
16

PRVI INTERVJUr-1Lb.DIHNOVINARJEV
')

Jeseni smo si v Komendi ogledali razstavo likovnih del Darinke
Pavletič .; Lorenčak in ob tem nam je prišlo na misel', da bi izvedli
intervju z njo~ ,

Na dan, ko smo izvedeli, da bo s Lt.kar-ka pru š La , nas,j'e vse obdala,
neka 't',e'snoba; občutek', kot ga, imaš pred ne z.nanirn, ,Bil~_'smo napeti,
saj še' nismo imeli izkušenj, na tem področju .i.n obenem -YF!,i polni
pričakovanj o Sedeli smo v ,zbornici .in meritorica "nam je podajala še
zadnje napotke, ko je sLi.kar-ka nenadoma vst opi.La , Vsi smo onemeli ,
vendar sta nas mili izraz obraza in njen zaupljiv nasm.ešeksprostilao
ted je bil pr-eb i t , Prosili smo jo', d.a nam opiše svoje ž i.v.l j eri.je od
otroštva do danes~ -

. Začela nam je pripovedovati o ',_'" ,_ \
Rodila se je v Rečici ob Paki, tam j.e živela do svoj~g1i 'tretj$ga; Let a ,
To obdobje je v slikarkinem spominu že zelo zbledelo .. Kasneje so' se
pr-eae Li.Li, na Breg, 'pri Polzeli (pri t.ov , nogavic). e- To je bil č as
brez1crbnih otroških'liger in tisočih o-vinkov na poti iz šole domovo
Slikarka se še posebc j, .sponu.nj a sprehodov v Šenek, kjer, ~x zas an j ano
občudovala barvne odt.onke :Lepe nar ave , ki jih je kasneje' aoživlj:ala
ob slikanjuo Odkar se spominja, je; rada risala, morda zato, ker
je bil njen oče s l.t.kar- -' an?ter in §';p. je lahko -ob .de Lu nemo.terio,
or.aaova La ali pa zat o ; ker,"je ta žE;"",:ljatičala v- njej aama , odkar se
je zaved a.La, Spominja se 'vseh svojih učiteljev, pose1:mo .uč i.t eLj ev
likovnega poukao Prvi, ki je odkril njen dar, je,bil tovariš Polanco

"Pr-va uspela r i sba , za katero sem bila pohvaljena, je bil šopek, ki sem
ga nar i.aa.l a z navadnimi bar-vd cama'; takŠnimi.-.paq, ki so bile v rabi
pred vojno .• Pr i.znan je , da je, moj a a.li kavd obr-a, je b.iLa . zame ve Li.ka
vzpodbuda ..It - ,-

Pa so prišla leta, ko je obiskovala gim.nazijo~ ItNič ni$em :futopala~
bila sem enaka med enakimi o Zelo dobro pa se spominjaffi, kako, se~
morala vedno pomagati prijateljicam pri risanjuo" ", '
l"jeni profesorji likovne vzgoje so bili ž1fa-timetniki:; Sirk, Lčuka, Hodi.n
ItToda na žalost ni vsak umetnik tudi dober met odi.k , tt c - ,

Sreča~ da ji njena žilica ni nikoli dala miruo Iz ljubezni do slikanja
je vedno rada ustvarjala in si s tem razvijala svoje apr-otno st i,

Vojna~ Tudi Pavletič evim ni prizaneslao Kot mnogo drugih zavednih
dru~in, so bili tudiPavletičevi izseljeni .. V Srbijo, v Paračin,
so jih odpeljali e Tam je obiskovala tudi šolo, vendar je bil pouk
nepopoln, likovne vzgoje sploh ni imela .• Kljub težkim vojnim pogojem
je iz svoje potrebe ves čas risala, slikalao Po končani vojni je bila
sprejeta na likovno akademijo,-kjer je izpopolnila svojo izobrazboR

, Zaposlila se je kot likov.::li pedagog v Celju o Temu poklicu je ostala
zvesta vse do upokojitveo

"Čeprav sem, kot vsak umetnik, vse ~:i_vljenje hrepenela po svobodnem
ustavrjanju, mi ~al zar~Qi obveznosti do družine, to ni bilo mogočee'
Redna služba me je sevcdq ~recej ovirala pri umetniškem ustvarjanju,
vendar mi kljub temu n., žal , S[~j J(~ bilo delo z otroci zelo prijetnoP

, J
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Tako je zaključila pr-Lpo'ved , r1i pa smo jo spet Lz zva Li. z vpr aš an.j i e

