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RAZSTAVA
GALERIJA GRAD 

BELTINCI
25. OKTOBER 2019

Program:

Nedelja, 23.6.2019   
14.00 prihod in sprejem udeležencev ter nastanitev po lipovskih 
 domačijah    
19.00 Grad Beltinci: odprtje razstave umetniških del  
 »55. slikarske kolonije  Izlake - Zagorje 2018«

Ponedeljek, 24.6.2019
09.30 potep po  Pomurju (Lendava: grad – razstava Hundertwasser & 
 Hasegawa: Orient & Okzident, razgledni stolp Vinarium,  
 Otok ljubezni Ižakovci, vožnja z brodom čez Muro, EXPANO,…)

Torek, 25.6.2019

10.00 ogled Lipovec in značilnosti kraja (Vučja jama, kapela in 
 spominski park, pokopališče…), pohod po Izakovi poti (med polji 
 in po gozdičkih v okolici Lipovec) in praktična delavnica na temo 
 »Užitne divje rastline« (vodi Dario Cortese)

Sobota, 29.6.2019
20.30 priložnostna razstava umetniških del, nastalih v tekoči koloniji  
21.00 družabno srečanje za udeležence, organizatorje, podpornike in 
 simpatizerje kolonije

Nedelja, 30.6.2019
10.00-14.00 strnitev vtisov, kosilo in zaključek kolonije

Ves čas kolonije:   
* center dogajanja: Vaški dom Lipovci, Lipovci 2  
 (info center, zajtrki, kosila, večerje, sestanki, kulturni večeri, druženja,…), 
* krajši ogledi drugih naravnih in kulturnih znamenitosti po želji 
 udeležencev,
* umetniško ustvarjanje (kraj, tehnika in lokalni motivi po želji), 
* druge aktivnosti, odvisne od vremena in želja udeležencev.
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In se vrti …

In se vrti. In gre naprej. Svet. Življenje. In tudi 
lipovska kolonija. Letos se je zasukala že 
sedemindvajsetič.

Naši letošnji delavnici bi lahko rekli: likovno-
umetniški svet v malem v Lipovcih. Poleg seveda 
domačih umetnikov je Društvo Aquila in kolonija 
Izak v naš kraj privabila še umetnike iz Poljske, 
Češke, Črne gore, Mehike in Italije. In če se doda 
še, da so na spremljajoči razstavi partnerske 
Slikarske kolonije Izlake – Zagorje v beltinskem 
gradu bile na ogled še stvaritve umetnikov iz 
Srbije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Hrvaške 
in Bolivije, je temu bilo res tako.

In ta globalni umetniški svet se je zadnji teden 
junija 2019 zlil z enim majhnim, preprostim, 
gostoljubnim, a kulturno ter umetniško vse 
bolj osveščenim vaškim okoljem. Tiste lipovske 
domačije, ki si tega pač upajo, so svoja vrata in 
domove ponovno odprle do takrat nepoznanim 
ljudem iz vseh vetrov.

Najbolj od daleč je v te majhne Lipovce 
pripotovala Luisa Polanco Arana, ki s partnerjem, 
slovenskim umetnikom, živita razpeta med 
Mehiko in Slovenijo. Kot plod dobrega 
nekajletnega sodelovanja z eno tamkajšnjih 
galerij sta iz Poljske prispela Tadeusz Blonski 
in Zbigniew Czyz. Kot prvi do zdaj sta iz 
Češke v koloniji sodelovali Varvara Divišova in 
Lenka Sarova Maliska iz Karlovy Vary. Da tudi 
Facebook dela svoje in zmanjšuje razdalje je 
dokaz prihod Angeline Janjušević iz Črne gore, 
s katero je kontakt in kasneje dogovor sklenil 
eden od članov društva. Na priporočilo enega 
od prejšnjih udeležencev je v kolonijo prišla 
zamejska Slovenka Magda Starec. Kot je sam 
povedal se je ponovnemu povabilu z veseljem 
odzval vsestranski umetnik Anže Gallus Petelin 
iz Kamnika pod Krimom. Enako velja za Urško 
Toman, ki pa je bila tokrat vesela še družbe svoje 

kolegice Paole Korošec. Obe kiparki sta prišli iz 
metropole Ljubljane. Od tam je prispel tudi Marin 
Berovič, ki pa ga njegove umetniške, znanstvene, 
enološko-gastronomske, glasbene in še kakšne 
poti vodijo po celem svetu. Ponovno je na 
koloniji sodelovala tudi domača perspektivna 
umetnica Maša Mlinarič. 

