
MARKO JAKŠE
CEP, CEP, CEP
mi pa še naprej ostajamo necepljeni, 
nerazcepljeni in nepocepani, kajne?

2.–25. 9. 2021
MMC KIBLA / KiBela

Jakšetove slike, nastale v zadnjem letu dni, razpenjajo dramatični lok empatije do vsakega 
zemeljskega bitja, skozi kritiko kolektivnega zla antropocena do zaznave globalne neurav-
noteženosti štirih osnovnih elementov: požari, umazane narasle vode, osiromašena zemlja in 
ekstremni zračni sunki, kjer bo kmalu le še za otoček zemeljskega paradiža. Marko Jakše čuječe 
in čuteče prevaja individualni in kolektivni strah v vizualne podobe, pripoveduje čudovite in 
strašljive zgodbe s svetlobo v krajinah spokojnih in srhljivih epskih razsežnosti ter s kontrast-
nimi barvnimi kompozicijami v dominantnih figurah, zvezanih v disharmoničnih vozlih. 

Kaj je to, kar nas krotoviči in je v nas samih, stiska iz nas navzven in od zunaj navznoter? Grozlji-
vo poškodovana narava nam skokovito odžira življenjski prostor in globalni pandemični ukrepi 
so močno načeli svobodo, to esencialno vrednoto, stisnjeno v ta dvojni primež. Odziven dialog 
z edinimi obstoječimi entitetami tukaj in zdaj je odlika Marka Jakšeta. Še malo ni ubežnik pred 
neizbežnim in v ateljeju se spopada s težko ukrotljivimi in neukrotljivimi nasprotji... (A. K.)
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BIOGRAFIJA

Marko Jakše se je rodil leta 1959 v Ljubljani. Leta 1987 je diplomiral na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani. Leta 1993 se je preselil iz mesta na deželo: živi in dela kot svobodni umet-
nik v zaselku Mohorje. Jakše se je v Mariboru predstavil prvič 1996, in sicer v Pekarni in Umet-
nostni galeriji Maribor. Dve leti kasneje je z razstavo Nojeva barka postavil »temeljni kamen« 
galerije KiBela. Lahko bi rekli, da je od takrat pravi Mariborc. Sicer nesporni ljubljenec publike in 
kritike, je upornik »z razlogom« proti vzpostavljenim sistemom, saj meni, da siromašijo umet-
nost in ji odvzemajo njen osnovni postulat, svobodo.

»Nuja po prenovi je akutna, da kar žge … jaz pa sem nestrpen ko hudir! Dan je svež in bleščeč, žarki 
skozi lipino krošnjo bliskajo kot kristali, sonce se mi reži naravnost v nos … Oprosti, ampak to res ni 
dan, kakršnega bi lahko preživel v ateljeju, med zidovi!«


