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Vsem se iskreno zahvaljujemo, še posebej Mat-
thiasu Reicheltu in Manueli Gandini. Omogočili 
ste nam tudi pisanje teh vrstic, v katerih bomo 
pojasnili namen in cilje delovanja kulturnega 
društva RAUM AU in projekta »Art goes City«. 

Raznovrstnost za družbeni razvoj
Zamisel se ne omejuje na posamezni projekt 
»Art goes City«, ampak gradi prvotno na sk-
upnem interesu in trudu potrebnem za vz-
postavitev »alternativne izbire« k obstoječi 
ponudbi, ki jo mesto Slovenj Gradec tre-
nutno ponuja svojim prebivalcem in ostalim 
obiskovalcem mesta. Naš namen ni kritizirati 
trenutno ponudbo javnih institucij v mestu, 
prepričani pa smo, da je treba to ponudbo 
dopolniti in jo spodbujati k napredku s strani 
različnih civilnih iniciativ in nevladnih orga-
nizacij, saj lahko tako postane bolj raznolika in 
s tem tudi razširi svoj krog uporabnikov. Pozi-
tivna kulturna ponudba ne sme in ne more biti 
ponujena zgolj s strani javnih institucij. Prepro-
sto mora obstajati tudi nek drug vir, drugačna 
izbira, alternativa. Raznovrstnost je ključna 
sestavina cvetočega družbenega razvoja, zlasti 
v urbanem prostoru. Da bo mesto, kot je naše, 
drugačno izbiro podprlo in sprejelo, potrebuje 
vsaj začeten impulz. Tak impulz ponujamo v 
društvu RAUM AU, katerega člani smo priprav-
ljeni darovati vse svoje potenciale za gradnjo 
in utrjevanje mostu, potrebnega za dosego 
tega cilja. 

Prostori uporabne alternative
Mnogi nas sprašujejo kaj ime RAUM AU sploh 
pomeni in zakaj smo za naše društvo izbrali 
tako eksotično poimenovanje. 

Odgovor je preprost. Ime RAUM AU se navezu-
je na gibanje ARTE UTILE, za začetek katerega 
štejemo publikacijo Pina Poggija »Manifest AU« 
iz leta 1965. Navdahnjeni z duhom Manifesta 
AU smo prilagodili inicialki tako, da smo bese-
do ARTE  spremenili v ALTERNATIVA  ter tako 
razširili polje delovanja izven umetnosti na vsa 
področja vsakodnevnega življenja, ki se tičejo 
vsakega posameznika. Z oblikovanjem »Alter-
native Utile«, torej »uporabne alternative«, ust-
varjamo prostor (RAUM) za eksperimentiranje 
znotraj družbe ter spodbude za rast in širitev. 
Osredotočeni smo na prihodnost, v kateri 
želimo zagotoviti dovolj prostora za ustvarjan-
je mladih strokovnjakov s področja kulture in 
družbenega razvoja. Družba se mora zavze-
mati za svojo mladino in ustvarjati možnosti 
za njihov razvoj in udejstvovanje. Člani družbe 
ne smemo nikoli izgubiti želje po preizkušanju 
novih stvari, saj brez tega tonemo v stagnacijo, 
ki neizbežno vodi v nazadovanje in končno 

v razkroj. Člani RAUM AU poskušamo družbi 
ponuditi eksperiment, ki na simbiotičen način 
nežno pronica v vsakodnevno življenje in nje-
gove navade. 

Preprečimo beg možganov
Projekt »Art goes City« je bil rojen konec lan-
skega leta. Med rednimi družabnimi srečanji 
(doslej v zasebnih prostorih, upajoč na prido-
bitev primernih društvenih prostorov) so se 
razvnele debate tudi o strašljivem dejstvu, da 
je skoraj celotna koroška mladina usmerjena 
k uživanju kulturne in intelektualne ponudbe 
Ljubljane in Maribora, čeprav tudi naše mesto 
nudi številne zanimive možnosti. Prepričani 
smo, da je to stanje mogoče spremeniti in prav 
zato je nastal projekt »Art goes City«, kot eden 
izmed projektov, s katerimi smo se prijavili 
na različne javne pozive in razpise v Repub-
liki Sloveniji, z namenom pridobiti potrebno 
podporo in finančna sredstva, ki bi omogočila 
začetek uresničevanja našega cilja spremeniti 
omenjeno stanje v potrošnji kulture. Zato smo 
posebej hvaležni Mestni občini Slovenj Gradec, 
ki je ta projekt sprejela kot koristen za mesto 
in ga je tudi delno finančno podprla. Ob tem 
upamo, da se bo višina subvencioniranih sred-
stev v prihodnosti še izboljšala. Upoštevati je 
namreč potrebno, da je realizacija tako široko 
zasnovanega projekta težko delo, ki zahteva 
mnogo osebnega odrekanja, tudi kulturniki, ki 
delujemo v dobrobit vseh članov družbe, pa si 
nenazadnje zaslužimo dostojni življenjski stan-
dard. Ne glede na to, pa smo bili člani društva 
RAUM AU do danes v ta projekt pripravljeni 
vlagati svoj čas, ideje in delo, z namenom čim 
boljše izvedbe projekta »Art goes City«.

Mesto potrebuje utripajoče srce
Eden od ciljev projekta je ponovna socializacija 
mestnega jedra. Ljudje, ki živijo skupaj na ma-
jhnem prostoru, se morajo poznati in podpi-
rati drug drugega, zlasti znotraj mestnega je-
dra. Izključno potrošniška ponudba v središču 
mesta ni dovolj, da bi spodbudila potrošnika 
k opustitvi svojih utečenih navad nakupovanja 
v nakupovalnih središčih na obrobju mesta. 
Za takšno spremembo je treba potrošnikom 
v središču mesta ponuditi neko dodano vred-
nost, ki jih bo motivirala k pogostejšemu obisku 
tega dela mesta in s tem prispevala k njegovi 
oživitvi. Med primeri dobre prakse je diskoteka 
ali bar, kamor potrošnik praviloma ne bo vsto-
pil, če pred barom/diskoteko ni množice ljudi. 
Ob tem ne gre le za dobro glasbo ali znanega 
DJ-a, gre za podobo in stil, za poseben ambi-
ent, od katerega vsak uporabnik pričakuje več 
kot zgolj glasbo. Naše mestno jedro potrebuje 
ravno to, novo podobo z nekaj stila, ki ponu-
ja več. Vzpostavitev takšnega stanja je naša 
dolžnost, prvi korak v tej smeri pa je lahko prav 
razširitev umetniške ponudbe v centru. 

