
ludvik pandur - slikarska razstava XXII. dolenjski kulturni festival
lamutov likovni salon kostanjevica na krki 3.-2S. junija 1977.
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LUDVIK PANDUR
Način realizacije umetniške vizije se izmika našemu nadzoru. Ne moremo
predvideti ali bo dobila zamisel materialni karakter, ali bo njena inkarnacija
figurativna ali ne. Psiha govori, umetnik pa je priča viziji, ki jo nosi v sebi.
Vendar se vizija sama hrani z izkušnjami časa in prostora — imaginacija
je le njen odsev. Je narava, vizija in življenje hkrati.
Čas vstopa v svet likovnosti, izredna osebna senzibilnost in prostor vzgoje
ter dozorevanja, so determinirali slikarsko vizijo Ludvika Pandurja. Zapri-
sežen življenju — doživetemu, popačenemu, Ijubljenemu in prekletemu
življenju, ustvarja preplet realnega in irealnega; notranji svet se zliva
z zunanjim izrazom. »Poskušam ujeti gibanje in notranje življenje upo-
dobljencev ter razpoloženje, ki ga ustvarjajo skupine Ijudi na mojih sli-
kah.« Zvest »konceptu deformacije« ekspresivne figuralike daje fizičnim
značilnostim človeka funkcijo simbola duhovne izmaličenosti. Naglo napre-
dujoča urbanizacija sveta z vsemi svojimi dekadentnimi posledicami ga
sili, kljub Ijubezni do človeka ali prav zaradi nje, v karikiranje. Ni osam-
Ijen — figuralnem slikarstvu XX. stol. dominira žanr karikature, vse od
Picassa do Bacona.
Tako opredeljen, nepotrebno je ponavljati podatke o dediščini stare prek-
mursko-madžarske slikarske družine ter o zagrebškem šolanju, l.udvik
Pandur ni poznal začetniške zbeganosti, ki navadno spremlja poakademsko
obdobje. Seveda ne smemo pozabiti na smotrno vodstvo prof. Krsta Hege-
dušiča — v njegovi Mojstrski delavnici je namreč Pandur, kot edini Slove-
nec, delal tri leta. Kot se je v petdesetih letih ravno ta delavnica med
prvimi odzvala likovni odjugi po zatonu socrealizma, čeprav se mojster
sam ni nikoli odločil za abstrakcijo, je tudi med prvimi dojela pomen po-
vratka figure v zapadno evropsko umetnost. V takem vzdušju Lajčiju ni
bilo težko »najti samega sebe«.
Človeška figura, žanrsko ali portretno pojmovana, osamljena, v konfron-
taciji z živaljo ali v skupini pripadnikov svoje vrste, je na Pandurjevih
platnih, pastelih in risbah, vselej prisotna. Spreminja pa se njen slikarski
tretman, tretman prostora, v katerega je postavljena, spreminja se moč
barve, in sicer v smeri vedno večje neodvisnosti od predmeta, ki jo je
izzval. Začetna, prostorsko jasno opredeljena dela, ki se kompozicijsko
naslanjajo na princip filmskega kadriranja, so v primerjavi z danes nasta-
limi podobami likovno enostavna, lahko pregledna, vsebinsko enoplastna.
Fellinijevska odtujenost v prostoru je grajena na kontrastu temnejše celo-



