
Razstava izbora kipov in slik zbirke Napotnikove galerije v Mestni galeriji Šoštanj

Napotnikova galerija Osnovne šole Bibe Roecka Šoštanj, nekoč imenovane tudi II. Osnovna šola 
Šoštanj, je bila ustanovljena novembra leta 1963 na pobudo likovnega pedagoga Viktorja Kojca kot 
poklon rojaku, akademskemu kiparju Ivanu Napotniku. Bila je prva galerija v Šaleški dolini in poleg 
Gorjupove galerije v Kostanjevici na Krki ena od dveh šolskih galerij v Sloveniji. Napotnikova galeri-
ja je sooblikovala kulturno dogajanje v lokalnem in širšem prostoru ter igrala pomembno vlogo pri 
likovnem izobraževanju otrok in odraslih. 
 Pestro galerijsko dogajanje je pripomoglo k oblikovanju bogate likovne zbirke, katere del 
predstavljamo v Mestni galeriji Šoštanj. Razstava v ospredje postavlja kiparske plastike. Nekateri 
eksponati so na ogled prvič po prvotni postavitvi v šolskih galerijskih prostorih. Na ogled so dela 
Janka Dolenca, Viktorja Kojca, Gabrijela Kolbiča, Tineta Kosa, Ivana Sajevica, Vladimirja Štovička in 
Ivana Zajca. Kiparskim plastikam se pridružujejo slikarska in grafična dela.

»Mal položi dar galeriji na oltar« je zdaj naslov razstave, novembra leta 1968 pa je bil to naslov 
prispevka o Napotnikovi galeriji v časopisu Tedenska tribuna.
 V prispevku pritegne zgodba o podarjenem kipu: »Na častnem prostoru je postavljen 
kip Tineta Kosa z naslovom Mati daje otroku kruh. Kiparska kompozicija je bila razstavljena na 
retrospektivni razstavi Tineta Kosa v Ljubljani. Šoštanjčanom je bil kip tako všeč, da so se v ljubljan-
ski galeriji zanimali za njegovo ceno. Vendar je bila cena previsoka, da bi ga lahko kupili. Kmalu 
po zaključku razstave jim je kipar Kos sporočil, da kip poklanja šoštanjski galeriji. Šoštanjčani so bili 
namreč edini, ki so se (sploh) zanimali za nakup kakega kipa (na retrospektivni) razstavi. Težko je 
popisati, kako so bili darila veseli, težko je popisati, s kakšnim veseljem je Viktor Kojc, vodja Na-
potnikove galerije, vpisal darilo v seznam stalne galerijske zbirke.« 
 Kip »Mati daje otroku kruh« danes stoji v Spominskem parku pred Osnovno šolo Karla 
Destovnika Kajuha Šoštanj.

Izbori del iz zbirke, katere lastnica je Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, so danes na 
ogled v šoštanjski Vili Mayer, v osnovni šoli in na njeni zelenici, v upravnih prostorih Občine Šo-
štanj, v šoštanjski knjižnici ter na šoštanjskem Trgu bratov Mravljakov. Zbirka je nastala s podporo 
številnih umetnikov, ki so svoja dela podarili, s podporo podjetij in organizacij ter z odkupi. Danes 
jo sestavljajo dela šestdesetih avtorjev, ki so pomembno zaznamovali jugoslovansko umetnost 20. 
stoletja. Napotnikova zbirka šteje 107 umetniških del, od tega 53 slikarskih in risarskih del ter me-
šanih tehnik, 37 grafičnih listov in 17 kiparskih plastik.

Razstava »Mal položi dar galeriji na oltar« je prvi v vrsti dogodkov, ki jih bomo pripravili v sklopu 
»Napotnikovega leta 2018«, s katerim bomo zaznamovali 130. obletnico rojstva kiparja Ivana 
Napotnika. 
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