150-LETNICA ROJSTVA IVANA GROHARJA
Dragi bralci naše okrožnice, spoštovani rojaki, kot veste, vam
skušamo v vsaki novi okrožnici posredovati kak podatek,
predstaviti katero od zanimivosti, povezano s Slovenijo in
Slovenci.
Kdo bi bil to pomlad bolj primeren za vključitev v okrožnico, kot
leta 1867 rojeni slovenski slikar, impresionist Ivan Grohar?
Letos se ob nekaterih drugih pomembnih obletnicah (150.
obletnica rojstva pisatelja Frana Milčinskega; 145. obletnica
rojstva in 60. obletnica smrti Jožeta Plečnika; 70. obletnica
začetka gradnje Nove Gorice) spominjamo tako 150. obletnice
rojstva tega slovenskega umetnika, kot tudi nastanka in prve
razstave slike Sejalec, ene od za slovenski narod
najpomembnejših slik.

Naslikana je bila
leta 1907 (pred
110 leti!) in že
jeseni 1907
razstavljena na I.
slovenski
umetniški razstavi
v Trstu.
Kritiki so v Sejalcu takoj prepoznali mojstrsko delo in enega
pomembnih dosežkov slovenske umetnosti. To je slika, ki kaže
ljubezen do svoje zemlje in domovine, upodablja namreč
značilno slovensko pokrajino in arhitekturo.
Odkar je Slovenija leta 2007 prevzela evro, motiv sejalca in po
njem slikarja Groharja pozna večina Slovencev, s slovenskim
kovancem za 5 centov je zakrožil tudi po Evropi.

Skupaj z Rihardom Jakopičem, Matijo Jamo, Matejem
Sternenom je Ivan Grohar sestavljal veliko četverico slovenskih
impresionistov, ki so na začetku 20. stoletja povzdignili
slovensko likovno umetnost v mednarodni prostor. Njegovo
življenje je bilo od rojstva na Sorici leta 1867 do prezgodnje
smrti 1911 revno in žalostno. Če njegove nadarjenosti ne bi
opazil soriški župnik A. Jamnik in mu priskrbel vajeništva pri
cerkvenem slikarju Matiji Bradašku v Kranju, bi se Grohar vse
življenje preživljal s kmečkimi deli. Mesta – postaje njegovega
življenja – so: Sorica, Gradec, Dunaj, München, Ljubljana,
Škofja Loka, Devin. Začel je kot slikar portretov in kmečkega
žanra, proti koncu 19. stoletja je doživel lepe uspehe kot slikar
oltarskih podob, med drugim je avtor oltarnih slik za novo
cerkev na Brezjah.
Groharjev opus obsega približno 260 slik, do leta 1896 njegovo
delo zaznamuje povsem rokodelsko šolanje, zatem nanj vpliva
münchenski žanrski in idealistični realizem. Leta 1897 je
spoznal Riharda Jakopiča, ki ga je v Münchnu leta 1899
seznanil z Antonom Ažbetom, nato se je spoznal še z Matijo
Jamo in Matejem Sternenom.
Že februarja 1904 so se na Dunaju predstavili umetniki kluba
Sava, v katerem so bili poleg četverice, ki jo danes imenujemo
slovenski impresionisti, združeni še Fran Vesel, Fran Berneker
in drugi. Na postavitvi, ki je pomenila velik uspeh slovenskega
slikarstva, je največ priznanj požela prav Groharjeva slika
Pomlad.
Grohar je intenzivno
razstavljal. V letu, ko so
se člani Save prvič
predstavili na Dunaju, je
sodeloval na skupinski
razstavi v Beogradu, leto
pozneje ponovno na
Dunaju, tokrat v secesiji,
in tudi v Berlinu. Leta
1906 je bilo njegovo delo
na ogled v Londonu in
Sofiji, leta 1907 še na že omenjeni prvi razstavi slovenskih
umetnikov v Trstu. Leto pozneje je organiziral razstave v
Varšavi in Krakovu, nato pa 1909 v Jakopičevem paviljonu
sodeloval na razstavi 80 let upodabljajoče umetnosti na
Slovenskem. Leto po njegovi smrti je Jakopič v dunajski
Secesiji predstavil tri njegova dela.

