
Darko Golija:
»Maribor potrebuje svetovljansko elito.«

Darko Golija se je rodil leta 1965 v Mariboru. Leta 1989 je
diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na isti
ustanovi pa leta 1993 kon~al tudi podiplomski {tudij kiparstva pri
profesorju Slavku Tihcu in Luju Vodopivcu. Zaposlen je na Oddel-
ku za likovno umetnost Pedago{ke fakultete Univerze v Mariboru,
od leta 2006 kot redni profesor za kiparstvo. Razstavljal je na ve~
kot petnajstih samostojnih razstavah in sodeloval na mnogih po-
membnih skupinskih predstavitvah. Je dobitnik ve~ nagrad, med
katerimi tukaj izpostavimo le zgodnjo nagrado mesta Maribor -
Glazerjevo listino, ki jo je leta 1993 prejel s ~lani skupine Mi, in eno
zadnjih ve~jih - prvo nagrado na nate~aju za ureditev kro`i{~a na
slovenjgra{ki obvoznici iz leta 2008. Ve~ina Darka Golijo pozna kot
uveljavljenega kiparja ter profesorja, ki skozi svoje delo reflektira
sodobnost, zato bo pogovor posve~en njegovi ustvarjalni in profe-
sionalni poti, hkrati pa tudi premi{ljevanju o sodobni umetnosti in
dogajanju v na{em mestu.
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Darko Golija:
»Trdim, da je za

kvalitetno realizacijo
umetni{kih del, ki so
srce kulture, `e veliko
zamujeno, da smo
premnogi umetniki,
med njimi tudi 
ve~kratni nagrajenci,
ki so delovali ali {e
vztrajamo v Mariboru,
pri EPK neza`eleni,
nevklju~eni.«
foto: Stanko Rijave



Pa za~niva s kak{nim aktualnim dogodkom v mestu. Strategija
razvoja turizma v Mariboru, ki jo je naro~il Zavod za turizem, je
kulturo malodane proglasila za nekaj skrajno obskurnega. Slednje
gotovo ka`e na nesposobnost vizije Zavoda, ampak: ali tudi na to,
da smo »kulturniki« premalo agresivni in glasni …?

Strategije ne poznam, ~e pa strategija ne vklju~uje `e znanih ugotovitev o
velikem pomenu kulture in kulturnega turizma za razvoj urbanih sredi{~ v
Evropi, na kar ka`ejo {tevilne evropske razvojne strategije in analize, pa je
to `alostno. Za razvoj turizma v Mariboru nam ne bodo pomagale le nje-
gove naravne danosti. Verjamem, da postaja kultura v turizmu vedno bolj
pomembna, kako in s ~im bomo turista povabili, kako ga pri~akali, kak{no
glasbo bomo vrteli na smu~i{~u ali kopali{~u, kako bodo likovno opreml-
jena preno~i{~a, s kak{no hrano mu bomo postregli, v kak{nem jeziku ga
bomo nagovorili, kak{ne razstave ali predstave si bo lahko ogledal, kak{ne
kipe bo videl na kro`i{~ih…

Strategija tudi ne vklju~uje Evropske prestolnice kulture, ~eprav
mnogi menimo, da je EPK velik potencial, prilo`nost, da se sprego-
vori o kulturi, {e bolje pove`e ustvarjalce in zainteresirano javnost
... Kako do`ivlja{ EPK?

^e strategija Zavoda za turizem ne vklju~uje EPK, verjamem, da je to
zavestna odlo~itev njenih snovalcev in tistih, ki bodo strategijo odobrili, in
prav bi bilo, da pojasnijo in utemeljijo svojo odlo~itev. Morebiti se bojijo,
da bodo, ~e bodo vklju~ili EPK, morali zaposleni v turizmu kaj prispevati
za njeno zasnovo, promocijo in izvedbo?

Upam, da se bomo akterji na podro~ju kulture bolje povezali, pred-
vsem pa, da bo Zavod za turizem kot tudi Zavod za EPK opravil
svoje delo profesionalno. Ali si mogo~e sledil prestolnicam EPK,
ali se ti je katera vtisnila v spomin in ali na~rtuje{ svoj projekt za
mariborsko prestolnico?

Moj prispevek ali ponudba za EPK 2012 je predvsem zasnova Akademije
za umetnosti Univerze v Mariboru (AUM), ki sem jo snoval skupaj z mnogi-
mi uglednimi posamezniki. 
Ko danes spremljam Evropske prestolnice kulture, ki ustanavljajo podob-
ne akademije, sem ponosen na na{o vizijo in hkrati `alosten, da akademi-
ja v Mariboru {e ni ustanovljena. Trdim, da bi prav ustanovitev AUM bila
ena izmed najbolj upravi~enih nalo`b EPK 2012, da bi bila sredstva kar
najneposredneje vlo`ena v ustvarjalce, v dvig kvalitete {ir{e kulturno
umetni{ke »ponudbe«. Prav neverjetno je, da {e nismo, ob vsej v Mariboru
`e obstoje~i izobra`evalni, kulturni in umetni{ki infrastrukturi ter {tevilnih
kvalitetnih ustvarjalcih, umetni{ke akademije `e ustanovili. 
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Drugi moj prispevek je udele`ba in zmaga na nate~aju, ki ga je v sklopu
svojih priprav na EPK razpisala Ob~ina Slovenj Gradec, in izdelava velike
skulpture-spominskega obele`ja Hermanu Poto~niku Noordungu. 
^e bo razpisan kak{en podoben nate~aj v katerem mestu, ki sodelujejo v
EPK ali pa bom povabljen k sodelovanju, se bom z veseljem udele`il, a
trdim, da je za kvalitetno realizacijo umetni{kih del, ki so srce kulture, `e
veliko zamujeno, da smo premnogi umetniki, med njimi tudi ve~kratni
nagrajenci, ki so delovali ali {e vztrajamo v Mariboru, pri EPK neza`eleni,
nevklju~eni. Namesto, da bi nas snovalci izkoristili, nas popolnoma ignori-
rajo. Pri pobiranju morebitnih drobtinic in pri hitrih in nepremi{ljenih
zamislih pa ne nameravam poni`no in hvale`no sodelovati. Mesto Lublin,
ki postaja {ele kandidat za naslov EPK v letu 2016, je `e zdavnaj razpisalo
nate~aj za likovno ureditev svojih kro`i{~! Podobno so ravnala druga
mesta, ki so temeljito dopolnila prav svojo likovno podobo in pribli`ala
umetnost javnosti. Imenovala so posebne odbore za umetnost v javnem
prostoru. 
Tretji prispevek za EPK 2012 je veliko {tevilo narejenih konkretnih projek-
tov, ki smo jih pripravili profesorji Oddelka za likovno umetnost mari-
borske Pedago{ke fakultete in jih  februarja 2009 poslali svojemu deloda-
jalcu. 

