
 

JAVNI POZIV 
 

Ustvarjalke in ustvarjalce s področja vizualnih umetnosti, ki še 

študirate ali pa ste študij zaključili v zadnjih treh letih (najkasneje leta 

2015), vabimo, da se prijavite na poziv k sodelovanju na letošnji 

razstavi študentov v Galeriji Škuc. Izbor del za razstavo bo opravil 

Staš Kleindienst.  

 

V prijavi pošljite kratek življenjepis, portfolio ter kontaktne podatke. Na 

podlagi prispelega materiala bo narejena okvirna selekcija, nadaljnja 

komunikacija bo potekala individualno. Prijave pošljite najkasneje do 

12. aprila 2018 na elektronski naslov galerija@skuc.org. 

 

Razstava nima vnaprej določenega vsebinskega fokusa ali razpisane 

tematike, raje kot to, se bo osredotočala na medij slike, na vlogo in 

položaj slikarstva v kontekstu sodobnih umetniških praks. V današnjem 

času je nekako pričakovano, da umetnik ustvarja v različnih medijih, da 

je izbira medija predvsem posledica koncepta ali raziskave, da je delo 

projektno in da so prehodi med mediji nenadni in hipni. Zabrisana je 

tudi meja med umetnikom, teoretikom, producentom in birokratom, ki 

se vsi združijo na enem mestu, v eni osebi ali kolektivu. Po drugi strani 

pa je specifika slikarstva, kot najbolj tradicionalnega izmed vizualnih 

medijev, da zahteva procesualno delo in 'celega' umetnika, da sta za 

resno slikarsko delo potrebna čas in razvoj, ter da rezultati pogosto 

niso vidni takoj. Slikarstvo prav tako nikoli ni samo odslikava 

družbenega, ampak je vedno nekaj manj in nekaj več od tega. Je 

umetniška praksa, ki ima globoko v sebi zapisan razcep med iluzijo in 

materialnostjo in kot taka od gledalca zahteva, da se na sliko ne odzove 

samo racionalno, ampak tudi telesno. Nekaj podobnega v kontekstu 

razlike med videom in sliko opazi David Hockney, ko izjavi: "Video 

prinese svoj čas k tebi, ti prineseš svoj čas k sliki." Prav ta način 

gledanja pa nekako tudi kljubuje današnji logiki mimobežnega pogleda, 

ki nam ga ponujajo digitalne naprave s tem, ko nas, kjerkoli že smo, 

zasipajo s (pre)obilno množico informacij. Ali lahko torej z današnje 

perspektive gledamo na slikarstvo (ali na odločitev za slikanje) kot na 

neke vrste subverzijo, kot na neke vrste upor ne samo prevladujočim 

paradigmam v sodobni umetnosti, ampak predvsem upor načinu 

gledanja, ki ga vsiljuje današnja, od (zabavne) tehnologije odvisna 

družba? Ali pa naj se slikarstvo novim paradigmam gledanja prilagodi 

in s tem, podobno kot ob rojstvu fotografije, ponovno temeljno 

preoblikuje lastno 'izvorno kodo' in navsezadnje tudi lastno družbeno 

vlogo? V iskanju odgovorov na ta vprašanja vabimo k prijavi predvsem 

ustvarjalke in ustvarjalce, ki ustvarjate v mediju slikarstva, oziroma 

vlogo in položaj slikarstva tematizirate preko drugih medijev. /S.K./ 
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