V Narodni galeriji so mu spominsko razstavo posvetili 1926,
pomembna pa je še Groharju posvečena retrospektivna
razstava, ki so jo leta 1958 postavili v Moderni galeriji, kjer je
danes (razen v času razstave v NG) v stalno zbirko uvrščen
njegov Črednik iz leta 1910.
Če niti ne upoštevamo njegovih nepozabnih umetniških slik,
temveč smo pozorni le na letnici 1867, 1907 in na to, da je
deloval v klubu, imenovanem Sava, hkrati pa se spomnimo, da
je precej časa živel in delal v tujih mestih, potem se nam še
enkrat potrdi, da je prav slovenski impresionist Ivan Grohar
osebnost, ki si najbolj zasluži osrednje mesto v spomladanski
okrožnici slovenskega kulturno-prosvetnega društva Sava v
Frankfurtu l. 2017.
Ker 21. marca obeležujemo svetovni dan poezije, naj ta zapis
o velikem umetniku zaključim poetično, z odlomkom iz pesmi
Ivan Grohar – Sejalec (zbirka Andreja Rozmana Roze Pesmi iz
galerije).
»... Ker s sejanjem dobro žetev na svoji zemlji obljublja
sejalec je postal simbol slovenskega domoljubja.
Zato je Groharjev Sejalec prvič javno zasijal
s svojo kombinacijo zgodnjepomladnih barv,
ko so v Trstu Slovenci odprli svoj Narodni dom,
zdaj pa se blešči s kovancev, katerih nekaj ton
bi rabili, da kupili bi to slavno sliko,
ki je danes, rečeno na kratko, vredna izredno veliko.
Tako kot tudi mnoge druge slike Ivana Groharja,
da nam je danes nedoumljivo, koliko gorja
in koliko pomanjkanja je ta izvrstni slikar pretrpel
v želji, da bi bil najboljši in bi od slikarstva živel.
A ga je umetnostni trg odkril in se mu na široko odprl,
šele potem ko je od revščine in tuberkuloze že umrl,
da se zdaj zdi, kot da žanjejo drugi, to kar sejal je on,
ko ga je skozi življenje gnal ustvarjalni nagon.
Vendar kljub temu, da s svojimi slikami denarno ni obogatel,
ni res, da za svojega življenja ni z njimi ničesar požel.
Žel je srečo vsakič, ko se je ozrl na dokončano delo,
in tudi med slikanjem, ko je začutil, da mu bo spet uspelo
naslikat domačo deželo v popolnoma novi svetlobi,
ki bo še sto let pozneje žarela v enaki mehkobi.«
Ideja za vsebino uvodnika okrožnice: Tatjana Geike; besedilo s slovenskih spletnih
strani ( http://www.rtvslo.si/impresionisti/ivan_grohar/delo;
http://www.rtvslo.si/impresionisti/ivan_grohar/zivljenje; http://pefprints.pef.unilj.si/3851/1/%C4%8Campelj_Eva,_DIPLOMA,_Sejalec_-_muzejska_interpretacija.pdf;
https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/andrej-rozman-roza-med-slikami-narodnegalerije/376508ž) povzela in priredila Natalija Robnik.

DOGODKI IN PRIREDITVE 2017

STIKI – KONTAKTI

➢ Nedelja, 30. aprila, od 12. ure dalje pomladni piknik.
◦ Imeli bomo napihljivi grad za poskakovanje za otroke
in slastno hrano z žara za vse lačne.
◦ PROSTOR: kot lansko leto, torej za športnim
igriščem, Steinauer Straße 44, Fechenheim, v bližini
„Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz u.
Saarland“.
◦ DOSTOP: najbližja avtobusna postaja na »Steinauer
Straße«, avtobusi št. 41, 44, in 5.
➢ Nedelja, 21. maja, od 10. 30 dalje bo v Mannheimu
skupna dejavnost oddelkov DPS, staršev iz Frankfurta
in Mannheima ob podpori SKPD Sava in Urada RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu gledališka delavnica
za otroke in starše.
◦ Vodita igralec Pavle Ravnohrib in psiholog Darko
Hederih, po delavnici kviz na temo Martin Krpan.
◦ PROSTOR: dvorana St. Hildegard, Dürkheimer Str.
88, Käfertal Süd, 68309 Mannheim.
◦ Sodelujejo učenci DPS iz Mannheima in učenci DPS
ter EŠ iz Frankfurta.
◦ Z gledališko delavnico in s sodelovanjem pri maši za
domovino se bodo učenci DPS in EŠ v Frankfurtu
poslovili od šolskega leta.
➢ Petek, 9. junija, ob 18. uri, počastitev 45. obletnice
društva Sava z družabnim večerom in nastopom
vokalne skupine Jazzva v prostorih društva.
➢ Nedelja, 25. junija, ob 13. uri, maša za domovino v
Gernsheimu, Maria Einsiedel, nato srečanje s piknikom
(SKŽ Frankfurt).
➢ Sobota, 16. septembra, ob 16. uri v prostorih društva
družabni večer s šahom in z drugimi družabnimi
igrami.
◦ Predstavitev in predvajanje dokumentarnega filma o
slovenskem šahovskem velemojstru Albinu Planincu.
◦ Na svoj račun bodo prišli vsi, ki se zanimajo za
šahiranje ali druge družabne namizne igre.
➢ Za jesen najavljamo tudi Predstavitev osteopatskega in
homeopatskega zdravljenja, točni datum predstavitve bo
objavljen naknadno.
V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in
natančne informacije spremljajte spletno stran društva Sava in
SKŽ Frankfurt.