In kako združiti in povezati te, milo rečeno, zelo 
različne ljudi iz vseh vetrov. Nič lažjega, saj so 
vsi po vrsti ob svojem obsežnem umetniškem 
pedigreju v osnovi zelo družabni, komunikativni 
in v pozitivnem pomenu te besede tudi 
dovolj preprosti. Zagotoviti jim je potrebno 
le tiste osnovne materialne pogoje za delo in 
prijetno enotedensko druženje in ustvarjanje je 
zagotovljeno. Pa smo v društvu poleg tega, kot 
nadgradnjo, pripravili še zanimiv spremljajoči 
program z izletom po Pomurju, spoznavanjem 
reke Mure in Lipovec in tu rastočij divjih rastlin, 
obiskom kakega domačega lokala, pesmijo 
domačega pevskega zbora, ljudskih pevk … 
Zelo pomemben del naše kolonije predstavlja 
tudi kulinarika. Priprava okusne domače in 
sodobne hrane z osebnim pristopom do 
udeležencev, lokalne surovine, improvizacija, 
sproti prilagodljivi jedilniki so pač specialiteta 
predsednice društva, ki ob pomoči drugih članic 
in članov društva skrbi tudi za ta del kolonije.

Da ne bi bilo narobe razumljeno, ta družaben 
del kolonije, čeprav še tako pomemben, nikakor 
ni bil edinega pomena. Umetniki so ves čas 
kolonije tudi zelo marljivo ustvarjali. Ob Vučji jami 
sta nastali dve zanimivi skulpturi, ki dopolnjujeta 
prve zametke zamišljenega parka skulptur, stene 
dvorane vaškega doma pa so bile ob odprtju 
priložnostne razstave dobesedno polne nastalih 
umetniških del. Tudi po mnenju mag. Franca 
Obala, umetnostnega zgodovinarja in našega 
stalnega strokovnega sodelavca, je bila bera 
naše letošnje kolonije zelo kvalitetna. Ob njegovi 
pomoči in naših dolgoletnih izkušnjah se dejstvo, 
da smo začasno ostali brez umetniškega vodje, ni 
odrazilo na kvaliteti priprave in izvedbe kolonije.

In se bo vrtelo. In bo šlo naprej. Svet. Življenje.  
In lipovska kolonija.

Jože Pivar
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Beseda stroke
o umetnikih in nastalih delih

V dolgoletnem  uspešnem likovnem ustvarjanju 
Marina Beroviča je opazna inovativna uporaba 
neobičajnih slikarskih tehnik pastela in akvarela 
na platno. Z njimi mu uspeva oblikovati posebne 
slikarske efekte, posebej žarčenje svetlobnih 
pramenov, ki zažarijo na obsijanih površinah. 
V delih ustvarjenih v času kolonije prevladuje 
poudarjena horizontala panonskega sveta. 
Zračna atmosfera oblačnega neba tik pred 
nevihto oziroma v času trajanja nevihte odseva 
dramatično vzdušje prihajajočega dogodka. 
Okrasti peščeni pigmenti barvnega pastela s 
soncem obsijane ravnice zažarijo v spokojnem 
mirovanju, čakajoč na odrešilni dež v trenutku 
obsijanosti s soncem. Krajina se v gibajočem 
zavijanju rečne struge razliva daleč v globino 
krajine vse do horizonta. Magične efekte 
svetlobe, temine, senc in polsenc občutimo 
skozi fluid zamolklega sonca na rdečih žarečih 
zaplatah. Sublimno občutena poetičnost 
krajine predstavlja pomemben prispevek k 
upodabljanju panonskega sveta.    

