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Maksim GASPARI

slovenski slikar in ilustrator, avtor legendarnih razglednic
* 26. januar 1883, † 14. november 1980

Maksimiljan Gabrijel Gaspari se je rodil 26. januarja 1883 v Selščku kot prvorojenec, imel je še dva
mlajša brata. Njegov oče je bil Giacommo (Jakob) Gaspari, bil je posestnik in trgovec, po rodu Italijan
iz Karnijskih Alp. Njegova mati je bila domačinka Ivana Švigelj, hči premožnega posestnika in
gostilničarja.

Osnovno šolo je Maksim obiskoval v Begunjah, takrat so nastale tudi prve risarske mojstrovine:
Jernejeve muhe in Turki. Osnovno šolo je obiskoval v letih 1890 – 1894.

Oče je z nepremišljenim gospodarjenjem zapravil posestvo, zaradi žalosti je leta 1893 umrla mati.
Otroci so morali v rejo k različnim družinam, Maksima so poslali h krstnemu botru Tolazziju v Logatec.

Med letoma 1894 – 1895 je Gaspari obiskoval realko v Ljubljani, zatem pa se je komaj trinajstleten šel
učit za trgovskega pomočnika v Kamnik k trgovcu Murniku.

Od leta 1896 – 1899 je bil trgovski pomočnik pri Murniku. Ves prosti čas je veliko risal.
Na prošnjo g. Murnika je ustvaril sliko slanika v reklamne namene.

slika slanika

Sliko je v izložbi opazil tamkajšnji živinozdravnik dr. Josip Nikolaj Sadnikar, dober poznavalec likovne
umetnosti in zbiratelj ljudske kulturne dediščine. Navdušen je bil nad Maksovo nadarjenostjo, odločil
se je, da bo mlademu Gaspariju ( Gašperju, kot ga je imenoval ) omogočil šolanje in ga finančno
podpiral, dokler bo potrebno. Poslal ga je na šolanje v Ljubljano in na Dunaj ter mu v svoji hiši uredil
tudi atelje, kjer je Gaspari lahko ustvarjal, dokler je bival v Kamniku.

Po zaslugi Dr. Nika Sadnikarja je Maksim Gaspari postal slikar, kakršnega poznamo in cenimo danes.
Študija si sam ne bi mogel privoščiti, saj se je še s pomočjo dobrotnika težko prebijal skozi leta bivanja
na Dunaju, krajši čas pa tudi v Munchnu.
Gaspari je vse do njegove smrti bil z dr. Nikom Sadnikarjem zelo dober prijatelj (Sadnikar je umrl 4.
11. 1952 ).

Na Dunaju je bil Maksim Gaspari med ustanovitelji umetniškega društvo 'Vesna'. Njihovo vodilo, ki je
postalo tudi vseživljenjsko vodilo Gasparija, se je glasilo “Iz naroda za narod”.
Takrat so na Dunaju študirali tudi Ivan Cankar, Hinko Smrekar in drugi kasneje priznani ustvarjalci.
Po končanem šolanju je Maksim Gaspari kot profesor poučeval risanje na raznih ustanovah, kasneje
pa je bil do upokojitve l. 1948 restavrator Etnografskega muzeja v Ljubljani.
Leta 1911 se je poročil s Frančiško Wurzer, ki je bila doma na Koroškem, v zakonu so se jima rodili
trije otroci. Gaspari je ustvarjal tudi na ženinem domu na Koroškem. Bil je vnet protagonist plebiscita
na Koroškem, tako nastane tudi vrsta razglednic in letakov na to temo.
Leta 1941 mu je žena po težki bolezni umrla in čez dobro leto si je našel novo življenjsko sopotnico
Olgo Jurca iz Kranjske gore, otroci so si medtem že ustvarjali svoje družine.

NAGRADE, PRIZNANJA
Leta 1952 mu Svet za prosveto in kulturo podeli Prešernovo nagrado, ki pa ni bila edina, saj je Gaspari
leta 1953 prejel od Mladinske knjige tudi Levstikovo nagrado.
Gaspari je tudi prejel za posebne zasluge za razvoj in popularizacijo upodabljajoče umetnosti Red
dela z rdečo zastavo.

Leta 1972 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Maksim Gaspari je umrl v Ljubljani leta 1980, v starosti 97. let.

GASPARIJEVO ŽIVLJENJE IN DELO JE BILO POSVEČENO PREDVSEM
NAŠEMU KMEČKEMU ŽIVLJENJU.

Leta 1977 je izšla monografija Maksim Gaspari izpod peresa Staneta Mikuža.

