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POVZETEK 

V diplomskem delu raziskujem potencial nevizualne komponente kiparskih del. V ta namen 

opredelim recepcijo in percepcijo ter predstavim čute in kiparska dela 20. stoletja, ki ta čut 

nagovarjajo. Dotaknem se razlogov in posledic privilegiranja vida ter zanemarjanja ostalih 

čutov, kot tudi položaja oseb s slepoto in slabovidnostjo v današnji kulturi vizualnega.  

V avtorskem delu sem se ukvarjala z vključitvijo nevizualnih čutov v dojemanje kiparskih del. 

Izdelala sem pet kipov, ki sem jih razstavila v popolni temi in tako obiskovalca postavila v 

položaj, v katerem se mora zateči k uporabi preostalih čutov. 

V likovno didaktičnem delu predstavim kiparske tehnike in materiale, ki spodbujajo uporabo 

vseh čutov in ozaveščajo njihovo pomembnost. Le-te so primerne tako za videče otroke kot 

za otroke s slepoto in slabovidnostjo. Predstavim tudi načine, kako skozi likovni pouk 

učencem približati svet oseb s slepoto in slabovidnostjo z namenom informiranja, rušenja 

predsodkov in sprejemanja drugačnosti.  
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ABSTRACT 

In my thesis I explore the potential of non-visual components of sculptural artworks. For that 

purpose I define reception and perception. I introduce senses and sculptural artworks of 

20th century that address the specific sense. I examine reasons and consequences of 

favored treatment of vision and neglection of other senses, as well as the situation of people 

with blindness and visual impairement in today's visual culture. 

I committed my own artistic expression to create sculptural artworks that are to be 

experienced by non-visual senses in order to be perceived fully. I made five sculptures and 

exhibited them in complete darkness, thus putting the visitor in position where he must use 

other senses. 

I introduce sculptural techniques and materials that can be applied in pedagogical work to 

encourage the use of all senses and raise awareness of their importance. They are suitable 

for both fully sighted children as well as for children with blindness and visual impairment. I 

introduce various ways of using art classes to depict the world of people with blindness and 

visual impairment to our students in order to inform them, demolish prejudices and accept 

diversity. 
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1 Uvod 

S pojavom muzejev in galerij se je izoblikovala bolj ali manj rigorozna prepoved dotika. 

Situacija se je začela spreminjati pred kratkim, deloma tudi zaradi iniciative za približevanje 

umetnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo. Vendar pa možnost dotikanja kipov ni 

pomembna le za njih. Na otvoritvi razstave »Grelci za vroče občutke« smo bili priča nekoliko 

nenavadni izjavi avtorja M. Bratuše: »Prosim, da se mojih kipov dotikate.« Razsežnost 

razstavljenih kipov se je odprla v novo dimenzijo.  

Živimo v času vizualne kulture, kjer vizualne informacije preplavljajo možgane ne samo takrat 

ko odpremo oči, ampak celo med spanjem v obliki sanj. Že filozofski spisi Grkov so bili polni 

očesnih metafor, svetloba je bila metafora za resnico, videti analogija za vedeti. Tudi v 

renesansi so čuti sestavljali hierarhični sistem na vrhu katerega je bil čut vida, najnižje pa 

tipni čut (Pallasmaa, 2007, str. 36). Navkljub privilegiranju vida od časa Grkov je nesporna 

prevlada vida mlad pojav. Zasuk od zvočnega k vidnemu prostoru se je zgodil, ko je tisk 

zamenjal govor in je vid postopno zamenjal prvotno prevlado sluha (Pallasmaa, 2007, str. 

50). Pallasmaa je prepričan, da z analizo epistemologije čutov in kritiko nadvlade vizualnega v 

naši kulturi pojasnimo marsikatero plat patologije sodobne družbe.  

Kaj prevlada vizualnega pomeni za osebe s slepoto in slabovidnostjo? Vigotski je zapisal, da 

slepota kot psihološka realnost ni nesreča, ampak bo postala nesreča v socialni realnosti 

(Stančić, 1991, str. 1). Od stališč socialnega okolja je odvisno prizadevanje za izboljšanje 

socialnega položaja oseb s slepoto in slabovidnostjo.  

V diplomskem delu sem se posvetila teoretičnemu raziskovanju nevizualne komponente 

kiparskih del in pomembnosti vseh čutov, tako v svetu umetnosti kot nasploh. Dotaknem se 

vprašanj o stališčih videčih oseb do oseb s slepoto in slabovidnostjo ter načina, s katerim 

lahko vplivamo na ta stališča. Potencial nevizualne komponente v kiparskem izrazu sem 

raziskala tudi praktično v avtorskem delu.  

