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Sonja Lamut

Lamutov likovni salon v Kostanjevici na Krki, ki želi biti
»zavestno dejavno, programsko in usmerjajoče razstavišče« in
tako svoje poslanstvo opravlja že izza leta 1957, si je zastavil
posebno razveseljivo nalogo, predstaviti slovenski javnosti
mlado umetnico Sonjo Lamut. Ta naloga je za nas pomembna
z več plati: prvič predstavljamo zastopnico najmlajše generacije
(roj. 1949), drugič srečujemo izredno kvaliteten izbor stilno
in vsebinsko enotno uglašene, tehnično dovršene, a skoraj
pozabljene likovne možnosti-mezzotinte, o kateri se nam zdi,
da prav ob opusu Sonje Lamutove doživlja pravo renesanso.
Če k naštetemu pridružimo še dejstvo, da Sonja izhaja iz
najmlajšega beograjskega kroga, kjer je pravkar diplomirala,
pomeni sedanja razstava tudi tisto nikoli pretrgano živo vez
sodelovanja z drugimi republikami. To vez so nam stkale
razstave: Hlebinska šola, katere vodilni tvorci z Generaličem
vred so razstavljali v tem salonu že pred skoraj poldrugim
ciesetletjem, Naivno kiparstvo Jugoslavije, Grafični bienale
jugoslovanskih otrok in razstavljavci od prvega javnega
nastopa Ivana Lackoviča do velikih osebnih razstav in imen
kot so: Edo Murtič, Bogosav Živkovič, Zlatko Prica, Frano
Šimunovič, Miroslav Šutej idr.



Mezzotinta je pravzaprav znana že iz 17. stoletja, ko je
služila kot tehnika za umetniško reprodukcijo v likovnih
edicijah. Potem so jo slikarji -- grafiki uporabljali občasno
tudi za svojo umetniško izpoved, vendar v manjši meri, letos
pa so v Londonu organizirali posebno mednarodno razstavo -
»Contemporary International Mezzotint«, na kateri so se
predstavili grafiki samo v tej tehniki. Sonja Lamut je bila
med zelo vidnimi in uspešnimi razstavljavci, kar jo je opogumilo,
da je v »Galeriji grafični kolektiv« priredila samostojno
razstavo. Doživela je izreden uspeh. Kritika ji je dala nedeljeno
priznanje in posebej poudarjala njeno artistično zanesljivost,
posebnost in moč umetniške izpovedi, stilno prečiščenost,
uglašenost, znanje in izjemen talent.
Mlada ustvarjavka sama pravi: »Mislim, da ta stara in
nenavadna tehnika, katere skrivnosti še odkrivam, daje veliko
možnosti za svoboden izraz in da bom z njeno pomočjo mogla
odkriti svoj osebni svet razmišljanja.«
Kakšen je ta osebni svet? Zamišljen, obrnjen navznoter,
metaforičen in se izraža z dokaj skopimi simboli, ki so
premišljeno in dovršeno postavljeni v prostor in čas, zakaj
njena izpoved je jasna in natančna, kompozicija klasična,
risba akademska. Nekaj je v zraku na teh grafičnih listih,
polnih poezije, pričakovanja in hrepenenja. Kaj je tisti nekaj?
Najbrž izjemen talent, ki mu je znanje samo pomagalo tako
suvereno obvladati prostor in čas in izpoved.
Ta svet je poln pristnega čustvovanja, ki nam daje slutiti,
da gre pravzaprav za vizijo, razpeto med resničnostjo in
metafiziko.



Vizijo globoke dekliške duše, prežete z mladostno melanholijo,
ki vprašujoče gleda v svet in terja odgovor na svoje
vprašanje . . .

Kje ste, Lamutovi?

