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17. mednarodni kiparsko slikarski simpozij
Forma viva Makole 2019

od 2. do 7. septembra

GENERALNI 
POKROVITELJ:

ORGANIZATOR:

GENERALNI 
SPONZOR:

MEDIJSKI 
POKROVITELJ: 

KUD FORMA VIVA MAKOLE,  Dežno 61 a, 2321 Makole
Davčna številka: 23823356, TRR: SI56 0420 2000 2948 252, NOVA KBM

E-mail: ivandvorsak46@gmail.com
INFORMACIJE O SIMPOZIJU:  Ivan Dvoršak, predsednik KUD Forma viva, 040/723-121

NOVINARSKE INFORMACIJE – PRESS: 040/723-121 

URADNI BILTEN SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2019
PRVA IZDAJA, MAJ 2019

Izdal in založil: KUD FORMA VIVA MAKOLE 
Zbral in uredil: Ivan Dvoršak, fotografije: Milan Sternad

Oblikovanje: Jurij Moličnik,  tisk: Panorama SB, Slovenska Bistrica
Naklada: 50 kosov
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Tudi letošnji, po vrsti že 17. mednarodni kiparsko slikarski simpozij bo go-
stil v Parku skulptur na Dežnem pri Makolah, z željo po umetniškem ustvarjanju, 
številne kiparje, rezbarje in slikarje iz raznih krajev Slovenije in tujine. Že drugo 
leto zapored bo to pri kiparjih kombinacija male plastike iz različnih kiparskih ma-
terialov in skulptur večjih dimenzij iz Sežanskega marmorja. Pri slikarjih bo potekalo umetniško ustvarjanje po 
že ustaljenem načinu. Kiparji bodo ustvarjali po predpisani tematiki-figura. Slikarji bodo upodabljali življenje 
in kulturno dediščino Haloz v realistični obliki. Ustvarjalni del bo za kiparje-male plastike in slikarje trajal le 
en dan, v sredo, 4. septembra. Od 2. do 7.septembra bodo potekale številne likovne razstave in promocijske 
predstavitve, pohodi po poti forma vive in druge kulturne prireditve.

Ves čas trajanja simpozija, bo kipar Franci Černelč v sosedji občini Majšperk, ustvarjal iz Sežanskega mar-
morja skulpturo večje dimenzije z nazivom Obelisk. Še pred tem pa bo isti kipar ustvarjal iz kar 6 ton težkega 
kamnitega bloka v Občini Sveta Trojica skulpturo Ivana Cankarja in Lepe Vide. Slavnostno odkritje skulpture 
bo 9. junija na občinski praznik Občine Sveta Trojica.

 K sodelovanju v programu simpozija se pridružije tudi ZZKD Rogaška Slatina, ki bo gostila 2. septembra 
slavnostno otvoritev simpozija, na kateri bodo predstavljeni vsi sodelujoči umetniki 17. mednarodnega kipar-
sko slikarskega simpozija, z otvoritvijo razstave kovanih del priznanega umetnostnega kovača Mihaela Krišto-
fa in njegovih učencev, ter filatelistične in fotografske razstave. Maribor-Dijaški dom pa bo 3. septembra gostil 
likovno razstavo, slikarjev likovne sekcije KUD Forma viva Makole z gosti in bogatim kulturnim programom v 
skupni izvedbi dijakov dijaškega doma in članov naše dramske sekcije z predstavitvijo 17. simpozija.

Zaključek simpozija s podelitvijo priznanj vsem sodelujočim umetnikom in kristalnih plaket za najboljša 
umetniška dela z bogatim kulturnim programom in otvoritvijo razstave vseh nastalih umetniških del, bo v sobo-
to, 7. septembra v dvorani krajanov v Makolah.

Da bomo lahko ta velik kulturni dogodek tako kot vse dosedanje uspešno predstavili smo se dolžni zahvaliti 
sodelujoči Občini Majšperk, Občini Sveta Trojica, Občini Rogaška Slatina, medijskemu pokrovitelju tedniku 
Panorama, generalnemu sponzorju Impol 2000 d.d. vsem sponzorjem in donatorjem, vsem nastopajočim v 
kulturnih programih, članom strokovne komisije, številnim krajanom Občine Makole in njenemu županu Francu 
Majcenu in podžupanu Zdravku Krošlu.

Zahvala tudi vsem letošnjim prijavljenim udeležencem simpozija, kiparjem in slikarjem in srečno pot ter 
veliko umetniškega navdiha na 17. mednarodnem kiparsko slikarskem simpoziju Forma viva Makole 2019.

IVAN DVORŠAK, 
predsednik Organizacijskega odbora simpozija Forma viva Makole 2019

MAKOLSKI KIPARSKO-SLIKARSKI 
SIMPOZIJ OHRANJAMO ŠE 
NAPREJ UMETNIŠKO  ZANIMIV IN 
RAZPOZNAVEN
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SPOŠTOVANI UMETNIKI IN 
SOUSTVARJALCI 17. KIPARSKO 
SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA 
MAKOLE 2019

Živahno kulturno delovanje je za slovenskogoriški kraj Sveta Trojica (do leta 
1993 Gradišče) poznano že vse od časa delovanja Sokolskih društev na tem ob-
močju (leta 1914), kar pa ne preseneča, saj se je na našem območju rodilo ali 
dalj časa živelo kar nekaj izjemnih, danes pomembnih mož, ki so svoj neizbrisen 
pečat zapustili v našem slovenskem kulturnem prostoru. Pisatelj in zdravnik Alojz 
Kraigher (roman Kontrolor Škrobar), literarni kritik, pisatelj in esejist Ivo Brnčič, 
jezikoslovec Oroslav Caf, nabožni pisatelj Ivan Meznarič ter znani slikarji, restavratorji, scenografi – Maks 
Kavčič - 1909, Rajko Slapernik – 1896, profesor pastoralike in teolog dr. Lovro Vogrin. Vsekakor pa posebno 
omembo zasluži daljše bivanje Ivana Cankarja pri dr. Alojzu Kraigherju v letih 1910 – 1911, kjer je napisal 
znano dramo Lepa Vida.