Trenje ki pospešuje
Danes uporabljamo umetnost in verjetno 
jo bomo tudi v prihodnje, saj z njo najlažje 
spreminjamo mišljenje, usmerjamo pozor-

nost in razvnemamo strasti. V temelju 
se osredotočamo na družbo in njene 
probleme in posledično nismo zavezani 
k striktni uporabi in predstavitvi lepe es-
tetike. Bolj kot »lepe umetnosti« nas za-
nima spodbujanje razmisleka o svetu, v 
katerem živimo, in opozarjanje na kriv-
ice in manipulacije, ki smo jim v svojem 
družbenem kontekstu vsakodnevno iz-
postavljeni. Umetniki, ki želijo tovrstne 
probleme izpostavljati, pa žal pogosto 
niso všečni večini in razvnemajo strasti 
in burne razprave. Vendar pa je treba 
upoštevati, da smo z »lepimi« stvarmi 
zasičeni že do te mere, da jih sploh ne 
opazimo več in torej ne morejo zares 
pritegniti naše pozornosti. V luči vse 
večje družbene otopelosti pa si želimo 
prav buren odziv in pristna čustva. 

Podrimo pregrade!
Ob povedanem verjamemo, da je lahko 
prav umetnost vzpostavi interakcijo 
in razpravo, potrebni za razmislek in 
stimuliranje novih interesov. Prav tako 
smo prepričani, da se mora umetnost 
razširiti iz muzejev in galerij med ljudi, 
postati dostopnejša. Čustvena pregra-
da, ki se je počasi, a vztrajno vzpostavila 
med družbo in umetnostjo, ne prinaša 
ničesar dobrega, saj je običajne ljudi 
ločila od umetnosti, ki je ostala dosto-
pna in razumljiva samo še družbeni 
eliti. Družbena in politična umetnost 
danes ustvarjata kulturo naroda in 
jutri kulturo civilizacije. Upoštevajoč to 
izhodiščno misel, je drugi cilj našega 
projekta ustvariti okolje, kjer bosta 
umetnost in družba v harmoničnem 
sobivanju. 

Mesto miru kot vez med preteklostjo 
in sedanjostjo
Tretja točka, ki nas je vodila v realizaci-
jo projekta »Art goes City«, je vezana 
na regionalni položaj mesta Slovenj 
Gradec kot stične točke med vzhodom 
in zahodom ter na njegov zgodovinski 
položaj kot kulturnega in umetnostne-
ga središča. V časih prepada med vzho-
dom in zahodom, je na tem področju 
vendarle potekalo povezovanje in 
soočanje, ki je vodilo v sodelovanje. 
Ta tradicija na nek način danes še živi 

v Koroški galeriji likovnih umetnosti, vendar 
svojega delovanja in vzpodbud ni dovolj po-
dredila novemu političnemu redu in nacional-
nemu položaju po osamosvojitvi Slovenije leta 
1991. Resda smo povezani v koalicijo »mest 
miru«, vendar ne izrabljamo dovolj že zdavnaj 
pridobljene pravice gojenja kulture komu-
niciranja skozi umetnost, ki smo se je dos-
ledno posluževali v preteklosti. Člani RAUM 
AU želimo obnoviti to pravico in delovanje ter 
ustvariti vez med preteklostjo in sedanjostjo, 
za lažji prehod v uspešni jutri. 

Prva stalna “Ulična galerija”
Naša želja je, da bi projekt »Art goes City« 
vodil v nastanek prve stalne »ulične galerije« 
z rednim razstavnim programom, kakršnega 
poznamo v klasičnih galerijah in muzejih. Ta 
končni rezultat je veliko bolj odvisen od ob-
stanka poslovnih lokalov na Glavnem trgu ter 
zmožnosti financiranja takšne galerije, kot od 
našega dela in naših želja. Zato bomo v prihod-
nosti skušali to razpravo razvijati in spodbujati, 
zaenkrat pa si želimo čim boljšega odziva na 
našo prvo in za zdaj unikatno razstavo. Z deli 
Jeana Tochea (*1932) prikazujemo ustvarjan-
je zgodovinsko pomembnega in svetovno 
priznanega umetnika. Čeprav se umetnik ne 
čuti povsem omejenega z estetskimi ideali ali 
verbalnimi mejami, teme, s katerimi se ukvarja, 
ustrezajo ciljem društva RAUM AU,.  

Ob koncu se vam zahvaljujemo za vašo po-
zornost in za čas, ki ste ga namenili prebiranju 
teh uvodnih misli. Hkrati vas prosimo, da tudi 
sami nadaljujete branje o življenju in delu 
Jeana Tochea, saj nam poznavanje njegove 
življenjske poti omogoča lažje razumevanje in 
razlago njegove umetnosti. 

Vaša kritika in podpora pomeni veliko vsem 
članom našega društva velikega pomena, zato 
bomo veseli vašega odziva. 
Naš elektronski naslov je: raumau@arte-utile.net 
ali info.raum.au@gmail.com
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Realizacija kompleksnega projekta kot je »Art goes City«, 
je bila mogoča zgolj ob vzneseni in idealistični pod-
pori prijateljev in podpornikov društva RAUM AU, ki so 
nesebično darovali svoj čas in ustvarjalnost zato, da lahko 
danes uživamo v izbranih umetniških delih Jeana Tochea 
v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Umetnost kot priložnost

Jean Toche, I accuse. 10. maj 1968 v Judson Gallery, New York City. Akcija z zavijajočo sireno in svetlo sijočo lučjo. Desno: 
“Spremembe so nujno potrebne: Vceraj WATTS (1965, upor v WATTSu, predelu Los Angelesa, po rasističnem napadu policije). 
Danes COLUMBIA (Študentski protesti proti vmešavanju univerze v vietnamsko vojno). Jutri: Muzeji?”
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Od Lil Picard do Andya Warhola
V letih 1964–1965 je Toche živel z ženo v Parizu 
in študiral politične vede. V Parizu je tudi srečal 
umetnostno kritičarko, umetnico in kasneje 
aktivistko Lil Picard, ki se je rodila leta 1899 v 
Landau, a je zaradi rasističnih nürnberških za-
konov 1936. leta z možem emigrirala v Ame-
riko. 

