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515. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2017

Z MAJHNIMI KORAKI PO VELIKI POTI

Prišel je čas, ko se lahko in moramo ozreti nazaj. Petnajst 
let je minilo od takrat, ko je pozno popoldan 18. oktobra leta 
2002 v takrat že delujoči Galeriji Dvoršak 12 delegatov iz več 
slovenskih krajev, vključno s predstavnikom takratne Občine 
Slovenska Bistrica, soglasno ustanovilo Kulturno umetniško 
društvo Forma viva Makole z namenom organizacije 1. For-
ma vive v septembru leta 2003 v Makolah.

Prvič so pred petnajstimi leti sredi prelepe, še neokrnjene 
makolske narave zapela kladiva, motorke in brusilke. Najprej 
plašno in previdno, pozneje pa vse do današnjega dne, ko je pred nami že 15., jubilejni 
mednarodni kiparsko slikarski simpozij, veliko bolj pogumno, uspešno in optimistično. Ko 
se ozremo nazaj v preteklost in povrnemo v sedanjost, lahko vidimo in začutimo veličino 
tega velikega makolskega projekta. Težko je dojeti veličino te naše Forme vive, še manj 
pa, da je to uspelo le peščici zagnanih in pogumnih članov v organizacijskem odboru tega 
mednarodnega projekta. Uspeli smo premagati same sebe in pripeljati formo vivo vse do 
njene petnajste jubilejne izvedbe.

Vključno z letošnjo izvedbo bo Makolam in umetnikom v ponos dokončno postavljena 
Pot forme vive s Parkom skulptur in galerijo Dvoršak prav v njenem osrčju in rojstnem 
kraju. To, kar danes stoji pred nami, krasi in kulturno bogati občino, kar je  znano med 
umetniki po vsem svetu, kar promovira kraj in spodbuja razvoj kulturnega turizma, je tukaj 
in je naše. Bodimo ponosni, da smo del tega. Dragi krajani Makol, tisti, ki ste sprejeli For-
mo vivo Makole za svojo, pa tudi tisti, ki jo še boste! Knjiga  nekega obdobja se bo zaprla, 
ostala bo zgodovina, čuvajte in negujte to našo formo vivo in naj nam bo vsem v ponos, 
tudi v zadoščenje tistih, ki so ji namenili del svojega prostega časa in življenja. Poskrbite, 
da bodo nekoč na to ponosni tudi vaši otroci in vnuki!

Za tiste, ki prihajajo ali bodo šli po Poti forme vive Makole, sem nekoč zapisal:
Popotnik! Ko se boš podal po Poti forme vive, za trenutek postoj in pomisli, ko-

liko ljubezni, poštenja, odrekanja, želja po sožitju človeka in narave, težnje po nje-
ni ohranitvi, izpovedi in veselja do umetniškega izražanja je v skulpturah, ki so jih 
ustvarili za tebe, v tvoje zadovoljstvo z ljubeznijo do umetnosti in narave, v razmi-
slek vsem nam.

Naj nas ta misel spremlja tudi ob 15. mednarodnem kiparsko slikarskem simpoziju in 
zaželimo dobrodošlico vsem umetnikom, ki bodo letos še zadnjič ustvarjali na tem velikem 
mednarodnem makolskem projektu, na Formi vivi Makole 2017!

Ivan Dvoršak, 
predsednik organizacijskega odbora 15. mednarodnega kiparsko slikarskega 

simpozija Forma viva Makole 2017
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Spoštovani kiparji, slikarji in soustvarjalci 15. jubilejne-
ga mednarodno kiparsko slikarskega simpozija Forma viva 
Makole 2017!

Čas res hitro teče in kar naenkrat bo tu jesen, čas, ko v Ob-
čini Makole KUD Forma Viva Makole že po tradiciji organizira 
mednarodni kiparsko slikarski simpozij. Če se izrazim pesniško, 
je tudi Forma viva Makole skozi petnajstletno obdobje prikrmarila 
v jesen svojega časa, saj organizacijski odbor tega mednaro-
dnega makolskega projekta napoveduje, da bo letošnji simpozij 
zadnji v takšni izvedbi, kot ga poznamo. A prepričan sem, da makolske forme vive s tem ne bo 
konec, saj so z njo postavljeni temelji za nove ideje in vsebine, ki se bodo zagotovo odvijale po 
Poti forme vive, v  Parku skulptur in galeriji Dvoršak na Dežnem.

Prehojena pot od prvega simpozija (festivala) do letošnjega 15. jubilejnega gotovo ni bila 
lahka. Vseskozi je bila prežeta z velikim entuziazmom in  pogumom organizatorjev, na čelu z 
Ivanom Dvoršakom in njegovo družino, saj so se vedno znova srečevali s težavami pri zagota-
vljanju pogojev za njihovo izvedbo. Velik trud organizatorjev simpozijev, patriotska privrženost 
domačinov, nenehna prilagajanja in programske novosti so ustvarile pogoje za obstoj in ra-
zvoj simpozija do letošnje jubilejne (zadnje) izvedbe. V Občini Makole smo ponosni in hvaležni 
vsem, ki so bili pobudniki simpozijev, in vsem, ki so ga vseskozi s prostovoljnim delom ter ma-
terialno in finančno podpirali.

Za promocijo simpozija in odnose z javnostmi bo že petnajstič poskrbel tednik Panorama z 
urednikom Bojanom Siničem na čelu, ki z našo Formo vivo živi in dela že od njenih začetkov. 
Za opravljeno delo se mu najlepše zahvaljujemo. Za fotografsko dokumentacijo  vseskozi skrbi 
naš vsestranski fotograf Milan Sternad. Kot generalni pokrovitelj simpozija bo svoj del tudi letos 
dodala Občina Makole, še več pa bodo prispevali prijazni domačini, ki bodo na svojih domovih 
gostili kiparje in slikarje, kakor tudi sponzorji na čelu z generalnim sponzorjem, Impolom.

Priprave na letošnji simpozij so v glavnem zaključene, program je v tem biltenu tudi uradno 
objavljen. Organizacijskemu odboru in neumornemu Ivanu Dvoršaku je ponovno uspelo opraviti 
veliko delo, da bo jubilejni simpozij možno izpeljati temu primerno.

Organizatorjem želim, da uspešno prehodijo preostanek zastavljene poti in  uredijo 
vse potrebno za izvedbo organizacijsko zahtevnega projekta, ki bo s svojimi petnajstimi 
izvedbami pustil trajen pečat v naši lokalni skupnosti, in s tem trdne temelje za priho-
dnost, na katerih bo možno graditi in ustvariti dodano vrednost v promociji občine.

… hvala še enkrat za teh »nekaj« izredno ustvarjalno bogatih let, za nekoga veliko, za 
drugega malo.

Pa vendar. Tudi malo je vse.
Franc MAJCEN, 

župan Občine Makole

OB SPOŠTLJIVEM JUBILEJU NA POT IN …
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715. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2017

VSAK KONEC POMENI ZAČETEK NOVEGA
Pa smo prišli skoraj do konca. Kako je to slišati brezob-

zirno, grobo, brezčutno in skorajda grozeče, z napovedjo 
konca! A temu zagotovo ni tako. Postavljeni so trdni temelji, 
vsak konec lahko prinese tudi začetek nečesa novega, po-
sodobljenega, sodobnejšega.

Petnajst let v vlogi medijskega pokrovitelja s projektom, v ka-
terega smo od začetka trdno verjeli in bili prepričani, da ima svoj 
smisel in namen, ni dolgo obdobje. Skupaj z zagnanimi organi-
zatorji na čelu z Ivanom Dvoršakom in njegovo družino, ki mu 
vseskozi stoji trdno ob strani, smo orali ledino s prvimi kiparskimi 
festivali, kasneje preimenovanimi v simpozije. Monografija, izdana ob 10. obletnici leta 2012, 
ki je ni prezrla niti Lokalna akcijska skupina ter tedaj v celoti podprla njen izid v nakladi 600 iz-
vodov, ostaja trajen dokument za generacije, ki prihajajo in ki imajo morda drugačen pogled na 
umetniško ustvarjanje na prostem.

Koliko zanimivih umetnikov z vsega sveta smo srečali, jih prijazno gostili in z njimi navezali 
stike, ki jih ohranjamo še danes! Spomin na »zmagovalca« prvega simpozija, Tapiwo Chapa, je 
še svež, njegova Sperma za trojčke še ponosno stoji v križišču lokalne ceste za Jelovec. Skulp-
turo je tedaj ustvarjal kar na dvorcu Štatenberg. Takrat je bil z nami še neutrudni in žal že pokoj-
ni literat in kipar Janez Krajnc iz Ljubljane, ki nas je zanesenjake še podžigal s svojo pozitivno 
energijo. Kakšno naključje in absurd: prav Krajnčevo leseno skulpturo so nepridipravi ukradli!?!

Kasneje so prihajali številni znani in uveljavljeni umetniki, gostje in politiki, najprej še pod 
okriljem Občine Slovenska Bistrica, po ustanovitvi samostojne makolske občine pa ob podpori 
takratnega župana Alojza Gorčenka tudi ožja lokalna skupnost. V spominu ostaja nepozabna 
predstavitev Občine Makole na Ljubljanskem gradu leta 2008 prav na pobudo organizatorjev 
iz KUD Forma viva Makole. In kako smo prepričevali podjetnika  iz Slovenske Bistrice, da je 
brezplačno zagotovil nesramno dragi prokrom material za eno od monumentalnejših skulp-
tur, kako smo se s temnopolto Britanko Nyando Yekwai, vsestranskim Nizozemcem Henkom 
Korthuysom in »njegovo« Belgijko Manon Huguenin neposredno oglašali v radijski eter! Da o 
svetovno znanih kiparjih in slikarjih niti ne govorimo: Preminger, Goodrich, Bonucelli, Paunović, 
Naegelen, Kurtz, Curelaru, Jerkovič, Dusavitskaya, Krištof, Saracino, Giampaoli, Štrukelj, Čer-
nelč, Raspet je le nekaj najbolj znanih imen sodelujočih.    

