Miran Pflaum

En
passant
Restavrator, akademski kipar in fotograf Miran Pflaum je razstavo naslovil
En passant ter jo s tem umestil v galerijo-hodnik, po katerem vsak dan hodijo
sodelavci in obiskovalci Filozofske fakultete. Mimobežni pa so tudi trenutki,
ko so se pisatelji, gosti festivala Vilenica, za hip zazrli v objektiv, se sproščeno
nasmehnili, se spogledovali s kamero in z obrazom pripovedovali zgodbe.
Spet drugič pa nevsiljivega fotografa niso niti opazili in so ostali zatopljeni v
svoje misli, ujeti med svetlobo in sence kot pretresljivi portret Aleša Debeljaka.
»Vsakdo sam stoji na srcu zemlje, s sončnim žarkom preboden. In je takoj večer,«
se v prevodu Cirila Zlobca glasi pesem Salvatoreja Quasimoda, ki jo evocira ta
trenutek, ujet za večnost.
Miran Pflaum je kipar, ki iz svetlobe in teme oblikuje trajne skulpture, kjer
drugi vidimo hitenje. S pogledom restavratorja oživlja kipe v galerijah, kakor
sloko Diano Zdenka Kalina, ki se odpravlja na lov po nočno osvetljeni, osameli
Narodni galeriji. Za restavratorja že sama arhitektura muzejev od Ljubljane
do New Yorka predstavlja grafično zanimiv okvir, ki ne obdaja le umetnin,
temveč tvori prostor opazovanja – ne le eksponatov, temveč tudi opazovanja
opazovalcev samih, ki jih spremlja budno oko varnostnika ali fotografa, ki
umetnine povezuje z utripom zunanjega sveta ter se še sam igrivo prikrade na
to ali ono fotografijo kot prikrit avtoportret.
Odsev je vselej fotografov zaveznik, pa naj gre za prosevanje Prešernove
Zdravljice skozi vodo na tlaku Čopove ulice, po kateri – en passant – hiti
brezimni z dežnikom, ali za nedoločljiv izris naravnih oblik, ki se na vodnem
ozadju pretapljajo v foto-grafike.
Amalija Maček

Miran Pflaum je bil rojen leta 1961 v Kranju. Po končani gimnaziji v Kranju in dveh letih študija
arheologije je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, kjer je
diplomiral leta 1989. Strokovno se je že zgodaj usmeril v restavratorstvo. Od leta 1990 je zaposlen
kot konservator-restavrator v Narodnem muzeju Slovenije. Večinoma se ukvarja z arheološkim
gradivom, največ s keramiko in z antičnimi kamnitimi spomeniki, pa tudi z mozaiki. Poleg tega je
vodilni strokovnjak za muzejsko kopistiko v Sloveniji. Leta 2003 je na Akademiji za likovno umetnost
Univerze v Ljubljani opravil magisterij o tej temi. Veliko časa posveča tudi grafičnemu
in prostorskemu oblikovanju muzejskih razstav. Za svoje delo je prejel dve priznanji
Slovenskega arheološkega društva in priznanje Društva restavratorjev Slovenije.
Poleg konservatorsko-restavratorskega strokovnega dela se že od
gimnazijskih let ljubiteljsko ukvarja s fotografijo. S slikarjem Dušanom
Filipčičem sta leta 1990 pripravila skupno razstavo v Posavskem
muzeju Brežice, na kateri se je Miran Pflaum predstavil z
umetniškimi fotografijami. V nadaljnjih letih se je posvečal
predvsem konservatorsko-restavratorskemu strokovnemu delu
in muzejskim razstavam, manj fotografiji. Kljub temu so bile njegove
raznovrstne fotografije objavljene v več strokovnih publikacijah, v
letih 2014 in 2015 pa je bil uradni fotograf Društva slovenskih pisateljev
na mednarodnem literarnem festivalu Vilenica. Nekaj teh fotografij
predstavlja tudi na tukajšnji razstavi.

