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RAZSTAVE
Samostojne razstave:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mittelfest, Čedad, Italija, 1990
Galerija Porton, Grožnjan, Hrvaška, 1998
Kulturni dom Bazovica, Reka, Hrvaška, 1999
Galerija Alga, Izola, Slovenija, 1999
Beneška Galerija, Špetar, Italija, 2000
Banka Popolare, Špetar, Italija, 2001
Mestna hiša Ljubljana Slovenija, 2011
Galerija Chanet, Quenzou (Kitajska), 2017

A L B I N O
S T U L I N
K I P I - “S E M”

Grupne razstave:

Albino Stulin se je rodil leta 1965 v Čedadu
(Cividale del Friuli). Odraščal je v Špetru
(San Pietro al Natisone), kjer živi in ustvarja še danes. Študiral je na Inštitutu za
umetnost G. Sello v Vidmu (Udine), kjer je
diplomiral leta 1990 pri profesorju Carlu
Condellu. Leta 1993 je obiskoval Akademijo lepih umetnosti v Benetkah (Accademia
di Belle Arti di Venezia). Leta 1994 je
v Gorici sodeloval s kiparjem Gianpietrom
Carlessom, leta 1995 pa je v Piranu spoznal
kiparja Janeza Lenassija, ki je postal njegov mentor in sodelavec.
Od leta 1990 je imel več samostojnih
razstav, med katerimi velja omeniti predstavitve v Galeriji Porton v Grožnjanu
(1998), Galeriji Alga v Izoli (1999), Kulturnem centru (Centro culturale) v italijanskem Morteglianu (2004), Mestni hiši v
Ljubljani (2011) in Galeriji Chanet v Quanzhouju na Kitajskem (2017). Sodeloval je
tudi na vrsti skupinskih razstav in mednarodnih kiparskih simpozijev, med drugimi
na III. mednarodnem simpoziju Grosuplje mesto kipov 2006, I. mednarodnem simpoziju Pinzano al Tagliamento v Italiji (2007)
in na II. mednarodnem simpoziju v Kopru
(2010).
Za svoje delo je prejel dve slovenski nagradi: na razstavah Sublimno v kiparstvu
(2006) in Knjižni spomeniki (2010), ki sta
bili na ogled v ljubljanskem Magistratu.

• Percorsi della memoria, S. Daniele del
Friuli, Italija, 2002
• Ironia nell’ arte, Čedad, Italija, 2003
• Kulturni dom Mortegliano, Italija, 2004
• Srecanje in Porto dei Beneandanti,
Portogruaro, Italija, 2004
• Incontri di Versi, Portogruaro, Italija, 2005
• Oko in duh, Ljubljana, Slovenija, 2005
• Sublimno v kiparstvu, Ljubljana,
Slovenija, 2006
• Javni kipi, Ljubljana, Slovenija, 2007
• Ars Forojuliana, Izola, Slovenija, 2007
• Centro Friulano Arti Plastiche, Videm,
Italija, 2007
• Kulturni dom Celovec, Austrija, 2007
• Centro Friulano Arti Plastiche, Videm,
Italija, 2008
• Centro Friulano Arti Plastiche, Videm,
Italija, 2009
• Knjižni spomeniki, Ljubljana, Slovenija, 2010
Simpoziji:
• I - Simpozijum kiparstva Rive D’Arcano,
Videm, Italija, 1997
• V - Mednarodni Simpozijum Vergnacco, Videm,
Italija, 2001
• II – Mednarodni Simpozijum Grosuplje mesto kipov, Slovenija, 2006
• I- Mednarodni Simpozijum Pinzano al Taglia
mento Spilimbergo, Pordenone, Italija, 2007
• II- Mednarodni Simpozijum, Koper, Slovenija,2010

Organizator

razstave in priprava kataloga:
Zveza Mink Tolmin in Galerija SDK, Trg M. Tita 11,
Tolmin v sodelovanju z Zavodom KŠM, Tolmin.