Podpora je bila tedaj  nesporna, a se je žal kasneje razblinila, ko se vmešali številni drugi 
lokalni interesi. Leta 2010 se je festival preimenoval v simpozij in poskušal z bolj zvenečim ime-
nom prodreti na nacionalno raven, a mu to ni najbolje uspelo. Uspešnejši je bil v mariborskem 
koncu in predvsem v sosednji Občini Majšperk, kjer je naletel na toplejši sprejem in stalno »re-
zervacijo« Černelčeve skulpture. 

Z Marmorjem iz Sežane je Dvoršak stkal prijateljske vezi, tako s prejšnjim direktorjem Si-
gulinom kot s sedanjim, Kosom. Simpoziju se je pridružila skupina Impol, zato je optimizem iz 
uvodnih vrstic tega »poslovilnega« nagovora v »poslovilnem« biltenu na dokaj trdnih temeljih. 
Seveda pa se srečamo še v uradnem katalogu 15. simpozija! 

Bojan Sinič, urednik tednika Panorama,
medijskega pokrovitelja vseh petnajstih simpozijev
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PROGRAM 15. MEDNARODNEGA SIMPOZIJA 
FORMA VIVA MAKOLE 2017:                                                                                                       

PETEK, 1. SEPTEMBER: 
Galerija Dvoršak -  Park skulptur Dežno, ob 14. uri: prihod kiparjev, dobrodošlica in namestitev po 
domovih  in  vikendih,  ogled  Poti Forme  vive,  ogled delovnih mest in lokacij za postavitve skulptur, ogled 
Makol, turistične  kmetije Vovk in dvorca  Štatenberg. 

SOBOTA, 2. SEPTEMBER:  
Park skulptur Dežno, ob 8  uri - prihod slikarjev, dobrodošlica, zajtrk in  ustvarjanje.  

Dvorana Doma krajanov Makole, ob 18. uri: predaja slik in postavitev razstave slikarjev, udeležencev 15.  
mednarodnega simpozija.    
ob 19.30: uradna otvoritev slikarske razstave slikarjev 15. mednarodnega simpozija Forma viva Makole 
2017. Predstavitev vseh udeleženih umetnikov, kiparjev in slikarjev. Uradna otvoritev 15. mednarodnega 
kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2017 -  župan Občine Makole Franc Majcen. 
ob 20.00: svečana večerja - sprejem vseh umetnikov, njihovih gostiteljev,  sponzorjev  simpozija, članov 
organizacijskega  odbora simpozija in vabljenih gostov pri županu Občine Makole Francu Majcnu.   

Kulturni program  in vodenje prireditve v izvedbi in organizaciji Prosvetnega društva Anice Černejeve 
Makole. Sodelujejo: Društvo vinogradnikov Makole, Društvo  gospodinj Makole in Društvo kmečkih žena 
Ložnica.   
Skupinski posnetek  vseh umetnikov, udeležencev letošnjega simpozija. Prireditev v organizaciji Občine 
Makole.

NEDELJA, 3. SEPTEMBER:  
ob 13.30 izlet za kiparje in člane organizacijskega odbora simpozija, odhod  s kombijem in osebnimi 
avtomobili proti Rogaški  Slatini. 
ANINA GALERIJA, ROGAŠKA SLATINA: ogled razstave slik Silvije Verovnik in Štefke Jesenek –Šeše ter 
skulptur iz varjenega železa  kiparja Rudija Stoparja. 
GALERIJA PRI  BABICI MIMI, PODOVA (Občina Rače – Fram): ogled  razstave rezbarskih del  članov 
Zveze rezbarjev in modelarjev Slovenije in slikarske razstave slikarjev likovne sekcije KUD Forma viva 
Makole z gosti slikarji iz drugih  likovnih društev. Ob  povratku v Parku skulptur Dežno piknik in zabava do 
večera.

PONEDELJEK, 4. SEPTEMBER:
ustvarjanje, po večerji slikovni pregled dogodkov prejšnjih dni.
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915. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2017

TOREK, 5. SEPTEMBER, in SREDA, 6. SEPTEMBER:  
DNEVA ZA NOVINARJE IN ORGANIZIRANE OGLEDE PO POTI  FORMA  VIVE MAKOLE  (vozi turistični 
vlakec, zaželena predhodna naročila).  
Predvideno snemanje dokumentarca PO POTI  FORME VIVE MAKOLE DO PARKA SKULPTUR DEŽNO.

SREDA, 6. SEPTEMBER:    
Galerija Dvoršak – Park skulptur Dežno ob 12.00: OBISK ČLANOV KLUBA NOVINARJEV, ustvarjanje, po 
večerji slikovni pregled dogodkov.

ČETRTEK, 7. SEPTEMBER: 
od 9. ure dalje, DAN OSNOVNE ŠOLE ANICE ČERNEJEVE MAKOLE: likovne  delavnice za otroke 
osnovnih šol, PRIČETEK TISKA URADNEGA KATALOGA SIMPOZIJA.

PETEK, 8. SEPTEMBER: 
od 15. ure dalje ocenjevanjem umetniških del (strokovna komisija).

SOBOTA, 9. SEPTEMBER:   
od 11.00 do 22.00 ZAKLJUČNE PRIREDITVE SIMPOZIJA - PARK SKULPTUR  DEŽNO VAS 
POZDRAVLJA:
11.00:  organizirani ogledi skulptur Po poti Forme vive Makole z vlakcem Makolčanom.
15.00: pričetek 2. tradicionalnega srečanja in druženja članov KUD Forma viva Makole z gostujočimi 
umetniki, predstavniki sponzorjev in drugimi vabljenimi gosti.
16.00: nastop pesnice Danijele Dacinger in glasbenika Milana Stojnška, ljudskih pevcev in godcev 
Stoperski bend in Veseli prijatelji; Ljudski godcei Samotarji iz Slivnice, nastop pevca bivšega dua 
Demi Mirka Vočanca iz Maribora; posebni gostje: TAMBURAŠI KAVKLER. Prireditev vodi Silvo Safran.
17.00:  uradna razglasitev in podelitev priznanj in nagrad gostujočim umetnikom kiparjem in 
slikarjem. Velik srečelov, srnin golaž in dobro vino iz domačih vinogradov.                          
V PRIMERU SLABEGA VREMENA PRIREDITEV ODPADE IN SE IZVEDE SAMO PODELITEV PRIZNANJ 
IN NAGRAD.

Po Poti Forma vive vozi turistični vlakec Makolčan  
po predhodni najavi skupine na tel.: 041 960 876 - Vovk.

ORGANIZATOR 15.  MEDNARODNEGA SIMPOZIJA KUD  FORMA VIVA MAKOLE 
VAS VABI NA OGLED SKULPTUR PO 10 KM DOLGI POTI FORMA VIVE, DRUŽENJE 

Z GOSTUJOČIMI UMETNIKI IN NA PRIREDITVE, KI BODO POTEKALE  
OD 1. DO 9. SEPTEMBRA 2017 V MAKOLAH IN PARKU SKULPTUR DEŽNO.
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SODELUJOČI UMETNIKI  - MAKOLE, SLOVENIJA 2017
Predstavljamo vam seznam izbranih udeležencev 15. mednarodnega 

simpozija Forma viva Makole 2017.

UMETNIKI : KIPARJI,  SCULPTORS / 1. 9. – 9. 9. 2017

_______________________________________________________________________
Pozicija    Ime in priimek       Država                         Lokacija  Material   
Position    Name                    Country                        Location
_______________________________________________________________________

NA POTI FORMA VIVE – On the Forma viva Route
                          
1. Branko Raspet Slovenija - Slovenia      kamen - stone   DEŽNO – Park skulptur               
2. Špela Šedivy          Slovenija - Slovenia     kamen - stone POT FORME VIVE
3. Stanislav Antonić Srbija - Serbia  les - wood POT FORME VIVE
4. Sašo Sazdovski Makedonija                kamen - stone DEŽNO - Park skulptur
5. Arijel Štrukelj          Slovenija - Slovenia kamen - stone POT FORME VIVE

IZVEN POTI FORMA VIVE – Outside Forma viva Route
_______________________________________________________________________

GOSTOVANJE V OBČINI MAJŠPERK – Being hosted in Majšperk

6. Franci Černelč               Slovenija – Slovenia kamen – stone MAJŠPERK - Stoperce 

_______________________________________________________________________
Kiparje bo zastopal kipar Franci Černelč. 
Sculpturers will be represented by Franci Černelč.                            
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1115. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2017

UMETNIKI SLIKARJI – PAINTERS 2017  / 2. 9. 2017                          
_________________________________________________________________________

