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59 rue de Rivoli, Pariz
Vse poti vodijo v Rim, a ena pot v Franciji, rue de Rivoli, ta vodi k hiši, v kateri 

živijo in ustvarjajo umetnice in umetniki. 59 rue de Rivoli, Pariz – to je točen 
naslov te hiše. Rue de Rivoli je tista cesta v Parizu, po kateri se pride do Musée 

du Louvre, enega najpomembnejših svetovnih muzejev umetnosti. Pa se na 
poti do muzeja v Louvru ustavimo na rue de Rivoli 59 v Parizu.

Več na straneh II, III  in IV      ›     ››     ›››     ››››
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Leta 1999 so se trije umetniki nastani-
li v zapuščeni hiši na cesti Rivoli, številka 
59. Prej je v tej hiši imela svoj sedež ban-
ka. Že nekaj dni kasneje so se v hiši na-
selili še drugi umetniki. Šest let kasneje, 
leta 2005, je mestna uprava Pariza kupi-
la to hišo. Tako je zaživela zamisel hiše s 
samimi ateljeji umetnic in umetnikov. Že 
od vsega začetka je ta hiša za vse tiste, ki 
se zanimajo za sodobno umetnost, posta-
la neke vrste romarski kraj. Tu lahko vi-
dijo, kako umetnost nastaja, preden se kot 
posamezne slike ali objekti podajo na ro-
manje po svetu in morda ostanejo kje v tej 
ali oni galeriji po svetu, morda kdaj tudi v 
muzeju v Louvru, lahko pa se tudi izgubi-
jo. Nekaj je treba vedeti o tej hiši. Sob v tej 
hiši ni. Sobam se tu reče atelje. Vsak ate-
lje, ki lahko ima več sob, je drugačen in 
drugačne so tudi slike. Včasih so temne, 
včasih svetle, vse skupaj pa kažejo, na ka-

teri točki se je znašla sodobna umetnost 
prav v tem trenutku, ko kdo prestopi prag 
te hiše, v kateri se tako kot prej, ko je še 
bila banka, nahajajo papirji ali platna izje-
mne vrednosti. 

Danes ustvarja v tej hiši pod skupno 
streho 30 umetnic in umetnikov. Petnajst 
umetnikov lahko živi v hiši več let, 
druga polovica pa se naseli v to hišo za 
tri mesece ali šest mesecev. Vsi ateljeji 
umetnic in umetnikov na rue Rivoli so 
dostopni za javnost. Med njimi sta dva 
umetnika in umetnica, ki so se na poti 
med Ameriko, Nemčijo in Irsko čisto na 
koncu znašli v Franciji. Njihov trenutni 
naslov je 59 rue de Rivoli, Pariz. 

Cestni hrup utihne v 
trenutku, ko stopim v hišo. 
Obdaja me mirno okolje. Tako 
je, kot bi stopila na oblak.

Lino da Vinci, italijanski umetnik 
in slikar, ima že tri leta svoj atelje v hiši 
umetnikov. Lahko ga je najti. Dela in 
živi v 2. nadstropju. Umetnik dela med 
Francijo in Italijo. Tudi v Italiji ima atelje. 
Ko govori o svojem delu, žarijo njegove 
oči, kot bi se nekje znotraj vklopila luč. Na 

mizi, ki je polna risb in skic, je postavljena 
inštalacija. Zgleda kot steklena škatlica. 
Na njej so narisane različne abstraktne 
oblike. Umetnikova roka išče nekaj za 
mizo. Pritisne na gumb. Škatla zasveti. 
Enako kot umetnikove oči nekaj 
trenutkov prej. Nekaj se spremeni. Nekaj 
se zgodi. Potem kratek trenutek tišine, ko 
umetnik gleda inštalacijo. Tudi sonce je 
prišlo v sobo. Umetnik se nasmehne in s 
čopičem v levi roki kaže na risbe na steni, 
kot da bi brez besed hotel razložiti, kaj 
pomenijo.

Sam pravi, da njegove risbe morda 
niso »à la mode«. Zanj je pomembno 
ustvarjati umetnine, ki so prepoznavne 
in avtentične. Nekaj, kar ima svoj stil in 
ni kopija. Zaradi tega tudi ni pomembno, 
če nekaterim ljudem ni všeč, kaj vidijo. 
Umetnik pravi, da njegove slike in 
inštalacije verjetno niso za vsakega, a da 
je to lahko tudi kaj dobrega. 

Vsakih nekaj minut prihajajo ljudje in 
si ogledujejo stene polne barv in se tiho 
sprehajajo, skoraj že pobožno po spiralnih 
stopnicah, ki vodijo do šestega in s tem 
zadnjega nadstropja.