Najbolj aktualne informacije najdete na spletni strani društva:
http://www.sava-frankfurt.de in na Facebook strani:
http://www.fb.com/SavaFrankfurt, lahko se prijavite na
prejemanje novic. Kakršnekoli pobude, predloge ali vprašanja
nam lahko pošiljate po elektronski pošti na: drustvo@savafrankfurt.de.
Za vsa sporočila vam je na voljo telefonska številka 069/ 621
950, člani UO bomo vrnili klic ali vas po dogovoru/predhodni
najavi pričakali v prostorih društva ter pomagali z
informacijami.

PRISPEVKI
Društvo se najlepše zahvaljuje vsem rojakom za neprecenljive
denarne prispevke, s katerimi omogočate obstoj in delovanje
društva ter izvajanje naših programov. Veseli bomo, če boste
lahko tudi v bodoče po svojih močeh prispevali.
Priporočeni letni prispevek za posameznike: 40,00 €
V primeru elektronskega plačila navedete naslednje podatke:
Naziv banke: Frankfurter Sparkasse 1822, Frankfurt
BLZ: 50050201
Konto: 200499513
IBAN: DE44500502010200499513
BIC: HELADEF 1822

Obstoj društva je odvisen od vaše pomoči, hvala za podporo!

KONZULARNI DNEVI
V prvi polovici leta 2017 niso predvideni konzularni dnevi v
Frankfurtu. Konzularne dneve organizira Veleposlaništvo RS iz
Berlina v prostorih društva Sava. Veleposlaništvo naproša, da
morebitno zanimanje za naslednji konzularni dan sporočite na
elektronski naslov: vbn@gov.si oz. po telefonu: 030/206 145
50 ali 030/206 145 54.
Prav tako do jeseni odpadejo konzularni dnevi v društvu Bled
Essen, Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen.
Vse dodatne informacije dobite na Veleposlaništvu RS v
Berlinu, Hausvogteiplatz 3-4, tel.: 030/206 145 0, faks: 030/206
145 70, http://berlin.embassy.si, e-naslov: vbn@gov.si.
UO društva Sava, aprila 2017

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti
Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport Republike
Slovenije je v Frankfurtu med tednom organiziran v šoli
Julius Leber, Seilerstr. 32, 60313 Frankfurt, in sicer za
mešano skupino:
➢ vsak TOREK popoldne, od 15. 15 do 17. 30.
Ob sobotah (razen med šolskimi počitnicami) poteka DPS v
prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt:
➢ 1. mešana skupina dopoldne od 10. 45 do 12. 15,
➢ 2. mešana skupina od 12. 20 do 15. 20,
➢ skupina odraslih slušateljev od 15. 30 do 17. 45.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik,
več informacij po 069 78807606 in po e-pošti:
natro105@yahoo.de
VEČ O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO
SVETU NA SPLETNI STRANI STIČIŠČA
http://www.zrss.si/slovenscina in spletni strani slovenci.si.
POMLADNI PIKNIK!
Piknik bo v nedeljo, 30. aprila 2017.
PROSTOR: kot lansko leto, torej za športnim igriščem, Steinauer
Straße 44,Fechenheim, v bližini »Vogelschutzwarte für Hessen,
Rheinland-Pfalz u. Saarland«.
DOSTOP: najbližja avtobusna postaja na »Steinauer Straße«,
avtobusi št. 41, 44, in 5. Vabljeni!
POČASTITEV 45. OBLETNICE SKPD SAVA
– NASTOP SKUPINE JAZZVA
V petek, 9. junija 2017, ob 18. uri, v prostorih društva, Sontraer
Str. 3, družabni večer in nastop slovenske vokalne skupine Jazzva
v počastitev 45-letnice društva Sava v Frankfurtu. Vabljeni!

