sašo vrabič
Rodil se je leta 1974 v Slovenj Gradcu. Šolal se je na Šoli za oblikovanje v Ljubljani, smer grafično oblikovanje (1992), na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani
ter po diplomi iz slikarstva leta 1997 končal še podiplomski študij grafike (2001).
Leta 2008 se je izpopolnjeval na kulturni rezidenci Ministrstva za kulturo RS v
Berlinu. Ukvarja se tudi z ilustracijo, grafičnim oblikovanjem, videom, zvokom ter
je avtor nekaterih izvirnih glasbenih del za film, plesnih in gledaliških predstav, TV
oddaj ter muzejskih postavitev. Od leta 2001 aktivno sodeluje z vokalno skupino
Perpetuum Jazzile, nekaj let pa z vokalno skupino Bassless. Za svoje delo je
prejel že več nagrad in priznanj, med drugimi Prešernovo nagrado za študente (1998), Bernekerjevo nagrado (2004) ter delovno štipendijo Ministrstva za
kulturo RS (2006). Kot samostojni kulturni ustvarjalec živi in ustvarja v Ljubljani.
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Vžigalica, Ljubljana; 2009 In situ, Galerija Simulaker, Novo mesto; 2006 Ivana
Franke / Sašo Vrabič, Siemens_artLab, Dunaj; 2005 Obrigado meu amor, Mala
galerija, Ljubljana; 2004 Pojdimo proč za nekaj časa, Galerija A+A, Benetke;
1999 Zvočne slike, Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec; 1997 This Town
Ain’t Big Enough for Both of Us, Galerija P74, Ljubljana (z Žigo Karižem); 1996
Klub CD, Cankarjev Dom, Ljubljana
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izbor skupinskih razstav
2014 Magija umetnosti: Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013,
Villa Manin; 2013 East + Europe, City Hall Exhibition Hall, Hong Kong; 2012
Skoraj pomlad / 100 let slovenske umetnosti, UGM, Maribor; 2011 Sedanjost
in prisotnost, Izbor del iz nacionalne zbirke Moderne galerije, MSUM, Ljubljana;
2010 Risba na Slovenskem II., 1940-2009, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb;
2009 Finalisti nagrade OHO, Center in galerija P74, Ljubljana; 2005 Central, New
Art from New Europe, Kunst Forum, Dunaj; 2004 Pilot:1, Limehouse Townhall,
London; 2004 Destinations, Temple Bar Gallery, Dublin; 2004 Old habits die hard,
Hamburger Bahnhof, Berlin; 2002 Becomings, Chapelle de la Sorbonne, Pariz;
2002 Solovideo, Galerija Spazio Erasmus Brera, Milano; 1997 U3, 2. trienale
sodobne slovenske umetnosti, Moderna galerija, Ljubljana
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sašo vrabič
je edini slovenski umetnik z dvema uspešnima umetnostnima
karierama. Je slikar, grafik in risar, ki je v istem letu, ko je dokončal
študij slikarstva, in z Žigo Karižem pripravil prvo »resno« samostojno razstavo v Ljubljani, razstavljal tudi na prelomnem, drugem
Trienalu slovenske sodobne umetnosti leta 1997, ki ga je kuriral
Peter Weibel. Skupaj z razstavo so se njegova dela umestila v
slovensko umetnostno zgodovino in sicer v razdelek »postmedijskega slikarstva« in sodobne umetnosti, kot jo je leta 2005 zapisal
Igor Zabel. Njegov izraz izkazuje vrhunsko risarsko veščino, poleg
tega pa izredno senzibilnost za zaznavanje občutka časa in prostora v katerem živi in hkrati sposobnost, da nam to posreduje na
način, v katerem se prepletata intimno in družbeno.
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in vojn surovega, ljudi, ki svojo neobčutljivost skrivajo za ekrani in
svet trpečega družbenega subjekta. V tem nadstropju domuje še
druga velika žanrska slika na razstavi. Urbana krajina iz Top of the
Rock, razgledišča na vrhu Rockefeller centra, je pogled na krizo
urbane družbe, prav iz njenega centra.
Sašo Vrabič nam pravzaprav že od leta 2003 in ene svojih samostojnih razstav, ki se je imenovala Privat(e), dopoveduje, kje je
še moč najti ljubezen, za katero smo kot družba postali skorajda
neobčutljivi.
dr. Petja Grafenauer
Na vrhu krize | 2014 | olje / platno

Veliko tihožitje s katerim se gledalec sreča na pričujoči razstavi, je
hkrati banalna podoba, virtuozna slikarija, poznavalska ilustracija
na kateri ne manjka niti wasabi in podoba ene izmed umetnikovih
ljubezni. V istem prostoru so tudi druge, vsaka z intimno, gledalcu
jasno in vidno, ali pa zabrisano povezavo z avtorjem. Večmedijski
svet Saše Vrabiča, že od vsega začetka vključuje tudi zvok, ki
ga je občinstvu najvidneje izrazil v skupini Perpetuum Jazzile. Od
zvokov in glasbe, ki jih je umeščal v slike, instalacije, jih ustvarjal in delil z občinstvom, je ostalo le še prasketanje gramofona,
od ljubezni izginjajoči poljub, dom pa je le hišica iz kartona, a v
njej vendarle sveti lučka. Tam drevo požene korenine in tam živi
ljubezen.
Na drugi strani – ali bolje v zgornjem nadstropju – pa sta poguba
in strah negotovega prekernega življenja. To je svet surovih vojn
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