Opazno je, da ima Lino da Vinci po-
seben odnos do luči. Pravi, da želi z lu-
čjo spremeniti pogled na svoje risbe. Luč 
mu daje poseben občutek. Z lučjo bi rad 
gledalcem odprl nove poti. Z lučjo hoče 
spremeniti pogled na delo in mu dati novo 
smer. 

VERENA GOTTHARDT  

59 rue de Rivoli, 
Pariz
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Umetnika ne motijo sprehajajoči ljudje. 
Vedno znova ima umetniške rezidence po 
svetu. Imel jih je že v Berlinu, na Irskem 
in v Španiji. Zanj je javni dostop v hišo 
umetnikov nekaj novega, saj so umetniški 
ateljeji največkrat zelo privatni in zaprti. 
»Zame je to prvič, da imam direkten stik 
z javnostjo in z ljudmi, ki pridejo k meni v 
atelje in si ogledajo moje delo.«

Na vprašanje, če lahko živi od svoje 
umetnosti, se izraz na obrazu malo spre-
meni in odgovori, da je mogoče živeti od 
umetnosti, a da je bilo v 90-ih letih prej-
šnjega stoletja veliko bolj enostavno pro-
dati delo. V današnjem času nekateri lju-
dje v umetnosti ne vidijo dela in napora, 
ki se za tem skrivata. Primerja s tehni-
ko. Če stane i-phone 300- do 1000 evrov, 
je to nekako v redu, ampak cena risbe, ki 
stane 300 evrov, je nekaterim ljudem pre-
več. Popolnoma nerazumljivo jim je, za-
kaj naj bi slika stala toliko. 

Lino da Vinci poučuje v javni šoli v 
Genovi v Italiji. Zanj je pomembno, da 
lahko pripoveduje učencem iz svojega 
življenja kot umetnik. Za učence pa je 
pouk likovne vzgoje še posebej zanimiv, 
če ga poučuje umetnik, ki je med drugim 
že razstavljal na Japonskem, v Italiji, v 
Londonu, v Berlinu in v Parizu.

Biti umetnik pomeni za Lina da Vincija, 
komuniciranje z ljudmi na zelo občutljiv 
način in jim posredovati majhen košček 
svojega doživetega in svojega mišljenja.

Tri nadstropja višje visijo na steni 
akrilne slike. Zelo abstraktne so. Na 
stenskih policah so postavljene glave 
iz stiropora. Na glavah so nataknjeni 
kubični barvni okrasi. Približuje se 
ameriška umetnica Swain McCaughrin, 
ki je ustvarjalka teh risb in skulptur. 
Dejansko jih je mogoče nositi na glavi. 

Swain McCaughrin bo imela 
svoje mesto v ateljeju za tri mesece. 
Umetnica prihaja iz Oklahome. Na 
koncu njenega umetniškega ustvarjanja 
in življenja v tem ateljeju v Parizu se bo 
vrnila v Berlin, kjer živi.

Že na prvi pogled je opazen kontrast 
med intuitivnim ustvarjanjem in 
natančnim delom. Njeno delo je precizno 
delo. Njen delovni prostor je ogledalo 
njenega ustvarjanja. Vse ima svoj prostor. 
Vse ima svoj red. Vse svojo simetrijo.

Ustvarja nakit in okraske iz papirja, 
ki jih je mogoče nositi na glavi ali okoli 
vratu. Pravi, da je to geometrična moda. 
Poleg tega tudi izdeluje nakit s pomočjo 
tridimenzionalnega tiska. Nasprotno k 
njenim slikam in risbam so »skulpture« iz 
papirja zelo natančne. 

Umetnica pravi, da je bilo risanje 
zanjo kot olajšanje, saj ji ni bilo treba 
paziti na to, kako bo na koncu izgledalo. 
Instinktivno risanje z akrilnimi 
barvami in zelo kontroliranim delom 

na geometrični modi je bilo zanjo 
to, kot bi se česa znebila. »Zame je 
bilo to kot osvoboditev in istočasno 
samopremagovanje, saj v svojem delu 
bolj stremim k redu. Težko sem kaotična. 
Navadno je vse na svojem mestu.« Tako 
pripoveduje umetnica. Njene risbe so kot 
podvodni barvni bliski. Pripoveduje, da 
ji je bila pri risanju v pomoč glasba, ki je 
dala vsaki sliki tisto končno razpoloženje.

Za Swain McCaughrin je umetnost nuj-
nost vizualizacije doživetega. Dostopna 
je vsakemu, ki se za to zanima. Njena dela 
so bila že razstavljena v Berlinu in New 
Yorku.