postavne figure in nevtralnih srebrno-sivih tonov ozadja. Značilno polzenje
barvne materije evocira Francisov način vzbujanja asociacij na razkrajanje.
Pozornost slikarja se kmalu preusmeri na dvoje: vsebinsko — na človeški
obraz, večina figur je sedaj telesno prepoznana le do pasu, formalno pa —
izrazito pikturalno pojmovan prostor, ki predstavlja »dogodku« ustrezen
barvni pendant, ni pa več vsebinsko opredeljujoč. Čeprav postane motivika
vsakdanjejša, žanrski prizori iz dirk, prodajaln, izletov se vežejo s kasnej-
šimi omizji, je sporočilnost slike zapletenejša. Morda so to Pandurjeva
dela, ki so najbližje »estetiki grdega«, ki jo je ustvarila evropska umetnost
XX. stoletja s pošastno metamorfozo človeka v podobo fantoma, skeleta
in monstruma. Temnejša, včasih hoteno nekultivirana in agresivna paleta
je odraz te stopnje Pandurjeve ustvarjalnosti. Njegovo kulminacijo pred-
stavlja platno »Anatomija« iz leta 1975: eno izmed omizij, formalno in
vsebinsko izredno zgoščeno, pripoveduje o poti, ki je bila prehojena od
Rembrandtovega humanizma do Pregljevih likovnih masakrov. Pandur ni šel
do Pregljeve skrajnosti, a vendar je monolitnost glav, ki jih veže v zaprt
krog pogled na krvavi kos mesa, dovolj zgovoren. Kontrastiranje slikarsko
obdelanih partij z le nakazanimi povečuje občutek nelagodnosti.
Zvest figuri in žanrski motiviki tržnic, ribarnic in mesnic, ki se jim po-
gosto pridružijo budoarji ter kopalnice z razkrečenimi, od spanja omam-
Ijenimi ženskimi figurami, je Ludvik Pandur v letu 1976 v marsičem spre-
menil svoj slikarski pristop. Priča smo že prej omenjenemu osamosva-
janju barve, ki se spaja v raznoliko, a povezano maso. Presenetljiva je
ugotovitev, da je umetniku uspelo povezati barvni ekspresionizem domače,
jakopičevske tradicije z de Koonigovim slikarstvom akcije. Figura in
ozadje sta se spojila v kolorističnem prepletu neštetih potez čistih barv.
To je pot, ki bi lahko vodila v dve smeri: k izključno pikturalnim učinkom
ali k novi, slikarsko zahtevnejše podani figuraliki, kar je verjetneje.
Delo Ludvika Pandurja, enakovredno izraženo v oljnih podobah, risbah in
pastelih, potrjuje staro načelo, da lahko le tisti, ki je prepričan v svojo
misel, to sporoča drugim. Ta misel še zdaleč ni domišljena, niti do kraja
individualizirana, vendar zaupa vase. Brez predsodkov jo njen nosilec,
Ludvik Pandur, prepušča različnim odzivom. Ne obremenjujeta ga niti mla-
dost niti kompleks province — velika umetnikova delavnost osmišljuje
tako stališče. Njegov likovni način prodiranja do trpkega notranjega jedra
stvarnosti nas bo še naprej vznemirjal.

Meta Gabršek-Prosenc



DOGODEK, 1972—1974, ol. pl., 100x120cm, sign. Isp.: Pandur ml.



ANATOMIJA, 1975, ol. pl., 100x120cm, sing.: ni



HOLANDSKE PODOBE IV, 1975, ol. karton, 30x24 cm, sign.: ni



HOLANDSKE PODOBE V, 1975, ol. karton, 30x24 cm. sing.: ni



IZ CIKLUSA
•SREČANJA« III.





LUDVIK PANDUR

rojen 12. VIII. 1947 v Slovenj Gradcu. Diplomiral na Akademiji likovnih
umjetnosti v Zagrebu leta 1970 pri slikarju prof, A. Mezdjiču. Bil je sode-
lavec Mojstrske delavnice likovnih umetnosti prof. Krsta Hegedušiča od
1970—1972. Živi in dela v Mariboru.

Samostojne razstave, osebne razstave:

1971 Maribor, 1972 Maribor, Ptuj, Radenci, 1973 Ravne na Koroškem, Ljub-
Ijana, 1974 Ruše, Maribor, Celje, 1975 Maribor, 1976 Maribor, Radlje ob
Dravi, 1977 Ljubljana (z Ido Brišnik-Remec in Marjanom Remcem).

Skupinske razstave doma:
Na Zagrebškem salonu od leta 1971—1973, na Salonu mladih, Zagreb,
1971, 1974, Bienale mladih. Rijeka 1971, Tribina mladih, Novi Sad 1972,
razstave Mojstrske delavnice K. Hegedušiča v Zagrebu, Vinkovcih, Sisku,
Mariboru, na društvenih razstavah v Mariboru in Ljubljani od 1973 ozi-
roma 1974, Grožnjan, Arandelovac, Labin, Nova Gradiška, Ptuj, Kranj, Rib-
nica na Dolenjskem itd.

Skupinske razstave v tujini:

Szombathely, Gradec, Eisenstadt, Berlin, Greenwich, Marburg/Lahn, Videm
(Udine), Celovec.



