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PO POTI FORMA VIVE MAKOLE V NOVO
OBDOBJE
Pozdravljeni, dragi umetniki in ljubitelji umetnosti in kulture nasploh, občudovalci narave in njenih lepot. Podajmo se skupaj na pot znamenite in edine
takšne na svetu, kar 10 km dolge Poti Forma vive Makole. Sprehod naj bo
kratek, kolikor se sploh da strniti 16 let garaškega dela, polnega nepredvidenih
situacij in borbe po ohranjanju in nadaljevanju.
Tako je, leta 2003 je rojstvo te poti polno negotovosti in vprašanj, skoraj
brez vsakršne finančne podpore, z odobravanjem in tudi z nasprotnimi mnenji.
Vendar so z vztrajnostjo in zagnanostjo prišli lepši časi, pričela je prevladovati
pozitivna energija, ki smo jo predvsem mi, peščica zanesenjakov v organizacijskem odboru, najbolje začutili. Nastajala so vedno boljša in boljša umetniška dela. In pomislite, sledila je nagrada. Ves naš trud se je zgodovinsko zabeležil ob 10. obletnici Mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole, ko smo z pomočjo mlade
Občine Makole in prvega župana Alojza Gorčenka ter Zadruge Las leta 2012 izdali dragoceno monografijo Po poti
Forma vive Makole. In gdo nam je tisto in nadaljne obdobje vse do februarja 2018 najbolj pomagal, nas vzpodbujal
in nas hrabril? To je bil naš neumorni in predani član organizacijskega odbora simpozija, naš velik prijatelj, žal letos
preminuli novinar in urednik medijskega pokrovitelja vseh simpozijevTednika Panorama, Bojan Sinič. Tako letos
nadaljujemo projekt tudi v spomin na Bojana z simboličnim pomenom » BREZ BOJANA ZA BOJANA«.
Sledilo je obdobje po 10. obletnici vse do danes. To so bila najtežja obdobja naše znamenite poti. Iz leta v
leto smo se borili za njen obstoj, njeno nadaljevanje. Vedeli smo, kaj to pomeni za občino, za tukajšnje prebivalce
in seveda za njihove potomce. Kljub težavam, predvsem skromni finančni podpori, smo presegli meje svoje zmogljivosti. Nastajala so dela, ki imajo danes zavidljivo umetniško vrednost. Umetnine kiparjev, ki so ustvarjali tukaj,
lahko zasledimo tudi po drugih evroskih in svetovnih večjih mestih in trgih. Ustvarili smo blagovno znamko Makol
in odprli pot v razvoj kulturnega turizma. Forma viva Makole je danes poznana med umetniki skoraj po vsem svetu,
ima veliko veljavo, vendar čutimo, da ima kot paradni konj v razvoju kulturnega turizma v Makolah premalo podpore
in spoštovanja. Pojavlja se vprašanje, koliko je do danes vloženega v ta projekt? Odgovor je na dlani, saj je samo
material, ki je v skulpturah, skoraj za trikrat več vreden, kot ves dosedanji vložek občine v ta projekt. Da ne govorimo
o umetniški vrednosi, prepoznavnosti in pomembnosti, ki v Makole privablja vedno več turistov prav zaradi poti, po
kateri se danes sprehajamo.
Pred nami je prelomnica nekega obdobja, ki pa jo leto 2018 prinaša z 16. izvedbo kiparsko slikarskega simpozija
v nekakšni novi obleki ali bolje rečeno v njeni spremenjeni obliki. Sosed najprej opazi, kaj se dogaja v njegovi soseščini. Ko ugotovi tudi pomembnost vrednosti in ohranjanje tega, rad priskoči na pomoč z željo po sodelovanju. Tako
se v letošnje nadaljevanje vključujejo kar tri sosednje občine. Simpozij se je razširil na njihovo ozemlje in tudi tam se
bodo odvijale kulturne prireditve in tudi tam se bo slišal zven kiparska orodja. Dežno pri Makolah, Majšper, Rogatec,
Rogaška Slatina - to so kraji dogajanja 16. mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2018.
Kot novost v projektu je ustvarjanje male plastike, s čimer se bo v različnih materialih preizkusilo kar 11 kiparjev, pri slikarjih ostaja podobno kot vsa leta, skulpture večjih dimenzij pa bodo nastajale v sosednjih občinah, v
Majšperku in Rogatcu. Prav tako se bo tudi del kulturnega programa preselil v sosednje občine, otvoritev simpozija v Majšperk in zaključek v Rogaško Slatino. Osrednji dogodek, ustvarjanje male plastike 11kiparjev in delo 21
slikarjev, pa bo v Parku skulptur na Dežnem, kjer bo tudi velika kulturna prireditev in predstavitev vseh umetnikov.
Že v avgustu pa se vključujemo v proslavljanje občinskega praznika Občine Rogatec z otvoritvijo skulpture kiparja
Francija Černelča pred Muzejem na prostem Rogatec. Podobno želimo nadaljevati tudi v prihodnje z željo, da v
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projekt vključimo poleg sosednjih občin tudi mladino-učence osnovnih in srednjih šol. Nekoč, v začetku te pravljice
je bila izražena želja, da simpozij postane projekt Dravinjske doline,v katerega bodo poleg Občine Makole vključene
tudi druge občine. Morda so to letos že zametki za uresničitev projekta. Županji Občine Majšperk dr. Darinki Fakin in
županu Občine Rogatec Martinu Mikoliču se zahvaljujem za izraženo podporo in sodelovanju v letošnjem simpoziju.
Umetnike, ki letos prihajajo v Makole, lepo pozdravljam in jim zagotavljam , da bomo naredili vse, da se bodo pri
nas dobro počutili in se še kdaj vrnili. Vabim jih, da se sprehodijo po tej edinstveni transferzali umetnosti na svetu,
saj so jo prav oni ustvarili in je del njihovega ustvarjalnega navdiha. Naj umetnost v vsej svoji čistoči, videnju v bodočnost, ohranjanju sedanjosti, izločanju slabega in videnju dobrega premaga vse tisto, kar ne sodi v naše življenje
in nam to, česar se ob rojstvu najbolj razveselimo, naredi lepo, čisto in vredno!
Pa srečno in se vidimo ponovno naslednje leto.
Ivan Dvoršak, predsednik organizacijskega odbora
16. Mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2018