1. Janko Mitrović   Srbija - Čačak
2. Alojz Erjavc    Slovenija - Radlje ob Dravi
3. Alojz Konec    Slovenija - Sevnica                                                                    
4. Pandora Apostoloska  Makedonija - Skopje
5. Toplica Ignjatović   Srbija - Zaječar                                                                      
6. Stanislav Lukič   Slovenija - Rogaška Slatina
7. Bernardina-Neda Paj   Slovenija - Makole
8. Tone Vodušek   Slovenija - Radlje ob Dravi
9. Silvija  Verovnik   Slovenija - Maribor
10. Ivan Skledar    Slovenija - Slovenska Bistrica
11. Ervin Dvoršak   Slovenija - Makole
12. Dragica Petek   Slovenija - Maribor
13. Alojzija Jus    Slovenija - Makole
14. Štefka Jesenek- Šeša  Slovenija - Slovenska Bistrica
15. Marija Krošel   Slovenija - Makole
16. Majda Šenet    Slovenija - Maribor
17. Zvonimira Male   Slovenija - Slovenska Bistrica 
18. Stanka Reis    Slovenija - Slovenska Bistrica
19. Drago Kopše   Slovenija - Zg. Polskava
20. Živka Vihtelič Vodlan   Slovenija - Celje 
21. Erna Ferjanič   Slovenija - Rogaška Slatina
22. Melita Zupančič    Slovenija - Maribor
23. Viktor Šalipur    Srbija - Priboj
24. Mizyal Karabiber Nacaroglu  Turčija - Gaziantep
25. Marjan Špingler   Slovenija - Ptuj
26. Maksimiljan Sternad-Milč  Slovenija - Rogaška Slatina
27. Franc Skledar   Slovenija - Makole
28. Julija Juhart    Slovenija - Tabor
29. Zoran Rožič    Slovenija - Ravne na Koroškem
30. Zvonko Bartok   Slovenija - Maribor
31. Hilda Zidar    Slovenija - Maribor

Slikarje vodi in zastopa slikarka Silvija Verovnik.
Painters will be represented by Silvija Verovnik.
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SEZNAM 
PONUDNIKOV 
NOČITEV           gostje – umetniki                       štev. prenočišč
_______________________________________________________________________

ŠTEFKA KAMENŠEK Arijel Štrukelj, Janko Mitrović    3

TONE BANDUR            Branko Raspet, Ivana Maksimovič, 
   Viktor Šalipur      3

OBČINA MAJŠPERK   Franci  Černelč                                             1                                                                                                                                                

MARTA,  
JOŽE HAJNŠEK     Sašo Sazdovski,Pandora Apostoloska,
   Stanislav Antonić     3

MIRKO HELBL  Špela Šedivy, 
   spremljevalec pomočnik, rezerva   3

Možne so tudi spremembe gostitelja, ob prošnji gosta - kiparja.
Ponudnikom nočitev se organizacijski odbor simpozija najlepše zahvaljuje!
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1. Občina Makole- generalni pokrovitelj                                                                                                         
2. Impol 2000 d.d. – generalni sponzor                                            
3. IMPOS - tednik Panorama- medijski pokrovitelj          
4. Zavarovalnica Sava  d.d.                                                             
5. Marmor Sežana d.d.                                                                      
6. Občina Majšperk                                                                                                
7. Komunala Slov. Bistrica d.o.o.
8. Zasebna ambulanta Makole dr. Miroslav Kovačič                     
9. Zasebna fizioterapija Roberto Steble                                            
10. Lovska družina Makole                                                                 
11. Mesnine Štajerske, Jože Fingušt – Pragersko                            
12. Uni Stek – Vlado Pušaver s. p.                                                      
13. Turistično izletniška kmetija Hlebec-Kog  
14. Zeleni turizem, Žan Vovk 
15. Branko Klajnšek   
16. Milan Sternad     

17. Mirko Hebl
18. Jožica, Tone Bandur  
19. Jože Žolger   
20. Jože, Marta Hajšek      
21. Alojz Mlakar 
22. Vinogradništvo Vinko Kropec 
23. Afrodita Rog. Slatina      
24. Vinogradništvo Gril       
25. Vinogradništvo Krapše
26. Vinogradništvo Kores
27. Vinogradništvo Vinko Skrbiš 
28. Vinogradništvo Plavčak 
29. TRANSPORT TURIZEM SLAVKO ŠEGA s. p.
30. IMPOL SERVIS d. o. o.
31. SUŠNIK d.o.o., Lukovica

SPONZORJI IN DONATORJI 15. MEDNARODNEGA  
KIPARSKO-SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2017

GLAVNI 
POKROVITELJ:

GENERALNI 
SPONZOR:

MEDIJSKI 
POKROVITELJ: 

RADIO MARIBOR - dnevno poročanje o simpoziju                                                                                                                                        
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAKOLE - pomoč pri organizaciji festivala

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN GOSPODINJ MAKOLE – pogostitve na prireditvah, razstavah
DRUŠTVO KMETIC LOŽNICA - pogostitve

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MAKOLE – degustacije, županov sprejem
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE – sodelovanje v programu simpozija

ŽUPAN OBČINE MAKOLE FRANC MAJCEN – podpora simpoziju, sprejem in pogostitev

Organizacijski odbor 15. mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole 2017 se zahvaljuje 
vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam do danes kakorkoli nesebično priskočili na pomoč, da bomo tudi 
letošnji simpozij lahko kakovostno in odmevno izpeljali. Želimo si, da nam s  svojo pomočjo ostanete zvesti 
tudi v naslednji organizacijsko spremenjeni obliki novega projekta z nazivom: 1. medgeneracijsko srečanje 
umetnikov slikarjev, kiparjev in učencev osnovnih šol 2018. Brez vas makolske forme vive ne bi bilo!
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ROJSTVO KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA FORMA VIVA MAKOLE

Po idejni zamisli kiparja Ivana Dvoršaka iz Maribora in po številnih posvetih in sestankih 
so se pobudniki in zagovorniki forma vive 18. oktobra 2002 zbrali v takrat že delujoči Ga-
leriji Dvoršak na Dežnem na ustanovnem sestanku Kulturno umetniškega društva Forma 
viva  Makole. Takratni udeleženci ustanovnega sestanka Marijan Kaučič - predsednik KS 
Makole, Tanja Hrastnik - predstavnica Občine Slovenska Bistrica in članica izvršnega od-
bora ZKD Slovenska Bistrica, Stane Kovačič - predsednik ZKD Slovenska Bistrica, Janez 
Krajnc - predsednik Društva umetnostnih varilcev in kovačev Plamen Ljubljana, Marjan 
Banič - zastopnik Župnije Makole, Vida in Andrej Koren - delegata JSKD Pesnica, Jožica 
Kaučič – ravnateljica OŠ Anice Černejeve Makole, Silvo Safran - gledališki igralec, Franc 
Kociper - urednik Ose, Rosana in Ivan Dvoršak – kipar ter Sanja Verovnik - novinarka 
Večera so tega dne soglasno podprli idejo Ivana Dvoršaka o ustanovitvi KUD Forma viva 
Makole in njene glavne dejavnosti, Poti forme vive. Projekt je podprl tudi takratni župan 
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.

Tako je bilo društvo še istega leta, 20. decembra 2002, tudi uradno vpisano v poslovni regi-
ster Slovenije kot pravno organizacijska oblika s sedežem na naslovu Dežno pri Makolah 
61a in potrjenim prvim zakonitim zastopnikom društva, predsednikom Ivanom Dvoršakom 
in podpredsednikom Marijanom Kaučičem, ki pa ga je tik pred pričetkom 1. festivala Forme 
vive Makole 2003 zamenjal Aloz Mlaker - takrat novoizvoljeni predsednik KS Makole.

Z ustanovnega sestanka

PO POTI KUD FORMA VIVA MAKOLE IN NJENIH PETNAJSTIH MEDNARODNIH KI-
PARSKO SLIKARSKIH SIMPOZIJEV

Društvo se je nenehno razvijalo in iz leta v leto pridobivalo na članstvu in ugledu. Njegove 
sekcije, kot so turistična, likovna, dramsko recitacijska in filatelistično   numizmatična, so se 
s svojim delom in razstavami po vsej Sloveniji vse bolj promovirale in postajale pomemben 

PO POTI FORMA VIVE MAKOLE  od 2002 do 2017

22 MONOGRAFIJA PO POTI FORMA VIVE MAKOLE

DESET LET DELOVANJA IN USTVARJANJA

ROJSTVO KULTURNO-UMETNIŠKEGA DRUŠTVA 
FORMA VIVA MAKOLE – USTANOVNI SESTANEK 

Za uresničitev ideje o forma vivi v Makolah je 
bilo potrebno najprej ustanoviti društvo, pod okri-
ljem katerega bi se ideja o forma vivi uresničila tudi 
v praksi. Po številnih posvetih in sestankih so se po-
budniki in zagovorniki forma vive 18. oktobra 2002 
zbrali v takrat že delujoči Galeriji Dvoršak na Dežnem 
na ustanovnem sestanku Kulturno-umetniškega dru-
štva Forma viva Makole. Udeležili so se ga predsednik 
Krajevne skupnosti Makole Marijan Kaučič, usluž-
benka Občine Slovenska Bistrica, zadolžena tudi za 
kulturo, in članica izvršnega odbora Zveze kulturnih 
društev (ZKD) Tanja Hrastnik, predsednik ZKD Slo-
venska Bistrica Stane Kovačič, predsednik umetno-
stnih varilcev in kovačev društva Plamen iz Ljublja-
ne Janez Krajnc, zastopnik župnišča Makole Marjan 
Banič, delegata Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti območne skupine Pesnica Vida in Andrej Koren, 
ravnateljica Osnovne šole Anice Černejeve Makole 
Jožica Kaučič, gledališki igralec Silvo Safran, urednik 
Ose Franci Kociper ter Rosana in Ivan Dvoršak, nav-
zoča je bila tudi novinarka Večera Sanja Verovnik. Na 
ustanovnem sestanku so sprejeli sklep o ustanovitvi 
in poimenovanju društva, potrdili statut in določili 
prvi petčlanski izvršni odbor društva, katerega člani 
so bili Ivan Dvoršak, Marijan Kaučič, Franc Kociper, 
Jožica Kaučič in Nežika Mohorko. Za zakonitega za-
stopnika društva je bil izvoljen Ivan Dvoršak, za taj-
nika Marijan Kaučič, blagajniški posli so bili zaupani 
Nežiki Mohorko.

