
Ni dolgo tega, ko so udeleženci Društva likovnih ustvarjalcev v kamnu SKULPTE, Novo 
mesto uspešno zaključili skrbno in dobro načrtovan izjemen projekt »JANTARNI ZAPIS 
V KAMNU«, ki je po zajetnosti in tehnični zahtevnosti izvedbe presegel vse dosedanje, 
kot so situlski motivi na kamnitih klopeh pred mestno hišo z naslovom »Situlska pri-
poved«, bogato okrašena kamnita miza »Vez generacij« pred stavbo Območne enote 
RK Novo mesto kot zametek medgeneracijskega parka in seveda okrogla miza, klopi 
in kip Primicove Julije v nastajajočem Parku mladosti v sklopu Centra srednjih šol 
Novo mesto.

Ustvarjalci so se izvedbe monumentalnega prestola, mize in klopi lotili še z večjo 
vnemo, podprto s predhodnimi izkušnjami, zato njihov zadnji skupinski projekt pred-
stavlja nadgradnjo in organsko rast in je povsem logično in smotrno nadaljevanje 
njihovih prejšnjih kiparskih podvigov.

Tudi tokrat nastopajo skupinsko, vendar se znotraj Društva SKULPTE predstavljajo 
kot avtonomni likovni ustvarjalci, motivno rdečo nit njihovega kolektivnega nastopa 
pa zopet predstavlja jantar, saj je Mestna občina Novo mesto, glede na pomembnost 
jantarnih najdb, odkritih na bogatih novomeških arheoloških lokacijah, leto 2017 
razglasila kot JANTARNO LETO, ki ga dopolnjujejo številne, z jantarjem povezane 
kulturne, turistične in družabne dejavnosti.

Skupaj ustvarjajo: Jožica ŠKOF, Gabrijela ČEPIČ, Marjana VIDIC, Rudolf ŠKOF, Rado 
ČEPIČ, Stane JAKOPIN, Skender BAJROVIČ, Andrej HUDOKLIN, Lado VIDIC, Ivo 
FERKOLJ, Franci KOMLJANEC ter Franci KOCJAN, izjemen kamnosek in restavrator ter 
poznavalec številnih vrst kamna, ki ustvarjalcem razkriva zahtevne tehnične prijeme 
pri klesanju, izbiri in obdelavi kamna. Med njimi so se spletle pristne prijateljske vezi, 
zdrava in ustvarjalna tekmovalnost, medsebojna povezanost pa krepi tudi nesebična 
izmenjava izkušenj in spoznanj pri obdelavi kamna.

Dolenjski sivi apnenec, peščenjak, pisani konglomerati, črni mikritni apnenec, kraški 
apnenec, prodniki, litotamnijski apnenec - predvsem slovenski kamen - so ustvar-
jalci s primernim orodjem preoblikovali v prav tako raznovrstne in pisane motivne 
pripovedi. To so avtorske stvaritve, ki jih doživljamo kot snovno, fizično in materialno 
prisotnost, sestavljeno iz njihovega razumskega in čustvenega doživljanja, ko jim 
uspe uskladiti občutljiv odnos med organsko formo in geometrijsko obliko.

Ko se sprehodimo skozi ikonografijo nastalih predmetov, vidimo, da jih je ustvarjalna 
domišljija ponesla med krajevne mite in legende, pa tudi v prazgodovinsko obdob-
je. Z enako mero kreativnosti  so se lotevali izdelave povsem uporabnih, kot tudi 
dekorativnih predmetov. Sleherni med njimi se je v okviru lastne fizične in duhovne 
ustvarjalne moči lotil načrtovane izvedbe, skrbno in pretehtano, tako po oblikovnem, 
kot tudi po pripovednem pomenu, zato je njihova sporočilnost iskrena, preprosta, 
jasna in vsem razumljiva. Skupina ljubiteljskih kiparjev deluje po trdnih načelih, ki 
so jih izoblikovali pri uresničevanju dosedanjih ustvarjalnih podvigov, zato uspešno 
uresničujejo zahtevne skupinske projekte, kot tudi individualne likovne kreacije. Vse 
to jim uspeva predvsem zato, ker se teh načel dosledno držijo. Še posebej pomembno 
pa se jim zdi, da se ustvarjalnega dela lotevajo odkrito in pošteno, tako do sebe kot 
do okolja, ki jih obdaja.

