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Galerija Instituta ”Jožef Stefan”

LUKA ŠIROK
Brezosebnost
Odprtje razstave bo
v ponedeljek, 9. januarja 2023, ob 18. uri na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.
Razstava bo odprta do 9. februarja 2023.

Portreti brez obrazov
Za slikarja Luka Široka, vsestranskega ustvarjalca vizualne ume- odtujenosti se kaže na obeh podobah diptiha Neudobje (2020),
tnosti, so značilne odprtost, širina, mnogoplastnost in popolna čeprav sta obraza ‚premazana‘, a toga en face drža, klobuk in
ustvarjalna svoboda. Zavestno deluje iz sebe, dovoli si, da ga pri- nekakšna naglavna ruta pričajo o tem, da naj bi šlo za portret. Če
tegujejo različne umetniške smeri, na katerih gradi lastno prepo- sliki Plavi fant (2021) in Inspector Derick (2021) še delujeta kot
znavnost. Pri ustvarjanju ne dela načrtov in si vnaprej ne zamišlja portreta, pa je na podobi obraza na sliki Ludvik (2021) že navzoč
dokončanega dela. Slikar lahko ustvarja kot začaran občudujoč slikarjev psihološki odziv: portretiranec (tudi če dejansko ne sledi
otrok, lahko pa podoba izpričuje tudi misel modreca, ki vidi zdru- slikarju kot klasičen model) se počuti osamljenega in neopažežen tako izvorni primitivni svet kot današnji svet civilizacije.
nega, zato tudi slikar opušča potrebo po predstavitvi zunanjega
Pri ustvarjanju z določenim konceptom
obraza. Razkrit je odnos do portretiranje pomembno, da umetnik ve, zakaj se
cev in tudi do sebe. Tako Širokove slike
loteva novega projekta, četudi je do njega
na osnovni ravni pričajo o ustvarjanju
prišel naključno. Da ne ustvarja zaradi
identitete skozi pogled drugega, o anonitežnje po ustvarjanju samem, ampak z
mnosti, brezosebnosti ali brezobzirnosti.
razlogom, ki se ga zaveda, ga reflektira,
Lahko pa, da se v njih skriva simbolika
se z njim ukvarja. Že iz velikih platen ci(ne)obstajanja.
kla slik o zombijih veje temačen, mračen
Težko bi rekli, da so bili umetniki iz
svet. Zombiji, mitološka bitja, ki s pomozgodovine umetnosti privilegirani, tako
čjo magije oživijo, s poudarjeno belino
kot tudi danes niso. Seveda ne moremo
morbidnih glav dominirajo v nedefiniramimo misli na figurativnega umetnika
nem temnem prostoru, kamor vstopa koirskega porekla Francisa Bacona in na
maj zaznavna svetloba od zgoraj. Podobe
njegovo serijo slik Glave (1949), ki je v
razpadajočih bitij so v mraku strašljive in
svojem času povzročila nepopisen šok.
groteskne, mimo nas obrnjene zrejo s sreNaključje je tudi pri njegovem delu igralo
po zijajočimi odprtinami, kjer naj bi bile
pomembno vlogo. Pogosto se je približal
oči, pri tem pa so zijajoči zobje iz odprtih
slikarskemu platnu, ne da bi imel jasno
ust in do kraja razprte čeljusti grozljivo Brezobrazi, akril na platnu, 120 cm × 100 cm, 2022 predstavo o tem, kaj naj bi nastalo. Pouperjene v gledalca. Če so bili slikarjevi
trebo po naključju je vključil v svoje delo:
vizionarski zombijevski junaki redki preživeli pričevalci fiktivne podoba se je pogosto na sredini spremenila v popolnoma nekaj
kataklizme, ki so od nekod (nemočno nemo) opazovali usodo drugega, kot je prvotno nameraval. Dobesedno je iskal to svobočloveštva, pa se to seveda komajda nanaša na nosilce mask v času do, ki se mu je zdela ključna za lasten razvoj. Za napredovanje
pandemije, ki je v preteklih letih dejansko obvladala ves svet. Tu umetnika. Življenjski slog in umetnost sta se zanj prepletala, saj
se je zgodila realnost. Na sliki Kaj naj rečem nekomu, ki ne nosi mu je morda, kot je sam dejal, »pijača pomagala, da je bil nekomaske (2020) ni nikjer nobenega obiskovalca, moška figura s kla- liko bolj svoboden«1, kar se precej očitno kaže v seriji slik iz leta
sično svetlomodro medicinsko masko z daljnogledom, ki ima dve 1949, ki se je začela kot precej morbidna študija razgrajene glave,
žareče rdeči goriščni točki, zre nekam v daljavo.
motiva, ki ga je obvladoval naslednjih dvajset let. Tudi Širokove
Črta, barva, svetloba, gmota – substanca in forma označujejo podobe brezobraznih glav danes izzivajo šok. Za mnoge umetniobličje, izpišejo obraz. Posebno občutje nelagodja, tesnobe in
1

