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Vlasta Zorko retrospektiva
VODSTVO PO RAZSTAVI
GOSTA: ALEŠ ARIH IN JANKO J. ZADRAVEC

2. junij 2018, 11.00 / UGM, Strossmayerjeva ul. 6
Pridružite se nam na junijskem vodenem ogledu razstave Vlasta Zorko –
retrospektiva. Gosta Aleš Arih in Janko J. Zadravec se bosta vsak s svojega
zornega kota osredotočila na predstavitev kiparkinega prispevka v javnem
prostoru. Po zaslugi umetnice Vlaste Zorko je bilo namreč v drugi polovici
prejšnjega stoletja v Mariboru in okolici postavljenih veliko število raznolikih
spomenikov, ki so sooblikovali urbano strukturo mesta in popestrili prostore
javnih ustanov.
Te javne plastike so postale nepogrešljiv del likovne podobe našega mesta.
Pogled nanje gledalcu potrdi vtis o tem, da je Vlasta Zorko »mestna

kiparka«, kot je to zapisal slavni umetnosti zgodovinar Sergej Vrišer. S
spomeniško plastiko je Vlasta Zorko oblikovala pretežno realističen, a
svojstven jezik. Vsak spomenik je obravnavala zelo edinstveno in osebno
angažirano, kar med njimi razkriva zanimive razlike: od realizma,
abstrakcije, do primitivistične stilizacije. Sodelovala je pri projektih, ki so v
prostor uvajali teme, ki komaj danes vstopajo v našo zavest. Med njimi so
borci za severno mejo ter danes seveda priznan, a v času postavitve »še ne
povsem zaželen borec za slovenske meje«, general Maister. Med deli, ki si
jih je mogoče ogledati v Mariboru, izpostavimo realističen in celo
popartističen sodoben Spomenik Prežihovemu Vorancu; abstraktno
skulpturo, nastalo v okviru kiparskega simpozija Forma viva, ki je hkrati tudi

Spomenik Milošu Zidanšku; velik relief Pohorskim partizanom na II.
gimnaziji; 19 portretov pomembnih mariborskih gledaliških in glasbenih
ustvarjalcev ter Spomenik Rudolfu Maistru.
Pri tem je sodelovala s številnimi znamenitimi arhitekti, kot so: Branko
Kocmut, Miro Zdovc in Janko J. Zadravec. Slednji nam bo na vodstvu iz prve
roke razkril sodelovanje z Vlasto Zorko ter obudil spomine na takratno
urbanistično načrtovanje in umetniške umestitve v javni prostor. Naš drugi
gost Aleš Arhih pa se bo osredotočil na Maistrov kotiček z osnutkom
Spomenika Rudolfu Maistru, ki na razstavi oznanja "Maistrovo leto 2018" ter
spomin na velikega generala, umetnika in osebnost.
Udeležba je brezplačna ob plačilu vstopnine v galerijo. Po vodenem ogledu
vabljeni tudi na mini otvoritev tretje postavitve razstave Izbrala Vlasta
Zorko.
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Mestna občina Maribor bo v sklopu programa
Maistrovo leto 2018 skupaj z vsemi dvajsetimi
izvajalci programa od marca do novembra
nanizala 28 dogodkov na 14 lokacijah.
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