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For decades, the Karst served as his endless source of artistic inspira-
tion: Lojze Spacal (1907–2000) is the author of numerous artworks, 
ranging from drawings, paintings, monotypes, graphics, watercolour 
paintings, mosaics, tapestries, photos, murals, sculptural objects, matri-
ces, illustrations, to artistic furnishings for ships as well as sceneries 
representing the fruition of over sixty years of his artistic creativity. 
The impressive selection of 52 paintings, 78 graphics and one tapestry 
all dating back from 1937 to 1987 has found its home in the Spacal 
Gallery at the Štanjel Castle already in 1988.

His research and synthetic reduction, with the creative impetus deeply 
rooted in the Karst landscape, visually refined, transported into a 
world of irreal balance and contemplated reduction of symbolism, 
and his vision of the Karst in all of its season and through different 
sensations and recollections have become universal, permanent and 
unparalleled.

The stone, this noble material, has been used through the centuries to 
embellish the image of Štanjel, the oldest Karst settlement; its monu-
mental simplicity and, at the same time, the complexity of stonema-
sonry tradition, its exceptional architectural design and dominant 
position perched on the summit of a hill never cease to amaze us. 
Here, the stone is omnipresent and interwoven into a real gem of 
Karst architecture. In Spacal's works, the stone shines through like a 
symbol, depiction, sign, visual element, conveying a message about it-
self and people who, like the stone, originated in this land and opened 
themselves up to the sea – a window to the world, and towards new 
explorations. Between the sea and the Karst. Between Trieste and the 
Karst. Between Škrbina and Štanjel he loved so much and where he 
chose himself to be imprinted forever. 
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 Trideset let kasneje

 Galerija Lojzeta Spacala se z razdalje tridesetih let potrjuje kot izjemna pridobitev, 
ki vedno bolj dobiva na veljavi, ne samo zaradi izjemnega umetniškega opusa, ampak tudi 
kot pričevalka začetka revitalizacije kraške dediščine, v katero je vpet Štanjel. V osemdesetih 
letih si je želel umetnik poiskati na Krasu kraj, kjer bi postavil na ogled svoja dela. Z njim me 
je vezalo dolgoletno prijateljstvo, ki se je še poglobilo, ko sem opravljal dolžnost generalnega 
konzula v Trstu. Dojel sem ga kot izjemno osebnost in tenkočutnega slikarja, ki je globoko cenil 
kraško ljudsko umetnost. Spominjam se, kako spoštljiv odnos je imel do kamna. Po premisleku 
je padla odločitev, da bi postavili galerijo v Štanjelu. Nisem bil presenečen, ko je izrazil željo, 
naj prevzamem vodenje zahtevnega podviga. S pomočjo občudovalcev, ljubiteljev njegove ume-
tnosti in strokovnjakov z raznih področij, ki so sodelovali v odboru za galerijo, ki sem mu pred-
sedoval, smo projekt začeli in ga uspešno dokončali spomladi 1988. V tem krogu so sodelovali 
Ivan Vodopivec, dr. Nelida Silič Nemec, arh. Nataša Štupar Šumi, Suzana Mirošič, Damjan 
Grmek, arh. Mitja Mozetič, dr. Marijan Slabe, mag. Zorko Harej, Aleksander Peršolja, Milan 
Bajc, Bojana Kermolj in drugi. Sestankovali smo v Štanjelu in Sežani. Vsak je uresničeval 
svojo nalogo. Spoprijeli smo se z izjemno težko nalogo obnove gradu, ki je bil v slabem stanju, 
obnova pa je zahtevala velika finančna sredstva. Sijajen načrt obnove je izdelala arhitektka 
Nataša Štupar Šumi. Nelida Silič Nemec je bila kustosinja razstave. Glede vseh vprašanj smo 
tesno sodelovali z Goriškim muzejem, Zavodom za spomeniško varstvo in drugimi ustanovami 
s področja varstva arhitekturne in kulturne dediščine. Imeli smo srečo, da so projekt podprli 
občinski in republiški dejavniki, posebej Izvršni svet republiške skupščine ter kulturno-umetni-
ška javnost. Rad bi poudaril, da smo galerijo ustvarjali z velikim zanosom in zavestjo, da sodi 
na Kras, ki ga je Lojze Spacal, slikar mednarodne slave, mojstrsko upodabljal in predstavil 
svetu. Sodeloval je v vseh fazah ustvarjanja galerije, svetoval v podrobnostih ter pri postavitvi 
svojih del, ki jih je daroval občini Sežana, morda bolje rečeno Kraševcem, ki so jim tako blizu 
kraški motivi. Seveda pa je z Galerijo Lojzeta Spacala, povezovalca kulture in sožitja ob meji, 
pridobila likovna umetnost in najširša javnost brez meja.
        Drago Mirošič
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Lojze Spacal pri delu - okoli leta 1955.



Marko Arnež

Spacalov kraški svet
Ko pomislim na Kras, hodim po Štanjelu, vsakič na novo, vsakič drugače. Za obzidjem tega srednjeve-
škega mesta, po ozkih ulicah, med stoletnimi hišami, v katerih je bil v stari kraški hiši na spodnji ulici 
vhod v hlev, na zgornji pa v bivalni del, skromno hišo in kuhinjo, kjer so prebivale številčne družine. Po 
Ferrarijevem vrtu, kjer  med zelenicami vabi »beneški« most , po poti, s katere lahko opazujem Nanos in 
Trnovski gozd s Čavnom, ali pa ko gledam z obzidja ob cerkvi sv. Danijela mogočno kraško pokrajino s 
Kobdiljem in borove gozdove, ki vabijo v notranjost. In ko na koncu vedno vstopim skozi grajska vrata 
v Galerijo Lojzeta Spacala, kraške podobe s sten stopijo pred mano tako živo, da vedno dobim občutek, 
da je to ta pravi Kras. Spacalov Kras, kraški Kras. Že trideset let je tu.  

S čim je ta trubadur, poet, oko Krasa, kot ga imenujejo interpreti njegove umetnosti, že takrat pritegnil 
in očaral številne poznavalce umetnosti in prijatelje, da so se s pogumom, ki nam je danes tuj, lotili ob-
nove porušenega gradu in z restavriranjem prostorov dobili najlepšo galerijo ne samo na Krasu, temveč 
daleč naokoli? Je bila to radodarnost umetnika, da podari preko 150 svojih najboljših del Kraševcem, 
med katere se je tudi sam od nekdaj prišteval, mogoče vrednost likovne zbirke, prve take donacije kakega 
slikarja pri nas, ali pa so mogoče želeli takratni kraški svet strpati varno za zidove in si tako ustvariti kraj, 
kjer se bodo srečevali in na grajskem dvorišču pod lipo razpravljali o svetu, ki izginja, istočasno pa se 
ohranja še v mojstrovinah Spacala, pričevalca dobe, z obeh strani meje? 

Kdo je bil, kdo je Lojze Spacal? Do Spacala vodijo vsaj štirje pogledi: 
- kar so o njem povedali številni likovni kritiki in umetnostni zgodovinarji, filmarji, prijatelji 
 in znanci, skozi oči pričevalcev in kritikov;
- kot so ga videli domači, kar je tenkočutno zapisal v njegovi biografiji Nočni cvet – spomini na očeta, 
 sin Borut Spacal;
- kar je zapisal in povedal sam v številnih intervjujih;
- in ne nazadnje, kar o njem govorijo njegova dela, ki jih je ustvaril v skoraj sedemdesetletnem 
 ustvarjanju, skozi doživetje in uvid gledalca. 

Večina, ki ga je poznala, zna povedati, da je bil zadržan, vase zaprt človek, ki se je sprostil le ob redkih 
priložnostih. Tej samotarski drži je zagotovo botrovala njegova težka mladost, saj je po zgodnji izgubi 
očeta kmalu sam prevzel »očetovsko« skrb za družino.

Ponos in občutek za pravičnost sta vrlini, ki sta ga spremljali vse življenje. To ga je večkrat spravilo tudi v 
spore s takratno fašistično oblastjo v Trstu, saj so ga že kot dvaindvajsetletnega mladeniča poslali v zapor 
v Rim in od tam nazaj v Trst. Prepričanja v socialistične vrednote so ga pognale za dve leti izgnanstvo v 
južno Italijo, v vas Accettura. Rokodelska spretnost, ki jo je ohranil vse življenje, mu je omogočila delo v 
mizarski delavnici, ko je moral opustiti ukvarjanje s fotografijo, spet zaradi političnih nesoglasij. Čeprav 
je sam večkrat omenjal, da se je njegova slikarska pot začela za zidovi zaporov v Rimu, kjer se je s spomini 
vračal v kamro Kostanjevice na Krasu, kjer je na očetovi domačiji večkrat preživljal počitnice. Božje (vo-
tivne) podobe podeželskih samoukov, slikane na steklo, so ga opazovale ležečega na postelji in mu burile 
domišljijo in hrepenenje, da bi se tudi sam preizkusil v tej ljudski umetnosti. 
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Drug pomemben dogodek, ki je vplival na njegovo »usojeno« umetniško pot, pa je bila poslikava krste 
za štiriletno deklico. Revni starši so se s Spacalovo vnemo in radodarnostjo, ko je preko noči poslikal 
krsto, od hčerke poslovili na dostojen način. S to gesto se je dokončno zavezal svetu, v katerega je vstopil 
kot umetnik upornik z globokim občutkom za druge. 

Še med izgnanstvom se je pripravljal na maturo na umetnostnem liceju v Benetkah, že leta 1936 pa je 
obiskoval umetniški inštitut za dekorativno umetnost v Monzi, kasneje pa zasebno akademijo Brera v 
Monzi, »od koder je v Trst prinesel tisto obliko slikarstva, ki je izviralo iz italijanske šole«. (Franko Vecchi-
et) S protifašističnim razpoloženjem je nadaljeval tudi med drugo svetovno vojno, za kar je bil aretiran 
in kasneje poslan v zapor v Forte dei Marmi pri Viareggiu. Podobno kot pri prijatelju Borisu Pahorju in 
mnogih drugih zavednih Slovencih je tudi Spacala protifašistična miselnost angažirala kot umetnika, ki 
je na krivice zatiranih opozarjal tudi z upodobitvami v svojih delih vse življenje. 

Spacal se je razglašal za »tržaškega Slovenca«, ki je z dvema razstavama močno zaznamoval italijanski in 
slovenski likovni prostor. Prva je bila razstava v milanski galeriji Il Milione, kjer je zavrgel ilustrativno 
postdannuncijevsko simbolistično dekorativnost in potrdil ponovno avtonomijo grafike ter s tem vrnil 
dostojanstvo lesorezu, kot je zapisal dober poznavalec njegove umetnosti Giulio Montenero. Druga raz-
stava pa je bila leta 1955 v Moderni galeriji v Ljubljani, s katero je spodbudil odpiranje tedanje kulture 
zahodu, saj je s to razstavo »izsilil neposredno soočenje umetnikov na odločilnih stičiščih zahoda«. Ne-
precenljivega pomena za slovensko likovno umetnost, predvsem grafiko, je tudi njegovo sodelovanje pri 
Ljubljanskem grafičnem bienalu, na katerem je neprekinjeno sodeloval štiriinštirideset let (1955–1999).
 
Za številne razstave (prva skupinska je bila leta 1937 v Trstu, kjer je razstavljala skupina tržaških ume-
tnikov in zadnja v ljubljanski Moderni galeriji leta 2000) je prejel tudi več nagrad, med katerimi so 
najpomembnejše Nagrada mesta Rima leta 1956, Grand Prix 29. beneškega bienala za grafiko in risbo, 
Prešernova nagrada leta 1974 in Jakopičeva nagrada leta 2000, ki mu je bila podeljena že posthumno. 

Zgodovina Trsta in Primorske bi ostala nerazumljiva vsakomur, ki ne pozna Spacala, istočasno pa nje-
govo človeško in estetsko izkustvo zgošča stoletno zgodovino stvari, ki jih je videl in občutil na Krasu. 
(Giulio Montenero)

Spacala neprestano spremlja neka dvojnost in hkrati težnja po »ravnotežju različnih polov«. Iskanje 
trdnosti je našel v kraškem kamnu, v prabiti, počelu vsega, kar je. Kamen je simbol večnosti, vse, kar je 
kamnito, zanj nosi v sebi božansko. Kamen s svojim svetom pripada prvi naravi, umetnost je druga nara-
va, je odsev, mimesis, ki skozi roke umetnika zaživi drugo življenje. Umetnik ustvarja nov svet, drugačnega 
od prvega. Ni zgolj posnetek, ne more biti, hkrati pa se ta drugi svet ne more osvoboditi prvega. To je 
Spacal dobro vedel, zato so tudi njegove najbolj abstraktne slike slike krajine, krajine s človeškimi odtisi, 
na katerih najdemo znake in simbole, ki pričajo o žrtvah vojne, o revežih in prosjakih, delavcih, delu in 
herojstvu, o veri, upanju. (Franko Vecchiet) 

Svetov je več. Spacal ima vsaj dva. V prvi, »realni (stvarni)« svet, vstopamo skozi drugi svet, skozi umetni-
kova videnja in občutenja, njihove podobe in zgodbe. Spacalovski pogled in občutenje sta edinstvena, 
ker združujeta lokalno in duševno trpkost in ko njegove podobe zaplešejo na platnu, odtisnjene na 
papirju, v pobarvanih matricah, pripovedujejo vsaka svojo zgodbo. Zato vsako njegovo delo, kot pravi 
Montenero, postane »moralni avtoportret« oziroma »kolektivni avtoportret« ljudi in njegovega mesta, 
okolice in podeželja, ki se zrcali v njegovi umetnosti, dodaja Vecchiet.



