
VINKO PEVCIN se je rodil leta 1927 v Šoštanju, kjer se je tudi šolal. Med vojno je bil 

v pregnanstvu (ukraden otrok), po vojni se je ukvarjal s tehničnimi poklici. V 

Šoštanju je imel svojo obrtno delavnico za predelavo kovin. Leta 1960 je prišel v 

Kompole nad Štorami, kjer si je uredil tudi likovno galerijo. Do leta 1963 je delal 

pri Obnovi, potem se je posvetil pedagoškemu poklicu. Kot učitelj tehničnega 

pouka in fizike je poučeval na osnovni šoli Hudinja (1963 – 1969), nato na osnovni 

šoli Štore (1969 – 1972), potem pa je vse do upokojitve bil vodja ekonomske 

propagande v Železarni Štore. Ves ta čas se je ukvarjal z likovno ustvarjalnostjo in 

raziskoval različne slikarske tehnike. Za seboj ima številne cikle v olju, oljnem 

pastelu, risbi, mešani tehniki in na različnih materialih (papir, platno, les, steklo, 

keramika). Njegova dela se nahajajo v mnogih delovnih organizacijah kot velike 

likovne kompozicije, ki ponazarjajo posamezne dejavnosti. | 3 



Slikar, ki je razumel mistiko življenja.

Vinko Pevcin sodi med ustvarjalce, ki so več desetletij delovali na obrobju, izven 

strokovnih zaznav, zato je čas, da se spričo zanimivega opusa primerno izmerita 

pomen in raznolikost njegove ustvarjalnosti. S to razstavo in spremno publikacijo 

želimo osvetliti nekatere vsebinske motive, specifiko likovnega izraza ter njegove 

transformacije skozi različne medije, slikarske tehnike in materiale (oljni pastel, 

olje na platno ali les, slikanje na steklo, na keramiko, žgana risba v lesu, obdelava 

raznorodnih zavrženih materialov), predvsem pa široko ustvarjalno držo, ki je 

močno zaznamovala kulturno okolje, v katerem biva. Čeprav s tolikšne časovne 

razdalje težko označujemo njegov ustvarjalni razvoj in preverjamo vse, kar ga je 

spodbujalo k raznorodnim likovnim zapisom, pa lahko v njem prepoznamo 

posamezne prestope.

Leta 1960, ko je v Celju pričela delovati prva generacija diplomantov ljubljanske 
1Akademije za likovno umetnost in je z ustanovitvijo Likovnega salona  spodbudila 

kulturno dogajanje v mestu, se je Vinko Pevcin naselil v Kompole nad Štorami. 

Spoznal se je s celjskim slikarjem in scenografom Avgustom Lavrenčičem, enim 

redkih nadrealistov v slovenskem prostoru, krajši čas je prijateljeval tudi z 

Adolfom Mljačem, ki se je prav tako posvečal slikarstvu. Posebno tesne vezi pa je 

stkal z Aleksandrom Kovačem, solistom Opere Slovenskega narodnega gledališča 

Maribor, ki je bil tudi kipar, samouk in je izdelal vrsto zanimivih opernih likov v 

varjenem železu. Vinko Pevcin je imel v Kompolah galerijo, kjer je snoval ideje o 

tem, da bi pridal kraju več kot identiteto železarskega naselja; razmišljal je o 

kulturnem domu in formi vivi, ki bi ga obdajala, kjer bi mladi prepletali kreativne 

1 Pobudniki ustanovitve Likovnega salona Celje so bili člani Pododbora Društva likovnih umetnikov 
Slovenije, med katerimi je bil tudi Vinko Pevcin. 4 | 

izkušnje in izrabljali zavržen železarski material. Iz pogovora o njegovem življenju 

in delu z novinarjem Tomažem Terčkom, hranjenem v kratkem filmskem zapisu iz 

leta 1971, je čutiti izjemen ustvarjalni zagon, ki se ni odslikaval samo na s slikami 

prekritih stenah njegove galerije, ampak tudi v žaru pripovedi. V njem je 

prepoznati identiteto ustvarjalca, ki jo je preobražalo nemirno življenje ter strast 

po vedno novih ustvarjalnih izzivih in potovanjih. Nizozemska, Belgija, …, dežele z 

bogato kulturno tradicijo so zapeljevale njegov duh, njegovo misel in roko. Vse to 

je v nastajajočo pokrajino slike navrglo širino evropske slikarske tradicije, 

predvsem tiste, vezane na severnjaški realizem (flamske pokrajine), od koder 

izhajata najbolj izvirna ljudska slikarja 16. stoletja: Hieronymus Bosch in Pieter 

Bruegel starejši - oba usmerjena v iskanje notranjih vrednot, prvi zaznamovan s 

psihološko globino in prikrito simboliko, drugi slikar resničnega življenja. Vse to je 

Vinko Pevcin, ne da bi se obremenjeval z akademsko maniro, prepletel z ljudskim, 

domačijskim ritmom in izrazom svoje dežele, hkrati pa je bil izjemno občutljiv do 

družbenih in tehnoloških premikov; iz njih je črpal vsebine in kritično zapisoval 

pojave (vojne, potrošništvo, odtujenost), v katerih je že pred desetletji prepoznal 

absurde, ki hromijo človeštvo. 