Lil Picard je pisala umetnostne kritike za razne 
nemške časopise, med drugimi za FAZ, Welt, 
Kunstforum  International. Rosa von  Praun-
heim jo je leta 1967 portretirala v dokumen-
tarnem fi lmu Underground and Emigrants.

V 60-ih je postala pomemben lik avantgardne 
umetniške scene, dobila je ljubkovalno ime 
»Gertrude Stein«. Imela je dobre kontakte z 
Warholom in njegovo Factory ter z drugimi 
pomembnimi  avantgardisti, sodelovala je tudi 
z Guerrilla Action Group.

Jean Toche je leta 1964/65 srečal tudi belgijske-
ga umetnika Marcela Broodthaersa, ki je nanj 
naredil velik vtis.  Broodthaers, rojen v Bruslju 
leta 1924, je imel v 40-ih letih zvezo s surrealisti 
in s skupino Le Groupe Surrealiste Revolutio-
naire, ki je bila ustanovljena leta 1945. Do 60-
ih se je Broosthaers posvečal pesništvu, nato 
se je vedno bolj posvečal vizualni umetnosti. 
Ustvaril je dolge instalacije z visoko refl eksivno 
močjo, ki so vključevale tudi kritične poglede 
na militarizem in nacionalizem. Primer njego-
vega dela: dve človeški stegnenici, pobarvani v 
barve zastav Belgije in Francije, s čimer ironizira 
in se posmehuje nacionalističnemu konceptu.  
Razširjeno frazo »nacionalen do kosti« je spre-
menil v vizualno obliko in pripeljal koncept 
nacionalizma do absurda. Njegova aktualnost 
se kaže na  fotografi jah s krstami ameriških vo-
jakov, s katerimi zastavlja neprijetna vprašanja 
o ameriški navzočnosti in njenih ciljih, še bolj 
pa zastavlja vprašanje, kdo po pomagal »po-
kriti« umrle Iračane. Krste z ameriškimi vojaki, 
prekrite z ameriškimi zastavami, naj bi poudar-
jale veliko izgubo za celotne ZDA. Vendar pa 

Novinar Michael Stoeber je zapisal: »Toche 
je še vedno neustrašen borec za  resnično in 
dobro. Napada seksizem in rasizem,  vojno in 
kapitalizem po vsem svetu. Svoje telo, golo in 
ranljivo, uporablja kot kip bolečine. Toche se 
dobro zaveda provokativnosti svojih slik, saj si 
z njimi zagotovi pozornost, ki si jo želi.«
Stoeber tudi pravi: »V času, ko ves svet fascinira 
rast cen na trgu z umetninami, so umetniki, kot 
je Toche, zelo redki, a zaželeni.«  V tem zadnjem 
stavku je Michael Stoeber Tocha povezal s 
trgom, da bi poudaril pomanjkanje takšnih 
umetnikov, kot je Jean Toche.  Nič pa ni Jeanu 
Tochu bolj tuje kot uspeh na trgu z umetnina-
mi. Poskuša vse, da njegovo delo ne bi prišlo 
na trg: vsa njegova  dela, Mail Art kot Fotota-
bleause, imajo na zadnji strani opozorilo:

»Vsakdo lahko brez mojega predhodnega dovo-
ljenja poustvari to žepno, digitalno umetniško 
delo ali katerokoli moje prejšnje ali bodoče delo. 
Lahko jih fotokopirate, pošljete po elektronski 
pošti, naložite na spletno stran ali ulične zidove, 
jih povečate, naredite iz njih poster itd., vse do-
kler pri tem spoštujete celovitost umetniškega 
dela, torej reproducirate stran kot celoto, takšno 
kot je, brez kakršnihkoli sprememb ali dodatkov.

Hej! Zastonj darilo!«

Jean Toche povpraševanja po ponovnem na-
tisu ali po duplikatu vedno zavrne. Takšno  
vedenje je strup za trg, ki živi od nakupa in 
prodaje, zviševanja cen in čim večjega dobič-
ka, podobno poslu z obrestnimi merami med 
različnimi denarnimi valutami, z zadolžnicami 
ali z derivati. Danes pridobi, med izobraževa-
njem, študent umetnosti »roko« za ustvarja-

S telesom proti sistemu
Jean Toche ljubi aktualnost. Je ekstremist, je borec z 
besedo, s sliko in z intimnimi podatki proti nepravičnosti, 
vojni, izkoriščanju, zlorabi oblasti, hinavščini, pobožnja-
štvu in cenzuri.  

nje svojega umetniškega imidža in znanje o 
lastnem trženju. Pri tem gre za zagotovljeno 
eksistenco, pogodbe z galerijami, odstotek pri 
prodaji in pri tržni poziciji. 
Brezpredmetno je, da je v našem družbenem 
redu  vsako področje podvrženo osnovnim 
načelom poslovanja – tudi umetnost.  Letno 
poročilo o internacionalni vrednostni razvrsti-
tvi v časopisu Capital podaja jasen namig, kaj 
se pričakuje od umetnosti: prodati jo je treba 
na dražbi. 

Kakšen umetnik neki je to, ki poskuša naredi-
ti vse, da ne bi postal del trga z umetninami? 
Obrnjen na glavo? Romantik? Idealist ali celo 
sanjač, ki ne ve, kje živi? Poskušal bom bolje 
predstaviti Jeana Tocha. 

Razvoj umetnika pod vplivi sodobnikov
Jean Toche se je rodil 15. avgusta 1932 kot Jean 
Toche Xavier Rene Octave Marie Ghislan van 
Imschoot v veliki meščanski družini. Njegov 
oče je bil podpredsednik sodišča v Brüggu. 
Po končani srednji šoli (1950–1954) je študi-
ral na univerzi v Bruslju in nato še v Londonu 
angleško literaturo. Sredi in konec 50-ih se je 
v Bruslju potikal po nočnih klubih in igral jazz 
kot basist in bobnar. Tam je spoznal ameriško 
baletko Virginio Poe, ki je pripadala veliki ple-
sni skupini, gostujoči v Bruslju. Poročila sta se 
leta 1959. Jean Toche še danes poudarja, da je 
imela Virginia nanj največji in najtrajnejši vpliv. 
Spodbujala ga je k študiju slikanja pri abstrak-
tnem ekspresionistu Mauriceu Schelkeju. Že 
zelo hitro je bila prepoznana njegova likovna 
izjemnost, zato je leta 1960 že prvič razstavljal 
v galeriji Zodiac v Bruslju. Na začetku je bilo 
njegovo slikanje črno-belo, kasneje je paleto 
barv razširil. Formalno so se barve nanašale na 
tašizem, naslikano spominja na marmorne in 
kamnite skulpture. 

vemo, da je velika večina ameriških vojakov 
v vojski zaradi revščine, kajti edino vojska jim 
omogoča izobrazbo in daje nekakšno upanje v 
boljšo prihodnost.  Ameriško vojsko večinoma 
sestavljajo pripadniki »White Trash« in seveda 
državljani, katerih barva kože je črna, pa seve-
da tudi tisti s španskimi koreninami.

