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ALENKA GERLOVIČ
17. september 1919 (Ljubljana) – 9. december 2010 (Ljubljana)

Fotografija Alenke Gerlovič leta 1999
(fotodokumentacija Dela/Igor Zaplatil)

Akademska slikarka Alenka Gerlovič
je za svoje delo prejela številne nagrade, priznanja in nazive.
Naj jih nekaj navedemo:










1959 Nagrada sklada Moše Pijade za likovno pedagoško delo
1969 Levstikova nagrada za knjigo Likovni pouk otrok
1973 Priznanje za najboljše delo na II. jugoslovanski razstavi likovnih umetnic
v Slovenj Gradcu
1981 Nagrada Prešernovega sklada za slikarske razstave
1982 Imenovanje za zaslužno likovno pedagoginjo Zveze likovnih pedagogov
Jugoslavije
1987 Ažbetova plaketa za likovno vzgojno delo
2007 Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo na muzejskem področju
2007 Župančičeva nagrada za dognan in avtorsko prepoznaven slikarski opus
2007 Naziv častne meščanke občine Brežice
Pridružite se nam na potovanju
skozi zanimivo in bogato življenje še ene velike Brežičanke.

Rojstvo in otroštvo
Rodila se je 17. septembra 1919 v Ljubljani. Zgodnje otroštvo je preživela v Brežicah,
ki jih imenuje kot kraj srečnega otroštva: »Tam sem se naučila vsega pomembnega:

govoriti, hoditi, pisati in brati. Spominjam se, da sem zelo rada in veliko brala že pri
sedmih letih. Teta Mici Milčinski, Ježkova mama in mamina sestrična, mi je včasih
poslala starinske knjige. Cele dneve sem brala, pa tudi veliko risala.« (Iz članka Narava
je navdih in zavetje, ki je bil objavljen v Jani leta 2009.)

Tu je obiskovala osnovno šolo. Po končani maturi leta 1937 na Gimnaziji Poljane je v
Ljubljani vpisala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu.
Njena družina
Alenka Gerlovič se je rodila v družini zdravnika dr. Franca Gerloviča iz Župeče vasi pri
Brežicah. Njena mama Štefka je bila iz ljubljanske trgovske družine. V družini je bilo
pet otrok, najbolj znana je sestra Vanda, ki je postala znana operna pevka.

Družina Gerlovič v Brežicah leta 1926
Od leve: Breda, oče Franc, mama Štefka, Vanda, Franc in Alenka.
(fotografija iz knjige Okruški mojega življenja, 2005)

Vojna leta
Po diplomi se je leta 1941 vrnila v že okupirano Ljubljano in je kot ilegalka delovala v
Osvobodilni fronti vse do odhoda k partizanom leta 1944. V Centralni tehniki
Komunistične partije Slovenije je v grafičnem ateljeju ustvarjala grafično opremo za
partizanski tisk.

Alenka Gerlovič v grafičnem ateljeju Centralne tehnike KPS, Črmošnjice, 1944
(fotografija Božidarja Jakca iz knjige Partizansko lutkovno gledališče, 1979)

Med vojno je spoznala izjemno nadarjenega slikarja Vita Globočnika in se tik pred
koncem vojne z njim poročila. Mož je že po enem letu zaradi bolezni umrl, star komaj
26 let.

Alenka z možem Vitom junija 1945 v Mariboru
(fotografija iz knjige Okruški mojega življenja, 2005)

V gledališču
Alenka Gerlovič je bila med vojno soustanoviteljica in prva članica lutkarjev
Partizanskega lutkovnega gledališča, pri katerem je sodelovala kot lutkarica, avtorica
in scenografinja.
Napisala je igro za marionete z naslovom Jurček in trije razbojniki, ki je bila v začetku
leta 1945 tudi uprizorjena.
Leta 1979 je napisala monografsko delo Partizansko lutkovno gledališče, ki opisuje
nastanek, razvoj in delovanje gledališča.
Obe deli hranimo v domoznanski zbirki Knjižnice Brežice.

Poklicna pot
Po osvoboditvi se je aktivno vključila v delovanje Društva slovenskih likovnih
umetnikov. Najprej se je zaposlila kot scenografinja Slovenskega narodnega gledališča
v Ljubljani, vendar je to delo ni navduševalo. Sama je čutila, da je za to delo premalo
pripravljena.
Do upokojitve leta 1968 je delovala kot likovna pedagoginja na Gimnaziji Poljane, po
reformi osemletke pa na različnih ljubljanskih osnovnih šolah. Sčasoma se je uveljavila
kot izvrstna likovna pedagoginja, v šolo uvajala sodoben likovni pouk, delovala kot
predavateljica za učitelje in starše, pisala strokovne članke in knjige. Tudi te hranimo v
domoznanski zbirki knjižnice.

V sodelovanju z Ignacom Gregoračem
je napisala knjigo Likovni pouk otrok.

Slikarka
Poleg pedagoškega dela se je Gerlovičeva ves čas posvečala slikarstvu in tako ustvarila
obsežen opus risb, akvarelov ter slik v oljni in akrilni tehniki.
Poletja med letoma 1953 in 1957 je preživela v Makedoniji, kjer je risala predvsem
slikovite ljudi in živali. Iz tega obdobja je ohranjenih preko 600 risb.
Ob domači krajini so jo v preteklosti pritegnile zlasti krajine Makedonije in
Mediterana, pa tudi za Slovence eksotične dežele Južne Amerike ali Daljnega vzhoda.
Alenka Gerlovič se je od osvoboditve leta 1945 predstavila na petdesetih samostojnih
razstavah in sodelovala na več kot osemdesetih skupinskih razstavah predvsem doma
in tudi v tujini.
Je tudi ilustratorka knjige V pasti, avtorice Branke Jurce.

Romarke pri sv. Klimentu, Ohrid, 1955
(fotografija iz knjige Okruški mojega življenja, 2005)

Donacija Posavskemu muzeju Brežice
Slikarka je leta 2005 Posavskemu muzeju Brežice podarila 27 na krajino vezanih
slikarskih del. Gre za umetniška dela, akrile na platnu in lesonitu, ki jih je ustvarila v
obdobju od 1969 do 1990.
Ob tej priložnosti je Posavski muzej Brežice izdal katalog Donacija Alenke Gerlovič in
pripravil priložnostno razstavo.

Navdušena in iznajdljiva popotnica ter skupno življenje s »Fernandlom«
Ena od velikih strasti Alenke Gerlovič so bila potovanja. Na prva se je odpravljala z
vlakom in tako dobro spoznala Jugoslavijo. Zaradi pomanjkanja denarja je v prvih
povojnih letih potovanja načrtovala tako, da je dneve preživljala v muzejih in
galerijah, ponoči pa na vlaku. Tako je obiskala Italijo, Pariz, Nizozemsko, Belgijo,
Anglijo, Sicilijo, Grčijo, Španijo, ZDA in še mnogo drugih držav. Pozneje, ko si je
kupila avto, je z njim prepotovala velik del Evrope.

Uganete, koga je imenovala »Fernandel I« in »Fernandel II«?
Oba sta bila avtomobila, natančneje spačka. Prvega je vozila 8 let, drugega, ki ga je
imenovala Lepi, je vozila celih 40 let. Oba pa sta ji pomagala pri prevozu materiala in
orodja, da je lažje prenesla svoj atelje v naravo.

Alenka Gerlovič
(fotodokumentacija Dolenjskega lista/Jaka Bregar)

