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Poetika novega prostora 

Prostor lastnega bitja (prebivanja), ki ga živimo in kar nas določa kot samospraševalna bitja, ki »nikoli 
ne mirujejo«, saj so neprestano izpostavljena dvomom, se v likovnem organizmu transformira kot 
podoba okroglin (»življenje je verjetno okroglo« je v enem izmed svojih pisem bratu Theu napisal V. 
van Gogh) in enako še filozof Jaspers, ki ugotavlja, da je »Vsaka bit v sebi okrogla«. In prav ta 
metafora okroglin, ko samospraševalni sprožilec ponuja mlademu človeku znotraj študija likovnih 
zakonitosti tisto intimno neizmernost, ki ga lahko pripelje do lastne slike, risbe, skulpture. Do 
osebnega spoznanja kot likovnega presežka, kjer se arhitektura likovne pojavnosti bere kot iskriva in 
in iskrena izpoved in kar je med študijem označeno kot dosežek na raziskovalnem področju. 

Omenjena intimna ustvarjalna neizmernost se med študijem vzpostavlja postopoma, kot prvobitna 
vrednost – kot avtorsko delo. In prav ti občutki, ali »dosežki«, študenta uravnavajo kot likovnega 
intelektualca, oziroma uravnavajo njegov položaj v svetu, ki ga živi in soustvarja ali raziskuje. Letošnja 
zaključna razstava ponuja stopnjo intenzivnosti, kjer se pri slikanju barva uravnava kot slutnja ali kot 
posluh za svetlobo in ritem ali zven barve, ki se ob družbenih spremembah modificira tudi v obliko 
angažiranih intervencij. In kaj nam želi sporočiti prevrednotenje ustaljenih področij, ki jih študent 
povzema skozi potek študija? Razumemo ga lahko kot spoznanje, da je vse kar je danes naslikano, 
uglaševanje utripanja ali bitja srca, kjer se slutnja levi v ekspresijo strahu, v dvom ali v beg slikovitosti 
postpopartističnih fantazmagorij. In kadar iz slikarskih in risarskih del šelesti realnost prebivanja, je to 
poudarjeno s strogim odvzemanjem, da se ob tem nehote razkrije še nezavedno. Kakor da dela na 
razstavi zapolnjujejo vrzeli, ki jih vrtajo v naš čas sočasna družbena dogajanja in kjer se prisluškuje 
ranljivim prazninam, kjer se vzpostavlja dialog s seboj predvsem kot dvom ali celo prej omenjeni 
zastrašujoči beg. 

Na drugi strani gledalcu ponujajo dela, ki še zvenijo v optimizmu, saj so kot ilustracije (avtorskih 
tekstov) namenjene najmlajšim in nato še vrsta del, ki so kot likovne senzacije dozorela ob robu 
(razumevanju) modernizma kjer se raziskuje struktura slikarskih površin (tudi slikarskih objektov) ali 
barvitost oblik in povezovalna moč s področjem infantilne risbe. 


