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ivana kobilca v narodni galeriji

Slikarija je več kot le nekaj lepega

.....................................................................

T Petja Grafenauer

.....................................................................

filmski festival karlovi vari

Olmo Omerzu nagrajen za režijo, Sonji Prosenc posebna omemba

S posrečenim podnaslovom Slikarija je vendar nekaj

lepega, ki po desetletjih opominja, da je v slikarstvu

mesto tudi za lepoto, v Narodni galeriji predstavljajo

veliko razstavo Ivane Kobilca.

Slovenski režiser Olmo Omerzu je na filmskem festivalu

v Karlovih Varih prejel nagrado za režijo koprodukcije

Zimske muhe. Opažena je bila tudi Sonja Prosenc, druga

slovenska režiserka v uradnem tekmovalnem programu:

za film Zgodovina ljubezni je dobila posebno omembo žirije.

Kristalni globus je dobil romunski režiser Radu Jude.

Na 53. filmskem festivalu v Karlovih

Varih, ki se je končal v soboto, je Ol -

mo Omerzu za svoj film Zimske muhe

poleg nagrade za režijo – pred dvema

letoma je isto nagrado tam prejel

Damjan Kozole za film Nočno živ l je nje

– dobil tudi posebno omembo eku-

menske žirije. Njegov film ceste, ki je

nastal v češko -slovensko -poljsko -slo-

va ški koprodukciji, spremlja naviha-

nega, samozavestnega Maro in malce

čudaškega Heduša, ki se odpravita do-

go divščinam naproti v ledena pros-

transtva, ter pripoveduje o izmuzljivih

vezeh fantovskega prijateljstva ter

neukrotljivi želji po doži ve t j i h .

Film Zgodovina ljubezni Sonje Pro-

senc, ki si je prislužil posebno

omembo žirije, pa sledi Ivi, ki med

žalovanjem za materjo, umrlo v nes-

reči, odkrije njeno skrivno razmerje

z opernim dirigentom Erikom. Ko

preboli prvo razočaranje in občutek

izdaje, ugotovi, da lahko z Erikom

deli svojo izgubo. Film je nastal kot

prva koprodukcija med Slovenijo,

No r ve ško in Italijo, z avtorji in igralci

iz vseh treh drža v.

Ironiziranje nečlovečnosti

Glavno nagrado žirije, kristalni glo-

bus, vreden 25.000 dolarjev, je prejel

romunski režiser Radu Jude za ko-

produkcijski film Vseeno mi je, če se v

zgodovino zapišemo kot barbari. Lju-

bljenec filmskih festivalov si je za

naslov izbral izjavo iz političnega go-

vora, ki je podprl brutalni pokol na

vzhodni fronti Evrope med drugo

svetovno vojno. Dogodek so nekateri

zgodovinarji pozneje označili za pre-

dhodnika holokavsta. Film je sicer

postavljen v današnjo Romunijo,

njegov ton pa je igriv, kot je značilno

za režiserja, ki se vsebini približa s

svojim značilnim ironičnim humor-

jem in ostrim očesom za napačno,

pomanjkljivo človečnost.

Posebno nagrado je žirija namenila

rahlo melanholični argentinsko-bra-

zilsko-francoski koprodukciji Sueno

Florianop olis v režiji Ane Katz. Zgodba

o prvi ljubezni, preteklih ljubimcih,

usodnih srečanjih in bežnih radostih

je dobila tudi nagrado mednarodnih

kritikov (Fipresci), ki so zapisali, da

gre za »elegantno in kompleksno ko-

medijo s subtilnim humorjem in moč-

nimi karakterji«; žirija tekmovalnega

programa je za glavno žensko vlogo

nagradila še igralko Mercedes Moran.

Nagrado za najboljšega igralca pa je

dobil Moshe Folkenflik za vlogo v

izraelskem filmu G eu l a ( re žija Joseph

Madmony in Boaz Yehonatan Yacov);

ta govori o človeku, ki gre skozi pro-

ces odrešenja in sprave, medtem ko

p oskuša rešiti svojo bolno hčer.

Pokloni velikanom

Za najboljši dokumentarni celoveče-

rec je bil nagrajen znani dokumenta-

rist ukrajinskega rodu Vitalij Manski

za svoj novi film Putinove priče, portret

vzpona Vladimirja Putina na prelomu

stoletja, v sekciji Vzhodno od Zahoda

pa je slavila ruska režiserka E l i z ave t a

St i šova za film Gora Sulejman o odras-

lem moškem, ki mora ljubezen najprej

izgubiti, da jo lahko najde.

L e to šnja izdaja festivala se je sicer

poklonila tudi nedavno preminulemu

češkemu režiserju Milošu Formanu.

Kristalni globus za izjemen umetniški

doprinos k svetovni kinematografiji

sta prejela igralec, režiser, scenarist,

producent in glasbenik Tim Robbins

ter producent, scenarist in režiser

Barry Levinson. × gb, sta

Samostojne razstave Ivane Kobilca

(1861–1926), te velike slovenske umetni-

ce, nismo videli skoraj štirideset let,

mnogo predolgo, saj so brez zavesti o

tem kakovostnem slikarskem opusu

Slovenijo, ki se klanja Ljubljani (19 03).

Nevajeni velikih poslikav ji kompozi-

cija ni najbolje uspela, kar je dalo po-

vod za kritike takrat mladega in v

svetu umetnosti uveljavljajočega se

Riharda Jakopiča ter pričetek zgodbe,

ki je Kobilčevo potisnil nekam v sen-

co narodnih buditeljev impresionis-

tov. Ti mednarodno niso bili uspešni

na način, ki ga je dosegla Kobilčeva,

pa so nekako vendarle postali sino-

nim za slovensko slikarstvo.