"Ogledali smo si vašo razstavo in opazili, da v vašem opusu prevla-
dujejo portreti in 't i.ho ž i c j a , V kakšn i. tehniki najraje upodabljate
svoje mot rve? II

"Najraje slikam voljni tehniki, ker lahko slikam postopoma in motiv
tudi popravljam in dopolnjujem. Sicer pa uporabljam še druge tehnike:
akvarel, grafiko. Vendar je akvarel·-tehnika, ki ~ahteva bre~hi~en
material in ogromno časa, ker je treba sliko takoj dokončati .. Casa
pa je~eni vedno, primanjkovalo.. Rada ustvarjam tiho7,itja, posebno
mot i.ve cvetja.' Vednar pa mora biti umetni.k' pri tem načinu ustvar j an.j a
pazljiv,'saj lahko kaj kmalu zaide v kJ,.čo Pri portretiranju ust'1i1:a:rjam

-po.-resnicnl podobi ali pa slikam osebe v določenem psihičnem oz.rač ju ,
: r~kušamustv,ariti starosi;; , onemoglost, nebogljenost , veselje, ž aI ost ,
trpkost' oo •• Pri tem uporabljam tople ali hladne barveo Kakor pač
zahteva portret.

"Kako izbirate osebo za portretiranje?"

"Navadno ne izbiram oseb aama o Pr' i.de.jo in me pr-o s i.jo" Včasih pa se
zgodi', -_da sLf.kam na pamet osebe , ki so mi nudile posebno '
zanimanje (slika Barba) ~Ce l;očc slikar napr av.i txi 'd'ober portret,
č.Love ka , ki ga~-portreti~'-A,matJ'Bro po znat i , Portret mor-a.vod s cue t i

-: njegov značaj o"

-"-~ovejt-e riam li~kaj q ro:r'~retu dck'Li.c ', ki visi v riaši zbornici?"

"I'4hajali-- sta iz reV:1.Ed;elavske dr-uži.ne , Bili sta tihi"plašni"
vedno bledi in :nc pol ~dhranjEmi o Lme.Li sta občutek manjvr~df-l9f3ti o

2r-q.v,zp.rndi njune ne0natnosti sem j~ hotela naslikati in nekako
dv\$ttit.io Danes ,sta se obq uve Ljav i.Li; ena dela vtrgQvini, druga pa
študira o" ,

"Kdaj se vaLl porodijo ldeje za slikanje?"

a

,
"Ideje se mi vcč kr-a t por a j a.jo v trenutnem srečanju z nec i.m nenavadnim
v naravi, kar mi vzbudi poseben vtis o Takrat po~....navadi naredim skico
Kasneje vse to podoživljmfi .. Motiv zori v meni dlje časa .. Ižloč&~
n6bistvEmo " potem pa se ':v-.meni vzbudi sredi noči .z vsemi ,podrobn0stmi
in c c-Lo vbar-vn.imi odtenki c Pesnik lahko v takih trenutkih pesem ta1.,::o,j
z:ap.iše" slikanje pa je ponoč,i -zaradi neprimerne svc t Lobe 'zelo ot ož ono
čeprav .bi. bilo ,bolj e n;;.slikClti motiv takoj, ko j e š e .vos ' svež' v Ir:.OJ~I,
predst8.vio :Včasihnastajajo slike tudi neposredno ob pesmi, ki je
s svojo izpovednostjo vzbudila svojo duš cvnos t , .I'ak način, ko deLo

.nastane ob določenem vtisu, je ekspresionistično.izražanjE..c!l
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"Kdo so vaši vzorniki?"

. i , . ,

"Vzorniki so se mcnj ava Li. '~18de na starost in kritičen odnCis do
slikarstva, ki se je z znanjem pač izpopoilinjeval .."

"Ali, se.sliJcati dan[u.iči ti?"

ttTistli,' ki ·ima vo Lj o , se lahko nauč i, slikati, ycndo.r mislim,
da je za"'Oravo umetniško izraž31ljo potrebno nekaj več 6, Slika zasi jr.
lo, '~če jo-bila notranje doživeta, če izraža žar' umctn.i.kove duš o e

"Umetnik ne more istega motiva naslikati' dvakrat popolnomaenako,vsa1;:c
delo zase j;e nekaj enkratnega, ~c:košč'eknjQgovega jaz."}e It

"Kaj merri.te o ž er.skah umetrri.c ah? Ali imajo iste možnosti kot
njihovi vrstniki moški?lt

...