Spacal nas svojo trdnostjo, kraško kamnitostjo, prizemljuje. Vse želi zgraditi na trdnih temeljih na ka-
mnu, čeprav ga v svojih delih nikoli ne uporablja. Arhetipsko kraško se določa s tem, kar tisto ni. Ne-
nehno približevanje brez dotika. Vračanje k izhodišču, na začetek. 

Za uzrtje uporablja različne tehnike, medtem ko so motivi bolj ali manj enaki. Preizkušal se je v sten-
skem slikarstvu, mozaikih, tridimenzionalnih stvaritvah, ladijski dekoraciji in tapiserijah, predvsem pa v 
grafikah in mešanih tehnikah. Razvil je svojevrstno likovno transformacijo, ko je odsluženim matricam 
dodal živahne barve in jih tako spremenil v slike. Spacalovi motivi so motivi njegovega bivanjskega sve-
ta, Primorske in Krasa (posebno mesto ima Makedonski ciklus). Trst, piranska punta in Škrbina so kraji 
domovanja, odhajanja in nenehnega vračanja. Spacal je bil slikar sveta hrepenenja (magični realizem), 
kraške pokrajine in morskih pristanišč, solin in obzorij, ki so se z leti vse bolj izčiščevala, reducirala na 
tisto, kar je najbolj bistveno. Črto in barvo. Nenehno potrebo po domu in intimnosti je iskal v upoda-
bljanju kraške hiše, vrtičkov in ganjkov, kotičkov, kjer se je počutil varnega in zaželenega. 

Štanjelska zbirka, kot je zapisal Zoran Kržišnik, nam prikazuje dozorevanje človeka in umetnika, ki je 
bil vselej odprt za probleme časa, življenja in izražajočih ju likovnih smeri, prizadet, dejavno in likovno 
angažiran, čustvujoč in razumevajoč, ki je zmožen svoja spoznanja izpovedati z ustvarjalno roko. In kot 
taka štanjelska zbirka predstavlja biser naše kulturne dediščine, v kateri se zrcali šestdesetletna zgodovina 
Krasa in Primorske. 

Nova publikacija ob tridesetletnici štanjelske zbirke, s »sprehodom« dr. Nelide Nemec po galerijskih 
prostorih ob spremstvu Lojzeta Spacala, je poklon slikarju in vsem, ki so sodelovali pri nastajanju, kot 
tudi tistim, ki bodo skrbeli za ohranitev, predstavitev ter »potopitev« v  zbirko.   
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Kras v mojem spominu, 1987, barvni lesorez, 50 x 36 cm



Nelida Nemec

Kras v mojem spominu
Zadnje delo, ki ga je v tistih jesenskih dneh leta 1987, ko so se zidarska dela v baročnem palaciju štanjel-
skega gradu že počasi zaključevala, slikar in grafik Lojze Spacal (1907–2000) ustvaril, je barvni lesorez 
z naslovom Kras v mojem spominu in ga kot zadnjega predlagal, da ga umestimo v njegovo zbirko, ki jo 
je poklonil svojim ljudem: Kraševcem in Krasu. Kasneje je še ustvarjal, tako grafike kot slike, tudi za to 
zbirko, ki je v tridesetih letih postala sinonim Krasa in Štanjela in hkrati največji spomin na umetnika, ki 
je črpal iz bogate kulturne dediščine prostora, ki mu je po rodu in po srcu pripadal. To delo že v svojem 
naslovu zajame vse tisto, kar je bilo umetniku najsvetejše: Kras. Zanj neizčrpen vir in središče njegovega 
umetniškega zanimanja, videnja in doživljanja. Kraj, ki mu je namenil velik del svojega bogastva, tudi 
duhovnega.

»Kamen je simbol Krasa, zato ga cenim in občudujem. Nisem pa ga nikoli skušal klesati. Preveč ga ljubim – bojim 
se, da bi ga oskrunil,« (1997) so besede, ki jih je Lojze Spacal, pomemben likovni ustvarjalec 20. stoletja 
tako italijanskega kot slovenskega prostora, velikokrat povedal, ko je želel poudariti svoj rod, nakazati 
svoj ustvarjalni vir in navdih, pokazati na svoje korenine in značilnosti življenjskega in ustvarjalnega 
prostora, pa tudi izkazati svojo veliko ljubezen do rojstnega mesta Trsta in krajev ter ljudi Krasa in Istre. 
Pravzaprav cele Primorske, s katero je delil usodo zgodovinskih trenutkov predvsem prve polovice pre-
teklega stoletja in s svojo univerzalno govorico »postal ambasador vseh prebivalcev severno jadranskega 
prostora in v eni osebi združil kulturne, zgodovinske in civilizacijske lastnosti vseh, ki so in še naseljujejo 
ozemlje od Soče do Istre.« (Metka Gombač, 2007) V največji meri seveda Krasa, kraškega sveta, od ka-
terega je »mnogo pridobil«, pa čeprav pravijo »da je trd in skop po svoji naravi. Morda je to res za vse, ki ga ne 
razumejo, ga ne znajo doumeti, prodreti v njegovo skrivnost.« (Lojze Spacal, 1982) Ga podoživeti na način, ki 
omogoči, da se trajno zapiše v kolektivni spomin kot izjemna likovna izpoved v jeziku, ki je hkrati uni-
verzalen in avtorski, liričen in ekspresiven, abstrakten in realističen. Nagovarjajoč in globoko izpoveden, 
»saj se umetniška osebnost formira, izoblikuje po sledeh svoje občutljivosti in lokalne ter univerzalne radovednosti 
...« (Lojze Spacal, 1982) Vztrajnosti in rahločutnosti, pa tudi ljubezni: »Ljubezen do te zemlje je v meni tako 
globoko zakoreninjena, da lahko nenehno črpam in iz nje ustvarjam.« (Lojze Spacal, 1982)

Lojze Spacal, ki mu je bila dana dolga življenjska pot, je v več kot šestdesetih ustvarjalnih letih ustvaril 
številna likovna dela, vse od risb, slik, monotipij, grafik, akvarelov, mozaikov, tapiserij, fotografij, sten-
skih poslikav, kiparskih objektov, grafičnih matric, ilustracij in likovnih oprem ladij pa tudi scen. Impo-
zanten izbor 52 slik, 78 grafik in ene tapiserije iz obdobja od leta 1937 do 1987 je že leta 1988 našel svoj 
dom v njegovi galeriji: »Če bi hoteli na hitro dojeti fenomen Spacalove umetnosti, njegovo avro, ki tako 
sugestibilno obvladuje, ne samo mejno področje slovensko-italijanske likovne scene, bi bilo najbolje 
sprehoditi se skozi njegovo zbirko – fundacijo v Štanjelu. Tako kot je Štanjel po svoji legi in naseljenosti 
sinonim Krasa, je Lojze Spacal sinonim umetnika, zraslega s kraških tal, poseben tip umetnika, globoko 
zasidranega v svoji matični slovenski zemlji, živo dejavnega v rodnem Trstu, široko odprtega v svet.« 
(Zoran Kržišnik, 2007) Štanjel in Lojze Spacal: drug z drugim že trideset let vabita, da vstopimo, se spre-
hodimo, podoživimo Kras kot krajino, suho, vetrovno, kamnito, in kot strnjeni naselbinski kompleks 
med ozkimi uličicami, ki se vijejo po terasah v pobočju hriba in se ob treh vodnjakih razširjajo v manjše 
vaške trge, ko oko zastane na kamnitih vodnjakih, portalih, okenskih okvirih, strešnih vencih, kamnitih 
žlebovih, ki jim je tradicija zapisana v številnih generacijah. Kamen, ta plemeniti material, je skozi stole-
tja žlahtnil tudi podobo Štanjela, najstarejšega kraškega naselja: še danes očara s svojo monumentalno 
enostavnostjo in hkrati pestrostjo kamnoseške tradicije, izjemno arhitektonsko zasnovo in dominantno 
lego na vrhu griča. Danes še toliko bolj kot eno najlepših kraških naselij. Tu kamen dominira in se pre-
pleta v pravi biser kraške arhitekture, v Spacalovih delih pa sije kot simbol, prepesnitev, znak, likovni 
element, kot sporočilo o sebi in ljudeh, ki so tako kot on izhajali iz te pokrajine in se odpirali k morju 

... Pravijo, da je Kras skop 
po svoji naravi. 
Morda je to res za vse, 
ki ga ne razumejo, ga ne znajo 
doumeti, prodreti 
v njegovo skrivnost ...

Impozanten izbor 52 slik, 
78 grafik in ene tapiserije 
iz obdobja od leta 1937 
do 1987 je že leta 1988 
našel svoj dom 
v njegovi galeriji ...
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kot oknu v svet in k novim iskanjem. Med morjem in Krasom. Med Trstom in Krasom. Med Škrbino in 
Štanjelom, ki ga je vzljubil in izbral kot kraj, kjer bo tudi sam ostal za večno zapisan.

Kras mu je bil gotovo tako zelo pri srcu zato, ker očetov rod izhaja iz dolnjega Krasa, iz Kostanjevice na 
Krasu, kamor je kot otrok vedno rad zahajal, zato ni presenetljivo, da je nedaleč od tod, v Škrbini, vasici, 
ki se nahaja v severnem delu Komenskega Krasa, leta 1969 kupil opuščeno kmečko domačijo in jo z 
velikim posluhom in talentom za ritem, razmerja, skladnost in preprostost kraškega stavbarstva tudi ob-
novil. V tem nepozabnem ambientu, kjer se čutijo ljubezen do kraškega izročila, celovitosti in harmonič-
nosti, me je Lojze Spacal, ki sem ga dotlej srečevala le na razstavah v zamejstvu in v slovenskem prostoru, 
prevzel in očaral tako s svojo preprostostjo kot sproščenostjo, ki ju je tistega popoldneva, poleti 1982, ko 
je bila predstavljena njegova razkošna slovenska monografija, tako subtilno izžareval. Poznala sem ga ve-
liko bolj molčečega in bolj kot ne zaprtega vase. Toda čarobnost in prisrčnost tega popoldneva in večera
sta za vedno vtisnila spomin na prijaznega gostitelja, ki je tako nevsiljivo in srčno, brez velikih besed in 
bahave razkošnosti, povezoval številne vabljene in nam radodarno odkrival domačnost in pristnost svo-
jega doma, globoko izpovednost razstavljenih del in vznemirljivo žlahtnost delovnih prostorov, pa tudi 
svoje želje in načrte, ki jih je navezoval na kraški svet. Če sem ga do tistega dne cenila in spoštovala kot 
izvirnega umetnika in o njem tudi že pisala in objavljala, pa sem ga odtlej pričela občudovati tudi kot 
človeka: njegova želja, da bi slovenskemu, kraškemu prostoru doniral opus svojih del, če bi se le našel 
prostor zanj, je tistega večera nekako obvisela v zraku, a meni je segla globoko do srca. Kot kustos Gori-
škega muzeja sem se močno zavedala, da si naš primorski prostor, to enkratno stičišče kultur in narodov, 
tako odprt za vse novosti in živahno ustvarjalen, še kako to tudi zasluži: po odličnih Riku Debenjaku, 
Venu Pilonu in Avgustu Černigoju bi ta prostor oplemenitili še z galerijo Lojzeta Spacala. Toda, kje? 
Njegova domačija, obnovljena tako, da bi lahko bila etnološki muzej, funkcionalna za delo in življenje 
čez poletje, hiša tišine »ukrojena po meri samotarja« (Giuseppe Marchiori, 1982), ni imela pravih pro-
storskih možnosti, saj ni vsak prostor primeren za galerijo, a Štanjel, ki je bil tako mimogrede omenjen, 
je bolj kot ne sameval v svojih ruševinah. Misel na Štanjel se je prav potiho kot kraška burja priplazila 
in brila ter ječala, dokler ni spodbudila dovolj velikega odziva in zavedanja: obnova štanjelskega gradu bi 
pomenila prvi konkretnejši korak k revitalizaciji naselja, odprtje galerije pa k središču kulturnega doga-
janja kraja in tudi pokrajine, vendar je bilo preprek toliko, da so se zdele nepremostljive. A kjer je volja, 
je tudi moč. Tako je navdušenje postopoma, a hrabro preraščalo v odločitve, te pa v dejanja: obnova 
dela baročnega palacija se je postopoma začela. Mnogi smo bili vanjo trdno vpeti. Mnogi smo odločno 
sledili umetnikovi želji in jo tudi uresničili: »Tu so na ogled dela vseh mojih obdobij, saj je Avtoportret, ki je 
tu razstavljen, že iz leta 1937, ko sem tako rekoč pričel slikati v olju na platnu. Pozoren obiskovalec galerije lahko 
zlahka sledi celotnemu mojemu razvoju, tako v slikarstvu, ko sem uporabljal in dograjeval grafične matrice, pa tudi 
grafičnemu razvoju vse od začetkov iz leta 1941 do najnovejših iz zadnjih let.« (Lojze Spacal, 1998) O tem smo 
nekateri tudi spregovorili v zborniku prispevkov ob dvajseti obletnici odprtja.

