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In memoriam

Jakob Mostar
prof. dr. Primož Mrvar, doc. Jurij Smole, ak. kipar

Po daljši bolezni nas je nepričakovano in veliko
prezgodaj zapustil prijatelj, zvesti stanovski
brat, livar in metalurg Jakob Mostar, rojen
29. 4. 1975 v Ljubljani.
Jakob prihaja iz livarske družine Mostar, ki
slovi po več kot stoletni tradiciji livarstva. Osnovno šolo in srednjo strojno šolo je obiskoval
v Ljubljani, kjer je že zanetil iskro ljubezni do
livarstva. Diplomiral je leta 2001 na Univerzi
v Ljubljani, Naravoslovnotehniški fakulteti,
Oddelku za materiale in metalurgijo, Katedri
za livarstvo, pod mentorstvom prof. dr. Milana
Trbižana. Tema diplomskega dela je bila Merjenje aktivnosti kisika in termična analiza taline za indefinitne valje, ki jo je končal z odliko.
Ko sem na dopustu prejel klic, da je dragi in
spoštovani Jakob preminil, me je globoko potrlo
in prizadelo. V mislih se mi je zavrtelo vse najino iskreno in plodno sodelovanje. Delila sva
ljubezen do livarstva in metalurgije, pa tudi, ko
sva se bolje spoznala, ugotovila, da imava zelo
podobne poglede na življenje in slovenstvo.
Lahko rečem, da je Jakob bil in je v naših srcih
izjemen človek v pristnem pomenu te besede,
saj je dajal pomoč in podporo mnogim, kot se
spominjam še iz časa študija. Bil je najboljši
študent generacije, inovator in delu predan
človek.
Jakobova livarna, ki jo je z veliko predanostjo
in ljubeznijo do metalurgije postavil kot naslednik družinske tradicije, nam je dala veliko
bronastih in aluminijastih izdelkov, zlasti je bil
ponosen na nove oblike zvonov, ki so akustično
in estetsko izjemno dovršeni. Tudi ulivanje
umetnin, plaket in reliefov je bil zanj poseben
izziv, ki se mu je rad posvečal, saj je s širjenjem
svoje livarne želel uvesti tehniko ulivanja z iztaljivimi modeli (precizijsko litje). Sredi velikega zagona, ko je že prenovil prostore, zgradil
nagibno talilno peč in z velikimi koraki stopal
skozi življenje, nas je presenetil s svojim odhodom.

V svojem življenju je vzorno skrbel za starše,
predano nadaljeval podjetje Livarstvo Mostar,
se proslavil z zahtevnimi ulitki, bil športnik in
predvsem kolegialen, inovativen ter delaven
metalurg. Kar je mogoče še najpomembnejše:
njegov blagi temperament in živ duh, s katerim
si je odkrival nova obzorja in nas razveseljeval v
človeškem in strokovnem smislu, sta ga zapisala v naša srca in zelo ga bomo pogrešali.
Težko razumemo njegov prehod h gospodarju
življenja, saj je bil Jakob še poln načrtov in idej.
Prepričani smo, da je našel svoj mir in je skupaj
s predniki. Tukaj nam ostajajo spomini nanj in
njegova dela, ki krasijo Slovenijo in svet: njegovi zvonovi, plakete, skulpture ter tehnični ulitki
iz bakrovih in aluminijevih zlitin.
Jakob, srečno in na svidenje nad zvezdami!

Jakob Mostar

