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del. Tako nastale sestavljene slike
so kot barvne sledi, ki omogočajo
nekakšen pogled nazaj v slikarjev
opus zadnjega desetletja. Hkrati
pa nove kompozicije kažejo, da
slikarski proces še vedno traja, in
tako v postavitev vnašajo posebno
dinamiko. Kaže, da slikarju

Milanu Rožmarinu ne zmanjka ne
energije ne izvirnosti in v okviru
svojega izoblikovanega sloga in
prepoznavnih motivov preseneča
z vselej novimi izpeljavami in
vsebinami.
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ASOCIATIVNA GOVORICA BARVNIH SLEDI
Slikar Milan Rožmarin že od
vsega začetka ustvarja na klasičen
slikarski način. Iz nekdanjega
slikarja konvencionalnih motivov
se je razvil v ustvarjalca, ki v svoje
abstraktno ekspresivne podobe
vnaša vse močnejšo barvno energijo
in slikarsko zvedavost, zlasti v
zadnjem desetletju, ko se je z
večjimi razstavami vidneje uveljavil
v slovenskem prostoru. Svoje
likovno raziskovanje že od nekdaj
posveča barvi kot najosnovnejšemu
slikarskemu izraznemu sredstvu. Ali
natančneje, sprašuje se predvsem
o materialnosti in nematerialnosti
barve. Žive, osnovne barve še vedno
spadajo v njegovo paleto. Nizanje
različnih barvnih ploskev ilustrira
večplastnost likovne pripovedi,
ki jo skozi nastajanje podobe ves
čas približuje in izgublja, gradi in
popravlja tako, da nastale slike stalno
menjajo svojo zunanjo preobleko.
Skratka, je izrazit kolorist z močno
barvno lestvico, hkrati pa dobro
pozna vrednosti čvrstih potez in
prostorske gradnje v kombinaciji
s posameznimi elementi ali sklopi,
ki površino lahko razgibajo in hkrati
uravnovesijo.
Osnovno zgradbo slike si Rožmarin
zamisli, ko stopi pred prazno platno
in šele takrat poišče barve, ki mu

v danem razpoloženju pridejo pod
roke. Od tu dalje gradi sliko, dodaja
barve, ki so v pravem odnosu
s prejšnjimi, ter oblike, ki se
prilegajo že izslikanim, in tako
ustvarja kompozicijo, ki jo
v določenem trenutku konča.
Njegove slike delujejo kot struktura
barvnih mas, ki z navideznim
približevanjem in odmikanjem
eruptivno prehajajo v iluzionistični
prostor. S svojimi likovnimi deli ne
odslikava in ne pripoveduje zgodb,
prav tako njegove podobe ne izražajo
tendencioznosti različnih ideologij.
Njegov likovni izraz je skupek več
različnih elementov: močnega
in pestrega barvnega spektra ter
vehementnih, včasih tudi lahkotno
igrivih potez čopiča, ki ne izražajo
toliko slikarjevega temperamenta,
ampak bolj užitek, ki mu ga daje
akt slikanja. Njegove slike nastajajo
spontano, po občutkih notranje
ustvarjalne nuje in ne na podlagi
dolgotrajnih in vnaprej zamišljenih
zasnov.
Kljub izhodiščem, ki jih pogosto
intuitivno jemlje iz narave, njegove
slike niso mimetični posnetki,
čeprav naslovi, ki jim jih Rožmarin
navadno daje, potem ko so že
končane, včasih zavajajo prav k
takemu mišljenju. Doslednejši

gledalec bo v kompozicijah lahko
našel obrise zgoščenih arhitektur,
v izbranih barvah bo opazil poglede
na pokrajino, ki bi jo lahko videl
iz zraka, s kakšnega višjega hriba
ali celo iz vesolja, lahko pa se bo s
pogledom le radovedno sprehodil
po žarečih barvnih lisah, s katerimi
Rožmarin gradi kompozicije slik.
Pri tem bo morda videl podobnost
nekega domišljijskega motiva z
naključnimi oblikami, na katere
lahko (za vsakega drugače)
asociirajo izslikane barvne ploskve.
Vendar so njegove slike, polne
vedrega optimizma, lahkotnosti in
ustvarjalne energije (ponekod celo
z erotičnim nadihom), abstraktne
le na prvi pogled, saj slikar vanje
projicira svojo lastno pripoved,
čeprav domišljijsko. Zadnji cikel
Rožmarinovih velikih slik kaže
na zrelega slikarja, ki je svoje
ustvarjanje prenesel na docela
razpoznavno raven individualnega
slikarskega izražanja.
V zadnjem ciklu slik so prav
dimenzije, veliki formati slik, ki
jih Rožmarin združuje (v diptihe,
triptihe ali celo večdelne slike), tisti,
ki ga pri ustvarjanju vedno bolj
privlačijo. Njegove podobe živijo
vsaka zase z lastno napetostjo, še
močneje pa učinkujejo v zgradbi
velikih slik, ki so novost. Vanje
vedno bolj sproščeno vnaša poteze,
nabite z energijo in živostjo.

V teh svojih velikih, impresivno
abstraktnih slikah se je docela
odmaknil od mimetičnih in celo
aluzivnih izhodišč ter se v celoti
posvetil živahni barvni igri nanosov,
širokih potez, svetlobnih poudarkov,
dinamičnemu in hkrati ubranemu
slikanju. Njegove domišljijske
pokrajine, oddaljena obzorja in
nadnaravni horizonti so v zadnjem
obdobju dosegli nov polet. Največja
slika – Potovanje skozi vesolje – je
sestavljena iz osmih horizontalnih
in vertikalnih (večjih in manjših)
platen, povezanih v celovito likovno
pripoved. Podobe domišljije,
žive in obenem ujete v neke vrste
ornamentalno preprogo pripovedi,
so kot čarobne sanje (elementi
slikarjevih zgodb), ki gledalcu
omogočajo obvladovanje časa v
najbolj pozitivnem smislu, z najbolj
pozitivno energijo.
Premišljena in zaokrožena galerijska
postavitev Rožmarinovih slik tudi
celostno izžareva optimizem, ki
simbolizira čas prebujenja, brstenja
in rasti ter vedrine življenja. Z
novimi kompozicijami, ki jih
je naslikal prav za glavni steni
galerije, se spreminjajoča impresija
abstraktnih podob nadaljuje
(Simetrično vesolje). Kombinacija
domišljije in naključnosti gledalcu
razločno približa tako logiko kot
tudi tehnološki in likovni proces
nastajanja Rožmarinovih likovnih
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