
V	poznejši	zahodni	kulturi	in	zlasti	v	zgodovini	umetnosti	te	dejavnosti	niso	
bile	 več	 tako	 ostro	 zamejene,	 kasnejše	 prevladujoče	 razumevanje	 je	 celo	
vodilo	proti	 njihovi	 konvergenci.	 /…	 /«	Proces	približevanja	 teh	pomenov	
ima	skozi	stoletja	različne	geneze,	gotovo	pa	je	zanimiva	Marxova	teza,	ki	
pravi,	 da	 »praksa	 ne	 izhaja	 iz	 človekove	 svobode,	 marveč	 iz	 dela,	 kot	
nujnega	 zagotavljanja	 življenjskih	 razmer,	 katerega	 pozneje	 prepoznamo	
kot	izvor	zasebne	lastnine.«			
Vse	to	še	kako	velja	tudi	za	razstavo	HOMO	FABER.	
	
	
Razstavo	odpiramo	ob	obeležitvi	165	let	železarstva	v	Štorah.		
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Fotografska	razstava	HOMO	FABER	prikazuje	delo	v	železarskem	podjetju	v	
moderni	 dobi.	 Avtor	 je	 v	 fotografski	 objektiv	 ujel	 prizore	 vsakodnevnega	
delovnega	 procesa	 v	 podjetju	 ŠTORE	 STEEL	 med	 leti	 2008	 in	 2016.	 V	
ospredju	 njegove	 pozornosti	 je	 delavec,	 železar	 in	 jeklar	 v	 okolju,	 v	
katerem	dnevno	izdelajo	več	tisoč	ton	plemenite	jeklene	zlitine	in	jeklenih	
izdelkov.	 Glavni	 igralci	 na	 odru	 umetnosti	 jeklarskega	 dela,	 z	 značilno	
scensko	 opremo	 jeklarskih	 strojev	 in	 naprav	 so	 delavci,	 ki	 s	 pomočjo	
umetniške	fotografije	vse	pogosteje	stopajo	v	svet	muzejev	in	galerij.		
	
Fotograf	 ni	 sledil	 zgolj	 umetniški	 dimenziji	 ustvarjenega	 prizora,	 temveč	
tudi	 dokumentarnosti,	 da	 ohrani	 podobo	 sodobne	 opreme	 in	 delovnih	
procesov.	 Industrijsko,	 železarsko	 in	 jeklarsko	 dediščino	 vedno	 bolj	
prepoznavamo	 kot	 dediščino,	 ki	 jo	 je	 potrebno	 ohraniti.	 Industrija	 je	
namreč	 v	 preteklosti	 ustvarila	 dobrine,	 ki	 so	 izraz	 identitete,	 tradicije	 in	
vrednot,	 zato	 so	 te	 del	 kulturne	 dediščine	 in	 predmet	 varovanja	 in	
hranjenja.	Kadar	govorimo	o	 industrijski	dediščini,	v	ospredje	postavljamo	
tehniško	 dediščino,	 tovarniške	 hale,	 orodja,	 stroje,	 naprave,	 je	 pa	
industrijska	dediščina	še	veliko	več.	Obsega	vso	delavsko	kulturo	ali	kulturo	
delavcev,	 povezano	 s	 kulturno	dediščino	 posameznih	 industrijskih	 panog.	
Tako	 ob	materialni	 dediščini	 ohranjamo	 in	 varujemo	 dragocena	 tehnična	
znanja	 in	 vedênja,	 ki	 se	 zaradi	 hitrega	 razvoja	 novih	 tehnologij,	 novih	
strojev	 in	 naprav	 pozabljajo	 in	 izginjajo,	 hkrati	 z	 njimi	 pa	 tudi	 različna	
poimenovanja	 orodij,	 naprav,	 postopkov	 in	 poklicev.	 Delo	 je	 neločljivo	
povezano	s	človeštvom	in	omogoča	njegovo	dostojanstvo,	hkrati	pa	je	ena	
od	pomembnih	kategorij	opredeljevanja	družbe	oziroma	civilizacije.	Zaradi	
industrijskih	revolucij	se	je	v	številnih	podjetjih	sprva	še	prevladujoče	ročno	
delo	 skupaj	 s	 preprostimi	 stroji	 umaknilo	 računalniško	 krmiljeni	
proizvodnji.	Tako	je	sodobna	tehnologija	počasi	zamenjala	ročno	in	fizično	
delo	in	zmanjšala	število	delavcev.	

