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Vljudno vas vabimo na

razstave Tekst v podobi, 

ki bo v 

četrtek, 18. julija 2013

ob 19. uri

v galeriji Domžale.

Tekst in podoba se zdita na prvo pomisel dve ločeni izrazili, s katerima ljudje 
oblikujemo svoje misli, čutenja in ideje. Vendar je naveza med besedilom 
in podobo stara že tisočletja in prisotna od samih začetkov človekovega 
umetniškega izražanja. 
Državna tematska razstava, ki jo je za leto 2012 razpisal JSKD, nam v izboru 
najkvalitetnejših del ponuja širok razpon možnosti, ki jih je ustvarjalcem 
ponudila tema Tekst in podoba. Avtorji so elemente besedilnega v likovno 
podobo prenesli na različne načine ter z različnimi nameni in razumevanjem 
materije. Največ likovnikov je ostalo pri sliki, ustvarjeni v oljnih ali akrilnih 
barvah; tekst so uporabili kot nosilec družbenoangažiranega sporočila ali 
pa so črke, številke in besede vzeli kot ponujeni likovni material, iz katerega 
so sestavili likovno učinkovito podobo. To so zasnovali v bolj strogih, geom-
etriziranih oblikah ali kot igriv, sproščen avtorjev rokopis. Zanimiva in lik-
ovno zrela dela prinašajo tudi odtisi v različnih grafičnih tehnikah predvsem 
globokega tiska. Veliko ustvarjalcev je nadaljevalo z izkušnjo kolaža (temo 
prejšnjega razpisa), pri čemer so se v izbor uvrstila tista dela, pri katerih je 
besedilo ključen element podobe. 
Med fotografskimi deli po svoji duhovitosti izstopajo predvsem fotografski 
»ready-madei«, posnetki opozorilnih tabel ali segmentov popisanih zidov, ki s 
prenosom v drug medij dobijo popolnoma drugačne pomene in kvalitete.
Nekaj del, ki predstavljajo morda sploh najzanimivejši odsek razstave, se gi-
blje na mejnih področjih med sliko in skulpturo ali pa je kip le del širše zastav-
ljenega performansa. V dveh primerih lahko govorimo o skoraj konceptualno 
zasnovanih delih, ki se iztečeta v duhovito in lucidno rešitev. Tudi nekaj sicer 
čisto slikarsko zasnovanih del presega klasično razumljeno polje slike in se 
odreče steni kot površini za obešanje slik, ob tem pa gledalca vabi k aktivni 
udeležbi pri oblikovanju »končne« podobe. Kar nekaj del torej pričakuje ak-
tivnega gledalca, ki bo šele s svojo dejavnostjo in prisotnostjo osmislil samo 
delo.
Na razstavi v galeriji Domžale bo na ogled le približno polovica izbranih del, 
vendar dovolj za predstavo o tem, da je bila tema Tekst in podoba težek, a 
smiselen izziv za ustvarjalce, nevajene tovrstnih likovnih nalog. Verjetno pa 
bo razstava podobno težek zalogaj tudi za obiskovalce. Tako kot prvi bodo 
morali tudi slednji seči prek ustaljenih navad in pričakovanj. Za trud bodo, 
verjamem, nagrajeni. 
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