17. MEDNARODNEMU KIPARSKO 
SLIKARSKEMU SIMPOZIJU NA POT  
IZ OSREDNJIH SLOVENSKIH GORIC

Leto je hitro naokoli in že smo sredi priprav na vsakoletni kulturno umetniški 
dogodek v občini Makole, ko je v začetku septembra organiziran mednarodni ki-
parsko slikarski simpozij.

Dogajanje že nekaj časa ni vezano samo na občino Makole, ampak sega tudi 
v sosednje, kakor tudi v nekoliko bolj oddaljene občine. Tako je tudi prav, saj prav 
povezovanje med občinami daje samemu simpoziju dodaten zagon. Tako poleg občin Majšperk in Rogaška 
Slatina letos sodeluje tudi občina Sv. Trojica.

Že drugo leto bo simpozij potekal v novi, spremenjeni obliki, ki je bila zastavljena  po jubilejni 15. izvedbi 
leta 2017. Simpozij še vedno ohranja vso kvaliteto in strokovnost umetnikov, kar se je pokazalo na lanski 
izvedbi, saj so vsa nastala dela izredno kvalitetna.

Seveda simpozija že dolgo ne bi bilo brez neumornega očeta simpozija Ivana Dvoršaka, kateremu kljub 
določenim spremembam ne zmanjka energije. Zahvala generalnemu sponzorju simpozija IMPOLU 2000 
d.o.o., medijskemu pokrovitelju tedniku PANORAMA, generalni pokrovitelj pa ostaja občina Makole. Da pa je 
vse dokumentirano,  gre zahvala našemu rojaku, vsestranskemu fotografu  Milanu Strnadu.

Zastavljeni program je bogat in prireditve se začnejo že v juniju, osrednji del  simpozija z uradnim začetkom  
pa prične 2. septembra 2019 z uradno otvoritvijo v Rogaški Slatini in z  zaključkom 7. septembra v Makolah.

Spoštovani ustvarjalci kiparsko slikarskega simpozija Forma Viva Makole 2019! Želim vam, da bo tudi 
letošnji simpozij potekal v ustvarjalnem duhu, naj bo umetnost tista, ki vodi na pot prijateljstva in medsebojnega 
spoštovanja. Hvala vsem. Se vidimo.

FRANC MAJCEN, župan Občine Makole
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Kulturno delovanje je dobilo organizirano obliko z ustanovitvijo Kulturno umetniškega društva Ernest Golob 
- Peter v letu 1955. V bogati zgodovini delovanja je skrbelo za ohranitev in razvoj v folklorni, pevski in dramski 
dejavnosti. Dobrih 45 let je neprekinjeno deloval krajevni kinematograf, vrsto let je bila dejavna izposoja knji-
žničnega gradiva. Z izvedbo srečanja pesnikov in pisateljev – začetnikov v letu 1973 pa je društvo prestopilo 
krajevne oziroma občinske meje delovanja. Omenjena srečanja so postala osrednja republiška prireditev, 
ki smo jih v kraju organizirali vse do poznih osemdesetih let preteklega stoletja. Zaradi prevelikih finančnih 
stroškov organizacije srečanj je te v celoti prevzel ZKD Slovenije. Danes jih poznamo kot Festival URŠKA, 
ki potekajo v Slovenj Gradcu. Ob 25. jubilejnem srečanju leta 1998, ki je bilo organizirano ponovno v našem 
kraju v naši društveni organizaciji, je bilo v trajen spomin postavljeno obeležje ( odprta knjiga s peresom), ki 
ga je izdelal naš član in večkratni udeleženec Forme Vive Makole Danijel Vrečič – Dani. Kot zaključek projekta 
pisateljskih srečanj v Gradišču, danes Sveti Trojici, smo v društvu skupaj s Knjižnico Lenart v letu 2015 predali 
v uporabo tematsko KULTURNO POT, ki jo predstavljajo točke lokacij, kjer so se rodili ali živeli v uvodu nave-
deni posamezniki. Pot se začne pri kulturnem domu v Sveti Trojici, konča pa v Knjižnici Lenart. Kulturne točke 
so označene s pomanjšanim obeležjem – odprto knjigo in peresom ter z osnovnimi podatki in opisom lokacije. 

V želji po dodatni prepoznavnosti kraja in nastajajoče kulturne poti smo v društvu v jeseni 2014 organizirali 
prvo Formo Vivo Sv. Trojica, na katero smo povabili bližnje poznane oblikovalce kovine in kamna (oblikovalec 
kamna Ivo Lorenčič – Lori in oblikovalec kovine Danijel Vrečič – Dani ). Ustvarjalna delavnica na prostem – 
Forma Viva je kraj obogatila z dvema večjima skulpturama. Med domačini dobro sprejeta prva Forma Viva nas 
je spodbudila k odločitvi, da nadaljujemo s projektom. Odločili smo se za bienalno obliko izvedbe delavnice. 
Drugo Formo Vivo smo na ogled postavili marca 2017, na kateri so sodelovali štirje udeleženci, ki so svoje 
izdelke ustvarjali skozi celotno leto 2016. Ugotovitev, da je nadaljevanje teh delavnic za naše društvo velik 
finančni zalogaj, nas je pripeljala do sprejetja ponujene možnosti sodelovanja s KUD Forma Viva Makole, ki 
jo je njen predsednik Ivan Dvoršak ponudil ob udeležbi na otvoritvi naše druge Forme Vive. Na decembrskem 
simpoziju ob 100. obletnici Cankarjeve smrti v letu 2018 v Sveti Trojici, katerega smo bili pobudniki in soor-
ganizatorji s Knjižnico Lenart, je bila podpisana pogodba o sodelovanju med našim društvom in KUD Forma 
Viva Makole o sodelovanju na 17. mednarodnem kiparsko slikarskem simpoziju Forma Viva Makole 2019. 
Udeleženci 3. Forma Vive Sv. Trojica 2019 bodo ustvarjali na temo »Cankar v Slovenskih goricah« in bo or-
ganizirana kot uvod v 17. Mednarodni kiparsko slikarski simpozij Forma Viva Makole 2019. Odkritje skulpture 
– spomenika in ostalih skulptur bo potekalo v okviru praznovanja 13. občinskega praznika Sveta Trojica, ki 
poteka pod naslovom »Trojica fest« 9. junija 2019.