Nadaljujva z akademijo. Ve~krat smo o njej `e pisali, tudi v tej revi-
ji. V zavesti marsikoga je, da je akademija `e dogovorjena, vendar
sli{im tudi za ponovne zaplete. Kje se je pravzaprav zataknilo ozi-
roma kaj se dogaja?

O akademiji je bilo res veliko zapisanega `e v prej{njih {tevilkah Dialogov,
stroka je svoje delo skrbno in odli~no pripravila, ve~krat javno predstavila
in dokon~ala. Na podlagi ocene mo`nosti in potreb smo se odlo~ili, da
bomo zdru`ili gledali{ki in likovni del. V {ir{em dru`benem okolju je li-
kovna in gledali{ka umetnost temelj in zaledje mnogim drugim zvrstem
ustvarjanja: uprizoritvenim dejavnostim, razli~nim vejam ogla{evanja,
sporo~ilnim strategijam, oblikovanju, urbanim javnim intervencijam, inter-
aktivnim  instalacijam, javni plastiki, videu, kvalitetno organiziranim razs-
tavnim programom in projektom, skrbi za slovensko kulturno dedi{~ino in
slovenski jezik, doma~i in umetni obrti, informatizaciji, raziskovanju, inter-
medijskim umetnostim, televiziji, radiu, javnim prireditvam in nastopom,
knjigam, filmom, funkcionalizmu arhitekture in urbanizma ter uporabni
umetnosti. 
Po predstavitvi Akademije za umetnosti v Kunsthausu v Gradcu, ki si ga
soorganizirala, smo bili povabljeni, da bi z gra{ko univerzo (Kunstuniver-
sität Graz) pripravili skupni program. Ali se sploh zavedamo kak{na zgo-
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dovinska prilo`nost je to? Kak{na dolgoro~na povezava dveh evropskih
prestolnic kulture in prijateljskih mest bi lahko nastala?
Potrebo in upravi~enost po ustanovitvi AUM prav v Mariboru nam je
potrdilo ve~ kot 50 najpomembnej{ih institucij v RS in tudi iz tujine. Na
atraktivni lokaciji, ob Pekarni, Parku mladih in Srednjih {olah, ki dajo pre-
cej na umetnost, smo umetniki na{li primerno stavbo in jo s svojimi
aktivnostmi pomagali prena{ati v last Univerze v Mariboru. Predstavljali
smo si, da bi tam nastalo pomembno novo kulturno umetni{ko in izobra-
`evalno sredi{~e z mnogimi prireditvami prav v Parku mladih. 
Ko smo strokovni del zgledno dokon~ali, ko je Slovensko narodno
gledali{~e Maribor velikodu{no ponudilo svoje prostore in opremo, ko
nismo porabili niti enega evra, ki so ga mariborski svetniki namenili za
AUM, pa se je izkazalo, da rektor in njegov kabinet niso poskrbeli za po-
trebne dodatne vire financiranja, da niso nikogar pooblastili, da bi poskr-
bel za to, {e ve~, pri~akovali so, da bomo tudi za to poskrbeli sami in se
hoteli, tudi za moj okus na neprimerni na~in, kar sesti na prora~un MOM
ali ostalih ~lanic UM. Ustanovitev akademije je bila obljuba rektorja Uni-
verze v Mariboru akademski javnosti in nam umetnikom. Naredili smo vse
in {e ve~, za kar smo bili poobla{~eni ali smo se na skupnih sejah z vod-
stvom univerze dogovorili, in verjeli smo rektorjevi obljubi. V trenutkih, ko
bi bilo potrebno najbolj strniti mo~i, nas je `al pustil na cedilu in se bolj
posvetil drugim projektom. Prav tragikomi~no je bilo na zadnji skupni seji
in {koda je, da smo mu zaupali. V mojih o~eh je izgubil vso verodostojnost.
Ve~ o sedanjem stanju AUM pa naj Maribor~anom, ki se za ta projekt {e
vedno zanimajo, odgovori rektor UM prof. dr. Ivan Rozman ali vodja odb-
ora prof. dr. Du{an Radonji~. 

Dobro, o~itno bomo morali nadaljevali z vpra{anji tudi pri njih.
Izpopolnjeval si se v tujini, ali tudi iz te izku{nje izvira kak{na po-
buda za na{o akademijo?

Ja, v Sloveniji smo glede na {tevilo {tudentov, vklju~enih v visoko{olsko
izobra`evanje na podro~ju umetnosti, med dr`avami EU dale~ zadaj in izo-
bra`evanje je najbolj centralizirano. Utrip akademij, ki jih ve~ kot 60 let
nenazadnje financiramo tudi Maribor~ani, je `al premalo ~utiti izven
Ljubljane (podobno menim tudi o Cankarjevem domu). Za mnoge mlade
`e sedaj {tudij v Ljubljani zaradi oddaljenosti, velikih omejitev in finan~nih
razlogov ni mogo~. Po drugi strani pa ostala slovenska mesta ostajajo brez
ustvarjalnih posameznikov, saj se uspe{ni {tudenti umetnosti praviloma ne
vra~ajo v svoje okolje, uspe{ni umetniki in ustvarjalci se mno`i~no pre-
seljujejo v Ljubljano. V tujini lahko spremljamo, kako velik vpliv na utrip
mesta imajo prav umetni{ke akademije. Akademija bi v Mariboru in regiji
zelo dvignila obiskanost, pritisk in nivo produkcije `e delujo~ih institucij,
dru{tev in posameznikov ter odprla {tevilne nove prilo`nosti in povezave.
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Meni se zdi pomembno, da bi zaradi akademije kot tudi drugih
in{titucij prihajali mladi iz drugih mest v Maribor. Sestavni del
mestnega utripa je gotovo prav pretakanje razli~nosti in sve`ih
idej. Kaj je tisto, po kar bodo mladi pri{li na AUM, ne pa od{li v Za-
greb, Ljubljano ali na Dunaj? 

