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Jani Bevc
In memoriam Reka… zasanjana, rahlo otožna, obdana z zelenjem…

Pot… zavita čez travnik, ujeta med samotnimi drevesi…
Pogled… razgleden in odprt… vse do daljnih horizontov…



IN MEMORIAM

Jani Bevc se je rodil leta 1951 na Jesenicah. Brezskrbno mladost mu je 1967. leta prekinila tragična
nesreča pri skoku v vodo in ga za vedno priklenila na invalidski voziček. Ni se umaknil in zaklenil v
žalost, nov življenjski položaj je sprejel. Nadaljeval je šolanje in po končani ekonomski šoli, vpisal študij
ekonomije, ki ga je tudi uspešno dokončal. Leta 1969 se je pridružil Zvezi paraplegikov Slovenije. V
krogu novih prijateljev je spoznaval drugačne priložnosti, ki tudi gibalno oviranim nudijo možnosti
življenjskega udejstvovanja. Že kmalu se je pokazala njegova samoiniciativnost. Jani je bil dovolj drzen
in sposoben, da je uspešno oral ledino na mnogih področjih. Vključil se je v delo organizacije Zveze
paraplegikov in zavzeto sodeloval pri mnogih novih programih. Tudi risbo, grafične tehnike in slikarstvo,
je raziskoval in spoznaval že na prvih likovnih delavnicah, ki jih je na Zvezi paraplegikov Slovenije
vodil danes priznan in uveljavljen akad. slikar in grafik, Milan Erič. Takrat si Jani niti v sanjah ni mogel
predstavljati, kako močno ga bo nekoč prevzela likovna strast.

Po prezgodnji smrti staršev je uteho in pomoč našel pri sorodnikih. Praznino v srcu, ki je takrat nastala,
pa mu je z ljubeznijo zapolnila Dragica ter njena sinova Mitja in Dejan, ki ju je sprejel kot svoja.
Ljubezen in prijaznost, ne samo do svoje ljubljene, temveč do vsakega človeka, je Jani vseskozi gojil in
negoval.

Nov začetek njegove slikarske poti je prineslo leto 2002. Ponovno oživljene likovne delavnice, pod
Mentorstvi Mladena Stropnika, Jožeta Potokarja in nenazadnje Rassa Causeviga, so Janiju zanetile
ogenj ustvarjalnosti, ki je vseskozi potihem tlel v njem. Dobro je osvojil spretnost slikanja z usti, ki mu je
zaradi težke invalidnosti pomenila edino možnost likovnega izražanja. Hitro je napredoval in tudi
notranje – umetniško zorel. Kot vedno v življenju, je bil zagnan in vztrajen učenec, ki pa ni slepo sledil
vzorcem, temveč počasi vsrkaval tiste prvine, ki so bile skladne njegovi naravi. Leta 2004 je postal
štipendist uglednega, Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), s
sedežem v Lichteinsteinu in več kot petdesetletno zgodovino delovanja. Priznanje te ugledne institucije
mu je bilo v ponos in mu potrdilo rastočo kvaliteto njegovega slikarskega snovanja.

A sreča ni trajala dolgo. Usoda ga je znova in najglobje prizadela s prezgodnjo smrtjo ljubljene
Dragice. Od tega udarca si nikoli ni resnično opomogel. In prav v najtežjih trenutkih, mu je slikarsko
ustvarjanje resnično pomagalo. Še bolj je zagrizel v slikarsko paleto, ki mu je pomenila ventil za
najglobje izpovedi in beg iz vse bolj krute sedanjosti.

V komaj šestih letih strnjenega likovnega ustvarjanja, se je skupaj s svojimi slikarskimi kolegi predstavil na
številnih skupinskih razstavah. Med pomembnejše lahko štejemo Razstavo na ZRI, v paru z Borisom
Šterom, leta 2003 ter odmevno samostojno razstavo v prostorih policijske akademije v Tacnu, leta
2005.

Zdravstvene težave, žalost, ki jo je nosil v sebi in tudi dolge ure, ki jih je preždel pred slikarskim
platnom… Vse to je načenjalo njegovo fizično kondicijo in postopoma ugašalo plamen v njem. Željan
ustvarjalnosti, se je še nekaj dni pred tragičnim koncem udeležil slikarske delavnice, kjer je ostalo
nedokončano platno. Na kulturni praznik, 8. Februarja 2008, se je njegova bogata, a tudi udarcev
usode polna življenjska pot zaključila.



