Nema slobode bez obaveza 
Čitajte Marteka!

Srečevati se z nadvse ustvarjalnim umetnikom, odličnim komentatorjem in preciznim »ilustratorjem« osebnih zgodb in z njimi inherentno povezanih družbenih tem, vedno s kritično distanco in zavedanjem, da gre le za še en individualni pogled na obča dogajanja, predstavlja izziv še tako raziskovalno naravnanemu kuratorju. Neskončna količina umetniške produkcije, pregovorno nekakšen zaščitni znak Vlada Marteka, lahko predstavlja namreč sila težaven začetek soočanja z njegovim opusom, neglede na to, koliko je bilo do zdaj že javno prikazanega na razstavah, predstavljenega v knjigah, na predavanjih, zapisanega v različnih besedilih. Retrospektivne razstave zahtevajo vsakokrat znova čas za pregledovanje materiala, preučevanje referenc in vplivov, prebiranje gradiva in pogovore z različnimi akterji scene. Zato so srečanja in dialogi z umetnikom nadvse dragoceni, da se preverijo viri in vzori, osvetlijo osebne preference in iztočnice, tendence in razmišljanja o umetnosti ter njeni vlogi v življenju posameznika.
Iskrenost v izražanju ljubezni do umetnosti in življenja, odlično poznavanje filozofije in leposlovja, kar je za diplomiranega komparativista in filozofa ter dolgoletnega zaposlenega v knjižnici neizbežno logičen del njegove umetniške prakse, naredi pogovore z Martekom nesporno brezčasne in vedno znova zanimive. Poudarjanje ločnice med umetnikom in uslužbencem v knjižnici (z delom knjižničarja je začel leta 1979) je ena od eksplicitnih dialektičnih premis, s katero Martek operira v vseh pogovorih, predvsem pa, ko govori o razmejevanju med različnimi življenjskimi vlogami. Z retoričnim vprašanjem, ali je lahko nekdo stoodstotno umetnik in samo umetnik, razpre zanj eno bistvenih polemik o vlogi in poslanstvu posameznika v družbi, čeravno vedno znova poudari, da temeljno sporočilo v njegovih delih ni komentar družbe. Svojo vlogo, vlogo Vlada Marteka, razdeli na deset skupin, za katerimi se skriva nekakšna osebna življenjska filozofija. Tako nas v enem od svojih del, narejenih z zaponkami, seznani, da je: 10 % umetnik, 10 % otrok, 10 % oče, 10 % mož, 10 % patriot, 10 % sosed, 10 % prijatelj, 10 % sodelavec, 10 % sorodnik, 10 % državljan – v vsaki od teh vlog pa je 100 %. Zato je na svoj način tudi povedno dejstvo, da v knjižnici, kjer je služboval, ni ustvarjal umetniških projektov, če panogo umetnosti razumemo kot akt ustvarjanja fizičnih dokumentov oziroma predmetov, in ne kot kognitivni proces. Ta, skozi zgodovino vselej diskutabilna konvencionalna delitev med proizvajanjem predmetov na eni in mišljenj na drugi strani je osnova Marteku absolutno tuje paradigme neoliberalnega umetnika kot proizvajalca predmetov za prodajo. Sam namreč ne ustvarja umetniških predmetov z mislijo o njihovi prodaji, še manj o ugajanju trgu umetnosti in njegovi logiki ponudbe in povpraševanja. Umetnostnozgodovinski kanon umešča Marteka med konceptualne umetnike, katerih izhodiščna pozicija temelji prvenstveno na poudarjanju ideje, in ne na proizvajanju predmetov v materialnem, tehničnem in estetskem smislu. In to nesporno tudi je – po duši, vsebini in formi, predvsem pa po načinu razmišljanja in motrenja umetnosti znotraj družbenopolitične stvarnosti. Svoj pogled na umetnost in negativni odnos do umetnosti kot komoditete izrazi z izrekom: »Dobre ideje ne trebaju biti realizirane« [Ni nujno, da so dobre ideje realizirane].
