Pisatelj Ivan Mrak se nam bo ob otvoritvi
razstave slikarja Rudija Simčiča predstavil s samostojnim recitalcm v Lamutovem likovnem salonu kot gost Dole,njskega kulturnega festivala.
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ustvarjalca — slikarja in grafika. Prvim samouškim korakcm v svet slikarstva je. leta 1950
sledilo šolanje v risarski šoli »Ivan Rob« v LjubIjani, ki pa Simčiču že po letu dni ni mogla nuditi nič več novega. Kmalu nato srečamo Simčičn
med ustanovitelji druge slikarske šole v Ljubljani — slikarske šole »Klas«. Izobraževanje. v teh
šolah in lastno iskanje v samostojnem delu. to so
komponente, ki SQ oblikovale Simčičevo slikarstvo, katerega rezultate je od prve samostojne
razstave v Ljubljani leta 1957 pokazal občinstvu
še enajstkrat (v Ljubljani, Kranju. Zagrebu. Kostan.jevici. Bledu).

RUDI SIMClC je bil rojen v delavski družini
v L i u b l j a n i 10. marca 1920. Obiskoval je takratno Cbrtm šo'o v Ljubljani in v Ljubljani .je bil
mcd okup;ici.io do leta 1942, ko so ga Italijani
internirali v Gcnars zaradi sodelovanja z Osvol:odilno frontc. Po razpadu Italije pa so ga takoj
i n t e r n i v a l i Ncmci. Iz internacije je prišel bolan.
nekaj časa clelal kot uradnik. nakar ga je nemirna kri pripeljala v svet slikarstva in tako,
kot že mnogi pre.d n.jim. jc tudi Simčič zapustil
mirni kotiček v pisarni ter ga zamenjal za negotovi in včasih kar bohemski poklic svobodnega

Novo na naši razstavi so plastike v lesu, ki
jih Simčič tokrat prvič razstavlja poleg slik v oljni
tehniki, poleg monotipij in grafičnih risb. Tudi v
teh plastikah je zajet njegov motivni svet rasti,
ki ga tako rad uporablja, rast kot prispodoba
življenja in razkroja. Formalna oblika drevesnega debla je cstala in zdi se nam. kot da bi
Sirr.čič odkril pod skorjo zabrisane postave mož in
žena, ki se vibasto vzpe.njajo kvišku, k soncu.
Ljubezen in hrepenenje zamenja v fosilih (korenine kot material) privid uničenja, kajti fosil ni
samo ostanek preteklosti, ampak privid prihodnosti. Uničenje sveta je motiv, ki ga Simič vztrajno zasleduje tudi v slikah, kjer je oblak — atomska goba — spremenjen v ptico uničevalko, plavajočo nad ničem. Nadrealistična komponenta v
Simčičevem slikarstvu je že znana. toda če smo
bili preje priče reminiscencam. ki so posegale v
svet internacijc. smo poznali Simčiča kot interpreta poetične grozljivosti, ne obtožujočega, samo spominjajočega človeka. Danes pa je Simčič
v svojih delih t ; sti, ki opominja na grozečo nevarnost in kot sam pravi: »Iz teh slutenj in spoznanj, ki so se, bridko uresničile že nad Hirošimo.
hočem usmeriti psihično zaskrbljenost Ijudi v
svetleljše sfere!«
Andrej Pavlo\'ec

IVAN MRAK. pisatelj. režiser, vzgojitelj in
igrale.c se je rodil 30. IV. 1906 v L.jubljani. kjer
še danes živi. Pisati je pričel s šestim letom in
se kasneje povsem posvetil dramatiki. Ustvaril je
velikansko vrsto dramskih besedil, od katerih j'h
je bilo nekaj uprizorjenih že mtd obrma \'ojnama (Obličnica. Lincoln. Cajkovski, Grohar. Stari
Rimljan, Sincvi Starega Rimljana). nekaj pa po
vojski (Rdeči Logan, Talci, Marija Tudor). V os~
rednjem slovenskem gledališču je nastopil šele v
svo.jem šestdesetem letu /. -Mari.jo Tudor« in dosegel pri občinstvu in kritiki velik uspeh.
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