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grafiko in tako leta 2003 predstavil ciklus 
računalniških grafik ‘Simulakris’ v Tolminskem 
muzeju.
Nastopilo je krajše sušno obdobje, a zato leta 2010 
eksplodiralo s tistim, kar se je enkrat pač moralo 
zgoditi. ‘Prebujanje pomladi’ je bil obsežen, barvit in 
ekstrovertiran ciklus akrilnih slik na platnu velikih 
formatov. Nastopil je čas za veliko  Pregledno 
razstavo (Galerija Rika Debenjaka v Kanalu – 
risbe, grafike, fotografije, akvareli 1956–2000; 
Muzej sodobne umetnosti Celje, slike, video 2000 
–2010).
Po krajšem zatišju je nastal še en slikarski ciklus, 
ki sem ga poimenoval ‘Global Ec(h)o Gardens’ kot 
odziv na ekologijo pri nas. Predstavil sem ga v Puli 
(Jejčič, Bratuš), Škofji Loki (Vrčon, Karim) in na 
pregledni razstavi v Lokarjevi Galeriji v Ajdovščini.
Moje akrilno slikarstvo je svet barvnega izobilja, 
gostih pastoznih nanosov, vehementne poteze, 
zapletenih kompozicijskih shem, najpogosteje v 
odsotnosti figure, a vselej s sledovi vegetacije, 
včasih arhitekture. V akvarelih iščem svetlobo, 
minljivost trenutka, zapis, prosojnost itd.
Idrijskemu občinstvu se predstavljam z izborom 

krajinskih akvarelov večjega formata (‘kraljevi 
format’ 56 x 76 cm) iz obdobja zadnjih nekaj 
let in akrilnih slik iz 2010 ter 2016, na katerih 
abstrakcija zastira igrivost vegetativnega porekla, 
široke barvne palete pastoznih barvnih nanosov z 
lopatico ali čopičem.
Imel sem 64 samostojnih razstav (Slovenija, 
Indonezija, Tajska), sodeloval sem na številnih 
mednarodnih likovnih kolonijah (Slovenija, Bosna, 
Avstrija, Italija, Poljska, Danska, Romunija).
Sem idejni oče Bienala akvarelov Castra 2015, član 
mednarodnih žirij akvarelov v Ajdovščini, Kijevu, 
Kaunasu v Estoniji, sem vodja slovenske selekcije 
akvarelistov za Fabriano od leta 2016 naprej. 
Likovni kritik dr. Ivan Sedej je imel prav, ko je pred 
davnimi leti zapisal: ...’akademskega slikarja Franca 
Goloba veseli plovba med Scilo in Karibdo’ …
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FRANC GOLOB, akademski slikar

V tistih lepih cajtih  v trikotniku Leskovškove, 
Delavske in Kovinarske ceste smo pobje najraje 
brcal žogo pri Kladivarju al pa drgnal kak 
instrument.  In v Cinkarni so vrtel filme z Johnijem 
Weismullerjem, Oklahoma Kidom, dekadentni 
Ples na vodi … od ruskih pa samo izjemno risanko 
Konjiček Grbavček … V knjižnici sm prebral vse 

Winetouje … V nižji gimnaziji sm mel risanje 3 
(dobro) … Še dober, ker tistega učitelja vzajemno 
nisem maral, niti risanja po njegovih predlogah. 
Gabrčani smo bli bolj samorastniške sorte.
Ravnateljici Kovinarske šole se je zazdelo, da imam 
v genih neke sledove umetniške duše, pa me je 
poslala v Risalnico pod mentorstvom akademskega 
slikarja Avgusta Lavrenčiča. Tam sem se spoznal z 
nekoliko starejšim Adolfom Mljačem, ki je bil zelo 
nadarjen in neverjetno zagret za umetnost. Z enim 
očesom sm sledil vsaki njegovi potezi, veliko pa 
sma tudi debatirala. Tudi knjižnico sm zamenjo pa 
zvrst literature tudi … Leta 1960 sma pa  imela 

Kraški fragmenti - akril

najino prvo razstavo v Narodnem domu v Celju.
Na Šoli za oblikovanje mi je likovnost z uvajanjem 
v likovno mišljenje odprl akademski slikar Marko 
Šušteršič. Od realnega v abstrakcijo. Največji 
kulturni šok zame pa je bila razstava Staneta 
Kregarja v Galeriji Bežigrad v Ljubljani.
Na ljubljanski Akademiji sta moje vedenje o 
slikarstvu razpirala Zoran Didek in Marij Pregelj. 
Jaz pa sem samo želel postati dober grafični 
oblikovalec. Nisem se počutil za umetniški 
poklic. Manjkal mi je potrebni ego. Kolegi (Logar, 
Gvardijančič, Gatnik, Dragan) so ga imeli dovolj in 
postali uspešni in priznani umetniki. Jaz pa sem še 
malo brenkal po kontrabasu v baru hotela Triglav 
v Kopru in leto kasneje na terasi v Semedeli in 
pavziral v Domu JNA na Reki skupaj s še dvanajstimi 
fazani … Ampak tam sem ustvaril nekaj dobrih slik. 
Leta 1968 sem se vrnil na Akademijo, kjer sma 
naslednji dve leti s kolegom Majem Klemenčičem 
začela sodelovati z založbo Mladinska knjiga. Zanjo 
sma inovativno in  uspešno oblikovala vse njihove 
izložbe po Sloveniji. Diplomiral sem leta 1970 na 
temo ‘Izložbeno okno kot likovni prostor’ (profesor 
Gabriel Stupica se je držal za glavo, professor 
Brumen pa je zadovoljno kimal z glavo). 

Oljčni gaj - akvarel

V sedemdesetih letih sem postavil več sejemskih 
postavitev za Brest iz Cerknice (Tripolis, London, 
Beograd) ter Meblo iz Nove Gorice (Beograd, 
Ljubljana). Imel so veliko dnarja in veliko so dal 
na inovativen pristop v propaganda. Tako sem 
lahko realiziral 4 multimedialne projekte. Slikal pa 
skorajda da nisem.
Osemdeseta so minila v znamenju sodelovanja s 
Postojnsko jamo: grafično oblikovanje in jamska 
fotografija. Pa začel sem slikat – končno. Iz tega 
obdobja je cikel T’minski akvareli in grafični cikel.
Azo, začel sem zoret in v meni se je začel prebujati 
potreben ego. A veliko energije sem porabil s 
poučevanjem likovne umetnosti na Učiteljišču 
v Tolminu (uvedel sem video in performans v 
učni program) ter na Gimnaziji v Novi Gorici. Na 
pobudo ravnatelja Bojana Bratine sem ustanovil 
Umetniško gimnazijo leta 2000.
Začel sem se poglobljeno ukvarjati z računalniško 

Piktovsko sonce - akril