Predvsem program AUM, ki je bil v reviji Dialogi `e natan~no predstavljen,
in kakr{nega v navedenih bli`njih prestolnicah nimajo. Pri{li bodo zaradi
{tevilnih umetnosti predanih in s pomembnimi priznanji nagrajenih umet-
nikov, ki smo jih uspeli kot predavatelje pritegniti k sodelovanju. Pri{li
bodo zaradi mednarodnih akademskih povezav, ki jih bomo vzpostavili.
Pri{li bodo zaradi ugleda Univerze v Mariboru, ugleda SNG Maribora in
Bor{nikovega sre~anja, Umetnostne galerije Maribor in njihovih novih
prostorov, novega Lutkovnega gledali{~a, Kible in Kibele, Mladinskega
kulturnega centra, Kulturnega inkubatorja, Pekarne…, s katerimi bodo
sodelovali `e v ~asu {tudija. Pri{li bodo, ~e bomo uspeli izraziti na{o vital-
nost, vizijo, predanost umetnosti in pedago{kemu delu. Pri{li bodo {tudi-
rat v Evropsko prestolnico kulture.

Mnogi se prito`ujejo, da mlada generacija ho~e vse takoj, ~e pa tega
ne dobijo, so nestrpni. Kako se gibati v prevladujo~em toku in ka-
ko nau~iti mlade ustvarjalce poslu{ati svoje srce in slediti sebi? Ali
so opazne razlike med generacijami?

Mladi se morajo prilagajati starej{im in starej{i mladim. Starej{i jim moramo
pomagati, moramo jim pokazati védenja in spretnosti, ki smo si jih sami
pridobili, moramo se potruditi, da se zavedo svoje edinstvenosti in vpetosti
v dru`bo, moramo jim pomagati, da mislijo in ravnajo v skupno dobro, da
ne delajo istih napak, kakor smo jih starej{i. Odvrniti jih moramo od droge
in alkohola. Moramo jim pomagati, da nas v na{ih zmotah prese`ejo. 

Ta trenutek je med tvojimi projekti aktualna razstava na
Grubarjevem nabre`ju v Ljubljani. Vse od 7. julija 2009 je na ogled
kiparski projekt dLAN. Kako je pri{lo do tega velikega projekta? 

K pripravi razstave me je povabil Zavod za kiparstvo, ki `e vrsto let orga-
nizira zahtevne, a uspe{ne kiparske razstave v Gruberjevi galeriji na
prostem v sredi{~u Ljubljane. Njihov koncept je vzoren primer sledenja
sodobnega razstavljana likovne umetnosti izven zaprtih galerijskih pros-
torov, v tako imenovanem »javnem prostoru«.

Dr. Miku`, ki je tvoje delo predstavil tudi v katalogu, med drugim
pravi, da so »roke medij sporazumevanja, fragmenti »tvojih« dlani
pa poka`ejo komunikacijske navade sodobnega ~loveka.« Pravi tu-
di, da »~lovek kmalu ne bo ve~ potreboval konkretnega, material-
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nega posrednika, kakr{ni so kamen, kreda, ~opi~, tipkovnica in
mi{ka, ampak bo prek ra~unalnika ali dlan~nika komuniciral sa-
mo {e z glasom, s smermi pogleda, s toploto ko`e ali s telepatsko
mo~jo misli, ter se zato vpra{a, kaj bo s ~love{ko dlanjo?«  Tvoj po-
gled na dlani pa bi bil? 

Za dlani sem se odlo~il, ko sem iskal tisti del ~love{kega telesa (»pars pro
toto«) in gib, s katerim bi lahko najbolj karakteristi~no izrazil portret dana{-
njega homo sapiensa. Mislim, da bi bila, ~e bi se ohranila, prav gesta
dr`anja ra~unalni{ke mi{ke arheolo{ka ozna~ba dana{njosti. Gesta, ki je
do sedaj {e ni bilo in je kmalu zaradi razvoja tehnologije ve~ ne bo. Dlani,
ki sem jih odlil od svojih znancev in nato z veliko pomo~jo mariborskega
CIMOS- a ter pri nekaterih dlaneh najsodobnej{ega 3D skeniranja in 3D
printanja ulil v kovino (sivo litino), bodo lahko zaradi svoje tehnolo{ke
dovr{enosti, ne glede na to, kako neskrbno bomo z njimi ravnali, pri~ale o
danes {e tiso~letja.

Od kod odlo~itev za tak{en zapis naslova?

V naslovu dLAN sem zdru`il ~rko d kot za~etek besede digitalno in krati-
co LAN za Local Area Network, torej za sistem, ki omogo~a tudi s pomo~jo
dlani in klika z ra~unalni{ko mi{ko dostop posameznika do medmre`ja.
@elel sem, da bi celotna  razstava z razpr{eno postavitvijo velikega {tevila
dlani postala polje ~ustvene napetosti, vizualna/kiparska kriti~na refleksi-
ja na dogajanje v sodobnem javnem prostoru, parkih, kavarnah, {olah,
mestnih sredi{~ih…, kjer dejanska vseprisotnost mre`enja in digitalnega
povezovanja krha dosedanje odnose med posamezniki in ustvarja odnose
odtujenosti – najbolj prav med tistimi, ki so nam najbli`ji.

Kiparski projekt dLAN pa ni edina postavitev, ki je ta trenutek na
ogled v javnem prostoru. Obele`je Hermanu Poto~niku Noordungu
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dLAN , 2009, detajl v sivo litino odlite
~love{ke dlani, varjena neerjavna kovina, 
elektri~na napeljava, led dioda, betonski temelj
(foto: Darko Golija)

dLAN , 2009, 24 vitrin v vi{ini 
od 200 do 240 cm x 33 x 33 cm, pogled na
postavitev, Ljubljana 
(foto: Darko Golija)



stoji v slovenjegra{kem kro`i{~u. Delo je izbrano s pomo~jo na-
te~aja. Kak{na je bila tvoja izku{nja z nate~ajem, postavitvijo? 

