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odprtje razstave Simona Lavriča FAVNISTIKA
 ob odprtju razstave bo v dvorani GIS predavanje 

dr. Klemna Jerine “ Volk v Sloveniji včeraj, danes, jutri”



Simon Lavrič (1986), akademski slikar, iz Podklanca pri Sodražici, je po Srednji šoli za oblikovanje in fotografi jo in Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje leta 2012 diplomiral iz slikarstva pri prof. Zmagu Lenardiču. Sodeloval je na več skupinskih 
razstavah med drugimi R/Evolucija v KUD France Prešern leta 2010 ter v sklopu razstav umetnikov iz Ribnice in njene  
okolice Prophetae Domestici v Galeriji Miklova hiša leta 2012 ter 2015. Leta 2013 prvič razstavljal samostojno z razstavo 
Misliti žival v Galeriji Miklova hiša v Ribnici. V sklopu kulturnega dogajanja Psoglavski dnevi v Sodražici je pod okriljem 
Galerije Miklova hiša leta 2016 razstavljal skupaj z Dragom Hrvackim. Leta 2018 pa je sodeloval na skupinski razstavi ob 30. 
letnici obstoja Galerije Miklova hiša. Več del Simona Lavriča je v likovni zbirki Galerije Miklova hiša in v zasebnih likovnih 
zbirkah. Sodeluje tudi kot predavatelj slikarstva v Likovni šoli Galerije Miklova hiša.

 Simon Lavrič s svojimi  slikami živali v marsikaterem gledalcu vzbudi presenečenje. Tako realističnih podob obiskovalci 
današnjih slikarskih razstav ne vidijo veliko.

Na likovno akademijo se ni vpisal zato, da bi ugotovil, kaj naj slika. Zanimalo ga je, kako naj naslika to, za kar se je odločil 
že davno. Niso ga zanimali trendi v sodobni umetnosti, pogosto je bil v opreki s profesorji. Svojih živali ni želel postavljati v 
dialog s čemerkoli, zadoščalo mu je samo to, da so, in da so one same.

Lavrič za skicirko uporablja računalnik, material so digitalne fotografi je ki jih sestavlja, do želene podobe. Ta služi kot 
izhodišče za nastajajočo sliko. Včasih si pomaga tudi z materialnimi predmeti, npr. kol iz domače ograje.

Kot sam pravi, mu ne gre za preslikavanje živali, naslikati želi predvsem vzdušje in razpoloženje, ki ga žival izraža. Pomembna 
mu je odslikava svetlobe, impresija in atmosfera živali. Njegov odnos do slikarstva je prvinski in pristen, do živali pa realen in 
stvaren. Gotovo ne romantičen in v slikarstvu ne olepšuje. 

Na ogled nam je Lavrič postavil dela, ki premorejo veliko veščine in so osebna izpoved. Morda pa lahko svet spreminjamo tudi 
s harmonijo in ne zgolj z družbeno angažiranostjo. Res pa je, da se človeštvo po daljšem obdobju verjetja v svojo superiornost, 
ponovno zaveda enosti s tem, kar je. V tem pa lahko najdemo aktualnost Lavričeve favnistike.

Stane Kljun, kustos
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