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Ecce homo - Ecce oman, portret koroSkega umetnika valentina omana
Premiera dokumentarnega filma - v nedeljo ob 22.20 na TV SLO

Andrej Doblehar, Televizija Slovenüa | 1 9. december 2020 ob 1 8:55

N4MC RTV SLO, Televizrja Slovenija

Ob letoinji Omanovi petinosemdesetletnici in stoti obletnici koro5kega plebiscita so v Dokumentarnem programu
TV Slovenija pripravili dokumentarni portret po scenariju Andreja Dobleharja in v reiiji Petre Hauc.

Film so uvedli in ga utemeljili: Leta 1920 je meja zarezalav
deZelo Koroiko in slovenski narod. Po plebiscitu je del naSih

rojakov ostal onkraj drZavne meje novonastale kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev. A Koro5ka je ostala - nekoliko
nostalgiöno - zibelka slovenstva.

Na Gosposvetskem polju so tisoöletni spomini ohranjeni v
spomenikih kulturne dediSöine, zapisali pa so se tudi v gene

naSih rojakov in v liriöne melodije koroike ljudske pesmi

RoZa, Podjune in Zilje - treh dolin na severni strani
Karavank. i1'i

.t
Kak5na je bila in je danes podoba koro5kega öloveka in
pokrajine, kakojo prepozna umetnlk naie dobe? "Ecce

homo" - "Glejte, ölovek!" je svetopisemski citat, s katerim je
Pilat judovski mnoZici predstavil muienega Kristusa. Prav

tako ga lahko razumemo kot podobo Slovenca v nemiko
govoreöem okolju, podobo slehernika v druZbi ali podobo

umetnika v javnosti.

ü Valentin Omanje odliien umetnik, plemenit ilovek in zaveden

Slovenec. Foto: Andrej Doblehar

Premiera dokumentarnega portreta osrednjega likovnega umetnika na avstrijskem Koro5kem - Valentina Omana, v
nedeljo, 20. decembra , ob 22.2O na Prvem programu Televizije Slovenija.

Slikar Valentin Oman je koro5ki Slovenec, ki povezuje dve kulturi - slovensko in avstrijsko. Yzkllk "Ecce Homo!" 1e likovni in
idejni program tega osrednjega koroikega likovnega umetnika, zato: "Ecce Homo - Ecce Omqn!".

Omanov "Ecce homo" v javnem prostoru, ateljejih in razstavi5öih
Valentin Omana Zivi in ustvarja v Bekitanju pri Beljaku in na Dunaju, izvira pa iz slovenske druiine. lzralasev raznolikih
slikarskih, grafiönih in kiparskih tehnikah, s svojimi umetninami pa je posebej zaznamoval koroike javne in sakralne prostore
z monumentalnimi likovnimi deli v 5olah, kulturnih ustanovah, cerkvah, pokopali(kih veZicah in parkih.
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O Ecce homo je osrednji Omanov likovni motiv, kije bil tudi naslov razstave na Dunaju. Foto: Andrei Doblehar

Simbolno upodobljena öloveika podoba je v njegovem opusu prevladujoöa, ustvarja pa jo v izvirnem kreativnem procesu s

poslikavo in trganjem plasti gaze, ki je postal umetnikov karakteristiöen, karakteren in prepoznaven zaiöitni znak.

Oman upodablja abstrahirano figuraliko z zabrisano in neostro dloveiko podobo, kot nekak5en zapisiz preteklosti, ki je

arhaiöen, mistiöen in breziasen. Slikarjevo sakralno slikarstvo ni ilustrativno in ne manifestativno, ampak so upodobitve

metaforiöne in imajo veliko duhovno moö. Zaradi te vsebine in likovne tehnike delujejo kot srednjeveike freske, zato so ta

dela hkrati sodobna in starodavna.

i{i.il]I:i\i]]lviI]II!, FILM IN TV GLASBA KN.IIGE ODER VIZUALNA UMETNOST ARHITEKTURA IN OBLIKOVANJE OEOISö 'IN RECENZUE DRI

t t x
ZlKl



I

ö Televizijska ekipa je posnela umetnikovo ustvarjanje na zidu v domaiem Bekitanju. Foto: Andrej Doblehar

Omanove upodobitve öloveka so kot nekakini arhetipi, sveti simboli preteklosti in podobe koro5kih prednikov, z njimi pa
povezuje posvetni in sakralni pol slikarstva.