Nate~aj je bil vzorno pripravljen in voden. Organizator, Mestna ob~ina
Slovenj Gradec, je za razliko od znanih in nedopustnih ravnanj Mestne
ob~ine Maribor pripravila nate~aj za ureditev svojega kro`i{~a z ve~jo
odgovornostjo in zavedanjem pomena javnega prostora. Ob~ina se je
zavedala, da lahko s svojim morebitnim nepoznavanjem posebnosti so-
dobne likovne umetnosti v javnem prostoru posledi~no napi{e slabo
nate~ajno gradivo, kar bi lahko umetnike oviralo pri kvalitetnem izrazu ali
jih celo odvrnilo od sodelovanja. Da se to ne bi zgodilo, so povabili umet-
nike (kiparje in arhitekte) na skupen ogled predvidene lokacije obele`ja,
nam poslali  njihov osnutek nate~ajnega gradiva in nas povabili na skupen
pogovor, kjer smo lahko izrazili svoja dopolnila k razpisnim pogojem
nate~aja. K kon~ni izdelavi in postavitvi izbranega dela so uspe{no priteg-
nili tudi lokalna podjetja. Samo za realizacijo izbranega likovnega dela je
ob~ina namenila 60.000 EUR.
Ocenil sem, da moramo pri obele`itvi Noordunga upo{tevati dejstvo, da
izvira iz Slovenj Gradca oziroma njegove bli`ine dru`ina pionirja potovan-
ja/osvajanja vesolja Hermana Poto~nika, vizionarja in izumitelja, ki ni
samo gledal »kak{ne ~evlje ima sosed«, ampak je bil zazrt navzgor, v vesol-
je, v premagovanje te`nosti, v prihodnost, s ciljem, kako s svojimi izumi
koristiti ~love{tvu. 
Pri njegovem delu se mi ne zdi tako pomembno, kaj predmetnega je
izumljal in kako si je predstavljal, kako bi bilo to videti ter kako bi delova-
lo, ampak se mi zdi bolj va`no njegovo temeljno izhodi{~e razmi{ljanja –
kako omogo~iti ~love{tvu potovanje in bivanje v vesolju, da bi izbolj{ali
kvaliteto bivanja na zemlji (opazovanje in raziskovanje zemeljske povr{i-
ne, raziskovanje zvezdnega sveta, dodatna svetloba, energija … ).
Obele`je je zami{ljeno kot materializirana prostorsko tehni~na risba, ki
asociira na planetne orbite in smeri za njihov doseg. Obele`je sem si za-
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Obele`je Hermanu Poto~niku Noordungu,,
2009, pobarvane jeklene cevi in napisi, vi{ina
12 m, premer kro`i{~a 46 m, Slovenj Gradec

Kro`i{~e pred postavitvijo obele`ja 
(foto: Tomo Jeseni~nik)



mislil kot del vesolja, ki ne upo{teva »skrivnostnih spon te`e«, Noordungu
odli~no poznanih zakonitosti zemeljske gravitacije. Na kovinskih ceveh so
napisi – imena planetov, npr. Neptun, Venera, Pluton …, ki bodo razuml-
jeni tudi morebitnim obiskovalcem iz tujine.
Na eni od elips je izpisano tudi 35 900 000 m, kolikor naj bi bil po revolu-
cionarnih izra~unih Hermana Poto~nika oddaljen od Zemlje v vesolju sta-
cionarni satelit, njegov temeljni izum.
Moja `elja je, da se bo tisti, ki si bo ogledal obele`je, zavedal, da poleg
obi~ajnosti vsakdana tukaj in zdaj, obstaja tudi smelost, vizija in vesolje,,
katerega del smo.

Leta 2005 si sodeloval na vabljenem nate~aju za oblikovanje umet-
ni{kega dela v po~astitev samostojni Sloveniji in slovenstvu v orga-
nizaciji Ob~ine [kofja Loka. Za to zasnovo si dve leti kasneje dobil
`upanovo nagrado Mestne ob~ine Ljubljana. @al do realizacije v
prostoru ni pri{lo, vendar predloga dobro poka`e tvojo zamisel in
povezavo med materialnim in duhovnim ter objektom, gledalcem
in prostorom. Tako kot v prej{njem primeru je bila izhodi{~na te-
ma predpisana, ali je to izziv ali omejitev?  

Predvsem je bila velik izziv, na za~etku sem jo obravnaval s kan~kom
humorja, saj se mi ni zdelo mogo~e nate~ajno vsebino - »Oblikovanje
umetni{kega dela neodvisni in samostojni dr`avi Republiki Sloveniji ter
Slovenstvu« kvalitetno in hkrati sodobno likovno izraziti. ^e bi presodil, da
je izhodi{~na tema zame prevelika omejitev, se nate~aja ne bi udele`il. Na
svojo zasnovo pa sem zelo ponosen ter upam, da bo kdaj, morda v
katerem drugem mestu, celo realizirana.

Mene je navdu{ila povezava duhovnega in materialnega, velikega
formata in intime … povezovanje s prostorom. Ali to maketo {teje{
za umetni{ko delo ali le za zasnovo zamisli, ~eprav dodelano, ki bi
morala, da bi »funkcionirala«, biti realizirana v ve~jem merilu? 

Vedel sem, ~esa no~em. Nisem hotel ponavljati zna~ilnosti socrealisti~ne
(npr. spomeniki NOB) in modernisti~ne (npr. Forma viva) javne plastike v
Sloveniji, nisem hotel patetike, monumentalnosti, figurativnosti, betona,
trdote kamna ali ruralnosti lesa, nisem hotel vertikalne poudarjenosti. @elel
sem nekaj lahkotnega, transparentnega, novega, kar ne bi prevzelo
glavnega motiva na lokaciji, ~udovite vedute starega mestnega jedra [kofje
Loke v ozadju, in upo{tevati sem moral dvojno naravo uporabnikov predv-
idene lokacije – pe{cev in voznikov avtomobilov. Gledalec naj bi se skozi
delo sprehodil, se ga dotikal, ob spomeniku naj bi se po~util za`elenega,
ne manjvredenega. Naslednja te`ava je bila, kako izraziti/predstaviti »Slo-
venijo in Slovenstvo«, katera forma ali podoba nas kar najbolje ozna~uje in
hkrati razlikuje od ostalih dr`av, kultur, kaj je slovenska samobitnost? Po
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poglobljenem {tudiju sem pri{el do spoznanja, da ne najdem ene forme ali
podobe, na{el pa sem jih kar nekaj, ki so nas izoblikovale, ki nas
dolo~ujejo, nas delajo enkratne in na katere smo upravi~eno ponosni.
Predvidel sem, da bi jih kot artefakte postavil v vitrine. 

