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Prva pregledna razstava del Lojzeta Logarja v š3rih razstaviščih po Sloveniji daje možnost za 
vpogled v njegovo več kot š3ridesetletno slikarsko in grafično življenjsko delo in spet 
dokazuje njegovo neprekinjeno iskanje in nadgrajevanje sicer vsebinsko in tudi formalno 
oblikotvornih različnih opusov. Sodeloval je na različnih pomembnih reprezenta3vnih izborih 
slovenske in jugoslovanske umetnos3 druge polovice dvajsetega stoletja doma in v tujini ter 
se zapisuje med nepogrešljive tvorce slovenske sodobne likovne stvarnos3.  

Na prehodu v devetdeseta leta je Logarja strokovna in najširša javnost doma in v tujini 
poznala po  ̶  v izpovednem smislu  ̶  zelo ekspresivnih slikah in grafikah iz cikla Davidovi 
vrtovi, ki so bile napolnjene z dinamičnimi in erup3vnimi organskimi oblikami v agresivno 
občutenih močno žarečih čis3h barvah. Vzporedno je v tem času prešel v upodabljanje 
drugačnih, bolj sublimiranih in medita3vnih form, ki jih je tonsko opredelil s premišljeno 
izbrano drugačno monokromno kromatsko vrednostjo. Zdi se, kot da bi se hote umaknil v 
samega sebe, v nekakšno duhovno potovanje in meditacijo: torej v čas, ki si ga je določil za 
ustvarjalni razmislek in za sintezo dosedanjega. Tako je od sredine devetdese3h let javnost 
spoznavala novo oziroma drugačno fazo avtorjevega razvoja: le-ta je predstavljala jasno 
diametralno nasprotje med močno s3liziranimi in barvi3mi vegeta3vnimi in drugimi  ̶  tudi na 
človeško figuro asociirajočimi  ̶  formami ter drugače strukturiranimi kompozicijami Davidovih 
vrtov z vse bolj prisotnimi prepoznavnimi geometrijskimi oblikami, ki jih je opredelil zgolj z 
eno barvno tonaliteto, modrino. Tudi domišljen enotni pomenski naslov Intermezzozoik 
gledalca po eni strani popelje v neko arhaičnost, vsekakor v skrivnostno simboliko 
pradavnine, in hkra3 dokazuje njegov vedno vitalni raziskovalni pristop v iskanju novih 
likovnih izzivov in rešitev.  

Slike iz Intermezzozoika so gotovo Logarjeva posebna skrajno in3mna izpoved in izvirni 
pomnik iztekajoči se visoko tehnološko razvi3 epohi prejšnjega 3sočletja. Izzvane so bile v 
burnem zadnjem desetletju prejšnjega stoletja s številnimi poli3čno ekonomskimi in socialno 
ekološkimi dogajanji ter velikimi spremembami doma in po vsem svetu. Avtor si je  ̶  kot 
senzibilni opazovalec in kot že tudi mednarodno uveljavljeni slikar  ̶  tudi s potovanji po 
Evropi in z obiskom New Yorka sredi devetdese3h let, vse bolj utrjeval profilirana filozofska 
prepričanja in spoznanja: da mu je ustvarjalna avtonomnost in neodvisnost od sočasnih 
lokalnih in globalnih umetnostnih tendenc edino iskreno in pravo vodilo. To pa je, da svoja 
vedenja, misli, čustva in občutenja izraža po svoje in čim bolj neposredno ter zlas3 da z 
minimalnimi sredstvi doseže maksimalno izraznost. Zdi se, da so se Logarju takrat z 
osvobajajočimi slikarskimi obredi intui3vno in podzavestno ods3rale preproste, vendar  
skrivnostne praoblike ter arhe3pski in drugi simbolni znaki. Seveda so opredeljeni le z barvo 
in znotraj le-teh je dopuščal še igrivo spontane učinke »drippinga«. Podobe preveva 
nedorečena skrivnostnost, ki jo je podkrepil še z različnimi transparencami izbrane barve 
tako, da po površini slikarskih platen sledimo svetlejšim par3jam različnih oblik, ki asocirajo 
na nekakša »okna« oziroma odpr3ne. Morda je tako hotel razbi3 enolično monokromatsko 
površino platna, toda gledalcu le-te dajejo možnost za poglede v neznana prostranstva, v nad 
prostorske in nad časovne razsežnos3, kjer skoraj ni sledi o kakršnemkoli prepoznavnem 
fizičnem svetu. 



