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THE NEXT DAY: 
WICKED WITCH 
OF THE WEST

M A T E J  Č E P I N

NASLEDNJI DAN: 
HUDOBNA ZAHODNA 
VEŠČA

Lolita House II, 2021–2022, olje, les, 25,3 × 30,3 cmRdeča hiša, 2020, olje, smola, platno, 25 × 30 cm Vrtovi gospe R, 2019, olje, smola, vosek, platno, 200 × 150 cmDouble Play (Dvojna igra), 2019–2020–2021, olje, vosek, smola, platno, 200 × 150 cm 

Rdeča hiša (Bordel), 2021, olje, les, 8,3 × 25,2 cm
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MATEJ ČEPIN 

The Next Day: Wicked Witch of the West

(Naslednji dan: Hudobna zahodna vešča)

Vsi dogodki, ki se mi vrtijo pred očmi, mi dajejo občutek, kot da sedim na vrtiljaku, in ob njih 
doživljam neke vrste omotico in vrtoglavico. Ob tem, ko vame prihajajo podatki, ki se kot nekakšen 
(računalniški) virus vseskozi podvajajo in množijo, se razmnožujejo in fantazmagorično občujejo, da 
zagotovijo želeno produkcijo, reprodukcijo svojemu gospodarju. Tistemu lažnivemu, temačnemu 
gospodarju, ki hoče na vsak način prodreti v svet, moj svet, in mi ga krojiti, vsiljevati svoj prav, ga 
oblikovati in preoblikovati po svojih vzorcih. 
Ta gospodar, ki hoče, da navidezni koncert čutim, doživljam in sprejemam, kot ga dirigirajo njegovi 
slavni dirigenti, mi ne želi dopustiti lastnega doumetja, doživljanja. Želi, da razmišljam, kot hoče le 
on, in mi ne dopušča lastnega razmišljanja. Vendar se gospodar ne zaveda, da ima svet zanko, svoj 
nadzor, ki vsiljivca omeji na prazno sobo, na sobo navideznih sladkarij, slastnih slaščic, sobo, ki jo 
nadzoruje mogočna kraljica uma. Kraljica, ki ga zvabi v mogočne globine in še globlja, brezkončna 
brezna, ki imajo svoj odmev. Grozoviti odmev, odmev gospodarja in njegovih služabnikov.
Gre za strašljivo, temačno, travmatično in skrivnostno potovanje, Beckett, Kafka, Cankar, Proust, 
Joyce, Orwell (vseskozi si Eric nervozno zapisuje vse v beležko in mi govori o štirih, ki se z 
mogočnega dvorca na gori spuščajo v dolino, v mesto, veliko mesto, ki ima mogočno podzemno 
železnico). Prav vsi, tudi vse štiri sestre Brontë se gnetejo nasproti mene, sedeč in stiskajoč se na 
čudovitem oblazinjenem usnjenem sedežu rdeče barve, medtem ko s starim vlakom potujem skozi 
pokrajine cerebruma in cerebelluma mimo prečudovitih vrtov. Günter Grass me vljudno vpraša – 
če sme prisesti?– in mi ponudi šilček žganja, medtem ko prisede k meni. Prečudovita, a skrajno 
nevarna, prav mejna, so ta potovanja skozi noči, jutra in mogočne sončne vzhode ter zahode. Po-
tovanja umetnika, popotnika in čuvarja prepovedanih sanj v eni osebi ter Črne kraljice, skrivnostne 
kreatorke njegove poti. Ta prečudovita, a temačna ljubezenska romanca je kemija, je obsodba – 
deluje kot obsodba. Večni temačni romantik in kraljica sta obsojena drug na drugega, na večnost, 
večna izpraševanja, večne uganke, večna iskanja in srečanja, večna sprejetja, poljube in objeme 
ter večne zavrnitve pri mogočnih vratih v vrt. Mogočen je ta vrt, ki na dveh straneh in poteh včasih 
ostane zaprt vrt (Hortus conclusus). Mogočni vrt, na dveh straneh – na dveh poteh, katerih konca 
še ni nihče našel. Ena pot vodi naprej, druga pot vodi nazaj, vsaka vodi v neskončnost – v večnost. 
Vrata stražita mogočna čuvarja – mojstra zvijače uma. Resnica je izkrivljena, zvita, zavita, previta. 
Čas je krog. Vse, kar je ravno, je lažnivo, le čas je krog. 
Vseskozi me romantični kralj X opozarja na previdnost, ko potujem in ko se vračam, kaj pustim in 
kaj odnesem, ko se vračam. Ko se vračam, nisem vedno prepričan, če sem se vrnil tja, od koder 
sem potoval. Ne vedno. Občutim, da je veter drugačen, zato nisem prepričan.
Te nore vizije prihajajo iz materiala vsakdana. Ruševine krojijo civilizacijo in samoten krč mogočne 
agonije se skozi Kirkin srhljivi krik izlije v odmev mogočne noči.