Prednostna naloga novoustanovljenega društva 
je bila organizacija mednarodnega festivala Forma 
viva Makole 2003, namen katerega bi bil predvsem 
prispevek k razvoju turizma. Že takrat so si člani For-
ma vive zadali cilj, da bo prireditev mednarodna in bo 
poleg kiparskega dela imela tudi spremljajoči kultur-
ni program. 5. decembra 2002 je bilo Kulturno-ume-
tniško društvo Forma viva Makole vpisano v register 
društev pri Upravni enoti Slovenska Bistrica.

Še istega leta 20. decembra je bilo društvo Forma 
viva Makole tudi uradno ustanovljeno in vpisano v 
poslovni register Slovenije kot pravna organizacijska 
oblika s sedežem na naslovu Dežno pri Makolah 61 a 
in potrjenim prvim zakonitim zastopnikom društva 
Ivanom Dvoršakom.

Po idejni zamisli Marijana 
Kaučiča je bila kot zaščitni znak 
društva soglasno sprejeta po-
doba skulpture Ivana Dvoršaka 
Don Kihot na Rozinantu, poleg 
te podobe sta nakazani še zna-
čilna makolska hribovita pokra-
jina (levo in desno od podobe) 
in Dravinja (spodaj), sestavni del 
logotipa je tudi napis, napisan z 
velikimi tiskanimi črkami: Kul-
turno-umetniško društvo Forma 
viva Makole.

Edino slikovno gradivo z ustanovnega sestanka je 
 lmski zapis

Ustanovni sestanek je potekal 18. oktobra 2002 v 
Galeriji Dvoršak

Logotip 
Kulturno-

umetniškega 
društva Forma 

viva Makole
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člen v razvoju kulture in turizma Občine Makole in Dravinjske doline. Vizija društva je, da 
se z dejavnostjo svojih sekcij čim bolj vključuje v kulturna dogajanja zunaj meja Občine 
Makole na širšem območju Slovenije in v tujini.

Prav posebej pa to velja za makolski mednarodni kiparsko slikarski simpozij Forma viva 
Makole in kar 10 km dolgo transferzalo umetnosti s Parkom skulptur na Dežnem nekako 
na sredini te edinstvene in najdaljše poti umetnosti na svetu. Pot, ki privablja v Makole vse 
več ljubiteljev umetnosti, narave in rekreacije – pohodništva, je krožna pot s pričetkom 
na dvorcu Štatenberg in pelje skozi trg Makole v Jelovec, Stari Grad, na Dežno, v Park 
skulptur in galerijo Dvoršak (400 m nadmorske višine) ter se spušča po Dugecu skozi 
Varoš ponovno na Štatenberg. Na sami poti so številni vinotoči in prekrasen pogled na še 
neokrnjeno naravo Dravinjske doline.

PARK SKULPTUR DEŽNO 

V osrčju znamenite makolske Poti forme 
vive, na njeni najvišji točki (400 m), se  
razprostira naravni Park skulptur Dežno 
s številnimi skulpturami in pogledom na 
še neokrnjeno lepoto narave. Pogled z 
najvišje točke parka, kjer je postavljena 
velikanska hrastova klop, delo nemškega 
kiparja Branka Šmona, je zares čudovit. 
Pogled je tudi ime Šmonove umetnine, ki 
sprejme na svoje sedišče okrog 10 ljudi 
in nudi razgled skoraj po vsej Dravinjski 
dolini vse do Maribora, Ptuja, Donačke 
gore, Slovenske Bistrice in Poljčan.

GALERIJA DVORŠAK

Osrednja znamenitost Parka skulptur Dežno in Poti forme vive je Galerija Dvoršak. Pred 
galerijo so postavljene številne skulpture, večinoma ustvarjene iz marmorja, ki izhaja iz Se-

žane. Podjetje z istim imenom je že dolga 
leta tudi glavni sponzor makolskega med-
narodnega simpozija. In prav tu, v Galeriji 
Dvoršak, se je rodila makolska forma viva. 
Galerija v svoji notranjosti ponuja ogled 
stalne zbirke varjenih skulptur kiparja Ivana 
Dvoršaka. Umetnik v svojih delih upodab-
lja predvsem literarne junake, kot so Mar-
tin Krpan, Deseti brat, hlapec Jernej ..., ne 
manjkajo pa niti podobe iz živalskega sve-
ta, kjer kipar opozarja na perečo ekološko 
stanje v današnjem času.

43MONOGRAFIJA PO POTI FORMA VIVE MAKOLE

2. FESTIVAL FORMA VIVA MAKOLE 2004 

Strokovna komisija in nagrade
Člani strokovne komisije drugega mednarodnega 

festivala Forma viva Makole so bili prof. Alen Krajnc, 
dr. Matjaž Duh, mag. Irena Čuk in likovna pedago-
ginja Bernardina - Neda Paj. Komisija se je odločila, 
da bo podelila nagrade naslednjim kiparjem: prvo 
nagrado Mihaelu Krištofu, drugo Branku Šmonu in 
Franciju Pliberšku, tretjo pa Janezu Graufu.

V kulturno-zabavnem delu festivala so nastopili 
folkloristi, Duo Platin, ljudski pevci in godci, Štajerski 
frajtonarji, moški pevski zbor DPD Svoboda Sloven-
ska Bistrica in mnogi drugi.

Častni gost festivala je bil predsednik Turistične 
zveze Slovenije dr. Marjan Rožič, ki je na zaključni 
prireditvi festivala v svojem govoru poudaril njegovo 
pomembnost in njegov doprinos kraju, kjer sta se s 
Forma vivo vidneje pričela razvijati kultura in turi-
zem. Vso pohvalo, priznanje in podporo, da so se lotili 
tako velikega in pomembnega projekta, je izrekel tudi 
organizatorjem.

Festival je na kmetiji Stojnšek uradno odprl župan 
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki je podprl 
projekt in mu ponudil nadaljnjo podporo občine.

Bilten številka 4 – informator 2. festivala Forma 
viva Makole

Četrta izdaja biltena je bila nadaljevanje biltenov 
Janeza Krajnca z nekaterimi novostmi. V celoti ga je 
uredil Bojan Sinič, urednik Panorame, ki je prevzela 
uradno medijsko pokroviteljstvo nad festivalom For-
ma viva Makole 2004 in poročala o vseh dogodkih 
festivala, objavila imena vseh udeleženih umetnikov 
in urnik prireditev.

Novinarka dnevnika Večer Sanja Verovnik je v bil-
tenu zapisala:

Popestritev na obrobju Haloz
Malokdo je verjel, da bo peščici ljudi uspelo ne-

mogoče. Postaviti na noge festival, ki združuje kul-
turo in zabavo. Kiparsko prireditev, ki lahko v pičlih 
nekaj dneh popestri dogajanje v Makolah, kraju na 
obrobju Haloz. Pa so organizatorji, člani KUD Forma 
viva, presenetili vse, tudi sami sebe. Lansko festival-
sko dogajanje je ob skromnih  nančnih sredstvih, ki 
so jih s pomočjo sponzorjev uspeli zbrati organizator-
ji, pustilo močan vtis, tudi med našimi bralci.

Janez Grauf pri ustvarjalnem zanosu

Pogled na skulpturo Branka ŠmonaPogled Branka Šmona

Skulpture Ivana Dvoršaka v galeriji
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TURISTIČNI POGLED

Poleg drugih kulturnih znamenitosti in naravnih lepot, ki jih po-
nujajo Makole, je prav Forma viva vzrok in spodbuda za vse 
večje oživljanje kulturnega turizma in organiziranega poho-
dništva. Ponuja se idealna priložnost za domačine, da odpirajo 
svoje vinske kleti in ponujajo svoje doma pridelane izdelke. Ne 
smemo pozabiti na  haloško bunko in domači kruh, spečen v 
krušni peči.

Turistična sekcija kuda Forma viva Makole prireja vsako leto v 
maju, oktobru in decembru organiziran in voden pohod po Poti 
forme vive. Prav posebno doživetje je decembrski božično no-
voletni pohod z baklami. Po Poti forme vive vas lahko popelje 
tudi turistični vlakec Makolčan po predhodni najavi na tel. 041 
960 876 - Zeleni turizem.

Ogled Parka skulptur na Dežnem in Galerije Dvoršak (skulpture iz varjenega železa kiparja 
Ivana Dvoršaka) je voden in možen vsak dan skozi vse leto od 9. do 19. ure.

