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Valentin Oman pri ustvarjanju na zidu na domu v Bekštanju         doblehar

Oman na naslovnicah Nedelje
Za vse štiri letošnje adventne nede lje je 
Valentin Oman izbral slike iz svojega bo
gatega umetniškega ustvarja nja. Ob
javili smo detajle njegovega dela v sa
kralnih prostorih. Tako smo predstavili  
kapelo na Plešivcu ter v Gornji Borti na 
Gradiščanskem, detajl slike Ecce homo 
in okno v podružnični cerkvi Viktorsberg 
na Predarlskem. Umetnine je z besedili 
spremljal župnik Jože Valeško. 

Pri tako obširnem opusu, kot ga razdajaš 
Ti že mnoga desetletja med nas, je se-
veda ključno vprašanje, kje začeti s sla-

vospevom umetniku, likovniku in blagi duši, 
kot si Ti.

Po dolgem razmišljanju sem se odločil, da 
se izključno posvetim Tvojim delom v javnem 
prostoru.

Če pregledam Tvoj ogromen in raznoli-
ki opus v javnem prostoru, sem pa spet tam. 
Kje začeti, ko se pa kar vrstijo dragulji Tvo-
jih umetniških intervencij v javnih prosto-
rih, med katerimi imajo Tvoja dela za sakral-
ne prostore še posebej vidno mesto. Če bi se 
odločil za kronološki pregled, bi moral začeti 
z letom 1965 s Tvojo fresko v poslovilni veži 
na centralnem celovškem pokopališču v Tr
nji vasi. Če bi ostal pri kronologiji, se mi zdi, 
da si s svojo umetnostjo še posebej na južnem 
Koroškem pravi polihistor, takšen, kot je bil 
Valvazor, ki nam je zapustil »Slavo vojvodine 
Koroške«. Tudi Tvoj opus je po svoje topogra-
fija likovnih biserov v treh dolinah, ki jih tako 
radi opevamo – s Teboj vred.

Tudi zaradi te topografije bom začel z de-
lom na koncu te verige, v slavnem jubilejnem 
letu stoletnice koroškega plebiscita, ki žal ni 
našlo poti v uradni, deželni niz prispevkov k 
temu jubileju.

Malo grenkobe, kot kanček pelina, očitno 
mora biti.

Kam si s tem projektom meril, nam je vsem 
postalo jasno, ko smo v galeriji v starem farovžu 
v Čačah razglabljali tudi o tem, da Tvoje delo 
ni nikakršen »l'art pour l'art«, temveč da je 
obenem jasen in odločen politični komentar 
nezadovoljivi situaciji s slovenskimi krajevni-
mi imeni v teh koroških krajih.

Na to si začel opozarjati že, ko si na celovški 

Televizija Slovenija se bo 
poklonila Valentinu Omanu 
za njegovo 85-letnico z do-
kumentarnim filmom Ecce 
Homo – Ecce Oman. 

Scenarij za film je napisal  An-
drej Doblehar, režiserka je 
Petra Hauc. Poleg umetnika  
samega v filmu med drugim so-
delujejo: krški škof Jože Mar-
ketz, Polde Zunder, Valentin 
Inzko, Tanja Prušnik, Zalka 
Kuchling, Janko Zerzer, Go-
razd Živkovič in Roman Pe-
tek. Glasbeno sta film oboga-
tila Bernarda Fink Inzko, ki je 
zapela koroško ljudsko pesem 
Pojdam u Rute in Zbor KSŠŠK 
pod vodstvom Kristine Kragelj, 
ki je zapel Čej so tiste stezice. 
Pri snemanju je sodeloval tudi 
Miha Dolinšek. 

Scenarist filma Andrej Dob-
lehar o nastajanju filma pravi, 
da je pomemben del snema nja 
»potekal v slikarjevem atelje-
ju v Bekštajnu, ki ga je Oman 
velikodušno odprl in ustregel 
ustvarjalnim predlogom. Ob 
koncu snemanja je bila cela eki-
pa TV Slovenija presenečena 
in navdušena ne samo nad sli-
karjevimi izjemnimi likovni-
mi deli, ampak tudi nad njego-
vo življenjsko vitalnostjo in 
človeško plemenitostjo. To je 

tisto, kar ob Omanu, čeprav ga 
že poznamo, vsakič znova pre-
seneti. Kako ga cenijo koroški 
rojaki in rojakinje, pa se je po-
kazalo tudi ob snemanju, saj so 
vsi z veseljem sodelovali pri na-
stajanju filma.« Posneli so tudi 
Omanovo razstavo v dunajski 
Galeriji pri Albertini letošnjo 
jesen.