Razstava	HOMO	FABER	je	del	Slovenske	poti	kulture	železa,	ki	že	desetletje	
in	 pol	 promovira	prav	 železarsko	dediščino	 in	 jeklarsko	 tradicijo,	 fotograf	
Gorazd	Tratnik	pa	je	eden	od	pobudnikov	in	nosilcev	tega	vseslovenskega	
gibanja,	povezanega	z	Evropsko	potjo	železa.	Med	leti	2007	in	2013	je	bila		
Slovenska	pot	kulture	železa	tudi	na	seznamu	Evropskih	kulturnih	poti.	
	
Pomensko	je	razstava	nadaljevanje	razstave	PODOBE	DELA	iz	leta	2012,	na	
kateri	smo	predstavili	izbrane	fotografije	z	železarskimi	motivi,	kot	so	jih	v	
obdobju	 od	 začetka	 fotografiranja	 do	moderne	 dobe	 v	 svoj	 objektiv	 ujeli	
različni	 avtorji.	 Fotografije,	 ki	 jih	 predstavlja	 avtor	 na	 tej	 razstavi,	 so		
dokument	novejšega	obdobja.	Veliko	povedo	o	delu	 in	življenju	v	tovarni.	
Najpomembnejše	pa	 je,	da	dajejo	poudarek	delu	kot	vrednoti,	kar	 je	zelo	
pomembno	 danes,	 ko	 družba	 preveč	 	 ceni	 in	 podarja	 neke	 druge	 vrline.	
Oko	fotografa	je	izbralo	ljudi	v	delovnem	okolju	in	jih	zapisalo	v	zgodovinski	
zapis.	 Na	 pričujočih	 fotografijah	 	 vidimo	 v	 glavnem	 prizore,	 kjer	 delavci		
nazorno	in	realistično	ustvarjajo	v	procesu	dela.		
Pri	tem	se	bomo	spomnili	razstave	PODOBE	DELA,	kjer	je	avtorica	teksta	k	
razstavi	mag.	Alenka	Domjan	zapisala,	da	so	fotografije	dela	»prepojene	s	
simbolno	napetostjo,	ki	jo	danes,	če	se	ozremo	k	vprašanju	Hannah	Arendt	
(Vita	 Activa):	 Kaj	 pravzaprav	 počnemo,	 ko	 smo	 dejavni?,	 razbiramo	 kot	
razliko	pojmov	ʿdeloʾ,	ʿustvarjanje,	proizvodnjaʾ	in	ʿdelovanje,	praksaʾ«.	Ana	
Vujanović	v	 razpravi	o	Poezis	 in	Praksis	 (Maska,	Revija	za	 teorijo	scenskih	
umetnosti,	2010)	opredeljuje	pojem	dela	kot	»stvar	človekovega	cikličnega	
metabolizma	z	naravo,	ki	izhaja	iz	potreb	njegovega	biološkega	položaja	in	
ga	kot	takega	deli	z	vsemi	živimi	bitji	na	Zemlji,	medtem	ko	sta	proizvodnja	
in	 praksa	 dejavnosti,	 zaradi	 katerih	 je	 človek	 specifičen	 in	 edinstven	 na	
planetu.	/…	/.	V	antičnem	svetu	so	bili	ti	pomeni	v	hierarhičnem	razmerju.	
Delo	 je	 bilo	 umeščeno	 na	 najnižjo	 stopnjo,	 saj	 je	 bilo	 usmerjeno	 v	
zadovoljevanje	potreb,	ki	izhajajo	iz	človekovega	biološkega	položaja;	sledi	
proizvodnja,	 ki	 zagotavlja	 materialni	 svet	 objektov,	 v	 katerem	 v	 okviru	
civilizacije	 živi	 človek,	 tako	 da	 se	 lahko	 na	 koncu	 s	 prakso	 ukvarja	 samo	
svoboden	 človek	 (človek,	 osvobojen	 potreb),	 ki	 se	 usmeri	 v	 urejanje	
družbenega	položaja.		
	


