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Slike na steni mu povedo več kot avto na parkirišču
Matjaž Gantar, zbiratelj in mecen Kakšen je pogled na kulturo iz gospodarskega sveta in zakaj podpirati mladega umetnika, ki se še izgrajuje
Je predsednik upravnega odbora KD Group, ene največjih
finančnih skupin v Sloveniji,
družbe znotraj skupine pa kulturi namenjajo skoraj enak
delež sredstev kot športu. Kot
vneti zbiratelj likovnih del je bil
v devetdesetih letih idejni oče
umetniške zbirke, ki je danes
združena pod imenom AS Galerija. Je tudi prvi mož AS Fundacije. Poslanstvo – pomagati nadpovprečno nadarjenim
mladim posameznikom pri šolanju – jemlje resno. »Talent in
ideja sta že fina stvar, malo sreče tudi prav pride. Glavno pa je
delo,« pravi nekdanji basist Lublanskih psov in pilot v Adrii.

Jeza, agresija, žalost, nemoč. Vse
to. Ni trga. Da se v likovni sferi kaj
dogaja, morajo ljudje kupovati, če
ne, ni trga.
Je kakšna rešitev za to?
Trg bo živel, ko bosta dva pripravnika šla v galerijo in si za prvo najemniško stanovanje kupila sliko.
Mislite, da si današnji pripravnik
lahko to privošči?
Splošna družbena negotovost,
brezposelnost, celotno ozračje vpliva tudi na to, da sliko kupiš tam kot
kavč – v Ikei. Najprej moraš verjeti
v neko varno, gotovo prihodnost,
potem začneš kupovati trajnejše in
vrednejše stvari.
Ste res dvanajstletnemu violončelistu Brizaniju kupili inštrument?
Tako se je pravzaprav vse začelo.
Rudi Bric mi je rekel, da pozna
mladega fanta, ki potrebuje violončelo, in da bo katastrofa, če ga ne
bo imel. In smo kupili violončelo
in mu ga posodili. Zdaj je Bernardo Brizani star 23 let, igra po vsem
svetu, v Hannovru dela doktorat in
je hkrati na specializaciji v ZDA.

Tanja Jaklič
Aleksander Bassin nas je pred leti
poslal naravnost k vam. Če hočete videti platno Franceta Kralja
Ljubljana z Rožnika ali Action Half
Life ruske skupine AES+F Grup,
je napisal, pojdite v Gantarjevo
pisarno. Kje sta zdaj?
Kralj je ostal tam, kjer smo bili prej,
v sejni sobi na Celovški. Celostensko platno smo kupili od slikarjevega sina. Drugo delo sem kupil na
art sejmu v Baslu ali Bruslju. Kot
video produkcijo sem ga videl v
ruskem paviljonu na Beneškem bienalu. Sam te sodobne instalacije
bolj slabo razumem, ne razumem
velike umetniške vrednosti 'prevrnjenih karjol'. Bolj so mi blizu
slike, ki jih obesiš na steno, kjer se
nič ne premika in se ti nekajkrat na
dan spočije oko. V virtualnem svetu še nekaj časa ne bomo živeli, v
hišah, ki imajo stene, pa.
Je bil to razlog za zametek
likovne zbirke podjetja?
Likovna umetnost, ki jo lahko
dnevno konzumiraš, je zame slika
na steni. Začetek so bile res moje
osebne preference. Že ko sem se
okoli leta 1988 s tedanjim dekletom selil v najemniško stanovanje,
sva najprej šla v galerijo v Stari
Ljubljani in kupila Vesolje Jemca
in Ciuho, obe še imam. Potem smo
v devetdesetih ustanavljali firmo in prazne stene so se mi zdele
dolgočasne.
Nekateri imajo po stenah razne
grafikone in tabele, jaz imam pa
raje slike. Tako sem na enem prvih
nadzornih svetov predlagal, da bi
sistemsko kupovali likovna dela.
Ker je takratni in zdajšnji predsednik nadzornega sveta Milan Kneževič s Ptuja, mi je takoj predlagal
svojega krajana Albina Lugariča.
Pojdi k njemu, mi je rekel, on ima
krasne slike. In sem šel in kupil
osem slik. Še zdaj visijo tukaj.
Ampak niste kupovali sami.
Strokovni spremljevalec je bil vaš
mladostni prijatelj Pavle Toplak.