Delo je izrazito horizontalno, sestavljeno iz dveh delov: spodnjega, ki ga
tvorijo vitrine, in zgornjega, nad vitrinami lebde~e linije. Vitrine tvorijo
vzdu{je interierja, spominjajo~ega na muzej, v katerem so upodobljeni
predmeti, povezani s Slovenijo in Slovenci, dela, ki nas povezujejo in
ozna~ujejo kot del evropske civilizacije, a tudi kot drobce posebnosti. Nad
vitrinami bi se iz visoko polirane neerjavne kovine (INOX-a) vila linija, ki
bi zaradi sijaja kovine in igre razli~ne svetlobe dneva delovala virtualno,
kot privid – dematerializirano, vedno spreminjajo~e se in odprto za razli~-
ne asociacije. Linija predstavlja situacijo bivanja, ko i{~emo v pogledu nav-
zgor stik z neskon~nim, duhovnim, odgovor, od kod smo pri{li, kam gre-
mo, uteho pa tudi nove zamisli za bodo~nost. Predstavlja preplet poti, ki
se oddaljujejo, kri`ajo, te~ejo vzporedno, se vra~ajo v izhodi{~e. V celoti
gledano naj bi delovala kot izparina materialnega (podob, ki so pod njo v
vitrinah), ki se metamorfozno oblikuje v nova spoznanja. 

Kaj je torej pozitivna izku{nja kiparja z nate~ajem, kaj je tisto, kar
ga pritegne, da se nanj odzove?

Oblika nate~aja ima dobre in slabe strani. Zelo je pomembno, da zna pri-
tegniti kvalitetne umetnike – takoj se da razbrati, povedano v elegantni
lovski prispodobi, kam pes taco moli.
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Maketa za Spomenik neodvisni in samostojni dr`avi Republiki Sloveniji in Slovenstvu, 2005,
bakrena cev, varjeno `elezo, fotografija, napis, 173 x 81 x 205 cm (foto: Darko Golija)



Za kiparje so nate~aji od nekdaj stalnica. Udele`ujemo se jih, ker nas
pritegne vsebina, ali zaradi prilo`nosti, da bomo lahko naredili kaj ve~jega,
da bomo imeli pomo~ pri izvedbi, da ne bomo imel finan~nih skrbi, da
bomo kaj zaslu`ili, da bomo bolj ali manj enakovredno/ anonimno tek-
movali, da bomo tako ali druga~e opa`eni, ali pa ker imamo ravno ~as in
nimamo drugih projektov … 

Pa preglejva tvoje ustvarjanje od za~etka. Kako si se odlo~il za
umetnost?

@e od malih nog sem bil pri~a ~ude`ev, ki jih lahko ustvarja likovnost. ^u-
de`ev, ki jih lahko ustvarja{ brez velike materialne odvisnosti, vsepovsod,
s ~imerkoli, najsi bo na kuhinjski mizi in ti{~anju peresa v tu{, papir in na
jezik ali pa na pla`i s pihanjem krede s papirja. Pogosto sem se smukal po
etnolo{ki zbirki star{ev in bolj ali manj znanih prostorih Pokrajinskega
muzeja Maribor, kjer je bila zaposlena mama. Jahal sem njihovega leva,
bo`al Straubova dela, ob~udoval lepoto stavbe, lepoto kovinskih oklepov,
orodij, oro`ja, sve~nika, vohal klej, {elak, razred~ila, gledal nana{anje
zlatih listi~ev, doma pa pihanje zlatega prahu na {e sve`e o~etove grafi~ne
barve, sedem let sem obiskoval glasbeno {olo ... zmrazi me, ko sedaj
spremljam, kako malo so, v primerjavi z ostalimi u~nimi vsebinami, v svo-
jem najpomembnej{em obdobju dele`ni umetnosti slovenski otroci, ali se
ne zavedamo kaj po~nemo? Koliko mladim bomo zatrli njihov talent in
~ustva, koliko se jih ne bo znalo nikoli estetsko izraziti. Koliko se jih bo
zaradi tega po~utilo tuje ob vse {tevil~nej{ih, estetsko bogatih dogodkih,
koliko jih bo zaradi slabe izobrazbe postalo popolnoma nekriti~nih, zave-
denih in izklju~enih iz sveta. Koliko se jih zaradi tega nikoli ne bo dotakni-
la lepota, ki jo lahko najdejo na vsakem koraku. Koliko bi jih lahko
uspe{no `ivelo od umetnosti in v povezavi z umetnostjo, pri tem mislim
tudi na razne obrti. Ali se umetniki, katerih dela hodimo ob~udovat po
vsem svetu in katerih vrednost presega vse, kar je kadarkoli naredila
~love{ka roka, ne more roditi in ustvarjati v Sloveniji? Ali je tveganje in
vlo`ek, da se »zgodi« slovenski Umetnik preveliko? Ali se zavedamo, kaj bi
to za nas pomenilo, koliko bi, tudi v materialnem smislu pridobili? Ali
moramo predvsem v osnovnem in srednje{olskem izobra`evanju res
toliko pozornosti posve~ati matematiki, kemiji, fiziki ipd?

Vendar zakaj kiparstvo in ne glasba? 

V glasbi sem se po~util preve~ zgolj poustvarjalno, na papirju se nisem
dobro zna{el, po~util sem se izgubljenega, resni~no zanimivo in ustvarjal-
no sem se po~util le z glino v rokah. 

Vsekakor na za~etku poti velja izpostaviti skupino Mi, ki jo je stro-
ka venomer pozitivno izpostavila in takoj pri~ela spremljati va{e
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delo. Veliko razstav je pomenilo sodelovanje, v katerem ste ohran-
jali individualne jezike, na razstavah ste gostili tudi druge … in na-
~eli vsebine, ki jih zaznamo v tvojem delu tudi kasneje. Kako vidi{
to obdobje danes?

