
O OE.PHGIEDNI RAZSTAVI STUSATELJEV AI.U,
:.: [|$ BlLA v MESTNI GALERIJI '

Tialamenju
Rozstovs gi{'..prenesli v Beogrod in jo odpro v pone-

deliek r*-kulturnem domu Studentskegu mest[,

jubileja

Ze kar tradicionalna. pr.'tlstavitev izbranih siikarskih. srafiinih itr
kiparrkilr stvarft:ev, dlu(atelpv ljubljanske akademije iA likouno
umetno\t je ime[r. lc'tos ** posebno svedano obeleZje: pmznovanje
tridesetletnice'c_iistoja tega zavoda. Ob tej priloZnosti je iziel tudi
izjemno obreZen in slikovno bogat katalog, ki vsebu.ie vrsto nazorno
in tehtno napisanih ilankov o nastanku in rasti ljubljanske aka-
demije, o strukturi dcla na akademiji in njenih bododih nalogah;
pold tetr dlankov, ki so vsi izpod peres stroi<ovnega in pedagoSlqgi

- .ciseb$ zavoda, iniajo posebno vrerlnost seznami pedagoSkega, nepeda-

-:gqq*a kadra in seznam vseh Studentov, ki so obiskovali akademijo
'. -od 1945 do danes.

:"Pr€y v zvezi s to obletnico smo pridakovali S posebno tehten in
.1. !:valitetgn izbor likovnih stvaritev, zlasti 5e,. ker med'razstavljavci
:' pre@jqdiF slu$telji slikarske, kiparske, grafidne in restavratorske
',-,ipcialke, torej v glavnem ie skor4j formirane umetniSke osebnosti.
i... ..P{ii vtis, ki ga je dobil obiskov-alec razstave je, da so Studentje
,-'d*+i{anes mnogo manj vezani na delo in osebnost svojih profesorjev,' bolj se v njihovih delih odraZajo neke sploine umetnostne doktrine,

vplivi smeri, ki prevladufjo v SirSm likovnem prostoru. Temu je prav
'gotovo vzrok modno posodobljen, svobodnej5i, v okvire splblnega. socialistidnega izobraievanla usmerjen Studij. Istodasno pa lahko-z
Tadovoljstvom ugotavljamo, da je pojav nove figuracije spet vzbudil

.v€dji interes za poglobljen Studij temeljnih likovnih osnov, kot so
risanje i4 modeliranje po naravi, kar je bilo dozdaj dostikrdt \rzeto le
kot nujno zlo. O nazornosti towstnega Studija naljubljanski akade
m_iji nas poudi vrsta razstavljenih risb, eksaktnih Studij dlove3kega
telesa in predmetov v prostorskem kontekstu.

Slikarji, izmd katerih so nekateri Ze vedkat samostojno in
skupinsko razstavljali, nas ptav presenedajo s svojim solidnim likov-
nim znanjem in nadarjenostjo. Matpi Schmidt je pokazal svojo
inadice novc.figuralike;v teh drobcih izolirane in slikarsko monl-
mentalizirane vsakdanje realnosti se poudarjena risba posredeno
ujema z ubrano barvno_gmoto. Podobno ustvarja Branko Suhy, ki

.gradi svoj svet - napeikrat skupek portnih rekvizitov - z poeno-
stavljeaimi in le na dve tri barve omejenimi, dokaj pastozno nane&-- nimi barvnimi ploskvami. Marija Rus sb predstavlja z barvno kultivira-
nimi pejsaZi in sliko dimnika z watci, ki je r bistvu na dedi5dini
abstraktnega slikarstva zgrajen hiperrealizem. Podobno ustvarjata
Miha Vipotnik in Simon Mlakar. ki gradita predmete in prostor s
pomodjo ploskovitih, z meh ko, senzibilno lin ijo, omejujo dihoblikov-
nih sestavov. Zivka Maruiida odlikuje novoekspresionistidno slikar-
sko iskanje; njegov otroiki portret se zdi, kot da je gledan skozi
posebno optiko, ki gotove dele podaja kristalno jasnp, druge zabri
sane, barvno modno ekspresivne. f)arko Slavec je vsekakor eden od
bolj nadarjenih hiperrealistov; v svojih slikah podaja ,,tihoiitja"
sodobne civilizacije: zmeikane kante, papirne odpadke, pa tudi
,,klasitni" kruh, sadje in povrtnino. Ima izrqlen posluh in kultiviran.
obdutek za detajle. JoZc 'l'esten se v svojih slikah modno pribliiuje
magidnem re4lizmu Metkc Kraicvec; pridih romantike se duti v
slikah lrene Spendel. Med slikarji bi omenil le b zanimiv poskus
slikanja portreta na steklene ploiie Joieta Vr5daja, odlidno zastav-
ljen in izpeljan Zenski akt Marije Stupice, ter poskus ambientainega
slikanja Davida B. Kusika. Med grafidnimi stvaritvami, ki jih lahko
vidimo na razslirvi, so najbolj5e litografije, Ze kar lepo uveljavljenega
Rudija Spanzla; dosti lc zaostajajo odlidne jedkanice Marjana
Kravosa, ki prikazujejo svojstven in grozljiv svet nenavadnihpred-
metov in grafike Ignae Kol-oLr, ki nam podaja v rahlo simboliko
ovite prizore s ceste. Tu<li Janez Matelid se n2vlja v odlidnega
grafikr; v njegovilt seriograhjah je mnogo romantidnega obiutja,
oboliatcne_ga z n-ovimi_ cielnenti; Skoda, da se vdasrh preved pribliZa
g*afikam Joieta Spacala. '

I'lctl kiparskimi deii je Stutlija Zenstega ak-ta Jakova Brdarja
.vsekakcrr vredna omembe; piastika je nabita z Zivljenjsko silo. Zrczi
in ydrlinalni razbrazclana povrSina daje delu izredno ekspresivno
mod. Se bolj ekspresivno deluje doprsna portretna Sudija Zlatka
Rudolla: tudi ic tako grozljiv, spaden dioveiki obraz, razgiba &
vprav ira nl e (spresivna rrsh;r. I zrcd no nadarjeni sta vsekakor-Dubravka
Sambolec s scojimi polihromi-ranimi plastikami in Mirjam Zupandii s

svojstveno rnodeliranimi figurami otrok; tudi Mojca Smerdu s svojimi
ianrskimi plastikami, ienskirni figurami v najrazlidnejSih situacijah ie.
t'rkoj na zadetku svoje ustvarjalne poti ponuja neke, povsem nove,
oblikovne reiitve.

Na razstavi je bilo prikazano tudi deio na restavratorski specialki in
sic€r metocle tlela z vso ustrezno dokumentacijo in same umetnine, ki
so bile restavrirane' 

FRANC zA',,R


