
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Vas vljudno vabita na odprtje spominske razstave:

JANEZ SODJA
1 9 4 8  -  2 0 1 3

Naj ne pojdem mimo tebe, 
Naj te moja roka najde …

(Tone Pavček)

ki bo v torek, 8. aprila 2014, ob 19. uri, 
v Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki,

Tržaška cesta 25.

Razstava bo odprta do 5. maja 2014,
od ponedeljka do petka, od 10. do 13. ure, 

ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Razstava bo na ogled tudi ob drugih prireditvah 
v Cankarjevem domu.



Likovna umetnost ga je tako čedalje bolj prevzemala. 
»Nisem še zares vstopil v ta svet,« je Janez pravil o sebi, 
»vendar ponižno in potrpežljivo stojim pred vrati. Vztra-
jam.«  In je vztrajal, opogumljen z odzivom ljudi, ki so 
pobliže opazovali njegovo delo.                      

Samostojne razstave je imel v GRC Zapolje v Logatcu, v 
Stekleni galeriji v Logatcu, v OŠ Ivana Cankarja na Vrhni-
ki, na  Jesenicah, v hotelu v Dobrni, v OŠ Žirovnica in v 
Cankarjevem domu na Vrhniki.                            

Želel in načrtoval pa je še mnogo več, nazadnje 
je pripravljal razstavo kipcev iz siporeksa. Pa je 
ostala nedoživeta in  mnogi kipci nedokončani.                                                                                   
Janez je vse, kar je počel, počel s pokončno držo, z ljube-
znijo in z veseljem.

In takega imejmo v spominu.    

                                                                                                      M. S.                                   

Janez Sodja se je rodil v Zabreznici, v vasici pod Stolom, 
od koder ga je pogled na Jelovico, Blejski grad in Julijske 
Alpe s Triglavom vedno znova očaral. Po gimnazijskih letih 
na Jesenicah je odšel študirat v Ljubljano, kjer je na Peda-
goški akademiji končal študij fizike in matematike. Že prav 
kmalu ga je pot pripeljala na Vrhniko, kjer je poučeval na 
Osnovni šoli Janeza Mraka. Po združitvi obeh vrhniških šol 
v Osnovno šolo Ivana Cankarja je postal pomočnik ravna-
telja, leta 1984 pa ga je Svet šole prvič imenoval za ravnate-
lja. To delo je z velikim žarom, s pogumom in z zaupanjem 
v ljudi opravljal petindvajset let, vse do svoje upokojitve.

Radovednost in ustvarjalnost pa sta ga gnali dalje. Spro-
stitev, veliko zadovoljstvo in tesno povezanost z naravo je 
med drugim našel tudi v prvinskem, pa vendar  prefinjeno 
mehkem, čutnem in dovršenem oblikovanju lesa in ka-
sneje še siporeksa.                                                                                        
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Ob odkritju fraktalne geometrije ga je ta, s svojimi nesluteni-
mi zmožnostmi igrivega spreminjanja  oblik in barv, povsem 
prevzela. (Beseda fraktal izvira iz latinske besede frangere, ki 
pomeni zlomiti. Ta glagol se nanaša na lastnost, ki je veliko-
krat značilna za naravne objekte. Ti so namreč videti, kot da 
so sestavljeni iz delčkov, so nepravilnih oblik, zlomljeni.) Ja-
nez je z računalniškim programom tako odkrival, raziskoval, 
rezal, sukal, krčil, raztegoval in  barval majhne fraktalne obli-
ke, dokler  niso nastale všečne podobe.                                                 