V njegovem opusu sledimo vsaj trem komponentam likovnega nagovora. Prva 

izhaja iz konstruktivističnih načel in geometrično poenostavljenih slikarskih 

struktur, ki so v slovenskem slikarstvu v petdesetih letih, ko je vstopal v umetniški 

svet, vrsto umetnikov vodila k abstrakciji. Vendar abstraktno slikarstvo Vinka 

Pevcina ni nikoli prevzelo. Konstruktivistične elemente je uporabil le kot notranjo 

zasnovo, kjer je lahko raziskoval različne nagibe ploskev in njihove odnose v 

prostoru. Slikovni pravokotnik je preigraval z geometričnimi oblikami in črtami, 

kamor je naseljeval tudi figure in vsakdanje predmete, s katerimi je rahljal 

ploskev. Na ta način je ohranil mimetično sled in izoblikoval pogled na svet; 

takšen, ki obstaja v svoji objektivnost in hkrati vsebuje čustvene vzgone. Te 
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komponente, le da brez figur, je kasneje ohranil tudi v nekaterih oljnih slikah 

večjih formatov, kot je npr. velika podoba Železarne Štore z okolico, iz katere, kljub 

označevalcu »črna industrija«, žarijo svetli, mavrični toni. A to ni ironični akcent, 

temveč odnos ustvarjalca do podjetja, kjer je lahko udejanjal svoje ideje, in kjer je 

svežina tehnološkega napredka ustvarjala optimizem.

Vinko Pevcin je zgodaj posegel po oljnem pastelu; najprej se je z njim le spoznaval, 

ga preizkušal in se boril s to zahtevno tehniko slikanja; postopoma pa jo je skozi 

proces dela razvil do visoke vrednosti slikarske teksture. Uporabljal je tople in bolj 

barvite tone; nastajali so interieri in tihožitja s subtilnim barvnim tkanjem, 
2kasneje, ko je v zvenu angažirane simbolike sodobne družbe  njegovo 

razpoloženje postajalo vse bolj melanholično, je izbiral hladne tone zelenih, 

modrih in črnih barv. Pa tudi manira njegove slikarske poteze se je spremenila; 

prenesel jo je na drug nivo, na raven čisto enostavnih linij in psihološko 

pretanjenih oblik. V tem duhu je nastal obsežen ciklus z družbeno kritično 

tematiko, ki ga spremlja skozi vsa desetletja. V njem ne najdemo glumačev 

življenja, niti zakulisnega življenja in ne bega pred resničnostjo. Z jasnimi simboli, 

pridanimi figuram, razkriva lažni blišč sveta, kraljev kapitala, politike in vojn, ter 

razgalja njihov um, ki ne pritiče pesnikom življenja, temveč rabljem noči. Ta ciklus 

je nadaljeval v oljnih slikah večjega formata, kjer se je osredotočil na figuraliko in 

oblikovno izmišljene zaznamke, kakršni so se mu porodili v intimnem občutju v 

odzivu na zunanji svet. Figure je prepustil temnemu, brezizraznemu prostoru, da 

v njem plavajo, se prepletajo in utapljajo v žalosti. Njihove figuracije lahko 

beremo kot »ikonograme človeške odtujenosti«, in iz njih, čeprav so zavite v 

ozračje fantastike, veje resnična patetika sodobnega sveta.

2 Nanaša se na tragične usode vojn, nasilje kapitala, nebrzdanost potrošniške družbe in izrabljanje 
novih tehnologij. 6 | 

Ko se je Vinko Pevcin iz Šoštanja preselil v Kompole, je začutil močan utrip 

kmečkega življenja in pritegnile so ga vsebine, povezane s čisto vsakdanjimi 

dogodki. Postal je tihi kronist in glasni govorec življenja na podeželju; pridal mu je 

mistično vrednost in ga dvignil v nadrealni svet. Ta ciklus lahko opredelimo kot 

»naivo«, kamor je interpoliral narodno, pripovedno umetnost, takšno, kot jo 
3poznamo pri Krstu Hegedušiču . Ustvaril je prizorišče, ki ga sestavljajo trije 

svetovi: zemeljski, sanjski in nebeški. Tudi kompozicija sledi tej sestavi; tvorijo jo 

tri likovne enote (zemlja, drevo in nebo) in vsaka ima svojo, s celoto usklajeno 

oblikovno vrednost. Vanje je naselil kmečke epizode, vendar ob tem ni razbil 

enotnosti, ki jo tvori pejsažni okvir. Figuralne skupine so živ element v 
4posameznih svetovih , kamor je z individualiziranimi gestami in v mnoštvu 

značajskih potez ter v bogatem psihološkem registru zapisal vse tisto, kar človeku 

ni tuje: sramežljivost in strast, sram in prikrivanje, spokojnost in mir, niti odpora 

do smeha in žalosti ni videti; vse je resnično. Le da je tisto, kar presega resničnost 

sámo, kar so naše želje in sanje, kar bi lahko imenovali božja moč, ki biva iznad 
5nas, umestil v krošnjo drevesa - v najbogatejši in najbolj razširjen simbol življenja .

