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Nena,

sprašuješ me po moji strokovnosti na področju oblikovanja, umetnosti in poslovanja. Da ne boš živela zaslepljena
zaradi pomanjkanja informacij, ti z veseljem pomagam. 

Diplomiral sem iz industrijskega oblikovanja pri profesorju Saši Maechtigu na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani. Bil sem soustanovitelj in kreativni direktor studija Asobi, ki se je ukvarjal z razvojom produktov
in blagovnih znamk. Elektonska oprema, športna oprema, pohištvo, da ne naštevam. Poleg mednarodnih priznanj za
produktno oblikovanje sem najbolj ponosen na kreativno zasnovo projekta Islelounge (www.tokiotokio.com/tokio.---
isle-lounge.html), ki se uspešno trži na najbolj zahtevnem mednarodnem trgu že več kot deset let. Toliko na kratko o
“grafičnem oblikovalcu”.

Po desetih letih ukvarjanja s produktnim razvojem, sem se odločil za raziskovanje in razvoj oblik v umetnosti. Tu sem
zelo ponižen, ker smo umetniki služabniki morfologije, estetike in etike. Z različnimi sodelavci, večino z Draganom,
Dunjo in Špelo, sem izvedel več kot 50 produkcij, od nacionalnih gledaliških odrov do osrednjih mednarodnih
muzejev in galerij. Bolj podrobno si lahko ogledaš na www.finstitut.net/mihatursic. Veš, umetnost ni tekma za uspeh,
je predvsem neprestano raziskovanje človeškosti, kateri nikoli ne pridemo do konca. Verjetno zato, ker tako kot vse
živo, neprestano prehaja iz ene oblike v drugo in pri tem proizvaja neštete odtise v naši skupnosti, in ti odtisi so
potem ta umetniška dela, ki jih proizvajamo. 
V tej ponižnosti mi nekako ni do hvale, te bom samo informiral o zadnjem projektu, ki je nastal v sklopu evropskega
FET projekta. Povprašaj na MGRT kaj so EU FET projekti. V sodelovanju s superračunalniškimi centri na Škotskem,
Angliji, Franciji ter Španiji sem kot soavtor razvil umetnino, o kateri so članek objavili tudi v najbolj prestižni reviji za
povezavo umetnosti in znanosti Leonardo (http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/LEON_a_01469). Projekt
je bil v zadnjem mesecu predstavljen na Ars Electronici v Linzu ter v Bozarju v Bruslju.

Veliko manj ponižen in celo zelo ponosen pa sem na delo, ki sem ga naredil na področju kulturalizacije vesolja.
Omenil bi predvsem začetek in višek. Prvega predstavlja spominska soba Hermana Potočnika Noordunga, katero ne
vem če si kdaj obiskala, ker jo je trenutni vitanjski župan podrl, toda kot sem informiran, imaš v svojem programu
izvedbo njene rekonstrukcije. Višek na področju kulturalizacije vesolja pa mi pomeni predstavitev Republike Slovenije
na Mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah. Napisal sem projekt, na presenečenje dobil odobreno financiranje,
uspel pridobiti osrednje prizorišče v Benetkah, posneti referenčno video gradivo s kozmonavti na mednarodni
vesoljski postaji (vimeo.com/105110107) ter vzpostavljati vesoljsko arhitekturo v arhitekturnem kontekstu. Ponosen
sem tudi na priznanji Evropske vesoljske agencije in Ruske kozmonavtske akademije, obe iz leta 2016.

Glede poslovnega uspeha moram priznati, da mi na ta način kot ga ti razumeš, nikoli ni bil cilj. Na poslovnost gledam
bolj ontološko, skozi razumevanje oeconomusa, torej oskrbnika oekosa. Ne tistega, ki bi izkoriščal okoljske in
človeške vire za proizvodnjo lastnega dobička, temveč bolj v kontekstu trajnostnega omogočanja razvoja okolja in
človeka v njem. Zato nisem nikoli najemal 16. letnikov tako kot jih očitno ti, temveč sem vedno vabil k sodelovanju
sposobne posameznike, ki so se prepoznali v delu, imeli neko lastno zadovoljstvo ter od tega spodobno živeli.
Zato mi poslovni uspeh ne pomeni nakaj kar bi pridobil zase, temveč predvsem to, da sem uspel (tudi) z lastnimi
sredstvi financirati osnovno opremo Ksevta s katero smo lahko začeli izvajati program od otvoritve dalje, ter s tem
omogočiti osebne dohodke za ekipo iz opravljanja lastne dejavnosti in ne iz proračunskih sredstev, tako kot jih imaš ti
sedaj na voljo.
Na žalost sem res izkusil določeno obliko poslovnega propada, toda predvsem zato, ker so se določeni politični
odločevalci odločili, da oni ne bi sodelovali pri tem sicer javnem projektu. Me prav zanima kako poslovno bi bila ti
uspešna, če bi ti popolnoma ukinili javna sredstva. Verjetno bi naslednji dan dala odpoved in bi ti dol viselo za
inštitucijo. No, jaz nisem tak!

Obžalujem tvoje neinformirano in pristransko pisanje o meni. Seveda ga ni težko razumeti. Si pač orodje v rokah
napačne politike. Na položaju si se znašla kot bližnja sodelavka državnega sekretarja v kabinetu vlade, in ne zato,
ker bi bila primeren kader za vodenje mednarodnih in medresorskih inštitucij. Kot sem ti že omenil, nimam res nič
proti tebi osebno. Kot posameznica si zaslužiš vso dostojanstvo. Toda kot javna uslužbenka, ki je bila na funkcijo
nastavljena iz določene politične pozicije, bi morala biti verjetno sposobna razumeti vlogo družbene kritike. Še
posebej zato, ker tvoji politični botri zastopajo družbeno izključevanje in izkoriščanje.

Zato tebi, tistim, ki jih zastopaš, ter javnosti vedno ponavljam — sem preveč vztrajen, da bi dopustil uničenje
inštitucije za umeščanje umetnosti in humanistike med vesoljske aktivnosti — in sem za to pripravljen plačati najvišjo
ceno! Do sedaj tudi z gladovno stavko.

Miha
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