SEZNAM RAZSTAVUEN1H DEL

Olja:
1. Omizje 72 — 1972, ol. pl., 100X110 cm
2. Izletniki -- 1973/74, ol. pl., 100X120 cm
3. Jutro — 1974, ol. pl., 95X115 cm
4. Dogodek — 1972/74, ol. pl., 120xi00cm
5. Na dirkah — 1973/74, ol. p!.. 120X100 cm
6. Tribuna — 1974, ol. pl., 100X110cm
7. Veliko omizje — 1974, ol. pl., 120X100 cm
8. Drogerija — 1974, ol. p!.. 80x iOOcm
9. Manekenka — 1974, ol. pl., 80X100 cm

10. Tribuna II. — 1974, ol. pl.. 95X115 cm
11. Loža 7 4 — 1974, ol. pl., 80xiOOcm
12. Anatomija — 1975, ol. pl. 120xiOOcm
13. Ido! 75 — 1975, ol. pl., 100X120 cm
14. Sedeča — 1976, ol. pl., 80X100 cm
15. Par 76 — 1976, ol. pl., 100xi20cm
16. V dvoje — 1976, ol. pl., 100X120 cm
17. Mali par 76 — 1976, ol. pl., 65X80 cm
18. V kopalnici — 1976, ol. pl., 80X100cm
19. Omizje 75 — 1975, ol. pl., 100X120 cm
Od 20. do 30. Holandske podobe



Pasteli: (od 30. — 60.) — formati: 65X80 cm

1. Železna postelja — 1975
2. V rdečem -- 1975
3. Popolnoči — 1975
4. V belem — 1975
5. Karneval -- 1975
6. Dirke — 1975
7. Pomladna - - 1975
8. Omizje I. — 1975
9. Haloze I. -- 1976

10. Haloze II. — 1976
11. Haloze III. — 1976
12. Haloze IV. — 1976
13. Tržnica I. — 1976
14. Tržnica II. — 1976
15. Tržnica III. — 1976
16. Haloze V. — 1976
17. Dvojica — 1975
18. Znotraj — 1975
19. Utrinek — 1975
20. Sama — 1975
21. Trg I. -- 1977
22. Trg II. — 1977
23. Trg III. — 1977
24. Trg IV. — 1977
25. Zelenjava — 1977
26. Utrinek I. — 1976; formati: 55X70 cm
27. Utrinek II. — 1976
28. Utrinek III. — 1975
29. Utrinek IV. — 1976
30. Utrinek V. — 1976



Risbe:

1. S trga I. —
2. S trga II. -
3. S trga III. -
4. S trga IV. -
5. S trga V. -
6. S trga VI. -
7. S trga VII.
8. Trenutek I.
9. Trenutek II.

10. Trenutek III
11. Srečanja I.
12. Srečanja II.
13. Srečanja III.
14. Srečanja IV.
15. Srečanja V.
16. Srečanja VI.
17. Podoba I. —
18. Podoba II.-
19. Podoba III. -
20. Podoba IV. -

1977. 70X100 cm
- 1977, 70X100 cm
- 1977, 70X100cm
- 1977, 70X100 cm
- 1977, 70X100 cm
- 1977, 70X100 cm
— 1977, 70X100 cm
— 1976, 65X80 cm
— 1976, 65X80 cm

. — 1976, 65X80 cm
— 1976. 5 5 X 7 0 cm
— 1976, 55X70 cm
— 1976, 55X70 cm
— 1976, 55X70 cm

— 1976, 55X70 cm
— 1976, 55X70 cm
1976, 55X70 cm
1976, 55x70 cm

- 1976, 55X70 cm
- 1976, 55X70 cm



Katalog razstave:
Založil XXII. dolenjski kulturni festival, Kostanjevica na Krki, predsednik
Lado Smrekar, oprema Janez Kovačič, uvod Meta Gabršček-Prosenc, foto-
grafije: foto laboratorij umetnostne galerije Maribor (Ivan Leskošek),
fotografijo avtorja je posnel akad. slikar Zmago Jeraj. Barvni posnetek:
Mišo Hochstatter, tisk Šolski center tiska in papirja v Ljubljani, natisnjeno
v 500 izvodih, 1977.