PO NOVI POTI
Spoštovani umetniki in soustvarjalci 16. jubilejnega mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2018!
Časa se še vedno ne da zaustavi in ponovno se približujemo obdobju,
ko v Občini Makole Kulturno umetniško društvo Forma Viva Makole že po
tradiciji organizira mednarodno kiparsko slikarski simpozij. Kljub lanski napovedi organizacijskega odbora, da je bila izvedba 15. jubilejnega mednarodno kiparsko slikarskega simpozija zadnja v izvedbi, kot smo ga vajeni,
se uresničuje moja napoved, da makolske forme vive in simpozija vendarle
ne bo konec.
Organizacijski odbor na čelu z Ivanom Dvoršakom je odločen nadaljevati z delom in »pod streho« spraviti
tudi 16. mednarodno kiparski slikarski simpozij Forma viva Makole 2018. Nov elan in ideje za nekoliko drugačno pot so gotovo plod uspešnega sodelovanja in uvedba ideje makolske forma vive tudi v sosednje prijateljske
in druge občine, ki v forma vivi, enako kot mi, vidijo potencial za razvoj turizma in promocijo občine.
Za promocijo simpozija in odnose z javnostjo bo tudi letos skrbel tednik Panorama. Za fotografsko dokumentacijo bo še naprej skrbel naš vsestranski fotograf Milan Sternad. Kot pokrovitelj simpozija pa bo svoj del
tudi letos dodala Občina Makole.
Priprave na letošnji simpozij so v glavnem zaključene, program je v tem biltenu tudi uradno objavljen.
Organizacijskemu odboru in Ivanu Dvoršaku je ponovno uspelo opraviti veliko delo.
Vsem, ki ste v organizacijo letošnjega simpozija, kakor koli vključeni želim, da bo tudi nekoliko spremenjena izvedba mednarodnega kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2018 izpeljana po zastavljenem
planu in da bo druženje potekalo v prijateljskem duhu in medsebojnem spoštovanju.
Franc MAJCEN, župan Občine Makole
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VSAK KONEC POMENI
ZAČETEK NOVEGA
To je naslov uvodnika oziroma spremne besede, ki jo je v
lanskoletnem zborniku naslovil in napisal Bojan. Dih zastane, saj
ni mogoče verjeti! Ni mogoče verjeti vizionarskim in preroškim
besedam in mislim, ki jih je izlil na papir v dnevih, ko se je sicer
že v polni meri spopadal s težko boleznijo, a jo je ravno v tistih
trenutkih junaško premagoval in že skoraj proslavljal zmago nad
ubijalcem svojega telesa. Kako naj bi vedel? A je res čutil, da se
njegovo čudovito sodelovanje v simpoziju Forma viva zaključuje
in da je bil to njegov zadnji poklon festivalu, ki mu je pripadal z
dušo in telesom?
Ne, zagotovo tega ni zavestno naslovil tako! Res pa se je zgodil konec in res je, da vsak
konec pomeni nov začetek. Vedno in povsod v življenju!
Stopila sem v Bojanove »čevlje« na področjih, ki so mu pomenile veliko, kjer je užival, se
razdajal in hkrati dobival. Energije so se prelivale in prehajale v smislu » dam-dobim«. Zato je
bil tako uspešen, sprejet in želen. Iz spoštovanja do njegovega dela, da njegove zapuščine, ki
je neprecenljiva in vsemogočna, nadaljujemo njegove projekte in ga tako ohranjamo živega. Še
vedno je med nami, še vedno ga slišimo, vidimo, še vedno nas vodi po njegovi poti in skupaj
smo.
Tudi Forma viva je bil njegov projekt. Verjel je vanj od vsega začetka. Mednarodni značaj
simpozija mu je božal dušo, kot zaprisežen lingvist in svetovljan je z veseljem spoznaval nove
in nove umetnike iz celega sveta in sklepal z njimi prava prijateljstva. Veselil se je vsakega odmevnega uspeha Festivala in naklonjenosti domačega okolja. Stkal je prijetne vezi s sosednjimi
občinami, od Majšperka, Rogaške Slatine, Ormoža-Kog do Sežane, vse s ciljem, da simpozij
premakne morda včasih na videz nepremostljive ovire domačega okolja in zadiha tudi izven
domače občine. Koliko radijskih, televizijskih oddaj, koliko otvoritvenih in zaključnih slovesnosti
ter tiskovnih konferenc je v vseh teh letih brezhibno speljal in bil po opravljenem delu neizmerno
srečen!?
Hvala spoštovani Mizyal Karabiber Nacaroglu, likovni umetnici iz Gaziantepa v Turčiji, ki je
ob spoznanju, da je Bojan tako prehitro odšel od nas, njemu, njegovemu večnemu spominu in v
zahvalo za njuno dolgoletno prijateljstvo, posvetila svojo pred nedavnim izdano knjigo.
In tako, kot je res, da je vsak konec začetek nečesa novega, je tudi letošnji 16. mednarodni
kiparsko slikarski simpozij Forma viva Makole 2018 začetek novega obdobja. V nekoliko zmanjšani sestavi udeležencev, z vključitvijo dveh sosednjih občin, z nekaterimi spremembami, ki pa
bodo vseeno ohranjale vse kvalitete, izzive in pričakovanja vseh dosedanjih simpozijev.
Veseli smo lahko, da so s temi simpoziji Makole postavljene na svetovni zemljevid turističnih krajev, da imamo kaj pokazati in da smo na vse to lahko resnično ponosni.
Ravno zato tednik Panorama ostaja enako kot doslej pripaden simpoziju in ga medijsko
podpira.
Jelka Sinič,
odgovorna urednica tednika Panorama
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LOŽANSKI KAMEN - KULTURNA IN
TEHNIŠKA DEDIŠČINA ROGAŠKEGA
OBMOČJA
Spoštovani,
na letošnjem 16. mednarodnem kiparsko-slikarskem simpoziju Forma viva Makole 2018 sodeluje tudi Občina Rogatec oz.
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, katerega
ustanoviteljica je Občina Rogatec.
Ta velik projekt, ki ga na haloškem območju izvajajo številni
domači in tuji ustvarjalci, spremljamo že nekaj let. Da smo v letošnjem letu zraven, gre zasluga in obenem tudi zahvala KUD Forma viva Makole oz. njegovemu
predsedniku, g. Ivanu Dvoršaku. Na predhodnih srečanjih smo prišli do skupnih zaključkov, kaj
je tisto, kar nas povezuje, smo sosedje, prijatelji in skupaj lahko dodamo še kakšen kamenček
v mozaik prepoznavnosti tega projekta oz. naših lepih krajev. Pogovarjali smo se o kamnu iz
Loga in ložanskih kamnarjih, ki so v zadnjih nekaj stoletjih zaznamovali naše območje in vtisnili
neizbrisen pečat življenja in preživljanja prebivalcev rogaškega območja.
Na gozdnatem območju Loga, na jugozahodnih slemenih Maclja, kjer izvira tudi mejna reka
Sotla, se je namreč zaradi obilice lesa že v 2. polovici 17. st. razvilo glažutarstvo, vzporedno pa
je potekala tudi kamnarska dejavnost – lomljenje kamna in izdelovanje brusov iz tega ložanskega kamna, kakor so domačini poimenovali tamkajšnji kremenov peščenjak. Ker je proizvodnja
steklenic za polnjenje zdravilne mineralne vode naraščala, se je od 19. stoletja pa vse do l.
1956 tudi izdelovanje brusnih kamnov v Logu razvijalo kot cvetoča obrt in postalo pomembna
gospodarska dejavnost. Bruse najrazličnejših oblik in velikosti so tržili tudi po deželah srednje
Evrope. Zgodbe o tej edinstveni tehniški dediščini rogaškega območja pripovedujejo številni
opuščeni in zaraščeni kamnolomi v gozdovih Loga in razstava Kamnarska bajta v Muzeju na
prostem Rogatec.
Sicer pa se je ta avtohtoni kamen peščenjak tukaj stoletja uporabljal kot dragoceno stavbno
gradivo. Izrazito je zaznamoval arhitekturo trga Rogatca in okoliških vasi, kakor tudi cerkve
in kamnite kapelice, ki so prave klesarske mojstrovine. O spretnosti in umetelnosti nekdanjih
mojstrov še danes pričajo ornamentirani portali, podboji, okenski okvirji, stopnice, okrogla in
pravokotna korita, okrogle mize, talne plošče, nagrobni spomeniki in umetniški kipi (kip Janeza
Nepomuka ob vznožju cerkve sv. Jerneja, Marijino znamenje v trgu).
Vesel sem, da bo v sklopu letošnjega projekta Forma viva Makole 2018 izdelana skulptura
»Kamnosek«, ki bo postavljena na območju občine Rogatec.
Martin Mikolič,
župan Občine Rogatec
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FESTIVAL V ZNAMENJU PRIJATELJSTVA
IN LJUBEZNI DO UMETNOSTI
Spoštovani ustvarjalci, dragi sosedje. Za vami je 15 let uspešne poti ustvarjanja, ki je pustila pomembna dela temu okolju
in stkala veliko prijateljskih vezi. Vesela sem, da je takšna vez
stkana tudi med našima občinama in med našimi ljudmi. V začetku smo samo z zanimanjem opazovali, kaj se dogaja pri naših
sosedih in naša radovednost in občudovanje, kako je mogoče
kraje spremeniti, jim dati nov pomen, nov pogled, novo podobo,
nas je pripeljala na pot sodelovanja.
Da takšen projekt uspe, je potrebna najprej prava ideja, ki jo poda prava oseba, ki kasneje
prevzame vodilno vlogo in natančno ve, kaj in kako bo to idejo realizirala. Imeli ste srečo, saj je
vaš vodja gospod Ivan Dvoršak poznal pot, poznal prave ljudi in znal zasledovati cilje, hkrati pa
je tudi sam umetnik s srcem, ki mu ni bilo težko pozabiti včasih nase in delati za umetnost. Ob
izidu biltena ob 15. obletnici v lanskem letu je vodja organizacijskega odbora g. Ivan Dvoršak
zapisal, da je organizacijski odbor s svojim delom presegel samega sebe, a če se ozrejo na
prehojeno pot lahko začutijo veličino tega projekta, ki je temu okolju pustil na poti Forme vive
priložnost za razmislek o življenju. Te besede se dotaknejo tudi nas, ki poznamo to pot in lahko
izrazimo spoštovanje do teh ljudi in tega dela.
Sama sem dobila povabilo, da napišem nekaj besed za bilten, posvečen 16. Formi vivi, kar
mi daje posebno veselje, saj to pomeni, da se projekt ni zaključil in da ima organizacijski odbor
pod vodstvom g. Dvoršaka skupaj z Občino Makole in domačini vizijo tega projekta tudi za
prihodnost. Vesela sem tudi tega, da je bila naša občina Majšperk k projektu spet povabljena,
tokrat že šestič in tako bomo imeli v naših krajih šest skulptur, ki pomenijo vez med občinama,
našimi ljudmi in umetniki. Vsaka skulptura ima posebno mesto in daje našim krajem dodano
vrednost in pomen. Hvala vsem umetnikom, posebna zahvala gre g. Franciju Černelču, ki bo
pri nas ustvarjal petič in ki vsako skulpturo naredi z veliko ljubeznijo in natančnostjo, tako da
zaživi v in z okoljem.
Spoštovani ustvarjalci »Kiparsko slikarskega simpozija Forma viva Makole 2018«, dragi
domačini!
Želim vam, da je tudi letošnja prireditev uspešna, da bo druženje kiparjev, slikarjev in ostalih
sodelujočih v znamenju prijateljstva in ljubezni do umetnosti, ki pusti sledi.
Dr. Darinka FAKIN
županja Občine Majšperk
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PROGRAM 16. MEDNARODNEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA
MAKOLE 2018 Z SODELOVANJEM IN PODPORO
OBČINE MAJŠPERK IN OBČINE ROGATEC:                                                    