HUG - FLOWERED AURISINA 20X15X30 (MARMOR)

GALERIJA KINOGLEDALIŠČA
TOLMIN
14.9. - 14.10. 2017

“SEM”

Kiparstvo se je v zadnjih dveh desetletjih,
času pospešenega tehnološkega razvoja močno
transformiralo: postalo je performativno
in interaktivno, kar pomeni, da se je od
plastičnega oblikovanja snovi razširilo tudi
na modeliranje družbenega prostora, žive
substance in celo človekovega zaznavanja.
Vendar nove izrazne oblike niso izpodrinile
klasičnega kiparstva. Prav nasprotno, zdi
se, da je ustvarjanje iz naravnih materialov, kamna, lesa, gline, ponovno v porastu.
Albino Stulin ni nikoli podvomil v izpovedno moč kamna, trdega in grobega materiala, iz katerega že skoraj tri desetletja
oblikuje neverjetno »mehke« in občutene
skulpture. V svojih tematsko raznovrstnih
delih, izklesanih iz marmorja ali granita,
poudarja predvsem naravno lepoto materiala,
ki mu nevsiljivo vtisne svojo misel, idejo
ali sporočilo. Izbor materiala z ustrezno
notranjo strukturo je pravzaprav v njegovem
delovnem procesu primarnega pomena, saj kamen pojmuje kot živo materijo, ki že vsebuje
neko inherentno formo. Kipar jo mora le prepoznati in kiparsko artikulurati.
Stulin poskuša pri oblikovanju skulptur
ohraniti naravno barvo in kompaktno teksturo
kamna, zato je njegov kiparski jezik reduciran, omejen na bistvene poteze. V posameznih delih, kot je Poklon knjigi, išče
pravo razmerje med grobo in gladko polirano površino, ki je povsem usklajena s temo
skulpture: gre namreč za simbolično upodobitev zgodovine knjige od Mojzesovih knjig,
ki so prikazane v spodnjem delu masivnega kuba, do danes. Na drugih skulpturah je
površina v celoti ročno zglajena, preoblikovana v organske, konkavno-konveksne, močno
POWER - AURISINA,

45X25X22, MARMOR

stilizirane oblike, s katerimi poudari
zgolj najpomembnejše linije predmeta ali
telesa, ki je v posameznih primerih komaj
prepoznavno (Molitev). Posebne vizualne
učinke dosega tudi s pomočjo svetlobnih odsevov in valovitih prelivov oblik in gub,
ki dajejo kipom po eni strani svojevrstno
dinamiko, po drugi strani pa v gledalcu vzbudijo željo po dotiku enakomerno zglajene
površine.
Med pomembne karakteristike Stulinovega
ustvarjalnega pristopa sodi tudi poglobljeno iskanje ravnotežja – tako med različnimi
vrstami kamnov (Skupaj) kot tudi med formo in vsebino. Slednja se navezuje zlasti
na kiparjevo intimno občutenje življenja
(Samota), naravne elemente/pojave (Kaplja
sonca) ter njegova razmišljanja o dualizmu
(Par) in zgodovini naše civilizacije (Sfinga
2). Za vsa dela pa velja, da so sporočilno
močna in nagovarjajo k premisleku o smislu
bivanja tudi nas, gledalce.
Kipi nam obenem razkrivajo Stulinov odnos
do kamna, ki ga lahko z besedami še
najbolje opišemo kot zlitje umetnikovega
duha in naravne materije. Kiparstvo namreč
ni le sredstvo za izražanje avtorjevih
življenjskih spoznanj in za komunikacijo z
zunanjim svetom, ampak predstavlja bistvo
njegovega obstoja – na kar namiguje tudi
naslov pričujoče razstave »Sem«.

MAN - WOMAN 2 AURISINI- FLOWERED AURISINA,
30X31X24 - 54X26X24, MARMOR

MOONLIGHT - GRANITE - MARBLE CARRARA,
53X49X7, MEŠANO

Nataša Kovšca

KNEE WOMAN - PORTUGAL ROSE,

70X20X14, GRANIT

ANTHROPOMORPHIC FIGURE - MARBLE CARRA FOSSILIFEROUS SANDSTONE, 42X4X12, MEŠANO

