ALUO prehod
Razstava študentk in
študentov Oddelka za
slikarstvo UL ALUO
Lea Culetto
1000 in ena noč

Manuel Fabris
brez naslova

2016
mentorja: izr. prof. Zmago Lenárdič,
izr. prof. Žiga Kariž

Nina Oblak
brez naslova

2016/2017
mentor: izr. prof. Žiga Kariž

Galerija Equrna

14. 3. — 14. 4. 2017

2017
mentor: izr. prof. Bojan Gorenec

Nina Čelhar
brez naslova (Dusk)
2016
mentor: izr. prof. Marjan Gumilar

Neja Zorzut
Lateralno ležeči organ
2017
mentorja: izr. prof. Zmago Lenárdič,
izr. prof. Bojan Gorenec

Sodelujejo: Lea Culetto, Nina Čelhar, Andreja Glavica,
Manuel Fabris, Rok Horvat, Meta Hrovat, Ana Janež,
Natalija Juhart, Martina Jurak, Tina Konec, Janja Kosi,
Dalea Kovačec, Neža Knez, Milan Marin, Jana Nunčič,
Nina Oblak, Monika Slemc, Rea Vogrinčič In Neja Zorzut.

Martina Jurak in Neža Knez
Relacije dveh premikov, performans
Ljubljana, 2017
mentor: prof. Jože Barši

Delo na levi strani:

Andreja Glavica
brez naslova

Natalija Juhart,
barvna jedkanica in akvatinta

2017
mentor: izr. prof. Zmago Lenárdič

Ana Janež
Risba
2017
mentor: prof. Milan Erič

2016
mentor: prof. Branko Suhy

Galerija Equrna
14. 3. – 14. 4. 2017
Rea Vogrinčič
brez naslova

V letošnjem letu bo slikarski oddelek Akademije za likovno umetnost in oblikovanje študentska dela prvič predstavil v sodelovanju z Galerijo Equrna, ki velja za vodilno ljubljansko galerijo zlasti
na področju postmodernega slovenskega slikarstva. V Equrni
bodo pod skupnim imenom aluo prehod na ogled tri razstave,
posvečene slikarstvu. Prva, z naslovom Utelesenje, sredi študijskega leta odpira vrata ateljejev, kjer se srečujeta dva temeljna
osebna, pa tudi družbena procesa – učenje in ustvarjanje, ki ju v
eni besedi združuje umetnost. Pri posameznikih, udeleženih v
skupnem ustvarjalnem okolju so ti procesi , skoraj neločljivi drug
od drugega; težko je z gotovostjo trditi, kje se en proces konča in
začne drugi. Roka se uči od roke, čustva in občutki se prek sistema
zrcalnih nevronov, zaradi katerih se opazovalec odziva na dražljaje, ki jih prepozna kot sebi podobne, prenašajo od enega do drugega. Pri slikanju slikar ne ustvarja samo svojega dela, skozi sliko
se tudi sam uteleša, postaja to, kar ustvarja.
Slikarstvo, ki je po eni strani osvobojeno tradicije, z izkušnjo abstrakcije, postmoderne figuralike in vedno priljubljene dekorativne umetnosti išče svoje mesto v realnem svetu. Streznitev, ki
je sledila elektronski poplavi podob, je po prvem občutku nemoči
prinesla določeno samozavest mediju, s katerim se od prazgodovine dalje išče odgovor na vprašanje, do kod seže slika.
Na ogled bodo dela sedemnajstih slikark in slikarjev, študentov
aluo, s performativnim dejanjem dveh kipark ob odprtju.
Vesna Krmelj

Rok Horvat
Tigrov skok

2016/17
mentor: izr. prof. Žiga Kariž

2016/17
mentor: izr. prof. Zmago Lenárdič

Jana Nunčič
Prej, tukaj, zdaj (prerez drevesa)
2017
mentor: izr. prof. Bojan Gorenec

Monika Slemc
brez naslova
2016
mentorja:, izr. prof. Zmago Lenárdič,
izr. prof. Marjan Gumilar
Janja Kosi
Sprehod
2015/16
mentorja: izr. prof. Zmago Lenárdič,
izr. prof. Marjan Gumilar

Meta Hrovat
Evokacija I
2016
mentorica: prof. Ursula Hübner
(Erazmus - Kunstuniversität Linz)

Milan Marin
Faces on the street, Ljubljana 2016,
iz cikla Don’t be afraid
Dalea Kovačec
brez naslova
2017
mentor: prof. Tugo Šušnik

2016
mentor: izr. prof. Zmago Lenárdič

Tina Konec
serija Sledi
2016/2017
mentor: izr. prof. Zmago Lenárdič