V pedagoškem delu sem predstavila, kako lahko videče otroke informiramo o pomembnosti 

ostalih čutov poleg vida, ter kako jim približati položaj oseb s slepoto in slabovidnostjo z 

namenom rušenja predsodkov. Likovne naloge sem prilagodila tako, da so primerne za 
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izvajanje v vseh triadah osnovne šole, tako za videče otroke kot za otroke s slepoto in 

slabovidnostjo. 
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2 Recepcija in percepcija 

Dražljaje iz okolice ali znotraj organizma prepoznajo čutilni receptorji, ki tvorijo strukturo v 

živčnem sistemu. Ti dražljaje pretvorijo v elektrokemični potencial, ki se prenese do 

ustreznih centrov v osrednjem živčevju. Različni receptorji se odzivajo na različne dražljaje. 

Za kemične dražljaje imamo receptorje, ki zaznajo vonj in okus, za mehanične dražljaje 

imamo sluh, tip, kinestetične in proprioceptivne čute (čut za ravnotežje v notranjem ušesu, 

čut za lastno telo v koži, mišicah in notranjih organih), na elektromagnetne dražljaje pa se 

odzivata čut za toploto in vid. Lastnost dražljajev definira prostorski doseg čutov: sluh, vonj, 

vid in čut za toploto so distalni čuti, tip in okus pa proksimalna čuta. Proprioceptivni čuti so 

omejeni na področje lastnega telesa ter nam posredujejo informacijo o položaju delov telesa 

(Butina, 1997b, str. 42). V osrednje živčevje ne pride identična informacija, kot jo dajejo 

fizikalni dražljaji, saj so receptorji samouravnalni, samodejavni (Butina, 1997b, str. 46). 

Informacija oziroma občutek, ki pride v osrednje živčevje pa še ne pomeni zaznave. O tem 

pričajo načrtna opazovanja pri sleporojenih, ki so po uspešni operaciji imeli anatomsko in 

fiziološko brezhibne vidne organe, vendar kljub temu niso mogli nič videti. Namesto tega so 

vizualne dražljaje občutili kot neprijetne motnje, ki so se jih šele po dolgih letih navadili 

dojemati (Trstenjak, 1976, v Butina, 1997b, str. 63). Zaznavanje je torej proces v katerem 

prepoznamo pojav tako, da povežemo čutne informacije z že prejšnjim znanjem. Gre za 

psihičen proces, ki se ga ne zavedamo in je odvisen od prejšnjih izkušenj, družbe in kulture, 

interesov in čustvenega stanja posameznika. Zaznavanje ni preprost čutni pojav, temveč gre 

za interpretiranje občutkov – zaznamo le tisto, kar vemo že od prej. O tem priča barvna 

konstanca in iluzije1. Zaznava je selektivna in pri izbiranju sporočil, ki jih dovajajo čuti, ne gre 

za enakovrednost dražljajev ampak za enakovrednost informacije za določenega 

posameznika, na kar spet vpliva narava zaznavajočega posameznika in situacija v kateri se le 

ta nahaja2 (Butina, 1997b, str. 82-83). Končna zaznava je torej odvisna od receptorjev, ki se 

razlikujejo od človeka do človeka, od njihove samodejavnosti, od selekcije čutnih sporočil ter 

njihove interpretacije na podlagi izkušenj. Očitno je, da dva človeka isti predmet, situacijo ali 

pojav nikoli ne bosta zaznala na enak način.  

                                                           
1
 Nazoren primer iluzije je Amesova soba 

2 Selektivnost zaznave nazorno pokaže posnetek »Colour Changing Card Trick« dostopen na povezavi 
http://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM (1.9.2013) 



Lautar, A. Nevizualna recepcija v kiparstvu 
 

4 
 

2.1 Povezanost čutov 

Zaznavanje poteka s pridobivanjem informacij iz večih čutov hkrati, ki se integrirajo v eno 

celoto (Stančić, 1991, str. 50). Pri tem z vidom ne le gledamo in s tipom ne le tipamo, ampak 

se čuti med seboj prepletajo. Po mnenju B. Berensona pristno umetniško delo vzdraži naš 

umišljeni tipni čut. Tako so Turnerjeve krajine izredne, ker v njih začutimo vlažen zrak, 

Matissove slike nas prevzamejo, ker ob pogledu na njih začutimo vroče sonce ali svežo 

sapico, in podobno (Pallasma, str 80, 2007). Pridevniki, ki opisujejo teksturo (gladko, grobo, 

ostro), imajo več skupnega s čutom tipa kot s čutom vida, čeprav brez težav prepoznamo in 

imenujemo kvaliteto površin, ki jih vidimo, brez da bi se jih dotaknili. Tipanje z vidom ni 

izjema, tudi vsi ostali čuti se med seboj prepletajo in le v interakciji tvorijo estetske lastnosti. 