Pred leti ste podprli tudi izid zaporniških pesmi Vitomila Zupana.
Tudi to je v našem literarnem
sklopu.
Občutek imam, da ljudi s pravo
idejo pri vas čakajo odprta vrata.
Čisto tako je.

Matjaž Gantar pred Action Half Life ruske skupine AES+F Grup Foto Tomi Lombar
To je bilo malce pozneje. Lahko
rečem, da sva ob pivu sprejela
odločitev, da bova skupaj začela
ustvarjati adekvatno zbirko. Zelo
dolgo sva razmišljala, kako in kaj
naj bi to bilo. Všeč mi je bilo, kar
je delala Factor banka, sestaviti
smo torej hoteli nekaj domačega,
reprezentativnega. In smo kupovali predvsem Irwine, Iucundusa.
S Toplakom sva intenzivno hodila
po sejmih, v glavnem sodobnoumetnostnih v Bruslju in Baslu,
obiskala sva tudi kasselsko documento, Beneški bienale in seveda
tudi posamezne razstave. Kasneje
smo hoteli kupiti tudi Factorjevo
zbirko, pa nam ni uspelo.

ustavilo do danes. Sodobne zbirke
že nekaj časa ne dopolnjujemo. To
dobro dela Igor Lah, ki zbira tisto,
kar v svetu nekaj velja. Denimo
Tony Bragg, od naših Mušič itd.

Morda bo še priložnost, država
zdaj ponovno nekaj proučuje.
Naprej so hoteli zbirko kar podržaviti, pa smo kot upniki rekli, čakajte, saj ste nam vendar še nekaj
dolžni. Potem je na dražbi zmagalo
ministrstvo za kulturo. Mi pač nismo toliko ponudili.

Fundacija As podpira mlade
umetnike predvsem pri izobraževanju.
Naša geneza je Kmečka družba.
V devetdesetih letih je bila sprva
fundacija Ajda mišljena kot oblika
pomoči socialno ogroženim in nadarjenim s podeželja, od koder so
takrat prihajali naši delničarji. Potem se je profil fundacije spreminjal tako, kot smo se spreminjali
mi kot podjetje. Vedno manj smo
bili Kmečka družba, saj so naši delničarji prodali delnice, postali smo
KD. Z novim imenom smo se tudi
na novo vprašali, kaj bi zdaj nepovratno podpirali. In smo počasi

Od leta 2007 so vsa umetniška
dela Skupine KD Group zbrana
v umetniški zbirki AS. Kako se je
na vašo zbirko odzvala likovna
javnost?
Ni posebnega, iz tega nismo delali
cirkusa. Tako ali tako je prišlo leto
2008 in z njim kriza, vse se je malo

Kljub krizi ste leta 2013 odprli
lastno galerijo na Dunajski 63.
Če bi bili časi boljši, bi morda iskali
poseben prostor, ga kupili, naredili, tako pa smo odprli galerijo kar v
poslovni stavbi. Smo v stanju delati
svoje razstave iz lastne zbirke. Prek
AS Fundacije pa izvajamo donacije
in sponzorstva kot obliko podpore
mladim umetnikom, o katerih mislimo, da so dobri, zanimivi, da si
zaslužijo našo podporo.