                                                                                                                    Neznani popotnik

 
Petra Bizilj Silva 

Preplet svetov in trk elementov Mateja Čepina

Slikar Matej Čepin je v Generali galeriji prvič sodeloval že leta 2019 na skupinski razstavi 
Divjih v srcu. Takrat se je predstavil s tremi deli, na tokratni samostojni razstavi pa 
predstavlja več kot dvajset del, ki prikazujejo umetnikovo ustvarjanje od leta 2014 do danes.

V enem izmed najinih pogovorov ste mi dejali, da vas je slikarstvo pritegnilo že odkar 
pomnite. Kdaj ste začutili, spoznali, da želite slikati in da je to vaša pot? 
Slikati sem začel okrog leta 1998. Bolj resno lahko rečem, da od leta 2007, ko sem pridobil atelje. 
Vseskozi me je zanimal preplet romantičnega sveta, kjer se po navadi nekaj zaplete in zgodi se 
preplet voajerske detektivke, s fantazijskim svetom grozljivega in pravljičnega sveta. Že kot otrok 
sem požiral pravljice in druge najrazličnejše zgodbe. Nekatere so se mi vtisnile globoko v spomin in 
se zdaj prepletajo z resničnostjo, torej nekako tako – srečno do konca svojih dni.
Na vaših slikah zaznamo vpliv klasičnega slikarstva, naklonjenost do nizozemskega slikarstva 
17. stoletja, predstavljenega na modernističen način, pa tudi vpliv filma in filmskih likov 
iz filma Čarovnik iz Oza. Vaše slikarstvo je preplet različnih slogov, v svojih delih prikazu-
jete zgodbe današnjega sveta. Zanimajo vas vprašanja o bistvu človeškega bivanja in o 
njegovem obstoju. Motivika je zelo aktualna, saj prikazujete svet, ki ga poneumljajo razni 
resničnostni šovi, elektronski mediji, družbena omrežja, ki potiskajo posameznika in celot-
no družbo v pasivnost in otopelost. Podobe živijo svoje življenje, so odmaknjene od življenja 
tukaj in zdaj in izražajo vprašanje o smislu človeškega življenja. Vzete so iz različnih vsebin 
in tudi časov, nato pa se znajdejo v vašem svetu. Lahko poveste kaj več o tem? Se čutite 
modernista oziroma postmodernista s klasičnimi prvinami?