Povezanost in medsebojno odvisnost čutov je v en stavek strnil Merleau-Ponty: 

»[Zato] moje zaznavanje ni vsota vidnih, tipnih in slušnih danosti: zaznavam v celoti z vsem 

svojim bitjem; dojemam enkratno strukturo stvari, enkratni način bivanja, ki govori vsem 

mojim čutom hkrati« (Merlau-Ponty, 1948, v Pallasmaa, 2007, str. 45). 

Medsebojno povezanost in interakcijo čutnih območij v samih možganih so potrdile tudi 

nevrološke raziskave (Pallasmaa, 2007, str. 10). 

V naslednjem poglavju bom bolj podrobno predstavila taktilno-kinestetično zaznavo, slušno 

zaznavo, zaznavo okusa in vonja ter vizualno zaznavo. Vzporedno s tem bom na primerih 

kiparskih del 20. stoletja ilustrirala nagovarjanje posameznega čuta v kiparskem izražanju.  
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3 Kiparstvo in percepcija 

Kip se s svojo prostorskostjo bistveno razlikuje od bolj ali manj dvodimenzionalnih del, kot so 

slike, grafike ali risbe. Lastnosti, kot so zasedanje trodimenzionalnega prostora, taktilnost in 

haptičnost, dajejo kipu prednost za raziskovanje s pomočjo taktilno-kinestetične zaznave 

pred drugimi zvrstmi likovne umetnosti, uporaba različnih materialov in medijev pa v 

doživljanje kiparskih del vključuje tudi uporabo slušne zaznave ter zaznave vonja in okusa. 

Vendar se kljub temu nekateri kipi sklicujejo izključno na vizualno zaznavo. Katere čute 

kiparska dela nagovarjajo in na kakšen način, je temeljno vprašanje na katerega bom 

ponudila odgovor s pomočjo primerov kiparskih del 20. stoletja.  

3.1 Taktilno-kinestetična percepcija 

Koža je tista, ki prebere težo, toploto in kvaliteto površine (Pallasmaa, 2007, str. 98). 

Pomembnost taktilno-kinestetične percepcije je opazil tudi Rilke, ko je pisal o Rodinu in 

zapisal, da so »roke kiparjeve oči« (Rilke, 1902, v Pallasmaa, 2007, str. 97). Na nekaterih 

primerih, ki jih bom navedla v nadaljevanju tega poglavja, se bomo prepričali, da vid 

marsikdaj ne odkrije vseh skrivnosti kipa, ki se razkrijejo šele z dotikom. Kiparska dela imajo 

potencial biti izredno taktilna. Obstajajo številne kiparske tehnike, ki privilegirajo dotik med 

samo izdelavo kipov. Vendar pa vsi kipi ne vabijo k dotiku in tudi niso ustvarjeni s pomočjo 

kiparjevih rok. Kljub domnevnem privilegiranem mestu dotika – tako v izdelavi kipov kot v 

njihovem dojemanju – se je pomembnost taktilno-kinestetične zaznave skozi zgodovino 

kiparstva spreminjala.  

V nadaljevanju bom omenila dela, ki taktilno-kinestetične čute močno nagovarjajo. V 

taktilno-kinestetične čute štejemo tip, kinestetični in proprioceptivni čut ter čut za toploto  

(Butina, str. 42, 1997b). 

3.1.1 Tip 

Čut tipa je odgovoren za občutek bolečine, pritiska, dotika ter zaznavanje kvalitete površine 

in strukture materiala ob premikanju roke po predmetu. Klasični kiparji so uporabljali roke za 

gnetenje, stiskanje in valjanje. Na ta način je tip zasedel privilegirano mesto pri izdelavi 

kipov, posledično tudi pri »gledalčevem« zaznavanju le-teh.  
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Zaradi povezanosti čutov ob gledanju nekaterih kipov le-ti dražijo tudi naš umišljeni tipni čut 

in nas zato vabijo k dotiku. Primer takih kipov so vitalistični kipi. Pojem vitalizma je v 

kiparstvo vpeljal Henry Moore (1898 –1986), ki je verjel, da obstajajo univerzalne oblike 

pomembne za celo človeštvo, katerim smo vsi podzavestno podvrženi (Read, 1964 , str. 181). 

