
Slovenija na plakatih Zbirke Salce 
 
Razstava Slovenija na plakatih Zbirke Salce (Treviso, Italija) se pod pokroviteljstvom 
Veleposlaništva Republike Italije v Sloveniji in Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani ter 
Narodne galerije v Ljubljani in Muzejskih skupnosti Benečije in Furlanije-Julijske krajine uvršča 
v promocijo italijanske kulture, kar sodi med dejavnosti italijanskega Ministrstva za zunanje 
zadeve. V pričujočem primeru je povezana s krepitvijo in poglabljanjem stikov – v okviru 
razvoja evropskega povezovanja – s sosednjimi državami na vzhodu in s posebno 
naklonjenostjo italijanske strani do Triveneta, poklicanega za sodelovanje s srednjo in vzhodno 
Evropo. 
 
V tem smislu je še posebej zanimiv izbor večje skupine del, povezanih s Slovenijo, katere ime 
je na plakatih tudi navedeno, četudi je bila še do nedavnega del Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Ti plakati so del zbirke, ki jo hrani Museo nazionale Collezione Salce v 
Trevisu. Nando Salce je v obdobju med obema vojnama, kakor tudi v času po letu 1945 kljub 
blokovski delitvi Evrope še naprej z izredno daljnovidnostjo zbiral plakate s sosednjega 
območja, čeprav je bilo zanimanje za umetnost vzhodnoevropskih držav kaj pičlo, kar je bila 
posledica tako vojn kakor tudi geopolitičnih razmer. 
 
O teh s hladno vojno zaznamovanih zgodovinskih trenutkih, ki segajo od konca druge svetovne 
vojne do zbirateljeve smrti leta 1962, pričajo plakat Ratomirja Pešića o pomembnem 
turističnem kraju Bled (1958) ali plakat anonimnega avtorja za zdravilišče Rimske Toplice v 
Jugoslaviji (1950–1960), dalje plakati Janeza Trpina (1908–1973) z negotovo časovno 
opredelitvijo med letoma 1940 in 1950, ki večinoma promovirajo Slovenijo; v nekaterih 
primerih je toponim Slovenija naveden samostojno, v znak priznanja njene geografske in 
kulturne identitete, v drugih pa kot del Jugoslavije. Gre za pomembne vidike tega občutljivega 
ravnovesja, ki je jugoslovansko federacijo vzdrževalo do nastanka več neodvisnih držav, med 
prvimi prav Slovenije. 
 
Ta vidik je opazen tudi na plakatih, ustvarjenih v obdobju med obema vojnama, na tej razstavi 
zastopanih v večini. Med drugim so zanimivi plakati z italijanskimi napisi; namenjeni so bili 
promociji turizma. Ti kažejo nepričakovano pozornost do krajev, ki so jih cenili sodobni 
italijanski turisti in katerim, seveda zgolj premožnejšim, so bili namenjeni; ponovno so te kraje 
popotniki odkrili šele po otoplitvi odnosov med evropskim vzhodom in zahodom. Tu vidimo 
dva para enakih plakatov, ki se razlikujeta zgolj v jeziku (italijanščina in hrvaščina): Visitate la 
Slovenia / Posjetite Sloveniju iz leta 1938 in Slovenia Luoghi di villeggiatura Bagni di cura 
Paesaggi / Posjetite Sloveniju Evgena Šajna iz leta 1939. Oblikovalčevo ime zasledimo na več 
razstavljenih plakatih, vendar je njegov izraz na plakatih za Mednarodni velesejem v Ljubljani 
povsem drugačen. 
 
Posebno zanimiv je primer Postojnske jame. Ko je mesto s podpisom Rapalske pogodbe leta 
1920 prešlo izpod avstro-ogrskega žezla pod Kraljevino Italijo, je bilo v italijanski literaturi 
znano pod nemškim imenom Adelsberg oziroma slovenskim Postojna, pa tudi italijanizirano 
Postoina; s kraljevo uredbo št. 800 z dne 29. marca 1923 o reorganizaciji krajevnih imen pa se 
je kraj uradno preimenoval v Postumia, in jama je leta 1935 postala Postumia Grotte, kar je 
obveljalo do konca obdobja italijanske oblasti. 
 



Takoj po letu 1920 je Franz Lenhart (1898–1992) oblikoval plakat z napisom Le Grotte di 
Adelsberga Postumia, med letoma 1927 in 1929 pa plakat, ki predstavlja Reali Grotte di 
Postumia. Ob spremembah tega krajevnega imena lahko razberemo takratno italijansko 
politično postopno spreminjanje, ki je sicer italijanizirano žensko obliko nemškega imena 
najprej ohranilo in mu dodalo še italijansko ime, nato pa ga je odstranilo in pustilo le slednjega. 
 
Pomembni avstrijski umetnik Franz Lenhart, slikar in risar, se je naturaliziral v Italiji in tu postal 
eden največjih predstavnikov oblikovanja reklamnih plakatov v prvi polovici 20. stoletja. V 
svojih delih je večinoma predstavljal znane turistične kraje v Dolomitih, zlasti Cortino 
d'Ampezzo in Madonno di Campiglio. Ilustrativna in teatralna privlačnost, ki izhajata iz 
vzvišene domačne romantičnosti, namenjene turistični promociji, se na prvem od obeh 
predstavljenih plakatov zdita zelo učinkoviti, medtem ko drugi primerek deluje bolj sodobno, 
in sicer zaradi prekrivanja barvnih površin, ki ustvarjajo globino v sintezi oblik, značilnih za 
racionalistično zavest. 
 