PROMOCIJA

Pomembnejši dogodki, ki jih je KUD Forma viva Makole organiziral doma, po vsej 
Sloveniji in v tujini:

•	 Maribor: 2004 Lent (stolp, splavarjenje, kovanje, folklora, predstavitev 2. Forme 
vive Makole 2004)

•	 Slovenska Bistrica: 2004 Mercator center (kulturna prireditev, predstavitev 2. 
Forme vive Makole 2004)

•	 Kidričevo: 2004 osnovna šola (razstava Društva Plamen - Slovenija in predsta-
vitev 2. Forme vive Makole 2004, ustvarjanje kiparja Igorja Somraka)

•	 Maribor: 2004 Mc‘Donalds (razstava Ivana Dvoršaka in predstavitev 2. Forme 
vive Makole 2004)

•	 Slovenska Bistrica: 2008 Graslov stolp (razstava članov likovne sekcije kuda 
Forma viva Makole, kiparja Rudija Stoparja in fotografa Milana Sternada)

•	 Ljubljana: 2008 Ljubljanski grad (predstavitev kuda Forma viva Makole, medna-
rodnega festivala Forma viva Makole in Občine Makole)

•	 Rače-Fram: 2009 (kiparska kolonija v Račah in predstavitev festivala Forma viva 
Makole 2009)

•	 Slovenska Bistrica, Brinje: 2009 odkritje skulpture kiparja Francija Černelča (ve-
lika kamnita skulptura pred Domom veteranov je bila ustvarjena na Formi  vivi 
Makole 2009)

PARK  SKULPTUR 
DEŽNO
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•	 Ormož, Kog: od 2010 do 2014 (sodelovanje v organizaciji in umetniškem ustvar-
janju na  kiparskih kolonijah na turistični kmetiji Hlebec)

•	 Makole, dvorec Štatenberg: 2011 Zlata paleta (na povabilo ZLD Slovenije smo 
sprejeli organizacijo Zlete palete); razstave so se udeležili štirje naši slikarji, med 
njimi sta dva prejela certifikat.

•	 Slovenska Bistrica, Graslov stolp: 2011 Pogled skozi čas (likovna razstava 
slikark Silvije Verovnik, Štefke Jesenek in kiparja Ivana Dvoršaka v počastitev 10. 
obletnice društva)

•	 Maribor, Evropski kulturni in tehnološki center, grad Betnava: 2011 -  Forma 
viva Makole se predstavlja (v okviru projekta Mednarodni kiparsko-slikarski sim-
pozij ob 10-letnici kuda Forma viva Makole smo odprli likovno razstavo skulptur iz 
varjenega železa kiparja Ivana Dvoršaka in Rudija Stoparja, slikarsko razstavo 12 
slikarjev - Življenje na vasi, filatelistično razstavo filatelista Branka Petana na te-
matiko Božidar Jakac in filatelija). Pred odprtjem razstave je potekal bogat kulturni 
program s predstavitvijo 10-letnice  Forme vive Makole, ki ga je vodil Silvo Safran, 
gledališki igralec.

•	 Maribor, Evropska prestolnica kulture: 2012 projekt Terra Parzival (v projektu 
so sodelovali umetnostni kovač Miha Krištof in drugi naši umetniki,  člani likovne 
skupine kuda Forma vive Makole)

•	 Tunizija, turistična Agencija Relax: 2012 likovna kolonija (v organizaciji agen-
cije Relax so na koloniji sodelovali slikarji, člani likovne sekcije kuda  Forma viva 
Makole, nastala dela so bila pozneje razstavljena na gradu Betnava v Mariboru)

•	 Turčija - Gaziantep: 2010, likovni natečaj otrok iz vsega sveta (na natečaju je 
drugo nagrado in naslovnico kataloga prejel naš najmlajši slikar Ervin Dvoršak)

•	 Majšperk: 2010 – 2017 (sodelovanje Občine Majšperk z makolskim mednarodnim 
kiparsko slikarskim simpozijem, postavitev štirih skulptur kiparja Francija Černelča 
in ene kiparja Franja Maroška)

•	 Maribor - Narodni dom, Rače-Podova, Rogaška Slatina, Sevnica, Makole: 
2017, otvoritve razstav ob 15-letnici kuda Forma viva Makole (razstave članov 
kuda Forma viva Makole se bodo pod naslovom 15 let Forme vive Makole v ome-
njenih krajih zvrstile od junija do decembra 2017)

•	 Makole, Majšperk: od 1. do 9. septembra 2017 - 15. mednarodni kiparsko slikar-
ski simpozij Forma viva Makole 2017

•	 Makole - dvorana Doma krajanov: 25. november 2017 – svečana akademija 
od 15. obletnici kuda Forma viva Makole in njenega 15. mednarodnega kipar-
sko slikarskega simpozija
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Petnajst  mednarodnih kiparsko slikarskih simpozijev 
Forma viva Makole 2003 - 2017

Statistika makolskih simpozijev

Število simpozijev: 15 kiparsko slikarskih simpozijev – vedno v začetku septembra od 
leta 2003 do leta 2017.

Število udeleženih držav: skupaj 21 držav, od tega ZDA, Anglija, Avstrija, Belgija, Češka, 
Francija, Hrvaška, Italija, Izrael, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Nizozemska, Romunija, 
Rusija, Srbija, Švica, Španija, Turčija, Zimbabve in Slovenija.

Število udeleženih umetnikov kiparjev: na vseh 15 kiparsko slikarskih simpozijih je 
ustvarjalo 93 kiparjev.

Kipar z največjo udeležbo in številom ustvarjenih skulptur: Franci Černelč (Slovenija)  
je kipar, ki je ustvaril kar 12 skulptur in 11-krat sodeloval na simpozijih. Od tujih kiparjev je 
največkrat (petkrat) sodeloval in ustvaril pet skulptur Henk Korthuys iz Nizozemske.

Število vseh ustvarjenih skulptur: na vseh petnajstih simpozijih je bilo ustvarjenih  206 
skulptur.

Število ustvarjenih skulptur po drugih krajih - občinah: skupaj 41 skulptur, od tega 
Kidričevo 1, Podvelka 1, Rače - Podova 3, Sežana 8, Slovenska Bistrica 3, Pragersko 4, 
Majšperk 4, Ormož-Kog 15, Kozjansko 1, Maribor 1.

Prvonagrajeni umetniki kiparji: 2003 Tapiwa Chapo - Zimbabve,  2004 Mihael Krištof in 
Peter Šterbal - Slovenija, 2005 Franci Černelč – Slovenija, 2006 Zdravko Jerkovič – Slove-
nija, 2007 Mihael Krištof in Peter Šterbal – Slovenija, 2008 Henk Korthuys – Nizozemska, 
2009 Stefan Curelaru - Romunija, 2010 Elena Saracino –  Italija, 2011 Tanya Preminger 
– Izrael, 2012 Vaclav Müller, Pavel Merkl, Vojček Juček - Češka, 2013 Maša Paunović, 
Srbija, 2014 Valentino Giampaoli - Italija  2015 Ariel Štrukelj – Slovenija, 2016 Ivan Jeremić 
- Srbija, 2017 – ?.
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Haloze, močno razgiban svet, 
vzhodni del je vinoroden, na pri-
sojnih pobočjih številni vinogra-
di, zahodni pa bolj gozdnat, poln 
vzpetin. Na severu pogled na 
reko Dravinjo, ki priteče izpod 
Rogle, se vije vzdolž Haloz in se 
vzhodno od Vidma zliva v reko 
Dravo. Zahodno in južno pa oko 
ugleda dva gorska bisera, Boč in 
Donačko goro. 

Ob izlivu Jelovškega potoka v Dravinjo, tam, kjer 
se Haloze začnejo, je naselje Makole. Trg, ki je že deset 
let prizorišče mednarodnih simpozijev društva Forma 
viva Makole. V desetih letih je tod ustvarjalo veliko 
domačih in tujih umetnikov (kiparjev, slikarjev), ki so 
pod taktirko organizacijskega odbora Kulturno-ume-
tniškega društva Forma viva Makole s skupnimi mo-
čmi ustvarili pot forma vive. 

Pot, dolga sedem kilometrov, se začne pri letnem 
dvorcu Štatenberg, najlepši baročni zgradbi pri nas, 
in se konča na Dežnem, pri Galeriji Dvoršak, kjer je 
tudi sedež društva. Pelje skozi Makole, naprej ob 
Jelovškem potoku, kjer se na desni prikažejo redko 
naseljene grivine, potem zavije levo navkreber med 
kmetije, zidanice in številne vikende. Narava, ki je 
sama po sebi umetnina, se velikokrat zliva s skulptu-
rami in poveličuje njihovo umetniško vrednost. In ka-
dar je živa oblika od sonca obsijana in se po travnatih 
pobočjih pasejo ovce in koze ter včasih pridrncajo do 
ograje in skozenj molijo svoje gobčke, ali ponoči ob 

SEDEM KILOMETROV DOLGA POT FORMA VIVE

POT, KI NIKOLI NE IZGUBI LEPOTE

Tudi turistični vlakec vozi po poti forma vive Tradicionalni pohod turistične sekcije 

Piše: 
Silvo Safran, 

tajnik 
KUD Forma viva

slabem vremenu, ko bliski prežarjajo noč, ali pa po-
zimi, ko v vetru nastajajo snežne klože, pot ne izgubi 
lepote, temveč se ta v svoji raznolikosti še poveča. Če 
si popotnik v tej spokojni tišini želi ogledati bližnjo in 
daljno okolico, je najbolje, da stopi do stola, skulpture 
kiparja Branka Šmona Pogled.

Na Dežnem in pred Galerijo Dvoršak, tam, kjer se 
je vse skupaj začelo, si je zagotovo vredno ogledati 
mogočne skulpture tujih in domačih umetnikov. Pred 
hišo te najprej pozdravi prijazna psička Pika, potem 
pa kdo od članov družine Dvoršak, Ivan ali žena Ro-
sana ali pa eden od treh otrok, Tajda, Emina ali Ervin. 
V spodjem delu hiše je majhna, a umetniško bogata 
galerija s stalno zbirko skulptur iz varjenega železa ki-
parja Ivana Dvoršaka. Seveda je to le del umetniškega 
ustvarjalnega opusa umetnika in idejnega očeta poti 
forma vive in predsednika društva z enakim imenom. 