S pričujočo razstavo odkrivamo likovni svet, ki v slovenskem prostoru ni pogost. Le 

redki ustvarjalci prisegajo na takó preprosto risbo, ki sledi alegorični, iracionalni 

poti gona, in ki zavestno prestopa kanone ter konvencije akademskega, na račun 

svojih pravil likovne igre. 

Alenka Domjan

3 Krste Hegedušić je bil ustanovitelj skupine Zemlja in utemeljitelj Hlebinske slikarske šole. Za njegovo 
slikarstvo je značilna sugestivna sinteza vizualnega in emocionalnega, primitivnega in intelektualno 
prefinjenega. 
4  Svet čisto vsakdanjega življenja na podeželju, svet radoživosti, pa tudi poželenj in pregreh ter svet 
kontemplacije, kjer bivata sprava in mir.
5 Drevo je os sveta, njegove korenine segajo v tla, njegove veje pa se dvigajo v nebo in ustvarjajo 
razmerje med zemljo in nebom. Še poseben pomen ima listnato drevje - simbolizira ciklični značaj 
kozmičnega razvoja: smrt in preporod. | 7  



8 | Kompole | olje, lesonit, 90 x 140 cm



10 | Interier | oljni pastel, papir, 100 x 70 cm  11 | Zaljubljenca | oljni pastel , papir, 100 x 70 cm



12 | Kompozicija | oljni pastel, papir, 56 x 38 cm 13 | Kompozicija v rdečem | oljni pastel, papir, 69 x 48 cm



14 | Tihožitje s kitaro | oljni pastel, papir, 69 x 48 cm 15 | Rdeči ambient v Amsterdamu | oljni pastel, papir, 69 x 48 cm



17 | zgoraj: Železarna Štore | akril, les, del stenske slike, 160 x 400 cm
16 | levo: Železarna Štore – osnutek za stensko sliko | akril, les, 53 x 192 cm 



18 | Amor | oljni pastel , papir,  83 x 57 cm 19 | Petelin | oljni pastel, papir,  81 x 57 cm



20 | Dekle s podmornico | oljni pastel , papir, 58 x 83 cm 21 | Dekle z mrtvim ptičem | oljni pastel, papir, 83 x 58 cm



22 | Bojevnica | oljni pastel, papir, 56 x 36 cm 23 | Počitek | oljni pastel, papir, 90 x 150 cm 



24 | Ženska z robotom |oljni pastel, papir, 60 x 150 cm 25 | Ptič | oljni pastel, papir, 150 x 100 cm 



26 | Sončnice v talilnem loncu | oljni pastel, papir, 83 x 57 cm 27 | Sončnice v talilnem loncu | oljni pastel, papir, 82 x 56 cm



28 | Astre s tankom | oljni pastel, papir, 52 x 25 cm 29 | V gozdu | oljni pastel, papir, 82 x 56 cm



30 | Robot | oljni pastel , papir, 53 x 25 cm 31 | Robot | oljni pastel, papir, 100 x 70 cm



34 |  | olje, platno, 70 x 90 cm Akt   35 | Kompozicija | olje, lesonit, 74 x 70 cm



32 | Konj in človek | oljni pastel, papir, 80 x 136 cm 33 | Bruhajoči konj | oljni pastel , papir, 80 x 136 cm  



36 |  Ranjeni vojak | olje , platno, 94 x 147 cm 37 | Rojstvo | olje, platno, 94 x 144 cm



38 | | olje, platno, 150 x 90 cm Les Demoiselles d'Avignon  39 | | olje, platno, 90 x 140 cmAkt  



40 | Vaški trio iz cikla : Praznični trenutki kmečkega življenja | olje, platno, 69 x 50 cm 41 | Koline iz cikla : Praznični trenutki kmečkega življenja | olje, platno, 90 x 62 cm



42 | Kožuhanje iz cikla : Praznični trenutki kmečkega življenja  | olje, platno, 70 x 50 cm 43 | Prvi maj iz cikla : Praznični trenutki kmečkega življenja | olje, platno, 69 x 50 cm



44 | Pust v Kompolah iz cikla : Praznični trenutki kmečkega življenja | olje, platno, 70 x 50 cm 45| Pust v Kompolah | žgano v hrastov les, 89 x 81 cm



46 | Apokalipsa na morju | žgano v hrastov les, 81 x 81 cm 47 | Ženin in nevesta | žgano v hrastov les, 89 x 81 cm 



48 | Tihožitje | olje, steklo, 67 x 93 cm 49 | Po nevihti | olje, steklo, 61 x 92 cm



50 | Tihožitje | olje, steklo, 61 x 39 cm 51 | Tihožitje | olje, steklo, 58 x 88 cm
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