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Slikarka Alenka Sottler, prejemnica velike agrade za ilustra ijo a tretje  hrvaške  ie alu 
ilustra ije v Galeriji Klovićevi dvori leta 2010, je kot avtorica prisotna na vseh pomembnih 

svetov ih a ifesta ijah, posveče ih ilustra iji. Ka didatka za A derse ovo agrado leta 
2011 – kar v slovenski javnosti ni dovolj izpostavljeno – na razstavi v Mariboru znova odkriva 

lucidnost in kritič ost. S svojo izvirnostjo so v Zagrebu izpostavljeni ciklusi grafik in ilustracije 

izbrane poezije. Ustvarjalka čudež ega opusa z eksperimentiranjem s slikarskimi tehnikami 

i  z oč o sugestiv ostjo ustvarja čarov ijo za gledal e. 

Ilustracije Alenke Sottler prikazujejo o iskoval e  ved o ove rešitve, sveži o, i ovativ ost 
i  življe jsko e ergijo, skratka tisto, kar predstavlja kvaliteto, ki bi jo manifestacije 

predstavitev ilustracij v mednarodnem kontekstu morale podpirati. Njen opus je nakazal 

ož osti predstavitev v različ ih edijih, ed arod o prepoz av ost, vred ote je skozi 
intelektualno nadgradnjo, postavljanje vpraša j i  pri erjav. Izstopa med ilustratorji, 

prepoz av a po ojstrski ris i, s katero s poz ava je  tradi ije slove ske šole upodabljanja 

popularnih svetovnih pravljic, preizprašuje ose e izzive, za kar je potre o izvrst o 
literar o predz a je, ata č a roka i  a alitič o oko. Ustvarja ilustra ije, pol e 
arhitekto sko ko pleks ih, etafizič ih prostorov, s kateri i gradi pose e , delno 

idealizira , večdi enzionalni svet. Svojevrsten sodobni iluzionizem je med ostalim oblikovan 

tudi z igro kontrastov in monokromatskostjo. Ta svet, za razliko od danes vseprisotnega 

potroš ištva, le ega opazoval a izčrpava s kompleksnostjo, ambicioznega pa z navidezno 

her etič ostjo prizora i  v vsake  pri eru izključuje pasiv ost. Podoben pristop bi lahko 

gledal e zai teresiral že s teh iko i  di e zijo origi ala, za razliko od pogosto aroče ih, 
plača ih ilustra ij. V nasprotju s komercialnim pristopom k ilustraciji Alenkin stil nadgrajuje 

in dopolnjuje, e da i izgu ljal pri kas ejših reproduk ijah. O  razu eva ju sveta i  
prilju lje e literature ji je uspelo o držati tudi zapušči o ust ega izročila ter rez 
ko pro isa vključiti več edijev. Da es prevladujoča vizual a sporočila, o  ezadost i 
so iološki a alizi in pri po a jka ju kritič osti, zasiče ost s sla i i s likov i i rešitva i a 
tv progra ih, eselektiv o kopiče je podatkov s splet ih stra i, prav tako kot letakov s 
promocijskimi aktivnostmi šopi g-centrov, podčrtujejo pomanjkanje prave ilustracije kot tudi 

res ih ko e tarjev. Kot da s o sa o črti e i  številke praz e kode, rez ide titete.  

V duhu galerijske pro o ije res ega u et iškega projekta, pa aj je to časopis a ali 
literarna ilustracija ali kaj drugega, bi v inovativnih vizualnih vsebinah, kakor jih vidimo na tej 



razstavi, orali skupaj preseči vsilje o u ifor o sliko. )asipa i s enenostjo bi brez takih 

doživetij težko osvežili svoj pogled a s isel vred ot. Skozi pro es je seveda ogoče 
ko i irati izkuš je slikarja, kiparja, dizaj erja, založ ika. Likov a pu lika i lahko ed 
drugi   prepoz ala kot ko č o odločil o percepcijo ne samo likovno te več tudi vse i sko 
kvaliteto, še pose o a področju ilustra ije za odrasle. Poezija – lirič a, ose a, i ti a ali 
tudi eo javlje a proz a dela "raztegljivih" for  je do rodošla i spira ija. ) adgrajeva je  
osebne meditacije o likovnosti, z najdenjem mesta prodora v bistvo duhovnega prizora, je 

Ale ka v ekaterih doseda jih delih kreirala del o za ak je o, adreal o real ost … Ali gre 
za ate atič o ko struira  svet o u e tal ega, e-e o io al ega prizora z re esa č o 
globino, ki lahko proizvede o čutek rezčasja? Ali gre za kreativ o doku e tira je os ov ih 
zako ov optike? Ali govori o o editativ i potrpežljivosti risarke s kritič o dista o s 
perspektive lajših? Ale ka Sottler pri i terpretira ju res ih te  upora lja i ovativ e 
postopke. Med ostali i izrezuje tiska o esedilo, ga po a jšuje, povečuje iz ra e 
sintaktič e ele e te, jih osvetljuje, pote i, da i iz vsega tega sestavila ajvečkrat čr o-

belo ilustracijo. Tiste, nastale s filozofsko-risarskim preverjanjem banalnih trgovskih kod, 

poudarjajo  njeno posebnost. 

Z ilustracijami v knjigi Prividi Nika Grafenauerja, za katere je nagrajena s samostojno razstavo 

v )agre u, ji je uspelo a soraz er o alih for atih a tiska e  velike  for atu pričarati 
emocije in duhovna stanja vseh "nas" v da aš ji so ial ih ko tekstih. Podo i for ati, 
sestavljeni iz stotin drobnih potez, s katerimi celota pridobi globino razlage in ne samo 

volu e ,  pa tudi glo i o kritike potroš iške druž e, predstavljajo os ovo te postavitve. 

Z interpretacijo teme "Splav Meduze" umetnica razkriva, da literarno in zgodovinsko znani 

liki, prav tako kot slikarji ali da aš ji avad i ljudje, hlepijo za ovi i avto o ili, sogovor iki 
ali i terpreti, ajpogosteje v korpora ijsko dizaj ira e  i  potroš iške  laž e  svetu 
pravljic za odrasle.  

Koraljka Jurče  Kos, )agre , ja uar  

Vabljene in vabljeni! Vstopnine ni! 

Razstava bo na ogled do 4. februarja.  
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