To retorično vprašanje je naš ugledni pisatelj Ingolič
ime! pred očmi, ko je s svojo umetniško besedo posegel v svet
naših delavcev na tujem. Samosvoj je ta svet, poln tragike in
namišljenega dostojanstva, žuljev in znoja in trpljenja poln,
poln osamelosti in nepremostljivih dalj ...
Sonja Lamut, hčerka beograjskega psihiatra dr. Nikoliča in
mame zdravnice, ki je doma iz Novega mesta in je sestra
Vladimira Lamuta, tožnega slovenskega Van Gogha, ki je zgorel
v Ijubezni do naše pokrajine in Ijudi in utonil v razkošni
gladini Krke, v kateri se zrcalijo vse resnice ob nji,
je s svojimi stvaritvami in s svojimi mladimi sanjami
pred nami in nam lahko mirno in ponosno odgovori:
Tu smo Lamutovi!

Lado Smrekar
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SONJA LAMUT

Roiena 1949. v Beogradu.
Študij na Akademiji uporabnih umetnosti v Beogradu, na grafičnem oddelku,
končala 1974.
Dcbila več študentskih nagrad.

R A Z S T A V E

1973. Z grupo »Kontakt«, — Beograd, »Galerija grafički kolektiv«
1974. »Contemporary International Mezzotint«, — London, »Printmakers Council«
1974. »Mezzotint«, — Leeds, »Park Spuare Gallery«
1974. Razstava študentov Akademij iz Beograda in Urbina, Beograd »Študentski

kulturni center«
1974. »V. mednarodni bienale grafike«, — Krakovv
1974. »Grafika beograjskega kroga«, - - Beograd, »Galerija grafički kolektiv«
1974. Samostojna razstava »Mezzotinta«, -- Beograd, »Galerija grafički kolektiv«
1974. Samostojna razstava, — Kostanjevica na Krki, »Lamutov likovni salon«

Naslov: Beograd, Kneza Miloša 43/27

R A Z S T A V L J E N A D E L A

AOUATINTE NASTALE 1973,

1. Figura, 26,5 x 49,3 cm
2. Tri škatle, 35,5 x 49,7
3. Kompozicija, 43,7 x 53,5
4. Razvijanje, 30,8 x 29,3
5. Zveza I, 24,6 x 26
6. Zveza II, 24,6 x 26
7. Glava, 14 x 27,8
8. Mrtva priroda, 24,3 x 30,7
9. Torzo, 12 x 17,6

10. Dogodilo se je, 11,4 x 19,3
11. Vrnitev, 29,3 x 49,6



MEZZOTINTE NASTALE 1973.

12. Papir, 15 x 16
13. Dve figuri, 18,5 x 23,5
14. Figura, 9,7 x 17,5
15. Ležeči akt, 29,7 x 34,6
16. Ana, 24x30
17. Akt, 21 x 28,5
18. Akt II, 27,6 x 30,2
19. Mrtva priroda, 29 x 39,5
20. Ana II, 37,6 x 39,8
21. Ana z uro, 32 x 39,4

MEZZOTINTE NASTALE 1974.

22. Čakanje, 29,6 x 39,2
23. Pohod, 26,8 x 39,3
24. Okno, 31,4 X 39,8
25. Eho, 34,7 X 39,7
26. Prehod, 35,6 X 38,2
27. Čas, 31,2x38,2
28. Odnosi, 34,6 x 38,6
29. Tišina, 32,4 x 38,9
30. Odprtina, 27,7 x 39,7
31. Tri žene, 35,3 x 39,5
32. Odhod, 19,2 x 27,2
33. Tri figure, 20,6 x 37,8
34. Zvon, 23,4 x 21,6
35. Barometer, 13,6 x 21,4
36. Mreža, 28,1 x 39,4
37. Mrtva priroda, 35 x 39.2
38. Trak 31,3 X 39,8
39. Črna škatla, 35,6 x 39,4
40. Mlinček, 35,9 x 40,2
41. Tam je, 35,6 x 38.8
42. Srečanje, 45 x 54,2
43. Veja, 46,2 x 50,2
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