V čudovitem slogu liberty so oblikovani plakati Argia Orella (Prima esposizione provinciale 
istriana, 1910), Glauca Cambona (Portorose Palace cur hôtel, 1912) in Uga Flumianija (letak 
Portorose, 1920–1938), treh pomembnih tržaških umetnikov, ki smo jih po zaslugi razstav in 
monografskih študij nedavno znova odkrili. 
 
Med temi izstopa plakat za Prvo istrsko razstavo v Kopru iz leta 1910 – svojčas zelo pomemben 
dogodek za krajevno kulturo in gospodarstvo, o katerem so bile opravljene poglobljene študije 
ob njegovi stoti obletnici. Argio Orell (1884–1942) je na njem čudovito izrazil svoj secesijski 
linearizem z nagnjenostjo k dekadentnosti in estetiziranju po vzorih prerafaelitov in dunajske 
secesije ter obogatenih z japonskimi tiski (imel je bogato zbirko japonskih tiskov).  
 
Številni so tudi primerki, ki oglašujejo znamenita letovišča in zdravilišča, kot so Bled, Bohinj in 
Rogaška Slatina, oziroma kraje, znane po zimskih športih (Bled – Bohinj, 1931; I. Slovanske 
smučarske tekme, 1938) in tisti, ki so na splošno posvečeni Sloveniji. 
 
Del razstave je tesno povezan z oglaševanjem industrijskih izdelkov: tu sta koledarja za leti 
1933 in 1941 z reklamo za Union pivo Janeza Trpina, plakata za Parfurmerijo Gregorič iz okrog 
1932 in za pralno milo Perion iz let 1930–1939 Petra Kocjančiča ter plakat neznanega 
oblikovalca iz let 1925–1949 za prestižne klobuke znamke Piccadilly. 
 
To »industrijsko« skupino je mogoče povezati s številnimi plakati, ki so v slovenskem, 
hrvaškem, italijanskem, angleškem, nemškem in francoskem jeziku oglaševali Mednarodni 
velesejem v Ljubljani. Na plakatih v italijanščini je prestolnica leta 1924 navedena s slovenskim 
imenom Ljubljana, z italijanskim Lubiana pa leta 1931 in ponovno Ljubljana v letih 1937 in 
1940. 
 
Opozoriti je treba tudi na plakate v več jezikih za oglaševanje najrazličnejših prireditev, srečanj 
in kongresov (Fotorazstava Petra Kocjančiča, 1932; VII. lovski ples, 1927; Exposition Forestière 
et de la Chasse, 1930; Ljubljana v jeseni, 1931; Exposition adriatique, 1935; IV. kongres 
Jadranske straže, 1935; VII. Mariborer Fest-Woche, 1938; Mednarodni mladinski tabor zveze 
fantovskih odsekov v Ljubljani, tudi ta delo Petra Kocjančiča, 1938; VI. Mednarodni kongres 
Kristusa Kralja Ivana Pengova, 1939; Mladinski tabor, 1939). 



Celoten izbor na razstavi ponuja izredno zanimiv pogled, ne le na oblikovanje plakatov, temveč 
tudi na oglaševanje ki je v Sloveniji temeljilo predvsem na njenih naravnih lepotah in trgovini, 
ter na njeno sprejemanje v Italiji. 
 
Razstavljeni plakati po slogovni plati zrcalijo številne evropske likovne tokove prve polovice 
20. stoletja; ker so bili namenjeni oglaševanju, so nujno temeljili na neposrednosti ter 
ekspresivni in opisni jasnosti. Ilustrativni in dekorativni značaj 19. stoletja ter secesijski pridih 
je še zaznati predvsem pri oglaševanju naravnih znamenitosti, zlasti Postojnske jame, in 
letovišč. Nasprotno nekateri tržni oglasi kažejo konstruktivistični pristop: nagnjenje k 
racionalizmu in monumentalni retoriki, če ne kar k ostropoteznemu gigantizmu (značilen je 
pogled od spodaj navzgor, pogost v delih Janeza Trpina in Evgena Šajna) je videti na številnih 
plakatih za Mednarodni velesejem v Ljubljani. 
 
Ob vseh drugih navedenih avtorjih, zastopanih na razstavi, pa zaslužijo posebno pozornost še 
naslednji oblikovalci: vsestranski Ivan Pengov (1906–1975), ki je bil arhitekt, igralec, režiser, 
scenograf in radijski napovedovalec; Peter Kocjančič  (1895–1986)  se je izobraževal na 
Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, bil od ustanovitve dalje član Društva likovnih 
oblikovalcev Slovenije, pozneje pa se je z vsem srcem posvetil fotografiji; funkcionalist Herman 
Hus (1896– 1960) je bil učenec Jožeta Plečnika; slikar Božidar Jakac (1899–1989) se je šolal v 
Pragi, Berlinu in Parizu in je bil imenovan za prvega dekana Akademije za likovno umetnost v 
Ljubljani, po njem pa se imenuje mednarodno prepoznavna galerija v Kostanjevici na Krki. 
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