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Marko Jakše: Proti toku 
17. 1.–15. 2. 2020
KiBela / MMC KIBLA in ArtKIT

Kot plima in oseka skozi desetletja, kjer “vse prehaja in nima meja”, se zgoščujejo 
in redčijo barve, od modro-rdeče rezkosti marselješke trobente do prosojnih 
črnin, temin in globin ter spet nazaj široki, pretanjeni, zračni, pastelno svetli 
spekter visokogorskih krajin, planotnih meglic, večplastnost neba, sonca in vode; 
odprto-zaprtih prostorov, nedoumljivih � gur ... in ko ga že skoraj ujameš v vetru, 
izgine v ogenj, v žerjavico, tlečo in žgočo v tugomerskih črninah nasedlega kita …

“...Vse in vsi v meni, bodimo tu, v tej prijetni mlačni luži skupaj in se spet kot otroci 
igrajmo z blatom in navdušujmo nad paglavci in njihovimi živahnimi repki.....Ker, 
drage žabe, jaz sem in želim ostati z vami...za vedno! Ne bi hotel biti kot Jure D. ali 
Fernando P....ali Franz K....a zdaj je čas, da se vendarle potopim...na dah...nimam več 
dosti časa, če hočem še malo bivati sceloma na tem božajočem površju...."
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Vabimo vas na odprtje dvodelne slikarske razstave Marko Jakše: Proti toku v 
petek, 17. januarja 2020:

- ob 18. uri v ArtKITu na Glavnem trgu 14 in 
- ob 20. uri v KiBeli, razstavišču Multimedijskega centra KIBLA v Narodnem         
 domu v Mariboru.

Vstop je prost in veselimo se vašega obiska.
Razstava bo odprta do 15. februarja 2020.