Vitalistična dela imajo moč izraza, ki naj bi segala globje od čutov in se dotikala podzavestnih 

vzorcev skupnih vsem ljudem. Vendar pa ravno moč izraza, ki jo njihova dela premorejo, 

prepričljivo nagovarja tudi čute; vitalistični kipi niso le estetski za oko, temveč s svojo formo 

in obdelavo materiala vabijo k dotiku. Taka so dela Constantina Brancusia (1876 – 1957), 

Jeana Arpa (1886 – 1966), Henrya Moorea (1898 – 1986) in Barbare Hepworth (1903 – 

1975).  

Dela, ki jih doživljamo kot haptična še dodatno nagovarjajo tip. Na zaznavanje del kot 

haptičnih vplivajo dimenzije kipa. Gledalec v odnosu do lastnega telesa male stvari vidi 

drugače kot velike. Iz takšne percepcije gledalca izhaja specifičnost vsake male plastike, da jo 

gledalec zaznava kot haptično. Primer je Brancusijevo delo »Speča muza«, ki je zaradi 

poenostavljene forme, vendar forme z močnim izrazom, zaradi zglajene površine ter zaradi 

svojih dimenzij izredno taktilno in haptično delo  (Slika 1). Gledalca vabi, da ga vzame v roke, 

v rokah obrača in ga boža, začuti dovršenost oblike in površine. Diskretne, le nakazane 

poteze obraza speče muze vabijo, da jih z dotikom odkrijemo, sledimo linijam in 

izmenjevanju vdolbin in izboklin. 

 

Slika 1. 

Constantin Brancusi (1876 – 1957) 

Speča muza (1909-1919) 

marmor 

16 × 25 × 18 cm   

 (vir: Artnet) 
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Slika 2. 

Meret Oppenheim (1913 – 1985) 

Zajtrk v krznu (1936) 

krožnik, skodelica, žlica, krzno 

10.9 × 10.9 × 7.3 cm  

(vir: MoMA) 

 

Podobno je tudi Moore v svoja dela vključeval elemente narave, v smislu organskosti forme. 

Njegove skulpture se razlikujejo po materialu, dimenzijah in načinu izvedbe, vendar masa, 

ritem, volumen in napetost površine vztrajajo skozi celotno Mooreovo ustvarjanje (Read, 

1964, str. 176). To priča o vitalizmu njegovih kipov, univerzalnih oblikah, zaradi česar Moore 

ne čuti potrebe po spreminjanju forme v svojem več kot 60 letnem umetniškem razvoju. 

Seveda tako dokončane forme, ki pogosto vsebujejo prazne prostore ali pa so prebodene, 

tudi v gledalcih vzbujajo močen odziv, ki ne zadeva le vizualno plat zaznave, temveč tudi 

taktilno-kinestetično percepcijo. Ker je izdeloval predvsem večje kipe, le-ti bolj nagovarjajo 

proprioceptivno in kinestetično zaznavo kot tip, tako da bom Moorea ponovno omenila v 

nadaljevanju. 

Naj omenim še dva dadaista, Marcela Duchampa (1887 – 1968) in Mereto Oppenheim (1913 

– 1985). Če primerjamo Duchampov »Vodnjak«, njegov najbolj znani »ready-made«, ter 

Oppenheimin »Zajtrk v krznu«, opazimo očitno razliko kar zadeva vprašanje čutov (Slika 2). 

»Vodnjak« je v tem pogledu vsakdanji objekt, ki mu je Duchamp priskrbel status umetn ine. 

Glede nagovarjanja čutov se ne razlikuje bistveno od drugih pisoarjev, ki ne vabijo k dotiku. 

Za razliko od njega so šalica, krožnik in žlica, ki jih je Oppenheimova oblekla v krzno izredno 

taktilno delo (Read, 1964, str. 152-155). »Zajtrk v krznu« je nenavadna predstavitev 

vsakdanjega objekta, ki kar vabi k dotiku saj bi se z dotikom prepričali, da so vsakdanji 

uporabni predmeti, ki smo jih navajeni v trdi in hladni obliki, postali v svoji krzneni preobleki 

mehki in topli. Ne gre oporekati, da se delo v tem smislu sklicuje na umišljeni tipni čut 

gledalca, vendar je namen Oppenheimove bil drugačen: vzbujanje nelagodja pri 

predstavljanju občutka v krzno oblečene žlice  v ustih in pri pitju iz v krzno oblečene šalice. 
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Slika 3. 

