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Poštnina plačana
pri pošti 2113 Maribor
Naklada 1100
brezplačen izvod

Vabljeni na razstavo slikarskih podob Roka Predina Prestopno leto.
Odprtje bo petek, 5. novembra 2021, ob 18. uri, v prostoru za
umetnost artKIT.
»Težko opišeš takšno stvar, ko vizualno poustvariš hišo iz svojega
otroštva, a samo po spominu, tako da poudariš stvari, ki se tebi zdijo
pomembne. Svoj spomin lahko spet naseliš z liki, in to mi je najljubše.
Proces mi je najbolj ljub, mogoče celo bolj kot končni izdelek, saj
sem lahko spet tam, tečem okrog naše hiše, v svetu, ki je idealiziran,
polepšan in seveda tudi nekoliko karikiran.«
»Tehnologija je zgolj orodje. Računalnik je kot kladivo, ki ga lahko
uporabiš, da zabiješ žebelj in obesiš sliko ali pa nekoga užgeš po nosu.
To je tvoja stvar. Digitalni medij je mlad medij, ki se razvija tako hitro,
da ga niti ne dohajamo. A prišli smo do zanimivega paradoksa, ko
99 odstotkov digitalne produkcije največ energije vlaga v to, da bi
izgledala čim bolj analogno. Po eni strani je to absurd, po drugi strani
pa govorimo o teksturah, ki jih je naše oko očitno tako vajeno, da jih
moramo ves čas vpeljevati. Ko namreč rišeš, vedno pride do tistih
majhnih odstopanj, ki prispevajo k temu, da izdelek diha, da je živ.
Računalnik pa bo izračunal in potegnil ravno črto. Pri tem se odpira
ogromno konceptualnih problemov, ki jih še nismo razrešili. Podobno
kot takrat, ko se je pojavila fotografija. Imel si slikarje, ki so živeli od
portretov, potem pa so prišli fotografi, ki so lahko bolj realno ujeli
človeka, in postavilo se je vprašanje: kaj pa je potem naloga slikarjev?
Eni so rekli konec slikarstva, drugi pa ne, začetek slikarstva, zdaj smo
svobodni.«
Vstop je prost. Ogled je možen skladno s priporočili NIJZ.
< Rok Predin, POMLAD – TRIJE KRALJI, 2021, 105 x 105 cm.
, Glavni trg 14, Maribor
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 16. do 20. ure, v soboto od 10. do 14. ure.
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