Tadeusz Blonski iz Poljske se predstavlja s 
strukturiranim likovnim jezikom stiliziranih 
predmetnih oblik, formiranih v polimorfne 
arhitekturne organizme z odprtimi okni in 
vertikalnimi stebri. Rastlinski preplet vejevja ob 
vodi in rumeno žitno polje v sončni svetlobi pred 
gramoznico odkrivata ekspresivno naravnanega 
avtorja, ki se izraža z linijami, geometriziranimi 
formami, pikami, packami, barvnimi madeži, 
križni zarisi itd… V njegovih delih je opazen 
minimalizem predmetnosti.

Poljski slikar Zbigniew Czyz je izbran motiv 
današnje novodobne arhitekture v Lipovcih 
naslikal v velikih barvnih poljih z ozadjem 
zvonika kapele in televizijske antene. Delo 
odraža modernistično maniro barvnih ploskev 

zelene trave, rdečih opečnih streh in modrega 
neba, povezano z igrivo učinkujočo ekspresivno 
linijo. Razraščena vinska trta je naslikana v 
naturalistični risbi s poudarjenimi detajli zelenih 
listov  in črnih rozg na svetlem ozadju.

Varvara Divišova iz Češke je upodobila dva 
Lipovska motiva: osamljeni strešni žleb ob 
hiši z drevesom, in motiv Vučje jame. Obe deli 
osmišljajo otipljivi, sproščeno izvedeni barvni 
nanosi vijoličnih, rumenih, zelenih in rjavih 
barvnih tonih in redukcija predmetnosti v prid 
barvnim  kompozicijam, občutenim v intenzivni 
svetlobi.

Deli črno gorske slikarke Angeline Janjušević, 
Pot I in Pot II kažeta elemente abstraktnega  
ekspresionizma. Krajino s presekano potjo 
so zasenčili vijolični oblaki temnega neba. 
Geometrizirana ravnina zelenih in rumenih 
polj predstavlja mehko posteljo, na katero je 
zleknjena na pol gola ženska. Morda predstavlja 
personifikacijo hrepenenja, ki jo odkrivamo v 
položaju nazaj upognjene glave in v pogledu 
v vijolično nebo, presekano z vidnimi linijami, 
sledmi letal. Vizionarsko podobo fascinantnega 
osebnega pričakovanja in zasanjanosti v svet 
zrcalijo bleščeči, zlato rumeni pigmenti.

Kiparka Paola Korošec je prostorsko zasnovano 
skulpturo, spomenik  Vučji ribi, sezidala iz stare 
opeke in malte na betonskem nosilcu s tlorisom 
zavite ribje oblike. Instalacija predstavlja 
nekakšna vhodna vrata v nastajajoči park 
skulptur ob Vučji jami. Likovne presežke kaže 
konstruktivna, vendar intuitivno ustvarjena 
stopnjevana zidava z odprtinami v namišljenem 
drobovju ribe, ob luskah in v repu. Na eni strani 
kiparskega objekta  je izbočen del ribjega telesa, 
ki z ostalimi odprtinami ustvarjajo poetično 
občuteno igro volumna in aktivnega praznega 
prostora.

Likovna dela Maše Mlinarič so tokrat ustvarjena 
v intimno občutenih vzgibih za razliko od njenih 
že prepoznavnih del stroge geometrijske in 
konkretne umetnosti. Dve podobi rožnih in 
modrih cvetov hortenzij  s črno belimi listi, 
odlikujejo natančno izrisane strukture cvetov. 
Ti predstavljajo živ organski del, medtem ko 
so črno beli listi njegovo nasprotje, morda celo 
simbol minevanja. Mlada slikarka je v svojih delih 
začutila energijo Erosa in Tánatosa, protagonista 
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življenja in smrti. V vizionarskem smislu je 
slikarka v progasti, črno beli pahljači, usmerjeni 
v prostor slike z rožnatim cvetom na vrhu, le 
izrazila zmagovito prednost lepote cvetja.

