Letno poročilo društva Kunsthisterik za študijsko leto 2015/2016
V študijskem letu je društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik delovalo uspešno
v skladu z zastavljenim programom.
Prvi projekt v preteklem študijskem letu je bil ogled razstave Narobe obrnjeno v Mestni
galeriji Ljubljana. Dogodka se je udeležilo 10 študentov, več o razstavi pa je povedala
kustosinja Alenka Gregorič. Nato smo obiskali 31. grafični bienale v Ljubljani 17. 11. 2015
pod vodstvom Anje Guid. Vodstva se je udeležilo 12 študentov. Cena vodstva je bila 24 eur.
Temu je sledila tradicionalna ekskurzija na beneški bienale 21. 11. 2015, tokrat pod vodstvom
prof. Leva Krefta. Izleta se je udeležilo 45 študentov, cena ekskurzije pa je bila 2 155 eur, od
česar je bil del denarja doniran božični ekskurziji na Dunaj. Čez par dni, 24. 11. 2015, je bilo
organizirano vsakoletno brucovanje. V tem študijskem letu smo se zbrali v Biljardni hiši,
tema dogodka je bila film noir. Zabave se je udeležilo približno 30 študentov.
Decembra je bila izvedena tradicionalna ekskurzija na Dunaj (19. – 20. 12. 2015), tokrat je
bila organizirana kot dvodnevni dogodek, ki se ga je udeležilo 18 študentov pod vodstvom
prof. Mateja Klemenčiča. Pred odhodom na Dunaj smo 13. 12. 2015 izdelovali tudi voščilnice
za profesorje, ki so po glasovanju bile narejene s t. i. fingerpaintingom. Voščilnice je
izdelovalo približno deset študentov.
V januarju je bil izveden izredni občni zbor, saj se je ena izmed članic izvršilnega odbora
odločila izstopiti iz društva. Na občnem zboru smo se odločili tudi za novo obliko žiga, ki je
bil naročen v februarju. Istega meseca smo si 25. 2. 2016 pod vodstvom prof. Beti Žerovc
ogledali razstavo Riharda Jakopiča Beležnice in Jakopičeva dela v stalni zbirki Narodne
galerije. Dogodka se je udeležilo kar 25 študentov.
Marca je bilo natisnjenih 25 izvodov revije Artfiks, ker je bilo nekaj težav s sofinanciranjem,
zaradi česar je bilo potrebno predvideno število 70-ih izvodov zmanjšati na 25. Revijo so
dobili vsi sodelujoči in tudi knjižnice, kjer je Artfiks dostopen. V tem mesecu je bil tudi
poizpitni party, 17. 3. 2016, ki je bil organiziran v Pritličju in se ga je udeležilo kar 40
študentov. Tema dogodka je bila pomlad. Nadaljevali smo s projektom Artkusije, ki je trajal
tri tedne – vsak teden en pogovor. Letošnji gosti so bili Miha Colner, Piera Ravnikar in Rok
Žnidaršič, vendar so bile diskusije z izjemo prve, slabo obiskane. Zaradi tega smo se v
društvu dogovorili, da v prihodnjem letu projekt preoblikujemo in se poskušamo povezati tudi
z drugimi fakultetami in akademijami.
V aprilu je bilo organizirano vodstvo po razstavi Antonija Tapiesa Tapies. Grafika 1959 –
1987. Temu je sledila še delavnica sitotiska. Konec meseca je bila izvedena tudi večdnevna
ekskurzija po spomenikih NOB na Balkanu pod vodstvom prof. Beti Žerovc.
12. 5. 2016 je bila izvedena 2. filmska Kunsthisterija, tokrat so bili predstavljeni umetniški
filmi, ki so nastali v slogu nadrealizma, zato je bil podnaslov dogodka V znamenju
nadrealizma. Kljub težavam z iskanjem predavateljev je bil dogodek uspešno izveden in
številčno obiskan. Strošek projekta je bil 60 eur.
Septembra je bila načrtovana ekskurzija v Amsterdam, ki pa zaradi težav pri organizaciji ni
bila izvedena.

Glede na zastavljen letni načrt društva in njegovo izvedbo, lahko sklenemo da je bilo
študijsko leto 2015/2016 z manjšimi ovirami, ki so bile sproti odpravljene, aktivno in
uspešno, dejavnosti pa so pripomogle k utrditvi društva.
Tina Berk
Predsednica društva Kunsthisterik