David Sylvester. Pogled nazaj na Francisa Bacona. London: Thames in Hudson, 2000

ke – včasih in danes – so res značilne težke zgodbe, pomanjkanje, s silovitimi, izraznimi potezami čopiča, prostor za njimi pa ostabolečina, duševni pretresi, notranji boji, za druge način sprejema- ja (večinoma) povsod nedefiniran. Pri sliki Brezobrazi 1 (2022)
nja življenja glede na stanje v družbi ali kot odsev lastne notranje brezčasno praznost ozadja označuje temno modra površina, ki
naravnanosti. Vsem je skupno iskanje tiste posebne lepote, pred- bi jo lahko razumeli celo kot black hole ali črno luknjo v vsevsem notranje, iskanje presežnega, kopanje po temnih kotičkih mirju. Brezobrazne podobe potujejo skozi prostor in čas, slikar
človeške duše, da bi svetu dali morda
jih je z barvno ekspresivno pisano palevizijo ali preprosto le občutek, da nismo
to barv bogato oblikoval kot neskončen,
sami, da se je nekdo, nekje, pred sto, dvepomnožen vrtinec do neprepoznavnosti
sto ali petsto leti spopadal s podobnimi
izslikanih oseb. Kaj so junaki teh zgodb
vprašanji. S takimi, kot se mnogi umetnidoživljali, ko so zrli v svet? Kam so graviki tudi danes.
tirali vsi ti pogledi, da jih slikar, zgrožen,
Sodobna umetnost ima pogosto izraz tene more več gledati v oči? Jih v ihti mamne, včasih grozljive resničnosti. Kot odliči, z barvo na barvo, z živo, udarno, ne
sev časa. Če je Bacon pritegnil pozornost
mehko in toplo, temveč z vehementnimi
evropskega umetniškega sveta s svojimi
potezami čopiča, ki puščajo sledi, kot da
podobami glav in teles, ki se zvijejo v grose slikarjeva roka ne more ustaviti? Od
teskne konfiguracije in neprimerne poze,
razčlovečenja (krikov in groze, nestrinjater razkrival grozljivo dušo 20. stoletja,
nja in nesprejemanja) do brezobraznih
in če se je v dialog časa proti koncu tega
podob izginjanja, ponikanja, prisluškostoletja vključila tudi umetniška izpoved
vanja tišini je (lahko) le en korak (Brez
Jožeta Tisnikarja s slikanjem deformiraobrazi ultimatum 5/10, 2022). Postanek
nih obrazov, se v svetu, ki mu tesnoba,
za premislek. Ni nujno, da te ljudje vidiusodnost in diabolične vizije niso tuje,
jo, ampak da ti prisluhnejo ne glede na
oglašajo tudi današnje generacije slikarto, kakšen si. Kako izgledaš. Ker v bistvu
jev. Ker je upodabljanje figure v slikarniso več pomembne naše vizualne podoBrezobrazi ultimatum 5/10,
stvu navzoče, odkar obstaja človek, je ta
be, da se razumemo in sprejemamo taki,
akril na platnu, 24 cm × 18 cm, 2022
motivika tako izrabljena, da je le stežka
kakršni smo, ampak da si ne glede na zunarediti figuro, ki ne asociira na že upodobljeno, že videno re- nanjo podobo znamo prisluhniti. Pomembno je, kdo si. Kompošitev. Ampak ko začetni šok na podobe glav brez obrazov Luke zicije in podobe, ki (tudi) v eni barvi lahko to sporočajo, so zato
