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Na otvoritvi bo nastopila glasbena skupina Godba vertikale

Razstava bo odprta do vključno
12. aprila 2011

Urban Golob
PROTI VERTIKALI - in še malo čez

Fotografije



Zloženko izdalo Prosvetno društvo Soča, Kanal. Avtor besedila Urban Golob, soorganizator razstave Peter Podgornik, uredil Peter Blažej, odgovarja Ljudmila Zimic. 
Naklada 800 izvodov. Tisk AMIX, s.p., Šempas, marec 2011

Urban Golob

Rojen 1970 v Ljubljani. Fotograf in pisec. Magister 
socioloških znanosti (sociologija kulture) in diplo-
mirani geograf ter glasbenik - tolkalec. Od leta 2001 
imam status samostojnega ustvarjalca v kulturi – fo-
tografa. 

Fotografija

Po diplomi na Filozoski fakulteti v Ljubljani sem 
najprej postal svobodni novinar, bil sem urednik 
fotografije pri slovenski outdoor reviji Grif, zdaj pa 
imam status samostojnega ustvarjalca v kulturi – fo-
tografa. Kot alpinist se največ ukvarjam z plezalno 
fotografijo in fotografiranjem outdoor športov, za-
radi glasbene preteklosti (sedem let sem igral bob-
ne pri Vladu Kreslinu) pa posežem tudi na polje 
glasbene fotografije. Leta 2000 sem se kot fotograf 
udeležil odprave Ski Everest 2000, kjer sem fotogra-
firal Karničarjevo prvo neprekinjeno smučanje z 
vrha Everesta. Svoje fotografije z Everesta sem obja-
vil v številnih svetovnih revijah in tiskanih medijih, 
med drugim v ameriškem National Geographicu, 
Le Mondu, reviji Espresso in vseh svetovnih alpini-
stičnih periodičnih publikacijah ter nekaj knjigah. 
Kot fotograf sem tudi soavtor knjige Z Everesta, ki 
prav tako govori o tem podvigu. 
Zaradi svoje humanistične izobrazbe se lotevam 
fotoreportaž s področja antropologije, etnologije, 
zgodovine in geografije. Leta 2007 in 2008 je bil 
urednik fotografije pri slovenski različici mednaro-
dne revije GEO.
Kot fotograf in pisec sodelujem s slovenskim Na-
tional Geographicom, revijo Gea, Dnevnikovim 
Objektivom, Adrio Inflight magazinom, Playboy-
em, Mladino itd, v tujini pa v glavnem z alpinistič-
nimi in outdoor revijami kot so Alpinist, Outside, 
Montagnes magazine, Vertical, Desnivel, Klettern 
itd. Prav tako sodelujem s svetovnimi alpinističnimi 
blagovnimi znamkami kot sta Mammut, Black Dia-
mond in North Face, pa tudi z Red Bullom. 
Dejaven sem tudi na razstavnem področju, kjer 
sem razstavljal po vsej Sloveniji in ponekod v tujini. 
Zadnja odmevna samostojna razstava z naslovom 
Sozvočja je bila v priznani ljubljanski galeriji Foton.
Prav tako sem član avtrijske fotografske agencije 
Anzenberger z Dunaja.

Glasba

Leta 1989 sem z odliko diplomiral na Srednji glas-
beni in baletni šoli v Ljubljani, smer tolkala. Po 
diplomi sem leto dni igral bobne v spremljevalni 
zasedbi jazzovske pevke Mie Žnidarič, od leta 1993 
do leta 2000 pa sem bil član spremljevalne zased-
be Vlada Kreslina Mali bogovi in sem posnel dva 
albuma (Nekega jutra, ko se zdani in Kreslinčice). 

Ponovno sem se glasbeno reaktiviral letos (2009), 
ko sem postal član zasedbe Godba vertikale, ki jo 
sestavljamo sami alpinisti – nekdanji poklicni glas-
beniki, s katero smo  posneli zgoščenko z naslovom 
Prečenje. Kot tolkalec sem sodeloval pri snemanju 
in ustvarjanju glasbe za nekaj gledaliških predstav 
in film.

Alpinizem in humanitarne dejavnosti

Svoj prvi alpinistični vzpon sem opravil z očetom 
pri devetih letih, ko sem zbolel za rakom v ustih. 
Naslednja štiri leta sem v glavnem preživel v bolni-
šnicah, pri štirinajstih pa sem se povzpel na Mont 
Blanc. Z alpinizmom sem se resneje začel ukvar-
jati 1985 in od tedaj opravil okrog 800 plezalnih 
vzponov, od tega 70 prvenstvenih smeri, ki sem jih 
nanizal predvsem v domačih gorah pa tudi v Avstri-
ji, Švici, Kanadi, in Himalaji. Moj najodmevnejši 
podvig je bil prvo zimsko prečenje slovenskih Alp 
»Od Tolmina do Maribora« (320 km, 16.545 m 
vzpona), ki sem ga med 15. in 27. februarjem 1998 
opravil za promocijo Fundacije za pomoč otroku 
z rakom in krvnimi boleznimi, o čemer je TVS po-
snela tudi film, ki je dobil prvo nagrado na medna-
rodnem filmskem festivalu v avstrijskem Gradcu. S 
tem projetkom sem uspel zbrati 40.000 takratnih 
nemških mark in v javnosti izdatno promoviral 
delovanje Fundacije za pomoč otroku z rakom in 
krvnimi boleznimi. Prav tako sem uvedel poletne in 
zimske tabore za otroke, ki so zboleli za rakom, ki 
so se tako uveljavili, da so jih prevzeli tudi društva 
bolnikov z nekaterimi drugimi boleznimi kot so na 
primer hemofiliki. 

Sociologija

Z alpinizmom je bil povezan tudi moj podiplom-
ski študij, ki sem ga leta 2008 končal z zagovorom 
magistrske naloge z naslovom Alpinizem in mediji. 
Tako sem sodeloval tudi na simpoziju o slovenskem 
etnologu in alpinistu Rajku Ložarju na ZRC SAZU 
ter na simpoziju posvečenemu pokojnemu sociolo-
gu dr. Iztoku Saksidi s temo Sinkretičnost alpiniz-
ma kot športa in njegova subjektivnost.

Pisanje in urednikovanje

Leta 2004 je založba Sanje izdala moj knjižni pr-
venec Na beli steni, bil sem soavtor že omenjene 
knjige Z Everesta, ter sourednik pravkar izšle knji-
ge slovenske legende svetovnega alpinizma Frančka 
Kneza z naslovom Ožarjeni kamen. Trenutno de-
lam kot urednik fotografije pri knjigi o pokojnem 
slovenskem vrhunskem alpinistu Pavletu Kozjeku. 
Sicer pa sem za potrebe uredništva izobraževalnega 
programa RTVSLO napisal scenarij za dokumen-
tarni film o risu, ki naj bi bil premierno predvajan v 
začetku leta 2010. Svoje tekste sem objavil pri vseh 
pomembnejših slovenskih časnikih in revijah.
Kot diplomirani geografgraf sem (so)avtor učbeni-
ka za geografijo za srednje strokovne šole (založba 
DZS).
Sem tudi avtor gorniškega bloga »Fotografski in 
plezalni grifi« na spletni strani RTV SLO, ki je bil v 
samo pol leta deležen 30.000 obiskov.  
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