Štanjel ima bogato zgodovinsko preteklost, pomemben je bil že v mlajši železni dobi, naselje pa je naj-
večji razcvet doživelo v romanski dobi, ko se je širilo proti vrhu Turna, ki je bil v 11. in 12. stoletju na 
novo utrjen. Tipično srednjeveško naselje z elementi, ki jih datiramo v romaniko in gotiko, so zaradi 
nevarnosti turških vpadov ob koncu 15. stoletja obdali z obrambnim obzidjem – ki so mu dozidali rene-
sančne obrambne stolpe –, a ga je poznejši čas močno zabrisal z novimi stavbami na notranji in zunanji 
strani. Značilni so trije predeli, vaški, grajski in cerkveni, ki ju povezuje osrednji trg. V naselje vstopamo 
mimo kiparskih kamnitih skulptur študentov ljubljanske likovne akademije skozi kamnoseško oblikova-
na kamnita stolpna vrata, ko se nam razpre pogled na monumentalno stopnišče, ki nas pripelje v tako 
imenovani mestni del naselja s trgom, cerkvijo in gradom. Poznogotska cerkev sv. Danijela iz sredine 15. 
stoletja z značilnim oporniškim oklepom na zunanjih stenah prezbiterija je še zgovornejša v notranjosti 
s slavolokom med prezbiterijem in ladjo, z značilnimi posnetimi robovi in dvema slavoločnima kapitelo-
ma z živalskimi figurami. Nenavadni cerkveni zvonik z limonastim sklepom z začetka 17. stoletja je njen 
najdominantnejši del. V cerkvi so pokopani bivši lastniki gradu Cobenzli, ki so tod prvič omenjeni leta 
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1508, njihov nagrobnik pa priča o dediščini, ki so jo v tem kraju zapustili. O bogati preteklosti, ki je 
znala ceniti kamen, s katero se srečujemo vse do kobdiljskih vrat, koloni, ki nudi prehod v parkovno 
območje z vrtnimi terasami, rastlinskimi in umetnimi pergolami in romantičnim bazenom z beneškim 
mostičkom, vodometi in školjkastimi pomoli zunaj obzidja, s pogledom na kraško in vipavsko pokrajino 
ter na skupino Ferrarijevih hiš arhitekta Maksa Fabianija.

V Štanjelu, ki je sprva pripadal Goriškim grofom, po letu 1500 pa so ga podedovali Habsburžani, so 
grofje Cobenzl, ki so ga dobili v fevd, zgradili znotraj srednjeveškega naselja obsežno graščino in mu tako 
vtisnili svojevrsten pečat: sedanjo podobo gradu so pričeli preoblikovati sredi 16. stoletja in jo dokončno 
izoblikovali do konca 17. stoletja. Grad, značilno renesančno- baročno rezidenco, ki v kvadratnem stolpu 
na zahodni strani grajskega areala ohranja vretenaste okrogle stopnice v lehnjaku, kar dokazuje starejši 
srednjeveški grad, so leta 1810 dedovali grofje Coronini in je seveda skozi čas doživljal tako prezidave 
kot spremembe v detajlih. V letih od 1920 do 1935 po zamisli arhitekta Maksa Fabianija v večnamenski 
objekt preurejeni grad je bil leta 1944, skupaj z delom naselja, močno porušen. Prvorazredna palačna ar-
hitektura 17. stoletja na Krasu je tako skupaj z delom naselja za dolga desetletja samevala kot markantna 
ruševina, ko je bila v osemdesetih letih kot del tega pomembnega kulturnega spomenika iztrgana pozabi 
in propadanju. Pričela se je obnova in preurejanje vzhodnega dela baročnega palacija z značilno podol-
govato obliko in izstopajočim motivom triforne odprtine v pritličju, ki povezuje zaprto grajsko dvorišče z 
zunanjim prostorom. Po svoji zasnovi so to reprezentančni prostori s pritličjem, nadstropjem in mezani-
nom, ki so med seboj funkcionalno povezani in primerno osvetljeni. Vanje je v prvem nadstropju možen 
dostop še z balkona ali ganka, ki sloni na zanimivem stavbnem elementu, na kamnitih konzolah, med 
katerimi se bočijo prav tako kamniti oboki, značilni za ambiciozno arhitekturo te dobe. Poudariti velja, 
da se z vratnimi odprtinami v nadstropju te kompozicijsko uravnotežene arhitekture ustvarja zanimiva 
os, ki se skozi okensko odprtino na sredini stene širi v kraško planoto, tako da jo oko zaobjame v vsej 
bleščeči svetlobi in barvni zlitosti ter pestrosti kraških rdečkastih barv.

Ta premišljeno in po konservatorskih načelih obnovljeni prostor ob upoštevanju načel strokovnosti in 
namembnosti je leta 1988 dobil status galerije, kjer si je vse odtlej moč ogledati velikodušno Spacalovo 
donacijo in pregledno slediti celotnemu razvoju Spacalove likovne misli, tako njegovemu grafičnemu 
opusu, ki je vrh dosegel v tehniki lesoreza in barvnega lesoreza, kot slikarskemu opusu z značilnimi sli-
kami v olju, še bolj pa v mešani tehniki na vezano ploščo, in njegovemu poseganju v tridimenzionalno 
oblikovanje. Leta 1988 smo skupaj z umetnikom njegova dela postavili tako, da so si kronološko sledila. 
Najplemenitejše prvo nadstropje smo namenili slikarstvu: skozi štiri prostore so si sledile slike različnih 
datacij, tehnik in dimenzij, z začetkom v prvi sobi – kamor vodijo monumentalne lesene stopnice – z 
deli iz študijskih let oziroma s prvim Spacalovim obdobjem od leta 1937 do konca šestdesetih let. V 
drugem prostoru so bila razstavljena dela iz časa od leta 1958 do 1972, v tretjem od leta 1972 do 1983 
ter v zadnjem od leta 1977 do 1987. V drugem nadstropju, v mezaninu, smo v dveh prostorih postavili 
grafike iz obdobja od leta 1941 do 1987, ko so nastajala še zadnja dela tik pred odprtjem stalne zbirke. V 
preddverju je od prvega nadstropja do pritličja visela njegova tapiserija. 

In čeprav včasih besede le ne morejo zajeti vsega čutenja in izkustva, kot je zapisal Zoran Kržišnik, je 
prav, da poudarimo prav te njegove besede, ki so tudi trideset let kasneje enako žive in aktualne: »Be-
sede so, kot rečeno, neprimerno izrazilo za ponazoritev tega estetskega doživetja. Na srečo je dragoceni 
Spacalov opus – ne glede na priložnostne razstave – reprezentativno zajet v galeriji na gradu Štanjel, 
tem nacionalnem spomeniku arhitekture, kjer se čudovito spajata Spacalova umetnost in arhitektura 
ambienta. V tem mogočnem zidanju in domiselno prirejenih razstavnih prostorih se obiskovalcu na-
zorno odkriva ustvarjalna pot velikega likovnika, od začetkov v 30-ih letih in potem skozi polstoletno 
delovanje. Zgovorneje kot z besedo je tod prikazano dozorevanje človeka in umetnika, ki je bil vselej 
odprt za probleme časa, življenja in izražajočih ju likovnih smeri, prizadet, dejavno in likovno angažiran, 
čustvujoč in razumevajoč in zmožen svoja občutja in spoznanja izpovedati z ustvarjalno roko, da smo jih 
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lahko deležni tudi drugi.« (Zoran Kržišnik, 2000) Sprehod po galerijskih prostorih razgrinja vpogled v 
njegov opus – sicer veliko obsežnejši in z deli tudi v tehnikah, ki tukaj niso predstavljene –, ki daje celovit 
vpogled v njegov ustvarjalni credo ali kot je o zbirki zapisal Giulio Montenero (1988): »Večje zanesljivosti 
o stalnosti bi ne mogel nuditi nihče kakor Kras, izvor umetnin, ki črpajo iz te zemlje svojo življenjsko 
silo.« V tridesetih letih je te prostore obiskalo veliko ljudi in zanimanje za Spacalovo dediščino se je z leti 
vse bolj levilo v veliko spodbudo in hotenje, ki sta priklicala nove odločitve in pogumna dejanja: sprva v 
samih galerijskih prostorih, ki so nekajkrat ponudila svoje prestižne prostore še nekaterim razstavam in 
avtorjem s tega prostora, čez desetletja pa tudi odpirala in odprla možnosti nadaljnji obnovi nekdanjega 
palacija, ki se že blešči v svoji belini in kliče k programski usmerjenosti, ki bo žlahtnila vse bolj prebuja-
joče se naselje.

Magija barv in linij figuralnega in predmetnega sveta

Ko torej vstopimo v ta hram estetskih doživetij, se pred obiskovalčevimi očmi razgrne vsa Spacalova vizija 
Krasa, trpkega, sivega, z občuteno poenostavljenimi arhitektonskimi elementi in ljudskimi kiparskimi 
poseganji, ki na začetku še vedno vključuje ne samo tako značilne predmete, temveč tudi ljudi, ki jih 
je v kasnejših delih moč zgolj slutiti. A zgodba se začne z njim samim: Avtoportret, 1937, olje na platnu, 
v značilnem začetniškem videnju, ki ni upoštevalo akademske dovršenosti, ko se je slikar nameril, kot 
je zapisal italijanski likovni poznavalec Giulio Montenero (1988), v »središče italijanske upodabljajoče 
kulture in predvsem k tistemu toku, ki je v 40. letih obujal klasičnost v ključu zaupne in ironične pove-
zave s kmečko robatostjo« in zavrgel »ilustrativno postdannuncijevsko in simbolistično dekorativnost.« 
V barvah morja in krasa, ko se inkarnat njegovega obraza zlije z lasmi in obleko. Barve zemlje. Celo oči 
gledajo v rjavem sijaju. Podoba mladega umetnika, ki še ne ve, po kateri poti bo hodil.

Lojze Spacal je Tržačan, sin Slovencev, Kraševcev, očeta in matere, ki sta prišla živet v središče Trsta v 
imenitno ulico Rosetti iz Kostanjevice na Krasu v času Avstro-ogrske monarhije, a se je po očetovi smrti 
z ostalo družino preselil v predmestje in na materino željo obiskoval slovensko osnovno šolo v sicer širše 
italijanskem okolju. Še kot otrok je spričo očetove smrti začel priložnostno delati in se sam preživljati, 
hkrati pa se v politično turbulentnih časih medvojnega obdobja vse bolj družiti s prijatelji v različnih 
slovenskih mladinskih društvih, kar je pritegnilo pozornost fašističnih oblasti, ki so ga pričele preganjati. 
Rodil se je torej v tistem delu jadranskega prostora, ki je tedaj spadal pod Avstro-ogrsko monarhijo in je 
po koncu prve svetovne vojne prešel pod italijansko kraljevino, ki je v prihajajočih desetletjih doživela 
fašizem in nacifašizem, Slovenci pa vso krutost raznarodovalne politike italijanskih oblasti. Trst z okolico 
je po drugi vojni ostal v italijanski republiki, slovenska manjšina pa je poskušala tkati vezi tako z italijan-
skim kot slovenskim okoljem in sonarodnjaki v drugi, sosednji jugoslovanski državi.

Tako je v obdobju odraščanja in iskanja lastne življenjske poti doživel zapor in izgnanstvo, hkrati pa v 
takih okoliščinah tudi spoznanje, da ima slikarski dar in željo po ustvarjanju: »Kot umetnik sem se rodil v 
rimskih zaporih Regina Coeli. Rodil sem se kot slikar in grafik in ne kot kipar ali arhitekt. Gotovo bi tudi to lahko 
postal, pa sem se kot Kraševec odločil drugače kot moji rodovi, ki so vsi delali in živeli v kamnolomih. Mogoče je na 
mojo odločitev vplivala tesnobna celica in gozdovi, ki so obdajali vas, v kateri sem preživel nekaj svojih mladeniških 
let. V tisti vasi v Južni Italiji sem spoznal in vzljubil les, ki se ga nisem tako bal kot kamna.« (Lojze Spacal, 1997). 
Vzljubil je torej les, vse bolj tudi črto in barvo ter postopoma odkrival dragocen dar, za katerega dotlej ni 
vedel: dar umetniškega snovanja, ki se mu je vse bolj in z vse večjo strastjo posvečal in ga zelo hitro tudi 
razvijal. Nastajala so prva dela, ki so ga nagovarjala k študiju in vztrajnemu predajanju novim tehnikam, 
ki jih je postopoma spoznaval, najprej, leta 1936 na umetniškem inštitutu za dekorativno umetnost v 
Monzi, kasneje zasebno na milanski akademiji Brera.

