Mojca Sekulič Fo

V njenih ilustracijah se srečamo s svetom, v katerem ni zla in v katerem se nihče niti ne pretvarja
oziroma ne igra zlega lika. Za prostor teh ilustracij
je značilno, da so med seboj premešani trije od
štirih osnovnih elementov: zemlja, zrak in voda. Vsi
trije elementi so namreč predstavljeni kot en sam
element. V teh treh elementih miške in ptice plavajo, konji in kiti letijo, vegetabilni helikopterji pa ne
ropotajo in ne plašijo nikogar. Včasih je tudi videti,
kot da bi podvodni svet bil obokan z nočnim nebom, ki je poseljeno s soncem, luno, zvezdami in
zveznimi utrinki. Pod tem podvodnim nebom se
princeske in balerine predajajo svojemu brezskrbnemu plesu, ki odzvanja intervale in ritme univerzalne ter miroljubne harmonije Mojčinega sveta.
Tudi barve, ki so praviloma svetle in takšne, ki bi jih
v drugačnih konceptih zlahka označili kot enega
izmed atributov kiča, pri njeni konstrukciji prostora
odigrajo izjemno pomirjujočo in s tem tudi pozitivno vlogo.

Mišek Kralj in triindvajset zgodb
Mojca Sekulič Fo je izjemno pronicljiva ter vešča
ilustratorka, ki pa svoje ilustracije le izjemoma in
po naročilu slika po literarnih predlogah. Pristop k
tisti ilustraciji, oziroma slikarskim ciklom, ki jim posveča največ pozornosti, pa je pri Mojci Fo ravno
obraten. V tem primeru nekaj takega kot literarna predloga ne obstaja, saj Fojeva najprej naredi
ilustracije, ki ji pozneje služijo kot likovna predloga, po kateri napiše svojo pravljico. Ilustracija tako
prevzame standardno vlogo literarne predloge,
besedilo pa prevzame funkcijo ilustracije. Mojca
Sekulič Fo ne izdeluje svojih ilustracij izključno na
papirju, temveč jih izdeluje po principu klasične
slike, ki jo naslika na platno ali na les. Pri tem tudi
velikosti njenih ilustracij močno variirajo in nikakor
niso podrejene tradicionalnemu majhnemu formatu ilustracij, saj se njene ilustracije razvijajo v
zelo dinamičnih preskokih velikosti slikovnega nosilca, pri čemer najdemo tako miniature, kakor tudi
(za ilustracijo) izjemno velike formate.
Svet, ki ga upodablja Sekuličeva, je nežen in optimističen, pri čemer pa nikakor ne moremo govoriti o prisilnem ali vsiljivem optimizmu. Njen likovni
svet je svet dogodivščin, medsebojnega druženja
in spoznavanja. Za ta svet je značilna popolna odsotnost zla. V tem krotkem in dobrodušnem svetu
se različne živali: miške, mačke, sloni, levi, žirafe,
konji, žabe, kiti in različne ptice ter človeška bitja
odpravijo na potepe, pri katerih jih pot vodi skozi povsem neznane galaksije. Ilustracije Mojce

Sekulič Fo so polne suspenza, vendar pa je tisto,
kar je pri tem nenavadno, ravno dejstvo, da tega
suspenza ne tvorita strah in groza, temveč igrivost,
dobrodušnost in duhovitost.

Heziod in Ovid sta pisala o zlati dobi človeštva, za
katero sta bila značilna mir in harmonija, ljudje pa
so živeli do pozne starosti, izgledali mladostno in
umrli v miru, medtem ko so njihovi duhovi živeli naprej. Podobne harmonične lastnosti so bile
pripisane tudi edenskemu vrtu, preden sta Adam
in Eva jedla z Drevesa spoznanja in bila za vselej
izgnana iz tega vrta. Rimski pesnik Vergil je bil prvi,
ki je idealiziral povsem konkretno grško pokrajino
– Arkadijo, in ji dodal bujno vegetacijo, večno pomlad, brstenje in ljubezen. Rimski pesnik ji je dodal
torej tiste čare, ki jih dejanska Arkadija ni imela, saj
je bila gola, hladna in skalnata, njeni prebivalci pa
so pregovorno veljali za izrazito neumne.