PETEK, 31. AVGUST

OBČINA ROGATEC - MUZEJ NA PROSTEM
Ob 18. uri slavnostno odkritje skulpture KAMNOSEK, kiparja Francija Černelča z kulturnim programom v sklopu
prireditev praznika občine Rogatec. Na željo občine Rogatec in Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec bo
kipar skulpturo ustvarjal pred uradnim pričetkom simpozija.
Na ogled bo tudi filatelistična razstava zbirke 15. znamk prvo nagrajenih skulptur forma vive Makole. Slavnostna
govornika bosta župan O. Rogatec Martin Mikolič in direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Vili Bukšek.

SREDA, 5. SEPTEMBER

OBČINA MAJŠPERK – KULTURNO POSLOVNI CENTER, OB 17. URI:
URADNI PRIČETEK 16. MEDNARODNEGA KIPARSKO SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2018,
predstavitev kiparjev, slikarjev udeležencev mednarodnega simpozija in idejnega projekta-skulpture v občini Majšperk.
Otvoritev Filatelistične razstave, zbirke 15. prvo nagrajenih skulptur Makolske forma vive in razstave- Filatelistični
opus Božidarja Jakca 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 vseh treh občin. Osrednji gostje bodo glasbena skupina Gemaj iz Makol.
Simpozij in razstave bosta svečano odprla županja O. Majšperk dr.Darinka Fakin in župan O. Makole Franc Majcen.
Prireditev vodi Silvo Safran.

ČETRTEK, 6. SEPTEMBER

OŠ ANICE ČERNEJEVE MAKOLE OB 9. URI: likovne delavnice za učence osnovnih šol. Postavitev razstave v avli
OŠ Anice Černejeve v Makolah.

SOBOTA, 8. SEPTEMBER

PARK SKULPTUR DEŽNO, OB 8. URI: prihod slikarjev in kiparjev (mala plastika), dobrodošlica, zajtrk in ustvarjanje.
GALERIJA DVORŠAK, OB 18. URI: predaja slik in skulptur (mala plastika).
PARK SKULPTUR DEŽNO, OB 18.30: zabavno kulturni večer, predstavitev vseh udeleženih umetnikov,slikarjev in
kiparjev, skupinski posnetek in fotografija dela za tisk kataloga. Predstavili se bodo ljudski pevci in godci iz raznih
krajev Slovenije. Prireditev vodita Danica in Silvo Safran.
DAN ZA NOVINARJE IN SKUPINSKE OGLEDE PO POTI FORMA VIVE MAKOLE, OBČINE MAJŠPERK IN OBČINE
ROGATEC.
V PRIMERU SLABEGA VREMENA VEČERNA PRIREDITEV ODPADE IN SE IZVEDE SAMO LIKOVNO USTVARJANJE
UMETNIKOV, SLIKARJEV IN KIPARJEV (mala plastika).

16. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2018
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PONEDELJEK, 10. SEPTEMBER:

DVORANA DOMA KRAJANOV MAKOLE, OB 10. URI:
postavitev razstave slikarjevin kiparjev (mala plastika) in otroških del udeležencev 16. mednarodnega simpozija.
Razstava bo na ogled do 12. septembra 2018.
STROKOVNA KOMISIJA ob 14. uri - Ogled in ocenitev del.

TOREK, 11. SEPTEMBER in SREDA 12. SEPTEMBER:
tisk kataloga, razstava v Domu krajanov Makole.

PETEK, 14. SEPTEMBER:

ROGAŠKA SLATINA-KULTURNI CENTER, MESTNA GALERIJA OB 18.00 URI:
ZAKLJUČNA PRIREDITEV SIMPOZIJA: predstavitev vseh sodelujočih umetnikov na 16. Mednarodnem kiparsko
slikarskem simpoziju Forma viva Makole 2018, podelitev priznanj in nagrad umetnikom, otvoritev razstave vseh
nastalih slikarskih in kiparskih del vključno z fotografijo skulpture (večje dimenzije) ustvarjene v Majšperku in Rogatcu. Predstavitev filatelistične zbirke serije 15. znamk prvo nagrajenih skulptur makolske forma vive. Slavnostni
govorniki: župani vseh treh sodelujočih občin. Razstavo bosta odprla župana Občine Rogaška Slatina Branko
Kidrič in Občine Makole Franc Majcen.
Program: nastop gled. igralca Silvo Safrana, pesnice Danijele Dacinger, etno skupine Nojek, otroške folklore učencev OŠ Anice Černejeve Makole in posebni gostje: Tamburaši Kavkler in Moški pevski zbor Korena.
Prireditev vodita Sergeja Javornik in Darinka Čobec.
Pogostitev in degustacija vin vinogradnika Milana Hlebca iz Koga.
Po poti Forma vive vozi turistični vlakec – Makolčan po predhodni najavi skupine na tel.: 041 96087- Vovk
ORGANIZATOR 16. MEDNARODNEGA SIMPOZIJA KUD FORMA VIVA MAKOLE VAS VABI NA OGLED
SKULPTUR PO 10 KM DOLGI POTI FORMA VIVE, DRUŽENJE Z GOSTUJOČIMI UMETNIKI, OGLEDU RAZSTAV IN
NA PRIREDITVE, KI BODO POTEKALE 31. AVGUSTA V ROGATCU, 5. SEPTEMBRA V MAJŠPERKU,
8. SEPTEMBRA V PARKU SKULPTUR DEŽNO IN 14. SEPTEMBRA 2018 V ROGAŠKI SLATINI.