Predvsem kot dokaz, da se da s skupnim delom, ne odpovedanostjo indi-
vidualnosti, kot je to primer mnogih drugih skupin, in podporo ustvariti
veliko odli~nega. Mnoge sodobne razstave, ki smo jim danes pri~a pri nas
in v tujini, so podobno zasnovane – v smislu subtilne instalacije, ki zdru-
`uje razli~ne medije, razli~ne avtorje in razli~na dela. Umetnostna galerija
Maribor nam je zaupala in nas podprla. Zahvala gre predvsem gospe Meti
Gabr{ek Prosenc. Razstavne prostore smo spremenili v likovne laboratori-
je in poskrbeli za kvalitetni spremljevalni del. 

@e zelo zgodaj si pri~el postavljati dela zunaj galerijskih prostorov,
kot na primer v zanimivi Katarinini hi{i leta 1991, takrat skupaj z
Mirkom Bratu{o.

Ja, postavljanje kipov (ne le spomenikov ali obele`ij) v izvengalerijski
prostor in privatne vrtove je praksa, ki ji v Sloveniji v primerjavi z mnogi-
mi evropskimi mesti `al ne sledimo. [e ve~, popolnoma smo izgubili stik,
ki smo ga neko~ na tem podro~ju imeli. Ne zavedamo se bogastva in pio-
nirske razse`nosti koncepta slovenske Forma vive, katere pomen sedaj
grobo skrunijo razne delavnice in projekti pod istim imenom v Sloveniji.
Manjka nam novej{ih inovativnih pristopov in postavitev kipov v urbanih
sredi{~ih.
Svoja prva dela izven galerij (na privatnem vrtu, ki ga omenja{, ali na
kiparskih kolonijah) sem za~el razstavljati `e v ~asu {tudija na akademiji in
to me {e danes zelo anga`ira. Razstavljati izven galerije je zelo zanimivo,
`ivo, si v neposrednem stiku z doma~ini in bolj ali manj naklju~nimi obis-
kovalci, ki jih mnogokrat sre~uje{ v vseh stopnjah dela, ki te spra{ujejo, se
ti smejijo, `elijo pomagati, te ignorirajo … Prilagajati se mora{ prostorskim
posebnostim, obliki terena, vplivom vremena, letnim ~asom, spreminjajo~i
se svetlobi, temi, varnosti … 

Ste generacija, ki je naredila prve korake k osebnim zgodbam, na
akademiji, kot sem sli{ala, pa te niso bile za`elene. ^eprav je Stupi-
ca, na primer, iskal motiv prav v osebni in intimni sferi. Vendar jih
modernizem posku{a »odstraniti«, objektivizirati. Koliko osebne
izku{nje je bilo navdih za dela Za~etek sveta (1992), Nevesta (1993)
ali Lega sesanja (1994)? 

To so dela, katerih izvor je bil predvsem v tistem, kar »se mi je dogajalo«:
poroka z Majo, rojstvo Gaje, polaganje toplovoda in plinovoda po Mari-
boru …, pa do tistega, kar me je takrat strokovno zanimalo, na primer:
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predvsem kiparstvo po minimalizmu, angle{ko kiparstvo po 1965, strastno
sem prebiral knjigi The Language of Sculpture in Passages in Modern
Sculpture, takrat sem si ve~krat ogledal Kubrikovo Vesoljsko odisejo 2001.

Zanimiv pojav v tvojem delu, ki ga je ozna~ila Meta Gabr{ek Pro-
senc, umetnostna zgodovinarka, ki je intenzivno spremljala tvoje
delo od samega za~etka pa vse do danes, je pojem poselitve. Prvi~
ga omenja ob delu Oblak, ki je popolnoma zapolnilo kletne razs-
tavne prostore Razstavnega salona Rotov` leta 1995.

Oblak je {e eno izmed mojih del, ki je kon~alo na odpadu. Takrat sem
upal, da bo neko~ podobno postavljeno, kot so par let kasneje zasnovali
in naredili Cloud Gate, ki so ga med letoma 2004 in 2006 delali in postavili
v Millennium Parku v Chicagu (http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Gate)..

Anish Kapoor. Tudi mene zelo navdihuje njegovo ustvarjanje. Ali
je mogo~e {e kak{no delo, ki bi ga lahko izpostavil v zvezi z javni-
mi postavitvami in enkratnimi re{itvami, ki obiskovalce navdihuje
z novim spoznanjem, percepcijo, zavestjo o sebi v prostoru? Anish
Kapoor je postal bolj radikalen, ali si videl razstavo v Dunajskem
Mak-u, predvsem delo Shooting into the Corner (nedavno
preme{~eno tudi v Tate Modern)? Mene je presenetil, vendar ima
prav, `ivimo v ~asu, ko ponovno potrebujemo bolj radikalna dela.
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Za~etek sveta, 1992, varjena in montirana kovina, barva, dvokomponentni kit, 
178 x 190 x 130 cm, pogled na postavitev v Galeriji mladih, Praga (foto: Darko Golija)



Kvalitetnih javnih postavitev je veliko in mnogi turisti obi{~ejo mesta samo
zaradi njih. O teh delih ter zakaj in kako je do njih pri{lo, predavam svo-
jim {tudentom. @al pa nam razmere (prostori, malo {tevilo ur in narava
programa, ki ni umetni{ki, ampak je pedago{ki – likovna pedagogika) ne
omogo~ajo, da bi tudi sami naredili kaj konkretnej{ega. Bralce najinega
pogovora in predvsem `upane Maribora, ki si postavljajo spomenike, ki
bodo dolgo pri~ali o njihovi »sr~nosti« in dometu mesta Maribor, bi napotil
na http://www.ncarts.org/elements/docs/PublicArtistHandbook.pdf, kjer se lahko
temeljito pou~ijo, kaj vse sodi pod pojem umetnost v javnem prostoru, kdo
in kako jo organizira, nadzoruje, kdo so umetniki, ki jim zaupajo tako po-
membno naro~ilo, kak{na vpra{anja si moramo zastaviti in nanje odgov-
oriti, preden delo v javnem prostoru in v javnem interesu izvedemo … Ve~
si lahko preberejo in konkretna dela tudi ogledajo na spletnih straneh:
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_art, na spletni strani kiparke Alice Aycock
(http://www.aaycock.com/) ali kiparke Janet Echelman (http://www.echel-
man.com/) ali kiparja Antonya Gormleya (http://www.antonygormley.com/).   
[e ve~ s tem povezanega gradiva in literature pa lahko najdete v Miklo{i-
~evi knji`nici Univerze v Mariboru, ki jo profesorji a`urno dopolnjujemo z
najrelevantnej{imi publikacijami.