Atelje ameriške umetnice vodi v nasled-
nji prostor. Na strani je postavljena 
miza in za njo sedi mož z brado. Ravno 
si ogleduje skice, ki kaotično ležijo na 
mizi. Dvigne pogled in tako se začne nov 
pogovor z novim umetnikom.

Marc Olsen se je s 40-imi leti od-
ločil, da se bo iz Pensilvanije preselil v 
Francijo. Začel je kot arhitekt in je da-
nes še vedno registriran arhitekt v Ame-
riki. Najraje ustvarja na papirju z voden-
mi barvami, z ogljem in redko kdaj tudi z 
akrilnimi barvami. 

Umetnik vstane in se poda proti 
vratom, ki vodijo v še manjšo, a zelo 
svetlo sobo. Na steni visi več majhnih risb 
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kvadratnega formata. Njegove oči gledajo risbe. 
Vidna volja ustvarjanja. 

Pripoveduje. 
Med obešenimi risbami so novejše in starejše. 

Pred nekaj leti je čutil potrebo. Hotel je posneti 
dogodke, ki se zgodijo vsak dan. Zamislil si 
je: vsak dan si bo vzel čas in narisal risbo, ki 
razloži dogodek v dnevu. Začel je risati črno-
bele osnutke in skice. Polagoma so njegove 
skice postajale bolj pisane.

Na vprašanje, če se spominja vsakega dogod-
ka, pravi, da se. Drugače pa ima vse čisto na-
tančno napisano za okvirjem. Zadostuje, da 
risbo obrne. S prstom kaže na zelo kaotično 
barvno sliko in reče: »Ta se imenuje „dol po zaj-
čji luknji“, to sem narisal dan po volitvah.« Nje-
gov obraz se drzno nasmeji.

Pripoveduje, kako je prispel do ateljeja v hiši 
59 Rivoli. Na začetku je hotel samo spoznati 
nekega umetnika v 2. nadstropju. Hotel je 
izvedeti, kakšno je življenje kot umetnik v 
Parizu. Vprašal se je, če je to sploh mogoče. Ta 
umetnik mu je nato svetoval, naj se poteguje za 
mesto. Tako je torej našel svoje mesto v hiši. 

Ko Marc Olsen govori o drugih umetnikih, 
ki so tudi v hiši, se sliši, da je to več kot umet-
niški kolektiv. Na začetku med seboj neznani 
umetniki so postali umetniški prijatelji, ki 
ustvarjajo pod isto streho in si medsebojno 
ogledujejo svoja dela. Umetnik pravi, da tukaj 
ne poznajo ljubosumnosti. Vsak spoštuje drug 
drugega v svojem prostoru. To je tudi razlog, 
zakaj hoče še dlje ostati v hiši umetnikov. »To 
so ljudje, ki trdo delajo to, kar jim leži pri srcu. 
To so resnično čudoviti ljudje.«

Trenutno se Marc Olsen ukvarja s silovito 
francosko zgodovino. Raziskuje kraje, kot so to 
vrtovi in parki v Parizu, kjer se je v zgodovini 
zgodilo kaj hudega, a so danes vidni kot idilični 
in zelo mirni kraji. To sta na primer vrtova kot 
Jardin de Luxembourg (1914–1918 prva svetov-
na vojna) in Jardin de Tuileries (francosko-pru-
ska vojna 1870–1871). Umetnik pravi, da je to na 
začetku raziskovalno delo. Takole dela: Na za-
četku napravi raziskave in iz tega nastanejo ski-
ce in poskusi. Poskusi v obliki risb pa so obešeni 
na steni. »Na koncu bo nastal katalog.« 

In ko govori, gre vedno več ljudi mimo. V 
mislih je vprašanje, če ni morda tudi kaj takih 
ljudi, ki kaj vzamejo v trenutku, ko nihče ne 
gleda. »Seveda ni mogoče biti v hiši vsako 
sekundo in paziti na to, da ostane vse tam, kjer 
je. Zgodilo se mi je že, da je kdo s seboj vzel 
moje tri stare zvezke, v katerih so bile stare 
risbe. Še vedno ne razumem, zakaj kaj takega 
stori.« Marc Olsen se nasmeji in še enkrat v 
smehu reče, da res ne razume, saj risbe sploh 
niso bile tako pomembne. Vidi se, da jemlje to 
zadevo s humorjem.

Stopnice so polne risb in barv. Stene celot-
ne hiše so okrašene s stavki. Tu in tam se sliši 
glasba, ki zveni oddaljena v kakem ateljeju, a v 
glavnem je to mirno okolje z mirnimi zvoki.

In naenkrat postane glasno. 
Oblak pod mano se raztopi in 
znajdem se na cesti Rivoli.