STROKOVNA KOMISIJA 16. MEDNARODNEGA KIPARSKO
SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2018:
•

Prof. ALEN KRAJNC(Maribor)

•

Mag. IRENA ČUK ( Ptuj)

•

Dr. MATJAŽ DUH ( Maribor)

Strokovna komisija si bo ogledala vsa nastala kiparska in slikarska dela. Izbrala bo tri najboljša slikarska
dela in eno najboljšo kiparsko delo za posebno priznanje simpozija, ter podala strokovno mnenje o 16.
mednarodnem kiparsko slikarskem simpoziju Forma viva Makole 2018.
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SODELUJOČI UMETNIKI  - MAKOLE, SLOVENIJA 2018
Predstavljamo vam seznam izbranih udeležencev 16. mednarodnega
simpozija Forma viva Makole 2018.
UMETNIKI: KIPARJI, SCULPTORS – MALA PLASTIKA / 8. 9. 2018
______________________________________________________________________________________
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 - clav
DEŽNO - Park skulptur
4. Rudolf Novak
Slovenija - Slovenia
les - wood
DEŽNO - Park skulptur
5. Špela Šedivy
Slovenija - Slovenia
les - wood
DEŽNO - Park skulptur
6. Danijel Vrečič
Slovenija - Slovenia
železo - iron
DEŽNO - Park skulptur
7. Alojz Grabrovec Slovenija - Slovenia
les - wood
DEŽNO - Park skulptur
8. Rudolf Gutjahr Avstrija - Austria
les - wood
DEŽNO – Park skulptur
9. Viktor Repolusk Avstrija - Austria
les - wood
DEŽNO - Park skulptur
10. Andraj Naterer Slovenija - Slovenia
kov. žel. - foged iron
DEŽNO - Park skulptur
11. Anton Kolednik Slovenija - Slovenia
les - wood
DEŽNO - Park skulptur
12. Slavko Ferčič
Slovenija - Slovenia
les - wood
DEŽNO - Park skulptur
______________________________________________________________________________________

UMETNIKI: KIPARJI, SCULPTORS – SKULPTURE VEČJIH DIMENZIJ / 5. – 14. 9. 2018
______________________________________________________________________________________
Pozicija Ime in priimek
Država
Lokacija
Position Name
Country
Material
Location
______________________________________________________________________________________
GOSTOVANJE V OBČINI ROGATEC – MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC
1. Franci Černelč Slovenija - Slovenia
kamen - stone
ROGATEC
______________________________________________________________________________________
GOSTOVANJE V OBČINI MAJŠPERK – MAJŠPERK
2. Franci Černelč Slovenija - Slovenia
kamen - stone
MAJŠPERK
Na željo organizatorja bo kipar ustvarjal skulpturo za občino Rogatec že v juniju 2018
Kiparje bo zastopal kipar Srečko Ornik.
Sculpturers will be represented by Srečko Ornik.
16. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2018
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UMETNIKI SLIKARJI – PAINTERS 2018  / 8. 9. 2018   

_________________________________________________________________________
1. Mira Uršič
Slovenija - Ljubljana
2. Alojz Erjavc
Slovenija - Radlje ob Dravi
3. Suzana Marovt
Slovenija - Slovenske Konjice
4. Joža Čretnik
Slovenija - Maribor
5. Bojan Bohak
Slovenija - Zg. Ložnica
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. Dragan Podovac
Slovenija - Šentjur
15. Marija Krošel
		
Slovenija- Makole
16. Franc Skledar
Slovenija - Makole
17. Maksimiljan Sternad Milč
		
Slovenija - Rogaška Slatina
18. Hilda Zidar
		
Slovenija - Maribor
19. Mizyal Karabiber Nacaroglu 		
Turčija - Gaziantep
20. Alojz Kreuh
		
Slovenija - Prevalje
21. Drago Kopše
Slovenija - Zg. Polskava
22. Živka Vihtelič Vodlan
		
Slovenija - Celje
23. Deniz Yesim Talug
Turčija - Ankara
24. Zeynep Ece Nacaroglu 		
Turčija - Gaziantep
Slikarje vodi in zastopa slikarka Silvija Verovnik
Painters will be represented by Silvija Verovnik

SPONZORJI IN DONATORJI 16. MEDNARODNEGA
KIPARSKO-SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVA MAKOLE 2018
GLAVNI
POKROVITELJ:
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Organizacijski odbor 16. mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole 2018 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 letošnjo
organizacijsko spremenjeno obliko novega projekta v katerem se poleg že ustaljenega slikarskega srečanja v
kiparstvu soočamo letos prvič z ustvarjanjem male plastike in skulptur večjih dimenzij v občini Majšperk in občini Rogatec in z že ustaljeno obliko likovne kolonije učencev osnovnih šol. Želimo si, da nam z svojo pomočjo
ostanete zvesti tudi nadalje. Brez vas makolske forma vive ne bi bilo.
1.
2.
3.

Občina Makole - generalni pokrovitelj
Impol 2000 d.d. - generalni sponzor
Impos d.o.o. Tednik Panorama - medijski
pokrovitelj
4. Občina Rogatec
5. Občina Majšperk
6. Transport – Turizem Slavko Šega s.p.
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 - Pragersko

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Uni Stek – Vlado Pušaver s. p.
Turistično izletniška kmetija Hlebec-Kog
Zeleni turizem, Irena Vovk
Branko Klajnšek
Milan Sternad
Jože Žolger
Vinogradništvo Plavčak
Vinogradništvo Vinko Skrbiš
Jože, Marta Hajšek
Alojz Mlakar
Vinogradništvo Krapše
Afrodita Rog. Slatina
Vinogradništvo Gril
Zavarovalnica Sava

ZAVOD ZA KULTURO TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
ZZKD ROGAŠKA SLATINA
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MAKOLE
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE – sodelovanje v programu simpozija
ŽUPAN OBČINE MAKOLE FRANC MAJECN – podpora simpoziju