Kljub temu da »neukvarjanje« z umetnostjo na delovnem mestu potrjuje tudi dejstvo, da njegovi sodelavci po večini niti niso vedeli, da je Martek (tudi) umetnik, sva s sokustosinjo Retrospektiva z naslovom Razstava z več naslovi, ki sva jo sokurirali s kolegico Ksenijo Orelj, je bila sprva prikazana v Muzeju moderne in sodobne umetnosti na Reki in nato v zelo spremenjeni obliki v Mestni galeriji Ljubljana / MGML. Za celoten vpogled v najin izbor je bilo tako treba videti obe razstavi.  po številnih obiskih ateljeja naleteli na mapo z malimi kosi papirja, nekakšnimi lističi z risbicami in piktogrami, ki so v zavetju njegovega hrbta tu in tam nastali v knjižnici. Takrat je postalo jasno, da sva vstopili v umetnikovo intimo in da imava, kljub začetnemu občutku absolutne neobvladljivosti materiala, vseeno precej dober vpogled v njegovo umetniško ustvarjanje. Omemba v knjižnici uporabljenih malih lističev papirja na tem mestu kliče po razlagi Martekovega tehtnega razmisleka o nosilcu in predvsem o njegovi ljubezni do formata A4, ki mu posveti kar nekaj del, kot na primer A4 Mon Amour. Ne gre samo za zelo prikladen in vedno dostopen papir, temveč zaradi pogoste uporabe tudi najbolj razširjen in nevpadljiv format. Martek pa ni preudaren samo pri uporabi formata, temveč se z veliko pozornostjo odloča predvsem o podlagi oziroma nosilcu sporočila. Vsaka podlaga ima namreč svoje materialne in tudi zelo jasne metaforične in asociativne posebnosti. Nosilec tako ni samo podlaga za umetniško delo, temveč je v mnogih primerih umetniško delo per se. Martek se zato smotrno odloča, katerega od svojih najljubših materialov bo uporabil – papir, natron, celofan, steklo, ogledalo, sneg ali pesek. 
Papir kot predmet zapisovanja bi lahko povezali s prvim vstopom v milje umetnosti, ko se Martek s točno določenim namenom, kot navaja v svojih biografskih zapisih, loti pisanja poezije: »Poezijo sem začel pisati zaradi punc.« Prav tako kot format A4 je kot nosilec vseprisoten tudi natron – ovijalni papir, ki se uporablja v knjižnicah, knjigarnah ali tiskarnah, skratka papir različnih, predvsem večjih dimenzij, ki mu prav tako ne pritiče posebna materialna vrednost. Tudi v tem primeru gre za zavestno negacijo tržne misli v umetnosti, ideje, da je materialno pomembnejše od sublimnega. Kar najbolj običajen papir je namreč Martekova stalnica, saj s papirjem ne želi aludirati na kakršnekoli estetske komponente svojega dela. Zato pa je zgodba drugačna, ko govorimo o materialih, kot so celofan, steklo in ogledalo ali pa sneg in pesek. Ti materiali velikokrat narekujejo končno zapisano misel in predstavljajo pomemben akcent v razmisleku o njihovi uporabi, medtem ko lahko njihovo nestalnost, prosojnost oziroma odbojnost razumemo tudi kot metaforo minljivosti oziroma bežnosti pogleda. Posebej pomembno mesto med njimi ima za umetnika ogledalo, saj odsev gledalca v ogledalu neizbežno prinaša tudi neke vrste samorefleksijo, pogled v lastni jaz ali poistovetenje z zapisano mislijo avtorja. Uporabo ogledala Martek primerja z glasnim branjem poezije, ki v nasprotju s tišino prinaša zvok, odmev, barvo in intonacijo. Kot je bil za Marteka vedno referenčen Vladimir Majakovski, zavzeti zagovornik glasnega branja poezije, saj le na ta način lahko resnično vpliva na posameznika-prejemnika, Martek glas poezije spreminja v likovni jezik in še dodatno stopnjuje idejo bolj direktne komunikacije s publiko, ko se odpravi na ulico, kjer agitira, piše grafite, izvaja performanse itd. Premišljena povezava med nosilcem in distribucijo sporočila je ključnega pomena tudi zato, ker odložena in zaprašena knjiga Marteku predstavlja največjo muko za poezijo, katere osnovna naloga je nagovarjati in revolucionarno oplajati slehernika. Prav ta strah pred »izgubljeno« vsebino je bistveni razlog, da se je Martek kot pesnik zatekel v polje likovne umetnosti. Njegova obsesivna strast do knjig se nazorno pokaže v njegovi »kvalifikaciji« knjig v risbi Želja po knjigi in v tem, da ves čas svojega umetniškega delovanja ustvarja prav vse oblike – klasično knjigo, samizdat, knjigo umetnika, poetski objekt in liromapo – lirično mapo. 
