Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici

Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart

Izbor dogodkov in dosežkov iz študijskega leta 2009/10

Jesen 2009:
Ex - Tempore keramike Piran 2009, Obalne galerija Piran
Nagrado za najbolj izvirno delo Obalnih galerij Piran, je prejela študentka keramike, Andreja Trkman.
GRAND PRIX X. mednarodnega ex-tempora keramike Piran 2009 je prejela študentka keramike Anja
Radović.

12. Festival slovenskega filma, Portorož
Študentje se predstavijo na Festivalu slovenskega filma v Portorožu (petek, 2. 10.):
Urška Djukić (Gospod Podzavest), Miha Šubic (Brickloader), Tina Tavčar (Inkinme)

Zima 2009:
Essl Art Award, Essl Museum, Dunaj
Essl Art Award je pomembna nagrada za študente umetnosti na področju srednje Evrope. Lani smo bili
prvič povabljeni k sodelovanju ter imeli dva nominiranca (Matej Sitar in Matic Grgič). Prvo nagrado za
Slovenijo je dobil absolvent fotografije Matej Sitar in tako dobil priložnost, da je svoje diplomsko delo,
kompleksen umetniški projekt, predstavil v Essl muzeju na Dunaju.
Matej je del projekta pravkar predstavil tudi na samostojni razstavi v Galeriji Photon v Ljubljani, 6.
junija pa si boste njegovo malo retrospektivo lahko ogledali v Bežigrajski galeriji 2, v Ljubljani.

Delavnice animacije z Animateko ‘09
Kot že nekaj sezon, se je naša šola tudi letos aktivno vključila v festival Animateka, tokrat z delavnico z
Rastkom Ćirićem, profesorjem animacije iz Beograda. Bridko zabavne animirane ljubljanske zmajčke
smo si lahko ogledali na zaključni prireditvi festivala, v centru urbane kulture Kino Šiška.
V zimskem času smo pripravili tudi delavnico z Rajkom Grlićem, režiserjem, profesorjem režije na Ohio
University (in sedaj tudi na Univerzi v Novi Gorici) in avtorjem velike svetovne multimedijske filmske
šole, How to Make Your Movie.

Informativa ‘10 - sejemska kavarna
Januarja smo seveda sodelovali na vedno bolj popularnem izobraževalnem sejmu Informativa ’10 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vendar nismo bili tam le kot ponudniki izobraževanja, temveč so
naše študentke programa Ambient, pri predmetu Scenski prostori, (Iva Renčelj, Tina Antić, Marija Laura

Potočnik, Hana Kovačič, Jelka Piškurič, Nina Vukovič, mentorica Irena Pivka) izdelale simpatičen
ambient počivalne kavarne za udeležence sejma.

Pomlad 2010:
Od ideje do videofilma, Nova Gorica
Ker domujemo v Ljubljani, se v domače mesto Univerze v Novi Gorici, podamo občasno, vendar vedno
pogosteje. Ustvariti želimo delujočo mrežo Ljubljana-Nova Gorica-Gorica, zato obiskujemo prireditve in
se udejstvujemo na obeh straneh meje. Pred leti smo na Goriško odhajali s kiparji (klesali kamen v
ateljeju Negovana Nemca), nato s študenti Ambienta (oblikovali ter nato z mizarji Srednješolskega
tehniškega centra izdelali unikatne kose pohištva, ki so se nato uspešno predstavili na več sejmih, tudi na
bienalu industrijskega oblikovanja BIO), tokrat pa smo gostovali v dobro opremljenih prostorih umetniške
gimnazije Nova Gorica, kjer smo izvedli večdnevno intenzivno delavnico, kjer so sodelovali študentje in
različni mentorji, od fotografinje in scenaristke do snemalca in filmskega režiserja. (Mentorji: Neda R.
Bric, Ana Sluga, Radovan Čok, Boštjan Vrhovec)

V iskanju zelene četrti, Bunker, Ljubljana
V seminarju arhitekta Aleksandra Ostana smo se s študenti programa Ambient odzvali povabilu zavoda
Bunker in se lotili zanimivega projekta v ljubljanski četrti Tabor. V prvi fazi je skupina mapirala
pozabljene, skrite in zakrite površine, ki bi se lahko spremenile v vrtove. Odkrili so prav pester mozaik
raznovrstnih površin.
V naslednji fazi se bodo spopadli s terenom in v povezavi z drugimi sodelujočimi skušali že letos
realizirati katerega od predlogov. Gotovo je ena od zanimivejših akcij posaditev grmovnic gozdnih
sadežev ob notranji del ograje osnovne šole, kjer se bodo tako že naslednje leto učenci lahko ob šortnem
igrišču sladkali z malinami, kosmuljami in borovnicami.