Morda, ali pa imam občutek, da prihaja vse z nekega drugega prizorišča. Seveda me vseskozi privlači in 
zanima nizozemsko slikarstvo 17. stoletja, a poleg flamskih mojstrov, sploh Jana van Eycka, me močno 
pritegne tudi Francisco José de Goya y Lucientes, španski slikar. Sam sicer ne vem, kam bi se lahko umestil, 
so pa name poleg slikarstva vsekakor vplivali film noir in televizijske serije iz 90. let, kot je Twin Peaks, vsaj 
skozi nekakšen pogled razmišljanja, na začetku blede zamisli pred slikanjem. Morda bi lahko rekel, da sem 
klasični slikar z nekakšnim neo pridihom (pridihom neoklasike). 
Kaj pomenijo vsebinski motivi, ki se velikokrat pojavljajo na vaših slikah? Pogosto naslikate motiv 
pokrajine s hišo in vrtom ali gozd, ki je neresničen in imaginaren, poigravate se s perspektivo. 
Drevesa sredi pokrajine niso naslikana s foto realistično maniro. Niso cvetoča drevesa, katerih 
cvetje in listje migetata pred našimi očmi, temveč delujejo kot nekakšni osameli jezdeci, ki    
iztegujejo roke na vse strani, njihova podoba pa nas navdaja s strahom in tesnobo. Kaj podobe 
ponazarjajo in kaj želite z njimi povedati? 
Svojih del običajno ne razlagam, niti mi ni to v interesu, saj to ni moj problem, je problem opazovalca. Po 
navadi ljudje iščejo najrazličnejše zgodbe in zgodbice, in če to razkrijem, postane vse skupaj nezanimivo, 
jaz pa želim ohraniti misterioznost. Lahko namignem, da gre za nešteta psihična stanja, ne le moja, pač 
pa stanja vsakogar. Gre za nekakšen zbirni center, ogromen muzejski depo s premnogimi nadstropji, ki 
jih povezujejo stopnišča in dvigala. Gre za večna vračanja, a po različnih poteh, torej sem jaz zdaj v vlogi 
opazovalca, a vedno z drugega kota oziroma vedno z drugega prizorišča. Vedno z neke druge perspektive. 
V hiši, ki stoji le nekaj metrov stran (če se vživim v slikarsko polje – razmišljam pa najbrž podobno tudi 
v resničnosti), se hkrati odvija nešteto variacij. Morda gre za sanje ali pa morda oni z drugega prizorišča 
sanjajo nas. 
Slikate samo z oljnimi barvami, smolo in voskom ali uporabljate tudi druge tehnike?
To so glavni pripomočki pri mojem izrazu in ustvarjanju. Se pa velikokrat pridružijo škarje, ki vse to razrežejo 
in na novo sestavijo, da nastane nekaj novega, nek drug pogled. 
V vaši barvni lestvici prevladujejo temnejši toni. Vas kdaj zamika, da bi slikali v živahnejših barvah? 
Nekako poskušam biti zvest sebi in to je moja barvna lestvica. Tako vidim življenje in svet, čeprav obstajajo 
tudi odtenki v živahnejših barvah. Morda bi drugače pomenilo, da je moje umetnosti konec. 
Naslovi vaših del so zelo domiselni, včasih celo dvoumni. Kako dobite zamisel zanje?
V glavnem se dogaja takole, da mi naslov kar prileti v misli in potem kroji nadaljnji proces. To se največkrat 
zgodi spontano. Prihajajo pa iz različnih spektrov raznolikih referenc klasičnega slikarstva, filma, popularne 
glasbe, televizijskih serij, literature …, tako da gre na koncu za nekakšen kolaž oziroma trk elementov, ki se ob 
navideznem razbitju ponovno sestavijo, a ne nujno po enakem vrstnem redu. Tudi naslov razstave je potegnjen 
iz odličnega, a  misterioznega filma Čarovnik iz Oza, ki je imel vpliv na širše množice (kolektivna hipnoza). 
Sam sem ga poskušal razbirati z različnih  kotov in perspektiv. Gre za drugo percepcijo, drugo reinterpretacijo.

BIOGRAFIJA

Matej Čepin, slovenski slikar, je bil rojen 25. julija 1977 v Celju. Nima formalne likovne izobrazbe, likovno 
se je izobraževal samostojno. Do zdaj se je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah 
doma in v tujini. Za svoje ustvarjalno delo je prejel več nagrad in priznanj, med drugim drugo nagrado na 
4. bienalu slik malega formata v Ljutomeru leta 2006, leta 2008 veliko odkupno nagrado mednarodnega 
slikarskega Ex-tempora v Piranu in leta 2009 nagrado grand prix mednarodnega slikarskega Ex-tempora 
v Piranu. Za nagrado grand prix je bil nominiran štirikrat, v letih 2008, 2009, 2013 in 2016. 
Od leta 2019 razstavlja v okviru umetniške skupine Divji v srcu (Jurij Kalan, Aleksij Kobal, Silvester 
Plotajs-Sicoe in Matej Čepin). 
Od leta 2017 ima status samozaposlenega na področju kulture. Deluje tudi kot kurator in organizator 
razstav drugih likovnih ustvarjalcev. Živi in dela v Celju. 
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Sunset (Sončni zahod), 2021, olje, les, 16,1 × 24,8 cm

Bela hiša, 2021–2022, olje, les, 25,5 × 30,2 cmZlobni sestri Grimm, 2019, olje, smola, platno, 240 × 190 cm

Blue Frank, 2020–2021, olje, platno, 15 × 30 cm

Nostalgija, 2022, olje, platno, 17,1 × 25,1 cm

Rumena hiša, 2014–15, olje, smola, vosek, platno, 200 × 150 cm


