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Igor Banfi doživljanje domače panonske krajine prenaša na velika platna, ki niso le odsev podobe 
prekmurske ravnice, ampak tudi prostori kontemplacije, kamor se lahko zateče izgubljena duša. 

Tavajoče in iščoče nedoločljivo so abstrahirane figuralne oblike, ki naseljujejo in oživljajo arhai
čne, lirične pokrajine prekmurskega slikarja. Vertikalne, ponekod brezoblične, ponekod pa že 
skoraj utelešene podobe, potujejo, izginjajo (v vodi) in se prikazujejo gledalcu, katerega v izrazito 
intimnem, duhovnem občutju soočajo z njegovo lastno eksistenco, preizpraševajoč osamljenost, 
samoto, odtujenost, vse odtenke hrepenenja in mogočega odrešenja. 

Banfi v barvni paleti ostaja zvest zemeljskim tonom, ki jih le redko presekajo odtenki živo rdeče
ga sončnega zahoda. V dela vključuje tudi zemljo kot taktilen element. Skupaj z oljno barvo jo 
nanaša na platno kot teksturiran gradnik slike, ki sublimno vsebino ozemlji v realnosti. Barvno 
je prisotna tudi zračna, pomirjujoča modrina. Iz nje se na hladnih platnih rojeva megla, ki obda
ja osamljeno drevo ali komaj razpoznavno telo. Vedno osamljeno, četudi v dvoje, a največkrat 
samo, majhno in iščoče; otopljeno v ambientalno atmosfero nanosov. Kljub otožnosti zabrisa
nih figur in zamolklih barv pa iz horizontov v tonih bele in rumene seva neoprijemljiva pozitiva. 
Umirjenost neobljudene razplastene krajine skupaj z usklajeno harmonijo elementov v njej odpi
ra vrata metafizičnemu svetu, kjer sta omogočena tavanje in iskanje upanja na meji med nebom 
in zemljo.

Konstantna prisotnost naravnih elementov – zraka, zemlje in vode – medse vpenja intimne izpo
vedi in pušča prostor individualnemu sprehodu po lirični pokrajini. Naravni elementi izstopajo 
tudi v naslovih del, kjer zlasti voda in zemlja pogosto locirata motiv v specifičen kraj (na hrib, 
ob reko, morje ali jezero). Zrak pa v soigri z vodo in ognjem, tj. Soncem, napoveduje vremenske 
spremembe ali prihod/odhod svetlobe, kar ne določa zgolj vremenskega stanja v delu, ampak 
tudi notranje dogajanje v upodobljenem tavajočem.  

Scenografija Banfijevih likovnovizualnih pripovedi oziroma izpovedi, ki jih umetnik v izbranih 
platnih postavlja na ogled v KiBeli, sicer izraža specifičen genius loci Banfijevega izvornega oko
l ja, kjer se v težkem, monotonem horizontu, sublimnem barvnem šivu, spajata ali ponekod že 
popolnoma zlivata zemlja in nad njo raztegajoče se nebo. 
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