prišli do mladih nadarjenih umetnikov. Ker vsa umetnost ni likovna, v tem kontekstu smo podprli
nagrado OHO za mlade vizualne
umetnice in umetnike, smo začeli
podpirati tudi glasbenike, literate pa predvsem v fundaciji Tarasa
Kermanuerja, ki štipendira mlade
raziskovalce slovenske dramatike.
Sredstva so omejena, kandidatov
pa veliko, si predstavljam.
Ni dneva, da ne bi bilo super idej,
ki jih je treba samo še sponzorsko
podpreti in bodo narejene. Zato je
bilo treba pač postaviti neki okvir,
da vemo, kaj delamo.
Lahko ta okvir ponazorite s številkami?
Lani je bilo na primer posameznikom izplačanih nekaj več kot
32.000 evrov donacij.
Če vam napiše prošnjo deset
violinistov, koga izberete?
Tistega, ki bi šel težje tja, kamor si
želi, vendar brez našega denarja
tega ne bi mogel uresničiti.
Flavtistka Eva-Nina Kozmus, ena
naših najbolj nadarjenih glasbenic, je povedala, da so se obrnili
na vas, ko niso več imeli kam.
Menda smo tudi samo mi odgovorili. Zato se mi zdi pomembno pri-

spevati, ko nekdo tega ne bi zmogel sam, pa res nekaj obeta.
Skladatelj Žiga Pirnat vam je
menda napisal mail in odgovorili
ste mu v desetih minutah.
Sem bil pač zraven računalnika.
Zdi se, da pri vas ni veliko
birokracije.
Takrat je še ni bilo, a ravno zaradi gneče smo morali spremeniti
organizacijo. Prijave zbiramo vse
leto in poskusimo presoditi, kaj
in kdo si najbolj zasluži pomoč.
Pri likovnikih torej podpiramo
nagrado skupine OHO in se ne
vtikamo v imena lavreata. Hoteli
smo sicer malo 'prisluškovati', pa
nas niso spustili zraven, damo torej samo denar. Podobno je veljalo
za Ustanovo Tarasa Kermaunerja,
kjer so v zadnjem času neodzivni.
Pri glasbenikih je drugače, ker nas
je v komisiji kar nekaj in se laže
odločimo.
Ste še vedno prijatelji Simfonikov
RTV?
Smo prijatelji in bomo tudi ostali,
res pa je, da se je generalno pokroviteljstvo po zelo plodnem desetletju končalo.
Kako razumete besedo družbena
odgovornost?

Da podjetje ne skrbi zgolj za svoje ozke profitne interese, ampak
tudi za druge vplive, po možnosti
pozitivne, ki jih ima v okolju, v katerem deluje.
Je to brezpogojna podpora?
Bolj ali manj ja. Podjetje, ki sponzorira prireditev, daje to svojemu
okolju, vpliva nanj, pomaga, da se
to zgodi.
Zdi se, da vaše podjetje namenja
več denarja sponzoriranju kulture
kot športa, kar je pri nas skorajda
izjemno.
Razmerje je nekako pol-pol. Ker
so športni dogodki bolj gledani, se
v splošnem tja zliva več denarja.
Sam sem bolj nagnjen k individualnim podporam. Sponzorirali
smo, denimo, Dava Karničarja, ki
je smučal z Mount Everesta. To se
mi je zdelo nekaj izjemnega. A če
bi kdo potrkal na naša vrata, da
sestavlja ekipo za curling, bi tudi
rekel, da me zanima.
Eden od kulturnih menedžerjev
je pred časom potarnal, da v
gospodarstvu vlada apatija. Kaj
pa vi pravite o slovenski kulturni
sferi?
Da vlada še kaj hujšega, slabšega.
Recimo?

