
G12, Marta Pavlinc, Karel Pavlinc, Lučka Šićarov, Dani 
Žbontar, keramika, Galerija Šivčeva hiša, 3. junij – 
23. avgust 2015, kustosinja razstave Barbara Boltar, 
besedilo Stevan Schityarov, fotografije Miran Kambič, 
oblikovanje Barbara Bogataj Kokalj, tisk Medium d.o.o., 
naklada 400 izvodov, izdali Muzeji radovljiške občine, 
Linhartov trg 1, Radovljica.

Dani Žbontar 
(Brežice, 1957) je leta 1982 
diplomirala na Fakulteti 
za arhitekturo v Ljubljani. 
Enoletni študij keramike, 
slikarstva in kiparstva 
je opravila leta 1979 na 
univerzi Mississippy, ZDA. 
Imela je vrsto samostojnih 
razstav in je sodelovala 
na številnih skupinskih 
predstavitvah. Živi in dela 
v Ljubljani.

G12
Marta Pavlinc 
(Novo Mesto, 1952) je po 
Srednji šoli za oblikovanje 
in fotografijo likovno 
umetnost študirala na 
Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Od leta 1975 do 
1980 je delala kot likovna 
pedagoginja in se ukvarjala 
z grafičnim oblikovanjem. 
Z oblikovanjem keramike 
se ukvarja od leta 1980 
dalje, v tem času je večkrat 
razstavljala samostojno 
in skupinsko. Je članica 
ULUŠUH-a in HDLU 
Istre, živi in dela v Padni 
(Sečovlje).

Karel Pavlinc (Celje, 
1950) je po študiju likovne 
umetnosti na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani od 
leta 1973 do 1983 delal 
kot likovni pedagog. Z 
oblikovanjem keramike 
se ukvarja od leta 1980 
dalje, v tem času se je 
na področju keramike 
izobraževal v Italiji, in 
imel več samostojnih in 
skupinskih predstavitev. 
Je član ULUPUH-a in HDLU 
Istre, živi in dela v Padni 
(Sečovlje).

Lučka Šićarov 
(Ljubljana, 1958) je leta 
1984 zaključila študij 
filozofije na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. 
Ukvarja se z oblikovanjem 
in poučevanjem keramike 
v različnih izobraževalnih 
institucijah. Od leta 1990 
dalje je večkrat samostojno 
razstavljala in sodelovala 
na številnih skupinskih 
razstavah doma in v tujini. 
Živi in dela v Ljubljani.

Marta Pavlinc
Beli cvet, glazirana keramika, 
žica, karton, blago, objekt



Videti je tako – to je razstava keramične skupine G12 in za 
vodstvo po razstavi je treba poiskati nekaj odgovorov na 
enostavna vprašanja: kdo so, kaj so in kaj hočejo G12?
Skupina, ki jo sestavljajo Dani Žbontar, Marta Pavlinc, 
Karel Pavlinc in Lučka Šićarov, se je prvič predstavila ob 
osrednji razstavi XIII. mednarodnega ex-tempora keramike 
Piran 2012, naslednje leto so sledile razstave Hefest v 
gosteh v galeriji Fonticus v Grožnjanu na Hrvaškem ter 
Razlike in ponavljanje v Galeriji ljubljanske Ekonomske 
fakultete. Gre torej za znana imena, uveljavljene 
avtorje na področju oblikovanja v keramiki, ustvarjalce 
izgrajenega in prepoznavnega izraza, ki imajo za seboj vsak 
posebej v zadnjih desetletjih „triple double“ samostojnih, 
mednarodnih in skupinskih keramičnih razstav ter več 
mednarodnih priznanj in nagrad. 

G12 so, preprosto, v novejšem času edina keramična 
skupina v Sloveniji, in posledično tudi najboljša. Mimogrede 
– ali veste, kdo od naštetih je nosilec priznanja na 
prestižnem svetovnem tekmovanju na Japonskem? 
Točne odgovore lahko pošljete v elektronski obliki, srečni 
izžrebanec bo deležen nagrade presenečenja. V prid 
izboljšanju možnosti lahko sodelujete v anketi: menite, da 
gre tu za primer cyberlebrity-ja? Razlikujete umetnost 
dadaizma od umetnosti dataizma? Bi znali povezati kvantni 
vakuum z biofotoniko? Ste bili na energetskem čiščenju 
čaker za pretok denarja? Ali je koda lepa? Se nasmehnete 
v kamero, ko vas nalepka na ulici opomni, da ste snemani? 
No, glave si ravno ni treba beliti: v kolikor so odgovori 
nikalni, imate že nekaj skupnega s člani G12.