VIZIJA LETOŠNJEGA IN NASLEDNJIH SIMPOZIJEV
Projekt 16. kiparsko slikarskega ustvarjanja (simpozija) FORMA VIVA MAKOLE 2018
V KUD Forma viva Makole smo na podlagi številnih
zunanjih vplivov in želja iz krogov kulture in umetnosti tudi samih umetnikov tako iz Slovenije kot tudi iz
tujine in seveda tudi lastne presoje temeljito proučili
stanje v katerem se nahajamo in zavzeli razumno
odločitev po nadaljevanju te za Makole in okolico
pomebne kulturno turistične prireditve, vendar v spremenjeni – novi organizacijski obliki. Seveda tudi ta
nova oblika organizacije 16. KIPARSKO SLIKARSKEGA SIMPOZIJA FORMA VIVE MAKOLE 2018

in naslednjih ne bo mogla zaživeti brez nadaljne
podpore in sodelovanja Občine Makole, ki pa bo za
občino precej manj finančno zahtevna. Skupno tako
v občini kot v kud-u se moramo zavedati, da nadaljevanje projekta pomeni tudi nadaljevanje krepitve te
pomembne blagovne znamke, ki je prav v minulem
letu dosegla pomembno potrditev pri medijih kot tudi
na kulturnem področju. Tudi predsednik države je z
svojo podelitvijo častnega pokroviteljstva nad celo
letnim dogajanjem potrdil vrednost našega projekta in njeno pomembno vlogo pri graditvi kulturnega
turizma v sami občini in izven njenih meja. Seveda
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pa v predvidenem projektu ne smemo zanemariti tudi
morebitnih želja drugih sosednjih občin (nekatere se
že pojavljajo).
PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA FORMA
VIVA MAKOLE 2018
Vizija - smernice so prirejene na čas v katerem se
nahajamo in predvsem na organizacijo letošnjega simpozija. Pri tem pa nam bodo vodilo tudi za
naslednje projekte za katere pa ni izključna tudi
kakšna sprememba in novost.
NAZIV: 16. Mednarodni Kiparsko slikarsko simpozij
Forma viva Makole 2018. (tudi letos je mednarodni)
TRAJANJE: Od srede, 5. 9. 2018 do petka, 14. 9.
2018.
V primeru želja po postavitvi skulpture v drugi občini
(sodelovanje v projektu z drugo občino) teče vzporedno druga že ustaljena organizacijska oblika starega projekta z točno določenimi pravili in podpisom
pogodbe med obema partnerjema. To narekuje tudi
spremembo časa trajanja simpozija (kipar prične
ustvarjati že z sredo 5. Septembra ali po dogovoru z
občino v kateri bo ustvarjal).
VSEBINA PROJEKTA:
Projekt se deli na dva dela: ustvarjalni del – kiparji in
slikarji ,šole in kulturni del – razstave in kulturni programi
1.USTVARJALNI DEL: Ustvarjalo bo 23 slikarjev in
12 kiparjev. Umetniki kiparji in slikarji bodo ustvarjali
skupaj v istem času in samo en dan – 8. 9. 2018.
Slikarji bodo ustvarjali na razpisno tematiko Kulturna

