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A “K” GALÉRIA ÉS AZ AUGUST 
ŠENOA  HORVÁT  KLUB 
BEMUTATJÁK IGOR BRKIĆ 
“JÓFEJEK” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁT

És most komolyan. Igor Brkić fejei egy szellemes 
leszámolása a meggondolatlan és rideg mindennapi 
valóságunkkal. Mintha a fejek a Húsvét-szigetekről 
kerülnének ide, amik részben Brkić inspirációi, utalnak 
az eseményekre, stílusokra és arcokra időben és térben, 
így az ő fejei is beszámolnak az arcok megjelenéséről 
korunk társadalmában. Ők mai embertípus és szituációk  
megjelenítése a  szerző szemszögéből, de a  mai 
ember jóindulatú és szórakoztató kritikája is, annak 
minden gyengéjével együtt. A forma amelyet Igor Brkić 
alkalmaz (a már említett Húsvét-szigeteki fejek mellett) a 
méhkas formája. Ez az alak a maga stabil és masszív 
volumenével lehetővé teszi az egyszerű, de ugyanakkor 
kifejező mimikát az arcokon amelyek ebből a formából 
fakadnak. Bizonyos alakokat a szerző precízen alakított, 
más karakterek durvák, nyers vonásúak a karakterükhöz 
igazítottan (KO, Éles mint a fejsze). A motívumok 
szintjén is a méhkas Brkić fő inspirációja. A mi életünk 
napjainkban méhkasszerűen van szervezve. A következő 
ritmusra bontható: dolgozz, egyél, aludj, dolgozz, egyél, 
aludj, vagy ahogy a képregényben le van írva:  „Dolgozz, 
dolgozz dolgozz, még kialudni sem tudod magad.”

Talán egy-egy fejben felismerte e magát vagy a 
szomszédját? Remélem nem taglózta le a hitele összege, 2.
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GALERIJA K I HRVATSKI 
KLUB  AUGUST  ŠENOA 
PREDSTAVLJAJU IZLOŽBU 
IGORA BRKIĆA GLAVONJE

A sad,  ozbiljno. Glave Igora Brkića njegov su duhoviti 
obračun sa nesmiljenom i okrutnom našom sadašnjicom. 
Kako su glave sa Uskršnjih otoka koje su djelomična 
Brkićeva  inspiracija, korespondirale sa događajima, 
stilovima i licima u svom vremenu i prostoru, tako se 
i njegove glave referiraju na suvremene pojave i lica u 
društvu. One su autorovo viđenje suvremenih tipova ljudi 
i situacija, ali i dobrohotna  i zabavna kritika današnjeg 
čovjeka i njegovih sasvim ljudskih mana. Forma kojom 
se Igor Brkić poslužio (uz već spomenute glave s 
Uskršnjih otoka) je forma košnice. Ona  svojim masivnim 
i stabilnim volumenom omogućava jednostavnu, a opet 
izražajnu  mimiku na licima koja iz te forme izranjaju. Neke 
likove ja autor precizno oblikovao, a nekima je karaktere 
izrazio grubim, sirovim potezima, upravo u skladu s 
njihovim karakterom (Nokaut, Ljut ko sikira). Košnica je 
bila Brkićeva inspiracija i na razini motiva. Naš je život 
danas organiziran kao u košnici. Svodi se na ritam: radi 
, jedi, spavaj, radi, jedi, spavaj ili kao što kaže Zijevo u 
stripu,: „Radi, radi, radi, ne stigneš se ni naspavat“.

Prepoznajete li  Namigušu ili E-boya? Imate li i vi svoga 
Zijevu, Zbunjenog  ili Živču? Možda  ste u nekoj glavi 
prepoznali i sebe ili susjeda? Nadam se da vas nije 
nokautirala rata kredita, račun za struju ili plin ili, nedajbože, 
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a villany vagy gáz számla, ne adj Isten valami helyi Rambo 
mint ami megesett a KO névre hallgató fejjel. Minden 
esetre szórakoztató és intrignáló felismerni és megtalálni, 
hogy ki kicsoda, de az is biztos, hogy mindannyian más-
más személyt fogunk felfedezni ezekben a fejekben. 
Szeretjük a szórakoztató művészetet, és értékeljük azt 
amely ingerlő és előremutató. Örülünk, hogy a  szerző 
ebben a formában és ilyen művészi kifejezéssel az 
inspiráció vélhetően nem száraz kútját lelte meg, biztos 
vagyok benne, hogy nem ez az utolsó ilyen jellegű 
kiállítás amit 

most megtekinthetünk.