Avtoportret, 1937, olje na platnu, 
50 x 40 cm
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Lojze Spacal je vstopil v likovni svet v medvojnem obdobju s prvimi razstavami v rodnem Trstu v času 
razgibanih stilnih in vsebinskih iskanj v vseh umetnostnih zvrsteh širšega prostora in svoje prve likovne 
izkušnje oprl na filozofijo magičnega realizma, ki je bila v italijanskem kulturnem krogu pomembna in 
prevladujoča, vendar zanj samo toliko, kolikor je lahko z njo napolnil svojo dušo in srce in na novo od-
kriti ustvarjalni poti naredil prve korake: »Surrealizem sem štel bolj za leposlovje kot za slikarstvo ... Umetnik 
uporablja svojo fantazijo, svoje iluzije in fabule, da doseže svoj cilj. Bral sem Bontempellija in mogoče je on takrat 
vplival na moj razvoj. Name je vplivala bolj literatura kot likovni trendi.« (Lojze Spacal, 1998) Pa čeprav kritiki 
še danes izpostavljajo njegov naslon na metafizično slikarstvo in na tedaj aktualna Carràjeva dela, se je 
sam v intervjuju, ki sem ga z njim imela ob njegovi devetdesetletnici, imel bolj za iluzionista: »Likovna 
umetnost je bolj fantastična, medtem ko je surrealizem bolj skrivnosten. Umetnik je svobodnejši, počne, kar hoče, se 
lahko lovi v zraku. Imel sem se za iluzionista, za žonglerja in sem leta 1942 tudi naslikal večje platno z naslovom 
Hiša iluzionista.« (Lojze Spacal, 1997) Tridesetleten in že z nekaj ustvarjenimi deli se je leta 1937 udeležil 
skupinske razstave slovenskih tržaških umetnikov, ki so jo organizirali skoraj na skrivaj, saj je bila prepo-
vedana vsakršna aktivnost v slovenskem jeziku, leta 1940 pa prve samostojne predstavitve s katalogom in 
prvimi kritikami. Med drugo svetovno vojno je razstavljal tako na skupinskih predstavitvah (Rim, Mila-
no, Torino, Firence, Benetke) kot samostojno, leta 1944 s pregledno razstavo v Trstu v Galleria d’arte »Al 
Coro« in v Milanu v galeriji Il Milione. Leta 1948 je prvič razstavljal na Beneškem bienalu v italijanskem 
paviljonu, se predstavil s štirimi lesorezi iz let 1945–47 in se tako postavil ob bok najpomembnejšim 
ustvarjalcem tega časa in prostora. Zanimanje za njegovo ustvarjalnost ga je tako močno nagovorilo, da 
se je vse bolj odločno osredotočal na lastni likovni izraz in za izbor tehnike, v kateri se je lahko najgloblje 
izražal. Leta 1957 je na Beneškem bienalu razstavil osem lesorezov s kraškimi motivi in prejel prvo med-
narodno nagrado Grand prix za risbo in grafiko. Petdeseta so bila zanj prelomna.

Kritiki so seveda iskali izvore marsikje in seveda vsi pritrjujejo najglobljemu viru, ki ga je Angelo Bertani 
označil za eksistencialnega in »izhaja iz njegove globoke, skorajda atavistične navezanosti na Kras, na 
rodno zemljo njegovih staršev, ki postane pozneje v njegovih delih simbol vsega, kar je pristno, zakoreni-
njeno, primarno, resnično človeško.« Kot drugega, ki ga označi za estetski element, pa opredeli tisti vir, 
ki izhaja iz njegovega »prvega srečanja z visoko umetnostjo, z nekaterimi predstavniki likovne scene 30. 
let.« (Angelo Bartani, 2009) Na povezavo in izhodišče v kraški pokrajini pritegne večina kritikov (Sergio 
Molesi, Marco Valsecchi, Vittorio Sgarbi), kot naslon v likovni interpretaciji pa se za to prvo njegovo 
ustvarjalno obdobje v strokovni literaturi omenjajo najprej njegovi učitelji iz časa šolanja na Visoki šoli 
za dekorativne umetnosti v Monzi (Semeghini, De Grada, Pica in arhitekt Pagano oziroma Pogačnik), iz 
časa zasebnega šolanja na akademiji Brera v Milanu pa krog milanskega gibanja Corrente (Arnaldo Ba-
dodi, Renato Birolli in Renato Gutuso). Najpogosteje je to zgodnje obdobje zajeto v opredelitve kot ma-
gični realizem Massima Bontempellija, kot vzore in naslone na splošno omenjajo tudi dela Carla Carràja, 
Ardenga Sofficija, Giuseppa Vivianija in Giuseppa Santomasa. Primerjave so tudi med italijanskimi 
kritiki pestre; tako Vittorio Sgarbi omenja tudi Benečana Santomasa, Umbrijca Burrija, pa tudi Giorgia 
Morandija in Grka Kounellisa in celo Carla Scarpo. Eminenten strokovnjak Giorgio Cortenova pa celo 
zapiše, da ni mogoče poenostavljeno soditi, da je zglede v svojih začetkih iskal v slikarstvu Trecenta, ali 
podčrtovati sorodstva z meščansko »inteligenco« magičnega realizma. Cortenova, ki je prispeval temeljni 
tekst ob veliki retrospektivni razstavi v muzeju Revoltera v Trstu ob umetnikovi devetdesetletnici pou-
darja, da ni mogoče globinsko dojeti Spacalovega ustvarjalnega sveta, ne da bi kritiško rešili problem 
njegovih slikarskih začetkov od leta 1937 do 1943 oz. od leta 1953 do 1955, saj ga širši italijanski prostor 
prej ni poznal, ker ga prejšnji retrospektivni pregledi niso zajemali. Italijanski kulturni prostor zgodnjega 
Spacala ni poznal tako, kot ga je slovenski. Tudi slovenski likovni kritiki poudarjajo umetnikov najmoč-
nejši izvor v Krasu (Zoran Kržišnik, Ivan Sedej,  Damir Globočnik), primerjalno se pridružujejo nekate-
rim italijanskim ugotovitvam, vendar poudarjajo specifiko, ki jo prinaša slikarjev rokopis. Zanimiva je 
opredelitev Emilijana Cevca, ki navede, da je okrog leta 1947 prešel katarzo kubizma in Braquove smeri, 
ki mu je prečistila kompozicijo in porodila konstruktivno logiko kraške tektonike, da pa se po tem letu 
že nakazujejo nove smeri, ko lahko pomislimo tudi na Mondrianov konstruktivizem, pa celo na dela 

»Bral sem Bontempellija 
in mogoče je on takrat 
vplival na moj razvoj. 
Name je vplivala bolj literatura 
kot likovni trendi.«

Tridesetleten in že z nekaj 
ustvarjenimi deli se je leta 1937 
udeležil skupinske razstave 
slovenskih tržaških umetnikov, 
ki so jo organizirali skoraj 
na skrivaj, saj je bila prepovedana 
vsakršna aktivnost v slovenskem 
jeziku, leta 1940 pa prve 
samostojne predstavitve 
s katalogom in prvimi kritikami.
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Paula Kleeja. Tudi France Šijanec je podal posplošeno opredelitev, ki ta zgodnji čas Spacalovega ume-
tniškega zorenja vidi v treh temeljnih obdobjih: najprej v luči magičnega realizma med 1937 do 1942, 
potem realistične tematike med 1944 do 1950 in zelo poenostavljeno abstraktno fazo od leta 1950 dalje.

Sam umetnik pa o svojih obdobjih večkrat pove, da se na te opredelitve ne ozira: »S tem se nočem ukvarjati, 
veste. Mojega dela ne delim na obdobja, faze. Zame to ni važno. Vsako obdobje ima svoje značilnosti. Odvisno je 
od razpoloženja in načina življenja.« (Lojze Spacal, 1997) Večkrat je tudi povedal, da ne dà veliko na kritike 
in jih večinoma ne bere, in poudari, da ga noben umetnik ali slikar ni posebno pritegnil, čeprav so 
bili v tistem času najbolj iskani in aktualni Marini, de Chirico in Carrà: »Nikdar me niso toliko zanimali, 
da bi prišel pod njihov vpliv. Že takrat, na samem začetku slikarske poti, sem iskal nekaj drugega, nekaj novega, 
nekaj mojega«. (Lojze Spacal, 1997) In s časovno distanco skoraj dvajsetih let od umetnikove smrti to, da 
je iskal nekaj njegovega, lahko tudi z vso odgovornostjo potrdimo: Spacal je začrtal sklenjen, dosleden 
in nepretrgan razvoj, ki mu je dal močan osebni pečat tako v izboru grafične in slikarske tehnike kot v 
izboru in interpretaciji motivike, ki mu je služila kot izhodišče za lastno videnje in podoživetje. V tem 
razvoju se spontano rojevajo dela, eno iz drugega ustvarjalnega obdobja, nova iz prejšnjega; rojeva se 
oljno slikarstvo, ki se mu najprej prepusti in je formalno in vsebinsko izhodišče za grafiko, grafika za 
matrico, fresko, mozaik, kiparki objekt ali tapiserijo. Včasih mu je izhodišče fotografija, s katero se je vsa 
desetletja predano ukvarjal. Sčasoma postane Spacalova najpomembnejša likovna zvrst grafika, ki se ji 
v tehniki linoreza in kasneje lesoreza popolnoma posveti, vendar kasneje razvije tudi mešano slikarsko 
tehniko, ko grafično matrico spremeni v sliko. Za Spacala je torej značilno, da motiv, vsebino, za katero 
je prepričan, da najbolj izraža njegov umetniški credo, svojo globoko željo po interpretaciji, realizira v 
različnih tehnikah. Tako nekaterim motivom sledimo v različnih kombinacijah vse od fotografije, skice, 
lesoreza, grafične matrice, mozaika, tapiserije, tudi kiparskega objekta, in v vsaki izmed njih je njegova 
izpoved enako sporočilna in estetsko poglobljeno zaživi v umetnikovem specifičnem likovnem jeziku. 
Značilno pa je tudi to, da je znal vse vplive, ki jih je srkal  iz  drugih  obdobij, okolij in likovnih smeri, 
predvsem  pa iz  zasidranosti v  tradicijo »klasične« italijanske avantgarde, izoblikovati v svoj lastni, pre-
poznavni likovni jezik in tako postal, kot je zapisal Lev Menaše (2007), likovni svetovljan, pravzaprav 
»eden največjih v zgodovini slovenske umetnosti«, pa tudi zelo pomemben ustvarjalec tržaškega in širše 
italijanskega kot tudi slovenskega prostora in močno zaznamoval likovno ustvarjalnost 20. stoletja.

