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UTRIP

      Slikarski ciklusi Miroslava Huzjaka po-
gosto problematizirajo vidik časa in načine 
njegovega beleženja. To dejstvo je samo po 
sebi zanimivo v kontekstu uvrščanja slikar-
stva v kategorijo prostorskih umetnosti. V 
ustvarjalnem ciklu avtor obravnava prob-
lem časa in njegovo zapisovanje: zrcalno-si-
metrični stavki / motivi palindromov, ki jih 
beremo kompozicijsko na obeh straneh; rit-
mični prikaz ciklične ponovitve časa s prika-
zom ouroborosa, zmaja / kače ki grize svoj 
rep; ideja starodavnega filozofa Zenona, ki je 
matematično opisal pot, kot neskončno šte-
vilo segmentov predstavljeno kot dokaz nez-
možnosti gibanja. Čas je bil do tedaj zajet in 
določen na površinah slik z uporabo vrtenja, 
ritma, simetrije in proporcijskih nizov.

V ciklusu „Utrip“ avtor raziskuje tisto, kar 
nam lahko v delčku časa primanjkuje. Le-
pota zamrznjenega časa, časa, „shranjenega 
v steklenici“, kot je ladja, ki ne pluje nika-
mor; ta lepota forme se kaže skozi poglede 
z izjemno hitrimi kamerami (t.i high-speed 
kamerami), ki omogočajo 250 posnetkov v 
sekundi. Pogosto se zgodi, da takšne kamere 
zajamejo trenutek razbitja predmeta, trenu-
tek, ko celota začne razpadati oziroma tre-
nutek, ko je objekt delno cel, drugi pa delno 
erodiran. Tako nastane dinamična kompozi-

cija z zanimivim ravnovesjem velikih površin 
na eni strani in številnimi majhnimi površi-
nami in točkami na drugi strani. Na takšnih 
fotografijah se zdi, kot da se čas in prostor 
hkrati lomijo, drobijo in pokajo; to je na 
slikah naglašeno z brizganjem barve na eni 
strani in enakomernimi površinami na drugi 
strani kompozicij. Zlomljen, zaustavljen čas 
se odraža v zrnatem prostoru slike; vizualna 
vsebina slik temelji na točki kot gradniku. 
Slike niso naslikane s čopičem. Izdelane so s 
kombiniranjem različnih načinov škropljen-
ja, deloma z uporabo kompresije in s pritis-
kanjem krtač; s tem dosežemo velik razpon 
velikosti točk in madežev. Poudarjene so 
tudi teksture na ravni rokopisa. Oblike so 
narejene z uporabo mask (vzorcev), včasih 
več in v večih plasteh, znotraj katerih poteka 
brizganje; del oblik je izdelan brez vzorca, da 
se koristi element naključja. Vtis zrnatosti in 
lahkotnosti (razen na ravni zanimivosti sli-
karskih tekstur) prav tako prispeva k ideji o 
eroziji, ki je pogojena s prehajanjem časa.
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      Prof. dr. Miroslav Huzjak se je rodil leta 
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uporabne umetnosti in oblikovanja v Zag-
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na Akademiji za likovno umetnost v Zag-
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šoli; član Komisije za razvoj učnih načrtov 
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najboljšega „e-kolegija“ v ak. letu 2010/2011 
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