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NOTRANJSKA POKRAJINA NA SLIKAH LUDVIKA ŠRAJA 

 

Slikarstvo Ludvika Šraja zaobjema več tematik in variacij prek vseh obdobij njegovega ustvarjanja. 

Zdi se, da ima vsaka slika svoj notranji pomen. Pletena košara, čeber, kravji rog, ostrnice, osovnik, 

lililja, Snežnik, marjetice, pridelki s polja, gore v ozadju tako v predmetih kot v podobah skrivajo 

spomine na običaje in doživetja ob domačih opravilih ter obujajo čase tradicionalnih kmečkih obrti.  
 
 

  
 

Motiv ostrnice, senene kopice, ki je za deželo 

Notranjske tako zelo značilen, je Ludvik Šraj 

tipiziral v njenih sekvencah grajenja in 

propadanja. Če je ta motiv še tako vztrajno 

ponavljal, ko je navidez ostrnica podobna 

ostrnici, se je vanj v resnici poglobil in raziskal 

proces od nastanka, zorenja, do postopnega 

uničenja pod različnimi vremenskimi vplivi. V 

tihožitjih, ki so nekakšna priprava na slike 

krajin, si lahko avtor poteši željo po 

ustvarjanju, kadar izhod v naravo pozimi ni 

mogoč. Male slike, ki so nastajale z lahkoto in 

spontanostjo opazovanja predmetov, so gonilna 

sila spominov na prijetne in pomembne 

dogodke preteklega življenja. 

 

Šraj se preizkuša tudi v figuraliki in animalizmu, kjer s pogumno formo uokviri figuro. Oblike njegovih 

motivov nosijo pomene, ki jih ljudje delijo že stoletja. Med njimi ostajajo nekateri zanj posvojeni in 

pravzaprav posvečeni. Prav ostrnice so se ljudem vtisnile v spomin, v kosti njihovih prednikov po 

potrebi preživetja. Vitalnost v njihovi pokončni obliki sledi naravni zakonitosti odtekanja vode. 

Naravna danost življenja z ostrnicami vzbuja v avtorju plovbo po zanesljivi poti med čermi svojega 

življenja.  
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LUDVIK ŠRAJ je bil rojen l. 1947 v Vrhniki pri Ložu v Loški dolini. Dokler mu sestra ni prinesla 

pravih oljnih barv, je ustvarjal z ogljem in svinčnikom. Slikati je začel v prvem razredu osnovne šole 

in nadaljeval kot samouk. Izpopolnjeval se je pri različnih mentorjih in deloval kot član likovnega 

društva Kačji pastir. Služboval je kot voznik tovornjaka in avtobusa. V večerno izobraževanje ob delu 

je zahajal tri mesece na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Udeležuje se srečanj in kolonij 

slikarjev samoukov po Sloveniji. Od leta 1976 je razstavljal na skupinskih in samostojnih razstavah, 

od tega v Papirnici Vevče, v Kovinoplastiki Lož, na Ministrstvu za delo Ljubljana, Upravi za obrambo 

Postojna. Leta 2017 je bila na ogled njegova retrospektivna razstava na Gradu Snežnik. 
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