JURE
MARKOTA
D I S T I N K C I J E

BESEDILA: MILENA KOREN BOŽICEK, KAJA KRANER
UREDILA: JURE MARKOTA, ANŽE JURKOVŠEK
FOTOGRAFIJE: JURE MARKOTA
OBLIKOVANJE: HANA DOMIJAN
TISK: TAMPOTISK VELENJE
NAKLADA: 250 IZVODOV
© GALERIJA VELENJE, 2014

D I S T I N K C I J E

Biografija

Jure Markota, rojen leta 1985 v Slovenj Gradcu. Po končani gimnaziji se je
leta 2004 vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana,
na kiparski oddelek. Njegovi mentorji na kiparskem oddelku so bili Dušan
Tršar, Lujo Vodopivec, Jože Barši in Alen Ožbolt. Diplomiral je pod mentorstvom prof. A. Ožbolta z diplomsko nalogo “Čas je denar”. Med študijem in
kasneje je sodeloval kot asistent z mnogimi slovenskimi umetniki: Mirsadom
Begićem pri postavitvi scenografije, Alenom Ožboltom pri postavitvi razstave in pri razvoju idej s Tobiasom Putrihom. Poleg kiparstva se ukvarja z
ostalimi sodobnimi umetniškimi praksami. Za njim je več razstav doma in v
tujini, sodelovanj na mednarodnih simpozijih, natečajih in video festivalih.
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IZBRANE RAZSTAVE:
samostojne označene z *

2013 Oko in roka, KGLU, Slovenj
Gradec

2006 Kronos, Andeški hram,
Slovenj Gradec

2013 Za lastno odgovornost,
Galerija Ravne, Ravne na
Koroškem

2007 »Pervo delo moje«, KGLU,
Slovenj Gradec
2007 in 2008 »Electric rats dream
video dreams«, Celje
2008 ArtNetLab: Video Match 08,
Kiberpipa, Ljubljana
2008 Letni izbor ALUO, Mestna
galerija 2, Ljubljana
2009 Quoting Contemporariness,
Universal Cube Spinnerei, Leipzig,
Nemčija
*2010 »Time is money«, Mala
galerija - KGLU, Slovenj Gradec
2011 Geld, Kunstverein Kärnten,
Celovec, Avstrija
2011 Start Point Slovenia, Miklova
Hiša, Ribnica
2011 Icons of globalized world, Alt
galerija, Beograd, Srbija
2012 »Struktur und
Immaterialität«, Kunstverein
Kärnten, Celovec, Avstrija
*2012 Zeitgeist | Time Ghost,
Centralna postaja, Maribor
2012 Trenutek . Augenblick .
Moment, KGLU, Slovenj Gradec
2012 Umetnost sanjarjenja,
Miklova hiša, Ribnica
2012 Maribor 2012:
UF, INDUSTRIJA, Mati fabrika,
Ravne na Koroškem
*2013 Za lastno odgovornost,
Galerija Ravne, Ravne na Koroškem

2013 »Transfer > Slovenia«,
European House - Schafhof,
Freising, Nemčija
2013 Interference metafor, MPIK,
Slovenj Gradec
*2014 Prostor in čas, Galerija A.
Trstenjak, Ljutomer
2014 Pogled 7, Galerija B. Jakac Lamutov salon, Kostanjevica na Krki
2014 12 Prostorov, KGLU, Slovenj
Gradec
MEDNARODNI SIMPOZIJI
IN REZIDENCE
samostojne javne postavitve
označene z *
*2007 Glagoljska staza, Baška,
Otok Krk, Hrvaška
*2007 Montraker, Vrsar, Hrvaška
*2008 Sculptor symposium,
Sv. Vid na Glini, Avstrija
2008 Muhu, Isle Muhu, Estonija
2009 Trimo urban crash workshop
z Danom Rossendalom, Slovenija
*2010 Play me I am yours, Pecs,
Madžarska
2011 Makett Labor, Budimpešta,
Madžarska
*2011 Solar symposium, Sv. Vid na
Glini, Avstrija
*2012 A&D symposium, Sirnitz,
Avstrija