Jean Toche je v svojih Mail-Art delih leta 2003 
kritiziral vojno v Iraku in poskušal razgaliti 
dezinformacijsko politiko ameriških admini-
stratorjev in britanske vlade o domnevnemu 
orožju Saddama Husseina in njegovi podpori 
Al Kaidi pri napadu na World Trade Center: Vse 
te namerno proizvedene laži so bile opravičilo 
za načrtovano vojno že pred napadom na Wor-
ld Trade Center. 

»NO!art« in »Body Art«
Sredi leta 1965 se je Jean Toche s svojo ženo 
Virginio Poe preselil v New York, kjer je ponov-
no vzpostavil stik z Lil Picard. Z njeno pomočjo 
je spoznal Fluxus in umetnika Al Hansena. V 
eni izmed Hansenovih »akcij« sta skupaj uniče-
vala pisalne stroje. 
S tem je v New Yorku vzpostavil stik s Fluxus 
gibanjem. Fluxus temelji na poziciji, ki je na-
sprotna oblikam muzejske »zamrznjene« 
umetnosti. Izhajal je iz ideje za časopis Georga 
Macuniasa, kot se je Macunias sam spominjal v 
pismu Wolfu Vorstellu.
»V glavnem lahko trdim, da je Fluxus proti se-
riozni umetnosti in kulturi. Njegove institucije 
nasprotujejo evropeizmu. Nasprotuje tudi pro-
fesionalizmu v umetnosti,  umetnosti kot ko-
mercialnemu artiklu ali kot poti do sredstev za 
preživetje.«

Na tem mestu dodajam kratek ekskurz o tele-
snosti  oz. o telesu kot mediju v umetnosti. 
Dvajseto stoletje je že v prvi polovici opravi-
lo z dvema  svetovnima vojnama in postavilo 
rekord v uničevanju človeštva. Seveda tudi  
umetnost ni mogla delovati kot dotlej, kar je 
napovedovala tudi  uporabna umetnost, kot je 
Pollocks Action Painting in z njo povezan ab-
straktni ekspresionizem. 
Umetnik Boris Lurie, ki je sam prestal pekel 
koncentracijskega taborišča, sooča opazoval-
ca z nevzdržnim nasiljem, zaradi česar je bil 
kaznovan z izključitvijo in marginalizacijo. Lu-
rie, Sam Goodmen in Stanley Fisher so v letih 

Jean Toch in njegova žena Virginia Poe, 10. julij 1962 na 
skupinski razstavi v Galriji Kaspar v Bruslju.

Lil Picard. Construction, Deconstruction, Construction. 
Mirovniška predstava v Judson Gallery, New York, 1967.

Levo: Vrnitev padlih ameriskih vojakov iz Iraka (2004); desno: 
Marcel Broodthaers: “ “Fémur d’homme belge” in “Fémur de 
la femme francaise” (1964/65), © VG Bild-Kunst, Bonn 2005.

Matthias Reichelt
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1959/60 ustanovili gibanje NO!art. NO oz. ne 
stoji za odklanjanjem nadaljnjega dela, če bo 
to potekalo brez sprememb. To je bil tudi NE 
lepi umetnosti, NE harmonični umetnosti in 
vsaj na površju tudi NE prijaznosti. 

Čeprav so tako dadaisti kot surrealisti za temo 
uporabili ranljivost telesa, npr. Hannah Höch s 
svojimi kolaži in Hans Bellmer z eksperimenti 
na lutkah, kar je kasneje uporabil na svoji par-
tnerici in umetnici Unici Zürn kot zvezovanje 
njenega golega telesa. Tako je postalo inten-
zivno ukvarjanje s telesom v umetnosti  še bolj 
zanimivo. 

Boris Lurie piše o NO!art: »NO!art izvira iz zgo-
dovinskih izkušenj judov (druga svetovna vojna), 
zasidral se je v New Yorku v največji  judovski 
koloniji na svetu in je proizvod vojaških armad, 
koncentracijskih taborišč in proletarske sodrge. 
Njihove tarče so sveta inteligenca, kapitalistična 
manipulacijska kultura, potrošniška družba in 
druga ameriška sodrga. Cilj NO!arta  je popolno 
neovirano izražanje z  umetnostjo, ki naj bi se 
vključevalo in zlivalo z družbo.« 

Njihov program je bil konfrontacija s peklen-
skimi novicami z vsega sveta. Nacistične gro-
zote, kolonializem, imperializem, Hirošima in 
Nagasaki, umor John F. Kennedyja in njego-
vega domnevnega morilca Leeja Harveyja Os-
walda. Vse je bilo obravnavano na skupinskih 
razstavah in preneseno v okolja. Pri fokusira-
nju socialne in eksistencialistične tematike  je 
temu blizu tudi Toche. Med Borisom Luriem 
in Jeanom Tochem, soustanoviteljem Guerilla 
Art Action Group, naj bi  kasneje prišlo do kon-
taktov. V nasprotju z NO!art je bilo delovanje 
Fluksusa  pripravljeno na eksperimentiranje, 
igrivo, vendar  nepolitično. 

Izkušnje s telesom v upodabljajoči umetnosti 
so bile v Fluxusu brezmejne ter so se izlivale v 
radikalizacijo pod pojmom body art. Namerne 
samopoškodbe Gine Pane leta 1971 pri ple-

zanju po lestvi, na kateri so bile razporejene  
britvice; v živo prikazano bruhanje Vita Accon-
cia leta 1970 ali Chrisa Burdena, ki je svojemu 
prijatelju dovolil, da mu prestreli roko (leta 
1971) lahko tukaj navedemo kot primere body 
arta. Ta različica body arta  ima privržence tudi 
kasneje. Na primer izraelsko umetnico Sigalit 
Landau, rojeno leta 1969, v njenem videu Bar-
bed Hula iz leta 2000. V njem vidimo na plaži 
žensko z golim trebuhom, ki okoli pasu vrti 
obroč iz bodeče žice. 