14

in naravna dediščina Makol
Kiparji bodo ustvarjali v različnih materialih skulpture
manjših dimenzij od 30 do največ 70 cm, širina do
40 cm.
Učenci osnovnih šol bodo ustvarjali kot do sedaj na
likovni koloniji pod organizacijo naše osnovne šole
en dan – četrtek, 6. 9. 2018.
Kiparji, ki bodo ustvarjali po drugih sosednjih občinah-skulpture večjih dimenzij bodo ustvarjali od 5. do
14. 9. ali po dogovoru.
2 KULTURNI DEL:
Rogatec MUZEJ NA PROSTEM - Odkritje skulpture
in kulturni program -31. 8. 2018 OB 18. URI
MAJŠPERK-KULTURNO POSLOVNI CENTER –
Uradna otvoritev simpozija, kulturni program ob 18.
uri.
DAN DEŽNEGA – predstavitev vseh umetnikov in
kulturni program – 8. 9. 2018 ob 18.30.
Razstava vseh del vključno z učenci osnovnih šol v
DOMU KRAJANOV MAKOLE od 9. do 12. 9. 2018.
Zaključek simpozija, razstava v MESTNI GALERIJI V KULTURNEM CENTRU ROGAŠKE SLATINE,
podelitev priznanj in nagrad,kulturni program – 14.
9. 2018. Vabimo vsa društva, da se od 5. do 14. 9.
vključujejo v svoji lastni izvedbi ali skupaj z nami v
programe prireditev.
STROKOVNA KOMISIJA:
Komisija bo v enaki sestavi kot do sedaj ocenila vsa
dela in določila nagrajence - 9. 9. ali 10. 9. 2018 DOM KRAJANOV MAKOLE.
ORGANIZATOR: ORGANIZACIJSKI ODBOR KUD
FORMA VIVA MAKOLE
GENERALNI POKROVITELJ: OBČINA MAKOLE
MEDIJSKI POKROVITELJ: TEDNIK PANORAMA
GENERALNI SPONZOOR: IMPOL 200OD.D.
Predsednik KUD Forma viva Makole
Ivan Dvoršak
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KUD FORMA VIVA MAKOLE SPREHOD SKOZI ČAS od 2002 do 2018
KUD Forma viva Makole je bilo ustanovljeno 18.oktobra 2002 leta še pod takratno občino Slovenska Bistrica in
je 2017 leta praznovalo15 let svojega obstoja. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom organizirati in ustanoviti
v Makolah forma vivo in z tem poskrbeti za razvoj kulturnega turizma in uspešno promovirati pozneje na novo
nastalo občino Makole doma kot tudi v tujini. Iz tega se je razvil prvotno mednarodni kiparsko slikarski festival
in sedaj že tradicionalni mednarodni kiparsko slikarski simpozij Forma viva Makole, kateraga društvo in njen
organizacijski odbor prirejata vsako leto v začetku septembra. Prav v letošnjem letu bo to že 16. izvedba tega
velikega in organizacijsko zahtevnega kulturnega projekta.
Vzporedno se je društvo skozi vseh 16 let obstoja aktivno vključevalo in organiziralo tudi druge kulturne prireditve tako na območju občine Makole kot tudi izven njenih meja. Ustanavljale so se sekcije tako, da danes
v društvu aktivno delujejo 4 sekcije– likovna sekcija, turistična sekcija, dramsko recitacijska sekcija in filatelistično numizmatična sekcija. Na začetku sta v društvu delovali tudi fotografska sekcija in računalniška sekcija.
Društvo ima v svojih vrstah okrog 70 aktivnih članov in 12. članski organizacijski odbor, ki posebej skrbi za
organizacijo mednarodnega projekta Forma viva Makole. Idejni oče in ustanovitelj je predsednik društva Ivan
Dvoršak. Društvo vedno bolj pridobiva na svojem ugledu in razpoznavnosti tudi v državnem in mednarodnem
merilu in je za svoje delo prejelo že številna priznanja. Z svojim poslanstvom skrbi za promocijo sicer majhne
občine Makole pa ravno po zaslugi društva kulturno zelo odmevne.
Člani KUD Forma viva Makole so ponosni na svoja ustvarjena dela. Najbolj na kar 10 km dolgo Pot forma vive,
kot pravijo edinstvene tako dolge transferzale umetnosti na svetu in na Park skulptur Dežno nekako v sredini
poti, ki je postal skupaj z galerijo Dvoršak srce te pomembne turistične destinacije. Ljubiteljem umetnosti je na
ogled na razpolago 206 skulptur od tega jih je 41 tudi po drugih Slovenskih občinah. KUD Forma viva Makole
namreč sodeluje tudi z drugimi Slovenskimi občinami. Zelo dobro je sodelovanje z občino Majšperk, občino
Sežano, občino Rače Fram, občino Ormož-Kog, Slovensko Bistrico, Mariborom, prav v letošnjem letu pa se
pridružuje na 16. mednarodnem kiparsko slikarskem simpoziju Forma viva Makole 2018 tudi občina Rogatec.
Poleg številnih prireditev in razstav v katerih se z svojimi nastopi in deli predstavljajo naši člani se KUD Forma
viva predstavlja doma in navzven tudi z številnimi izdanimi publikacijami, dokumentarnimi filmi, vsako letnim
biltenom in katalogom mednarodnega simpozija in z izdajo dragocene monografije PO POTI FORMA VIVE
MAKOLE ob njeni 10. obletnici delovanja leta 2012.
Da je bilo to in še veliko več v teh 16. letih obstoja KUD Forma viva Makole doseženega se lahko poleg članov
društva in krajanom Makol zahvalimo številnim sponzorjem in podpornikom med katerimi vsekakor izstopa
občina Makole z prvim takratnim županom Alojzom Gorčenkom in sedanjim županom Francem Majcnom. Za
promocijo in ugled, ki ga nosi Makolska forma viva med umetniki po vsem svetu pa se nikoli ne bomo mogli
dovolj zahvaliti žal letos preminulemu velikemu novinarju Bojanu Siniču odgovornemu uredniku Tednika Panorama , našemu članu od ustanovitve in medijskemu pokrovitelju vseh dosedanjih mednarodnih simpozijev
Forma viva Makole 2003 – 2018!
SKUPAJ SMO ZAPISALI ZGODOVINO, KI BO O TEM POROČALA TUDI TAKRAT, KO NAS VEČ NE BO!
Ivan Dvoršak, predsednik KUD Forma viva Makole
16. MEDNARODNI SIMPOZIJ FORMA VIVA MAKOLE 2018
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PO POTI FORMA VIVE MAKOLE - SLOVENIJA
Po idejni zamisli in pozneje glavnega organizatorja mednarodnih kiparsko slikarskih simpozijev kiparja Ivana Dvoršaka so
leta 2003 nastali prvi zametki Makolske forma vive. Vsako leto se v začetku septembra odvija svetovno priznani makolski
mednarodni kiparsko slikarski simpozij na katerem se ustvarjajo skulpture priznanih umetnikov- kiparjev iz vsega sveta. Iz
leta v leto se umetniška vrednost skulptur dviguje in po mnenju strokovne komisije v zadnjem obdobju nastajajo vrhunska
umetniška dela, ki so razporejena po 10 km dolgi poti forma vive z štirimi krajšimi odcepi, ki pa je tudi edinstvena in najdaljša transferzala umetnosti na svetu. Galerija skulptur se vije od dvorca Štatenberg skozi Makole-trg , naselje Jelovec, Stari
