
 
 

Luka Brase 

DRAWING CLOWN  / ŠAŠO JEDEN POČMÁRANÝ 
Termín: 

05.09.– 10.11.2013  

Miesto:  

Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu 

Kurátorka: 

PhDr. Eva Ľuptáková 

Vernisáž: 

05. 09. 2013 o 16.30 hod.  

 
Luka Brase (1983) sa po svojej výstavnej premiére v Oravskej galérii v roku 2009 prezentuje 

kresbou, ktorá sa v posledných rokoch stala v jeho tvorbe dominantnou disciplínou. Vystavené kresby sú 
akýmsi vizuálnym denníkom, v ktorom autor spracováva a zaznamenáva podnety zo svojich ciest. 

Po umeleckých začiatkoch v oblasti fotografie, koláže a grafiky sa Luka Brase priklonil ku kresbe ako 
k autonómnemu umeleckému médiu so špecifickými výtvarnými kvalitami, kde sa sústredil na skúmanie jeho 
výrazových možností a hľadanie vlastného umeleckého programu, ktorý by najlepšie vyhovoval jeho 
osobnostnému naturelu. Dôležitým a povzbudivým momentov v  tvorbe Luka Braseho sa stalo vydanie knihy 
KANDIDÁT, autorov Michala Havrana a Maroša Hečku, ktorá je ilustrovaná jeho kresbami.   

Vystavený súbor kresieb podáva podrobnú informáciu o výtvarnom príbehu za obdobie posledných 
piatich rokov. Spomienky z ciest a prežitú skúsenosť autor koriguje osobitým výtvarným cítením a podáva 
temperamentným rukopisom so zmyslom pre zachytenie podstaty vizuálneho podnetu, ktorý mnohokrát 
nesie prvky ilustrácie. Hravosť a dôraz na gesto, niekedy uvoľnené, inokedy emocionálne vystupňované, 
pretvárajú výsek reality na nezvyčajný vizuálny zážitok. Ten je sprostredkovaný úspornými výtvarnými 
prostriedkami – líniou, či už v podobe krivky, čiary alebo plošnej siluety a farbou, ktorá perokresbu výrazovo 
a kompozične dotvára.  
V svojom vnútri má už ľudské skúsenosti, pamäť a veľa ďalších súčastí, ktoré robia jeho dielo zaujímavým. 
Autorove diela v poslednom období rezonujú nielen v slovenskom kontexte, ale aj na medzinárodných 
prehliadkach v Írsku, Anglicku, Holandsku a Rakúsku, ktorých je aktívnym účastníkom. Svojím neokázalým, 
ale  tvorivým prístupom s osobitým emocionálnym potenciálom reprezentuje doterajšia tvorba Luku Braseho 
polohu, ktorá na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne viac menej absentuje. Je zastupovaný DE Galerie v 
holandskom Haagu. 
 
Luka Brase - štúdiá   
2002 - 2007  Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Katedra výtvarného umenia a tvorby 
                          Diplomová práca (doc. Igor Benca akad. maliar)  
2008    Akadémia umenia v Banskej Bystrici 
   5. ročník voľné výtvarné umenie (doc. Igor Benca, akad. maliar) 
 

  
 

    


