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,,Chodźcie, bo wszystko jest gotowe” 

 

Objaśnienia i biografia artystki 

 

Opis obrazu 

 

Chciałam poruszyć dwa tematy: Słowenię i przewodnią biblijną historię 

uczty. W górnej części obrazu widać poruszające się kobiety 

w narodowych strojach słoweńskich; są okryte czepkami i szalami. 

Półkolisty ornament ozdobiony słoweńskim haftem ludowym przedstawia 

talerz lub stół z powszechnie znanym słoweńskim ciastem – potica. 

Winogrona pochodzą z winnic z różnych regionów Słowenii. Stół 

udekorowany jest, sercem licitar – pomyślanym jednocześnie jako 

pamiątka/suwenir  i symbol miłości – zrobionym z miodu produkowanego 

przez tutejsze pszczoły kraińskie i słoweńskim goździkiem. 

Częściowo ukryte pod stołem widoczne są dzieci żyjące gdzieś na marginesie. To one 

usłyszały zaproszenie na ucztę. Bezdomna kobieta trzyma w ramionach dziecko, niewidoma 

kobieta z rękami wysuniętymi do przodu, przygotowuje się do zrobienia kroku, osoba 

niesłysząca reaguje na zaproszenie zmieniając ustawienie głowy, mimowolne spastyczne 

ruchy dziewczynki wskazują na jej radosną akceptację zaproszenia na ucztę. 

Używałam kolorów słoweńskich haftów ludowych, czerwieni i bieli. Zielone tło podkreśla 

zieloną naturę Słowenii, pola i lasy. Ciepłe barwy wyrażają szczerą radość dzieci 

z zaproszenia. 

 

Malarka Rezka Arnuš 

 

Rezka Arnuš urodziła się w 1953 r. w Božakovie koło Metliki, 

w Słowenii, w siedmioosobowej rodzinie chłopskiej. Ciężko pracowała, 

by ukończyć szkołę średnią i pomaturalną szkołę fizjoterapii. Z powodu 

problemów ze wzrokiem przeszła na rentę w wieku 46 lat i wtedy 

zaczęła malować. Tworzy i mieszka razem z rodziną w Dolenjskich 

Toplicach. Jest mężatką, ma dwóch synów i troje wnucząt. Lubi 

pracować w ogrodzie, jeździć tandemem ze swoim mężem, gotować, 

słuchać audiobooków. Śpiewa też w chórze i prowadzi domową salę 

gimnastyczną dla kobiet. Dowiedziała się o ŚDM w 2017 r. po 

otrzymaniu zaproszenia do udziału w warsztatach artystycznych 

przygotowujących ŚDM 2019. 



Mimo niepełnosprawności artystka – amatorka tworzy swoje prace od 18 lat. Przy zwykłym 

świetle jej oczy pracują zaledwie w 5%. Uczyła się malarstwa pod kierunkiem kilku 

mentorów, a największy wpływ wywarł na nią malarz akademicki – Jože Kumer. Jest 

członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Mavrica Novo Mesto, Artoteki Bela Krajina 

Towarzystwa Sztuk i Kultury Črnomelj oraz sekcji sztuk pięknych Towarzystwa Sztuk 

i Kultury w Dolenjskich Toplicach. 

Jej ulubionym motywem są krajobrazy, martwa natura, obrazy Białej Krainy, a ostatnio 

maluje figurki, akty i abstrakcje. Jej charakterystyczny styl jest kombinacją tradycyjnych 

narodowych postaci i symboli oraz uczuć i doznań wewnętrznych. Artystka bierze regularnie 

udział w plenerach artystycznych i warsztatach malarskich „ex-tempores”. Prace Rezki, które 

przyniosly jej wiele nagród i wyróżnień, były pokazywane na 17 autorskich wystawach 

i ponad 200 grupowych w Słowenii i za granicą. 
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