Vljudno vabljeni na ogled razstave

Ervin Potočnik

IZ CIKLA POTOVANJE
Odprtje razstave bo v sredo, 29. junija 2022 ob 19. uri
v Galeriji Železarskega muzeja, Teharje 11, 3221 Teharje. Kustosinja razstave je mag. Alenka Domjan.
O slikah in risbah Ervina Potočnika

Slike in risbe Ervina Potočnika
Ervin Potočnik je že v kiparstvu kazal zanimanje za nematerialne dimenzije stvarnega in izraznost
nenavadnih, skrivnostnih bitij, ki izhajajo iz umetnikove podzavesti. Prav taka bitja, le da jih je
umetnik naselil v minimalistični barvni zasnovi (črna barva, črn žamet, svinčnik) na belo polje,
srečujemo tudi v najnovejšem slikarskem in risarskem opusu POTOVANJE, nastalem v zadnjem letu. V
njem čutimo zenovsko razpoloženje, ki prehaja v mistično izkustvo dogodka v trenutku miselnega
vzgona, ko se objektivno zazre v čustva in zdrsi v globino umetnikovega bistva. Tovrstno naravo dela
pojasnjuje v zapisu: »Moja umetnost je komunikacija med nevidnim in vidnim svetom. /…/ S
podobami usmerjam misli v asociativno dimenzijo umetniškega sveta, v prisotnost odsotnega na opni
podobe.« Zato ne potrebuje barvno polnega slikarskega polja, na katerem bi oblike ustvarjale
prostore in medprostore, barve pa zapeljevale oko, temveč zgolj belino, kamor naseli motive ‒
drobne fragmente nezavednih zgodb, ki jih umetnikova misel usmerja v široko polje asociacij. In kako
veličastne postajajo s svojo majhnostjo v neskončno belem prostoru in povzdigujejo naše zrenje v
čudovit in spokojen svet.
Ervin Potočnik je bil rojen 21. julija 1957 v Celju. Študij kiparstva je pričel leta 1990 na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V študijskem letu 1994/95 je za svoje delo prejel
študentsko Prešernovo nagrado. Diplomiral je pri prof. Luju Vodopivcu leta 1996. Po diplomi se je
posvetil restavratorstvu in magistrskemu študiju kiparstva, ki ga je zaključil pri prof. Luju Vodopivcu
leta 2002. Z restavratorstvom in kiparstvom se je ukvarjal vse do leta 2012, ko je zbolel, po letu 2018
pa se je posvetil slikarstvu. Od leta 1992 je imel vrsto samostojnih razstav in sodeloval na pomembnih
skupinskih razstavah ter kolonijah doma in v tujini. Danes živi in ustvarja v Celju.

Razstava bo odprta do 15. septembra 2022, od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure, ob sredah do
17. ure. Zunaj odpiralnega časa je ogled možen po predhodni najavi na: tel.št.: 03 425 88 06 ali
e-naslov ic.store@siol.net. Vstop je prost.