A da pravih idej ni veliko.
To je tisto! Ni jih!
Kriza je popustila, nam pravi
država. Kaj pa zdaj?
V podjetniškem sektorju še nismo
v kondiciji, da bi normalno servisirali vse, plačevali dividende
delničarjem. Ko pa bomo, bomo
tudi v likovni umetnosti spet bolj
angažirani.
Ste pozorni na to, kaj imajo na
stenah vaši menedžerski kolegi?
V smislu, povej mi, katero likovno
delo imaš, in povem ti, kdo si?
Takoj opazim. Pokažejo afiniteto
posameznika in veliko povedo o
njem. Vsekakor več kot avto na
parkirišču.
Če bi zdajle izbirali sliko zase ...
... bi si izbral enega dobrega Mirója.
Sem letnik 1963 in to me v neki
meri determinira.
Ampak kot nekdanji punkovec
podpirate klasično glasbo.
Primerno se mi zdi podpirati posameznika, ki se še izgrajuje. In če
študira glasbo, lahko le klasiko ali
jazz. Subkultur res ne podpiramo.
Kako pa bi denimo podprli neki
bend? Danes cede ne stane nič, če
so zbrali za kitaro, bodo tudi za
snemanje. Tukaj nas ne potrebujejo. Izobraževanje je pa druga stvar.
Tu pa smo zraven.

Marina Abramović: Prihajam iz diktature pod Titom
Avtobiografija Ob 70. rojstnem dnevu bo kraljica performansa izdala knjigo spominov, v kateri govori tudi o mladosti v nekdanji Jugoslaviji
Konec novembra bo stara sedemdeset let, malo pred tem
pa bo pri založbi Crown Archetype, ki spada k ugledni Penguin Random House, izšla njena avtobiografija. Nedvomno
bo veliko zanimanja za knjigo,
saj je Marina Abramović še
vedno v središču pozornosti
umetniške in širše javnosti.
Jožica Grgič
Marino Abramović je Artnet, portal za prodajo, nakup in raziskovanje umetnin, ki vsako leto izbere
najvplivnejšo osebnost v svetu
umetnosti, prejšnji mesec uvrstil
na prvo mesto.
Več kot štiri desetletja se ukvarja z umetnostjo performansa in ta
čas je mogoče razdeliti na tri velika
obdobja. Prvo je beograjsko, ko je
v Študentskem kulturnem centru
leta 1975 začela umetniško in življenjsko avanturo z znamenitim
performansom Ritem 5, plamteča
zvezda. Drugo obdobje je bilo zaznamovano z asketskim življenjem
v Amsterdamu in delom z nemškim umetnikom in življenjskim
partnerjem Ulayem ter njunim
razhodom po performansu Ljubimca, hoja po Kitajskem zidu (1988). V
tretje obdobje pa je zajeto njeno življenje v New Yorku od leta 2005,
ko je vzbujala pozornost z novimi
performansi, med drugim v MoMi
z Umetnica je navzoča. Ta performans, v katerem je 736 ur sedela
in molče gledala obiskovalce, ki
so se drug za drugim izmenjevali
na stolu nasproti nje, si je ogledalo
700.000 ljudi.
Nazadnje so se mediji razpisali
o njej septembra, ko je sodišče na
Nizozemskem razsodilo, da mora
Ulayu plačati 250.000 evrov. Ulay,

ki zadnja leta živi v Ljubljani in o
katerem je Damjan Kozole posnel
dokumentarni film Projekt rak, je
namreč lani proti njej vložil tožbo,
češ da je kršila pogodbo, ki sta jo
sklenila leta 1999 o skupnih delih.
Zatrdil je, da mu ni odštela dogovorjenega odstotka, in sodišče je
odločilo, da Ulayu pripada 20 odstotkov zaslužka od njunih del, kar
znese četrt milijona evrov. Marina
Abramović mora tudi primerno
označiti njuna skupna dela: tista,
ki so nastala med letoma 1976 in
1980, z Ulay/Abramović, tista, ki
sta jih ustvarila med letoma 1981 in
1988, pa Abramović/Ulay. Sicer so
zelo premožni umetnici že v preteklosti očitali grabežljivost in skopuštvo pri plačevanju sodelavcev.

