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OSMI SLIKARSKI EX TEMPORE 2011

  

Društvo za napredek Rihpovca iz prijazne vasice Rihpovec pri Trebnjem je letos,
sedaj 14. maja 2011, že osmič organiziralo slikarski ex-tempore. Rihpovčani 
so se ponovno potrudili z organizacijo vsakoletnega likovnega dogodka in poskrbeli 
za dobro počutje udeležencev.

  

         
Prijaznemu vabilu Društva za napredek »Hribovec-Rihpovec« se nas je odzvalo kar 
23 ljubiteljskih slikarjev, občudovalcev in prijateljev teh lepih krajev, od tega 
nas je bilo 13 iz Društva upokojencev Novo mesto iz Likovne sekcije Jutro, 7 udeležencev 
pa je bilo članov Društva likovnikov Trebnje, ex tempora pa so se udeležili še ljubiteljska 
slikarka iz Radne vasi (Občina Mokronog-Trebelno),  mlada domačinka iz Rihpovca Helena
ŠIRCELJ 
in najmlajši udeleženec Arne, star le 4 leta. Torej za podmladek nam ni treba skrbeti

Že tradicionalno zbiranje je potekalo zjutraj na igrišču nad Rihpovcem »Pri luži!«  
Tu so nas krajani sprejeli s pozdravnimi govori in dobrodošlico, pa tudi z okrepčilom. 
Tema slikanja na ex-temporu je že znana. Svobodno,  brez omejitev z vrsto slikarske tehnike,
upodabljati lepote krajine, značilnosti lokalne, kmečke arhitekture, lahko pa tudi živalski 
ali rastlinski svet iz tega območja. Razšli smo se po okolici in si poiskali svoje kotičke 
za ustvarjanje. Bilo je lepo, domačini so skrbeli za nas, da v času ustvarjanja in tudi 
pozneje nismo trpeli nobenega pomanjkanja. Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je le dvakrat 
ponagajalo s plohami, kar pa je le popestrilo vzdušje pri likovnem ustvarjanju. Ob 15. uri 
smo se s končanimi likovnimi izdelki zbrali pri prijaznih domačinih. Slike smo pokazali na 
improvizirani likovni razstavi, zbrali so se krajani in tudi drugi prebivalci  iz širše okolice, 
vrstili so se govori, recitacije in glasbeni nastopi. Nastala je prava, pristna vaška veselica.

Spoznali smo se s člani Društva likovnikov Trebnje, poglobili prijateljske odnose s krajani 
Rihpovca in okolice, analizirali in proučevali smo uspešnost naših likovnih del in se v dobri 
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družbi res čudovito počutili. Prehitro je prišel čas slovesa. Polni lepih vtisov smo  se ob odhodu 
domov zavedali, da bomo prišli tudi naslednjič in še naslednjič. Še bomo zahajali v njihov kraj, 
v ta gričevnat dolenjski svet. Kot vedno, nam bodo Rihpovčani pomagali odkrivati krajevne
lepote 
in lepote značilne, valovite,  dolenjske pokrajine.
  

Zdravko Červ

 2 / 2