Jožef Matijevič, umetnostni zgodovinar

JANTARNE SLEDI V KAMNU

KONJ NA JANTARNI POTI 
dolenjski apnenec, jantar 

Rado ČEPIČ

Jantar anticipira nedoumljivo tišino angelov tople radosti,
valuje, daje se kamnu, da aludira na mit žareče lave in

na nedojemljivi utrip nastajanja ...
                                                                     Smiljan Trobiš

VIRTUALIZEM PLUS DEKADENCA JE 
ENAKO FUTURA

marmor - Carrara

Ivo FERKOLJ

LOVSKI MOTIV 
peščenjak - Škocjan 

Ivo FERKOLJ

JANTARNI ZAPIS V KAMNU
Kamniti prestol z jantarjem, miza 

Jantarna pot in klopi,
Avtorji: Rudolf Škof, Stane Jakopin, 
Jožica Škof, Rado Čepič, Gabrijela 

Čepič, Franci Kocjan, Andrej Hudoklin, 
Ivo Ferkolj, Lado Vidic, Skender 

Bajrović,
kamen-jantar

VEZ GENERACIJ 
Kamnita miza

Avtorji: Franci Kocjan, Stane Jakopin, 
Andrej Hudoklin, Rudolf Škof, Ciril 

Povše, Jožica Škof, Rado Čepič, 
Gabrijela Čepič, Marjana Vidic, Jelka 

Hudoklin,
apnenec

KAMEN SPOROČA
Kamnita miza z mozaikom, klopi in 

kip Julije Primic, 
Avtorji: Rudolf Škof, Stane Jakopin, 
Jožica Škof, Rado Čepič, Gabrijela 

Čepič, Franci Komljanec, 
Danilo Rovan, Simon Čermelj, Jože 

Vodopivec, Vojko Vovk, Peter Česen, 
Franci Kocjan,

kamen-les
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RAJSKA PTICA
mikritni apnenec - Šentrupert, jantar

Stane JAKOPIN

GOSPODIČNA
mikritni apnenec - Šentrupert, jantar

Stane JAKOPIN

JANTARNE SLEDI V HALLSTTATU I 
kraški apnenec, raku keramika, jantar 

Jožica ŠKOF, Viktorija ZIDAR

ZNAMENJE JANTARNE POTI SKOZI 
BELO KRAJINO
kraški apnenec, jantar

Jožica ŠKOF

POGLED IZ DAVNINE 
dolenjski apnenec 

Rudolf ŠKOF

ZLATOPER
mikritni apnenec - Šentrupert, jantar

Stane JAKOPIN

VARUH ZAKLADA NA BALTIKU 
peščenjak - Škocjan, jantar, zlato, les 

Jožica ŠKOF

POVEZANOST KAMNA Z JANTARJEM  
V OGRLICI

prodniki – Kreta, jantar

Jožica ŠKOF

MARTINOVA GOS 
apnenec - Brač, jantar 

Rudolf ŠKOF

IZGOREVANJE V OBJEMU 
apnenec - Šibenik, jantar 

Rudolf ŠKOF

KRIŽIŠČE ŽIVLJENJSKIH  POTOVANJ 
apnenec – Botticino, kovina 

Rudolf ŠKOF

APOKALIPSA 
dolenjski apnenec, jantar 

Rado ČEPIČ

DARILO MORJA 
apnenec – Brač, jantar, oniks 

Rado ČEPIČ

JANTAR
peščenjak - Škocjan, jantar

Gabrijela ČEPIČ

CVET IN JANTAR 
peščenjak - Škocjan, jantar 

Gabrijela ČEPIČ

 PRSTAN V KAMNU 
peščenjak - Škocjan, jantar 

Gabrijela ČEPIČ

JANTARJEV LET 
apnenec - Brač, jantar 

Skender BAJROVIĆ

PTICI, motiv jantarnih jagod 
litotamnijski apnenec - Zidani Most 

Andrej HUDOKLIN

ŽRMLJE, antična replika 
konglomerat - Matkov kot 

Andrej HUDOKLIN

VZNESENOST 
apnenec - Brač 

Lado VIDIC

BREZSKRBNOST 
peščenjak - Škocjan 

Marjana VIDIC

NOVO MESTO 
kraški apnenec 

Marjana VIDIC

VEVERICA V PRIPRAVLJENOSTI
apnenec - Brač

Franci KOMLJANEC

VAZA
dolenjski apnenec, jantar

Ivo FERKOLJ