O najtežjih trenutkih

Zakaj se je kraljica performansa
ali babica performansa, kakor jo
imenujejo mediji, odločila napisati
avtobiografijo? Je lahko povedala
še kaj o sebi, kar ni bilo povedano
v več dokumentarcih in dveh biografijah? Sama pravi, da zato, ker
je s svojo življenjsko zgodbo hotela
vliti pogum vsem, ki jih je strah.
Dodala je, da se je odločila brez zadržkov predstaviti svoje življenje
in je zato spregovorila o najtežjih
in najizzivalnejših trenutkih.
Nekateri so knjigo Walk Through
Walls, ki ima dobrih tristo strani,
že lahko prebrali, velik odlomek
pa je objavil New York Times. Knjiga
je navdušila Toma Reissa, ameriškega pisatelja, ki se ponaša s Pulitzerjevo nagrado in nagrado Pena.
»To je zgodba o neusmiljeno neodvisni umetnici in njeni nezmožnosti ustvariti popolno zvezo z
eno osebo, jo pa vzpostavlja s tisoč
drugimi ljudmi. Marinina magija
izvira iz metod, ki zahtevajo preizkuse vzdržljivosti in deprivacije,
ki so bolj primerni za marince kot

sodobne umetnike. Kakor se ne
morem upreti Marininim performansom, tako nisem mogel nehati
brati te knjige.« Igralec Willem Dafoe pa pravi: »Marina Abramović je
znana po tem, da ne prizanaša ne
telesu ne duši. Med branjem njenih intimnih spominov sem slišal
njen glas, ki priznava, obžaluje,
usmerja in inteligentno ter duhovito pripoveduje o svojem težkem,
a ne nazadnje čarobnem življenju
in osvobajajočem delu.«
Otroštva se Marina Abramović spominja takole: »Prihajam iz
mračnega mesta. Povojna Jugoslavija, sredina štiridesetih pa do
sredine sedemdesetih. Komunistična diktatura pod maršalom
Titom, trajno pomanjkanje vsega,
sivina povsod. V socializmu in komunizmu obstaja vrsta estetike, ki
temelji na grdoti. Beograd mojega
otroštva ni imel niti monumentalizma moskovskega Rdečega trga.
Vse je bilo nekako rabljeno, kot da
so jugoslovanski oblastniki, ko so
gledali skozi povečevalo v tuji komunizem, ustvarili še manj dobro,
še manj učinkovito ...«
Družina je živela v velikem stanovanju, z njimi tudi babica, in
živeli so dobro. Veljali so za pripadnike tako imenovane rdeče buržoazije. Medtem ko med Marino in
mamo odnosi niso bili ravno topli,
je bilo z babico povsem drugače.
Ta je vnukinjo v vsem podpirala in
Marina je večkrat izjavila, da sta se
imeli zelo radi.

O partnerjih

Marina v avtobiografiji govori tudi
o prvem možu Neši Paripoviću,
vidnem srbskem konceptualnem
umetniku, s katerim je bila poročena pet let in je zdaj star 75 let.
»Čudna je zgodba o Neši in meni.
Med nama je bila velika privlačnost, ves čas sem se želela ljubiti