Életrajz:
Igor Brkić (Tuzla 1976.) akadémiai szobrász és a vizuális 
művészetek középiskolai tanára. 2002-ben diplomázott a 
Široki Brijegi (Hercegovina) Képzőművészeti Akadémián. 
1996-óta vannak önálló kiállításai. Részt vett különböző 
közös kiállításokon és alkotótáborok munkájában otthon 
és külföldön egyaránt. 2004-ben a Drava art anale 
szemlén Koprivnica-ban a szakmai zsűri az első díjat ítélte 
neki, 2011-ben pedig egy Mostari kiállításon díjazták 
egyik alkotását. 
Két alkotása díszíti a Rastinjei köztereket, egy pedig Veliki 
Grđevci-ben, Knešpolj-ban és Križevciben.
A Križevci-i hírportál szavazatai alapján 2012-ben az év 
emberének választották.
A Križevcii Kulturális Klub művészeti galériájának a 
vezetője.
Rajztanárként dolgozik az egyik helyi általános iskolában, 
tagja a város, és a Koprivnica Križevci Megye Kulturális 
Tanácsának.
2013. óta ötletgazdája a Križevci-i „Rőzse” fesztiválnak. 
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kakav lokalni maloljetni  Rambo, kao što se to dogodilo 
glavi pod nazivom Nokaut. U svakom slučaju,  zabavno je 
i intrigantno prepoznavati i tražiti tko je tko,   a sigurno je 
da će svatko od nas u ovim  glavama prepoznati  potpuno 
različite osobe.  Volimo umjetnost koja je zabavna, a 
cijenimo onu koja je intrigantna i poticajna. Veseli što 
je autor u ovoj formi i ovakvom umjetničkom izričaju 
vjerojatno pronašao nepresušan izvor  inspiracije tako da 
ovo sigurno nije zadnja  ovakva izložba koju ćemo gledati.

Gordana Juran-Ratković, prof.

Životopis
Igor Brkić  (Tuzla, 1976)  akademski je kipar i profesor 
likovne kulture.  Diplomirao je na Akademiji likovnih 
umjetnosti u Širokom Brijegu  2002.godine. Samostalno 
izlaže od 1996. Sudjelovao je na skupnim izložbama I 
likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu. 
2004 godine na smotri Drava art anale u Koprivnici 
osvaja prvu nagradu stručnog  žirija, 2011 nagrađena mu 
je skulptura na izložbi Privatno i javnu u Mostaru ,( BiH).
Dva njegova rada krase javne prostore u Rasinji, a jedan 
u Velikom Grđevcu, Knešpolju , (BiH), i Križevcima.
2012 godine proglašen je osobom godine u gradu 
Križevcima  u izboru križevačkog portala Križevci info. 
Voditelj je likovne galerije križevačkog Kluba Kulture,         
(KVARK).
Zaposlen je u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ kao likovni 
pedagog, a djeluje i kao član Kulturnog vijeća grada 
Križevaca I županije Koprivničko-križevačke.
Od 2013 idejni je pokretač i voditelj festivala Granje u 
Križevcima.
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1. Tátottszájú
2. Vidámka
3. Aranyoska
4. Knock out
5. Fiziológiai börtön
6. Dühös mint a szikra
7. Bányász
8. Vigyázz ü...veg
9. Ki kell férni
10. Cidriző
11. Gyorsaság
12. E-boy
13. Adj egy nyalást
14. avarodott
15. Köztünk szólva
16. Adj egy puszit

1. Zijevo
2. Veselko
3. Zlatan
4. Knock out
5. Zatvor - fi ziološki
6. Ljut ko sikira
7. Rudar
8. Pazi s...taklo
9. Ima izać
10. Živčo
11. Brzina
12. E-boy
13. Daj mi liz
14. Zbunjeni
15. Među nama
16. Daj mi pusu
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