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Razstava je nadaljevanje Kiblinega velikopoteznega
programa na svoji "satelitski" lokaciji Kibla Portal v
prostorih stare tekstilne tovarne. Don't Be Afraid,
You Are The Best se posveča premagovanju strahu
pred velikostjo slikovno obravnavane površine.
Projekt je pripravila Petra Varl, umetnica in profesorica
na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru, ki je k sodelovanju povabila
obsežno bero umetnikov in svojih študentov. Gre za
soočanje z velikostjo površine prek različnih umetniških
rešitev, v katerih sledimo sodobnemu intermedialnemu
načelu ustvarjanja umetniške podobe, ki nastaja s
pomočjo projektorjev, grafoskopov in šablon.
Od ustvarjanja z ogljem in čopičem pa vse do saj,
vina in gasilnega aparata
Celoto vseh razstavljenih del zaobjema medij risbe.
Prav za to priložnost ustvarjena dela so neke vrste
projekcije, v katere je gledalec povabljen vstopiti in
postati del naslova. Z njim Varlova nagovarja, da naj
nas ne bo strah, saj smo najboljši! Na razstavi tako
sledimo klasični risbi z ogljem ali čopičem, do
nastajanja podobe s pomočjo šablon. Velja izpostaviti
tudi dela, ustvarjena s sajami, vinom, in delo, ki je bilo
"narisano" s pomočjo gasilnega aparata.

Črno-beli fotografski portreti,
izdelani na papir
Svoje stenske risbe razstavljajo: Larisa Adanič, Kaja
Avberšek, Boris Beja, Nataša Berk, Saša, Bezjak, Saša
Bitenc, Vesna Bukovec, Nežka Cestnik, Mina Fina, Anja
Gelt, Aleksandra Gruden, Betina Habjanič, Lori Hiti, Sara
Hočevar, Tamara Hršak, Nana Irgolič, Tanisa Jahić, Tanja
Jakopin, Natalija Juhart, Doroteja Ketiš, Laura Koder,
Kaja Konc, Lana Korčulanin, Lara Korošec, Manica
Kovač, Anja Kozel, David Kranjčan, Natalija Doris
Križman, Kristian Lah, Tadeja Lakič, Tina Lanišek, Nina
Logar, Nika Lopert, Ina Lutarič, Polona Maher, Karmen
Majerič, Simona Marot, Anja Medved, Matija Medved,
Jelena Pavlović, Anja Plemenitaš, Silvester Plotajs –
Sicoe, Sanja Pocrnjić, Borut Popenko, Andrej Praznik,
Zoran Pungerčar, Leon Ravlan, Rone 84, Urška Sabati,
Tajda Martina Senič, Veli Silver, Alja Sitar, Klavdija
Skrbinjek, Beli Sladoled, Katja Smolar, son:DA, Lucija
Stakne, Marička Stakne, Zora Stančič, Vojko Stiplovšek,
Sara Strožič, Valentina Škofic, Urška Školnik, Andrej
Štular, Žan Valenčak, Petra Varl, Erik Vodenik, Polona
Vovk, Sašo Vrabič, Mojca Zlokarnik, Sara Žičkar, Jernej
Žumer. Foto: KID Kibla/Vojko Stiplovšek
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Dotična razstava oziroma projekt razsežno razstavišče
spreminja v prostor živahnega kreativnega dialoga med
pripadniki različnih generacij ustvarjalcev. Navidezno
preprosta, a prav v svoji minimalistični jedrnatosti
kompleksna izraznost risbe je predmet večne
fascinacije.

Portreti skladateljev kot odmik od
klišeja glasbenikov

Ko risba stopi s papirja
Žiga Dobnikar v spremnem besedilu razstave zapiše,
da "Don't Be Afraid, You Are The Best sooči risbo,
pogosto razumljeno kot intimno, krhko in razmeroma
majhno, z ogromnimi belimi površinami razstavišča in
"uličnimi" dimenzijami del. Izviren in eklektičen nabor
povabljenih umetnikov – slikarjev, kiparjev, ilustratorjev,
uličnih umetnikov, grafikov idr. – s suverenimi
avtorskimi izrazi, izziv prostora ter sodelovanje s
študenti, ki prvikrat razstavljajo v tovrstnem kontekstu,
poskrbijo za razstavo, ki seže onstran svojih likovnih
gradnikov."

Kako je 1. svet. vojno doživljal prvi
slovenski olimpijski šampion

Ženska prvinskost in ranljivost,
ujeta v fotografski objektiv

Več novic ...

Po uspešnih razstavah Soft Control in Materialnost sedaj
stene prostora zapolnjujejo stenske risbe umetnikov in
študentov pedagoške fakultete v Mariboru. Razstava, ki
premaguje strah pred velikostjo slikovno obravnavane
površine, predstavlja različne umetniške rešitve. Foto:
KID Kibla/Vojko Stiplovšek

Projekt sloni na delu in načinu delovanja selektorice. Ta
povezava je pravzaprav rdeča nit razstave in procesa
za njo. Na eni strani se povezava kaže na povsem
formalni ravni – pomensko polje risbe je razširjeno,
risba stopi s papirja na stene in si prilašča formate, ki
zanjo niso tipični. V svojem bistvu je projekt izrazito
povezovalno naravnan – študentje, pod mentorskim
vodstvom Varlove, in povabljeni umetniki sodelujejo v
procesu nastajanja.
Na odprtju bo ob 20.00 nastopil trio Baraka (Janez
Dovč, Goran Krmac, Nino Mureškič), nato ob 22.00
skupina InBetween (Urban Jurca, Dejan Žerdin,
Gašper Miklavčič, Doris N. Križman), večer pa bo
sklenil dvojec PMP oziroma Party Monster Performans.
P. G.

Žiga Dobnikar v spremnem besedilu pravi, da "Don't Be
Afraid, You Are The Best ni zgolj razmislek o prostoru in
risbi. V svojem jedru je projekt izrazito družaben,
povezovalen – študentje, pod mentorskim vodstvom
Varlove, in povabljeni umetniki sodelujejo v procesu
nastajanja razstave, skupaj delajo, se pogovarjajo,
družijo in tako izmenjujejo mnenja, pristope k delu ter
izkušnje. Tako projekt nosi izrazito pedagoško konotacijo
– postane platforma medgeneracijskega sodelovanja,
kreativne izmenjave med uveljavljenimi umetniki in
njihovimi mlajšimi nasledniki". Foto: KID Kibla/Vojko
Stiplovšek
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