*2012 Bedrock, Krastal, Avstrija
*2013 H. Hemma symposium,
Sirnitz, Avstrija
2013 »Transfer > Slovenia«
residency, European House Schafhof, Freising, Germany
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2014 Day of dialogue with Regina
Jose Galindo, East Village Artist
Residency 2014, Italija
2014 Who the f*** is Otto, Krastal,
Avstrija
NAGRADE IN ŠTIPENDIJE
2003 »Best picture award«,
Eurosport,
1. nagrada za najboljšo fotografijo
2005-2009 Štipendija mesta
Slovenj Gradec »Fondacija Karla
Pečka«, Slovenj Gradec
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2008 Nagrada Akademije za
posebne dosežke v šol. letu
2007/08, ALUO, Ljubljana
2009 Finalni izbor »Trimo urban
crash« projekt Metelkova 2009,
Ljubljana
2009 3. nagrada za izbor obeležja
in ureditev trga, Mozirje
2011 1. nagrada - Kiosk, Kino
Šiška, Arhitekturni natečaj v
sodelovanju z Ž. Rošer, Ljubljana
2013 »Transfer > Slovenia«, EU
House - Schafhof, rezidenčna
štipendija, Freising, Nemčija
2013 Nagrada RS na področju
šolstva za leto 2013, Vrtec Vodmat,
Ljubljana

1 NAPETOSTI / NATEZNI TRAKOVI, INSTALACIJA, 2013–2014
2 STEBER / ŽELEZO, MEDENINASTI LISTICI, INSTALACIJA, 2012–2014
3 KOPICENJE / GRANITNE KOCKE, INSTALACIJA, 2014

Beseda kustosinje

Anže Jurkovšek in Jure Markota, mlada kiparja iz Ljubljane in Slovenj
Gradca, sta v skupni projekciji razmišljanj in izvedbi razstave v Galeriji
Velenje pripravila celostno kiparsko instalacijo »DISTINKCIJE«. Nastajala je
v ločenih okoljih in bila stimulirana iz njunih intimnih okolij ter iz materiala
lokalnega prostora z aranžmajem družbenih subjektov.
Na določenih stopnjah postopka njunega ustvarjanja se njuno razmišljanje sicer ujema, na drugih presečiščih pa razlikuje. Različnost obeh avtorjev
je v njunem galerijskem sobivanju še potencirana in nam kaže predvsem
veliko razlikovanje v procesu nastajanja njunih eksponatov.

situacijo, ki z maso obremenitev in težo vsakega posameznega novega
bremena (v prispodobi ene granitne kocke) ljudstvo zasipava in obtežuje v
njegovem že tako težkem in stisnjenem položaju.
V distinkcijah njunih izhodišč forme in procesa do končnega
prostorskega artefakta je množica presečišč čistih idej, kjer se njuni
raziskovalni poti v učinkovanju kreativnosti ujameta in spojita v prostorski
postavitvi, ki sta jo vsak zase in s postavitvijo v prostor oblikovala v metaforo
aktualnega časa.
Milena Koren Božiček

Jurkovšek svoj koncept dela gradi iz razmišljanj o formi, medtem ko
forma Markote nastane v procesu dela.
Jurkovška veže predvsem naravno okolje in njegove organske oblike.
Vsako svoje kiparsko snovanje začenja z razmišljanjem in iskanjem forme kot
enega najpomembnejših izhodišč klasičnega postopka kiparstva, ki ga potem
realizira v različnih izvedbah. Predaja se odnosu polnoplastične stilizirane
forme in njenemu nasprotju v prostoru. Najboljšo podporo njegovim kipom
daje narava, ki vzpostavlja temeljit dialog ustvarjenega in ustvarjalnega.
Forme flore in favne se spajajo v abstraktne oblike, ki jih preinterpretira z
intimnimi likovnimi izrazili, ki so še vedno del naravnega procesa in jih tudi
ne poskuša transformirati v neke fantastične stvore, četudi so predvsem
produkt njegovega procesualnega razmišljanja. Spoštljivost do osnovnih
kiparskih prvin in njihova nadgradnja ustvarjata asketske, a zelo zanimive
nove oblike, ki so dinamične v svoji obliki in materialnosti. V kontekstu
prostora pa se z njo spojijo ali pa postanejo njen izzivalni člen.
Markota se procesualno odziva na dnevno aktualnost časa, v katerem
smo se znašli vsi. V konceptualni procesualnosti je zelo prisotna ironičnost,
ki jo izraža v materialnosti izbranega kiparskega sredstva, kot so natezni
trakovi, ki so v zadnjem obdobju hkrati material in produkt njegovih
prostorskih postavitev; tudi gradbeni podporniki so sredstvo in material
simbolnega pomena, spreminja jih z barvami, ki v svoji pripovednosti tudi
usmerjajo gledalca k bistvu sporočilnosti. Uporablja tudi krhkejše in zelo
občutljive materiale, kot je steklo, preko katerega opozarja na lomljivost in
krhkost našega življenja in posledično tudi na navideznost moči, ki se lahko
v hipu razleti na tisoče koščkov bolečine ali sreče. Kot nasprotje krhkemu
materialu so granitne kocke, s katerimi se predvsem odziva na politično
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FORMA / KOVINSKA ŽICA, 2014
FORMA / PU PENA, 2014
LIST / EPOKSIDNI MATERIALI, 2013
PROSTORSKA POSTAVITEV
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PROSTORSKA POSTAVITEV
KOPICENJE / GRANITNE KOCKE, INSTALACIJA, 2014
PRITISK / SPONE, MEDENIASTI LISTICI, INSTALACIJA, 2014
NAPETOSTI / NATEZNI TRAKOVI, INSTALACIJA, DETAJL, 2013–2014
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Besedilo ob razstavi: Kaja Kramer

