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TATJANA BUCAR se je šolala v Ljubljani pri pro1'esorjih Trostu, Lipovšku in prof. Stančiču v Zagrebu.
Kot francoska državna štipe.ndistka se je dve leti izpopolnjevala v Parizu. Nastopala je na mednarodnem
srečanju mladih skladateljev v Miinchnu, na komornem koncertu v Parizu ter doma s Slovensko in Beograjsko filharmonijo. Nekaj let je poučevala tudi klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Peintre, ne le 11 avril 1904 a Elberfeld.' Fit ses etudcs
a 1' Academie d' Art a Vienne. Expositions nombreuses
dans le pays et a 1' etranger, Biennale de Venise 1950,
Vienne 1956 57. Paris 1957, U. S. A.. etc. Obtint nombreux prix. comme. aussi le prix de Diirer.
JAINDL OTHMAR
Sculpteur. ne le 16 septembre 1911 a St. Veit (Carinthie). Participa aux expositions a Klagenfurt, Graz
(Trigon), Udine, Ljubljana, Kostanjevica, Passau. Obtint
le Prix du Gouvernement regional de Carinthie.

RAZSTAVA BO ODPRTA V TOREK,
DNE 9. MAJA 1967 OB 19. URI
V LAMUTOVEM LIKOVNEM SALONU
V KOSTANJEVICI NA KRKI

JkL

To pot je poslala pozdrav mestecu na Krki Koroška
z deli dveh svojih najvidnejših umetnikov — kiparja
Othmarja Jaindla in slikarja We;rnerja Eerga.
Prvi je odličen oblikovalec lesenih plastik in neutruden iskalec lastnega oblikovnega izraza. Rodil se je
16. IX. 1911 v St. Vidu ob Glini (St. Veit an der Glan),
obiskoval med leti 1929 — 1932 dunajsko umetnoobrtno šolo. nato pa ga je njegov profesor Hanak vzel s
seboj na akademijo. Profesorjev vzor ga je popeljal
naprej v realistično smer. ki je bila včasih celo močneje vsebinsko obarvana, med vojsko pa je Jaindl na
Finskem odkril skrivnost lesa kot tistega prvinskega
in tcplega mate.riala, ki mu je omogočil nastopiti samosvojo oblikovno pot, na kateri srečamo najprej
krepko, tektonsko trdno in zgcščeno formo; ta temelji
v organski pogojenosti lesa in njegovih strukturnih
mikov in druži svojo težko govorico z neko re.sno pocličnostjo. Zivi organizem lesa se nevsiljivo preliva v
tloveške oblike, kakor bi se te prebujale iz neke mitične ukletosti. V zadnjem času pa se v kiparjevem
oblikovnem svetu spoče.njajo nove. dinamične komponente. ki se vsaj navidezno umikajo na abstraktno
raven ali bol.je — na raven poenostavljenih in prečiščenih oblik. v višinski zagcn in arhitektonsko pretehtanost. obenem pa so jim tuji sleherni slučajnostni
efekti. Umetnik, ki si je pridobil zasluž-eno priznanje
doma in v tujini, je bil le.ta 1964 tudi Ijub gost našega
simpozija Forma viva.
Doživetje nekega pradavnega, v večnost in mitos zagledanega življenja, kmečkega življenja, povezu.ie kipar.ia Jaindla s slikarjem Wernerjem Bergom. Ta izredno sugestivni slikar in doktor političnih ve.d se je
rodil 11. 4. 1904 v Elberfeldu v Nemčiji. umetniško pa
.ie zorel ob študiju v Miinchenu. v Parizu in na Norveškem. predvsem pa ob luči tistih pomembnih umetniških tokov. ki so se družili ob skupinah »Der Blauer
Reiter« in »Die BrOcke". Hvaljen in obenem obsojan
v ožji domovini si je krnčno, hrepensč po samoti, izbral novo »izvoljeno domcvino«. ko se .ie 1930-31 nasel i l na gorski Rutarjevi kmetiji pod Obirjem na Korožkem in sredi slovenskih scsedov našel svo.i svet. In
ti preprosto resničnost kmetov je zajel v barvah in
l i k i h kot veliko izpoved bivanja z zemljo povezanih
l.iudi. Krajina in človek mu govorita isti večnostni jezik in umetnik ga za njima ponavlia z ekspresivno,
poencstavljeno formo. ki ne išče nadrobnosti. pač pa
e : nkratnost gibanja v mirovanju. Seveda se .ie ta tsžkR,
elementarna melodiia likovnih gmot in gostih bgrvnih
ploskev kar ponujala. da se izrazi tudi v grafiki. V
obeh strokah ie postal Berg pravi poet predmetnosti,
ki je obe.nem živa in simbolna.
Dr. E m i l i j a n Cevc

WERNER BERG:
PRI OKNU, lesorez

R-^zstavo bo odprl z uvodno besedo dr. E m i l i i a n Cevc
višii znanstveni sodelavcc Slovenske akademije znanosti in ume.tnosti.

DTHMAR JAINDL: SKULPTURA, les
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