V primeru, da se vam ta marketinški uvod zdi zavajajoč, ste 
že zelo blizu bistva: tisto, kar definira odločitev izkušenih in 
afirmiranih umetnikov, da se v teh časih združijo v skupino, je 
nekaj, kar za razliko od njihovih produktov ni pred očmi, je pa 
vseeno vidno. Je odsotnost. Odsotnost, ki naredi primerjalno 
razliko glede na delovanje umetniških skupin nasploh. 
Odsotnost tistega, kar se zdi skorajda samoumevno: da se 
skupina sorodno mislečih avtorjev poveže okrog neke ideje ali 
koncepta, formulira nekakšen program, platformo delovanja, 
začrta cilje, ki jih hoče doseči in na ta način sebi trasira pot, 
ostalim pa pomaga umestiti njihovo delovanje v širši prostor.
Dejstvo, da ni neke definirane zasnove skupinskega delovanja, 
pravzaprav definira delovanje skupine G12. Druži jih pa razlika 
oz. refleksija o razliki, ki temelji na izkušnjah o možnostih 
medija, v katerem ustvarjajo, in raznolikosti njihovih 
individualnih ustvarjalnih poetik. To navidezno protislovje so 
Dani, Marta, Lučka in Karel obrnili in iz njega naredili podlago 
kapitalsko-investicijskega tipa. Seveda ne denarnega, temveč 
tistega iz njihove mladosti, ko so se med iskanjem načinov, 
kako realnost zapolniti s fikcijo, lotili gnetenja glinene gmote 
in se spraševali kaj pomeni krilatica Josepha Beuysa „art 
is social capital“. Po desetletjih pridobivanja trdnosti, ki se 
nalezljivo z materiala prenaša preko rok na možgane, to 
tveganje med zavetjem individualnosti in tržnim prepihom 
družbenosti nadaljujejo v vmesni obliki skupine.
Vložek štirih avtorjev v G12 je simbolen in ni preprost seštevek 
njihovih produkcij. Je nekaj več, je poskus širitve danih 
pomensko-interpretativnih okvirov. 
Je poskus vnosa še več razlikovanja 
v času, ko se umetnost in družba 
pri visokih vrtljajih pre-oblikujejo, pre-
mrežujejo, pre-gnetavajo. V času, ko delo 
rok postaja vse bolj nematerialno, izdelki 
rok pa navidezni, medtem ko delo misli postaja 
materialno, in izdelki algoritemsko vodeni. Kot 
ugotavlja teoretik Boris Groys, v sodobni družbi okus 
regulira vse, in ker smo izpostavljeni všečnosti drugih, 
želimo ugajati in postajamo umetniške, premikajoče 
se inštalacije. Umetnost postaja lifestyle, in to čemu 
sledimo, je le spremljanje hitrosti, s katero sodobna 
umetnost sooblikuje proizvodnjo družbenega življenja.
Če so se vam prejšnja „anketna vprašanja“ zazdela 
neprimerna, šaljiva ali nemara žaljiva, jih poskusite 

umestiti v art-sistem, muzeje, galerijske prostore, 
konceptualne projekte, landscape in mindscape… Za 
sprotno interdisciplinarno branje pa, recimo, lahko 
vzamete kognitivnega znanstvenika Lambrosa Malafurisa, 
ki utira pot popolnoma novi disciplini – nevroarheologiji, in 
za dokazovanje teze, da so človeški možgani bolj kulturni 
artefakt kakor biološka entiteta, uporablja primerjavo 
z lončarskim vretenom: kot kos gline vržen na kolo, so 
možgani vrženi v kolesje kulture. Odgovor na vprašanje 
kakšen je pravi prijem, iz katerega bo nastal kos keramike, 
pozna le lončar, ker ga ima v roki, in zato keramiki raje 
nekaj pokažejo, kakor da o tem govorijo. 

Na tej poziciji v moštvu G12 nastopa Karel, ki odlično vrti, 
čeprav ni DJ. Izdelal je prav prisrčne krožnike iz bele gline 
z vzorčki, ki si jih ne morete privoščiti, v kolikor imate 
premajhne mize. Dani ne vrti, vendar pleše ornament v 
njenih ogromnih skledah iz različnih glin z različno estetsko 
dinamiko, medtem ko se zdi, da se je pred morilsko grožnjo 
Lučkine žensko-filmske trilogije s krhko, lebdečo inštalacijo 
belega cveta Marta umaknila v spodnji prostor Šivčeve 
hiše. Po ogledu si lahko izberete tudi neki drugi narativ, 
kajti lifestyle G12 je ceramican way of life. Kaj bi še hoteli? 
Prepir, ali morda koherenco?!

Stevan Schityarov

Dani Žbontar 
Skleda, šamotirana glina, glazura, 
temperatura peke 1200 °C, 12 cm, 
∅ 53 cm

Karel Pavlinc
Posoda, dekorativna 
keramika, temperatura peke 
1100 °C, 9 cm, ∅ 58 cm

Lučka Šićarov
Oblečena za 
umor, žgana 
glina, engobio, 
160 x 38 x 30 cm

Oklepnica 
Potemkin, bela 
žgana glina, 
62 x 67 x 28 cm