grad in se pričenja z vzponom vse do Dežnega z 470 metri nadmorske višine, kjer je pred galerijo Dvoršak, ki ponuja na
ogled stalno kiparjevo zbirko skulptur iz varjenega železa njen center z številnimi skulpturami na prostem. Lahko bi poimenovali kot Park skulptur Dežno. Prav na Dežnem se je tudi porodila začetna misel o nastanku kulturno umetniškega društva
Forma viva Makole in njene forma vive. Skulpture na poti forma vive so v večini iz kamna in kovine. V začetnem obdobju
pa je prevladoval les kot kiparski material. Kamen, ki se uporablja predvsem zadnja leta je marmor in izvira iz kamnoloma v
Sežani. Podjetje Marmor-Sežana organizatorju pomaga z sponzorstvom kamnitih izrezanih blokov, organizator kud forma
viva Makole pa v zahvalo vsako leto pošlje v Sežano skulpturo enega izmed udeleženih kiparjev. Kraj in prebivalci Dežnega
prav posebej živijo za simpozij in pri tem tudi na različne načine pomagajo. Nudijo prenočišča gostujočim umetnikom, z
njimi vzpostavljajo prijateljske odnose in se izkazujejo kot dobri in prijazni gostitelji. Na Dežnem se tudi odvijajo različne kulturne prireditve, zabavna srečanja, likovne kolonije slikarjev, organizirani pohodi in med njimi največji tradicionalni Božično
novo letni pohod z baklami. Dežno se tako razvija v pomembno turistično destinacijo občine Makole, ki pa poleg forma vive
ponuja turistom tudi prelepo še neokrnjeno naravo in čudovit pogled v Dravinsko dolino vse do Maribora.
Misel Ivana Dvoršaka: Popotnik, ko se boš podal po poti forma vive, za trenutek postoj in pomisli, koliko ljubezni,
poštenja, odrekanja, želja po sožitju človeka in narave, težnje po njeni ohranitvi, 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.
GALERIJA DVORŠAK – Stalna zbirka skulptur kiparja Ivana Dvoršaka
Od leta 1997 je odprta v zasebni galeriji Dvoršak na Dežnem stalna zbirka skulptur iz varjenega železa kiparja Ivana Dvoršaka. Le del skulptur, ki so nastale v najlepšem obdobju umetnikovega ustvarjanja je na ogled saj jih je v svojem bogatem
ustvarjalnem življenju ustvaril več kot 1500 in so last raznih ljubiteljev umetnin po celem svetu. Kipar je rojen Mariborčan in
se je pred leti naselil v Dežnem pri Makolah. Njegove skulpture nastajajo z postopki električnega in plamenskega varjenja.
Kot material kipar uporablja kovinske šipke in pločevino. V zadnjem obdobju pa se posložuje tudi kamna . Njegove skulpture izražajo probleme življenja in radosti vsakdana. Rad upodablja živali, človeške like
,impresivno pa delujejo njegovi kurenti s karakteristično dinamiko. Mnogokrat služi kot
idejno in izrazno vodilo kiparju praoblika kroga , tako se poleg realističnega izražanja
pojavlja v njegovem bogatem oposu tudi abstraktno kompozicijsko izražanje. Kipar
se poleg male plastike izraža tudi v skulpturah večjih dimenzij. Ena večjih skulptur na
prostem je v predmestju Padove v Italiji in ponazarja skupino treh žrebcev v naravni
velikosti. Mariborčanom pa bo precej poznata skulptura ribe-skalarke pred vhodom
v mestni akvarij. Njegove skulpture pa so si poleg številnih razstav v domovini lahko
ogledali tudi v Nemčiji, Švici, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem.Za svoja dela je prejel številna priznanja in nagrade. Galerija Dvoršak na Dežnem na tak način bogati kraj in je
poleg poti Forma vive eden od večjih prispevkov promocije kraja in turizma. Likovnim
ustvarjalcem pa kipar ponuja možnost razstavljanja tudi v Galeriji pri babici Mimi v
Račah- Podovi, kjer sta skupaj z ženo Rosano 300 let staro kmečko hišo obnovila in
spremenila v galerijo.
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PROMOCIJA
Pomembnejši dogodki ki jih je KUD Forma viva Makole organiziral doma, po Sloveniji in v tujini:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maribor: 2004 Lent (stolp, splavarjenje, kovanje, folklora, predstavitev 2. forma vive Makole 2014)
Slovenska Bistrica: 2004 Mercator center (kulturna prireditev, predstavitev 2. Forma vive Makole 2014)
Kidričevo: 2004 osnovna šola (razstava društva Plamen-Slovenija in predstavitev 2. Forma vive Makole
2004, ustvarjanje kiparja Igor Somraka)
Maribor: 2004 Mc Donalds (razstava Ivana Dvoršaka in predstavitev forma viva Makole 2004)
Slovenska Bistrica: 2008 Graslov stolp (razstava članov likovne sekcije kud forma viva Makole, kiparja
Rudija Stoparja in fotografa Milana Sternada)
Ljubljana: 2008 Ljubljanski grad (predstavitev KUD Forma viva Makole, mednarodnega 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 (velika kamnita skulptura pred
domom veteranov je bila ustvarjana na forma vivi Makole 2009).
Ormož, Kog: 2010 do 2014 (sodelovanje v organizaciji in umetniškem ustvarjanju 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 prejela dva naša slikarja 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 simpozij ob 10. obletnici KUD-a 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 tematiko Božidar Jakac in
filatelija. Pred odprtjem razstave je potekal bogad kulturni program z predstavitvijo 10 let Forma 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 sekcije KUD-a Forma vive Makole ).
Tunizija, Tur. Agencija Relax: 2012 likovna kolonija (v organizaciji agencije Relax so na koloniji sodelovali
slikarji člani likovne sekcije KUD-a Forma viva Makole, nastala dela so bila pozneje razstavljena na gradu
Betnava v Mariboru).
Turčija- Gazyantep : 2010 likovni natečaj otrok iz vsega sveta (na natečaju otrok iz vega sveta je prejel drugo
nagrado in naslovnico kataloga 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, OTVORITEV RAZSTAV
OB 15. LETNICI KUD FORMA VIVA MAKOLE (razstave članov KUD-A Forma viva Makole se bodo pod naslovom 15. let Forma vive Makole v omenjenih krajih zvrščale od junija do decembra 2017).
Makole, Majšperk: 1. september do 9. september 2017- 15. Mednarodni kiparsko slikarski simpozij Forma
viva Makole 2017.
Makole- dvorana krajanov: 25. november 2017, SVEČANA AKADEMIJA OB 15. OBLETNICI KUD FORMA
VIVA MAKOLE IN NJENEGA 15. MEDNARODNEGA KIPARSKO SLIKARSKEGA SIMPOZIJA.
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TURISTIČNI POGLED