Prepričan sem, da bomo sodelovali tudi v naslednjih letih in skupaj ustvarjali naslednje Forme Vive Sv. 
Trojica. Naša KULTURNA POT ima sedaj šest kulturnih točk, torej dovolj možnosti za nove skulpture. Letošnja 
širitev poti v sosednjo Občino Benedikt pa odpira še dodatne možnosti. Zato rek, da kulturna ustvarjalnost 
nima meja, še kako drži. Veliko zahvalo za sodelovanje izrekamo Ivanu Dvoršaku, ki je videl v našem društvu 
zanesljivega partnerja v njegovem projektu mednarodnega simpozija makolske Forme Vive 2019. Ponosni 
smo, da se lahko naše društvo in Občina Sveta Trojica, ki nam je v tem projektu izdatno finančno pomagala, 
postavimo v vrsto skupaj z občinama Makole in Majšperk. Morda pa bo naslednje leto še katera nova.

Organizatorjem in vsem udeležencem letošnje Forme Vive želim bogat ustvarjalen navdih.
DRAGO LIPIČ, 

predsednik Zveze kulturnih društev Slovenskih goric in
predsednik Kulturnega društva Ernest Golob-Peter
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S FORMA VIVO NAPREJ!

Ko se je ob zaključku 15. mednarodnega festivala Forma Viva utrnila 
tudi dilema, ali vendarle nadaljevati s simpozijem morda v malce spreme-
njeni obliki in vsebini ali pa z njim zaključiti, je prevladalo prvo. Seveda je 
bilo to edino smiselno in umno, saj tako dobro zasidranega projekta skozi 
vsa ta leta enostavno ni mogoče opustiti. In ko zaviharijo možgani ob iska-
nju pravih rešitev, ni dvoma, da bodo privrele na plano najboljše ideje in da 
tudi slučajnosti pridejo na pot na pravem kraju in ob pravem času. Forma 
Viva postaja iz leta v leto bolj prepoznavna in dejavna izven meja matične 
občine, kar je pozitivno. Sploh v današnjem času globalnega delovanja in 
povezovanja, ko vsi ugotavljamo, da podiranje meja in dosedanjih plotov predstavlja možnost za rast, za nove 
podvige in dosežke in da je edino v sodelovanju moč pričakovati novo kvaliteto in uspeh. Prav to se dogaja 
zdaj našemu mednarodnemu kiparsko-slikarskemu simpoziju, ki ob izvedbi svojega že 17. simpozija poleg do-
mače občine Makole, sosednje občine Majšperk, lanskoletne sodelujoče občine Rogatec, občin Ormož (Kog) 
in Rogaška Slatina, prehaja tudi na območje Slovenskih goric v občino Sveta Trojica. Veselimo se takega 
sodelovanja in načina delovanja in tako tudi ne dvomimo, da projekt ne bo uspešno živel še vrsto prihodnjih 
let. Seveda je festival potekal vseh dosedanjih 17. uspešnih let pod skrbnim strokovnim in organizacijskim 
vodstvom idejnega vodje Ivana Dvoršaka, kar bo zagotovo ohranjeno tudi v bodoče. To je tudi porok, da bosta 
vedno ohranjeni prava vsebina in kvaliteta, z občutkom za umetnike in ustvarjalce in vse, kar sodi k izvedbi 
tako velikega projekta. 

Tednik Panorama je v izvedbi vseh dosedanjih festivalov z veseljem in ponosom sodeloval kot medijska 
hiša, ki ji nikoli ni bilo težko opraviti odgovornega dela, za katerega se je zavezal. Leta, ko je v projektih aktivno 
sodeloval glavni in odgovorni urednik tednika Panorama, Bojan Sinič, so nepozabna in so se zapisala v zgo-
dovino dosedanjih simpozijev. Lanskoletni, letošnji in vsi prihodnji simpoziji potekajo samo še v spominu na 
neumornega in velikega podpornika tega festivala in njegova energija je tukaj še vedno prisotna. 

Kot vsakoletnemu želimo tudi letošnjemu 17. mednarodnemu simpoziju Forme Vive veliko uspehov, dob-
rega počutja vseh sodelujočih ter ustvarjena izvrstna umetniška dela, ki bodo krasila predele posameznih 
sodelujočih občin in nas opominjala na večplastni pomen kulture v naših življenjih. 

JELKA SINIČ, 
odgovorna urednica tednika Panorama
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17. MEDNARODNI SIMPOZIJ  
FORMA VIVA MAKOLE

Spoštovani ustvarjalci, dragi sosedje. Najprej moram izraziti posebno 
veselje, da se projekt Forma Viva Makole nadaljuje in tako vstopa že v 17. 
leto delovanja. V vsem tem času je v naših okoljih nastalo mnogo pomemb-
nih kiparskih in slikarskih del, ki krasijo naše kraje in opozarjajo na projekt, 
ki je v teh letih med seboj povezal veliko umetnikov in ljubiteljev umetnosti. 
Za to gre največja zahvala očetu in vodji tega projekta Ivanu Dvoršaku, ki 
ves čas skrbi zato, da umetnost in projekt živita in se prepletata z našim 
življenjem, ter Občini Makole, da vsa ta leta podpira projekt.