Na~niva {e problem velikih skulptur. Gre tako za te`avo, kje sploh
lahko nastajajo. kot tudi, kje jih hraniti. Kje nastajajo tvoja dela in
kaj naredi{ z velikimi objekti po razstavi?

Nastajajo na razli~nih lokacijah, mnoga so ob pomo~i sponzorjev ali dona-
torjev nastala v obrtni{kih delavnicah in tovarni{kih halah, dokon~ana pa
so bila na za njih predvidenih lokacijah. Pri tem mislim na Alegorijo kra-
jine v Kostanjevici na Krki ali Podstavke v Osto`cu na Uni, obele`je No-
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Alegorija krajine II, 2002, varjeno `elezo, pobarvan les, medeninaste vaze, krajevne table,
vi{ina 290 cm, Maria Saal (foto: Darko Golija)



ordungu, Alegorijo krajine II v Maria Saal, tudi Vrata v Maru{i}ih, DNK II
v Mariboru ali na dLAN. V ateljeju nastajajo predvsem {tudije ter makete,
manj{i kipi in portreti. 
^e ne ostanejo na razstavnem prostoru, jih najraje vklju~im v zbirko ob
svojem ateljeju, da me dnevno izvzamejo iz banalnosti vsakdana in opo-
zarjajo na to, da sem umetnik. 

Ali na posameznih skupinskih razstavah najprej nastajajo dela ali
izzovejo naslovi sprehode in iskanja v dolo~eni smeri, kot na
primer ob razstavi v okviru mednarodnega ra~unalni{kega festi-
vala Dotakni se (1997) ali pa skupinski razstavi Svetlobni kipi
(1998)? 

Prepu{~am se `ivljenju, njegovemu toku, vrtin~enju in valovanju, izzivom,
naklju~jem, prebliskom … i{~em smisel svojega `ivljenja in `elim iz sebe
iztisniti najbolje, kar v danih okoli{~inah  zmorem. Ustvarjam v napetosti
med tistim, kar ~utim, da pa~ mora biti, da pa~ tako je, in tistim kar vem,
da mora biti. Za mnoga svoja dela se ne spomnim ve~, kaj je bilo prej in
kaj kasneje, vem pa, da je bilo zelo razli~no. Mnogokrat so naslovi in kon-
cepti povezani z dolgim iskanjem (Alegorija krajine I in II, Podstavki,
Vrata, DNK II v Mariboru, … ),  v~asih se pojavijo v trenutku, kakor se mi
je zgodilo ob vo`nji z avtomobilom iz Ljubljane v Maribor (Oblak).

Ena najmo~nej{ih rde~ih niti tvojega dela je linija – ~rta. Lahko bi
rekli, da se oblikuje neformalen cikel z naslovom Linija, ki zajema
celotne razstave, kot na primer Tonina hi{a, in celo vrsto samosto-
jnih objektov. Od kod se pojavlja?

V tem ciklu sem mi zdi najpomembnej{a razstava Linija, ki sem jo posebej
za njihov prostor pripravil na povabilo Instituta informacijskih znanosti
Maribor v njihovem razstavnem prostoru. @elel sem, da bi delo izra`alo nji-
hovo dejavnost in mojo fascinacijo nad tehnolo{ko sofisticirano (ne)pris-
otnostjo, ko skozi prostor, skozi nas potujejo mnoge linije, signali, pogov-
ori, informacije, … `elel sem materializirati le eno izmed njih. Kakor so,
baje, tudi signali sestavljeni zelo preprosto, sem tudi sam svojo linijo zvar-
il le s pomo~jo enega elementa, 90 stopinjskega varilnega loka, ki sem ga
permutiral v 13 metrov dolgo prostorsko-pulzirajo~o linijo.

VVeennddaarr  ttaa  ddoobbii  {{ee  mmnnooggee  ddrruuggaa~~nnee  iizzvveeddbbee,,  kkoott  ssttaa  nnaa  pprriimmeerr  DDookkaazz
((22000022))  iinn  UUkkrriivvlljjeennoo  uuhhoo ((22000044))..  AAllii  ttee  jjee  ttuuddii  ttuukkaajj  zzaanniimmaalloo  uuppoorraabbiittii
eennoottoo  vv  ssmmiisslluu  »»lleeggoo  kkoocckkee««  aallii  aattoommaa,,  nnaajjmmaannjj{{ee  eennoottee  »»vvsseehh  ssttvvaarrii««??
Te »lego kocke« me {e vedno vznemirjajo. So hkrati ni~eve in hkrati zelo,
zelo figurativne, rad delam z njimi. Ob njih izku{am in preu~ujem ogrom-
no razliko med virtualnim prostorom (med tem, kar imam v glavi ali se
igram s pomo~jo 3D ra~unalni{kih programov) in telesnim ustvarjanjem v
realnem prostoru.

1188



Povsem druga~e pa paralelno nastaja tudi mala plastika. Sledimo ji
na skupinskih razstavah, kot na primer Regionale, kjer si prejel
tudi nagrado. Kaj ti pomeni intimnej{a dimenzija?