Anže Gallus Petelin je avtor dela z naslovom 
Pred nevihto. V sliki prevladuje stilizirana 
faktura okroglih povezanih oblakov, barvno 
stopnjevanih od zamolklih  rdečih do svetlo 
temnih modrih jedrnatih struktur. Organskost 
strukture obrobljene s črnim okvirjem simbolizira 
tragičnost posledic usodnih toč ali hudih nalivov 
v pregreti panonski ravnici, naslikani v toplih 
oranžnih in okrastih barvnih tonih  v spodnjem 
delu slikovnega polja. Prekmurski »Lipou« 
pomeni lepo, lepoto, ki jo slikar vizualizira v 
konceptu z odprtim pogledom v drobovje 
površine slikovnega nosilca. Pogled kaže jasno 
in  sončno nebo s prijaznimi oblaki, razraščenim 
deblom in obilico plodov bogate žetve klasja 
žita, semen in morda še česa. Obe deli odlikujeta 
jasna konceptualna zamisel in naturalistični 
strukturalizem.

Delo mehiške slikarke Luise Polanco Arana z 
naslovom Pogled ob sončnem vzhodu, kaže 
zaokroženo podobo Vučje jame z vidno silhueto 
volčje glave z zavitim trupom in košatim repom, 
ki gleda iz vodne površine. Iz dela veje močan 
pečat lokalne mitologije, izražene v strašljivo 
občutenem obrežju, zaraščenem z visokimi 
travami, vejevjem in nizkim drevjem. Čarobnost 
narave odraža vzhajajoče mlado sonce na 
obzorju, ki osvetljuje volkovo oko. Vodna 
površina je v obliki srca, nazobčana ob robovih, 
enako kot vrhovi krošenj nizkega drevja v ozadju. 
Avtentično doživeta, mogočno občutena in 
notranje dramatično izražena pripovednost je 
zaobjeta v simbolnih, osebno občutenih detajlih. 
Delo uvrščam med uspešne, intimno doživete in 
umetniško izražene podobe znamenite Vučje 
jame, ki so nastale doslej v Likovnih kolonijah 
Izak Lipovci. Drugo delo nosi naslov Lipovski vrt, 
ki predstavlja likovno  fascinantno, v likovnem 
nagovoru formalne in barvne skladnosti zelenih, 
rdečih, modrih, rožnatih, vijoličnih in morda še 
kakšnih barvnih tonih pa estetsko dovršeno 
stvaritev. V njej sledimo prehodu od naturalizma 
do abstrakcije avtonomnih barvnih polj.

Češka slikarka Lenka Sarova Maliska je motiv 
rdeče zarje pri jezeru naslikala v intimno 
občuteni ekspresivni abstrakciji rožnate barve 

nad vodno gladino. Barvni minimalizem je 
prežet s sugestivnim notranjim občutenjem 
blagodejnega jutranjega čudeža narave. Modro 
in sivo zeleno obarvano vodno površino, preseka 
nenaden blisk rožnatega pramena sončne 
svetlobe. Tudi krajina s prevladujočimi rožnatimi 
barvnimi zaplatami znotraj urejene kompaktne, 
arhitektonsko zgrajene barvne kompozicije, dobi 
abstraktno, strukturirano občuteno podobo. 

Likovno ilustrativna in vsestransko oblikovalska 
dejavnost  Magde Starec iz Trsta, se je uresničila 
tudi v delih nastalih v koloniji.  Komarnik I in 
Komarnik II, sta naslova dveh zaves s kolažnimi 
strukturami zlepljenih rastlin, zelišč, cvetov, listja, 
vrvi, mrež in obarvanih površin. Strukturirane 
mreže ustvarjajo prostorske učinke prosojnih 
materialov, koncipiranih v par organsko 
občutenih vertikal-drevesnih debel. Ilustrirana 
knjiga, nekakšen katalog zelišč z opisi, napisi, 
poimenovanji, nalepljenimi obarvanimi lističi, 
narisanimi mravljami in žuželkami, je oblikovana 
v črno beli obravnavi. Avtorsko interpretirana 
ilustracija pesmi Alojza Srake: Drugačni konji, 
objavljene v katalogu lipovske kolonije 2018, je 
naslikana v prosojnih vodenih barvah in zložena 
v lično zgibanko. 