Občina Majšperk in občina Makole že vrsto let sodelujeta na različnih področjih in projektih in tega sode-
lovanja si želimo tudi v prihodnosti. Upam, da bodo naša skupna prizadevanja, da se povežemo na področju 
turizma in umetnosti, v prihodnosti pomenila pomembne premike na tem področju, da bomo vsi občani začutili, 
da je sodelovanje s sosedi tisto, ki nas bogati in nam daje tudi nove poslovne priložnosti. V okviru tega pove-
zovanja pod okriljem Haloz kot dežele tisočerih gričev, ima projekt Forma Viva velik pomen in povezovalno 
vlogo. Ta projekt predstavlja pot druženja in prikaza umetnosti v neokrnjeni naravi, za katero sem prepričana, 
da bo v prihodnosti najbolj iskan tržni segment turizma.

Sama sem dobila povabilo, da napišem nekaj uvodnih besed za ta bilten, kar pomeni, da bo naša obči-
na tudi v okviru 17.simpozija postala bogatejša za skulpturo. Letošnja skulptura bo posvečena umetnikom, 
umetnosti in kulturi, torej vsem, ki jim te besede in dejanja pomenijo ustvarjanje, navdih ali preprosto nekaj, 
kar razveseljuje ljudi in jim daje nov pogled na življenje in delo v nekem okolju. Tudi za letošnjo skulpturo bo 
poskrbel Franci Černelč, ki s svojim predanim delom v vsako skulpturo vloži tudi veliko ljubezni do umetnosti.

Spoštovani ustvarjalci »Kiparsko slikarskega simpozija Forma Viva Makole 2019«, dragi domačini, želim 
vam, da nas tudi letošnja prireditev in druženje s kiparji in slikarji poveže med seboj in v nas vzbudi še več 
ljubezni in spoštovanja do umetnosti.

DR. DARINKA FAKIN,
        županja Občine Majšperk
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PROGRAM 17. MEDNARODNEGA SIMPOZIJA  
FORMA VIVA MAKOLE 2019  

Z SODELOVANJEM IN PODPORO OBČINE MAKOLE,  
OBČINE SVETA TROJICA, OBČINE MAJŠPERK,  

KD ERNEST GOLOB-PETER in JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN 
KULTURO ROGAŠKA SLATINA:          

NEDELJA, 9. JUNIJA: 
OBČINA SVETA TROJICA, ob 18.uri: SLAVNOSTNO ODKRITJE SKULPTURE IVAN CANKAR in LEPA VIDA, 
kiparja Francija Černelča z kulturnim programom v sklopu prireditev 13. praznika Občine Sveta Trojica in 
sodelovanja v organizaciji 17. mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2019.  Na 
željo Občine Sveta Trojica in KD Ernest Golob-Peter bo kipar skulpturo ustvarjal v aprilu in maju pred uradnim 
pričetkom simpozija. Že v PETEK, 7. 6. bo V KULTURNEM DOMU na ogled likovna razstava slik slikarke Sil-
vije Verovnik in slikarja Ervina Dvoršaka in spada v osredji dogodek prireditev občinskega praznika. Umetnika 
sta člana likovne sekcije KUD forma vive Makole. SlavnostnI govornik bo župan Občine Sveta Trojica David 
Klobasa in Drago Lipič predsednik KD Ernest Golob–Peter.

PONEDELJEK, 2. SEPTEMBER: 
OBČINA ROGAŠKA SLATINA – KULTURNI CENTER-MESTNA GALERIJA, ob 18. uri:  
URADNA OTVORITEV 17. MEDNARODNEGA KIPARSKO SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA 
MAKOLE 2019, predstavitev kiparjev in slikarjev udeležencev 17. mednarodnega kiparsko slikarskega 
simpozija. 
Otvoritev razstave kovanih umetniških del priznanega Mariborskega umetnostnega kovača Mihaela Krištofa in 
njegovih učencev. Filatelistične razstave, zbirke 15. prvo nagrajenih skulptur Makolske forma vive in razstave- 
Slovenske divjerastoče orhideje in 150 let dopisnice. Ter fotografske razstave Milana Sternada – Umetniki v 
ustvarjalnem zanosu. Organizatorja filatelistične razstave sta Marjan Verovnik in Branko Petan z sodelovanjem 
Pošte Slovenije. Prireditev bo spremljal kulturni program v izvedbi kulturnikov obeh občin..Osrednji gostje 
bodo glasbena skupina Gemaj iz Makol. Simpozij in razstave bosta svečano odprla župana Občine Rogaška 
Slatina Branko Kidrič in župan Občine Makole Franc Majcen. Prireditev vodi Sergeja Javornik. Pogostitev in 
degustacija vin vinogradnika Milana Hlebca iz Koga.

TOREK, 3. SEPTEMBER DO PETEK, 6. SEPTEMBER: 
OBČINA MAJŠPERK - ustvarjanje skulpture večjih dimenzij kiparja Francija Černelča. 
MARIBOR-DIJAŠKI DOM, ob 17. uri: Otvoritev LIKOVNE RAZSTAVE slik slikarjev Likovne sekcije KUD 
Forma viva Makole in predstavitev simpozija z kulturnim programom v izvedbi dijakov dijaškega doma. Pred-
vajan bo promocijski film Po poti Forma vive Makole.