Ko stopiš v galerijo in zagledaš na eni strani ži-
valske like s svojo simboliko in na drugi človeške, ki 
govorijo predvsem o socialnih problemih družbe, se 
pogled ustavi še na podobi Kurenta (Korenta), mistič-
nem bitju, bogu razuzdanosti, katerega poslanstvo se 
kaže predvsem v preganjanju zime, zlih duhov, vsega 
slabega in prinašanju dobrega ter pristnih medčlove-
ških odnosov, ki so v vsakodnevnem življenju še kako 
pomembni. Prav to poslanstvo uresničuje društvo 
Forma viva z Ivanom Dvoršakom na čelu, človekom, 
ki ima vizijo, pravo mero trme in ne odstopa od svoje 
ideje, kljub premajhnim  nančnim prilivom in nestri-
njanju posameznikov o pomembnosti te zvrsti ume-
tnosti.
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2008
HENK KORTHUYS

2007
MIHAEL KRIŠTOF

2006
ZDRAVKO JERKOVIČ

2005
FRANCI ČERNELČ

2004
MIHAEL KRIŠTOF

2003
TAPIWA CHAPO

DOSEDANJE PRVE NAGRADE - ALL FIRST AWARDS
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2011 
TANYA PREMINGER

2010 
ELENA SARACINO

2012 - VACLAV MÜLLER, PAVEL 
MERKL, VOJTČEH JUČEK 

2013 - MAŠA PAUNOVIĆ 2014 - VALENTINO 
GIAMPAOLI

2015 - ARIEL ŠTRUKELJ 2016 - IVAN JEREMIĆ 

2009
STEFAN CURELARU 
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Najbolj zveneča imena: Tanya Preminger - Izrael, Elena Saracino – Italija, Stefane Carel - 
Francija, Andre Naegelen - Francija, Marijan Mirt - Hrvaška, Jan Edvard Španihel - Češka, 
Valentina Dusavitskaya - Rusija, Henk Korthuys – Nizozemska, Mihael Krištof - Slovenija, 
Branko Raspet – Slovenija, Metoda Maj - Slovenija, Ozer Aktimur - Turčija, Franci Černelč 
- Slovenija, Maša Paunović - Srbija in letos prijavljeni Sašo Sazdovski – Makedonija.

Materiali, iz katerih so kiparji ustvarjali skulpture:

Na prvih simpozijih je prevladoval les kot kiparski material, sledila je kovina (železo, ba-
ker), beton, siporeks in v zadnjem času kamen, ki je tudi popolnoma prevladal kot kiparski 
material. Za dobavo kamna (marmorja) je redno skrbelo podjetje Marmor Sežana, ki je bilo 
več let tudi generalni sponzor mednarodnega simpozija Forma viva  Makole.

STROKOVNA KOMISIJA  od 2003 do 2017
Vsako leto se je v začetku septembra na predzadnji dan simpozija sestala strokovna ko-
misija v sestavi: prof. Alen Krajnc - predsednik, mag. umetnosti Irena Čuk, dr.  Matjaž 
Duh, prof. Viktor Gojkovič - člani in izbrala najboljša slikarska in kiparska dela ter podala 
strokovno mnenje simpozija.  Člani strokovne komisije za svoje delo niso nikoli zahtevali 
plačila in so ga opravili z ljubeznijo do umetnosti in simpatijo do makolske forme vive.  Or-
ganizator simpozijev KUD Forma viva Makole se jim za njihov prispevek k razvoju kulture 
in umetnosti iskreno zahvaljuje.
Statistika makolskih slikarskih simpozijev:

Na simpozijih so ustvarjali tudi slikarji kot spremljevalci kiparjev. Ustvarjali so po prosti 
izbiri ali po vnaprej določeni tematiki. Na prvih simpozijih ni bila številčna zasedba, tako 
je na prvem simpoziju ustvarjala le slikarka Mojca Kovač iz Raven na Koroškem. Število 
slikarjev se je povečevalo iz simpozija v simpozij, v zadnjem obdobju je povpreček okrog 
20 slikarjev. Na začetku so slikarji ustvarjali do šest dni, na zadnjih treh simpozijih pa 
ustvarjajo samo en dan.

Število udeleženih držav pri slikarjih: 7 držav (Turčija, Srbija, Rusija, Romunija, Hrva-
ška, Makedonija in Slovenija).

Število udeleženih umetnikov slikarjev: na vseh petnajstih simpozijih je bilo udeleženih 
248 slikarjev, od tega so nekateri slikarji ustvarjali na več simpozijih.

Slikarka z največjo udeležbo in največ ustvarjenih umetniških del: slikarka Silvija Ve-
rovnik je sodelovala na 14 simpozijih, sledi ji Drago Kopše z 12 udeležbami:  oba sta 
ustvarila veliko slikarskih umetnin, ki jih je organizator, skupaj s podarjenimi slikami drugih 
avtorjev, podaril najzaslužnejšim podpornikom simpozijev.

Nagrajeni slikarji: posebna priznanja simpozija in nagrade smo pričeli pri slikarjih pode-
ljevati na 9. mednarodnem simpoziju leta 2011. Za 15. mednarodni simpozij 2017 se bodo 
priznanja in nagrade podelile 9. septembra 2017 na zaključni slovesnosti.
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Posebno priznanje strokovne komisije za 
najboljša umetniška dela simpozija so pre-
jeli slikarji:

9. simpozij 2011 - Leander Fužir, Marta Frei, 
Mira Resnik, Drago Kopše. 

10. simpozij 2012 - Drago Medved, Alojz 
Konec, Erna Ferjanič in Bernardina Paj (vsi  
Slovenija) ter Mizyal Krabiber Nacaroglu (Tur-
čija). 

11. simpozij 2013 – Milan Pantelić (Srbija), 
Bernardina Paj, Silvija Verovnik in Ivan Skle-
dar (vsi Slovenija) ter Mizyal Karabiber Naca-
roglu (Turčija).

12. simpozij 2014 – Bojan Bohak, Bernardina 
Paj, Silvija Verovnik in Ervin Dvoršak (vsi Slo-
venija) ter Toplica Ignjatović (Srbija).

13. simpozij 2015 – Toplica Ignjatović (Srbija), Dragica Petek in Drago Kopše (oba  Slove-
nija) ter Mizyal Karabiber Nacaroglu (Turčija).

14. simpozij 2016 – Ervin Dvoršak, Leander Fužir in Tone Vodušek (vsi Slovenija).

15. simpozij 2017 – nagrajenci bodo znani na zaključku 15. simpozija (9. septembra 2017).

PUBLIKACIJE, VIDEO, DVD, DOKUMENTARNI FILMI,  
FOTOGRAFIJE O FORMI VIVI MAKOLE:
• Bilteni simpozijev: od 2003 do 2017 – Impos - tednik Panorama
• Katalogi simpozijev: od 2008 do 2017 – Impos - tednik Panorama
• Zloženka: Po poti Forma vive Makole, 2006 – Impos - tednik Panorama
• Video tonski in slikovni zapisi:  Forma viva Makole 2003 - produkcija SB Studio 

Bistrica, 
• 3. mednarodni festival Forma viva Makole 2005 - kamera in režija Dušan Sodin
• Tonski in slikovni zapisi DVD: ustanovni sestanek kud Forma viva Makole - monta-

ža D. Sodina,
• 4. mednarodni  festival  Forma viva Makole 2006 - kamera in režija Dušan Sodin
• 5. mednarodni festival Forma viva Makole 2007 – kamera in režija Dušan Sodin
• 6. mednarodni festival Forma viva Makole 2008 – kamera in režija Dušan Sodin
• 7. mednarodni festival Forma viva Makole 2009 – kamera in režija Dušan Sodin
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Ivan SKLEDAR, 40 × 50, akril, TIHOŽITJE

Skupinski posnetek vseh slikarjev 

Člani likovne sekcije imajo za seboj veliko sku-
pnih likovnih razstav in kolonij, tudi dobrodelnih, 
mnogi pa so svoja dela na ogled postavili na samo-
stojnih razstavah v raznih krajih Slovenije in tudi tuji-
ne. V sekciji sodelujeta dva mlada člana, Špela Strižič 
Gajser in Ervin Dvoršak.

Leta 2007 se je takrat dvanajstletni slikar Ervin 
Dvoršak udeležil likovnega natečaja za osvojitev na-
slovnice kataloga za najmlajše likovne umetnike s ce-
lega sveta v Turčiji in ga tudi osvojil. Njegovo likovno 
delo je prišlo na naslovnico kataloga. Isto leto je osvo-
jil še srebrno priznanje na likovnem natečaju Zlati ce-
kin, prav tako tudi v Turčiji na likovnem tekmovanju 
otrok, starih od štiri do 15 let.

Od leta 2007 slikarji sodelujejo pri projektu Kul-
turna in naravna dediščina Makol, ki se odvija v času 
simpozijev Forma viva v Makolah. Dela, ki jih ustva-
rijo v času posameznega simpozija, so ob njegovem 
zaključku podarjena sponzorjem.

Sodelujejo tudi na slikarski prireditvi Zlata paleta, 
ki jo vsako leto organizira Zveza likovnih društev Slo-
venije. Leta 2010 se je razstave na tematiko realizma 
od sedmih sodelujočih slikarjev lahko udeležilo pet 
slikarjev, slikar Marjan Špingler pa je za svoje delo 
prejel certi kat.