Njegovi začetki v obdobju magičnega realizma konec tridesetih in v začetku štiridesetih, kot ga oprede-
ljujejo številni Spacalovi poznavalci in spremljevalci, so na nek način izpolnili njegove otroške sanje in v 
njegov likovni svet vnesli predmete in situacije, ki jih je v otroških letih s tolikšno ljubeznijo in občudova-
njem neštetokrat podoživel: stol, ogledalo, vazo z nenavadnim cvetjem, petrolejko, komodo, vrtni kipec, 
mizico, lestev, okno, pogled v prostor. Ikonografija njegovih slik kaže, da je v svoje pripovedi rad vnašal 
ptice, konje, figure. Slikal je tudi prve pejsaže. Njegove zgodnje krajine, ki so jih spodbujali nežni spomi-
ni na otroška leta, kažejo na njegovo zgodnjo likovno opredelitev, ki pa se je postopoma v redukciji samo 
stopnjevala: značilna so formalna poenostavljanja, barvna skopost, premišljena kompozicija in skorajda 
naivna izraznost. Iskal je predvsem v sebi, ne da bi se naslanjal na vzor, ne da bi sledil trendom. Taka so 
dela v prvem prostoru prvega nadstropja, med njimi: Jutro, 1938; Slikar pri delu, 1940; Na vrtu v Rojanu, 
1942; Iva, 1945; Figura v belem, 1946; Tihožitje, 1946, vse olje na platnu različnih dimenzij. Odkrival je 
formalne skrivnosti, predvsem pa barvo – sprva samo v oljni tehniki, kasneje tudi v monotipiji, tehniki, 
ki mu je dovoljevala en sam odtis in nobenega eksperimentiranja –, pravzaprav barvno lestvico, ki jo je 
ohranjal skozi celotno ustvarjalno pot: modro, zeleno, opečnato, rdečo, oranžno, rumeno in rjavo. Pa 
ne samo barve in forme, prvo ustvarjalno obdobje je opredelilo tudi standardne motive in spodbudilo 
številna iskanja tako v tehnološkem kot vsebinskem smislu: posvečal se je tihožitju, interierom, portretu, 
figuram in krajini. Njegova dela so v sebi nosila spomin na vsakdanje okolje, na dom, atelje, bližnjo 
okolico in na ljudi, ki jih je vsak dan srečeval. Zanimalo ga je življenje na vasi, v mestu, rad je slikal prista-
nišče in ribiške motive. Slikar je povedal: »Moja likovna iskanja je požlahtnila ljudska umetnost, ki mi je bila 

»Že takrat, 
na samem začetku slikarske poti, 

sem iskal nekaj drugega, 
nekaj novega, nekaj mojega.«

Nekaterim motivom sledimo 
v različnih kombinacijah vse od 

fotografije, skice, lesoreza, 
grafične matrice, mozaika, 
tapiserije, tudi kiparskega 

objekta.



vedno všeč in zmeraj jo rad gledam. Najbolj pristna je, vendar jo mora umetnik podoživeti, ne posnemati. Rad imam 
kraško skrinjo, velikokrat sem uporabil žbrinco. Predstavljajte si prevoz skrinje na kmečkem vozu, predstavljajte si 
razne ljudske obrede in običaje, recimo fantovščino ali kmečko ohcet. Moj priljubljen predmet, ki sem ga neštetokrat 
upodobil, so košare za seno, ki so jih ženske nosile na glavi.« (Lojze Spacal, 1998)

To je veljalo tudi za njegovo grafično ustvarjanje, ki je v prvi sobi drugega nadstropja njegove galerije 
predstavljeno s prvimi lesorezi, med njimi: Konji na gmajni, 1941; Dolina treh mesecev, 1943; Bazoviške 
žrtve, 1944; Prehrana partizanom, 1944; Vaški svetniki, 1945; Ruševine na Krasu, 1946 in drugi. Vsa ta dela 
so v črno-beli tehniki. Spacal je začel z linorezi in monotipijami in kmalu prešel na lesorez, saj mu je bil 
les zelo blizu. Imel ga je rad vse od tistih dni v izgnanstvu med vojnama, ko je poslikal krsto za mlado 
deklico, se tu prvič zavedal, da lahko iz sebe izrazi svoja občutja, in se zanj ponovno navdušil na Ohridu 
leta 1956, ko je spoznal, da nas les pravzaprav spremlja od rojstva do smrti, od zibelke do krste, in hkrati 
tu našel primerjavo med tamkajšnjo arhitekturo in kraško. Zavedal se je likovnega izziva, ki ga ponuja 
kraška pokrajina in širine likovne interpretacije, ki lahko raste iz njega samega. To je bilo v drugi polovici 
petdesetih, toda štirideseta, ki so ponovno prinesla vojno in vse strahote pobojev in bitk, so še vedno 
odmevala v njegovih črno-belih odtisih v tehniki lesoreza in seveda v barvnem prepletu oljnih barv na 
platnu. To je obdobje, ko se je Spacal še vedno držal klasične delitve na slikarstvo in grafiko, čeprav je že 
razvijal novo tehnološko sintezo dveh likovnih zvrsti. Že leta 1946 je realiziral motiv vojaškega pokopali-
šča v dveh različnih tehnikah: v lesorezu in barvni matrici, ki jo je kombiniral z različnimi materiali in 
postopki. Kasneje bo to nadgrajeval. Prava prelomna leta bodo nastopila v petdesetih: »V svojih začetkih 
sem delal tudi po modelu, kasneje ne več. V figuralni fazi v času do leta 1950 sem večkrat upodobil kraške kmetice, 
tudi perice. Po nekaj letih sem figuro opustil, saj me direktno ni več zanimala.« (Lojze Spacal, 1998)

Tako se je prepoznavna figura po letu 1947 vse bolj kristalizirala v komaj prepoznavne obrise in vse bolj 
postajala zgolj slutnja med polji v belini prečiščenih in sintetiziranih vertikal in horizontal, kot jih je pre-
bujala vse bolj doživeta konstruktivna logika kraške tektonike in preproste, poenostavljene kompozicije. 
Slikar vse bolj prisluhne arhaični elegičnosti in neskončni tišini vaškega miru, uživa v tihem veselju nad 
življenjem in svoje motive ponavlja v različnih variantah tako v olju kot črno-beli in tudi barvni grafiki: 
forme so vse bolj poenostavljene, črta vse bolj preprosta in grafična, predmeti vse bolj asociativna zna-
menja. Ob tem pa vse bolj čuti tudi živahnost mestnega utripa, ki ga vsakodnevno doživlja, zamikajo ga 
tehnološke novosti, ki jih mesto vnaša v življenje, opazuje preplet električnih napeljav, anten, navduši se 
nad svetlobo in prebliski luči. Pa tudi nad morjem. Nad visečimi barkami v Savudriji. Čolni ob obali in 
mrežami ribičev. Vse bolj ustvarja v grafiki in vse manj v oljnem slikarstvu: »Umetniki nosimo svoje ustvar-
jalne ideje v podzavesti in na dan pridejo velikokrat takrat, ko se najmanj nadejamo. Preprosto, ko veš, kaj in kako 
je treba narediti: potegniti črte, razporediti kompozicijo. Pravzaprav je težko povedati, kako in kdaj nastane zamisel, 
saj je to proces, ki je odvisen od umetnikove osebnosti in trenutnega razpoloženja. Name je marsikaj vplivalo: ume-
tnik črpa iz celotne zgodovine umetnosti, saj ne živi v slonokoščenem stolpu, ampak sredi sveta, življenja. Od tod 
se uči. Ko ustvarja, se vse to prebudi in niti se ne zaveš, od kod črpaš. Ne smeš pa prepustiti, da bi te vplivi toliko 
prevzeli, da izgubiš svoj jaz.« (Lojze Spacal, 1998)

»Moja likovna iskanja 
je požlahtnila ljudska umetnost, 
ki mi je bila vedno všeč in 
zmeraj jo rad gledam. 
Najbolj pristna je, vendar jo 
mora umetnik podoživeti, 
ne posnemati.«

Kraška skrinja, 1972, 
barvni lesorez, 62 x 87 cm
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Petdeseta leta so ga izoblikovala in postavila v središče likovnega dogajanja: vstopil je v italijanski in 
evropski likovni prostor, vstopil v matično domovino, ki je bila dotlej bolj zaprta in povsem drugače 
usmerjena, v čas socialističnega realizma, ki je določal filozofijo in estetiko, likovnikom tudi formalne 
okvire v figurativnem izrazu, in s svojimi deli vnesel vznemirjenje, nemir in prve javne polemike. V 
Ljubljani se je Lojze Spacal prvič predstavil na skupinski razstavi tržaških umetnikov v Jakopičevem 
paviljonu, že njegova prva samostojna razstava v Moderni galeriji v Ljubljani leta 1955 je odmevala in 
nagovarjala, njegova likovna govorica pa odprla nove poti tudi v slovenski likovni ustvarjalnosti: »Pred 
vojno in takoj po vojni nisem poznal nobenega slovenskega umetnika. Fašisti so mi vzeli potni list in nisem mogel 
nikamor. V Ljubljani sem prvič razstavljal skupaj s tržaškimi umetniki jeseni 1945. Takrat sem bil prvič v Ljubljani 
in z razstavo smo vzbudili precej polemik v likovnih in političnih krogih. Kasneje sem spoznal tudi slovenske likov-
nike in večkrat sem obiskal Kregarja, Sedeja, Preglja.« (Lojze Spacal, 1998)

To njegovo razvojno obdobje zajemajo lesorezi in barvni lesorezi, ki so v galeriji postavljeni v prvi sobi v 
drugem nadstropju, med njimi: Viseči čolni, 1951; Čolni na plaži, 1952; Nokturno, 1952; Industrijska četrt, 
1953; Črne barke, 1956; Ribičev dom, 1957 in druge. V petdesetih letih se je v moderni umetnosti posto-
poma prebujalo zanimanje za grafične tehnike, ki so ga stopnjevala odkritja in novosti v tehniki jedka-
nice, posebej v pariški šoli šestdesetih, ki so jim sledili najpomembnejši ustvarjalci tega časa. Tehnika 
jedkanice je postala za več desetletij najpomembnejša grafična tehnika. Lojze Spacal pa je hodil svojo pot 
in razvil zanimive tehnične rešitve, ki jih ni, za razliko od pariških mojstrov, razlagal in prenašal svojim 
učencem, čeprav so mnogi mladi ustvarjalci skušali odkriti njegove posebnosti. Kar je povsem razumlji-
vo, saj je svoje postopke razvijal zato, da je z njimi lahko izrazil svojo vsebino in svojo notranjost: svoja 
občutja in čutenja, ki sta jih vse bolj spodbudila predvsem kraška pokrajina in njeni ljudje. Zato je vedno 
tudi sam tiskal, izbiral materiale, pripravljal matrice, vrezoval v les, ga dolbel in brusil. Vse postopke do 
odtisa je opravil sam: »Poleg ustvarjalnega dela je v grafiki tudi precej obrtniškega dela in grafična tehnika zahteva 
precej veščin. Toda rad sem delal sam. To imam v značaju. Ves postopek sem moral imeti pred očmi.« (Lojze Spacal, 
1998) Tako kot svoj Kras, globoko ponotranjen in živo viden v likovnem jeziku, od abstraktne vizionar-
ske faze v različnih izpeljankah na pragu osemdesetih do realizacij poetičnega prostora, ko višek realizma 
izhlapi v abstrakcijo: »Najprej sem naredil skico, ki sem jo prenesel v risbo, in nato pričel razmišljati v barvah. Ko 
določiš barve, pričneš razmišljati, kako te barve nastanejo, določiš, katera barva se bo s katero spajala. Sproti sem se 
odločal, v koliko barvah bom določeno grafiko tiskal. Sproti sem se odločal, kateri barvi bom dal več poudarka. Pač, 
vse je bilo odvisno od trenutnega razpoloženja.« (Lojze Spacal, 1998) In seveda tistega tako težko opredeljivega 
notranjega hotenja, ki ga je gnalo v nove in nove izzive, nova iskanja, tako vsebinska kot formalna, tudi 
tehnološka, ki so prerasla v globoko poduhovljeno izpoved njegovega notranjega sveta. Njegove notranje 
pokrajine. Njegovega Krasa. Vse od druge polovice petdesetih let njegovega najmočnejšega vira, ki ga 
je nagovarjal v stotinah neponovljivih del, v prvi vrsti lesoreza, ki je predstavljen v drugi sobi drugega 
nadstropja, in tudi grafičnih matric, ki so obešene v treh svetlih in prostornih sobah prvega nadstropja. 
V prvem nadstropju so predstavljene slike v oljni in mešani tehniki, od leta 1959 do 1987, med njimi: 
Ostanki zidov v predmestju, 1959; Hiše v predmestju, 1962, obe olje na platnu; Arheološka trta, 1968; Nežna je 
noč, 1968; Kamnolom na Krasu, 1972; Znamenje na zidu, 1980; Zapuščeni kamnolom, 1984; Kraška kuhinja, 
1985; Idila na gmajni, 1987, vsa v mešani tehniki. V drugem nadstropju v veliki dvorani so predstavljene 
grafike, v tehniki lesoreza in barvnega lesoreza od leta 1958 naprej, med njimi: Kraška vrata, 1961; Kraški 
portal, 1961; Ganki in stopnice, 1964; Okno na krasu, 1968; Arheološka trta, 1969; Kraška kaluna, 1970; Kra-
ška vasica, 1980; Kamniti zbor, 1983; Zapuščene hiše, 1987; Kras v mojem spominu, 1987.

»V Ljubljani sem prvič 
razstavljal skupaj s tržaškimi 

umetniki jeseni 1945. 
Takrat sem bil prvič v Ljubljani ... 

