Predstavitev udeležencev slikarske kolonije Cesarska mitnica –
poklon Jadranu Sterletu

Leta 2011 je potujoča slikarska skupina Art Femips praznovala že 10 obletnico svojega
obstoja. V jubilejni knjižici lahko beremo: »Njihova dela so obogatila prostor in čas tako po
evropskih mestih kot na domačih tleh. Številna slikarska dela in razstave neposredno v krajih
in prestolnicah, kjer je skupina gostovala in v živo slikala – v Španiji, Franciji, Švici, Nemčiji,
na Češkem, v Srbiji in Črni gori.« Kasneje so obiskali še Avstralijo in Kanado.
Že od samih začetkov sestavljajo to edinstveno potujočo skupino slikarji: ustanovitelj in vodja
skupine Marijan Miklavec iz Sežane, Ivo Kolar iz Topolšice, Pavel Ščurk iz Ljubljane,
Feliks Fruhauf – Sreč iz Dravograda in Edi Sever iz Škofje Loke. Našteti slikarji so
dolgoletni člani likovne sekcije KUD Klinični center in Medicinske fakultete dr. Lojz
Kraigher iz Ljubljane.
Vsak od članov ima tudi bogato samostojno slikarsko zgodovino in vsi, brez izjeme, so
odlični akvarelisti in krajinarji. Skupina predstavlja in širi pomenljiv doprinos k vsesplošni
kulturni podobi in njeni vsebini. Njihove občutljive duše bodo zagotovo tudi v Dutovljah
znale poiskati in ujeti v odtis večnosti tiste trenutke sedanjosti, ki so vredni ohranjanja za
naše zanamce.
Pobudo za nosilno misel te slikarske kolonije je dal idejni vodja skupine Art Femips Marijan
Miklavec. Posvetiti jo želi svojemu dolgoletnemu, žal že pokojnemu prijatelju, umetniku in
vizionarju Jadranu Sterletu. Zato se je odločil prav za upodobitev zadnjega motiva iz
Jadranovega filma »Kraška dediščina Marijana Miklavca«, kjer Jadran prav pred danes
porušeno cesarsko mitnico vizionarsko govori o usodi naše kulturne dediščine.
Je pa Marijan širil svojo navdušujočo žilico in k sodelovanju povabil še druge umetnice in
umetnike. To so slikarke Marija Sternad iz Ljubljane, Zdenka Vinšek z Iga in Emilija
Erbežnik iz Dragomera ter slikarji Roman Planko, Ljubljana, Bogdan Breznik, Trebnje,
Zdravko Dolinšek, Radenci ter Cveto Frankovič, Lokev.
Povabilo na ustvarjalno druženje pa je kot svojevrsten izziv sprejel tudi mladi umetnik Jakob
Jurc iz Krepelj, ki bo letošnjo jesen že drugo leto svoj talent razvijal na umetniški akademiji
na Nizozemskem.

