


Èlovekovo življenje že dolgo spremlja nenehna želja po 
ustvarjalnosti, kreiranju in izpovedovanju. Ljudje razliènih 
generacij in poklicev se v svojem prostem èasu vse raje družijo 
tudi z barvami in èopièi. Širok razmah likovne ustvarjalnosti 
beležijo tudi v Društvu likovnikov Ljubljana, ki je letos že 30tiè 
izpeljalo tradicionalni Ex  tempore »Podoba Ljubljane« . Zato 
ni nakljuèje, da ostaja Ljubljana tako v akademskem kot tudi v 
ljubiteljskem slikarskem snovanju še vedno ena najbolj zaželenih 
in moèno priljubljenih urbanih in krajinskih tematik. Stara, 
imenitna, in vendar znova mlada in cvetoèa lepotica ima 
neskonèno znaèilnih podob in nekatere so bile ravno ob tej priliki 
morda na novo odkrite. Ljubljana je mesto mnogih obrazov, 
spominov in pripovedi, ki že dolgo nezadržno privlaèijo 
marsikatero slikarsko oko. Slikovita historièna arhitektura ob 
Ljubljanici s ponosnim grajskim hribom kot tudi vrsta doslej morda 
komaj opaženih izrezov, predstavlja prijeten sprehod med 
zgovornimi likovnimi upodobitvami. Številni arhitekturni pogledi 
uliènih nizov, proèelij, parkov, zvonikov, trgov in stolpnic 
razodevajo utripanje barv, svetlobe in sence. 

Slikarska dela dajo vedeti, da udeleženci vselej ustvarjajo v 
prijetnem vzdušju, kjer si  dinamièno izmenjujejo izkušnje, znanja 
in v druženju postajajo vse bolj samozavestni, kreativni in izrazno 
prodorni. Vsakoletne skupinske razstave v Mestni hiši pa 
potrjujejo, da jih je Ljubljana spet in ponovno oèarala in pritegnila 
njihov slikarski odziv. Vsak izmed sodelujoèih je v vrvežu ali tihoti 
mestnih ulic in trgov našel navdih, zanimivost, lepoto, svoj izvir, 
vsak je v sliko ujel svoj dragoceni košèek in veliki trenutek,- vsak 
se izrazil po svoje. Skupaj so ustvarili pravo malo galerijo 
upodobitev, ki hkrati predstavlja nov kulturni doprinos in slikane 
dokumente prestolnice našega èasa. Jesen je zlato obarvala 
proèelja, morda s pridihom  nostalgije,  pa tudi z iskrivo domislico, 

 
da je sodobna podoba Ljubljane s prenovitvami doživela svoj še 
lepši obraz in tudi odslikave v slikah. Pretežno realistièno izho-
dišèe so nekateri spretno pretapljali v bolj impresivni smeri, dru-
giè so se raje predali odloènejši vehemenci potez in ekspresiv-
nejšemu slogu. Nekatere je bolj zanimala risba in detajli, drugi 
so se prepustili drznejšim skrajšavam in samosvojim rešitvam. 
Slike imajo svojo izpoved, svoj zven in življenjsko vedrino. Izža-
revajo veliko topline, razigranosti, svežine in èustvene neposred-
nosti. Podobe Ljubljane imajo svoje barve in zgodbe, ne glede 
na to ali so nastale kot lahkoten zaris vtisa in doživetja ali pa kot 
odsev bolj poglobljenega opazovanja resniènosti. Sreèali se 
bomo z najrazliènejšimi slikarskimi tehnikami, tematikami kot 
tudi figuralnimi prizori, - od realizma prek ekspresionizma pa vse 
do geometrijske abstrakcije. Letos je opaziti še živahnejšo 
paleto in spontanost v prepletanju tradicije s sodobnimi pristopi 
in s tem tudi slogovno razgibanost ter motivno domišljijsko raz-
nolikost. Klasiènim slikarskim tehnikam kot so veèinoma akvarel, 
pastel, olje in akril na platno se pridružujejo tudi druge kombini-
rane tehnike. Likovna prizadevanja sodelujoèih udeležencev so 
namreè obrodila veliko veè kot samo dobra in zanimiva slikarska 
dela. Obogatila so prostor in èas, naš skupni vsakdanjik in po-
membno je, da so preprièljiva v svojih sporoèilih. Zdaj, ko so 
dela pred vami, je èas, da se vas dotaknejo na mnogo naèinov. 
V veliko skupno zadovoljstvo nam je, da so tudi tokrat upodo-
bitve Ljubljane zaživele v številnih slikarskih delih, letos jubilej-
nega, že 30. likovnega ex tempora »Podoba Ljubljane«.
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