Leta 2000 je izšla knjiga dr. Janeza Bogataja in Stanislava Čičerona MAKSIM GASPARI, Bogastvo
razglednic

Zbiratelj Marjan Marinček je zbral 492 Gasparijevih razglednic, pripravil je preko 50 razstav
razglednic v Sloveniji in po celem svetu. Skupaj s pisateljem Ivanom Sivcem sta leta 2007 izdala
knjigi Slovenska pravljica Maksima Gasparija.

RAZSTAVE
1953 Razstava v Narodni galeriji; Ljubljana
1969 Maksim Gaspari: olja, risbe, ilustracije, Galerija Krško; Krško
1973 Razstava Maksim Gaspari in Kamniško mesto, Kamniški muzej; Kamnik
1976 Retrospektivna razstava ob umetnikovi 93 letnici, Kulturni center; Velenje
1986 Retrospektivna razstava v Narodni galeriji; Ljubljana
1989 Razstava v Galeriji Avsenik; Begunje
2005 Festivalna dvorana na Bledu
2006 Maksim Gaspari in podobe tradicije, Kulturni center Lojze Bratuž; Gorica
2010 Velika retrospektivna razstava; Bled Pristava

SLIKAR, KI JE PRIŠEL V VSAK DOM
Gasparija v njegovem času stroka dolgo ni prepoznala in pravilno ovrednotila.
Gasparije vseživljensko vodilo pri njegovem delu je bilo geslo:
IZ NARODA ZA NAROD
Gaspari je ustvarjal v vseh slikarskih tehnikah. V njegovih delih se velikokrat zgodi, da je tehnike med
seboj tudi kombiniral. Od olja na platnu in lesu, do svinčnika na papirju, upodobil je minljive podobe
iz realnosti in jih naredil neminljive. Točnega števila del, ki jih je naslikal, še sam ni vedel.

ILUSTRIRANI TISKI MAKSIMA GASPARIJA
Gaspari je poleg razglednic in voščilnic naredil toliko knjižnih ilustracij in oprem, da jih do danes ni
bilo mogoče prešteti. Tak opus je lahko ustvaril samo človek z izjemno domišljijo, izredno risarsko
sposobnostjo, s trdno voljo, železno delovno disciplino in božjim navdihom.
Gasparijeve ilustracije se od leta 1905 pojavljajo kot knjižna in revialna oprema, kot satirične politične
ilustracije in karikature, narodne jaslice, kot unikatno izdelane in razmnožene diplome, vsa mogoča
priznanja, častne listine, signete, inicialke, letaki, reklamne table, oglasi in naročilnice, prodajni
katalogi in plakati, izrezljanke profilov znanih osebnosti, podlage za ročna dela, obešanke, embalažne
nalepke, kovinske škatle, večni koledarji, šolske slike za nazorni pouk, slike na steklo in še kaj.
V zbirki je okrog 250 naslovov (številka se hitro veča) v celoti ilustriranih knjig, opremljenih naslovnic,
opremljenih strokovnih knjig, pratik in koledarjev, notnih zbirk in pesmaric, časopisov in revij ter
reklamnega in propagandnega tiska. Kje so meje Gasparijeve ustvarjalnosti in genialnosti na tem
področju? Marsikdo si je knjigo, prebrano v mladosti, zapomnili prav zaradi Gasparijevih ilustracij ...
Kot za Gasparijeve razglednice je tudi za njegove ilustracije veljalo, da avtor ni niti približno vedel,
koliko jih je naredil. Knjige, ki jih je dobil iz tiskarne, je po navadi podaril otrokom, pozneje vnukom.
Tiste ilustracije, ki jih je odnesel v založbo, so se porazgubile ali pa so si jih prisvojili založniki.
Marsikateri tiskar pa je potem, ko je naredil kliše, risbo vrgel v koš, češ, svojo nalogo si opravila, zdaj
si natisnjena in vredna veliko več. Kakšna škoda!
(Marjan Marinšek)
http://www.deva.si/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7

Ob Gasparijevih ilustracijah so zrasle generacije rodov, ki so prerisovale Gasparijeve podobe in se
navduševale nad njegovimi motivi ter jasno, a vendar mehko risbo, s katero je znal v nekaj potezah
pričarati milino dekliškega obraza, vedrino kmečkega človeka pri delu ali idiličnost domačega kraja.

starka Zima
Sam Gaspari pa je svoj umetniški vrh dosegel v knjigah: Kettejeve poezije 1907, Turki pred sv. Tilnom
1910, Milčinskega Pravljice, 1911; Deseti brat, 1944, Slovenske narodne pravljice, 1952, Slovenske
balade in romance, 1955 in Rokovnjači, 1956.
S posebno ljubeznijo je ustvarjal ilustracije namenjene našim najmlajšim.