Kasneje sem spoznal tudi 
slovenske likovnike in večkrat 

sem obiskal Kregarja, 
Sedeja, Preglja.«

Nokturno, 1952, 
barvni lesorez, 40 x 30 cm



Po umetnikovih besedah je bilo v njegovem umetniškem razvoju najbolj prelomno študijsko potovanje 
na Ohrid v Makedonijo leta 1957, ko ga je tako močno prevzela njihova arhitektura, da jo je, ko se je 
vrnil na Kras, pričel primerjati s kraško, v kateri je našel izvirne elemente, ki so se zapisali v njegov, vse 
bolj avtorsko preoblikovani likovni rokopis: »Naša kraška kmečka arhitektura je monumentalna v kamnitih 
detajlih, značilnost makedonske podeželske arhitekture pa je les.« (Lojze Spacal, 1997) Kras. Kras se je v njego-
vem srcu na novo prebudil v do tedaj nepoznani razsežnosti. Kraška pokrajina in njeni ljudje so zaživeli 
v njegovem videnju povsem drugače: v barvah, znakih in črti. V jeziku, ki ga je iz dela v delo na novo 
odkrival in mu dajal zelo oseben pečat. K temu so pripomogli tudi tehnološki postopki, ki jih je posto-
poma odkrival in izpopolnjeval in tako suvereno stopil na pot radikalnih formalnih in vsebinskih preo-
blikovanj. Umetnikov rokopis se je odločno spreminjal: »Res sem slikal pokrajine, vendar sem ob tem vedno 
mislil tudi na človeka, ki je dejansko to tudi ustvaril. Ko sem ustvarjal, sem v resnici razmišljal tudi o figuri, čeprav 
je nisem upodobil, ker se mi je zdela v likovnem smislu odveč. To figuro je mogoče začutiti. Čeprav je ni, je vendarle 
prisotna.« (Lojze Spacal, 1998) Grafična tehnika, ki jo je vse bolj razvijal, je dovolila, da se je osredotočil 
k vse bolj kristaliničnim rešitvam zelo blizu geometrijske abstrakcije in se tako pridružil tisti usmeritvi v 
moderni umetnosti, ki je spodbujala govorico skladnih črt in trdne kompozicije, polnih barv, čistih in 
simboličnih, pa tudi svetlobe in velikokrat tudi haptičnosti: »Ne iščem, ampak najdem. Našel sem to, kar 
sem, samega sebe in svojo umetnost. Mondrian mi je bil res všeč, vendar ne toliko, da bi vplival name. Nihče ni 
name vplival do te mere, da bi ga posnemal.« (Lojze Spacal, 1998) To je čas, ko je nadgrajeval matrice iz vme-
sne faze grafičnega postopka v sliko in s kombinacijo več zlepljenih matric za tisk predelal v novo likovno 
zvrst in dosegel sintezo grafike in slikarstva. V šestdesetih je klasično slikarstvo povsem opustil. Rada 
bi poudarila, da sta pri Spacalu pomembni dve tehniki, grafična in slikarska, kjer je pri obeh procesih 
izoblikoval svojo metodo, ki je nihče ni mogel osvojiti. Nihče posnemati. Sam s sabo in globoko v sebi 
je začel tridimenzionalni svet, ki ga je kot potomec kraških kamnosekov imel v krvi, v srcu in duši, ta 
globoko ponotranjeni kraški svet kamna, magične svetlobe in svojevrstne barvne palete, videti, doživeti 
in interpretirati v značilni dvodimenzionalnosti, kar povsem poteši njegovo potrebo po magični čarob-

»Najprej sem naredil skico, 
ki sem jo prenesel v risbo, 
in nato pričel razmišljati 
v barvah. ... Sproti sem se 
odločal, v koliko barvah bom 
določeno grafiko tiskal. 
Sproti sem se odločal, kateri 
barvi bom dal več poudarka. 
Pač, vse je bilo odvisno 
od trenutnega razpoloženja.«

»Ko sem ustvarjal, sem v resnici 
razmišljal tudi o figuri, 
čeprav je nisem upodobil, 
ker se mi je zdela v likovnem 
smislu odveč. To figuro 
je mogoče začutiti.«

Jutro na Krasu, 
1952, lesorez, 30 x 40 cm
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nosti in iskanju drugačnega prostora na slikovni podlagi. Odslej je prostor, zunanji in notranji, tisti, ki 
mu namenja vso svojo pozornost in postane vse bolj pomembna konstanta njegovih ustvarjalnih iskanj, 
v katerega premišljeno in subtilno umešča predmete in vse manj ljudi, ki jih njegovo ostro oko ne spre-
gleda, a vidi in percepira vse bolj stvarno in vse manj magično. Tako se njegove tigraste spletkarke mačke, 
ptiči kot simboli svobode, zidovi, na pol porušeni in značilno kraški, zanimive kraške lope, luči, luna 
… vse bolj spreminjajo, ožijo in rastejo v značilne mreže vzporednic, navpičnic in diagonal, barvno vse 
bolj skope, a čisto izrazne. Njegov odziv na okolico, na ljudi, dogodke, z veliko iskrenostjo na trpljenje, 
ki ga globoko občuti in podoživlja, prepozna dve prevladujoči barvi: barvo krvi, rdečo, in barvo smrti, 
črno. Vse njegovo zanimanje se osredotoča na skrajno poenostavljeno znakovnost, na barvo, ki zajema 
premišljen izbor, in izčiščeno kompozicijo. V tem duhu izzveni že ciklus, ki ga je posvetil mestu, urba-
nizmu, opustošeni pokrajini izven mesta, revnim četrtem, pa ciklus, ko je občudoval edinstvene viseče 
savudrijske čolne in soline z njihovimi vetrnicami, najbolj pa ciklus, ki ga je posvetil Krasu. Prehodil je 
dolgo pot, ki ga iz magičnega realizma in realističnega obravnavanja sveta v različnih izpeljankah pripelje 
do realizacije poetičnega prostora, ko se višek realizma izpoje v abstrakcijo. Na tej poti se je Spacal najdalj 
pomudil ob viziji Krasa, pokrajine, ki ga je fascinirala, ga oplajala in usmerjala, mu porajala številna li-
kovno formalna iskanja, spodbujala številne kompozicijske in tehnološke variante: »Mnogo sem se naučil v 
tem svetu in ta zemlja mi je veliko dala, čeprav je skopa. Spominjam se, kako so Kraševci pripravljali malto za hišni 
omet. Pometli so cesto, presejali to prašno mešanico rdeče zemlje in zdrobljenega apnenca, dodali apno in vodo. Vse to 
so pomešali in ometali hišo. Žgoče sonce je dalo oranžni ton. To je barva kraških hiš in to je osnovna barva mojih del. 
Uporabljam sicer različne barve, včasih bolj hladne, včasih toplejše, odvisno od razpoloženja, od trenutka. Tudi sam 
uporabljam mleti kraški kamen kot primes oljnim barvam. Kras je najlepši pozimi. V skromnih barvah in tonih je še 
bolj dramatičen.« (Lojze Spacal, 1997) Kras mu je bil dolga desetletja neizčrpen ustvarjalni navdih. Njegovo 
iskanje in sintetično reduciranje, ko ostaja ustvarjalna spodbuda globoko zakoreninjena v kraškem svetu, 
likovno prečiščena, transponirana v svet irealne skladnosti in domišljene reduciranosti simbolnega po-
mena, in njegova vizija Krasa v vseh njegovih letnih časih in mnogih čutenjih in podoživljanjih, so postali 
univerzalni in trajni. Lahko bi zapisala tudi – večni in neponovljivi.

Prvi sneg , 1956, 
barvni lesorez, 52 x 40 cm

... Globoko v sebi je začel 
tridimenzionalni svet ... videti, 

doživeti in interpretirati 
v značilni dvodimenzionalnosti, 

kar povsem poteši njegovo potre-
bo po magični čarobnosti 

in iskanju drugačnega prostora 
na slikovni podlagi.
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Prihod slikarja Lojzeta Spacala, v spremstvu Suzane Mirošič, na slovesnost 
ob otvoritvi galerije. Foto: Matej Mljač.
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Tihožitje, 1933, lavirana risba, 29 x 38 cm
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Kraške hiše, 1938, barvna monotipija, 23 x 25 cm Na podu, 1939, barvna monotipija, 24 x 27 cm

Dva ženska akta, 1937, rdeča kreda, 52 x 41,5 cm

Dva moška akta, 1937, rdeča kreda, 46 x 38,5 cm



Skupina ženskih aktov, 1939, rjava kreda, 45,5 x 33,5 cm
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Avtoportret, 1937, olje na platnu, 50 x 40 cm



Jutro, 1938, olje na platnu, 32 x 42 cm
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Dve ptici, 1939, barvna monotipija, 35,8 x 31 cm

Na vrtu v Rojanu, 1942, olje na platnu, 52 x 58 cm



 Poletni zaton, 1940, olje na platnu, 43 x 34 cm   
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Konji na gmajni, 1941, lesorez, 12,5 x 17,4 cm



Dolina treh mesecev, 1943, lesorez, 12,2 x 16,2 cm
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Bazoviške žrtve, 1944, lesorez, 13,4 x 19 cm

Prehrana partizanom, 
1944, lesorez, 17,6 x 9,6 cm

Vojne ruševine na Krasu, 
1946, lesorez, 25 x 18 cm



Vaški svetniki, 1945, barvni lesorez, 20 x 16 cm
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Iva, 1945, olje na platnu, 48 x 40 cm

 Figura v belem, 1946, olje na platnu, 48 x 37 cm



Slikar pri delu, 1940, olje na platnu, 50 x 40 cm
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 Jutro na Krasu, 1952, lesorez, 30 x 40 cm

Viseči čolni, 1951, lesorez, 29 x 37 cm



Škver v Izoli, 1951, barvni lesorez, 30 x 40 cm

Ribičev dom, 1957, barvni lesorez, 40 x 52 cm
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Harmonije v noči, 1952, barvni lesorez, 40 x 30 cm



Nokturno, barvni lesorez, 40 x 30 cm
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Kope sena v Istri, 1955, barvni lesorez, 40 x 52 cm

Periferija mesta, 1953, barvni lesorez, 32 x 45 cm



Kotiček na vrtu, 1955, barvni lesorez, 40 x 52 cm
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 Škver v Istri, 1954, barvni lesorez, 40 x 52 cm



Črne barke, 1956, 1956, barvni lesorez, 40 x 52 cm
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Prvi sneg, 1956, barvni lesorez, 52 x 40 cm



 Izložbe na korzu, 1956, barvni lesorez, 39,5 x 51,5 cm

Kraška žena, 1956, lesorez, 52 x 40 cm  Luna na Krasu, 1956, lesorez, 52 x 40 cm
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Ribiško zatišje, 1957, barvni lesorez, 40 x 52 cm

Kraški borjač, 1957, barvni lesorez, 52 x 40 cm



Začarano mesto, 1958, barvni lesorez, 40 x 52 cm

Ribiško naselje, 1964, tempera na papirju, 210 x 445 cm
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 Tihožitje, 1956, olje na platnu, 62 x 52 cm

Zatišje, 
1956, olje na platnu, 53 x 63 cm



 Timava pod Krasom, 1958, mešana tehnika, 52 x 40 cm
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Kraška vrata, 1958, barvni lesorez, 51,5 x 40 cm



Odmevi na Ohridskem jezeru, 1959, barvni lesorez, 40 x 51,5 cm 
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Bizantinska katedrala, 1959, barvni lesorez, 40 x 52 cm



Neonska civilizacija, 1961, barvni lesorez, 52 x 40 cm

Kraški portal,  barvni lesorez, 52 x 40 cm
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Razburkano morje v solinah, 1962, barvni lesorez, 93 x 66 cm



Znamenja prosjakov, 1962, barvni lesorez, 93 x 63 cm
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Barvni ritmi, 1958, olje na platnu, 40 x 51 cm

Ostanki zidov v predmestju, 1959, olje na platnu, 65 x 80 cm



Hiše v predmestju, 1962, olje na platnu, 109 x 80 cm
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Primitivno naselje, 1962, mešana tehnika, 60 x 150 cm



 Hiše ob zatonu, 1965, mešana tehnika, 80 x 106 cm
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Luna nad vasjo, 1966, mešana tehnika, 106 x 80 cm



Nežna je noč, 1985, barvni lesorez, 29,5 x 22,5 cm

Nežna je noč, 1968, mešana tehnika, 30 x 32 cm
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Kraški ganjki, 1964, barvni lesorez, 40 x  51,5 cm



Ganjki na Krasu, okrog 1964, tapiserija, 200 x 290 cm

Kraški hlev, 1964, barvni lesorez, 52 x 40 cm
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Hiše istrskih rudarjev, 1967, barvni lesorez, 60 x 84,5 cm



 Zavetišče netopirjev, 1966, barvni lesorez, 52 x 40 cm
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Kraške strukture, 1966, barvni lesorez, 52 x 40 cm



Poletje na Krasu, 1967, barvni lesorez, 40 x 52 cm
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Noč v Istri, 1967, barvni lesorez, 41 x 52 cm

Lunin mrk na Krasu, 1968, barvni lesorez, 61,2 x 87 cm



 Jesenski dan, 1967, barvni lesorez, 52 x 41 cm
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Okno na Kras, 1968, barvni lesorez, 87 x 62 cm



Rudnik v Istri, 1967, barvni lesorez, 60 x 85 cm
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Arheološka trta, 1968, mešana tehnika, 60 x 85 cm

Zaton v solinah, 1969, barvni lesorez, 60 x 85 cm



Polnočni ples, 1972, barvni lesorez, 62 x 87 cm

Arheološki vrt, 1969, barvni lesorez, 62 x 87 cm
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Kraška hiša, 1970, barvni lesorez, 40 x 52 cm

 Okna ob zatonu, 1970, barvni lesorez, 62 x 87 cm



Kraški portal, 1970, barvni lesorez, 62 x 87 cm
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Delavska četrt, 1970, barvni lesorez, 41 x 53 cm