"Pravno imajo v naSl dru.ž~i ist...; možnosti kot moški .. Vendar je na
.njihovi ustvarjalni po t ; mnogo več cv i.r , 'Tu se predsodki, iz pre-
teklosti; ki so vs eslcoz; utcs;.,-:jGv~1.ll in:omejevali' ž cnakc in jih
d[\jali v SBIrC1T mošk i.h , Za umetni.co , ki se odloči za družinsko življcn;
SG zopet pojavi kup dolžnosti, ':d se jim zaradi mrrter insk o ljubezni
ne mor-e' izogniti o Hudo je za žx.no in mater umetnico, ki ima poleg ,
družinskega, še nc č an um..t.n i šk:i č ut o Obojega časovne ne smOE8 in se
t r-pi.nči , ker j e'nepopclnq erio in dr-ugo ; .navadrio t r-pi, njenaumetnišlj:a
pot .. l:onska umetnica potiskaz8radiodgovornosti do družine v ozadnje
svojožBljopDusta~rjanju, ~ar ~o zopetčustv~hO obr~mcnjtije, dR'
po st a.ja :cazd-ra.7.lji ve. in nez,adQvoljno..' N'o mor o soizp6vedati, -ičetuci~
je VS8. no l.na , Sama sem to doživela in bilo je hudo,,"'" ~", ,.,,! ,

"N_.8.Polzeli smo bili že večkrat deležni vaših razstavo Ali
.razstavljate.še kje drugje?~

'. "_. i . _ •.·.1

~ i .

"Vsako leto sodelujem na' r-az st av ah društva si6ven~kih likovnih
umetnikov z dvema ali t r-emi deLi , Raz s t av'l j aLa s em v Za,lCu, Po LzcLi ,

. Celju" Navadno pošljem svoje slike, če, me porabi k s odeLovan ju orgo.- .
nizator Eazstaveo Zelo rad.&soc..elujem v likovnih kolonijahoTu irr.aš
ves d~n z~se, za svoje u~tvarjanjc, ,saj je vse bstalo'preloieno na
ramena or-gani.za't or jev o' Ta~o.:se 'Lahko posvetiš le sLikan ju , .
Ljubljanski klinični corrt or ipr i r oj a likovne kolonije v Planici.
Rada se jih udeležujem.. Sodel07~ls sem ~~ tudi v slika~~kih kolonijah
na Otočcu ob Krkio Slikovita Dolenjs~a s svojimi starini gradovi
ponu j a slikarju kopico moc i, '10'T o It
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"Zanima nas, zakaj ste si uredili atelje ravno v Komendi?"

je

"Komenda so mi je priljubila, ker je od druge svetovne vojne tam
stnovala no.ša dz-už i.na, To je kraj no j i.n spominov., Vedno sem p.repe-
nela po svojem ateijojUe Navadno je bil moj atelje ~e kabinet v šol:
kjor sem poučevalao Bila sem prostorsko utesnjena& Sele kasneje sem
dobila atelje v Celjue Vendar som ~e pred desetimi leti prosila,
da bi lahko naše nekdanjo stanovanje preuredila v ateljeo Zelo mi
je pri tem pomagal tovariš Novak o t1islim, dR je razstavni prostor
Komondi pridobitev za Polzelo, vsekakor pa je s tem uslišana moja
dolgoletna želja,,"

sake "Koliko del ste doslej ustvarili? Kakšni so vaši načrti za
prihodnost?"

ltl"Iislimtda sem doslej ustvaril8. č'ez tisoč likovnih del.
Trenutno pripravljam slikanico na tekst Ele Perocijeveo To bo
televizijska slikanica, rickakšn a komb inac i j a slike in žive igreo
Rado. bi pripravila tudi samosrujnorazstavo v Celju e II

Se in šo bi klopetali, vendar smo se mor al i. p oslov iti o Ob koncu
smo sl i.kru'ko Darinko Pav Let i.č Lorenčak fotografirali med njenim
portretom v zbornici naše šeleo Obljubila je, da nas bo šovobis-
kala, mi pa njej~ da bo lahko p~obrala ,naš pogovor z njo ..Ce smb
k~j pozabili, naj nas dopolni ali popravio'Smo pač šele začetniki,
ki smo poleg tega še tehnično neopremljeni ..(Nrijno bi potrobovali
prenosni magnetofon) Za~isovati smo mog~li po spominu, kajti med
pogovorom ni bilo mogoče vsega takoj spraviti na papiro

'ah
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