SREDA, 4. SEPTEMBER: 
DAN DEŽNEGA, PARK SKULPTUR DEŽNO, ob 8. uri prihod slikarjev in kiparjev (mala plastika), dobrodo-
šlica, zajtrk, podelitev biltena simpozija in majic ter pričetek ustvarjanja. Ob 14. uri kosilo in ustvarjanje do 
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STROKOVNA KOMISIJA 17. MEDNARODNEGA KIPARSKO 
SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2019:

• Prof. ALEN KRAJNC (Maribor)
• Mag. umet. IRENA ČUK (Ptuj)
• Dr. MATJAŽ DUH (Maribor)
Strokovna komisija si bo v četrtek, 5. septembra ogledala vsa nasta-
la kiparska in slikarska dela. Izbrala bo tri najboljša slikarska dela in 
tri najboljša kiparska dela za posebno priznanje simpozija- kristalno 
plaketo, ter podala strokovno mnenje o 17. mednarodnem kiparsko 
slikarskem simpoziju Forma viva Makole 2019.

17. ure.  Ob 17.30 predstavitev umetnikov, predaja in predstavitev vseh nastalih umetniških del. Skupinski 
posnetek za medije in tiska kataloga. ZABAVNI VEČER Z LJUDSKIMI PEVCI IN GODCI IZ RAZNIH KRA-
JEV SLOVENIJE. Prireditev vodi Silvo Safran. Srečelov in srnin golaž. DAN ZA NOVINARJE IN SKUPINSKE 
OGLEDE PO POTI FORMA VIVE MAKOLE.

ČETRTEK, 5. SEPTEMBER: 
OŠ Anice Černejeve Makole: ob 9. uri likovne delavnice za učence osnovnih šol in postavitev razstave v 
avli OŠ Anice Černejeve v Makolah.
MAKOLE, DOM KRAJANOV: ob 9. uri postavitev razstave nastalih slikarskih in kiparskih del.  
Ob 15. uri STROKOVNA KOMISIJA, ogled in ocenitev nastalih umetniških del.

PETEK,6. SEPTEMBER: 
OBČINA MAJŠPERK - Tisk Kataloga nastalih umetniških del 

SOBOTA, 7. SEPTEMBER: 
MAKOLE, DVORANA KRAJANOV: ob 17. uri ZAKLJUČNA PRIREDITEV SIMPOZIJA - predstavitev vseh 
sodelujočih umetnikov kiparjev in slikarjev in podelitev priznanj. Podelitev posebnih priznanj in kristalnih 
plaket za tri najboljša kiparska dela (mala plastika) in kamniti kiparski deli večjih dimenzij. Podelitev kristalne 
plakete in posebnega priznanja za 3 najboljša slikarska dela. Podelitev kataloga Forma viva Makole 2019, 
skupinski posnetek za medije.
V kulturnem programu se bodo predstavili: Etno skupina Nojek, učenci OŠ Anice Černejeve iz Makol, Moški 
pevski zbor Korena, gledališki igralec Silvo Safran in pesnica Danijela Dacinger. Prireditev vodi Darinka Čo-
bec. Ob 19. uri druženje z pogostitvijo z županom Občine Makole Franc Majcnom.

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

ORGANIZATOR 17. MEDNARODNEGA SIMPOZIJA KUD FORMA VIVA MAKOLE 2019 VAS VABI NA OGLED 
SKULPTUR PO 10 KM DOLGI POTI FORMA VIVE, DRUŽENJE Z GOSTUJOČIMI UMETNIKI, OGLEDU RAZSTAV  
IN NA PRIREDITVE, KI BODO POTEKALE 9. JUNIJA V SVETI TROJICI, 2. SEPTEMBRA V ROGAŠKI SLATINI,  

4. SEPTEMRA V PARKU SKULPTUR DEŽNO IN 7. SEPTEMBRA V DVORANI KRAJANOV V MAKOLAH.
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SODELUJOČI UMETNIKI  - MAKOLE, SLOVENIJA 2019
Predstavljamo vam seznam izbranih udeležencev 17. mednarodnega 

simpozija Forma viva Makole 2019.

UMETNIKI: KIPARJI, SCULPTORS – SKULPTURE VEČJIH DIMENZIJ / 2. – 7. 9. 2019
______________________________________________________________________________________
Pozicija    Ime in priimek             Država                                                            Lokacija
Position     Name                        Country                      Material                       Location
______________________________________________________________________________________
GOSTOVANJE V OBČINI  SVETA TROJICA
1. Franci Černelč     Slovenija - Slovenia           kamen - stone              SVETA TROJICA
______________________________________________________________________________________
GOSTOVANJE V OBČINI MAJŠPERK 
2. Franci Černelč       Slovenija - Slovenia           kamen - stone               MAJŠPERK 

NAGRADA: POSEBNO PRIZNANJE in KRISTALNA PLAKETA: za tri najboljša dela
POSEBNO PRIZNANJE in KRISTALNA PLAKETA:  za skulpturi večjih dimenzij

Kiparje bo zastopal kipar Srečko Ornik. /Sculpturers will be represented by Srečko Ornik. 