Kako je nastala ideja za film? 
Valentin Oman in scenarist fil-
ma sta se srečala na Omanovi 
retrospektivni razstavi v Ko-
stanjevici na Krki, ob 25let-
nici galerije Staneta Kregar-
ja v Ljubljani pa je Doblehar 
kot kustos v razstavo sodob-
ne sakralne umetnosti vključil 
tudi Omanova dela. »Takrat so 
se začela najina srečevanja v 
njegovem ateljeju v Bekštajnu 
in debate, med katerimi se je 
rodila tudi ideja o dokumen-
tarnem portretu, ki bi obeležil 
Omanovo 85letnico in spomin 
na 100letnico koroškega ple-
biscita,« pripoveduje Andrej 
Doblehar. 

 
Dokumentarni film ECCE HOMO – ECCE 
OMAN Produkcija Dokumentarni 
program TV Slovenija. Premiera 
v nedeljo, 20. 12. 2020, na TV 
SLO 1 ob 22.20 in na www.rtvslo.
si/tv  (po premieri na voljo v 
arhivu 4d.rtvslo.si) 

univerzi oblikoval steno v kabini tolmačev 
in leta 2006 nadaljeval s stelami iz železa z 
dvojezičnimi krajevnimi napisi.

Iz tega zornega kota gledano, gotovo ni 
naključje, da Ti je posebej blizu križev pot, 
da omenim samo dva zame posebej lepa 
primera: križev pot v Kamnu v Podjuni in v 
farni cerkvi v Ločah.

Da je človek le popotnik na tej zemlji, o 
tem priča cela vrsta poslovilnih vež na pri-
mer v Ledincah, na centralnem pokopališču 
v Beljaku, v Št. Jakobu v Rožu do Šmihela 
nad Pliberkom itd.

Slavo večnemu si čudovito izrazil v sekko
tehniki v cerkvi na Plešivcu, kjer se je začela 
Tvoja intelektualna pot.

Hočeš – nočeš, pa sem pri naštevanju. 
Dovolite samo kurzoričen izbor, ki je celo 
večnost oddaljen od popolnosti: Spomenik 
avstrijskega odporniškega gibanja (1965) na 
pokopališču v Trnji vasi; Kongresni center v 
Beljaku (1971); Zvezna gimnazija za Slovence 
(1975) v Celovcu; Zveza Bank v Celovcu 
(1985) Gorna Borta/Oberwart, velikonočna 
cerkev (1989); Salzburg, Grad Klesheim, 
prostor za poslušanje Mozartovih skladb z 
geslom »Slike in zvoki« (1991);

Farna cerkev v Železni Kapli, slike na plat-
nu in steklena okna (1988); Ljubljana, Kärnt-
ner Sparkasse, cikel slik »Homo mediterane-
us« (2006).

Posebej rad si delal tudi v likovnih koloni-
jah, še posebej v Sloveniji in Furlaniji.

Vigredi leta 2015 sva Te s fotografom 
obis kala v galeriji v Motovunu, kjer si pri-
pravil na kraju samem kompletno razstavo. 
Tam je nastala tudi hudomušna inštalacija z 
 umetnikom.

Naj jih še mnogo let ustvarjalen in zdrav 
doživiš, slavljenec. Ob 85. rojstnem dne-
vu (14. decembra) se je Tebi slavljencu po-
klonila tudi celovška Mohorjeva, ki v svojih 
prostorih hrani dela iz »Omanove ustano-
ve« s posebno bogato trijezično monogra-
fijo »Interventionen im öffentlichen und 
sakralen Raum / Posegi v javnem in sakral-
nem prostoru / Interventions in public and 
sacred space«. Eno spremno besedo h knjigi 
je prispeval mednarodno priznani arhitekt 
Boris Podrecca. To pa je gratulant, ki ga je 
Valentin Oman res vreden!

Kot bi zabredel v oddajo voščil: Pa še mi 
postavimo piskerček zraven.

Vse najboljše, Folti Oman. Bog Te živi!

N O V  F I L M  o Omanu na Televiziji Slovenija 

Ecce homo – Ecce Oman

Valentin Oman 85

Mohorjeva založba je izdala novo Omanovo monografijo
 Omanova nova monografija (nemško-slovensko-angleška izdaja) je 
obsežen izbor najpomembnejših Omanovih del v javnem prostoru do leta 
2020. Uvodne besede sta prispevala mednarodno znani arhitekt Boris Pod
recca in direktorica Muzeja sodobne umetnosti na Koroškem Christine 
Wetzlinger-Grundnig, ki je napisala tudi spremna besedila. 
Valentin Oman: Interventionen im öffentlichen und sakralen Raum / Po
segi v javnem in sakralnem prostoru / Interventions in public and sacred 
space. Mohorjeva založba, Celovec 2020. 242 strani, 24 x 32 cm, 60 evrov, 
ISBN 978-3-7086-1090-0. 