Poleg drugih kulturnih znamenitosti in naravnim lepotam, ki jih ponujajo Makole je prav Forma viva vzrok in
vzpodbuda za vse večje oživljanje kulturnega turizma in organiziranega pohodništva. Ponuja se idealna prilika
za domačine, da odpirajo svoje vinske kleti in ponujajo svoje doma pridelane izdelke. Ne smemo pozabiti na
našo haloško bunko pa domač iz krušne peči spečen kruh...
Turistična sekcija kud-a Forma viva Makole prireja vsako leto v maju, oktobru in decembru organiziran in
voden pohod po Poti Forma vive. Prav posebno doživetje je decemberski Božično novoletni pohod z baklami.
Po Poti Forma vive pa 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 vso leto od 9. ure do 19. ure.

DOSEDANJE PRVE NAGRADE - ALL FIRST AWARDS
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2003
TAPIWA CHAPO

2004
MIHAEL KRIŠTOF

2005
FRANCI ČERNELČ

2006
ZDRAVKO JERKOVIČ

2007
MIHAEL KRIŠTOF

2008
HENK KORTHUYS
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2009
STEFAN CURELARU

2010
ELENA SARACINO

2011
TANYA PREMINGER

2012 - VACLAV MÜLLER, PAVEL
MERKL, VOJTČEH JUČEK

2013 - MAŠA PAUNOVIĆ

2014 - VALENTINO
GIAMPAOLI

2016 - IVAN JEREMIĆ

2017 - STANISLAV
ANTONIĆ

2015 - ARIEL ŠTRUKELJ
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PARK SKULPTUR
DEŽNO

ivandvorsak46@gmail.com