Še enkrat se vrnimo k Fluxusu, ki je kot pred-
hodno gibanje pomemben fenomen, in k nje-
govemu prispevku k političnemu aktivizmu 
v upodabljajoči umetnosti: gre za dogajanje 
v realnem času, v katerem so gledalci priče 
ustvarjalnemu procesu in se nahajajo na ena-
ki ravni kot protagonist. Gledalci so deloma 
vključeni v proces. Čeprav so bile Fluxusove 
predstave za nepripravljene gledalce osu-
pljive, a so bile neperfektnost, neuspešnost, 
razvijanje v napačno smer del programa. Ne-
perfektnost in napake v uprizoritvi ali, drugače 
povedano – neponavljajoče svojevrstnosti so 
bile spontane, izražale so življenje. Gledalci so 
imeli zmeraj občutek, da sodelujejo pri edin-
stvenem Live Actu. Tu se je pisala umetnostna 
zgodovina v realnem času. Kar se je takrat 
dogajalo v majhnih »luknjah« z maloštevilno 
publiko, je za »normalno« družbo predsta-
vljalo nekaj bolnega, nenormalnega, a je da-
nes prestavljeno v muzeje.  Živeti, doživeti in 
umetnost so sovpadli. Noben detajl ni bil ne-

pomemben, vse je imelo pomen in vse je bilo 
vredno dokumentirati. Fluxusova umetnika, 
kot sta Dieter Roth in Tomas Schmitt, sta v tem 
smislu posnela vse detajle njunih intervjujev, 
vključno z odzivi okolja. 

Pojem happening, razvit predvsem po Allanu 
Kaprowu konec 50-ih, je skoraj istočasno razvil 
Fluxus, ki je na Dunaju oblikoval umetnostne 
forme z delovanjem  Hermanna Nitsha, Gün-
terja Brusa in Otta Muehla kot »akcijsko« ume-
tnost. 

Umetniki vključujejo svoje telo kot aktivisti v 
realnem času ali predstavijo svoja telesa kot 
oder ali kot objekt, npr. Carolee Schneeman, 
Yayoi Kusama, Yoko Ono, Charlotte Moorman: 
to so ženske, ki so v moško prevladujoči ume-
tnosti ustvarjale presenetljive radikalne ume-
tniške »akcije«.  

Geslo umetnost=življenje=umetnost se je po-
javilo v začetku 60-ih, in sicer v Hannovru. Tam 
se je šele 21-letni Timm Urlich sam postavil kot 
umetniško delo in propagiral pojem popolna 
umetnost oz. biti eno: življenje in umetnost.

Destrukcija in avtodestrukcija
Z vtisi o Fluxusu se je Jean Toche pridružil tudi 
destruktivni umetnosti, glavni privrženec te 
umetnostih je Gustav Metzger (1959). Metzger 
je kot jud komaj ujel zadnji prevoz otrok v An-
glijo in s tem preživel holokavst. Kasneje je štu-
diral umetnost na Cambridgu –  School of Art. 
Večino njegove družine so ubili nemški nacisti 
v uničevalnih taboriščih. 
»V Metzgerjevih konceptih avtodestruktiv-
ne umetnosti se pojavljajo štirje motivi. Prvi 
motiv: obupan protest umetnika proti obo-
roževalni tekmi super sil, proti nuklearnemu 
uničenju.  Drugi motiv: Metzgerjev konkreten 
političen namen je organizirati upor in vplivati 
na vladajoči um. Avtodestruktivna umetnost 
kot nadomestek za vojno: polna uporaba is-
tih virov brez  socialnega učinka. Tretji motiv: 
kritika komercializirane umetniške obrti, ume-
tniškega tržišča.  Četrti motiv: Metzgerjeva ži-
vljenjska zgodba. Uničenje gradi najpomemb-
nejše Metzgerjeve življenjske izkušnje. Večji 
del njegove družine so pobili v taborišču, zato 
ni čudno, da v svojem kreativnem delu  upora-
blja tematiko uničenja.«
Fascinacija z destruktivno umetnostjo je prite-
gnila Jeana Tocheja, da se je udeležil simpozija 

Destruction in Art Symposium v Londonu leta 
1966.

Istega let je imel Toche razstavo v Bruslju, kjer 
je prikazal različne objekte. V objektih in insta-
lacijah se je kazala agresivna forma kapitali-
stične propagande z mediji, kot sta svetloba in 
ton, kar je v prostorih neposredno delovalo na 
ljudi in jim »vbijalo« sporočila. 1968 je Toche 
izdal katalog z naslovom I accuse (Obtožujem). 
Njegovo agresivno instalacijo svetloba-ton-
okolje je prikazal v galeriji Zodiaque v Bruslju 
z enakim naslovom »I accuse« (Jaz se prito-
žujem). V tekstu, posvečenem Marcelu Broo-
sthearsu, obtožuje umetnike, da so prostitutke 
zahodnega dekadentnega sistema in ga konča 
z retoričnim vprašanjem: »Ali lahko pustimo 
umetnost ob strani, med tem ko se študenti 
po celem svetu upirajo koruptnim zakonom?« 
Obtožbo je poudaril s tem, da je obiskovalce 
instalacije mučil s 750-vatno žarnico in policij-
sko sireno. Obiskovalec je bil podvržen agre-
sivnemu zaslišanju. 

»Guerilla Art Action Group«
1969 so Toche, Jon Hendricks in Poppy Johson 
ustanovili Guerilla Art Action Group. Statut s 
tremi členi in dvema dopolniloma je bil napi-
san 4. oz. 18. marca 1970. Vsi trije so bili člani 
istočasno ustanovljenega, Art Workers Coaliti-
on levo usmerjenega združenja iz umetnikov, 
kritikov in režiserjev v New Yorku. Guerilla Art 
Action Group (GAAG) je bila najbolj radikalna 
skupina AWC (Art Workers Coalition). Motivaci-
ja GAAG skupine je bila delovati udarno in ča-
sovno usmerjeno. Toche se spominja v enem 
izmed intervjujev: »Jon and I always had a very 
good understanding of each other’s limits and 
concerns. We were doing fast types of actions, 
often risking arrest. These strongly structured 
actions required strong self-discipline, acu-
te awareness of our surroundings and of our 
actions, quick decisions and flexibility to allow 
possible changes in planned scenarios (we al-
ways had backup plans). Whenever we tried to 
work with a lot of people, it did not work out. 
Chemistry.” 