V filmu je predstavljen izbor Omanovih monumentalnih poslikav v Slovenski gimnaziji, Univerzi in v pokopaliSki kapeli v
Celovcu, v cerkvah na Ple5ivcu, v Bekitanju in Zelezni Kapli ter spomenik sprave med narodi v Loöah.
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0 Omanove poslikave v cerkvi na Pleöivcu pomenijo vrh njegove ustvarjalnosti. Foto: Andrej Doblehar

Vrsto del in postopke likovnega ustvarjanja pa so posneli tudi v ateljejih v Bekitanju in na Dunaju, kjer je imel Oman

septembra razstavo v Galeriji pri Albertini. Vrsta planiranih razstav ob umetnikovem osebnem jubileju je bila zaradi epidemije

covida-19 odpovedana, pri celoviki Mohorjevi druZbi pa je pravob rojstnem dnevu, 14. decembra, iziel monografski pregled

Omanovih del v javnem in sakralnem prostoru.

Omanova razpetost med zamejstvo in matiöno
domovino
Omanovo ime je na avstrijskem KoroSkem poznano prav

vsem, tako Slovencem kot Avstrijcem, 5e posebej pa je znan

njegov zavzeti odnos do slovenstva in slovenske besede.

Temu je posvetil vrsto umetni5kih akcij in se v öasu

deZelnega glavarja Haiderja tudi protestno odpovedal vsem

javnim naroöilom in razstavljanju.

Oman je kulturna avtoriteta in velik borec za pravice

Slovencev, zato so ustvarjalci filma ob umetniku k

sodelovanju povabili 5e vrsto znanih koro5klh Slovencev in

vsi so se na povabilo z veseljem odzvali. V filmu sodelujejo Omanov "Ecce homo" na Dunaju in dokumentarni
Stevilni rojaki in institucije na Koroikem in na Dunaju: film v nastajanjU
predsednik Narndnega svela koroikih Slovencev Valentin

Inzko, kr5ki ikofJoie Marketz, predsednica Druitva

avstriiskih likovnih umetnic in umetnikov Künstlerhaus Tanja Pru5nik, vodja Slovenske gimnazije v Celovcu Zalka Kuchling

f V,c X rinar in kulturni delavecJankoZerzer, deZelni konservator za Koroiko Gorazd Zivkoviö, predsednik Kluba slovenskih
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O Ob jubileju je pri celovöki Mohorjevi druibi izila Omanova monografija. Foto: Andre.j Doblehar

Na Dunaju sta sodelovala direktorica Galerije pri Albertini Katharina Zetter - Karner in glavni urednik kulturnih programov
ORF-a Martin Traxl. oman je prisoten tudi v slovenskem kulturnem prostoru, njegova dela so razstavljali oziroma jih hranijo
med drugim v Obalnih galerijah v Piranu, Koroiki galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, Galeriji BoZidarJakac v
Kostanjevici na Krki in Galeriji Pre5ernovih nagrajencevv Kranju.

Oman je namreö podiplomsko Studiral grafiko pri Riku Debenjaku na Akademiji za likovno umetnostv Ljubljani in pozneje
sodeloval na itevilnih razstavah, kolonijah in umetniikih dogodkih - zato v filmu sodeluje tudi direktor Galerije BoiidarJakac
v Kostanjevici na Krki Goran Milovanovii. Z glasbenimi izvedbami pa so film obogatili mezzosopranistka Bernarda Fink ter
pevci Zbora Kluba slovenskih Studentk in Studentov na Koro5kem pod vodstvom zborovodkinje Kristine Kragelj.
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0 Snemanje v Slovenski gimnaziji v Celovcu, ki jo je likovno opremil Valentin Oman. Foto: Andrej Doblehar

Oman je vsestranska avtoriteta, kar je v filmu najbolje orisal Valentin lnzko: "Valentin Omon ie nekai iisto posebnega - on ie
velik umetnik, je po tudi vetik ilovek. To sem prviö opazil, ko sem gq obiskal pred kakimi petdesetimi leti v niegovem atelieiu, on ie
poznol mojega oöetq, oöe me je vzel s seboj, oba svo Vqlentinq, in od tedoj naprej nos nekai povezuie, eno nevidna nit. Morsm po

reöi, da ne samo mene ali pa naio druiino, Vqlentin Aman je enq ogromna opora s svojo pokonino drio za celotno nqrodnostna

skupnost."

'l,.j1t::,atttt(),11.{t ?l:a:(:: i),cttao t-).\1.'11::,'irt,Laiti!i1

i Pqavi nap-aKqfw#

...asorodnenovice

Omanov "Ecce homo" na Dunaju in dokumentarni film v nastaiS4jq
Dokumentarni film o umetniku bo premierno na sporedu konec novembra
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