UMETNIKI: KIPARJI,  SCULPTORS – MALA PLASTIKA / 4. 9. 2019
______________________________________________________________________________________
Pozicija    Ime in priimek             Država                                                            Lokacija
Position     Name                        Country                      Material                       Location
______________________________________________________________________________________
POT FORMA VIVE, PARK SKULPTUR DEŽNO – GALERIJA DVORŠAK
      
1. Zlata Bela Slovenija-Slovenia steklo, – glass DEŽNO – Park skulptur         
2. Peter Gojkovič Slovenija-Slovenia          les – wood DEŽNO – Park skulptur
3. Srečko Ornik Slovenija-Slovenia          glina – bronca                 DEŽNO – Park skulptur
4. Rudolf Novak Slovenija-Slovenia          les – wood                        DEŽNO – Park skulptur
5. Danijel Vrečič Slovenija-Slovenia        aluminij – aluminijum     DEŽNO – Park skulptur
6. Alojz Grabrovec  Slovenija-Slovenia          les – wood                        DEŽNO – Park skulptur
7. Marjan Crnic         Slovenija-Slovenia         kamen – stone                 DEŽNO – Park skulptur
8. Rafael Končina Slovenija-Slovenia           les – wood                        DEŽNO – Park skulptur                                                                                            
9. Slavko Ferčič Slovenija-Slovenia         les – wood                       DEŽNO – Park skulptur   
10. Rudi Stopar Slovenija-Slovenia         železo – iron                    DEŽNO – Park skulptur
11. Anton Kolednik Slovenija-Slovenia          les – wood                       DEŽNO – Park skulptur 
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1. Alojz Erjavc   Slovenija - Radlje ob Dravi      
2. Joža Čretnik   Slovenija - Maribor                    
3. Bojan Bohak   Slovenija - Zg. Ložnica                                                                      
4. Bernardina-Neda Paj  Slovenija - Makole                      
5. Tone Vodušek  Slovenija -  Radlje ob Dravi        
6. Silvija  Verovnik  Slovenija - Maribor                   
7. Ivan Skledar   Slovenija - Slov. Bistrica            
8. Ervin Dvoršak  Slovenija - Makole                     
9. Dragica Petek  Slovenija - Maribor                    
10. Alojzija Jus   Slovenija - Makole                     
11. Dragan Podovac  Slovenija - Šentjur                     
12. Marija Krošel  Slovenija - Makole                      
13. Franc Skledar  Slovenija - Makole                     
14. Mizyal Karabiber Nacaroglu Turčija - Gaziantep                 
15. Alojz Kreuh   Slovenija - Prevalje                    
16. Drago Kopše   Slovenija - Zg. Polskava    
17. Živka Vihtelič Vodlan  Slovenija - Celje                         
18. Deniz Yesim Talug  Turčija - Ankara                        
19. Zeynep Ece Nacaroglu Turčija - Gaziantep                   
20. Milojka Vihtelič  Slovenija - Maribor
21. Vojko Kumer   Slovenija - Malanhorna       
22. Silvija Škrget  Slovenija - Zreče
23. Stanislav Lukič                Slovenija - Rog. Slatina
24. Dušan Zavšek  Slovenija - Celje
25. Maksimiljan Sternad-Milč Slovenija - Rog. Slatina
26. Franc Krajnčič  Sovenija - Slovenska Bistrica
27. Edita Mulej   Slovenija - Pragersko

UMETNIKI SLIKARJI – PAINTERS 2019  / 4. 9. 2019
_________________________________________________________________________

SPONZORJI IN DONATORJI 17. MEDNARODNEGA  
KIPARSKO-SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2019

GLAVNI 
POKROVITELJ:

GENERALNI 
SPONZOR:

MEDIJSKI 
POKROVITELJ: 

Slikarje vodi in zastopa 
slikarka Silvija Verovnik

Painters will be represented 
by Silvija Verovnik
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Organizacijski odbor 17. mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole 2019 se zahvaljuje 
vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam do danes kakorkoli nesebično priskočili na pomoč, da bomo tudi 
letošnji simpozij lahko kvalitetno in odmevno izpeljali. Veseli nas, da ste skupaj z nami sprejeli organizacijsko 
spremenjeno obliko novega projekta v katerem se poleg že ustaljenega slikarskega srečanja v kiparstvu soo-
čamo letos že drugič z kombinacijo ustvarjanja male plastike in skulptur večjih dimenzij v Občini Majšperk in 
Občini Sveta Trojica in z že ustaljeno obliko likovne kolonije učencev osnovnih šol. Želimo si, da nam z svojo 
pomočjo ostanete zvesti še naprej. Brez vas makolske forma vive ne bi bilo.
     
1. Občina Makole- generalni pokrovitelj                                           
2. Impol 2000 d.d. – generalni sponzor                                            
3. Tednik Panorama- medijski pokrovitelj             
4. Občina Sveta Trojica                                                                    
5. Občina Majšperk                                                                        
6. Zdravko Krošl - podžupan                                                            
7. Komunala Slov. Bistrica d.o.o.                                                  
8. Zasebna ambulanta Makole dr. Miroslav 

Kovačič                 
9. Aluminium Kety Emmi d.o.o.                                                  
10. Marmor Sežana d.o.o.      
11. Lovska družina Makole                                                                 
12. Mesnine Štajerske, Jože Fingušt                        

13. Uni Stek – Vlado Pušaver s. p.                                                     
14. Turistično izletniška kmetija Hlebec-Kog                                                                    
15. Zeleni turizem, Žan Vovk                                                                    
16. Branko Klajnšek    
17. Milan Sternad
18. Jože Žolger    
19. Vinogradništvo Plavčak
20. Vinogradništvo Marko Skrbiš                   
21. Zavarovalnica Sava                                                                                                                                            
22. Alojz Mlakar
23. Vinogradništvo Krapše            
24. Vinogradništvo Gril        

Zahvaljujemo se tudi:
ZZKD ROGAŠKA SLATINA

KD ERNEST GOLOB - PETER
DRUŠTVU VINOGRADNIKOV MAKOLE

OSNOVNI ŠOLI ANICE ČERNEJEVE MAKOLE – sodelovanje v programu simpozija
ŽUPANU OBČINE MAKOLE FRANC MAJCNU – za podporo simpoziju

Občina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah
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PO POTI FORMA VIVE MAKOLE  
IN NJENE ZNAMENITOSTI