Logar je ta pronicljivi in vsebinsko skrivnostno darežljivi cikel slik logično sklenil v seriji 
številnih novih podob, ustvaril jih je po letu 2001in jih nekonvencionalno poimenoval 
Sarcophag(U.S.). Sicer v formalno oblikovnem smislu pomenijo nadaljevanje prepoznavne 
znakovne ikonografije v geometrijskih likih Intermezozzoika. Le-3 sedaj postajajo sinteza 
njegovega dosedanjega raziskovanja in razmišljanja: likovne formulacije so  ̶  kljub ohranjanju 
mikavnih in hote zagonetnih vsebin  ̶  racionalno naravnane tako, da je slikovno polje prostor 
suges3vne igre in prepleta geometrijskih struktur. Tudi Logarjeva barvna skala s 
prevladujočimi modrinami in turkiznimi odtenki se v tem ciklu razširi in postane bolj pestra in 
živa: vse več je vijoličaste, presene3jo nas tudi tople rdeče in rumene žareče barve in njihova 
kombiniranja tako, da v segmen3h mogoče celo asociirajo na barvno erup3vne Davidove 
vrtove. Na nekaterih slikah se ponovno pojavlja črna, torej ne-barva, ki jo je uspešno 
preizkusil že v osemdese3h le3h v znanem minimalis3čnem črno-črnem ciklu. Le-ta s svojimi 
materialnimi in simbolnimi vrednostmi  ̶  je skrivnostna, daje občutje neznanega, je pa tudi 
dostojanstvena, sofis3cirana in elegantna  ̶  še poudari močan izrazni metaforični pomen, ki 
je v celo3 odsev avtorjevega psihofizičnega stanja. Zdi se, da se je Logar v 3šini in miru 
ateljeja kot alkimist osvobajal vsega vsakdanjega in nepotrebnega ter nenehno raziskoval 
možnos3 maksimalne moči izčiščenega slikarskega rokopisa. Kljub temu metafizičnemu 
vzdušju podob, znotraj katerega je tudi tu opazen kontrast med abstraktno shemo in 
prepoznavnimi znaki, nas napeljuje še na skrivnostno poimenovanje slik tega cikla.  

Sarcophag(U.S) je izvirna in zagonetna igra besed, s katero Logar gledalca ponovno izzove in 
ga popelje v razmišljanje, lahko v asociacije na preteklost, sedanjost in tudi v možne zelo 
različne in subjek3vne pomenske interpretacije. Začetnici U.S. (United States) kot Združene 
(ameriške) države vsekakor nakazujejo njegovo in3mno soočenje s sočasnimi dogajanji v tej 
svetovni velesili, tudi s tragiko drama3čnega rušenja newyorških »dvojčkov«. Skozi te nove 
vizualizacije konkretni tragični dogodek postane predmet za nova razmišljanja o stanju 
posameznika v družbi: o družbenem nasilju, ki je lahko  kolek3vno ali individualno, o 
nepotrebnih smr3h, pa o še tako prisotnih razrednih, ekonomskih, verskih in ideoloških 
konflik3h, o boju nekaterih skupin za nadvlado, za moč in oblast. Vsemu temu smo, zlas3 v 
teh zadnjih desetletjih na prehodu in na začetku tretjega 3sočletja, kljub visoko razvi3 
civilizaciji in epohalni dobi digitalizacije in virtualizacije, priča povsod po svetu. Beseda 
sarkofag pa gledalca asocia3vno in pomensko popelje daleč v preteklost starega veka, v 
mis3ko verovanj najstarejših kultur. Že starim Egipčanom, Grkom, Rimljanom, Etruščanom in 
drugim ljudstvom starega veka so sarkofagi kot »hiše mrtvih« pomenili poseben prostor za 
preoblikovanje in prehod v večno življenje. Še toliko bolj misteriozen je e3mološki izvor: 
sestavljen je iz dveh grških besed »sarx« (meso) in »phagein« (za jes3); torej pojedeno meso, 
ki v Logarjevih podobah postane močno simbolno sporočilo. Z vso svojo intelektualno širino 
nam tako v izbranem mediju in v izbrani slikarski maniri sporoča stanje družbe in njenega 
duha ter na svojstven način vizionarsko opozarja na veliko vsestransko krizo, ki je vse globlja 
in za navadnega človeka tudi vse bolj nehumana.     
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