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ERVIN POTOČNIK: Ko dejanje umolkne, … nastane podoba

Predstavitev najnovejših del kiparja Ervina Potočnika pričenjamo z njegovim zapisom, 
ki ne glede na medij, v katerem ustvarja (kiparstvo, slikarstvo), razločno pojasnjuje 
naravo njegovega dela: »Moja umetnost je komunikacija med nevidnim in vidnim svetom. 
/…/ S podobami usmerjam misli v asociativno dimenzijo umetniškega sveta, v prisotnost 
odsotnega na opni podobe. /…/.« V tem kontekstu sta nastali tudi seriji slik Diagram 
kaosa in Arhitektura. Obe sta napolnjeni s taktilnimi občutji, ki nastajajo skozi postopek 
dela. V njem ni sledi čopiča, ampak zgolj prosto razlivanje in polzenje modre barve 
po površini, ki jo vodita duhovni in fizični impulz telesa, pri čemer izgine vsaka raz-
lika med namenom in naključjem. V seriji slik Arhitektura na belo površino naseljuje 
črne žametne arhitekturne forme (rezana in lepljena tkanina), ki lebdijo kot nekakšne 
arheološke naplavine v prostoru. V obeh primerih, čeprav v povsem različni tehnični 
izvedbi, rastejo podobe iz žive oblike, iz performativnega dejanja, v katerem pomen 
čutil dobiva večplastnost in sugestivno razsežnost. To od gledalca zahteva potrpežljivo 
pozornost, hkrati pa mu ponuja bogat asociativni svet. 

Umetnost Ervina Potočnika lahko razumemo kot modus njegovega življenja; kot ustvar-
jalno pot s posebno zgodbo, ki se je po letu 2018, ko mu pogoji življenja niso bili 
naklonjeni, da bi še lahko kiparil, presnovila iz kiparstva v slikarstvo. Bela, s papirjem 
prelepljena in večslojno premazana platna so tako postala drugo polje umetniškega 
izražanja. Čeprav je ohranil metaforične razsežnosti »čistega« objekta, kot je to bilo 
značilno za njegovo kiparstvo, je sliki podaril še eno razsežnost – magični vidik realnosti. 
Tako je hrapavo obdelana slikarska podloga prevzela vlogo varjenih železnih plošč in 
čisti barvni pigment (moder) je postal nosilec zanimive asketske forme; postal je snovni 
označevalec serije slik Diagram kaosa, ki se je v razburljivi atmosferi produktivnega tele-
snega dejanja zgostil v brezoblični znak. Ko gledalec stoji pred njim, ostane v primerjavi 
s fizičnim okoljem »čisto bos«; ostane brez vsakršne primerljive celote, brez mentalne 
skice in modela realnosti, ki bi ga vodili v berljivost objektivnega sveta. Te slike namreč 
potrebujejo mnogo več; potrebujejo mrežo pojmov in simbolov, asociacij in metafor, 
da bodo očrtano realnost nadomestile z miselno-čutnim stanjem in gledalca potopile 
v subjektivno zaznavo. Le tako bo lahko nevidno vzbrstelo v vidno in tisto v fluidnosti 
barve prikrito, kjer nastaja mnoštvo nemirnih detajlov v modrini, bo ustvarilo vzgon k 
iskanju likovne misli v podobi. Potem bo gledalec lahko sestavil tok pulzirajoče barve 
v asociativno celoto, ki bo tvorila v njem estetski učinek in ga napeljevala k figuralnim, 
krajinskim ali fantastičnim odbleskom.

Drugače berljive so slike iz serije Arhitektura. Tu ni zapeljevanja pogleda in ne sledi 
živega gibanja, ki bi dražilo pogled gledalca. Tu je samo samota. Širni prostor beline 
z arhitekturnimi ostalinami – za potovanje misli po brezčasnosti. Črn žametni arhi-



tekturni drobir lebdi v tej grobi belini in njegova skrepenela pojavnost se oprijema nekega 
davnega življenja, ki se je zatopilo v svetlobo, v atmosfero daljnega prostora. Tu ni več strasti, 
ne doživetij ne sten in oken ne vrat in streh. Le neskončnost, ki nam pusti krila, da letimo in 
začutimo duhovni »piš«.

Ervin Potočnik gradi in presoja zamisel najprej v nezavedni pokrajini, iz katere vznikne kot 
uvid v zavest in sproži Idejo dokončne rešitve. Zato so njegova kiparska in slikarska dela 
tako »arhaično« otrpla, polno-plastična (skulpture) ali ploska (slika) telesa, ki s svojo fizično 
prisotnostjo v prostoru dajejo občutek bližine, dotika in čutne zavzetosti z gledalcem, ali pa 
begajo po prostrani duhovnosti. So tu in hkrati nekje daleč, v brezčasju.

Alenka Domjan
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Življenjepis
Ervin Potočnik je bil rojen 21. julija 1957 v Celju. Študij kiparstva je pričel leta 1990 na Akademiji  
za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Diplomiral je pri prof. Luju Vodopivcu leta 1996. Po 
diplomi se je posvetil restavratorstvu in magistrskemu študiju kiparstva, ki ga je zaključil pri prof. 
Luju Vodopivcu leta 2002. Z restavratorstvom in s kiparstvom se je ukvarjal vse do leta 2012, po 
letu 2018 pa se je posvetil slikarstvu. 

Svojo nadarjenost in profesionalnost do umetniškega dela je izkazoval že kot študent (prejemnik 
študentske Prešernove nagrade v študijskem letu 1994/95), kasneje pa je to potrjeval s samostojni-
mi in skupinskimi razstavami ter delom v kolonijah in likovnih delavnicah v širšem slovenskem in 
tudi mednarodnem prostoru vse od leta 1992 dalje. Njegova zgodnja dela so del stalne postavitve 
Savinjskih likovnih umetnikov v Savinovi hiši v Žalcu, zastopana pa so tudi v stalni zbirki Centra 
sodobnih umetnosti v Celju. Danes živi in ustvarja v Celju.

Samostojne razstave: 2021, Galerija DLUL, Ljubljana; 2020, Tovarna umetnosti, Majšperk; 2020, 
Bežigrajska galerija II, Ljubljana; 2019, Art hotel, Ljubljana; 2018, Dom Izolanov, Izola; 2018, Galerija 
stara železniška postaja, Vrhnika; 2018, Galerija Domžale, Domžale; 2018, Galerija Niko Ignjatič, 
Celje; 2009, Galerija Lapidarij, Kostanjevica na Krki (z Boštjanom Plesničarjem); 2008, Galerija sodob-
ne umetnosti Celje, Celje (z Boštjanom Plesničarjem); 2006, Muzej premoderne umetnosti, Spodnji 
Hotič pri Litiji; 2005, Galerija sodobne umetnosti Celje, samostojna postavitev v okviru Petega 
evangelija, Celje; 2002, ALUO, kiparska postavitev za zagovor magistrske naloge, Ljubljana; 1997, 
Likovni salon Celje, Celje; 1996, Prima vista, Umetnostna galerija Maribor, Maribor; 1995, Mestni 
grad, Celje; 1994, Likovni salon, Celje; 1992, Galerija B51, Ljubljana.

Dela Ervina Potočnika predstavljamo v okviru štiriletnega projekta Misel, vrojena v času, liniji in 
teksturi. 
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