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Kranj – Šestindvajsetletni aka-
demski slikar Marko Lukan 
je na ogled postavil lepljenke 
pod naslovom Zemlja in mi 
na njej oziroma širše Iskanja. 
»Če prav je Marko na začetku 
svoje ustvarjalne poti, je že na 
prejšnjih samostojnih likov-
nih razstavah dokazal, da je 
vešč polaganja podob na pla-
tno. Skupaj z očetom je tudi 
tokrat pristopil kot izkušen 
razstavljavec in komunikaci-
ja med sliko in gledalcem mu 
je odlično uspela,« je dejal viš-
ji kustos, profesor Janez Šter 
in dodal, da mu je bilo prav 
prijetno potovati med Marko-
vimi dvanajstimi razstavljeni-
mi deli.

Marko Lukan je doma iz 
Stražišča. Od rojstva je gluh. 
Da se da z voljo in optimiz-
mom »premikati gore«, je 
že dokazal; končal je Srednjo 
šolo za oblikovanje in fotogra-
fijo v Ljubljani, lani pa diplo-
miral na ljub ljanski Akade-
miji za likovni umetnost in 
oblikovanje na temo Simbo-
li in njihov pomen. Razisku-
joč, s kritičnim pogledom na 
življenje ostaja zvest sam sebi 
tudi v aktualni razstavi na 
Gorenjskem glasu s pomen-
ljivimi naslovi slik, kot so 

Vstaja, Norci na zemlji, Poto-
vanje po Zemlji, Tuširanje – 
o tem, da ponekod na Zemlji 
že primanjkuje vode … »Lep-
ljenke sem raziskal v literaturi 
in prav ta povezava z akrilom 
mi je bila zelo všeč,« je dodal 
Marko. Prodajna razstava, ki 
bo na ogled do 29. septem-
bra, je nastala v sodelovanju 
z Medobčinskim društvom 
gluhih in naglušnih Gorenj-
ske Auris Kranj. Njegov pred-
sednik Boris Horvat – Tihi se 
je ob mednarodnem dnevu 
gluhih zahvalil tako strokovni 
službi društva kot vsem sode-
lujočim, ki podpirajo njihovo 

dejavnost, Marku pa je iskre-
no čestital za razstavljena 
dela. Tudi predsednik Zve-
ze društev gluhih in naglu-
šnih Slovenije Mladen Ver-
šič je bil navdušen nad Mar-
kovim likovnim izražanjem. 
Ob tem je opozoril: »Izobra-
zba je temeljna pravica člove-
ka, ki pa jo gluhi in naglušni 
le težko uveljavijo in se izob-
ražujejo enakovredno s sliše-
čimi.« In aktualiziral: »Koga 
in kako naj volijo gluhi in 
naglušni, ki ne morejo sledi-
ti predvolilnim soočenjem?« 
Veršič upa, da se bo situacija  
gluhih in naglušnih z novim 

Zakonom o izenačevanju 
možnosti invalidov spreme-
nila na bolje.

Ob odprtju razstave je v 
ruskem jeziku zapela člani-
ca društva Auris Olga Kuz-
mich, po rodu Rusinja, avtor-
sko pesem pa v znakovnem 
jeziku recitirala prav tako čla-
nica društva Mirsada Ibra-
čič. Za presenečenje je pos-
krbel direktor podjetja Audio 
BM Franci Urankar, ki Mar-
ka Lukana podpira na njego-
vi samostojni slikarski poti in 
mu je ob tej priložnosti izro-
čil bon za tristo evrov; za nova 
slikarska platna, čopiče … 

Markovo Potovanje po zemlji
Ob mednarodnem dnevu gluhih, 19. septembra, smo v avli Gorenjskega glasa odprli razstavo likovnih 
del Marka Lukana. Bil je to dan, ko smo še posebej opozorili na to, da gluhi v slovenski družbi še vedno 
niso slišani enakovredno. 

Od leve Boris Horvat – Tihi, Marko Lukan in Mladen Veršič 