Podroben vpogled v snovanje

Slike Ivane Kobilca, v Narodni galeriji

so jih evidentirali približno 350 in pri-

bližno 130 zbrali za razstavo, tudi prek

poziva, ki so ga pred nekaj manj kot le-

tom dni naslovili na javnost, je končno

gledalo občinstvo, ki mu je Kobilčino

slikarstvo pravzaprav namenjeno in bi

ga morda smeli imenovati ostanki viš-

jega srednjega sloja z dodatki »nouveau

riche«. Na odprtju je šelestelo svilenih

(in malo manj svilenih) oblačil, kravat

in ostalih znakov, ki nosilca označujejo

kot uglednega ljubitelja, če ne že poz-

navalca umetnosti. Razstava Ivane Ko-

bilca je bila za večino predvsem mon-

den dogodek. A bila je še mnogo več.

Postavitev, ki domuje v novem krilu v

zgornjem nadstropju galerije, je posta-

vljena sodobno, razdeljena v dvanajst

sklopov, dela – 29 jih še ni bilo javno

razstavljenih – pa so razstavljena tako,

da lahko snovanje slik raziskujemo tudi

prek razstavljenih skic in študij. Kobil-

čina dela in v uvodu dela nekaterih so-

dobnikov, na primer njene ljubljanske

učiteljice, slikarke Ide Künl, na razstavi

dopolnjujejo arhivski detajli, ki med

drugim predstavijo pogled na razstave,

kot jih je pripravljala avtorica sama – že

smo v dobi fotografije, ki ne le doku-

mentira preteklost, ampak slikarjem

služi kot pomagalo pri slikanju, kot

prav tako prikaže razstava.

Pomembna raziskava

Še pomembnejši od razstave je razis-

kovalni projekt za njo, saj so o umet-

nici odkrili nove, še neznane podatke,

zasebna pisma, ki jih je pošiljala do-

mačim in so jih pridobili pred krat-

kim, »popisali so nove lastnike njenih

slik, natančneje dokumentirali Kobil-

čino berlinsko in sarajevsko obdobje

in izvedli potrebne konservator-

sko-restavratorske posege«.

S projektom, ki predstavi velik, a

nepopoln pregled umetničinega opu-

sa, v Narodni galeriji Kobilčevi vračajo

mesto v zavesti o slovenski umetnosti.

Dekle iz meščanske ljubljanske druži-

ne je bila ena prvih osvobojenih že n-

sk, ki so raziskovale izborjeno svobo-

do, za katero so se morale odreči mar-

sičemu. Kobilčeva je svoj kos svobode

usmerila v slikarstvo. Umetnica, ki je

živela bohemsko življenje, prekrižarila

Evropo in nekaj let delovala v samem

vrhu sveta umetnosti, je še ena od

zgodb o tem, kako uspešni slovenski

likovni umetniki kariere nekoč in da-

nes ustvarjajo predvsem v mednarod-

nem prostoru, saj je doma pretesno.

Tesne so misli, ozkosrčni so pogledi in

stisnjene so denarnice. ×

odrasle številne generacije, ki so se mo-

rale zadovoljiti s pogledi na Po l et je in

Ko feta r i co . Prepotrebni projekt, ki bo

menda prinesel še pregleden katalog,

sta podpisala eden najpomembnejših

umetnostnih zgodovinarjev lokalnega

prostora Jure Mikuž in odlična Ma te j a

Krap ež iz Narodne galerije.

Izstopajoča umetniška pot

Le redki so narodi, kjer v umetnosti

med prvimi in najuspešneje v medna-

rodni svet razstav, naročil in odkupov

zakorači umetnica. Ob tem pa občasno

pozabimo, da je kariera Ivane Kobilca

še danes presežek za umetnika katere-

ga koli spola in katerega koli majhnega,

umetnostno necentralnega naroda, ka-

k ršna je bila in je Slovenija.

Umetnica, ki se je izoblikovala v

münchenskem krogu z značilnim rja-

vim koloritom in hitro presedlala na

so dobnejši svetlejši pariški izraz, je ob

koncu 19. stoletja sodila v sam vrh mla-

de evropske sodobne umetnosti. Danes

si v zahodnem svetu, ki se navidezno

trudi, da bi ženske izenačil z moškimi

kolegi, skorajda ne moremo predsta-

vljati Kobilčeve, ki je v šestinštirideset

let dolgem ustvarjanju razstavljala v

pariških salonih, slikala v Barbizonu,

obiskala Firence, razstavljala po vsej

Evropi, med drugim sta bila s Ferdom

Veselom prva Slovenca na beneške m

bienalu, in se končno naselila v Saraje-

vu. Tu je izstopila s hitro drvečega vla-

ka sodobnega slikarstva velikih centrov

in dobivala prestižna naročila, portreti-

rala ljudi vseh slojev in starosti: od ber-

linskih milijonarjev, politikov, meščank

in otrok do gorenjskih vaških posebne-

žev. Ustvarila je tudi zanimiva orienta-

listična dela in cerkvene poslikave ter

se vrnila v Ljubljano.

Za ljubljanski magistrat je ustvarila

znamenito, a ne preveč posrečeno

Ivana Kobilca: Avtoportret s paleto, 1914, zasebna last

Ivana Kobilca: Portret sestre Fani, 1889,

zasebna last
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