O RAZSTAVI

Razstava, ki je zaradi Janijeve prezgodnje smrti spominska, je sad njegovih načrtov in hotenj, da bi
Jesenicam, od koder je izhajal, vrnil del sebe. Zelo se je je veselil. Priprave se je lotil z vsem srcem in
voljo, saj je z razstavo želel obrniti list na svoji ustvarjalni poti. Njegove poslednje slike so od
preostalega opusa v mnogočem drugačne. Kruta ironija usode je, da prav te slike predstavljajo nov
začetek njegovega likovnega snovanja. Prevetrene so z drznejšo svežino in prežete z življenjem, voljo,
lepim in spomini… Razkrivajo, da je globoko v sebi, Jani kljub borbi z usodo, ki jo je bojeval skoraj
celo življenje, ostal optimist, uprt v prihodnost in napredek. Potrjujejo, da plamen najmočneje zažari, tik
preden ugasne.

Janijeva slikarska pot ni bila dolga, tudi število del, ki so na njej nastala, ni veliko. So pa mnoga med
njimi odmevna in za seboj zapuščajo globoko sled. Motivno gre v njegovem opusu predvsem za
pejsaže in vedute. Kadriranje pokrajine kroži v polju tradicionalnega, tako da horizont dvotretjinsko
deli platno, skozi večplansko pokrajino pa je potegnjena prostorska diagonala, bodisi v obliki reke ali
poti, ki nas vodi v globino slike. V avtorjevem občutenju pokrajine je moč prepoznati naslon na
nekatere njegove slikarske vzore, predvsem na subtilne pejsaže Lojzeta Perka. Sporadično se med
Janijevimi slikami pojavljajo tudi tihožitja ter figuralne kompozicije, pa vendar dominira krajinska
motivika, ki ostaja  najmočnejša tudi v svoji izraznosti.

Umetnost slikanja je Jani hitro osvojil in dosegel nivo, na katerem je lahko v motive svojih slik že kmalu
vnašal pripovedno in lirično, pritajeno simbolno sporočilnost. Skozi slike lahko vidimo v njegovo nežno,
pesniško srce. Razkriva se nam skozi izbor motivov narave, ki neokrnjena počiva v svoji večnosti in
spokojna, ostaja nedosegljiva hrupnemu vrvežu vsakdanjika. Vse skupaj je le privid, iluzija, skozi katero
nam Jani prikazuje svoj odnos do sveta. Vsaj toliko, kot so njegove slike posnetki motivov, so namreč
tudi podoba njegove notranje pokrajine. Očara nas iskrenost, s katero razgalja tudi svoja najglobja
čustva, in naglas zastavljena vprašanja negotovosti usode. Vseskozi pa lahko sledimo optimistični veri v
jutri, v svetlejšo in boljšo prihodnost, v Življenje. Tudi na najbolj otožnih slikah, vodi pot naprej… kot tudi
izza najtemnejših horizontov preseva svetloba.

Pri slikanju motivov avtor ni zavezan dosledno upoštevati realnosti. Z deformiranjem v odtenkih, lahko z
barvami zapiše svoja čustva in občutenja. Če razpnemo mavrični lok preko Janijevega opusa, lahko
vidimo da je od temnejših, bolj ubitih tonov, prešel tudi na drznejše, naravno sveže barvne orkestracije,
ki odražajo spremembe v njegovem odnosu do življenja. Simbolna sporočilnost barv je ubrana v
skladnost motivne sporočilnosti ter širše, v celoto Janijevih del. Na ravni posamezne slike, pa se Janijevo
čustveno razpoloženje odstira tudi skozi toplo-hladno razmerje barv.
Poteze, s katerimi je barve nanašal na napeto opno platna, so elegantne, prelivajoče in vselej
zabrisane… Zabrisanost potez pa ustvarja vtis pokrajine, ki lebdi v neki sanjski kopreni, odmaknjena
otipljivosti… Pokrajine, v katere ne vztopamo s telesom, kajti svoje življenje živijo v mislih in spominih…

Neskončnost življenjske energije, ki jo je Jani tako vztrajno vnašal v svoje delo, bo za vedno ostala
shranjena v slikah. Njihova lepota je kakor topla beseda, dana na voljo vsem. Tistim, ki smo ga
poznali, pa Janijeve slike služijo tudi kot medij, preko katerega zopet lahko zaživi v naši sredini.

Jaka Racman,
študent 4.letnika umetnostne zgodovine
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Portret Janija Bevca, Branko Rupnik
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Jaka Racman
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Benjamin Žnidaršič

Naklada:Naklada:Naklada:Naklada:Naklada:
500 izvodov

Tisk:Tisk:Tisk:Tisk:Tisk:
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