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Sedaj zakrito
Meta olar
Meta Šolar, rojena leta 1989, je študirala slikarstvo na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2014 tudi diplomirala. 
Je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in Likovnega društva 
Kranj.  Sodelovala je na več skupinskih in samostojnih razstavah po Sloveniji 
in Evropi. Živi in ustvarja v Radovljici.

W: http://www.metasolar.si                                  E: meta.solar@gmail.com

V slikarstvu Mete Šolar portret oziroma človeška figura zavzema osrednje 
mesto, saj ji prav ta tematika nudi neizčrpen vir za raziskovanje slikarske-
ga medija. Na izrazito barvitih, konkretnih ali domišljijskih človeških likih 
prepričljivo preigrava raznolike možnosti barvnega komponiranja. Čeprav 
dosledno in natančno izrisuje telesne značilnosti, jo zanima predvsem ka-
rakterizacija figur in njihova komunikacija. Pri portretih v ospredju ni obraz, 
temveč nasprotno – lasje, vrat, lica (pogled od strani). Ni soočanja z gle-
dalcem, zato lahko portretirana oseba ostane skrivnostna in neznana. Taki 
portreti so bolj provokativni, obenem pa poetski ali kontemplativni. Slikar-
ka pri tem ne računa na razumsko dojemanje (ratio), temveč na gledalčevo 
občutljivost in intuicijo.

Pri razstavljenih delih se Meta Šolar ukvarja s prikrivanjem ali maskiran-
jem figur. Raziskuje predvsem žensko podobo, kjer brezlični obraz splošči v 
cvetlični vzorec ali ga razgiba z motivom sadja. Zanima jo, kaj se zgodi, kaj 
ostane, ko izgine individualni karakter. Natančno izdelane frizure in v neka-
terih primerih oblačila asociirajo na portrete različnih obdobij 20. stoletja. 
Slika Venus in Furs spominja na podobe, ki so bile v 60. letih objavljene v 
(erotičnih) revijah za odrasle. Komičnost ali celo bizarnost motiva z mladim 
mačkom in visoko pričesko pride ob prikriti figuri še bolj do izraza. Slikarski 
prostor in oseba se sploščita, ostane pa estetska in čutna prisotnost.

Barbara Boltar

Pozdrav in uvod:  Jože Kopeinig
Besede k razstavi:  prof. dr. Janko Zerzer
Glasbeni program:  Rok Drobun

Razstava je odprta do petka, 24. junija 2016.