V  eni izmed »akcij« v Museum of Modern Art 
18. novembra 1969 so opozarjali na preplete-
nost med umetnostno institucijo in vojno. 
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Boris Lurie, NO (z Pin-Up dekletom in vedrom), 1962.
Slikanje/kolaž na kartonu 56 x 46 cm

Chris Burdon, Shoot (Strel), 19. november 1971.

Sigalit Landau, Barbed Hula (Bodeč hula obroč), 2000.

Yayoi Kusama, Happening na Wall Streetu, 1968.

Naslovnica kataloga iz leta 1968, “I Accuse (Obtožujem)” 



3. januarja 1970 je GAAG organizirala protest 
pred Picassovo sliko Guernica v Museum of 
Modern Art. Vzrok je bil pokol »My Lai« nad 
ženskami in otroki. 1970 se je GAAG organi-
zacija udeležila predstave Peoples Flag Show 
v Judson Memorial Church na Manhattnu, 
katera je že sredi 60-ih postala kraj eksperi-
mentalne umetnosti. Predstava Flag Show se 
je postavila proti represivni restrikciji  ravnanja 
z  nacionalnimi zastavami. 
Malo pred tem so galerista Stevena Radicha 
aretirali, ker je razstavil protivojno umetnost 
Marca Morrella. Organizacija GAAG je prišla 
do preprečljivega zaključka: »Samo ameriški 
narod lahko interpretira ameriško zastavo. 
Vendar je potrebno zastavo, kateri narod pri-
pada, zažgati in jo pozabiti, če ta narod ne sme 
sam z njo ravnati in jo interpretirati po svoje.« 
Ta stavek je bil del letaka, katerega so razdelili 
po celem mestu.  9. novembra 1970 ob 17. uri 
so GAAG na dvorišču Judson Memorial Church 
zažgali ameriško zastavo. 

Razstavo, na kateri so sodelovale številne ume-
tnice in umetniki, so spremljale diskusijske pri-
reditve, med drugimi z Black Panters, Gay Libe-
ration Front, Women Artists in Revolution. Oba 
župnika cerkve in trije umetniki, med njimi sta 
bila tudi Jon Hendriks in Jean Toche, so kot od-
govorne osebe za  to početje zaprli. Posledice 
te aretacije in mestne represije so prinesla so-
lidarna pojasnila  umetnic in umetnikov, med 
njimi sta bila tudi Yoko Ono in John Lennon.  
Razstavo so z  dekretom javnega tožilstva za-
prli. Aretirani so prišli na prostost po plačilu 

denarne kazni. Razpoloženje ni bilo razgreto 
samo v Ameriki, kjer je v mnogih zveznih drža-
vah še vedno vladal rasizem in kjer so se pove-
čali protesti proti vojni v Vietnamu, tudi drugje 
po svetu je postajalo vedno bolj vroče. Veliko 
umetnikov se je pridružilo protestom, kjer so 
se borili tudi za politiziranje umetnosti. Georg 
Bussmann je leta 1970 organiziral v Karlsruhe 
razstavo Kunst und Politik (Umetnost in politi-
ka), na katero je povabil tudi  GAAG. Jean To-
che je odgovoril z naslednjim pismom: 

New York, marec 1970

Dragi dr. Bussmann,
mislim, da potrebujemo radikalno spremembo 
na poti od  perverzije v umetnosti do posla. Zara-
di tega ne sodelujem v izdelavi ali razstavi kate-
rih koli objektov. Zanima me samo proces in skrb 
za ljudi. Zato vam moram žal reči – ne. Na vaši 
razstavi Kunst und Politik ne morem razstaviti in 
pokazati mojih objektov, kot so Wir sind alle Pro-
stituierte (Vsi smo prostitutke) in Chicago. Lahko 
pa vam pošljem kopijo posnetka, katerega smo 
posneli za postajo WBAI v New Yorku. Posnetek 
naj se predvaja srednje glasno (tudi moteče klice 
na pomoč na koncu posnetka). Tekst naj bo v ce-
loti objavljen v razstavnem katalogu. Če se s temi 
pogoji strinjate, vam z veseljem pošljem posne-
tek. Naših biografij, slik in portretov ni potrebno 
objavljati. Dovolj je, če nas omenite ali samo Gu-
erilla Art Action Group (GAAG).

Jean Toche

Za ponazoritev drastičnosti je tukaj citiran 
začetek posnetka iz kataloga, prevedenega v 
slovenščino.

Aktion/Interwiew Aktion skupine Guerrilla  
umetnost [sic!]  5. 1. 1970 na radiu WBAI (Po-
ppy Johnson, Jon Hendricks, Laupin Raiken, 
Jean Toche)

Raiken: Obtožujem.

Toche: Praviš, da si umetnik.

Johnson: Jaz pravim, da lažeš. Ti si samo  
poslovnež.

Hendricks: Ti si kriv, da je bistvo umetnosti 
skorumpirano.  

Raiken: Kaj je za tebe pomembnejše: prodati  
sliko ali pomagati drugemu človeku?

Toche: Kaj je za tebe pomembnejše:  razstvlja-
ti v muzeju ali se boriti za zatirane človekove 
pravice?

Johnson: Kaj je za tebe pomembnejše:  pri-
znan kot umetnik in biti pohva ljen od kritikov 
ali se žrtvovati za druge?

Raiken: Misliš, da je umetnik pomembnejši kot 
drug človek?

Toche: Ali se imaš za neke vrste boga?

Johnson: Ali je tvoje delo bolj sveto kot člove-
kovo življenje?

Hendricks: Ali si neke vrste osamljena veliči-
na?

Raiken: Ali si prostitutka?

Toche: Kolikokrat si prodal svojo ženo, da si 
dobil želeno razstavo?

Johnson: Ali si eden od zvodnikov, ki svojo  
ženo pošlje delat, da lahko cel dan riše?

Hendricks: Kolikokrat si se prodal sam, za 
dobro kritiko?

Raiken: Ali si prostitutka?

Raiken: Ne smem raniti nobenega drugega 
človeka.