POVZETEK IZ BESEDILA DOKUMENTARNE-
GA FILMA »PO POTI FORMA VIVE MAKOLE«

V makolski občini, v katero sodi 13 naselij in obse-
ga 36,9 kvadratnega kilometra, občani živijo v neokr-
njeni naravi in v zdravem okolju. Makole dajejo videz 
urejene kmetijske pokrajine. Nekaj več kot 2000 pre-
bivalcev je ponosnih na izjemen zgodovinski, kulturni 
in ustvarjalni duh. S turističnim sloganom Makole sre-
di narave, kulture in dobrot vas vabijo, da jih obiščete. 
Sprehodili se boste po na svetovni ravni edinstveni 
krožni poti forme vive, obiskali dvorec Štatenberg, 
razvaline starega gradu Štatenberg, tri cerkve, galeri-
jo Dvoršak, Park skulptur Dežno, potomko najstarej-
še trte, jamo Belojačo in ostanke rudnika Šega ter si 
ogledali ekološko kmetijo Vovk.

Forma viva je v Makolah nastala leta 2003, ko 
je takrat na novo nastalo Kulturno-umetniško društvo 
Forma viva Makole organiziralo 1. Festival Forma 
viva Makole. Že takrat je šlo za mednarodni projekt, 
saj je na njem sodeloval tudi kipar iz Tanzanije, Ta-
piwa Chapo. Nato se je vsako leto število sodelujočih 
tujih umetnikov večalo. Festival, pozneje, leta 2010 
preimenovan v mednarodni kiparsko-slikarski simpo-
zij Forma viva Makole, je vedno bolj pridobival na ka-
kovosti in svoji umetnostni vrednosti. Vsako leto vse 
do 16. izvedbe je simpozij potekal pod strokovnim 
nadzorom strokovne komisije v sestavi: prof. Alen 
Krajnc, mag. umet. Irena Čuk, dr. Matjaž Duh in prof. 
Viktor Gojkovič.

xPot forma viva Makole je dolga deset kilometrov, 
krožna s tremi odcepi in poteka od dvorca Štatenberg 
skozi trg Makol, Jelovec, Stari Grad in se vzpenja do 
400 metrov nadmorske višine do Parka skulptur De-
žno in se nato začne spuščati po klancu Dugec in 
Varoš nazaj no Štatenberga. Pohodniki, ki se podajo 
na to zanimivo pot in si skulpture na njej ogledajo, 
bodo videli kar 165 skulptur umetnikov iz 21 držav 
Evrope in sveta. Ko se podamo na turistično in kultur-
no zanimivo pot, se spomnimo besed, ki jih je zapisal 
v monografiji Po poti forma vive Makole, izdani leta 
2012, idejni oče in ustanovitelj te na svetu edinstvene 
transverzale umetnosti, kipar Ivan Dvoršak: »Popot-
nik, ko se boš podal po poti forma vive, za trenutek 
postoj in pomisli, koliko ljubezni, poštenja, odrekanja, 
želje po sožitju človeka in narave, težnje po njeni oh-
ranitvi, izpovedi in veselja do umetniškega izražanja 
je v skulpturah umetnikov, ki so jih ustvarili za tebe, v 
tvoje zadovoljstvo z ljubeznijo do umetnosti in narave 
v razmislek vsem nam.«

PARK  SKULPTUR 
DEŽNO
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Makole so bile prvič kot vas omenjene leta 1375, 
pozneje so dobile pravico trga. Danes so kot občin-
sko središče z okoli tristo prebivalci najpomembnejše 
naselje v občini z osnovno šolo, vrtcem, zdravstve-
nim domom, gasilskim domom, pošto, gostilno z 
dolgoletno tradicijo, dvema cerkvama in drugim. Trg 
Makol danes poleg skulptur številnih drugih avtorjev 
krasijo predvsem umetniška kovaška dela priznane-
ga mariborskega umetnostnega kovača Mihaela Kri-
štofa. Nekatera njegova dela so bila na simpoziju tudi 
nagrajena. Pravzaprav bi bile danes Makole osiroma-
šene, če ne bi bilo v njihovem jedru toliko umetniških 
del. Na lepo urejenem trgu v centru stoji skulptura 
svetovno priznane kiparke Tanye Preminger iz Izra-
ela z nazivom Gibanje v kamnu. Nasproti skulpture 
izraelske kiparke stoji dom krajanov, v katerem so 
poleg drugih kulturnih prireditev na ogled tudi likov-
ne in fotografske razstave. Razstavni prostor ureja in 
se tudi predstavlja z umetniškimi deli svojih slikarjev 
likovna sekcija KUD-a Forma viva Makole. Na prvem 
odcepu poti proti domačiji Kovačič je na ogled kar ne-
kaj skulptur, med njimi delo kiparja Henka Korthuysa 
z Nizozemske z naslovom Pejsaž Makol in več kot 
štiri metre visoka skulptura iz jeklene žice Pogled v 
daljavo kiparja Marijana Mirta s Hrvaške.

V Starem Gradu – naselje je dobilo ime po 
prvotnem gradu Štatenberg, nastalem v prvi polovici 
13. stoletja, danes je vidnih samo še nekaj visokih 
grajskih sten – se srečamo z med drugimi tudi z dve-
ma najbolj impozantnima skulpturama, delom kiparja 
Rudija Stoparja iz Sevnice, z Visečimi jagodami, in 

z delom češkega kiparja Jana Edvarda Španijela z 
nazivom Obok življenja.

Pot forma vive nas z njenim drugim odcepom pri-
pelje do ekološke kmetije Vovk, kjer si lahko ogleda-
mo Pastirski sran. To je manjša hiška, izdelana iz treh 
naravnih materialov, slame, lesa in ilovice. Ekološka 
kmetija Vovk nudi organizirane turistične oglede Poti 
forme vive in prevoz z vlakcem Makolčanom.

