Stopnjevanje družbene refleksije

K figuraliki na mikroravni se Birsa obrne v ciklu Dlani (2011 – 2013), kjer v ospredje
postavi sklenjene prste, ki jih v nekaterih različicah abstrahira do te mere, da njihovo
obliko komajda prepoznamo. Preko različnih prepletov prstov in dlani ter napetosti v
njih nakazuje na različna čustvena stanja, npr. na jezo, pričakovanje, strah. Družbeno
refleksijo umetnik sočasno strne v delih Komuniki (2011), Komunikanti (2013) in Komunimutacija (2013), v katerih so ljudje le še blede sence samih sebe, kar poudari z
odtenki sive in srebrne barve. Neposredne komunikacije med posamezniki ni, komunicirajo le na daljavo, preko telefonov. Cikel poudarja odtujenost in razvrednotenje
posameznika v družbi.

Dare Birsa, akademski grafik, slikar, oblikovalec, ilustrator in pedagog, se na svoji tretji
samostojni razstavi v Galeriji Murska Sobota, tokrat pregledni, predstavlja s slikami,
nastalimi med leti 2007 – 2017. Pričujoča razstava je v kronološkem pogledu nadaljevanje njegove samostojne razstave iz leta 2007 v naši galeriji. Izbor razstavljenih del
opozarja na Birsovo večsmerno raziskovanje, saj se je ob pregledu del izluščilo več
formalno in tematsko raznolikih serij in ciklov.
Iztočna serija Danzas/Plesi (2007 – 2009) temelji na abstraktnih kompozicijah in
študiju barve, zlasti njene svetilnosti in globine. Ogrodje likovne kompozicije uravnovešajo poudarjene horizontale in vertikale ter krivulje, ki med seboj tvorijo nekakšen
mrežni sistem in ustvarjajo številne prostorske plane, pri čemer se snovna oprijemljivost postopoma izgublja. Barvna polja med seboj mehko prehajajo, kar velja tudi za
slike iz serije In-Out (2009), kjer ob bok izbrani kromatični barvi postavi sive tone.
Kompozicijsko ta dela povzemajo formo diptiha. Pri tej seriji se umetnik poigrava z
zrcaljenjem, simetrijo/asimetrijo in iluzijo globine.

Nekateri slikarski cikli nastajajo sočasno in se delno pustijo vplivati drugim področjem
umetnikovega delovanja, zlasti oblikovanju in ilustraciji. To velja zlasti za cikel Sociologija (2013), ki je nastajal sočasno z Birsovimi ilustracijami za učbenike sociologije za
srednje šole. Ta dela povzemajo likovno govorico stripa in grafitov, zato se ponašajo
z izrazito urbanim značajem, s humornimi in ironičnimi poudarki pa ohranjajo družbenokritično ost.
Pri pregledu Birsovih ustvarjalnih sklopov zadnjih let je opaziti očitno barvno redukcijo. Po vsebinski plati se avtor odmika od abstrakcije, kot senzibilen opazovalec svoja
dela v smislu družbene kritike izostri in s tem okrepi njihov subverzivni naboj. Razstavljene slike Dareta Birse so pomenljiv dokument družbe, v kateri živimo, in gledalca s
tem, ko ga potiskajo čez meje udobja in všečnega, spodbujajo k premisleku.

Zametki premika od abstrakcije h konkretnemu, ki se v nadaljevanju manifestira v
izraziti kritiki družbe, se pokažejo že v ciklu Calotipista (2010), poimenovanem po
fotografski tehniki kalotipiji, ki jo je razvil Henry Fox Talbot. Stična točka omenjene
fotografske tehnike in Birsovih slik iz omenjene serije je črnobela barvna paleta in
srebro – Birsa ob črni, sivi in beli uporabi še srebrno barvo, Fox Talbot pa je pri
fotografskem postopku uporabil srebrove spojine. Pri samem postopku slikanja se je
Birsa izognil potezam čopiča in barve raje nanašal s pršenjem in polivanjem, pri čemer
se ni mogoče izogniti elementu nepredvidljivega. Tako so oblike, ki spominjajo na
arhitekturo, človeške silhuete ali geometrijske like, ujete v zamegljeni podobi, ki zaradi
mehkih robov deluje zelo »živo« in migetajoče. Barva torej ni več v prvem planu. Serija
se izteče v danes izjemno aktualnem in izrazno enem najmočnejših del na razstavi,
Exodusu (2011) kot prispodobi upanja.
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Dare Birsa
Grafik in slikar, rojen leta 1958 v Prekmurju, je diplomiral leta 1987 na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je do leta 1989 nadaljeval specializacijo na oddelku za grafiko. Deluje kot samostojni ustvarjalec in predava na Naravoslovno tehniški fakulteti in na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ter na ljubljanski
Fakulteti za dizajn. Sodeloval je na več kot 90 skupinskih razstavah in imel več kot 30
samostojnih razstav. Njegove slike in grafike so v javnih zbirkah (Albertina Dunaj,
Museo della Xilografia Carpi, Galerija Murska Sobota, Kärntner Sparkasse, Casino
Velden, Abanka, NLB Ljubljana,…) ter v mnogih zasebnih zbirkah. Je član Društva
likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije.
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