROSTOR, 19?, str. 39
skica s svinčnikom  
in akvarelom/papir, 
v. 29,7 cm, š. 21 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/885;

 45. KRAJINA, 19?, str. 38
skica s svinčnikom/papir, 
v. 21 cm, š. 29,7 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/887;

 46. PROSTOR, 19?,
skica s svinčnikom/papir, 
v. 21,2 cm, š. 29,7 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/896;

 47. PROSTOR, 19?,
skica s svinčnikom/papir, 
v. 29,6 cm, š. 21,1 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/895;

 48. KAMNOLOM, 19?, str. 42
skica z voščenko/papir, 
v. 29,7 cm, š. 21 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/878; 

 49. KAMNOLOM, 19?, str. 43
skica z voščenko/papir, 
v. 29,7 cm, š. 21 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/879;

III. »BLIŽINA NESKONČNOSTI«

 50. SEDMINA,19?, str. 45
risba s tušem/papir, 
v. 13 cm, š. 25,3 cm, 
sign. in dat. ni,
inv. št. KZ 1/782;

 51. SEDMINA,19?, str. 44
tempera (gvaš?)/papir, 
v. 29,5 cm, š. 42 cm, 
sign. in dat. ni,
inv. št. KZ 1/781;

 52. SEDMINA, 19?,
serigrafija/papir, 2/10, 
v. 33,8 cm, š. 50 cm,
sign. d. spod. DIDEK, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/901;

 53. V INTERNACIJO, 19?,
risba s tušem/papir, 
v. 49,5 cm, š. 59,5 cm, 
sign. in dat. ni,
inv. št. KZ 1/771; 

 54. V INTERNACIJO, 19?,
skica s tušem/papir , 
v. 35 cm, š. 50 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/770;

 27. FIGURE, 19?, str. 35
skica s kemičnim svinčnikom/papir, 
v. 6,9 cm, š. 12,7 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/838;

 28. PAR, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 7,4 cm, š. 11,4 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/815;

 29. AKT, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 14,4 cm, š. 16,8 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/816;

 30. AKT, 19?, str. 32
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 19,6 cm, š. 12,7 cm, 
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/819;

 31. KOMPOZICIJA, 19?, str. 31
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 6,8 cm, š. 4,9 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/849;

 32. KROKI, 19?, str. 30
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 6,9 cm, š. 7,7 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ1/850;

 33. DEKLE, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 17,8 cm, š. 13,3 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/824;

 34. INTERIER, 19?,
skica s polstenim peresom/papir, 
v. 17,1 cm, š. 14,3 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/814;

 35. PORTRETNA ŠTUDIJA, 19?, str. 33
skica s tušem/papir, 
v. 6,9 cm, š. 7,8 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/812;

 36. OBRAZI, 19?, str. 28
skica s svinčnikom/papir, 
v. 6,8 cm, š. 7,6 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/852;

 37. SAMA, 1950,  str. 27
risba s svinčnikom/papir, 
v. 20 cm, š. 27,7 cm,
sign. zadaj, sredina spod.: Didek, in dat.:  
1950 (zadaj napis: »Sama«, risba/svinčnik/ 
1950, Didek),
inv. št. KZ 1/898;

 38. FIGURI, 19?, str. 29
skica s svinčnikom/papir, 
v. 6,8 cm, š. 7,6 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/851;

 39. FIGURI, 19?, str. 26
skica s svinčnikom/papir, 
v. 6,8 cm, š. 7,5 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/848;

 40. PROSTOR, 19?, str. 41
skica s svinčnikom/papir, 
v. 21,1 cm, š. 29,7 cm,
sign. d. spod. DZ, dat. ni, 
inv. št. KZ 1/867;
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 68. BREZ NASLOVA 
  (STRUKTURE, 1960) 2,

serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/915;

 69. BREZ NASLOVA  str. 50
  (STRUKTURE, 1960) 2,

serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/913;

 70. KOZOLCI, 19?, str. 53
serigrafija/papir, 
v. 35 cm, š. 50 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/910;

 71. BREZ NASLOVA3, 19?,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/917;

 72. BREZ NASLOVA, 19?,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/919;

 73. BREZ NASLOVA, 19?,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/918.

Dela je povečini naslovila Smiljana Didek.

 3 Podnaslovljena tudi Drevo

 55. V INTERNACIJO I, 19?,
risba s tušem/papir, 
v. 21,3 cm, š. 29,6 cm, 
sign. in dat. ni,
inv. št. KZ 1/780;

 56. V INTERNACIJO I, 19?, str. 46
sitotisk/papir, 
v. 35 cm, š. 50 cm, 
sign. in dat. ni,
inv. št. KZ 1/786;

 57. V INTERNACIJO, 19?, str. 47
serigrafija/papir, 
v. 35 cm, š. 50 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/907;

 58. V INTERNACIJO, 19?,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/908;

 59. V INTERNACIJO, 19?,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/909;

 60. GLAVA, 19?,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/904;

 61. IZ OGNJA, 1965, str. 49
serigrafija/papir, 2/10, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. d. spod. DIDEK,  
dat. 1965, 
inv. št. KZ 1/902;

 62. V ARENI, 1965, str. 48
serigrafija/papir, 3/10, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. d. spod. DIDEK, dat. 1965, 
inv. št. KZ 1/903;

 63. AKT, 1965,
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. (1965?), 
inv. št. KZ 1/905;

 64. BREZ NASLOVA 
  (SLOVO?), 19?,

serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/911;

 65. BREZ NASLOVA1, 19?, str. 52
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/916;

 66. BREZ NASLOVA  str. 51
(STRUKTURE, 1960) 2,  
serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/912;

 67. BREZ NASLOVA 
  (STRUKTURE, 1960) 2,

serigrafija/papir, 
v. 50 cm, š. 35 cm,
sign. in dat. ni, 
inv. št. KZ 1/914;

 1 Podnaslovljena tudi Struktura pokrajine
 2 Podnaslovljene tudi Dinamika prostora
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