
POROČILO: LIKOVNI PROJEKT V MESTNI GALERIJI LJUBLJANA IN 

PREDAVANJE FILOZOFIJA SMEHA  

 

Mentorica in organizatorka: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič 

Čas trajanja projekta: maj 2015 

Udeleženci: okrog 50 študentov slovenistike, zlasti tisti, ki poslušajo predmete, povezane s 

sodobno slovensko književnostjo (Sodobni slovenski roman, Pripovedno besedilo, Motivi in 

teme v slovenski književnosti, Interpretacija literarnega besedila, Spol in slovenska 

književnost, Magistrski seminar), člani oddelka. 

Oblike dela: predavanja, priprave na ogled razstave, vodeni ogled razstave, poslušanje 

predavanja na temo razstave, pogovor s predavateljem na razstavi, vodeni pogovori o projektu 

v okviru zgoraj naštetih predmetov. 

Vsebina projekta: Študentje so že v času predavanj ali seminarjev spoznavali različna 

navezave literarne vede na filozofijo in likovno umetnost. Tovrstne eklektične izkušnje so 

lahko poglobili 19. 5. 2015, ko  smo v Mestni galeriji Ljubljana poslušali filozofsko 

predavanje z naslovom Filozofija smeha, nato pa si še ogledali razstavo Primeri smeha v 

umetnosti, v okviru katere je bilo tudi vpeto predavanje. Na razstavi Primeri smeha v 

umetnosti se predstavljajo umetniki različnih generacij z raznoliko osebno likovno poetiko, ki 

v svojih delih razvijajo bolj ali manj odkrite ali prikrite ideje, načine in ravni smeha. 

Sodelujoči umetniki so: akademski slikar in interdisciplinarni ustvarjalec Miha Vipotnik, 

avtor stripov Iztok Sitar, akademski slikar Silvester Plotajs Sicoe, slikar Vladimir Leben, 

akademski slikar, doktor filozofije in avtor stripov Izar Lunaček, akademska slikarka Barbara 

Jurkovšek, diplomirana fotografinja Manca Juvan in fotograf Matjaž Rušt. Razstavo je 

zasnoval, izbral likovna dela in napisal osrednje besedilo v katalog kustos Mestne galerije 

Ljubljana, dr. Sarival Sosič. Prvi del projekta je predstavljalo predavanje Izarja Lunačka, dr. 

filozofije in umetnika. Ta je zgoščeno in nazorno predstavil filozofske teorije o smehu, ki jih 

je tudi preučeval v svoji doktorski disertaciji in jih vzporedno objavljal v različnih 

publicističnih, strokovnih in znanstvenih besedilih. Predavatelj je sproščeno in duhovito 

razlagal bistvene značilnosti smeha in pri tem upošteval publiko: v tem smislu je večkrat 

navezal svoje analize in sinteze na literarnovedno področje, ki nam je bolj domače, npr. 

Bahtina, Bergsona. Najbolj dobrodošlo pri njegovem predavanju je bilo upoštevanje 

govornega položaja (predaval je tekoče, razločno in vse argumentiral z zanimivimi primeri) in 

dialoško vodenje diskusije po predavanju. Drugi del projekta je zapolnil vodeni ogled po 

razstavi, nato pa še samostojni ogledi študentov. Po razstavi je študente vodil kustos galerije, 



dr. Sarival Sosič, ki se je zaustavljal pri pomembnih slikah in vključeval v svoje razlage tudi 

primerjave s svetovno likovno sceno, anekdote o slikah in umetnikih ter navezavo na sodobno 

književnost (npr. E. Hemingway) in glasbo.  

Odzivi: Študenti so že takoj po projektu pohvalili oba, predavatelja in  kustosa, v  vodenih 

pogovorih pri različnih (zgoraj navedenih) predmetih pa smo ugotovili, da so takšni projekti 

zelo dobrodošli. Študenti so konkretno navedli manko znanja o smehu, ki predstavlja 

pomemben segment umetnosti in nenazadnje tudi našega življenja, ter pretočnosti med 

različnimi znanstvenimi področji, npr. literarno teorijo, umetnostno zgodovino, teorijo 

umetnosti in filozofijo. Izpostavili so tudi pomembnost povezave vseh umetnosti ter obljubili, 

da si bodo (zdaj tudi sami) večkrat ogledali kakšno likovno razstavo ali pa na spletu pobrskali 

o ostalih umetninah teh umetnikov, ki so jih spoznali na razstavi (posebej jim je bil všeč 

Leben in oba striparja). Ker jih tematika smeha, tesno povezana s komiko, humorjem, ironijo, 

grotesko in sarkazmom, resnično zanima, bi želeli še več izvedeti o njej, zato jim bom, v 

sodelovanju z Mestno galerijo Ljubljana, tudi posredovala kataloge, v katerem si bodo lahko 

prebrali vse o razstavi in filozofiji smeha.  

 

red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič                                                           Ljubljana, 23. 5. 2015 

 

 

 


