BIOGRAFIJA

30. III. 2005
29. VI. 2006

1933 rojen 6. septembra v Guncljah pri Ljubljani.
1951 – 55 študira na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.
1955 – 57 specialka za slikarstvo pri prof. M. Sedeju.
1956 – 58 specialka za grafiko pri prof. B. Jakcu.
1959 štipendija francoske vlade, študijsko izpopolnjevanje v
grafičnem ateljeju J. Fiedlaenderja v Parizu.
Od 1970 poučuje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani,
od 1979 do upokojitve 1996 kot redni profesor za slikanje in risanje.
1989 postane dopisni in 1993 redni član Slovenske akademije
znanosti in umetnosti.
Med številnimi nagradami doma in na tujem prejme 1971 Jakopičevo
nagrado, 1981 Prešernovo nagrado, 2001 Herderjevo nagrado za
leto 2000 in 2003 Zlati častni znak svobode Republike Slovenije.
Ukvarja se slikarstvom, grafiko, kiparstvom, tapiserijo, ilustracijo,
knjižno opremo, poezijo.

Skupna končnost vztrepeta v
čudenju popolnosti neba in naprej
do daljav, nakopičenega cvetenja
teme zadaj za večernico,
ki mojstri stik nebeških zidov
v odsev nad zemeljskimi gorami.
Ob uri ave navpično odmeva in
se živi prekrižajo, obsijani z
milostjo pogleda. Brez čevljev sem,
da bi šel na pot čez
ateljejske griče do knjižnice
svetih starcev. Zapri oči, da se
ne izgubiš, pojdi daleč – obišči
se v molčečnosti na skupnem vrtu
križev.
Janez Bernik (iz pesniške zbirke Nikogar ni k večerji, Nova revija, 2008)
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Bernikov večni
romar
Slikarstvo Janeza Bernika v svoji cikličnosti in vztrajnosti razkriva dolgotrajen, intenziven in skrivnosten ustvarjalni proces. Prav ko je Bernik dosegel Kristusova
leta, je Zoran Kržišnik v slikarjevi prvi monografiji njegovo pot primerjal vzponu
hribolazca, »ki si je zastavil strmoglavo visok cilj, pa se je odpravil na pot v pravi uri,
odlično opremljen, z vseh strani zavarovan«, popotnik, »ki opazi vsako najmanjšo
prednost terena in vsekava ter sproti utrjuje vsako stopinjo z mirno preudarnostjo,
ob kateri se nam nenadoma zazdi njegova pot lahka, položna in prav nič tvegana«. Njegove morebitne stranpoti in razpotja pa so ga pripeljale samo k njemu
samemu, od podob romarskega potohodca, raziskovalca pomenov oblik in srepega zaklinjevalca enigmatičnih kačjih demonov, v katere se ponekod spiralasto spreminja tudi značilni Bernikov krog, do bogoiskatelja in predanega molilca, nemo
zatopljenega v večnem risu. Pritrjenemu k ognjišču zemlje so ponekod zrasla celo
angelska krila, četudi je ostal ves čas na poti, zazrt v posvečena prostranstva in
na stopnišča, in se ni mogel premakniti, kot se ne morejo molilci na starodavnih
nagrobnikih, ne se za vselej naseliti v zaklenjeno osamo ribičeve hiše; niti se ni mogel dokončno udomiti na profani površini zemlje kot pričevalec, družbeni kritik ali
zazrtež v bivanja teles in reči v zanj nezadostnem svetu zgolj zemeljskih družbenih
razmerij. Zares udom(ač)il se je lahko šele na tistem svetu, ki ni od tega sveta in ga
simbolizirata z vero v nebo posvečena zemlja in iz nje prirasla sakralna arhitektura.
S tako umetniško potjo Janez Bernik že sam po sebi izpričuje upanje, obsojeno
na nenehno prenavljanje in ustvarjanje ter na strmenje proti globinam in višinam,
in pri tem kritično in retrospektivno gleda nase tudi skozi lastno, v življenju njegove
umetnosti tudi v današnjem času živo preteklost.
Bernikova antropomorfna oblika, angelsko človeška in demonska, je na njegova
platna (pa tudi na neštete dnevniške risbe) zarisana kot etično-duhovna funkcija
umetnikovega doživljanja in mišljenja, ki ni več mišljena kot estetska, temveč je
le še obredna. A prav zato razgrinja toliko večjo notranjo intenziteto in duhovno
lepoto, ki povezuje v enovitost prostor in figure ter zgolj duhovne like, in presega
vsakršno esteticistično ubranost oziroma zgolj estetski »okus« prav v svojem izrec-
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no duhovnem sijaju, prežarjenem z bolečino in veliko, neizprosno etično resnobo.
Bernikov človek v svojem trikotniško zarezanem prepadnem naročju in sunkovitih
ali molitveno spokojnih, v upanje zazrtih kretnjah s svojim poduhovljenim telesom
ter iskateljskim dejanjem in nehanjem aforistično zgoščeno izraža vso človeško
usodo in bolečino in s sabo prenaša vsa človeška upanja, vso težko misel sveta in
vso človeško ljubezen.
Medtem ko se v neštetih oblikah bliža razrešitvam človeških vprašanj, ki jih odpira
in zastira smrt, je njegovo bogoiskateljstvo oprto na ustvarjalne roke poduhovljenega zemskega človeka, ki skuša kot poskakujoča ali negibno klečeča »nora«
kariatida podpirati in ohranjati duhovno nebo človeštva; zato Bernik kot umetniški
svečenik med svojim ustvarjalnim obredom prenavlja vse svoje prizadevanje z obrednimi gestami v skupni človeški (pra)spomin, ki ga je skušal v mladosti priklicati
z aluzijo listin oziroma pisem, in skuša v sedanje slike s sijajem barv vselej znova
prestreči slepečo onstransko svetlobo.
V temini in telesni omejenosti življenja si Janez Bernik prizadeva nakazati svitanje
in zaupanje v čudeže ter na svojo golo oltarno mizo, pesniško imenovano hiša
kruha, položiti z lastnimi rokami zgneten ustvarjalni »križ kruha« – hlebec umetnosti, prekrižan in blagoslovljen z mislijo na ustvarjalno odrešitev. S trpko vero o
nebu, pa naj bo nebo pod zemljo ali s svojimi grobovi zakopano nad njo, skuša
kot usmiljeni Samarijan posvetiti, zaceliti ali ublažiti žive in nikoli do kraja zaceljive
človeške rane, ki nam jih zadajata posameznikova smrtna minljivost in kruta ter
neizprosna zemeljska in človeška zgodovina, v kateri je vsaka duša na zemlji, v
nebesnem grobu ali na podzemnem nebu – neskončen, vase zazrt svet in hkrati
nebogljen iskalec ter večen romar.
Milček Komelj
(Sklepni odlomek iz študije Bernikov večni romar in podzemeljsko nebo v katalogu
Bernikove velike pregledne razstave leta 2006 v ljubljanski Moderni galeriji.)