Kraške poti, 1970, barvni lesorez, 20,5 x 52,5 cm



Znamenja na Krasu, 1970, barvni lesorez, 40,5 x 53 cm
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Kraški senik, 1971, barvni lesorez, 85 x 60 cm



 Kraški kamnolom ob zatonu, 1971, barvni lesorez, 60 x 84,5 cm

Obrambno mesto, 
1970, mešana tehnika, 92 x 63 cm

 Kraški senik, 
1971, barvni lesorez, 28 x 20 cm
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Skale v Savudriji, 1972, barvni lesorez, 62 x 87 cm

Tržaški Kras, 1972, barvni lesorez, 87 x 62 cm



Kraška skrinja, 1972, barvni lesorez, 62 x 87 cm



84

O
kno na K

ras, 1972, m
ešana tehnika, 119 x 85 cm



K
re

m
at

or
ij 

v 
R

iž
ar

ni
, 1

97
2,

 m
eš

an
a 

te
hn

ik
a,

 1
30

 x
 9

8 
cm



86

K
ra

šk
e 

st
ru

kt
ur

e,
 1

97
2,

 m
eš

an
a 

te
hn

ik
a,

 1
19

 x
 8

5 
cm



K
ra

šk
e 

st
ru

kt
ur

e,
 1

97
2,

 m
eš

an
a 

te
hn

ik
a,

 1
19

 x
 8

5 
cm



88

Kraški kamnolom v zatonu, 1972, mešana tehnika, 60 x 85 cm



Črni udar v Čilu, 1973, mešana tehnika, 85 x 60 cm
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Kamniti cvet, 1973, mešana tehnika, 85 x 60 cm



Kraška vrata, 1974, mešana tehnika, 124 x 85 cm

Vrata moje celice, 1974, barvni lesorez, 40 x 52 cm
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Priča vojnega zločina, 1977, mešana tehnika, 48 x 35 cm

Ruj v skalah, 1975, mešana tehnika, 100 x 120 cm



 Zapis, 1977, mešana tehnika, 160 x 120 cm
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V spomin na žrtve nasilja, 1978, mešana tehnika, 85 x 60 cmNe! smrtni obsodbi, 1975, mešana tehnika, 85 x 60 cm

Starinarnica, 1983, mešana tehnika, 47 x 35,5 cm



Znamenje na zidu, 1980, mešana tehnika, 112 x 80 cm
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Znamenje, 1979, mešana tehnika, 65 x 79,5 cm

Slava padlim na Krasu, 
1974, mešana tehnika, 123 x 85 cm

Arheološka najdba, 1981, mešana tehnika, 60 x 40 cm



Partizansko pokopališče, 1980, mešana tehnika, 85 x 60 cm
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Katedrala terana, 1983, mešana tehnika, 112 x 82 cm



Skalnato gorovje, 1984, mešana tehnika, 82 x 112 cm

Zapuščeni kamnolom, 1984, mešana tehnika, 82 x 112 cm Kraški svet, 1984, mešana tehnika, 58 x 72 cm
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Stare soline, 1974, barvni lesorez, 27,5 x 19,5 cm

Partizansko pokopališče, 
1973, barvni lesorez, 52 x 40 cm



Nočni cvet, 1979, barvni lesorez, 28,5 x 21,5 cm Kraška tišina, 1982, barvni lesorez, 34 x 24 cm

Kraški fosili, 1981, barvni lesorez, 22,5 x 29,5 cm
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Kraška vasica, 1980, barvni lesorez, 60,5 x 85,2 cm

Kamniti zbor, 1983, barvni lesorez, 87 x 62 cm



Jesen na Krasu, 1975, barvni lesorez, 86 x 62 cm
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 Hiša mojih dedov, 1982, barvni lesorez, 29,8 x 23,2 cm



Dvoriščna vrata, 1982, barvni lesorez, 48 x 36 cm  Prisotnost časa, 1983, barvni lesorez, 30 x 22 cm

Kras v ognjeni barvi, 1985, barvni lesorez, 36 x 50 cm
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Kraška milina, 1983, barvni lesorez, 35,5 x 49,5 cm



Kraška tišina, 1985, barvni lesorez, 31,5 x 24 cm Pogled na Kras, 1987, barvni lesorez, 31 x 23,8 cm

Jesensko vzdušje, 1983, barvni lesorez, 22,5 x 29,5 cm
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Daljne steze, 1986, barvni lesorez, 60 x 85,5 cm

Kras v mojem spominu, 1987, barvni lesorez, 50 x 36 cm



Antična božanstva, 1987, barvni lesorez, 31 x 24 cm  Spomin v kamnu, 1987, barvni lesorez, 31,5 x 23,5 cm
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Žbrinca pod ganjkom, 1993, barvni lesorez, 30 x 22,5 cm

Zaprti portal, 1996, barvni lesorez, 27,5 x 22,5 cm



Samotni bor, 1996, barvni lesorez, 29 x 22,5 cm Rdeči portal, 1993, barvni lesorez

Temna burja, 1995, barvni lesorez, 63,5 x 54 cm

 V zelenju, 1996, barvni lesorez, 29,5 x 22,5 cm
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Kraška kuhinja, 1985, mešana tehnika, 30 x 32 cm

Štanjel v letu 1945, 1985, mešana tehnika, 60 x 85 cm



Rdeča pregrada, 1986, mešana tehnika, 85 x 60 cm
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Zapuščene hiše, 1987, barvni lesorez, 62 x 87 cm

Spomin v kamnu, 1987, mešana tehnika, 
31 x 23,5 cm



Zapuščene hiše, 1987, mešana tehnika, 60 x 85 cm

Kraški privid, 1986, mešana tehnika, 60 x 85 cm
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Rumeno znamenje, 1987, mešana tehnika, 60 x 85 cm

Zapuščeni pil, 1987, barvni lesorez, 59,5 x 85 cm



Idila na gmajni, 1987, mešana tehnika, 85 x 60 cm

 Idila na gmajni, 1987, barvni lesorez, 84 x 60 cm
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Lojze Spacal leta 1947



Biografija
Lojze Spacal se je rodil 15. junija 1907 v Trstu. Na materino željo je obiskoval slovensko osnovno šolo 
Cirila in Metoda pri Sv. Jakobu v Trstu. Ko je leta 1930 zaradi sodelovanja pri protifašističnem gibanju 
moral v izgnanstvo, se je vpisal na umetnostni licej v Benetkah in si pridobil iz Rima dovoljenje za po-
učevanje. Šolanje je nadaljeval leta 1936 na umetniškem inštitutu za dekorativno umetnost v Monzi. 
Zasebno je študiral tudi na akademiji Brera v Milanu.

Lojze Spacal je prvič samostojno razstavljal že leta 1937 na skupinski razstavi tržaških likovnikov v Trstu. 
Leta 1948 je prvič razstavljal na Beneškem bienalu. Bil je eden od ustanoviteljev ljubljanskega medna-
rodnega grafičnega bienala in leta 1955 se je v Ljubljani prvič samostojno predstavil na obsežni razstavi 
v Moderni galeriji. Kasneje je Spacal razstavljal na razstavah tako na tujem kot doma: v Milanu, Rimu, 
Benetkah, Firencah, Trstu, Parizu, Münchnu, Göteborgu, Moskvi, Pragi, Varšavi, Sarajevu, Beogradu, 
Zagrebu, Ljubljani, Sežani in Novi Gorici. Kot nagrajenec beneškega bienala je razstavljal na Dunaju in 
razstavljene grafike sta odkupila dunajska Albertina ter Muzej Victoria & Albert iz Londona. 

Za svoje umetniško ustvarjanje je prejel številne nagrade tako v tujini kot doma. Leta 1953 je na 3. med-
narodnem bienalu sodobne likovne umetnosti v Sāo Paulu prejel nagrado za grafiko, leta 1956 je bil 
nagrajen z nagrado mesta Rim – Premio Città di Roma. Leta 1958 je razstavljal na 29. beneškem bienalu 
in prejel prestižno prvo mednarodno nagrado Grand prix za risbo in grafiko ter prvo nagrado na 1. 
trienalu barvne grafike v Grenchenu v Švici. Leta 1959 ga je na 3. italijanski razstavi grafike v Benetkah 
ministrstvo za industrijo in trgovino nagradilo s prvo nagrado za lesorez Začarano mesto, istega leta pa 
je na 3. mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani prejel Nagrado izvršnega sveta. Na 6. slikarskem 
bienalu Plavi salon v Zadru je leta 1970 prejel prvo nagrado za grafiko Mesečina v Savudriji, leta 1974 pa 
je prejel najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti, Prešernovo nagrado 
za grafični in slikarski opus. Leta 1977 mu je Združenje kronistov Furlanije-Julijske krajine kot prvemu 
Slovencu podelilo visoko priznanje, nagrado Zlati Just, San Giusto d'Oro, za umetniško uveljavljenost 
v svetu in za njegov prispevek h kulturni prepoznavnosti Trsta v svetu. Leta 1978 je v Beogradu prejel 
jugoslovansko nagrado Red zaslug za narod z zlato zvezdo, ki mu jo je izročil predsednik SFRJ Josip Broz 
Tito. Ob svoji osemdesetletnici je prejel priznanje Slovenske kulturno-gospodarske zveze iz Trsta, odličje 
boja in dela za vrhunsko umetniško ustvarjalnost, postal pa je tudi dopisni član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Ljubljani. Leta 1995 je na 21. mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani pre-
jel častno nagrado za umetniški opus in odkupno nagrado posebne komisije. Leta 2000 je posthumno 
prejel tudi Jakopičevo nagrado.

