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Razstava Prostori prezentacije je dobila ime po D izbirnem predmetu, ki se je v tem šolskem
letu na Oddelku za likovno pedagogiko izvajal prvič. Predmet je zasnovan kot množica
teoretičnih in praktičnih vsebin, ki se tičejo problema prezentacije oziroma predstavitve. Pri
tem so nam bile v pomoč misli teoretikov (B. Groys, J. Elkins, M. J. Jacob, J. Baas idr.), ki se
ukvarjajo z opazovanjem spreminjanja prezentacij v sodobni umetnosti. Šli smo tudi na teren
in si ogledali nekatere postavitve v muzejih, galerijah in zbirkah, potem pa se dejansko lotili
razstave v galeriji Pef, ki ima popolnoma študijski namen.
K predmetu je pristopilo nekaj študentk in študentov tudi iz drugih smeri študija na
Pedagoški fakulteti, ne le bodoči likovni pedagogi, toda ves čas sem imel v mislih, da naloga
prezentacije lahko doleti vsakogar od nas. Seveda se načini prezentacije razlikujejo po
intenzivnosti, s katero vstopajo v prostor in nagovarjajo soljudi, zato smo si za oblikovanje od
zamisli do izvedbe vzeli dovolj časa. V dolgotrajnih konzultacijah in pogovorih smo
prerešetali posameznikove ideje, dokler niso bile dovolj zrele za praktično izvedbo. Vsak je
pripravil tri zadeve: pisno predstavitev sebe in svojega projekta, izdelal nekakšen simbol zase
ter projekt, ki prezentira neko idejo, misel, razmišljanje, stališče ali zgolj osvetli trenutno
ustvarjalno fazo. Slednje velja predvsem za študentke Likovne pedagogike.
Pričujoča razstava nam predstavlja nekaj mladih kreativnih ljudi, njihove ideje in
premišljevanja. Vsakdo od sodelujočih ima sedaj izkušnjo prezentacije, pozna ključne
probleme, na katere je naletel ob svoji izvedbi in možnost, da se do javno razstavljenega dela
tudi kritično opredeli, kar seveda sodi v zaključno fazo našega sodelovanja pri tem predmetu.
Ob mentorstvu tako raznoliki skupini ljudi sem se seveda velikokrat znašel v nelagodnem
položaju, a se je z veliko naklonjenosti vendarle dalo marsikaj pojasniti. Dobronamernemu
občinstvu, ki si bo ogledalo razstavo, pa želim tudi veliko užitka na mestih, kjer so se
realizirale nekatere zares zrele in sveže ideje.
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