Slikar France Boltar

Franc Boltar – slikar, 1923-1978
Vir: Franc Boltar – Šivčeva hiša (levo)
France Boltar razstavlja v dvorani radovljiške graščine. Slikar France Boltar iz
Radovljice, se prvikrat samostojno predstavlja javnosti.
Njegova dela nam predstavljajo subtilno slikarsko naravo, ki se izraža predvsem v
realističnih, mehko občutenih krajinah. Motivi iz stare Radovljice, Mojstrane, Šobca
itd. nam ga kažejo kot slikarja, ki z naravno verjetnostjo posreduje motiv, hkrati pa
vnaša vanj razpoloženje, ki daje njegovim slikam posebno mikavnost. Tudi motivi iz
Štajerske, Dolenjske in obmorski motivi nam posredujejo hkrati krajinkse tipičnosti in
lirično razpoloženje.
Na enoten osnovni ton uglašene krajine z razgibano oblikovanimi drevesi in nebom,
prepreženim z oblaki, so na naši razstavi tista dela, v katerih slikar previdno, toda
zanesljivo išče svoj lastni izraz.
Poleg barvne uglašenosti in razpoloženjskosti Boltarjevih del, je značilna zanj tudi
odlično grajena kompozicija, ki posreduje gledalcu vtis harmonične urejenosti narave.
Čeprav mu je vsakdanje delo večkrat preprečevalo načrte, slikar vendarle, kot
dokazujejo razstavljena dela, odlično obvlada slikarsko tehniko, v našem primeru
akvarel, pa tudi olje, s katerim se bo predstavil na eni svojih prihodnjih razstav.
Že njegova prva samostojna razstava nam kaže avtorja kot dokaj zrelega slikarja. Ob
bolj kontinuiranem delu na slikarskem področju bo brez dvoma nadaljeval tudi v
smeri večje neodvisnosti, od motiva in še pogumneje iskal svoj izraz v krajini.
Naslednja razstava v olju nam to dokazuje.
Rodil se je 2. avgusta 1923 v Novem mestu. Pred vojno se je učil risanja pri Hinku
Smrekarju, odličnem ilustratorju in karikaturistu iz slikarske skupine Vesnanov. Leta
1946 je končal učiteljišče, 1955. pa pedagoško akademijo – likovno smer.
Izpopolnjeval se je na raznih likovnih seminarjih v Ljubljani in kot dopisni član
likovnega tečaja v Münchnu. Zaposlen je kot likovni pedagog na osnovni šoli v

Radovljici. Prav zaradi poklicne prezaposlenosti se je doslej vse premalo posvečal
svojemu najljubšemu delu – slikanju. / Maruša Avguštin
Vir: Glas, 27. 3. 1971

France Boltar razstavlja v Radovljici. V dvorani radovljiške graščine so v soboto
zvečer odprli razstavo domačina Franceta Boltarja. Avtor, ki se predstavlja z akvareli,
hkrati dokazuje, da odlično obvlada tovrstno tehniko. Pripravlja pa tudi že drugo
samostojno razstavo, na kateri bo prikazal slike v olju. Razstava bo odprta do 31.
Marca, vsak dan od 10. Do 12. Ure. In od 15. Do 17. Ure. / A. Ž. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 24. 3. 1971

France Boltar in TD Radovljica. France Boltar je bil avtor grba TD Radovljica. Kdaj
točno se je začel grb uporabljati nam (še) ni uspelo dognati. Zagotovo pa imajo
njegov logotip razglednice, odposlane v sedemdesetih letih.

Nekaj Boltarjevih osnutkov grba za potrebe TD Radovljica
Vir: Stara Radovljica (arhiv TD Radovljica)

Radovljica – z Boltarjevim grbom, od. 1975
Vir: DAR (TD Radovljica; foto Bole in Smerke)

Eden izmed mnogih osnutkov Boltarja za potrebe TD Radovljica
Vir: Stara Radovljica (arhiv TD Radovljica)
Op.: Celovita zbira vseh Boltarjevih predlogov za potrebe TD Radovljica, je
objavljenih v Stari Radovljici (Podobe letoviške Radovljice, avtorica Nadja Jere).
☼☼☼☼

Kratek življenjepis Franca Boltarja
Vir: Franc Boltar – Šivčeva hiša
♣♣♣♣

France Boltar. Pred pragom novega šolskega leta so v Radovljici pretreseni zvedeli,
da se hkrati s starimi in novimi učenci osnovne šole A. T. Linharta v čakajoče učilnice
nikdar več ne bo vrnil tudi njihov likovni pedagog France Boltar.
France Boltar je bil doma iz Novega mesta, kjer se je rodil 1923. leta. V radovljiški
občini je našel svoj novi dom leta 1952, ko je postal upravitelj osnovne šole v
Begunjah, čez leto dni pa je kot likovni pedagog začel učiti v radovljiški osnovni šoli.

France Boltar je bil umetnik, predvsem akvarelist, ki je sodeloval na različnih
skupinskih razstavah in samostojno razstavljal v številnih krajih Slovenije. Bil je tudi
udeleženec Groharjeve kolonije v Škofji Loki in Forme vive v Kostanjevici. Prejel je
številna priznanja, lani pa tudi najvišje priznanje za delo na kulturnem področju, ki ga
podeljujejo gorenjske občine – Prešernovo nagrado.
Ni pa bil samo umetnik, temveč tudi mentor članom radovljiške amaterske likovne
skupine Likor, predvsem pa svoji veliki ljubezni – mladini. Zato ni bilo čudno, da so
učenci – risarji pod njegovim skrbnim vodstvom prejeli na raznih natečajih ničkoliko
priznanj.
Bil je pravi učitelj učencem in učiteljem, zato bosta v osnovni šoli A. T. Linhart, v
razredih, kjer je mnogokrat ostajal dolgo po končanem pouku, ostala za njim največja
praznina in trajen spomin. / S. T.
Vir: Delo, 1. 9. 1978 - (Stara Radovljica)
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