Leta 2011 so člani likovne sekcije na povabilo 
Zveze likovnih društev Slovenije tudi sami bili orga-
nizatorji Zlate palete, ki je takrat potekala v dvorcu 
Štatenberg. Dva člana sekcije, Vera Avguštin in Ivan 
Skledar, sta prejela certi kat, razstave pa so se lahko 
udeležili kar štirje slikarji.

SEKCIJE SE PREDSTAVIJO
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• 8. mednarodni simpozij Forma viva Makole 2010 – kamera in režija Dušan Sodin
• 9. mednarodni simpozij Forma viva Makole 2011 – kamera in režija Dušan Sodin
• Sprehod skozi čas Form viva Makole, grad Betnava 2011 - kamera in režija Du-

šan Sodin
• KUD Forma viva Makole, Razstava pogled skozi čas, Graslov stolp Slov. Bistrica 

– Studio SB
• 10. mednarodni simpozij Forma viva Makle 2012 – kamera in režija Dušan Sodin
• Umetniki v ustvarjalnem zanosu Forma viva Makole 2012 – kamera in režija Dušan 

Sodin
• Himna KUD-a Forma viva Makole 2012 – video, montaža in grafična izdelava Du-

šan in Marko Sodin, besedilo, glasba in vokal pesmi Silvo Safran, glasbena produkci-
ja studio Platin

• Po poti Forma vive Makole, monografija 2012 – Občina Makole,  Impos – tednik 
Panorama

• Po poti Forma vive Makole 2002 – 2017 – razširjena oblika biltena – Impos - tednik 
Panorama

• Dokumentarni film:   Po poti Forma vive Makole, 2017 – kamera, montaža, režija 
Franci Kopič, spremna beseda Aleksander Kavaljeri

• Fotografije: v obdobju od 2003 do 2017 je nastal obsežen foto zapis v arhivu urad-
nega fotografa simpozija Milana Sternada

VIZIJA MAKOLSKEGA KIPARSKO SLIKARSKEGA SIMPOZIJA:

Žal se makolski mednarodni kiparsko slikarski simpozij z letom 2017 zaključuje vsaj v 
takšni obliki in organizaciji, kot je bil izveden v obdobju od 2003 do 2017.  Simpozij je 
presegel vse meje in pričakovanja, prerasel je in postal eden večjih kulturnih dogodkov v 
Sloveniji, zelo priznan med umetniki v tujini. V letih svojega delovanja se je njegov organi-
zacijski odbor spopadal s številnimi težavami, predvsem zaradi krčenja finančnih sredstev 
lokalne skupnosti za njegovo dejavnost, vendar je z dobro voljo in nadčloveškimi močmi 
zagnanih članov vselej premagal težave in izpeljal simpozij na zavidljivi ravni, tako v ume-
tniškem kot organizacijskem smislu. Ta velik projekt pa ne bo popolnoma zamrl, temveč se 
bo nadaljeval z novim projektom v zmanjšani obliki in zahtevnosti. Projekt se bo preime-
noval v Medgeneracijsko ustvarjanje v umetniškem izražanju FORMA VIVA MAKOLE 
2018 in naprej.

Združeval bo slikarje, kiparje in učence osnovnih in srednjih šol. Projekt bo eno- do  
dvodnevni. Na razpis se bodo lahko prijavljali slikarji tako kot doslej (največ 20) in kiparji, 
ki bodo ustvarjali manjša kiparska dela v materialu, kot so kamen, les, glina. Vsak kipar bo 
tudi mentor in bo imel ob sebi učenca OŠ ali dijaka SŠ, ki bo skupaj z njim ustvarjal. Ena-
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ko bo pri slikarjih. Naslednji dan se bodo 
dela razstavila in bodo na  ogled širši jav-
nosti. Razstavišča se bodo menjavala po 
raznih krajih in občinah. Vsak umetnik bo 
na koncu prejel posebno priznanje.

NAJZASLUŽNEJŠI ČLANI ORGANIZA-
CIJSKEGA ODBORA MAKOLSKEGA 
MEDNARODNEGA SIMPOZIJA:

Bojan Sinič, Alojz Mlaker, Rosana Dvor-
šak, Jože Vovk, Milan Sternad, Branko 
Klajnšek, Marta Hajšek, Silvo Safran, 
Silvestra Samastur, Silvija Verovnik, Šte-
fka Jesenek, Marjan Verovnik. Večina članov organizacijskega odbora simpozija deluje v 
društvu od njenega začetka. S svojim prostovoljnim delom so veliko prispevali k ugledu 
društva, promociji kraja in razvoju kulturnega turizma.

NAJVEČJI PODPORNIKI MAKOLSKIH SIMPOZIJEV:

Tednik Panorama, Občina Makole, Marmor Sežana, Impol 2000 d. d., Zavarovalnica Sava, 
Občina Majšperk, Turistična kmetija Hlebec-Kog, vsi ponudniki prenočišč gostujočim ume-
tnikom, drugi ponudniki prireditev in razstav na svojih domovih ter vsa  makolska društva. 

Ne smemo pozabiti prvega župana Občine Makole Alojza Gorčenka, ki je v svojih dveh 
mandatih veliko pripomogel k uspehu simpozija s svojo naklonjenostjo in podporo. Seda-
njemu županu Občine Makole Francu Majcnu pa je kljub številnim težavam in nasprotujo-
čim mnenjem med samimi občinskimi svetniki glede podpore simpoziju uspelo ta ugledni 
in za Občino Makole in širšo Dravinjsko dolino velik in pomemben projekt pripeljati do nje-
govega jubileja in dostojnega zaključka. Najbolj so si seveda to zaslužili številni umetniki, 
ki so na petnajstih simpozijih sodelovali in niso spraševali o velikih honorarjih, temveč kaj 
bodo ustvarili in zapustili Makolam.

Vsem, ki so kakorkoli pomagali makolskemu mednarodnemu kiparsko slikarskemu simpo-
ziju, se organizator KUD Forma viva Makole iskreno zahvaljuje.

SKUPAJ SMO ZAPISALI ZGODOVINO, KI BO O TEM POROČALA TUDI TAKRAT, KO 
NAS VEČ NE BO!

Ivan DVORŠAK,
predsednik KUD Forma viva Makole in

predsednik organizacijskega odbora
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7. MEDNARODNI FESTIVAL FORMA VIVA MAKOLE 2009 

Udeleženi umetniki
Kiparji: Brane Kumer, Franjo Marošek, Alojz Gra-

brovec, Danijel Vrečič, Ferdinand Pfeifer, Jakob Ber-
toncelj, Franci Černelč, Franjo Funkelj, Tomaž Maurin, 
Katja Pifko (vsi iz Slovenije) in Henk Korthuys (Nizo-
zemska), Manon Huguenin (Belgija), Ozer Aktimur 
(Turčija), Andre Naegelen (Francija) in Stefan Curela-
ru (Romunija).

Slikarji: Zvonko Bartok, Majda Lisac, Leander Fu-
žir, Ervin Kralj, Maksimiljan Sternad, Drago Kopše, 
Zlata Bela, Vojko Kumer, Simona Kostajnšek, Bernar-
dina - Neda Paj, Janez Kores, Marjan Špingler, Ivan 
Skledar, Franci Skledar, Marija Krošel, Alojzija Jus, 
Andreja Repnik, Romana Sagadin, Štefka Jesenek - 
Šeša, Silvija Verovnik, Andreja Arnuš, Ervin Dvoršak, 

V začetku septembra nas torej v Makolah ponov-
no čaka teden kulturnega vrenja in pristnega povezo-
vanja umetnosti in kulture s prebivalci naše občine. 
Brez pretiravanja lahko rečem, da Forma viva Makole  
postaja  del vsakdanjega življenja v kraju in zaščitna 
znamka Makol. Makolčani smo ga sprejeli za svojega 
in smo nanj upravičeno ponosni, naši ljudje pa bodo 
s svojim sodelovanjem in delom ponovno dodali tisti 
manjkajoči del potrebnih sredstev za izvedbo festiva-
la. Med letom pa bodo z veseljem razkazovali posta-
vljene skulpture obiskovalcem naših krajev.

Zahvaljujem se organizacijskemu odboru festi-
vala z neutrudnim Ivanom Dvoršakom na čelu in 
vsem domačinom – gostiteljem umetnikov na svojih 
domovih za velik prispevek k promociji našega kraja 
tako doma kot v tujini. Posebej gre zahvala tudi te-
dniku Panorama in uredniku Bojanu Siniču za odlič-
no medijsko promocijo festivala. Po svojih močeh se 
bomo trudili, da se festival razvija še naprej in bogati 
naš kraj in naše ljudi.

 

Nada Kramberger, Katarina Feguš, Lidija Ulbin, Vesna 
Urbančič, Slavko Slapnik - Gadi, Katja Pifko, Alojz Er-
javec, Maja Pliberšek, Polona Horvat, Gregor Pečolar, 
Patricija Žnidar iz Slovenije, Mizyal Karabiber Naca-
roglu (Turčija) in Natalija Kahturina (Rusija).

Strokovna komisija in nagrade
Strokovna komisija 7. mednarodnega festivala For-

ma viva Makole, katere člani so bili prof. Alen Krajnc, 
mag. Irena Čuk, prof. Viktor Gojkovič in dr. Matjaž Duh, 
je dodelila nagrade štirim kiparjem. Prvo nagrado je 
prejel Stefan Curelaru iz Romunije za kamnito skulp-
turo Algoritem, drugo Ozer Aktimur iz Turčije za lese-
no skulpturo Nebo in zemlja, tretjo Andre Naegelen iz 
Francije za kamnito skulpturo Svoboda, četrto nagrado 
pa je podelila Henku Korthuysu z Nizozemske za ka-
mnito skulpturo Oblak mleka in medu. 