Akad. kiparka Urška Toman je izklesala iz lesa 
skulpturo, ki jo je poimenovala  Dva babeka, 
ali dva otročička. Predstavlja dva otroka, ki sta 
zraščena z nogami in rahlo pokrčena v telesu, 
podobno položaju v maternici. Zdi se kot da 
spita v enojni horizontali, izrezljani iz enega 
debla, razdeljenega  v dva dela. Prednja stran 
je obdelana v prepoznavne telesne okončine z 
velikima glavama, medtem ko je zadnja stran 
lesenega debla gladko obdelana. Kiparsko telo 
je nataknjeno na kovinsko os, okrog katere se 
lahko to telo vrti. S tem je kip dobil interaktivno 
angažiranost gledalca, ki lahko kip zasuči v 
želeni smeri. Skulptura je postavljena na zavržen 
odžagan jesen iz parka v Beltincih, nekoč 
podrtim od silnega viharja in sedaj ponovno 
oživljen. V novo nastajajočem parku skulpture ob 
obrežju Vučje jame predstavlja zanimiv, mobilen 
in atraktiven umetniški artefakt. 

                                mag. Franc Obal, umet. zgodovinar                                 
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Marin Berovič

Trebinjska 11, 1000 Ljubljana
040 636 943

marin.berovic@fkkt.uni-lj.si
http://www.marin-berovic.si/

Marin Berovič, Prekmursko polje, 2019, 50 x 120, pastel

Marin Berovič, Pet zavojev, 2019, 50 x 120, pastel
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Tadeusz Blonski

Krasne 825, 36-007 Krasne k. Rzeszow
 Poljska

0048 511 458 439
tadeusz@blonski.sk

Tadeusz Blonski, Vučja jama, 2019, 90 x 70, akril
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Zbigniew Czyz

Sloneczna 1/1, 35-061 Rzeszow
Poljska

0048 660 672 671
zbigniew.czyz@hotmail.com

Zbigniew Czyz, Lipovci , 2019, 90 x 90, akril
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Varvara Divišova

Borska 36
36263 Dalovice – Karlovy Vary, Češka

00420 777 266 818
varvaradivisova@seznam.cz
www.varvaradivisova.com

Varvara Divišova, Motive from Lipovci II., 2019, 60 x 50, akril
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Angelina Janjušević

Budo Tomović 52, 81400 Nikšič, Črna gora
00382 693 00 655

a.janjusevic@gmail.com
http://www.ulucg.me/clanovi/angelina-

janjusevic.php

Angelina Janjušević, Put I., 2019, 60 x 80, akril/olje
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Paola Korošec

Resljeva 3, 1000 Ljubljana
031 872 031

paola.korosec@gmail.com

Paola Korošec, Vučja riba, 2019, mešana tehnika
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Maša Mlinarič

Lipovci 163, 9231 Beltinci
051 692 622

masamlinaric@hotmail.com

Maša Mlinarič, Hortenzije , 2019, 60 x 30, akvarelne barvice, tuš
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Anže Gallus Petelin

Kamnik pod Krimom 71, 1352 Preserje
031 200 939

galluspetelin@gmail.com

Anže Gallus Petelin, Lipou, 2019, 90 x 90, akril
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Luisa Polanco Arana

Puebla, Mehika
040 670 673

lupolanco@gmail.com
http://luisapolanco.barriodelartista.org/

Luisa Polanco Arana, Jezero - prvi pogled ob sončnem vzhodu, 2019, 50 x 70, olje



- 15 -

27. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA IZAK LIPOVCI 2019

Lenka Sarova Maliska

Šipkova 458/7, 36007 Karlovy Vary, Češka
00420 777 150 481

lmaliska@seznam.cz
www.maliska.cz,

https://www.maliskalenka.com

Lenka Sarova Maliska, Red dawn by the lake, 2019, 70 x 80, akril
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Magda Starec