Ilustriral je preko 320 knjig in drugih del.

avtoportret s pipo

Maksim Gaspari je ustvaril podobo slovenskega DEDKA MRAZA.

GASPARIJEVE NARODNE JASLICE
Z izumom barvnega tiska so se tudi pri nas pojavile papirnate jaslične pole, izdelane po tujih, zlasti
nemških in čeških predlogah. Kmalu po prvi svetovni vojni, ko je povsod vladalo navdušenje nad novo
državo SHS, je Gaspari prvi začel razmišljati tudi o jaslicah, poistovetenimi z narodnim izročilom.
(Marjan Marinšek)

Gasparijeve narodne jaslice so izhajale v letih 1924 do 1926 v založbi Umetniške propagande, izšle so
na šestih polah in bile natisnjene v obliki klasičnega kamnotiska ali litografije.

RAZGLEDNICE MAKSIMA GASPARIJA.
Maksim Gaspari (1883 -1980) in njegovi dunajski kolegi so se slikanja razglednic lotili v začetku
dvajsetega stoletja, ko na naših policah ni bilo drugega kot kič tujega izvora. Razglednico oziroma
ilustrirano dopisnico so hoteli spremeniti v nekaj več kot zgolj kartico za pošiljanje pozdravov. Dati so
ji hoteli umetniško vrednost. Mislili so, da si preprost človek slike ne more kupiti, razglednica pa lahko
zaide v vsako hišo. In v tem je veličina njihove odločitve. Za malo denarja si je lahko vsakdo privoščil
razglednico, drobceno umetnino, ki je, opevajoč domači kraj, poveličevala kmečko delo od jutra do
večera, ob petkih in svetkih, od pomladi do zime in od rojstva do smrti.
Gaspari je šel pri tem najdlje. Na eni strani se je naslonil na tradicijo ljudskih noš in sporočilo ljudskih
pesmi, na drugi pa se je sprehodil ob vseh pomembnih mejnikih slovenskega naroda.
Največjo priljubljenost je Gaspari dosegel z upodobitvijo narodnih motivov, letnih časov, slovenskih
Madon ter božičnih in velikonočnih šeg in navad, ki jih je slovensko ljudstvo vselej obhajalo s posebno
prisrčnostjo. Zato njegove razglednice, porojene iz ljubezni do slovenskega človeka in življenjske
radosti, govorijo narodovi duši in zadenejo tako izobraženca kot preprostega človeka.
491 razglednic na tej razstavi nas popeljejo skozi letne čase in ljudske običaje, kot nam jih je ohranil
Maksim Gaspari in so spomin na toplino domačnosti, ki je s pošiljanjem teh razglednic prišla v vse
konce sveta, kjer živijo Slovenci.
(Marjan Marinšek)
http://www.deva.si/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7

bogati ženin

gorenjska narodna noša

Jurjevo

V poročni dvorani v Kosovi graščini na Jesenicah visi znana slika Maksima Gasparija z naslovom
Kmečka ohcet.
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Rodna gruda – Naša lepa domovina. Slovenija upodobljena kot mlado dekle med griči.

Prva svetovna vojna

Plebiscitne

Gaspari, Maksim (1927). Rudolf Maister
Razglednice po naročilu

gorenjska bala

Gorenjec v narodni noši,Bombažna predilnica in tkalnica Tržič

Maksim Gaspari je bil in je eden največjih in najpomembnejših likovnih
ustvarjalcev v zgodovini slovenske umetnosti.

Lastna podoba, 1945, olje na platnu

SLIKARJEV USTVARJALNI RAZVOJ
http://www.notranjska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=25
Gasparijevi slikarski začetki segajo že v leta 1900 – 1902, ko je s številnimi ilustracijami sodeloval pri
dijaškem listu »naše moči«. Njegove risbe že kažejo dokajšno razgledanost po tedanjem
umetnostnem svetu na tujem in doma, svoje prvence pa je tedaj podpisoval s psevdonimom
Meniševski. Jeseni leta 1902 je odpotoval na Dunaj in začel s temeljitim študijem, sprva na Grafičnem
zavodu, kasneje pa na umetnostni Akademiji. Vneto si je ogledoval tedanje umetnostne razstave, ki
so mu odpirala obzorje, veliko se je družil s kolegi na Akademiji, Birollo, Šantlom, Peruzzijem,
Meštrovičem in drugimi. Kmalu pa se je začel tudi sam umetnostno uveljavljati, nastala so prva dela,
ki imajo še danes umetnostni pomen / bod´moja, bod´moja 1904, Zobobol 1904, Škrjanček 1905,
Lastna podoba 1905.
Gasparijevi prvenci so nastali povsem v duhu nove, secesijske umetnosti, ki je bila tedaj vodilna na
cesarskem Dunaju. Snovno se je slikar v glavnem naslonil na našo ljudsko pesem, oblikovno pa je svoj
slikarski svet podvrgel določeni stilizaciji in ornamentaciji. Rezultat takega gledanja na svet in
umetnost so se pokazali v prisrčni naivnosti z rahlim ščepcem humorja in dobršno mero poezije. Med
vsemi podobami tega časa pa je gotovo najpomembnejša Lastna podoba iz leta 1905.