Umrl je 6. maja 2000. Pokopan je v kraški zemlji na majhnem pokopališču v Škrbini.
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1  Tihožitje, 1933, lavirana risba, 29 x 38 cm
2  Dva moška akta, 1937, rdeča kreda, 46 x 38, 5 cm
3  Dva ženska akta, 1937, rdeča kreda, 52 x 41,5 cm
4  Avtoportret, 1937, olje na platnu, 50 x 40 cm
5  Kraške hiše, 1938, barvna monotipija, 23 x 25 cm
6  Jutro, 1938, olje na platnu, 32 x 42 cm
7  Dve ptici, 1939, barvna monotipija, 35,8 x 31 cm
8  Na podu, 1939, barvna monotipija, 24 x 27 cm 
9  Skupina ženskih aktov, 1939, rjava kreda, 45,5 x 33,5 cm
10  Slikar pri delu, 1940, olje na platnu, 50 x 40 cm
11  Poletni zaton, 1940, olje na platnu, 43 x 34 cm
12  Konji na gmajni, 1941, lesorez, 12,5 x 17,4 cm
13  Na vrtu v Rojanu, 1942, olje na platnu, 52 x 58 cm
14  Dolina treh mesecev, 1943, lesorez, 12,2 x 16,2 cm
15  Prehrana partizanom, 1944, lesorez, 17,6 x 9,6 cm
16  Bazoviške žrtve, 1944, lesorez, 13,4 x 19 cm
17  Iva, 1945, olje na platnu, 48 x 40 cm
18  Vaški svetniki, 1945, barvni lesorez, 20 x 16 cm
19  Figura v belem, 1946, olje na platnu, 48 x 37 cm
20 Vojne ruševine na Krasu, 1946, lesorez, 25 x 18 cm
21  Škver v Izoli, 1951, barvni lesorez, 30 x 40 cm
22 Viseči čolni, 1951, lesorez, 29 x 37 cm
23 Jutro na Krasu, 1952, lesorez, 30 x 40 cm
24  Nokturno, 1952, barvni lesorez, 40 x 30 cm
25  Harmonije v noči, 1952, barvni lesorez, 40 x 30 cm
26  Periferija mesta, 1953, barvni lesorez, 32 x 45 cm
27  Škver v Istri, 1954, barvni lesorez, 40 x 52 cm
28  Kotiček na vrtu, 1955, barvni lesorez, 40 x 52 cm
29  Kope sena v Istri, 1955, barvni lesorez, 40 x 52 cm
30  Tihožitje, 1956, olje na platnu, 62 x 52 cm
31  Zatišje, 1956, olje na platnu, 53 x 63 cm
32  Kraška žena, 1956, lesorez, 52 x 40 cm
33  Luna na Krasu, 1956, lesorez, 52 x 40 cm
34  Prvi sneg, 1956, barvni lesorez, 52 x 40 cm
35  Črne barke, 1956, barvni lesorez, 40 x 52 cm
36  Izložbe na korzu, 1956, barvni lesorez, 39,5 x 51,5 cm
37  Ribiško zatišje, 1957, barvni lesorez, 40 x 52 cm
38  Ribičev dom, 1957, barvni lesorez, 40 x 52 cm
39  Kraški borjač, 1957, barvni lesorez, 52 x 40 cm
40  Začarano mesto, 1958, barvni lesorez, 40 x 52 cm
41  Timava pod Krasom, 1958, mešana tehnika, 52 x 40 cm
42  Barvni ritmi, 1958, olje na platnu, 40 x 51 cm
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43  Kraška vrata, 1958, barvni lesorez, 51,5 x 40 cm
44  Bizantinska katedrala, 1959, barvni lesorez, 40 x 52 cm
45  Ostanki zidov v predmestju, 1959, olje na platnu, 65 x 80 cm
46  Odmevi na Ohridskem jezeru, 1959, barvni lesorez, 40 x 51,5 cm
47  Neonska civilizacija, 1961, barvni lesorez, 52 x 40 cm
48  Kraški portal, 1961, barvni lesorez, 52 x 40 cm
49  Hiše v predmestju, 1962, olje na platnu, 109 x 80 cm
50  Znamenja prosjakov, 1962, barvni lesorez, 93 x 63 cm
51  Razburkano morje v solinah, 1962, barvni lesorez, 93 x 66 cm
52  Primitivno naselje, 1962, mešana tehnika, 60 x 150 cm
53  Ribiško naselje, 1964, tempera na papirju, 210 x 445 cm
54  Kraški ganjki, 1964, barvni lesorez, 40 x  51,5 cm
55  Kraški hlev, 1964, barvni lesorez, 52 x 40 cm
56  Ganjki na Krasu, okrog 1964, tapiserija, 200 x 290 cm
57  Hiše ob zatonu, 1965, mešana tehnika, 80 x 106 cm
58  Zavetišče netopirjev, 1966, barvni lesorez, 52 x 40 cm
59  Kraške strukture, 1966, barvni lesorez, 52 x 40 cm
60  Luna nad vasjo, 1966, mešana tehnika, 106 x 80 cm
61  Hiše istrskih rudarjev, 1967, barvni lesorez, 60 x 84,5 cm
62  Jesenski dan, 1967, barvni lesorez, 52 x 41 cm
63  Noč v Istri, 1967, barvni lesorez, 41 x 52 cm
64  Poletje na Krasu, 1967, barvni lesorez, 40 x 52 cm
65  Rudnik v Istri, 1967, barvni lesorez, 60 x 85 cm
66  Arheološka trta, 1968, mešana tehnika, 60 x 85 cm
67  Nežna je noč, 1968, mešana tehnika, 30 x 32 cm
68  Lunin mrk na Krasu, 1968, barvni lesorez, 61,2 x 87 cm
69  Okno na Kras, 1968, barvni lesorez, 87 x 62 cm
70  Zaton v solinah, 1969, barvni lesorez, 60 x 85 cm
71  Arheološki vrt, 1969, barvni lesorez, 62 x 87 cm
72  Obrambno mesto, 1970, mešana tehnika, 92 x 63 cm
73  Kraški portal, 1970, barvni lesorez, 62 x 87 cm
74  Kraška hiša, 1970, barvni lesorez, 40 x 52 cm
75  Okna ob zatonu, 1970, barvni lesorez, 62 x 87 cm
76  Kraške poti, 1970, barvni lesorez, 20,5 x 52,5 cm
77  Znamenja na Krasu, 1970, barvni lesorez, 40,5 x 53 cm
78  Delavska četrt, 1970, barvni lesorez, 41 x 53 cm
79  Kraški senik, 1971, barvni lesorez, 28 x 20 cm
80  Kraški senik, 1971, barvni lesorez, 85 x 60 cm
81  Kraški kamnolom ob zatonu, 1971, barvni lesorez, 60 x 84,5 cm
82  Kraški kamnolom v zatonu, 1972, mešana tehnika, 60 x 85 cm
83  Krematorij v Rižarni, 1972, mešana tehnika, 130 x 98 cm
84  Okno na Kras, 1972, mešana tehnika, 119 x 85 cm
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85  Kraške strukture, 1972, mešana tehnika, 119 x 85 cm
86  Tržaški Kras, 1972, barvni lesorez, 87 x 62 cm
87  Skale v Savudriji, 1972, barvni lesorez, 62 x 87 cm
88  Kraška skrinja, 1972, barvni lesorez, 62 x 87 cm
89  Polnočni ples, 1972, barvni lesorez, 62 x 87 cm
90  Kamniti cvet, 1973, mešana tehnika, 85 x 60 cm
91  Črni udar v Čilu, 1973, mešana tehnika, 85 x 60 cm
92  Partizansko pokopališče, 1973, barvni lesorez, 52 x 40 cm
93  Kraška vrata, 1974, mešana tehnika, 124 x 85 cm
94  Slava padlim na Krasu, 1974, mešana tehnika, 123 x 85 cm
95  Stare soline, 1974, barvni lesorez, 27,5 x 19,5 cm
96  Vrata moje celice, 1974, barvni lesorez, 40 x 52 cm
97  Jesen na Krasu, 1975, barvni lesorez, 86 x 62 cm
98  Ne! smrtni obsodbi, 1975, mešana tehnika, 85 x 60 cm
99  Ruj v skalah, 1975, mešana tehnika, 100 x 120 cm
100  Priča vojnega zločina, 1977, mešana tehnika, 48 x 35 cm
101  Zapis, 1977, mešana tehnika, 160 x 120 cm
102  V spomin na žrtve nasilja, 1978, mešana tehnika, 85 x 60 cm
103  Znamenje, 1979, mešana tehnika, 65 x 79,5 cm
104  Nočni cvet, 1979, barvni lesorez, 28,5 x 21,5 cm
105  Partizansko pokopališče, 1980, mešana tehnika, 85 x 60 cm
106  Znamenje na zidu, 1980, mešana tehnika, 112 x 80 cm
107  Kraška vasica, 1980, barvni lesorez, 60,5 x 85,2 cm
108  Kraški fosili, 1981, barvni lesorez, 22,5 x 29,5 cm
109  Arheološka najdba, 1981, mešana tehnika, 60 x 40 cm
110  Kraška tišina, 1982, barvni lesorez, 34 x 24 cm
111  Hiša mojih dedov, 1982, barvni lesorez, 29,8 x 23,2 cm
112  Dvoriščna vrata, 1982, barvni lesorez, 48 x 36 cm
113  Kraška milina, 1983, barvni lesorez, 35,5 x 49,5 cm
114  Jesensko vzdušje, 1983, barvni lesorez, 22,5 x 29,5 cm
115  Starinarnica, 1983, mešana tehnika, 47 x 35,5 cm
116  Katedrala terana, 1983, mešana tehnika, 112 x 82 cm
117  Prisotnost časa, 1983, barvni lesorez, 30 x 22 cm
118  Kamniti zbor, 1983, barvni lesorez, 87 x 62 cm
119  Kraški svet, 1984, mešana tehnika, 58 x 72 cm
120  Zapuščeni kamnolom, 1984, mešana tehnika, 82 x 112 cm
121  Skalnato gorovje, 1984, mešana tehnika, 82 x 112 cm
122  Štanjel v letu 1945, 1985, mešana tehnika, 60 x 85 cm
123  Kras v ognjeni barvi, 1985, barvni lesorez, 36 x 50 cm
124  Kraška kuhinja, 1985, mešana tehnika, 30 x 32 cm
125  Kraška tišina, 1985, barvni lesorez, 31,5 x 24 cm
126  Nežna je noč, 1985, barvni lesorez, 29,5 x 22,5 cm
127  Kraški privid, 1986, mešana tehnika, 60 x 85 cm
128  Rdeča pregrada, 1986, mešana tehnika, 85 x 60 cm
129  Daljne steze, 1986, barvni lesorez, 60 x 85,5 cm
130  Spomin v kamnu, 1987, mešana tehnika, 31 x 23,5 cm



131  Zapuščene hiše, 1987, mešana tehnika, 60 x 85 cm
132  Rumeno znamenje, 1987, mešana tehnika, 60 x 85 cm
133  Antična božanstva, 1987, barvni lesorez, 31 x 24 cm
134  Spomin v kamnu, 1987, barvni lesorez, 31,5 x 23,5 cm
135  Pogled na Kras, 1987, barvni lesorez, 31 x 23,8 cm
136  Idila na gmajni, 1987, mešana tehnika, 85 x 60 cm
137  Zapuščeni pil, 1987, barvni lesorez, 59,5 x 85 cm
138  Kras v mojem spominu, 1987, barvni lesorez, 50 x 36 cm
139  Zapuščene hiše, 1987, barvni lesorez, 62 x 87 cm
140  Idila na gmajni, 1987, barvni lesorez, 84 x 60 cm
141  Žbrinca pod ganjkom, 1993, barvni lesorez, 30 x 22,5 cm
142  Temna burja na Krasu, 1995, barvni lesorez, 63,5 x 54 cm
143  Samotni bor, 1996, barvni lesorez, 29 x 22,5 cm
144  V zelenju, 1996, barvni lesorez, 29,5 x 22,5 cm
145  Zaprti portal, 1996, barvni lesorez, 27,5 x 22,5 cm
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Galerija Lojzeta Spacala spomladi 2018. Foto: Ana Rojc.
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Povojni, porušeni Štanjel. Foto: Lojze Spacal.



Per decenni il Carso rappresentò la sua inesauribile fonte di ispira-
zione: in oltre sessant’anni di creatività artistica Lojze Spacal (1907-
2000) realizzò tantissime opere d’arte, comprendenti disegni, dipinti, 
monotipi, grafiche, acquerelli, mosaici, arazzi, fotografie, murales, 
oggetti scultorei, matrici grafiche, illustrazioni, arredi artistici per 
navi, ma anche scenari. L’impressionante collezione di 52 dipinti, 
78 grafiche e un arazzo risalenti al periodo tra il 1937 e il 1987 ha 
trovato la propria sede presso la Galleria Spacal al Castello di Štanjel 
già nel 1988.

La sua ricerca e la riduzione sintetica – quando l’ispirazione creativa 
rimane profondamente radicata nel paesaggio carsico – visivamente 
raffinate, trasportate in un mondo di equilibrio irreale e ponderata 
riduzione del significato simbolico, come anche la sua visione del 
Carso in tutte le sue stagioni e attraverso diverse sensazioni e rievoca-
zioni sono diventate universali, permanenti e inimitabili.

La pietra, questo materiale nobile,  ̀e stata usata nei secoli per adorna-
re l’immagine di Štanjel, il più antico insediamento carsico che ancora 
oggi incanta con la sua monumentale semplicità e allo stesso tempo 
con la ricchezza della tradizione scalpellina, con il suo piano architet-
tonico eccezionale e la posizione dominante sulla cima di una collina. 
Qui, la pietra  ̀a onnipresente e si intreccia in una vera e propria perla 
dell’architettura carsica, mentre nelle opere di Spacal risplende come 
un simbolo, una rivisitazione, un segno, un elemento visivo che parla 
di sé e di persone che, come la pietra, provenivano da questa terra e si 
aprivano verso il mare – la finestra sul mondo, e verso nuove esplo-
razioni. Tra il mare e il Carso. Tra Trieste e il Carso. Tra Škrbina e 
Štanjel che tanto amava e che ha scelto come luogo dove anche lui 
rimarrà per sempre impresso.



Kras mu je bil dolga desetletja neizčrpen ustvarjalni navdih: Lojze Spacal (1907–2000) je 
v več kot šestdesetih ustvarjalnih letih ustvaril številna likovna dela, vse od risb, slik, mono-
tipij, grafik, akvarelov, mozaikov, tapiserij, fotografij, stenskih poslikav, kiparskih objektov, 
grafičnih matric, ilustracij in likovnih oprem ladij pa tudi scen. Impozanten izbor 52 slik, 
78 grafik in ene tapiserije iz obdobja od leta 1937 do 1987 je že leta 1988 našel svoj dom 
v njegovi galeriji na Gradu Štanjel.

Njegovo iskanje in sintetično reduciranje, ko ostaja ustvarjalna spodbuda globoko zako-
reninjena v kraškem svetu, likovno prečiščena, transponirana v svet irealne skladnosti in 
domišljene reduciranosti simbolnega pomena, in njegova vizija Krasa v vseh njegovih letnih 
časih in mnogih čutenjih in podoživljanjih, so postali univerzalni, trajni in neponovljivi.

Kamen, ta plemeniti material, je skozi stoletja žlahtnil tudi podobo Štanjela, najstarejšega 
kraškega naselja: še danes očara s svojo monumentalno enostavnostjo in hkrati pestrostjo 
kamnoseške tradicije, izjemno arhitektonsko zasnovo in dominantno lego na vrhu griča. Tu 
kamen dominira in se prepleta v pravi biser kraške arhitekture, v Spacalovih delih pa sije 
kot simbol, prepesnitev, znak, likovni element, kot sporočilo o sebi in ljudeh, ki so tako kot 
on izhajali iz te pokrajine in se odpirali k morju kot oknu v svet in k novim iskanjem. Med 
morjem in Krasom. Med Trstom in Krasom. Med Škrbino in Štanjelom, ki ga je vzljubil in 
izbral kot kraj, kjer bo tudi sam ostal za večno zapisan. 

Obnovljen Grad Štanjel z Galerijo Lojzeta Spacala. Foto: Ana Rojc.