Dragi Anže in Jure,
preden začnem, in ker v mislih neizbežno projiciram smer, v katero bi to besedilo utegnilo
(za)iti, se sprašujem, ali mi nekaj, kar bi lahko pogojno poimenovala za strokovno kompetenco, dovoljuje napisati besedilo ob razstavi v nekoliko neformalni maniri.
Do termina ‘strokovna kompetenca’, sem vedno nekoliko zadržana, zato ob postavitvi tega vprašanja neizbežno (za)idem v smer težnje po raz-veščinjenju. Ko (za)idem v
smer raz-veščinjenja v navezavi na umetnost, grem pravzaprav v smer točno določenega
pedagoškega konteksta, natančneje: akademskega pedagoškega konteksta. Tako, da se
asociativni odvodi misli in to, o čemer bi naj pisala, nekako spontano povežejo. O raz
-veščinjenju sem namreč pred nedavnim in morda tudi že takrat, govorila in razmišljala
z našim skupnim mentorjem na kiparskem oddelku ljubljanske Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje. Pojem je razumljen v kontekstu določene (recimo umetniške,
kiparske) prakse z lastno tradicijo, katera izsiljuje specifične konvencije, modele in načine delovanja, ki seveda v veliki meri eliminirajo spremembe in razvoj. Natančneje pa v
okviru preseganja raz-ločenosti raznolikih praks z različnimi tradicijami, ter njihovega
medsebojnega oplajanja.
Ko sva se, s tabo Jure, nedolgo nazaj po dolgem času znova srečala, ravno zato, da
se tokrat poveže najino delo, si mi govoril o tem, kako tvoje delo pogojuje tvoje življenje
in kako tvoje življenje pogojuje tvoje delo. In jaz ravno zadnje čase veliko pišem o tem,
ker se o tem tudi sicer v okviru teorije sodobne umetnosti v zadnjem desetletju veliko
piše. Recimo v navezavi na izraz ‘prekernost’, ki se nanaša na delovno-eksistencialne pogoje formalno ali neformalno samozaposlenih delavcev v kulturi. Zelo pogosto pa tudi v
navezavi na ‘mlade’ delavce nasploh. In ker se veliko piše tudi o t.i. prekernih umetniških
formah, ki jih izsiljuje projektno delo, mi - ko po omenjenem prvem srečanju, sedimo vsi
trije skupaj na kavi, kjer mi pripovedujeta o svojem delu, v katerem razbiram zdaj že v
polni meri razvite specifike, govorico in pristope (da ne rečem: kakšna človeka sta postala),
jih primerjam s skupnim pedagoškim procesom in kontekstom, v katerem živita -, misel
zanese predvsem v smer primerjave vajinih pristopov. Zapiše se mi tole:

Juretovo delo je mogoče umestiti v umetniški pristop ‘paradigme obdelovanja podatkov’, oziroma njih vizualizacije. V okviru le-tega je povsem irelevantno, kdo proces
vizualizacije fizično izvede, umetnikova intervencija je namreč na strani gole izbire,
komponiranja podatkovnih fragmentov, njihovega prevajanja v vizualni, oziroma
umetniški medij. Dela so tako zmes partikularnosti iz umetnikovega vsakdanjika, ki niso nujno vezane na njegovo profesionalno delo. Kljub temu zelo pogosto
(od)reagira na pričakovanja, ki zadevajo njegov status umetnika-kiparja (ko recimo
“odgovarja” na predpostavke, kaj je ustrezen kiparski material). Umetniško delo je
skratka hibrid okoliščin – lahko tudi povsem banalno-osebnih, razmisleka o okolju
in svetu, v katerega je neposredno vpet, kot tudi o specifikah globalnega in lokalnega
umetniškega konteksta (vprašanja umetniške tradicije).