Padriče 49, 34149 Trst
Italija

0039 040 226 131
vojimir@gmail.com

Magda Starec, Komarnik I. , 2019, 190 x 60, tekstil
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Urška Toman, Dva babeka, 2019, les

Urška Toman

Partizanska 46, 1000 Ljubljana
041 888 812

ursa.toman@guest.arnes.si
https://www.facebook.com/ursa.toman
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Marin Berovič
Veseli me, da sem sodeloval v Slikarski koloniji Izak 2019 v 
Lipovcih. V Prekmurju sem bil prvič. Očarali so me predvsem 
ljudje, običaji, pokrajina in vse kar je izvirnega Prekmurskega.
Vse skupaj sem skušal vplesti v moje slike. Odprto, dolgo in 
ravno pokrajino, dolge horizonte, brezmejna polja in morja zrele 
pšenice in Muro, ki se vleče po tej prelepi pokrajini...
Kolonija je imenitno organizirana, odlikujejo jo predvsem izjemni 
ljudje s katerimi mi je bilo v čast in veselje preživeti imenitni 
ustvarjalni teden.

Tadeusz Blonski
Jestem bardzo wdzięczny za wspaniały plener. Klimat, atmosfera 
i wszystkie kontakty z Wami były napełnione empatia i 
serdecznością. Rownież uczestnicy pleneru byli dobrze dobrani. 
Nie mogę nie wspomnieć o całym Waszym środowisku, 
ciekawym programie dzięki któremu poznaliśmy okolice np. 
miasto Lendava, wystawy, ale rownież świat roślin i smaków, 
gdyż kuchnia i wszystko co mieliśmy możliwość konsumować 
było fantastyczne!
To wspaniałe miejsce Lipovci było tam inspiracja ale rownież 
wciąż jest duża inspiracja w mojej twórczości.
Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Zelo sem hvaležen za odprtost kolonije. Vzdušje in stiki z vami so 
bili polni empatije in srčnosti. Tudi udeleženci kolonije smo se dobro 
ujeli. Ne morem ne omeniti vašega celotnega okolja, zanimivega 
programa, preko katerega smo spoznali pokrajino, npr. mesto 
Lendava, razstave, pa tudi svet rastlin in okusov. Kuhinja je bila 
fantastična. Ta čudovit kraj Lipovci mi je bil navdih za moje delo v 
koloniji in mi bo še za naprej.
Še enkrat se vam zahvaljujem .

Varvara Divišova
Slovenia enchanted me with the beauty of the landscape and 
the beauty of the soul of the local people.
The landscape character is fascinating, passing from the plain 
around the river to the hilly terrain of the vineyards.
For my work I drew not only from this breathtaking scenery, but 
also from the picturesque corners of Lipovci.
Thanks to the excellent service from the organizers, I have been 
intensively worked in paintings for a week.
Slovenija me je očarala z lepoto pokrajine in lepoto duše lokalnega 
prebivalstva.
Značaj pokrajine je očarljiv, prehaja iz ravnice ob reki v hribovit 
teren vinogradov.
Za svoje delo pa nisem črpala samo iz te dih jemajoče kulise, ampak 
tudi iz slikovitih kotičkov Lipovec.
Zahvaljujoč odlični podpori organizatorjev, sem lahko teden dni 
intenzivno delala na mojih slikah.
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Angelina Janjušević
Moj Put me je doveo u oazu energije mira, đe misao nema dilemu 
da li da nestane ili da traje i ostane. 
Hvala vam jos jednom. Svi ste bili divni.
Moja Pot me je pripeljala v oazo energije miru, kjer misel ni v dilemi 
ali naj izgine ali naj ostane in traja
Hvala vam še enkrat. Bili ste čudoviti.

