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VALENTIN OMAN – POSEGI V JAVNEM IN SAKRALNEM PROSTORU 

 

Slikar, kipar, grafik in oblikovalec, koroški Slovenec Velentin Oman je prepoznaven 

in ugleden likovni umetnik, eden večjih ne le na avstrijskem Koroškem, temveč tudi v širšem 

slovenskem in srednjeevropskem prostoru. Za svoje zelo raznovrstno umetniško delo in javno 

zavzemanje za enakopravnost Slovencev na avstrijskem Koroškem ter hkrati za povezovanje 

obeh narodov in njunih kultur je prejel vrsto najvišjih priznanj obeh držav: tako častni 

doktorat Univerze v Celovcu in avstrijski častni križ za znanost in umetnost prvega reda ter 

Tischlerjevo nagrado kot zlati red Republike Slovenije za življenjsko delo na področju 

likovne umetnosti; je tudi častni doktor Univerze v Celovcu in dopisni član Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti.  

Ob nedavni 85-letnici so mu prijatelji in strokovni poznavalci njegovega dela voščili z 

imenitno likovno monografijo. Knjiga velikega formata sledi umetniku z vzporednimi besedili 

oziroma prevodi v nemščini, slovenščini in angleščini skozi vsa ustvarjalna obdobja in 

predstavlja velik del njegovih pomembnejših stvaritev na področjih sakralne umetnosti ter 

uresničevanja različnih del za javni prostor in naročil za javne zgradbe. Najvidnejši dosežki 

med njimi so umetnostno oblikovanje notranjščine slovenske gimnazije v Celovcu in 

predvsem oblikovanje oltarja in sten ter veličasten križev pot v 14 tabelnih slikah na lesu v 

cerkvi na Plešivcu, nastal med vojno v Jugoslaviji v Piranu, ki ga kažejo kot izjemnega 

mojstra v obvladovanju različnih materialov in tehnik.  

Poseben dosežek, ki potrjuje tudi umetnikovo zavzemanje za jezikovno enakopravnost 

– potem ko se je v obdobju tej zahtevi odkrito nasprotujočega deželnega glavarja Heiderja 

protestno odpovedal vsem javnim naročilom in razstavljanju na Koroškem – je zunanja 

podoba prevajalska kabina na Univerzi v Celovcu. Valentin Oman jo je pokril z vzporednimi  

trakovi z dvojezičnimi imeni krajev na Koroškem, ki so simbolno vtisnjena tudi v platnice in 

reproducirana na veznih listih nove monografije Celovške Mohorjeve.  

Urednica Elisabeth Oman je v knjigo uvrstila tudi druga pomembna umetnikova dela 

od fresk na pokopališču v Trnji vasi iz leta 1965 prek v bron ulitega oltarja v cerkvi Kristusa 

Kralja v Krivi Vrbi iz leta 1982 do okrasitve oken v tehniki taljenega stekla leta 2019 na 

cerkvi v Šentlenartu pri Sedmih studencih.  

Uvodni besedi sta prispevala arhitekt Boris Podrecca ter etnologinja in umetnostna 

zgodovinarka Christine Wetzlinger - Grunding, ki meni, da sodobne umetniške tehnike in 

metode v umetnosti v javnem prostoru danes služijo klasičnim nalogam umetnosti, pri čemer 

se Omanovo delo »zdi posebej primerno za javni prostor in stavbni kontekst.« V številnih 

primerih »opozarja na minljivost človeškega, lastnega, zemeljskega življenja in vodijo – 

neizogibno – do najbolj osnovnih od vseh vprašanj: 'Od kod prihajamo in kam gremo?' ter 

'Kaj je smisel našega življenja in kaj sledi potem?«  

Da je človek osrednji nosilec Omanove poetike, poudarja tudi Podrecca, v zadnjih 

desetletjih najvidnejši arhitekt v prostoru Alpe–Jadran. Umetnik ga »predstavlja v neštetih 

življenjskih in onkrajživljenjskih variacijah. Te večbarvne, vertikalne figure,« dodaja, 

»predstavljajo ritmični staccato njegovih podob. Njihovo pozicioniranje, posamično ali kot 

skupina, predstavlja korelat njihovemu arhitektonsko-prostorskemu paspartuju.«  



Monografijo sklepajo impresivni pregledi Omanu podeljenih nagrad in priznanj, 

samostojnih nastopov in udeležb na skupinskih razstavah na Koroškem, na Dunaju in drugod 

ter bibliografskih enot, ki se nanašajo nanj.  

 Tudi v lani jeseni ob Omanovem jubileju za osrednjo slovensko televizijo posnetem 

dokumentarnem filmu Andreja Dobleharja Ecce Homo – Ecce Oman je umetnik predstavljen 

kot vsestranska avtoriteta. Ugledni koroški rojak politik in kulturni delavec Valentin lnzko je 

o njem med drugim dejal: »Valentin Oman je nekaj čisto posebnega – on je velik umetnik, je 

po tudi velik človek. To sem prvič opazil, ko sem ga obiskal pred kakimi petdesetimi leti v 

njegovem ateljeju, on je poznal mojega očeta, oče me je vzel s seboj, oba sva Valentina, in od 

tedaj naprej nas nekaj povezuje, ena nevidna nit. Moram pa reči, da ne samo mene ali pa našo 

družino, Valentin Oman je ena ogromna opora s svojo pokončno držo za celotno narodnostno 

skupnost.« 

 Sočasno so v koroškem slovenskem tedniku Nedelja o Omanu zapisali: »Valentin 

Oman je še vedno na začetku, kar zadeva izpolnitev njegove največje želje, povezane z 

deželo, v kateri živi. Zelo rad bi, da dvojezičnih napisov na Koroškem ne bi gledali več kot 

politični problem, temveč kot kulturno dediščino. Nad 700 jih v deželi še vedno ni vidnih. To 

spremembo perspektive si želi umetnik Valentin Oman, čigar najnovejši seriji umetniških del 

imata naslov 'Homo Carantanus' in 'Terra Carantana' ...«  

 Res je, tudi spoštljive počastitve Valentina Omana potrjujejo, da se na avstrijskem 

južnem Koroškem, za mnoge prepozno, a vendarle, dogajajo velike spremembe! 

 

 

 