Toche: Ne smem ubiti nobenega drugega 
človeka.

Johnson: Ne smem manipulirati z nobenim 
drugim človekom. 

Hendricks: Vendar to delaš. To delajo vsi 
poslovneži.

Raiken: Galerije so posel z umetnostjo. 

Toche:: Časopisi o umetnosti so posli z ume-
tnostjo. 

Johnson : Vi, kritiki, ste desna roka pri poslu z 
umetnostjo. 
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Čeprav jezik danes zveni malo nenavadno, 
postane tu jasno, kako zelo je GAAG proti 
razširitvi praktičnosti  v sistemskem procesu 
umetnosti. Že takrat so zavzeli stališče proti 
rasizmu in seksizmu. Februarja 1974 je Tony 
Schafrazi zagrešil atentat z razpršilom na Pi-
cassovi sliki Guernica, katera je bila razstavlje-
na v Museum of Modern Art. Mlad umetnik iz 
Irana je popisal sliko Guernica s sloganom »Kill 
Lies All«, s katerim je protestiral proti masakru 
»My Ali«. Zaradi dobrega firneža je bilo možno 
barvo zlahka odstraniti. Schafrazija je policija 
priprla. Jean Toche je kot reakcijo na ta dogo-
dek  v letaku pozival, naj zaprejo vse direktorje 
in kuratorje muzeja kot talce in jim sodijo pred 
ljudskim sodiščem za kulturni zločin. Zaradi te 
»grožnje« so Tocha zaprli, ga poslali k psihiatru 
in ga izgnali iz države. Po protestu umetnikov, 
ki pa so se oddaljili od Tocheve »totalitarne lo-
gike«, so Tocha izpustili in ustavili proces proti 
njemu. Ironija te zgodbe je: Nekaj let kasneje 
je Tony Schafrazi uspel kot trgovec z umetni-
nami in kot galerist. Še danes trguje v njegovi 
internacionalno znani galeriji v Chelsea, med 
drugimi z originalnimi deli Picassa!

Bolezen, smrt, vrnitev in »Mail Art«
V letih 1974–1990 se je Toche zaradi bolezni 
umaknili iz umetniškega aktivizma. Šele leta 
1990 je začel ponovno pisati tekste in manjše 
publikacije. Leta 2000 je umrla njegova žena 
Virginia Poe po dolgem boju z rakom. Že ne-
kaj let prej ga je začela priganjati k temu, da bi 
zaprosil za državljanstvo, ker se je bala, da ga 
bodo po njeni smrti izgnali iz države. Od leta 
1997 je Toche državljan Združenih držav Ame-
rike. S tem letom je njegovo umetniško ime 
Jean Toche tudi uradno zapisano v njegovem 
potnem listu. Svoje ogorčenje o internacional-
ni vladajoči politiki ali bolje povedano – politi-
ki vladajočih – je upodobil v svoji umetnosti. 
Jean Toche (78 let) živi danes odmaknjeno na 
Staten Islandu pred južnim delom Manhattna. 
Pri njegovi umetnosti gre za digitalne fotogra-
fije in skenirane podobe, ki so s pomočjo raču-
nalnika generirane in opremljene s pripadajo-
čimi teksti. V procesu nastanka so nadaljevanja 
Mail Art samo v velikem formatu in s pomemb-
no razliko, da jih ne pošilja več na vse naslove 
po svetu. Slike-tekste-kolaže Toche  sam nati-
sne in jih posuši v svoji kleti. Toche je – razen 

pri nabavi papirja in črnila – pri svoji produk-
ciji čisto avtarkičen. V večini primerov so slike 
avtoportreti, povezani z lastnimi komentarji o 
Bushevi administrativni politiki, kritike o vojni 
v Iraku in Afganistanu, kritike o zunanji politi-
ki, še posebej o varnostni in socialni politiki v 
notranjosti ZDA na splošno. Protiženska poli-
tika v islamskih državah in še posebej praksa 
izmaličenj pri obrezovanju genitalij pri mladih 
ženskah ali ekološka kriza zaradi globalnega 
segrevanja so pri Tochu priljubljene teme. Za 
material uporablja citate  iz časopisov, kot so 
New York Times, Wall Street Journal ali Staten 
Island Empire. To so kratka sporočila o do-
godkih, ki jih ponavadi spregledamo, majhni 
aspekti v člankih ali celo teme, o katerih se vro-
če diskutira, katere Toche uporabi kot material 
in s katerimi zbuja pozornost.               

27. marca 2004 je komentiral hinavske reakcije 
časopisov o Janet Jackson, ki je nehote razkrila 
svojo dojko med nastopom z Justinom Tim-
berlakeom. Ta dogodek je povezal z očitanjem 
državnega sodnika Ashcrofta, ki je pred svo-
jim nastopom prekril gol kip v ozadju, istoča-
sno pa je  neupravičeno utemeljeval ilegalno 
vojno. »Kakšno teptanje medijev in politikov 
po umetniški svobodi razgaljenega nasto-
pa J. Jackson z J. Timberlakea. Ta hinavščina 
kongresa,  ki določa: nobene golosti, nobene 
opolzkosti! Politični in ameriški puritanizem, ki 
ga pridiga dosledno veren državni sodnik As-
hcroft: »Prekrite gole kipe!« Prosim, učitelj, ali 
lahko ostanem v sobi?«

V umetnostnem delu, ki je nastalo 23. januarja 
2008 citira poročilo iz New York Timesa z dne  
18. januarja 2008:
Ottawa – priročnik za izobraževanje, ZDA, na-
vaja države, ki zapornike mučijo in trpinčijo. 
K temu doda: »Zaradi pritiska ameriške vlade 
bo kanadska vlada ta dokument ponovno na-
tisnila brez »sramotnega« citata. Amnesty In-
ternational je dobil dokument preko sodnega 
postopka. » (Ian Austen, NYT, 20. 1. 2008)« 

V enem izmed starejših del je Toche citiral, da 
je imel Exxon 2006  najboljše četrtletje in si po-
stavil vprašanje: »Kdo trdi, da pri vojni z Irakon 
ni šlo za nafto?« Hinavščino dobičkarjev posta-
vi v kontrast s številko 39 milijonov brezdom-
cev v ZDA. Pri neki drugi sliki opozarja na prei-
skavo, ki govori, da 61 % Američanov dejansko 
verjame v krščansko doktrino stvarjenja, ki jo 
podpira Busheva vlada. Večina Tochevih spo-
ročil razkriva, citate in graje dejanskih dogod-
kov, določena časopisna sporočila ali sarkastič-
no podkrepljene slogane, ironične kolportaže, 
ki razkrivajo nesorazmerje med domnevnimi 
motivi in njegovo ustvarjeno realnostjo. Več-
krat se teksti končajo z apeli k ukrepanju ali 
vsebujejo  preproste in ironične pozive: »Hey, 
dance whit me!« (Hej, pleši z mano!) Pri tem 
stoji vojna v Iraku in Afganistanu, domnevna 
vojna proti terorizmu, omejevanje ameriških 
državljanov  po 11. septembru 2001 z Patriot 
Act, notranji politični odziv na Bushevo admi-
nistracijo pri terorističnem napadu v centru 
Tochejevih del. 