Paola Korošec
To je kolonija, kjer vstopaš v svet domišljije. Vabilu na kolonijo 
sem se z veseljem odzvala in tako na kratko pobegnila iz osame 
ateljeja. Lipovci so bili zame neznanka. Tu se lepota panonske 
narave preplete s čarobno vasjo, kjer navidezno vse miruje. A 
ni čisto tako, dan se začne zgodaj in v svoji čisti odprtosti, kot 
pokrajina, teče do večera. Gospa Marija pri kateri sem stanovala in 
tudi vsi, prav vsi, ki to organizirajo, s predanostjo peljejo kolonijo 
od začetka do konca. Kot v domišljiji, deluje vse enostavno in 
se zgodi še predno na to dobro pomisliš. In prav na tak način je 
z Jožetovo pomočjo v Vučji jami, ob jezeru, nastala Vučja riba. 
Ob zidarskih delih se je vedno našel čas za odkrivanje okolice in 
predvsem za druženje. Dobra družba, tako domačinov kot tudi 
umetnikov od vsepovsod je bila tista, zaradi katere si zjutraj z 
veseljem prijadral v vaški dom in ga zvečer zapustil, ko res nisi 
mogel več. 

Maša Mlinarič
Z veseljem sem se odzvala povabilu na letošnjo likovno kolonijo, 
ki tudi letos ni razočarala. Odlična organizacija, raznolik nabor 
umetnikov in predvsem pozitivni odzivi tako ustvarjalcev kot  
obiskovalcev so le eni izmed razlogov, ki dokazujejo uspešno 
delovanje društva, prispevek k ohranjanju kulture umetnosti 
in konec koncev tudi naše (in vaše) prepoznavnosti. Pika na i 
so nova poznanstva, ki pletejo mreže širom sveta in s tem zares 
ponesejo še tako majhen glas - v deveto vas. Pa drüjgič pa! 

Anže Gallus Petelin
Lipovci - majhna vasica na ravnicah Prekmurja, ki umetnika 
sprejme v svoj objem z vso svojo močjo. Umetnost. Pogovori, 
smeh in kulinarika. Topli ljudje - mrzel špricer. V veliko 
zadovoljstvo in čast mi je bilo že drugič sodelovati na koloniji, 
kjer je resnično »lipou«! 
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Luisa Polanco Arana
Ko pridete v Lipovce, vam kraj takoj da svoje srce s čudovitimi 
cvetovi. Zaradi svojih sončnih ulic in bogate hrane se počutite, 
kot da ste doma. Prijaznost in toplina njenih ljudi vam ponosno 
pokaže kaj so.

Lenka Sarova Maliska
In Slovenia I was painting for the first time.
I enjoyed an extremely friendly and inspiring atmosphere.
The organizers cared for us with great love, so I was able to 
devote myself to the creation.
This is a big thank you for that!
I was inspired not only by the charming landscape, but also by 
the atmosphere that prevailed in Lipovci all week.
V Sloveniji sem slikala prvič.
Uživala sem v izredno prijaznem in navdihujočem vzdušju.
Organizatorji so za nas skrbeli z veliko ljubezni, tako da sem se 
lahko posvetila ustvarjanju.
Velika zahvala vam za to.
Navdušila me je ne le očarljiva pokrajina, ampak tudi vzdušje, ki je 
vladalo ves teden v Lipovcih.

Magda Starec
Z Vojmirjem sva se imela pri vas kot doma. Zame je bila kolonija 
zelo zanimiva izkušnja, ker so bili ostali gostujoči umetniki 
ustvarjalni, med seboj zelo različni in smo se dobro razumeli 
kljub temu, da nismo govorili istega jezika. Soočanje z njimi je 
bilo plodno.
Lipovci so mi bili všeč, presenetili pa sta me z vašo veliko 
gostoljubnostjo in prisrčnostjo.

Urška Toman
Likovna kolonija IZAK LIPOVCI je skupnost ljudi, ki iskreno 
sprejema in podpira likovno umetnost in umetnike. Organizatorji 
so nam nudili optimalne pogoje za ustvarjanje in nas razvajali 
in navduševali z domačo kulinariko in njihovo naravo. Hvaležna 
sem za to izkušnjo in ponosna, da soustvarjam čudovit park 
skulptur Vučja jama.
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