Ko se začnemo strmo vzpenjati navkreber, nas 
ob poti spremljajo skulpture, večinoma narejene iz 
hrastovega lesa. Med njimi je najzanimivejša skulp-
tura Ženice, ki ponuja vodo, kiparja Slavka Ferčiča. 
Voda je pitna in prihaja iz izvira.

Na tretjem odcepu, ki vodi proti Sveti Ani, se pri 
domačiji Marte in Jožeta Hajška, kjer so postavljene 
tri skulpture, pohodniki lahko spočijejo in tudi okre-
pčajo. Od tukaj nas vodi odcep nazaj na Pot forma 
vive proti Dežnem. Od tod dalje je skulptur ob poti 
vedno več. 

Vinska klet Mohorko na Dežnem je ena najsta-
rejših vinskih kleti; stara je več kot 150 let. Na kme-
tiji je še vse tako, kot je bilo nekoč. Vino, pridelano 
iz grozdja iz domačega vinograda, točijo iz lesenih 
doma narejenih hrastovih sodov. Popotnik se lahko 
pred kletjo pod mogočno lipo spočije na leseni klo-
pi, opazuje prelepo naravo in pokuša dobro domačo 
vinsko kapljico. A ta klet ni edina vinska klet ob Poti 
forme vive Makole. Starejši vinski kleti, ki ponujata 
poleg dobre kapljice tudi prenočišča, sta še kmetija 
pri Tonetu Bandurju in pri Mirku Heblu.

Park skulptur Dežno in Galerija Dvoršak. V osrčju 
makolske Poti forme vive, na njeni najvišji točki (na 
400 metrov nadmorske višine) se razprostira Park 
skulptur Dežno s številnimi skulpturami in pogledom 
na neokrnjeno naravo. Pogled z najvišje točke parka, 
kjer je postavljena velikanska hrastova klop, ki je delo 
nemškega kiparja Branka Šmona, je zares čudovit. 
Pogled je tudi ime Šmonove umetnine, ki sprejme na 
svoje sedišče okrog deset ljudi in nudi razgled skoraj 
po vsej Dravinjski dolini vse do Maribora, Ptuja, Do-
načke gore, Slovenske Bistrice in Poljčan.
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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 Sežane. Podjetje z istim ime-
nom je kamen organizatorju simpozijev podarilo. In 
prav v Galeriji Dvoršak se je rodila makolska Forma 
viva. Galerija v svoji notranjosti ponuja stalno zbirko 
varjenih skulptur kiparja Ivana Dvoršaka. Umetnik v 
svojih delih upodablja predvsem literarne junake, kot 
sta Martin Krpan, in hlapec Jernej. Ne manjkajo niti 
podobe iz živalskega sveta, s čimer kipar opozarja na 
perečo ekološko stanje v današnjem času.

V prahu kamna in med barvami olja in akrila so 
nastala umetniška dela, ki nemo pričajo o zgodovini 
16. letnega ustvarjanja umetnikov, kiparjev in slikar-

jev, iz kar 21 držav Evrope in sveta. Nastala je najdalj-
ša pot umetnosti na svetu. Makole, majhna občina z 
2000 prebivalci, pa spoštovane in med umetniki pre-
poznavna kulturno-umetniška destinacija.

Skupaj s kiparji in slikarji, ki so ustvarili čudovita 
umetniška dela, so organizatorjem v KUD Forma viva 
Makole pomagali številni sponzorji in donatorji, kraja-
ni Makol in Dežnega ter nekatera makolska društva. 
Med večjimi podporniki so: Občina Makole, Tednik 
Panorama, Marmor Sežana, Impol 2000, d. d., Tran-
sport turizem Slavko Šega, Občina Majšperk, Turi-
stično izletniška kmetija Hlebec Kog, Gozdna dela 
Branko Klajnšek, s. p., Jože Žolger, s. p., in ponudniki 
prenočišč gostujočim umetnikom. Vsem se iskreno 
zahvaljujemo! 

Prof. Silvestra Samastur in Ivan Dvoršak

STROKOVNA KOMISIJA MAKOLSKIH KIPARSKO SLIKARSKIH 
SIMPOZIJEV od 2003 do 2019

Vsako leto se v začetku septembra na pred zadnji dan simpozija sestane strokovna komisija v sestavi:  prof. 
Alen Krajnc-predsednik, mag. umetnosti  Irena Čuk, dr. Matjaž Duh, prof. Viktor Gojkovič-člani in izbrala 
najbljša slikarska in kiparska dela ter podala strokovno mnenje simpozija. Člani strokovne komisije za svoje 
delo niso nikoli zahtevali plačila in so svojo delo opravili z ljubeznijo do umetnosti in simpatijo do makolske 
forma vive. Organizator simpozijev KUD Forma viva Makole se jim za njihov prispevek k razvoju kulture in 
umetnosti zahvaljuje.



2008
HENK KORTHUYS

2007
MIHAEL KRIŠTOF

2011 
TANYA PREMINGER

2015 
ARIEL ŠTRUKELJ

2012 VACLAV MÜLLER, 
PAVEL MERKL, VOJTČEH 

JUČEK 

2016 
IVAN JEREMIĆ 

2013 
MAŠA PAUNOVIĆ 

2017 
STANISLAV ANTONIĆ

2018 
ŠPELA ŠEDIVY

2014   
VALENTINO GIAMPAOLI

2006
ZDRAVKO JERKOVIČ

2005
FRANCI ČERNELČ

2004
MIHAEL KRIŠTOF

2003
TAPIWA CHAPO

DOSEDANJE PRVE NAGRADE - ALL FIRST AWARDS

2009
STEFAN CURELARU 

2010 
ELENA SARACINO