Toda ravno Vergilovo pojmovanje Arkadije se je v
17. stoletju znašlo na dveh slikah Nicolasa Poussina z naslovom Et in Arcadia ego, kjer brezskrbni
arkadijski pastirji kar naenkrat odkrijejo nagrobnik,
ki nosi omenjeni napis. Kot je ugotovil Erwin Panofsky, se da poved brati na dva načina. V prvem
primeru jo lahko preberemo, kot da besede »tudi
jaz sem prebival v Arkadiji« govori pokojnik, v drugem primeru pa tako, da stavek izreka sama Smrt:
»Celo v Arkadiji vladam jaz, Smrt«. Tudi pri ilustracijah Mojce Sekulič Fo se srečamo z »arkadijskim«
vzdušjem, ki pa za razliko od dveh znamenitih
Poussinovih slik ni ne elegično ne nostalgično. V
njenem svetu ni nagrobnikov, saj v tem svetu nihče ne umira. Nikomur se ne toži po preteklosti, saj
tudi preteklost in spomin tukaj ne obstajata, torej
nam ni treba žalovati za nikomer. Vse je eno samo
igrivo in šaljivo trajanje, en sam igrivi in brezskrbni zdaj. Pa vendar pri tem ne gre za nek utopičen
svet, ki bi bil geografsko umeščen v neke povsem
drugačne in nedosegljive prostore. Ne gre torej za
sanjarije, temveč prej za svet, ki je povsem vzporeden in povezan z našo sedanjostjo, sam pa je pri
vsem tem neviden, viden pa lahko postane samo
skozi medij slike in ilustracije. Ta čudežni svet po
svojem bistvu ni neviden zato, ker bi bil domišljijski,
pač pa zato, ker je zasut z debelimi, trdovratnimi in
starodavnimi plastmi strahov, minevanja in nervoze, torej z vsem tistim, kar v svetu, ki ga slika Mojca
Sekulič Fo, ne obstaja.
Robert Inhof

Mojca Sekulič Fo se je rodila v Ljubljani leta 1969. Po
osnovni izobrazbi je arhitektka z opravljenimi pedagoško
andragoškimi izpiti. Ukvarja se skoraj izključno s slikarstvom in ilustracijo. Preden se je povsem posvetila slikarstvu, je delala na področju arhitekture in arhitekturne
animacije.
Pomembno področje njenega delovanja so miniature, akrilne slike, pravi samosvoji pravljični svetovi.
Na slikarskem področju pogosto najde pot v surrealizem in pravljični minimalizem. Poleg domišljije je njena glavna značilnost igra senc in svetlobe ter bogata
barvna paleta. Razstavljala je na več skupinskih in samostojnih razstavah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, na Japonskem, na Nizozemskem in v Franciji. Na
Extemporu v Piranu je leta 2009 prejela Veliko hotelsko
odkupno nagrado.
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Mišek kralj razvaža knjige, 2015, akril in mešana tehnika, platno,
100 x 50 cm
Ljubezen, 2014, akril in mešana tehnika, les, 20 x 20 cm
Prijatelji pošiljajo pozdrave, 2015, akril in mešana tehnika, platno,
100 x 70 cm

Dotiki
Akademska slikarka in magistra kiparstva Saša
Bezjak je v Galeriji Murska Sobota že razstavljala v
okviru skupinskih razstav, tokrat pa se prvič predstavlja samostojno. Kot izredno plodovita ustvarjalka se giblje v različnih smereh likovnega ustvarjanja: ustvarja risbe in slike, želja do neposrednega
stika z materialom jo je popeljala v kiparstvo, izvaja
pa tudi performanse ter poučuje študente mariborske pedagoške fakultete ter številne druge, ki se
želijo izpopolniti na likovnem področju.
Na razstavi se predstavlja z risbami, ki so v različnih ciklih nastajale zadnjih 10 let. Že v študijskih
časih je razvila prepoznaven značaj svoje risbe, ki
ga je z leti okrepila in izpilila. Saša riše impulzivno,
suvereno, z malo potezami zariše osnovno idejo,
impulz, refleksijo, misel. Pri njenih delih ne moremo govoriti o horror vacui, saj njeno risbo obdaja
precej praznine, ki se je avtorica ne trudi zapolniti,
saj je ravno belina tista, ki njene risbe oživi in poudari. Sašina risba je »otroška«, a brez negativnega
predznaka, saj je neobremenjena, zreducirana na
bistveno. V risbah je Saša najbolj »doma« in z njimi
najbolj prepriča, zato so le-te najbolj suveren gradnik njenega ustvarjalnega creda.
Glavni ustvarjalni impulz pri umetnici pogosto izvira iz družinskega ter prijateljskega kroga in njene
vloge v njih. Vlogo ženske, partnerice, matere in
prijateljice z dobrimi in slabimi platmi vred v svojih delih kritično vrednoti ali hudomušno in igrivo
preigrava. Pomensko ogrodje njenih risb je človeška figura, predvsem akt z vsemi osnovnimi atributi.
Pogosto svoje like postavlja v dialoško razmerje. Te
konfrontacije so ljubeče, pogosto erotične, mes-