Široka mine, pozornejši pregled razkrije tako natančno izdelavo dragocene.
kot zapleten simbolizem. Družbeno bitje postane vsota svojih ne- Čeprav slikar z razstavljenim nizom slik Brezobrazi ponuja zelo
vroz, ki jih slikar poskuša prenesti tako, da subjekt sprva zmanjša prostorsko naravnano doživetje, v katerem spretno veže raztrena simbolno označena usta, ušesa, oči, čeljust, nato pa še vse to sene pripovedne fragmente v eno sporočilo, je s ponavljanjem
povsem prekrije. Izniči. Pogled od spredaj preneha biti edini in posamičnih izbrisov obrazov njegov namen prav nasproten. Sposubjekt je nenadoma prost, razdrobljen in izpostavljen nenava- ročilo, ob katerem gledalec ne more ostati brezbrižen, včasih do
dnim spremembam.
skoraj abstraktne nerazpoznavnosti portretov ni preprosto, ni
Širokove podobe ljudi brez obrazov so skrajno neobičajne, nad- enoznačno. Le poiskati ga je treba.
realistične. Slikarjevi doprsni portreti brez obrazov so ustvarjeni
Tatjana Pregl Kobe
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Luka Širok
Rodil se je 7. oktobra 1982 v Šempetru pri Gorici. Maturiral je
na srednji šoli Maxa Fabianija v Gorici (Liceo Artistico Max
Fabiani di Gorizia) in diplomiral na akademiji v Benetkah
(Accademia di Belle Arti di Venezia), smer slikarstvo. Sodeloval
je v umetniških društvih Attivarte in SPA+A v Benetkah. Je član
združenja Fondazione Malutta a Venezia in Društva likovnih
umetnikov slovenske Primorske (DLUSP) Ajdovščina. Udeležil
se je več umetniških rezidenc: 2022 – Who killed Bamby? /
Dolomiti Contemporanee, Borca di Cadore, Belluno, Italija; 18.
novomeški likovni dnevi, Dolenjski muzej, Novo mesto; 2015 –
Terraformazione: Padiglione Sloveno, Dolomiti Contemporanee,
Borca di Cadore, Italija; 2014 – E ultimo venne il bosco, Dolomiti
Contemporanee, Borca di Cadore, Italija. Svoja dela redno
predstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji
in tujini. Samostojne razstave: 2007 – Also be conceptual,
Galleria Spazio Bianco, Mestre, Italija; 2009 – Only part of

my day, Gradska galerija Fonticus, Grožnjan, Hrvaška; 2013
– Answers without questions, Emeroteca Mimexity, Trst, Italija;
L‘onda stratificata, Gary Lee Studio, Trst, Italija; 2014 – Plastic
Playground Now, SiTi ART store, Kristalna palača, Ljubljana;
2018 – Gostota slojevitosti, Galerija Zorana Mušiča, Grad
Dobrovo; 2019 – Vice Versa, Galerija Blok, Beograd, Srbija;
2021 – (Ne)udobje, Hiša kulture, Pivka; 2021 – RRRRRRR,
Mestna galerija, Nova Gorica; 2022 – Brezobrazi, Galerija
Rika Debenjaka, Kanal ob Soči. Leta 2022 je prejel posebno
nagrado na 18. novomeških likovnih dnevih. Živi in ustvarja v
Goriških brdih.
Naslov: Ceglo 26, 5212 Dobrovo v Brdih
E-naslov: sirok.luka@gmail.com
Telefon: 031 715 861
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