Ločevanje med umetnostjo in politiko 
je nesprejemljivo
V kakšni zvezi pa je upodobitev lastnega telesa 
s tekstom? V prvi vrsti so to optični dokazi, da 
je Jean Toche s svojo fizično navzočnostjo, s te-
lesom 76-letnika, osebno proti uradni politiki. 
Ne ustavi se niti pri prikazovanju svojih najin-
timnejših delov telesa in jih uporabil na fakti-
čen, ironičen in sarkastičen način. Prepletanje 
slik in tekstovnih informacij iz njegove biogra-
fije in zasebnosti s komentarji o svetu je dokaz 
avtentične pozicije in služi pri  premagovanju 
ločevanja zasebnosti in javne sfere. Jean Toche 
podrobno opisuje svoj obstoj kot tudi informi-
ra o svojem zdravstvenem stanju, s tem zasta-
vlja svojo avtentičnost in poudarja tehtnost 

svoje motivacije. Že več let boleha za rakom 
na prostati in za poškodbo pljuč, zato ne potu-
je več. Čeprav bi mislili, da so te informacije v 
škodo njegovi identiteti, jih Toche uporablja in 
razlaga v svojih delih. On jih jemlje zelo resno, 
čeprav uporablja pri sporočanju teh informacij 
različna stilna sredstva, tudi humor in ironijo. 
Jean Toche je anarhist ali radikalen demokrat, 
nekateri v njem vidijo moralista v smislu po-
duka in informiranja. Čuti se zavezan s svojo 
umetnostjo spoznanja  ustrezno unovčiti. Lo-
čevanje med umetnostjo in politiko za njega 
ne obstaja, je nesprejemljivo. Umetnik ima 
odgovornost, ki jo mora ustrezno izpolniti. S 
tem se Toche pridružuje tradiciji individualne-
ga protesta, ki se poimensko in z identifikacij-
skim poreklom tožilca vplete v igro. Emile Zola 
je leta 1898 s svojim znanim javnim pismom, 
naslovljenim na francoskega predsednika, in-
terveniral v korist obsojenemu judu Alfredu 
Dreyfusu. Za to je moral plačati ceno in zapu-
stiti državo. Njegov J'accuse je postal simbol 
poguma  proti hegemonistični politiki, ki se ne 
prestraši rizika družbenega izobčenja.

Jean Toche se je že skliceval na to tradicijo s 
pismom in slikami. Od oktobra 2003 do konca 
2005 je uporabil format 10 x 15 cm in izdelal 
200 različnih motivov. 

Ta zgodovinski ekskurz skuša prikazati Toche-
jevo pojmovanje o odgovornosti umetnika 
in kulturnih delavcev v družbi in z  njegovim 
vztrajanjem v zvestobi. Namesto neposrednih 
telesnih akcij in dogodkov, ki jih zaradi starosti 
in bolezni ne more izvesti, dela v svojem stu-
diu s fotografijami svojega telesa in brez stra-
hu prikazuje gole  dele svojega telesa in tako z 
avtentičnostjo in resničnostjo poudari resnost 
svojih sporočil.  Sama umetnost je postala bolj 
igriva.

Na zadnji strani starejših Mail Art kart kot tudi 
na aktualnih velikih slikah se nahaja tu ome-
njeni tekst, ki dovoljuje uporabo njegovih del 
brezplačno, dokler uporabnik ohranja integri-
teto del. 

»Umetnost mora napasti čute, se 
upirati lastnim vedenjskim vzorcem 

in prepričanjem in prodreti 
do človekove notranjosti.«  
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Credo, ki ga je Guerilla Art Action Group formulirala  v sestavku leta 1970 z naslovom 

Auf zu einem neuen Humanismus (Novemu humanizmu naproti).
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Pričujočo razstavo je organiziral RAUM AU ob podpori mnogih institucij, trgovskih, gostinskih in poslovnih lokalov v jedru Slovenj Gradca ter 
posameznikov. Partnerji projekta so (po abecednem vrstnem redu):

3DVA – Trafika, ABA - Optika-Foto d.o.o., prof. Andrej Makuc, APRIL – nepremičnine, AROMA Gani Dakaj s.p., BALMI d.o.o. (LISCA, PEPITA, LER-
ROS, ARS CAFE), Black Jack, Cvetličarna Orhideja, ECCO d.o.o, INN d.o.o, Fizerski Studio Bojana Smrtnik s.p., GRAM marketing d.o.o., KOMPAS 
Turistične storitve Mateja Lorbek s.p., Koroške Pekarne d.d., La Scarpa, Leonardo d.o.o., MAJA, d.o.o., MALČEK Založnik Tanja s.p., Manuela 
Gandini, Marjanca Matvoz Vilma s.p., Matthias Reichelt, Medičarstvo in svečarstvo Perger, Mestna Kavarna, Mestna Občina Slovenj Gradec, 
Mladinska knjiga Trgovina d.d., MOCIS – Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, NKD, NLB d.d. - Podružnica Koroška, Obutev Tejči, 
PREVENT - Prodajalna Ježek, Probanka d.d., Prodajalna “Tajda” Anica Krevh s.p., Steklarstvo Vitko Jože s.p., Tomas Sport Trgovina Mateja Rojnik 
s.p., Turkiz Jerneja Vaukan s.p., Urar Peter Vrunč s.p., Urarstvo ključi Dušan Nabernik s.p.,VABO d.o.o., Veur d.o.o., Žilnik prodaja obutve, Zlatar-
stvo in graverstvo - Janez Pečnik s.p.
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