Edino pomembno mi je, da ima delo prese`ek, ~ar, bolj ali manj odprto
vsebinsko strukturo, da me nekako izvr`e, da mi postane nekaj ali nekdo,
ki me nagovarja nazaj, kot da je delo naredilo mene in ne jaz njega, ne zan-
ima pa me toliko velikost sama po sebi. Moja manj{a dela mnogokrat nas-
tanejo kot plod naklju~ij ter najdenj v smislu tradicije »najdenih predmetov«
in njihovih nadgradenj.
Ob svojih delih manj{ih dimenzij sem posebej ponosen, da me je, ko smo
bili Slovenci {e mnogo bolj izklju~eni iz evropskih in svetovnih tokov in
Slovenija {e ni bila ~lanica Evropske skupnosti, eden izmed vodilnih
evropskih kuratorjev dr. Lóránd Hegyi, ki je bil takrat direktor Museum
Moderner Kunst/Ludwig Foundation na Dunaju, kasneje pa med drugim
tudi kurator bene{kega bienala, izbral, da s svojim delom na 6. trienalu
male plastike (Triennale der Kleinplastik, Evropa-Ostasien) predstavljam
sodobno kiparstvo manj{ih dimenzij Evrope nasproti sodobnemu
kiparstvu Vzhodne Azije. Lepo je bilo videti svoje delo v razstavi{~u v
Stuttgartu ob delu pomembnih evropskih kiparjev – postavljeno je bilo ob
kipu Anisha Kapoorja.

Razstavil si zame takrat v tvojem opusu dokaj izstopajo~e delo Mle-
ko (1994) iz keramike in kovine, ki je (po reprodukciji sode~)
povsem nematerialno. Ali so njeno bistvo tudi sence? Vendar, ~e
takole pomislim, so sorodno nematerialne konstrukcije ponovno
aktualne v tvojih novej{ih delih in vidne v okvirjih »vitrin«. Ali je
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Linija, 1997, varjeni `elezni loki, podstavki, cca 160 x 1200 cm, postavitev v IZUM-u
(foto: Darko Golija)



{lo za sorodno premagovanje fizi~ne telesnosti, nematerialnost,
brezte`nost? 

Ja.

Materija in problematika materialnosti sta temi, ki ste ju s skupino
Mi zelo zgodaj na~eli. Na nek na~in je material za kiparja neizogib-
na tema, vendar se mi zdi, da s tem, ko nima{ »svojega kiparskega
materiala« in s sprehodi med razli~nimi materiali in sve`im spoz-
navanjem le-teh, {e bolj poudarja{ mo`nosti vsakega materiala po-
sami~no. Kovino sicer zasledimo velikokrat, vendar jo bolj doje-
mam kot konstantnost v na~inu dela, v smislu varjenja in sestavl-
janja skulpture. Vemo, da si tudi modeliral in nazadnje vlival. Go-
tovo sta material in tehnika samo aktivna pot do ideje, vendar vse-
eno spregovoriva {e o materialu in na~inu obdelave. Kam so te po-
peljale posamezne izku{nje z materialom? 

Za vsakega kiparja je pomembno odli~no poznavanje materiala: tako nje-
gove zgradbe, njegovih lastnosti, kot njegove {ir{e razse`nosti in vpetosti
v naravo in kulturo (kje ga najdemo, kako ga proizvajajo, zakaj in kdo ga
uporablja, njegovi arhetipski in simbolni pomeni, njegovo povezovanje z
razvojnimi ali stilskimi obdobji … ). Material niso abstraktne ~rke s pomo~-
jo katerih tvori{ pesem, material je `e pesem, zgodba, dra`. Subtilno mu je
potrebno prisluhniti in z njim ravnati ter se ne nehati spra{evati, ali je res
najprimernej{i material za mojo misel?

V zadnjih delih si uporabil tudi »vitrine« - tako v delu dLAN kot v
galerijskih prostorih, mogo~e pa najbolj neposredno na njih
pomislimo od razstavi Razkazovanje v Galeriji Kr{ko leta 2003.
Zdru`ujejo mnoge asociacije, od muzejskih vitrin in razkazovanja
do soo~anja polnega in praznega telesa v kiparstvu. Vendar z razs-
tavo gledalca nagovori{ tudi z arhetipskim – ~e sva prej izpostavila
dela, pri katerih si se osredoto~al na relacije med prostorom in
umetni{kim delom ali obiskovalcem tako v fizi~nem kot duhov-
nem smislu, se tukaj zazdi (vendar tudi v delu Linija), da i{~e{
nekaj trajnega, nekaj, kar je od vedno tukaj. Ali si iskal »odgovor«,
kako skozi kolektivno zavest funkcionira svet? 

Ali arhetipsko pomeni, da se v ne~em svet sploh ni spremenil? In
kaj je tisto, kar se spreminja, oziroma je sodobno, tako v na{em
~asu kot v umetnosti?

Zavedam se, da je tisto, kar vem, kar zavestno `elim in po~nem, le drobec
na{e stvarnosti. Veliko je tistega, kar nas nagovarja, v nas vzbuja napetosti,
lagodja brez na{ega anga`iranja ali hotenja. V veliki meri smo kulturno in
naravno `e izoblikovani in celo dolo~eni. V bistvu smo si zelo podobni,
podobni smo prednikom, podobni smo `ivalim in tudi rastlinam. 
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Kaj pa vidi{ kot potencial v na{em mestu?

Potencial vidim v ustvarjalnih posameznikih, ki upam, da mesta ne bodo
zapustili in bodo dobili mo`nost, da v mestu ustvarjajo in se {e bolj izka-
`ejo.
Maribor potrebuje svetovljansko elito. Postati mora magnet, ki bo znal ob-
dr`ati in privabljati izobra`ence, ustvarjalce, mlade, ki bodo kasneje poskr-
beli za njegov bolj{i jutri. Postati mora ponosen tudi na svoje umetnike.
Veliko ve~ mora vlo`iti v njih, jim dati bolj{e pogoje in prilo`nosti, jim
pomagati pri mednarodni uveljavitvi. Bolj strokovno mora izvajati svoje
projekte na podro~ju kulture in se prenehati obna{ati zaletavo. Zazreti se
mora v prihodnost, spoznati mora, koliko lahko investiranje v umetnost
prispeva k njegovemu utripu in bolj{emu gospodarskemu polo`aju (naj
pogleda vsaj bli`nja mesta Gradec, Ljubljano, Zagreb, Linz, Dunaj,
Salzburg ... ). Potrebuje ve~ sodobne umetnosti tudi v javnem prostoru.
Potrebuje ve~ podjetnosti, Akademijo za umetnosti, nove prostore za
UGM, mladinsko gledali{~e, {e dve Univerzi in ve~ starej{ih v dodatnem
izobra`evanju, potrebuje ne nazadnje dober rock band.

Hvala za pogovor.

Pogovarjala se je Breda Kolar Sluga
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