Organizacijski odbor
Za odlično organizacijo in izvedbo 7. mednaro-

dnega festivala Forma viva Makole 2009 je poskrbel 
21-članski organizacijski odbor v sestavi: Ivan Dvor-
šak, Alojz Mlaker, Jože Vovk, Alojz Gorčenko, Bojan 
Sinič, Silvo Safran, Boštjan Pušaver, Jožica Kaučič, 
Alojz Purg, Ivan Drofenik, Branko Klajnšek, Jože Ko-
vačič, Dušan Sodin, Mateja Vovk, Jasmin Kaljun, Mar-
jan Verovnik, Silvestra Samastur, Milan Sternad, Da-
nica Safran, Rosana Dvoršak in Jasna Filipič.

Francoz Andre Naegelen je pustil pečat festivalu

Postavitev skulpture Tomaža Maurina na PragerskemRomunski umetnik Stefan Curelaru
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PETNAJST LET KUDA IN SIMPOZIJA FORMA VIVA 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN RAZSTAVE PO NEKATERIH DRUGIH SLOVENSKIH 
OBČINAH

Največja predstavitev KUD Forma viva Makole in njenega mednarodnega  kiparsko 
slikarskega simpozija bo z naslovom SPREHOD SKOZI ČAS v Narodnem domu v 
Mariboru v četrtek, 23. novembra 2017, ob 17. uri s kulturnim programom in otvoritvijo 
razstave članov društva in izbranih umetnikov, udeležencev makolskih mednarodnih 
kiparsko slikarskih simpozijev. Na razstavi se bodo poleg slikarjev in kiparjev predstavili 
še fotograf Milan Sternad s fotografijami  nagrajenih skulptur vseh simpozijev, člani 
filatelistično numizmatična sekcije, člani dramsko recitacijske sekcije in turistična sekcija. 
Prireditev bo vodil Silvo Safran. Razstavo bo odprl prof. Alen Krajnc, pozdravne besede 
bo namenil župan Občine Makole Franc Majcen. Sledil bo nastop Moškega pevskega 
zbora Korena. Degustacijo vin pripravlja Turistično izletniška kmetija Hlebec iz Koga. 
Razstava bo trajala do 5. decembra 2017.

Največja prireditev ob jubileju KUD Forma viva Makole pa bo SLAVNOSTNA AKADEMIJA 
v Makolah, v dvorani Doma krajanov v soboto, 25. novembra, ob 18.  uri.

Skozi čas minulih, vendar za KUD Forma viva Makole, kulturo in umetnost nasploh  
velikih petnajst let, nas bo popeljal gledališki igralec Silvo Safran, ki nam v svoji režiji 
in zamisli pripravlja čudovit kulturni dogodek. Slavnostni govornik bo slovenski pisatelj 
Tone Partljič.  

Prof. Alen Krajnc, predsednik strokovne komisije vseh 15 simpozijev, nas bo skozi 
strokovno besedo popeljal od 1. do zaključnega, 15. makolskega mednarodnega kiparsko 
slikarskega simpozija. Na prireditev vabimo in pričakujemo obisk najvišjih predstavnikov 
politike, kulture in turizma v državi, vseh sodelujočih umetnikov, sponzorjev in drugih 
podpornikov KUD Forma viva Makole in njenih mednarodnih simpozijev ter seveda 
krajanov Makol, ki se jim na tak način želimo zahvaliti za vso dosedanjo podporo.

Pokroviteljstvo nad simpozijem je prevzel predsednik RS Borut Pahor.

DRUGE POMEMBNE VEČJE SPREMLJEVALNE PRIREDITVE IN RAZSTAVE:

1. Uvodna prireditev v programu 15. obletnice KUD Forma viva Makole in 
njenega mednarodnega simpozija bo v Makolah - Dvorec Štatenberg, 
18. junija, ob 17. uri z otvoritvijo razstave slik slikark Silvije Verovnik in Melite 
Zupančič, skulptur kiparja Ivana Dvoršaka in fotografij Milana Sternada. Otvoritev 
razstave bo spremljal kulturni program. Razstava bo na ogled do 30.  septembra 
2017. 
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2. ROGAŠKA SLATINA – ANINA GALERIJA,  sreda, 23. avgusta, ob 18. uri, do 
1. oktobra 2017: otvoritev likovne razstave slik slikark Silvije Verovnik in  Štefke 
Jesenek ter skulptur kiparja Rudija Stoparja. Kulturni program in predstavitev 
umetnikov, predstavitev KUD Forma viva Makole in njenega 15. jubilejnega 
mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2017. 
Degustacija vin vinogradnika Milana Hlebca iz Koga. Razstavo bosta odprla 
župana Občine Makole Franc Majcen in župan Občine Rogaška Slatina  Branko 
Kidrič. 

3. RAČE - PODOVA, GALERIJA PRI BABICI MIMI, 25. avgust ob 17. uri, do 20. 
septembra 2017: otvoritev likovne razstave rezbarskih in kiparskih del članov 
ZRMLS in slikarjev likovne sekcije KUD Forma viva Makole z gosti,  slikarji iz 
drugih likovnih društev, kulturni program.

4. MAKOLE - PARK SKULPTUR DEŽNO  od 1. septembra do 9. septembra 2017: 
15. mednarodni kiparsko slikarski simpozij Forma viva Makole 2017.

5. MARIBOR, NARODNI DOM, 23. november ob 17. uri - do 5. decembra  
2017: otvoritev razstave SPREHOD SKOZI ČAS. Člani KUD Forma viva 
Makole in udeleženci mednarodnega simpozija se ob 15. obletnici predstavljajo 
Mariborčanom. Kulturni program, degustacija vin vinogradnika Milana Hlebca iz 
Koga.

6. MAKOLE, DVORANA DOMA KRAJANOV, 25. novembra 2017 ob 18. uri:  
svečana akademija ob 15. obletnici KUD Forma viva Makole – SPREHOD 
SKOZI ČAS, razstave članov kuda in gostov ter medijskega porovitelja Impos 
- Tednik Panorama. Slavnostni govornik bo pisatelj Tone Partljič

7. SEVNICA, GALERIJA SEVNIŠKI GRAD, 6. december 2017 ob 18. uri:  otvoritev 
likovne razstave slik slikarja Ervina Dvoršaka. Predstavitev umetnika,  otvoritev 
in kulturni program. Zaključno dejanje praznovanja 15. obletnice FORMA VIVA 
MAKOLE 2002 - 2017.

8. DVOREC ŠTATENBERG - NOVINARSKA KONFERENCA, sreda, 31. maj, ob 
11. uri – vodi Bojan Sinič, urednik tednika Panorama.

POVZETEK:
Projekt je petnajsti, jubilejni in zadnji v takšni obliki in izvedbi in za to zasluži posebno 
pozornost in podporo. Skozi petnajst let delovanja in obstoja je organizatorju KUD Forma 
viva Makole uspelo z nastalo 10 km dolgo Potjo Forme  vive Makole, kar je tudi med 
umetniki uradno priznana najdaljša magistrala umetnosti na svetu,  napraviti iz sicer 
majhne občine razpoznavno tako po vsej Sloveniji kot še veliko bolj  po tujini. Številni 
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mediji, največ pa umetniki sami, so ponesli ime in znamko makolske forme vive daleč 
v svet. Mednarodni simpozij Forma viva Makole je med tujimi umetniki postal zanimivo 
ustvarjalno kreativno druženje in umetniki so se ga iz leta v leto v vse večjem številu 
radi udeleževali. Žal organizator mnogim, ki bi v Makolah želeli pustiti svojo umetniško 
delo, ni mogel ustreči predvsem iz finančnih razlogov. V  večji meri namreč vse sloni na 
podpori in dobri volji tukajšnjega prebivalstva. Na drugi strani pa je vsakič potekala ostra 
selekcija z ozirom na strokovnost in umetniško vrednost prijavljenega projekta. Tako smo z 
vsakim letom opažali velik napredek v tej smeri. V Makole so vse bolj prihajali uveljavljeni 
in priznani umetniki,  katerih umetniška dela krasijo tudi glavna mesta Evrope in drugod 
po svetu.
Z nastalo Potjo forme vive se odpirajo možnosti razvoja turizma in gospodarstva ter  velike 
promocije občine.
KUD Forma viva širi svojo poslanstvo tudi v druge občine, navezuje stike ter ponuja pomoč 
in medsebojno sodelovanje. Odlično smo sodelovali ali še sodelujemo z občinami in 
kulturnimi organizacijami iz Ormoža - Koga, Slovenske Bistrice, Ožbalta, Sežane, Maribora 
in Rogaške Slatine.
Makolski občini in njeni formi vivi se odpirajo široke možnosti v razvoju turizma, ki s  svojim 
razvojem lahko za seboj potegne tudi druge dejavnosti gospodarstva, vinogradništva in 
kmetijstva.
Prav 15. obletnica tega velikega dogodka na obrobju Haloz je lahko prelomnica in 
spodbuda v razvoju te pomembne gospodarske panoge in seveda priložnost, da se v 
dogajanje vključi tudi država, ki je žal do danes bila samo nema opazovalka. 

Ivan DVORŠAK.
predsednik organizacijskega odbora 15. mednarodnega simpozija Forma viva  

Makole 2017 in prireditev ob 15. obletnici KUD Forma viva Makole
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