Študentska keramika, Meduza, Koper
Študentje ALUO in Famul Stuart skupaj razstavljajo na razstavi v galeriji Meduza v Kopru. Sodelovanje je
posebej razveseljivo, saj sta ti dve šoli edini v Sloveniji, ki ponujata program oblikovanja keramike.
Povezuje ju več kot le to: Program na ALUO je popolnoma nov, na šoli Famul Stuart pa se izteka
šestnajsto leto. Dve od študentk prve generacije novega programa sta stari famulovki, njihov profesor
Iztok Maroh, pa se je kot vodja predmeta keramika na Famulu kalil že okroglo desetletje. Sodelovanje z
veseljem pozdravljamo! (Sodelujejo študentke: Anja Radović, Katja Štuler, Živa Lipičnik, Aleksandra
Tamše).

Razstava letne produkcije obeh šol
Že tradicionalno dvakrat letno odpiramo svoja vrata javnosti, ki si lahko ogleda semestrsko, oz. letno
produkcijo šole. Veseli nas, da lahko najavimo tudi prvo v vrsti razstav Visoke šole za umetnost, ki je
nastala na podlagi šestnajstletnega delovanja Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart in petnajstletnega
delovanja Univerze v Novi Gorici. Obe šoli zaenkrat delujeta v istih prostorih in povezano, saj nam je
pomembno vzdrževati kontinuiteto v kvaliteti in raznovrstnosti programov.
Na razstavi bo tako mogoče videti študijska dela vseh oddelkov in programov. Razstava bo za ogled
odprta še v tednu po otvoritvi.

Po zaključni razstavi:
Informativni dan
V petek, 4. junija ob 15. uri, vabimo interesente za vpis 2010/11 na junijski informativni dan, ki bo v
prostorih šole, na Dunajski 56 v Ljubljani. Predstavili bomo programe obeh šol:
Visoka šola za umetnost UNG: Digitalne umetnosti in prakse - Animacija, Videofilm, Fotografija, Novi
mediji
Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart: Kiparstvo, Keramika, Restavratorstvo, Ambient

5th International Student Triennial, Istanbul
Na povabilo za sodelovanje na študentskem trienalu v Istanbulu smo se odzvali v duhu vzpostavljanja
mednarodnih vezi in tako se bos junija tam predstavilo pet študentov. V galerijskem delu se bosta vsak s
svojo instalacijo predstavila Matej Sitar in Pila Rusjan, v filmsko sekcijo pa je uvrščen naš arhivski izbor:
Delija Tine Avšič in Anje Zorko ter Goslač, Mateja Kolmanka.

Nova spletna ePlatforma za kulturo in umetnost
Naš pomemben celoletni projekt, na katerega smo zelo ponosni.
Pokukate lahko že 28. maja, končna verzija pa bo naložena 14. junija. Javno povabilo sledi čez dobre tri
tedne, zato tu le kratka informacija.
http://vsu.ung.si

Napovedujemo tudi prihajajoče samostojne razstave študentov:
26. maj: Urška Djukić, Prvi dan v službi, premiera kratkega igranega filma v klubu MC Medvode, Jedro
2. junij: Matej Sitar, Pogledi na motive, samostojna razstava v Bežigrajski galeriji 2, Ljubljana
10. junij: Pila Rusjan, Po-vračanje, samostojna razstava v galeriji sodobnih umetnosti Ganes Pratt,
Ljubljana.
8. julij: Andreja Trkman, samostojna razstava v galeriji Hermana Pečariča v Piranu.