Ob razlagah materialov avtor vedno znova opozarja tudi na uporabo določenih barv, ki vsaka za sebe nosijo ikonografsko in ne (le) politično-ideološko podstat. Največkrat uporabljene barve so bela – pogled v poezijo, črna – barva upora, rdeča – barva življenja oziroma volje, zlata – dober oziroma srečen konec katerekoli misli, akcije oziroma barva vrhunca sublimacije. Pogosto se pojavlja tudi modra, le redkeje zelena in rožnata. Martek poleg podlage in barv, ki jih največkrat uporablja v risbah in tudi kolažih, na fotografijah, slikah in asemblažih, dela tudi s serijo štiridesetih piktogramov. T. i. piktogramska abeceda ima posebno mesto v Martekovem opusu in je osrednji likovni element, ki sporoča predvsem čustvena stanja in hotenja umetnika. Vizualno preproste oznake nimajo teže zaradi svoje likovne dovršenosti, gre namreč za zelo shematske upodobitve skrbno izbranih ali zamišljenih predmetov, temveč zaradi za Marteka bistvenih čustvenih vrednosti in sporočil. Sosledje piktogramov tudi ni določeno na osnovi njihove grafične podobnosti s črkami abecede, temveč zaradi Martekovih osebnih preferenc in hierarhije izbranih simbolov. Tako se na prvem mestu nahaja simbol hiše kot arhetip varnosti in zavetja, sledijo še embrio, maternica, postelja, skiro, stopnice, lestev, roka in tako naprej do štiridesete »črke« Martekove abecede. 
In ko v številnih obiskih umetnika spoznavava v pogovorih o nosilcih sporočila, barvah, ikonografiji in predvsem o vsebini, se soočiva tudi s kronološko konceptualizacijo ustvarjalnega opusa – tako se sprva seznaniva z Martekom predpesnikom, ki se v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja v begu pred klasično poezijo zateče v likovno umetnost. Njegova kritika institucije književnosti in že omenjeni strah pred prezrto poezijo sta usmerjena predvsem v demistifikacijo avtorstva, s katero se vedno znova spopada tudi v polju likovnosti. In prav fazo predpoezije jemlje kot nekakšno pripravo za poezijo, razbremenjeno vzvišenega, individualnega in avtorskega. V tem obdobju dominirajo akcije in agitacije na ulicah Zagreba, na kopališču ob Savi, pa tudi pisanje grafitov, organiziranje umetniških dogodkov, ustvarjanje objektov-podlag za pisanje poezije, sestavljanje kolažev iz obstoječih knjig, dekonstruiranje in rekonstruiranje knjig v nove celote. V kasnejšem obdobju njegovega ustvarjalnega opusa sledi faza t. i. postpoezije. V tem obdobju se osebne zgodbe neogibno prepletejo s političnimi in družbenimi spremembami v njegovi neposredni okolici, ne spreminja pa se le družbena stvarnost, temveč tudi estetski in teoretični kodi znotraj polja umetnosti. Vsekakor dobršen nemir v ustvarjalni proces prinese pojav transavantgarde z debutom na beneškem bienalu in ključnim protagonistom Achillejem Bonitom Olivo, ki močno zaznamuje Martekovo razmišljanje o umetnosti. V tem času je na likovni ravni njegovih projektov zaznati prehajanje in združevanje različnih žanrov – vizualne poezije, slike, risbe, besedila, fotografije, asemblaža, na vsebinskem nivoju pa se mešajo duhovnost, religija in precej eksplicitno tudi politika. Prav v tem času nastane piktogramska abeceda, njen pojav pa lahko razumemo kot nekakšno racionalistično redukcijo, ki postpoezijo prenese iz predpoetske razumske faze v polje sublimnega, duhovnega, čustvenega. 
Naj za konec omenim še Martekovo doslednost v tretmaju umetniških del. Tehnike kolažiranja, prerisavanja, trganja, luknjanja, spenjanja, zabijanja, mavčenja knjig in papirja, združevanja različnih materialov na isti podlagi so samo nekateri od Martekovih »strastnih poljubov« z umetnostjo. Njegov atelje je nekakšna časovna kapsula in obenem celostna umetnina, Gesamtkunstwerk; vsak del stanovanja – stena, miza, stol, omara, pečica, toaletni prostor, radiator, vrata, okno – je tudi podlaga za prikaz umetnosti ali pa sámo umetniško delo. »Kopánje« po Martekovem ateljeju je tako nikoli dokončano delo, saj se z odpiranjem nepreglednega števila različnih map, škatel, vrečk, zavojev, kozarcev in raznoraznih nepredstavljivih nosilnih pripomočkov odpira vedno nov vpogled v globino njegove produkcije. Prav zato je dialog z Martekom najpomembnejše orodje za razumevanje njegovega neizmerno plodnega ustvarjalnega opusa, saj mnoge izrečene misli sploh niso bile nikoli zapisane, temveč so kot izreki ostale le v njegovi glavi. Za pisanje o njem in njegovem druženju z Grupo šestorice avtorjev, ganljivem prijateljstvu z Borisom Demurjem, neizmerni ljubezni do poezije in filozofije ter o njegovih vedno znova metaforično in eksplicitno pristnih citatih bi bilo potrebno drugačno in veliko daljše besedilo. Njegovo pripovednost lahko zaobjamemo in obeležimo v obliki razstave ali besedila le, če smo v stalnem stiku z njegovim neumornim pripovednim duhom. Oziroma, če povzamem z enim stavkom: Dragi bralci, čitajte Marteka! 