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 

Marija Šikoronja 
Galerija Šikoronja

Valentina Omana po-
znam že iz let, ko je 
še študiral. Prihaja 
iz skromne slovenske 
družine iz Malošč. Ob 
svojem študiju je delal in si 
tako zaslužil za preživetje. Svoj cilj, 
v središče svojega življenja postavi-
ti umetnost, je strogo zasledoval in 
že kot študent bil prepričan v svoje 
poslanstvo. Ko sem pred 35-imi leti 
začela s prvo razstavo in to z Valen-
tinom Omanom, nisem pričakovala 
tolikšnega odmeva. Njegova umet-
nost prihaja iz globine in če opazu-
jemo njegovo umetniško delo in nje-
ga kot človeka, je to ena enota. Ostal 
si je zvest. Za Valentina Omana, ki 
išče in nikdar ne miruje, je umetnost 
poslanstvo in smisel življenja. 

Janko Ferk 
pisatelj 

Dragi Tino!
Ne morem verjeti, da si 
... petinosemdeset. Dal bi 
ti jih kvečjemu petinšestdeset, 
da bi bil malo starejši od mene, to-
liko domišljav ali nečimrn smem – 
med nama – biti. Ko sem te spoznal, 
jih nisi imel niti toliko. Mlad si bil. 
Okoli štirideset. 

Najinega prvega srečanja se ne 
spomniš. Zate ni bilo posebno ali 
pomembno. Zame pa. Saj si bil (že 
dolgo) mojster Oman, ki je (tako 
rekoč) slovel. Bil sem dijak Sloven-
ske gimnazije v Celovcu, ki si jo po 
odprtju opremil s svojimi značilnimi 
freskami. V marsikaterem »ve-
likem« odmoru sem te opazoval pri 
delu. In ko sem bil nekoč dosti pogu-
men, sem te nagovoril. Ne vem več, 
kaj sem vprašal. Ni bilo kaj zgodo-
vinsko pomembnega. Vem pa, da si 
prijazno odgovoril.

Ko sem bil že študent, si me pova-
bil v svoj celovški atelje. Tudi takrat 
sem te opazoval pri delu in se pogo-
varjal s teboj. Nastal je prvi esej, ki 
sem ga napisal o tebi. Ko sem odha-
jal in že stal med vrati, si mi podaril 
sliko. To tvoje delo je postalo temelj-
ni kamen moje male, a lepe kolekcije 
s slikami tvojih kolegic in kolegov.
Vse najboljše in ad multos annos 
operaque, Janko Ferk    

Horst 
Ogris 
 
pismo ob 
85-letnici 
Valentina 
Omana

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«. 
Pripravili smo poskus opisa Omanovih umetniških sledi.

Vivat pittore laureatus! 
Dragi Folti, spoštovani častni 
doktor celovške univerze!
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Zaprli 
smo te
v zadnji kotiček.

Zaprli 
smo se
v samega sebe.

Zaklenjeni se tresemo
v strahu pandemije.

Čakamo.

Saj si 
Odrešenik?

»O da bi predrl nebo 
in stopil dol, da bi se 
pred teboj tresle gore!«

Iz 63,19

Čakamo

VALENTIN OMAN: detajl iz poslikave oltarnega prostora na plešivcu

Jože Valeško

E R N S T  P R O K O P
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nesrečno sam
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... v puščavi
Gospodu pot

kako 

zašli smo

tavam sredi dobrin
zaslepljen jaz v puščavi 

nesrečno sam tudi ti

vse imamo

prazno srce
v puščavi sredi dobrin

znanilec veselja
tebi sledim

VALENTIN OMAN: del oltarja v farni cerkvi v Gornji  Borti (Oberwart) na Gradiščanskem
K A R L  M U T H

jože valeško
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beseda 
ni samo beseda

Beseda tvoja
klic je postala

pojdi in stori
sam si prišel 
milost vlivaš
v revno srce

in Beseda 
kruh je postala

v meni 
učlovečil si se 

tebe sprejema
hvaležno srce

Beseda
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VALENTIN OMAN: Okno, podružnična cerkev Viktorsberg na Predarlskem (steklo) ,  detajl m o s e r

jože valeško

jakob ogris