z njim, on pa ni bil sposoben tega
dejanja pripeljati do konca. To naju
je frustriralo, vendar mi je nekako
uspelo zanositi [...]. Splavila sem.
Nikoli nisem hotela imeti otrok.
Ampak ko je slišal za mojo nosečnost, se je vse spremenilo in Neša
je postal potenten.« Drugič se je
poročila s 17 let mlajšim italijanskim umetnikom Paolom Canevarijem in tudi ta zakon ni dolgo
trajal. Veliko dlje pa je zdržala zveza z umetnikom Ulayem. Njuna
svetovna slava se je s hojo po Kitajskem zidu začela ravno takrat, ko
je zveza razpadla.
Do knjige je že vnaprej kritičen
umetničin šest let mlajši brat dr.
Velimir Abramović, univerzitetni
profesor, ki živi v Beogradu. Sestri
očita neverodostojnost in prikrajanje resnice. Meni, da se je odločila
ponarediti svoje življenje enako
vešče, kot je s starih fotografij brisala ljudi, ki ji niso več všeč. »V naši
družini nihče več nima njene slike
iz otroštva. Vse je pobrala, celo tiste od pokojnih staršev. Marina se
zelo sramuje tega obdobja in bi hotela, da bi samo ona lahko povedala, kako se je vse dogajalo, ne glede
na resnico,« pripoveduje v intervjuju za srbski Newsweek. »Marina
rada ponareja. Je kakor Picasso,
malo govori resnico, malo si izmišlja. Posebej ko govori o otroštvu,
ki ga opisuje kot težko, svinčeno,«
nadaljuje brat.
Ni res, dodaja, da sta bila starša
narodna heroja, kar pripoveduje
Marina. Njun oče je bil samo stari komunist. »Oče Vojo in mama
Danica sta bila v partizanih in to
je vse. Mama je bila resda rigidna,
ampak ne drži, da je Marini uničila
otroštvo. Res je, da naju ni ljubkovala, bila je zelo hladna. To sem
lahko razumel. Kot bolničarka je
prestala Sutjesko, kar ji je pustilo
hude brazgotine.«

Marina Abramović je rada v središču pozornosti. Foto Reuters
Marina je večkrat govorila o slabih odnosih z mamo, iz česar je
mogoče sklepati, da sta po njenem
odhodu v tujino prekinili stike. A
ni bilo tako, pravi brat. »Marina
je odšla, vendar je ostala v stikih
z mamo in babico. Ko se je mamino življenje bližalo koncu, jo je
Marina spravila v zasebno krilo
bolnišnice sv. Save in ji plačala namestitev in nego. Ko je umrla, je iz
pogreba naredila performans.«

Članica KPJ

Marina je večkrat govorila, kako
je morala zapustiti Jugoslavijo, da
se je znebila družinskih in političnih spon. Vendar brat razkriva
dejstvo iz sestrinega življenja, ki
ga sama ne omenja. »Bila je zelo
aktivna članica Komunistične

partije Jugoslavije in do leta 1968
celo namestnica sekretarja KP na
likovni akademiji v Novem Sadu,
kjer je predavala. Toda razočarali
so jo študenti, ko so začeli na Terazijah v Beogradu plesati kozarsko kolo. Potem se je za nekaj časa
umaknila in ko je leta 1976 dobila
nagrado sedem sekretarjev SKOJ,
jo je zajela panika in v njej je spregovorila intuicija. Spoznala je, da
bo morala hvaliti državo, namesto
da bi ostala samostojna umetnica.
Njen ego je bil večji od KPJ.«
Marino Abramović je leta 2014
časopis Time uvrstil med stoterico najvplivnejših ljudi na svetu.
Toda brat je kritičen tudi do njene
umetnosti: »Marina mitologizira
svojo osebnost, kar je značilno za
starejše ljudi. Hkrati se boji smr-

ti. Njena celotna kariera je kompenzacija za mamino ljubezen.
Mama ji je dala močno željo, da
se dokaže. Ona je resda končala
likovno akademijo, toda ni likovna umetnica niti slikarka, ona
je avtentična igralka. Vse ima –
igralsko empatijo, izraznost, moč
preobražanja in kot takšna je odigrala konceptualno umetnost.
Ker je bila izobražena in je vedela,
kaj je duhovnost, je izkoristila vse
elemente, ki bi ji utegnili dati reputacijo, in tako je danes tu, kjer
je. Ko se enkrat pojavite z dalajlamo, nihče več ne vpraša, ali ste
resnični umetnik.«
Marina ne more iz kože performerke, zato je najbrž tudi njena
knjiga performans. Res je nadarjena in pametna.