toma sila ekspresivne, napete ali agresivne. Figure
so shematizirane, poenostavljene, brez nadrobnosti. Med pregledom umetničinih risarskih ciklov
lahko pri upodabljanju človeške figure izluščimo
jasen vzorec: veliko figur je s trupom sklonjenih
proti tlom ali pa je njihova glava močno ukrivljena
nazaj. Tako se po eni strani zde kot brez trdnega
skeleta ali vsaj hrbtenice, pomensko pa nakazujejo
na soočenja z bremeni, ki nam jih nalaga vsakda-

nje življenje ter s tem odstirajo številna odrekanja
in omejenosti. Včasih so njene figure le še silhuete in tako zgolj sence samih sebe, prividi. Ob
tem se lahko spomnimo tudi na nezavidljiv status
umetnika, ne le po finančni plati, temveč je zaskrbljujoče zlasti to, da je vse več tistih, ki se jim
zdi avtonomno umetniško ustvarjanje nepotrebno in so bolj naklonjeni površinski, všečni instant
kulturi oz. kiču.

Kot protiutež upognjenemu, vdanemu ali ponižnemu človeku na delih Saše Bezjak nastopajo organske tvorbe, mestoma zoomorfnih oblik (amebe,
gosenice), ali pa gre za geometrijske like, znotraj
katerih posameznik najde varno pribežališče, kjer
je kot v mehkem kokonu ograjen od vseh pritiskov in pričakovanj. Sorodne pomenske tendence
se skrivajo tudi v poudarjenih rokah, ki so pogosto
dvignjene, kot da bi se stegovale v varen objem ali
hrepenele po nekih drugih časih, ki živijo le še v
spominih.
Z razstavno postavitvijo smo poleg dolgoletnega
ustvarjanja na področju risbe želeli opozoriti tudi
na umetničin aktualni cikel, ki pa je slikarski in jo
bo nedvomno zaposloval tudi v bližnji prihodnosti. Tudi te slike nagovarjajo skozi upodobljene
akte in tudi v teh delih je v ospredju risba, a ne
le kot podlaga za sliko, temveč tudi kot osrednji
likovni poudarek znotraj nje. Risba v tem nastajajočem slikarskem ciklu je nekoliko manj spontana in bolj študijska in pretehtana. Podobno premišljeno avtorica v svojih slikah razdeli pomenske
poudarke glede na spol – mošk pogosto utelešajo pasivni, stabilni ter razumski pol, ženske pa
na drugi strani aktivni, kreativni in čustveni pol.
Podobno kot nas z otroško neposrednostjo nagovarjajo umetnine Paula Kleeja, Gabrijela Stupice ali
Vladimirja Makuca, nas skozi prepoznavni likovni
izraz nagovarja tudi Saša Bezjak. V svojih umetninah z nami deli svoje življenjske amplitude, ki
so hkrati dovolj univerzalne, da lahko zazvenijo v
vsakem izmed nas.
Irma Brodnjak

Saša Bezjak je bila rojena leta 1971 v Mariboru, odraščala
pa je na Tratah v Slovenskih goricah. Diplomirala je leta
1999 na Pedagoški fakulteti v Mariboru iz likovne pedagogike pod mentorstvom profesorja kiparstva Darka
Golije, leta 2001 pa iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom profesorice
Metke Krašovec (praktični del Slika kip) in profesorice
umetnostne zgodovine dr. Nadje Zgonik (teoretični del
Štiri osebna stališča mladih mariborskih umetnikov). Leta
2009 je prav tam končala magistrski študij kiparstva pri
profesorju Luju Vodopivcu s temo Različne dimenzije
realnosti. Od leta 2002 je samozaposlena v kulturi. Leta
2003 ji je Univerza v Mariboru podelila naziv strokovna
sodelavka za predmetno področje specialna didaktika.
Ukvarja se z risbo, sliko, kipom, vezenino, likovnimi akcijami in poučevanjem. Že desetletje kot mentorica pripravlja likovne delavnice za mladino in odrasle ter organizira razstave del, ki tam nastanejo.
Od leta 2006 živi, dela in ustvarja v Gornji Radgoni.

Saša Bezjak
Dotiki
Galerija Murska Sobota
24. 11. 2016 – 11. 1. 2017
Zgibanko izdala
Galerija Murska Sobota
Zanjo
Dr. Robert Inhof
Spremna beseda
Irma Brodnjak
Fotografije
Irma Brodnjak
Oblikovanje
Dado tisk
Tisk
Dado tisk
Naklada
100 izvodov
Galerija Murska Sobota 2016

Mati in otrok, 2007, akril, papir, 100 x 70 cm
Dežuje, 2005, oljni pastel, platno, 50 x 64 cm
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