Anže za razliko od tega, pristopa iz povsem drugačne smeri. Ne zanima ga
neposredna izpostavitev vpliva produkcijskega konteksta na njegovo delo, temveč
na prvi pogled tradicionalna raziskava avtonomnega medija. Poetika medija preko neposredne bližine in dialoga medija ter umetnika. Izhaja iz povsem bazičnih
kiparskih struktur, končne produkte delovno-raziskovalnega procesa, pa bi lahko
označila za nekakšne dnevniške zapise, vtiske avtonomnega posameznika v mediju.
Njegov delovni princip sledi smeri izpraznjenja preko redukcije izraznih sredstev,
radikalnega izčiščenja na bazične elemente.
Če Jure težnje v smeri lastne avtonomije uresničuje preko odzivanja na globalne manipulacije in refleksije lastne vpetosti v okolje, se Anžetova avtonomija dogaja
ravno tukaj: v radikalni minimalizaciji sredstev, ustvarjalnem procesu kot procesu
razdiscipliniranja. Eliminciji priučenega znanja in vzorcev delovanja, subtilni rabi
izraznih sredstev ter poskusu postopnega izbrisa vseh referenc in vplivov iz okolja.
Pri slednjem tako skice, tradicionalni hipni zapisi porojenih idej, funkcionirajo kot
sredstvo “zagona mišljenja”, poganjalci njegovega miselnega toka, ki komunicira v
razmerju 1:1 z izbranim materialom. Juretov jezik je - za razliko od tega - jezik metafore. Ustvarjalni proces je tako že del “sporočila” (recimo: osrednjost minljivosti,
ki zaznamuje številna dela, njihova interaktivnost itn.). Najpogosteje pa pomenske
komponente nosi premišljeno izbrani material (zlati lističi, moka, led, granitne
kocke). Distinkcijo med njunima delovnima procesoma, bi bilo mogoče opredeliti
kot “potapljanje v proces dela’”(Anže) in “življenje v delu’”(Jure).
Razlika med pristopi pa se vendarle ne zaustavi tukaj, saj se manifestira tudi
na ravni dialoga končnega produkta in razstavnega prostora. Medtem ko se Juretovi
kosi vpenjajo v specifični razstavni prostor, Anžeta zanima konstrukcija avtonomnih
kosov, ki stojijo sami zase, ne glede na prostor. Ki skratka tvorijo lasten prostor
znotraj poljubnega prostora, v katerem se trenutno nahajajo.

Poljubno zaključeno delo ima neizbežno značaj dokumenta neke prakse; v več smislih
in na več nivojih. To si, Jure, tudi izpostavil kot specifiko svojih del. Sodobna umetnost je
polna (umetniških) dokumentov in res ne vidim razloga, zakaj se tudi besedilo ob razstavi
ne bi smelo zmanifestirati v takšni formi.
Draga (bivša) sošolca: če ne prej, se vsekakor vidimo na otvoritvi vajine razstave.
Bodita lepo,
Kaja

Biografija

ANŽE JURKOVŠEK, rojen leta 1983 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je
leta 2003 vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2009 diplomiral iz kiparstva pri doc. Alenu Ožboltu. Doslej je
sodeloval na več samostojnih in skupinskih razstavah ter projektih. Je avtor
treh javnih plastik v občini Dol pri Ljubljani, kjer uporablja tudi atelje. Od
leta 2012 je član DLUL.

SAMOSTOJNE RAZSTAVE:

2012 XVI. slovenska kiparska
razstava, Mestna hiša, Ljubljana

NAGRADE:

2008 Erbergova paviljona
graščine Dol-doprsni kip Jožef
Kalasanc Erberg

SKUPINSKE RAZSTAVE:

2014 Laboratorij za raziskave
arhitekturne dediščine 20. Stol,
ZAG, Ferrara, Italija

2011 Osnovna šola Janka
Modra-doprsna kipa Jurija Vege
in Janka Modra

2014 Galerija Loterija Slovenije,
»Razmislek o figuri«

2012 Izdelava kipca »Povezava«
ob 20-letnici podjetja INEA,
Zavod za kiparstvo

JAVNE PLASTIKE:

2013 Kulturni center Laško,
skupaj z B. Jurkovšek, Laško

PROJEKTI:

2014 Vabljeni mladi 2014,
galerija DLUM, Maribor

2013 Zavod za gradbeništvo,
»Celostna obravnava objektov
arhitekturne dediščine 20. Stol.«,
Ljubljana

2014 Majski salon »Voda«,
Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana

2012 Erbergova paviljona
graščine Dol, »Praforme«, Dol pri
Ljubljani

2013 Majski salon 2013,
Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana

2008 Erbergova paviljona
graščine Dol, skupaj z B.
Jurkovšek, slike in kipi, Dol pri
Ljubljani

2004 Festival Štunf, Kranj,
2. nagrada za upodabljajočo
umetnost
2014 XV.mednarodni keramični
ex-tempore Piran, odkupna za
delo »Kobra«

2007 Galerija Kresija, »Četrti«,
skupinska razstava četrtega
letnika kiparstva ALUO, Ljubljana
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1 LIST / EPOKSIDNI MATERIALI, 2012
2 FORMA / KERAMIKA, 2014
3 LIST / KERAMIKA, 2012
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