Lastna podoba iz leta 1905

Gmotne prilike so nagnale Gasparija, da je zapustil Dunaj, in leta 1907 ga najdemo v Munchnu. Tukaj
je na lastno pest nadaljeval študije, zraven pa je marljivo risal in slikal. V tem času so nastale njegove
najboljše ilustracije / Kettejeve poezije 1907 /, pa tudi podoba Kmečki par, kjer je mladi slikar strnil
vse svoje tedanje znanje in umetnostno hotenje v zares kakovostno slikarsko rešitev.

Po vrnitvi iz Munchna se je slikar sprva naselil v Kamniku, kjer mu je prijatelj Sadnikar pripravil atelje,
kasneje pa je odpotoval v Ljubljano. Zdaj se je ustvaril lastno ognjišče, poiskal si je službo, zraven pa
je seveda nenehno ustvarjal. Dokončno se je izoblikoval kot umetnik in osebnost, ki je zavzela
edinstveno mesto v našem likovnem dominiju. Njegove kompozicije iz kmečkega življenja,
oplemenitene z ljubeznijo in humorjem, so začele naše ljudi osvajati, njegove razglednice, ki so
nastajale leto za letom ob prazničnih dnevih, so si poiskale poti do sleherne slovenske vasi, njegove
ilustracije, ki so bogatile predvsem naše mladinske knjige / učbeniki, pravljice, povesti /, so na široko
odprle vrata v čarobni svet lepote in likovnega doživetja.
Gasparijeva muza pa ni bila posvečena le ljubezenskim radostim in tegobam njegovega človeka. Leta
1920 se je slikar kot ilustrator udeležil nesrečnega koroškega plebiscita, kjer je njegovo risalo postalo
orožje v boju za pravično slovensko stvar.
Leta 1920 so v umetnosti Maksima Gasparija vidne slogovne spremembe in prelepi Koledniki / 1920
/ so nekako mejni kamen prvega slikarjevega obdobja. Poslej je slikar ubiral stvarnejšo, bolj
realistično smer in del mladostne naivnosti ter poezije sta poniknila. Seveda pa slikarjev zagon na
novih poteh ni bil nič manjši, nastale so nove ilustracije, in seveda tudi kompozicije / Zapuščena 1920,
Jurjevo 1924, Deseti brat 1925, Nevihta 1930, Čebelar 1935 /. Leta 1937 je dobil naročilo za kmečko
ohcet. Bilo je to prvo zares veliko naročilo umetniku in lotil se ga je z izrednim navdušenjem. Po
temeljnih študijah kompozicije in nadrobnosti je nastala podoba, ki pomeni sintezo slikarjevega
znanja in umetnostnega navdiha.
Kmečka ohcet je pomenila za umetnika veliko pobudo, zato se je v naslednjih desetletjih Gasparijevo
slikarstvo ponovno razcvetelo. Vrsta imenitnih podob in ilustracij (Tihožitje z lobanjo 1940,
Bratovščina 1940, koledniki 1941, Deseti brat 1942, Slovenska meti 1955, ilustracije – Deseti brat), so
priče za to trditev.
V kasnih letih našega slikarja pa se je spet spremenila slogovna podoba njegove umetnosti. Zdaj je
postal resnični svet bolj slikovit, poteze s čopičem so svobodnejše, v vsebinskem oziru pa sta nastopili
zamišljenost in včasih prav grozljiva žalost.
Viri:
Ivan Sivec, Založba Ognjišče Koper, 2007, SLOVENSKA PRAVLJICA MAKSIMA GASPARIJA - Prva knjiga
Marjan Marinček, Založba Ognjišče Koper, 2007, SLOVENSKA PRAVLJICA MAKSIMA GASPARIJA Druga knjiga
Dr. Stane Mikuž, Mladinska knjiga, Ljubljana 1977, Maksim Gaspari; Monografija
http://www.deva.si/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7
http://www.notranjska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=25
slike:
https://www.google.com/search?q=maksim+gaspari&hl=sl&site=webhp&prmd=imvnso&tbm=isch&t
bo=u&source=univ&sa=X&ei=hF8cT8_TBorogad3e32CQ&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1366&bih=683
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.