Walter de Maria (1935 – 2013) 

New York Earth Room (1977) 

 (vir: Walter de Maria: New York Earth Room) 

 

Minimalizem praviloma poudarja predvsem uporabo vida, vendar tudi znotraj tega gibanja 

obstajajo izjeme. Hans Haacke (1936-) je v svojih delih raziskoval naravne sile in vire energij. 

Primer je rastoča skulptura, kjer je trava položena na vrh plastične kocke (Causey, 1998, str. 

212). Razlika v kvaliteti plastike, umetnega materiala ter trave, naravnega materiala, je 

razvidna očem, vendar hkrati naglasi mehkobo in organskost trave. V gledalcu vzbuja željo 

po dotiku in božanju, po raziskovanju razlike v materialu tudi z dotikom.  Naj omenim še Carla 

Andrea (1935-), ki je v svojem izrazu raziskoval predvsem horizontalne kipe. V enem od 

svojih del je po galerijskih tleh razstavil kovinske plošče in zahteval od obiskovalcev, da 

hodijo po njih (Causey, 1998, str. 124). Obiskovalci so pod stopali začutili premikanje plošč, 

slišali zvok, ki ga je proizvajalo njihovo korakanje po ploščah. Le gledanje zagotovo ne ponuja 

zadovoljivega doživetje tega dela.  

Barry Flanagan (1941-2009), predstavnik Arte Povera,  je v delu »Four Casb 2'67, Fing 1 1'67, 

Rope (gr 2sp 60) 6'67« raziskoval obnašanje suhega peska v vreči (Causey, 1998, str. 154). 

Pesek sam po sebi nima forme, ravno tako brezoblično deluje prazna vreča. Ko je vreče 

napolnil s peskom je nastala forma, ki pa, zato ker je pesek fin material, deluje mehko. Lahko 

nas celo spomni na vzglavnike, ki jih kdaj napolnijo z zrni ajdove kaše ali podobnim 

materialom. Zato vreče napolnjene s peskom vzbujajo željo po dotikanju, gnetenju ali pa celo 

sedenju na njih. 

Walter de Maria (1935 – 2013), predstavnik Land arta, je leta 1977 napolnil tri galerijske 

prostore z enakomernim slojem zemlje in delo poimenoval »New York Earth Room« (Causey, 

1998, str. 173). Zemlja je prevzela obliko prostorov in delovala kot druga tla (Slika 3). Zaradi 

rahlega videza zemlja obiskovalca vabi k dotiku. V celotni postavitvi je vlogo igral tudi vonj, 

saj vonj zemlje spominja na naravo, dež in delo na polju.  
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Slika 4. 

Anish Kapoor (1954-) 

As if to Celebrate, I Discovered a Mountain 

Blooming with Red Flowers (1981) 

pigment, les, mavec 

97 x 76.2 x 160 cm; 33 x 71.1 x 81.3 cm; 21 x 

15.3 x 47 cm 

 (vir: Tate) 

 

Tudi delo Anisha Kapoora (1954-) »As if to Celebrate, I Discovered a Mountain Blooming with 

Red Flowers« je izredno taktilno (Slika 4.). Narejeno je iz oblik prekritih s pigmenti živih barv 

ter deluje mehko in nežno. Kljub taktilnosti dela se bo gledalec s težavo odločil za dotikanje 

le tega, saj je izredno krhko in je že nežen dotik dovolj, da ga poškoduje (Causey, 1998 , str. 

231-235).   

 

Pri hepeningih in performansih, ki se prvič pojavijo v šestdesetih letih, pomembnost čutov in 

telesa zavzema drugačno vlogo. Prej so kipi s svojo formo in površino vabili k dotiku, sedaj je 

obiskovalčeva udeležba nujno potrebna. Performansi so pogosto čustveno nabiti in v 

obiskovalcih sprožijo reakcijo ter postavljajo različna vprašanja glede medčloveških odnosov. 

Telo in čuti, tako umetnikovi kot obiskovalčevi, v performansih dobijo popolnoma nov 

pomen. O naravi dotika se lahko sprašujemo na podlagi najbolj znanega performansa Marine 

Abramovič (1946-) iz leta 1974 »Ritem 0«. Medtem ko je ona šest ur nepremično sedela so 

obiskovalci lahko uporabljali 72 ponujenih predmetov na kakršenkoli način. Med predmeti so 

bili vrtnica, pero, med, bič, škarje in pištola z enim nabojem. Sprva previden odziv publike je 

s časom postajal vse bolj agresiven in Abramovičeva je pozneje rekla, da se je počutila zares 

ogroženo. Po šestih urah, ko se je performans končal, je vstala in publika se je v trenutku 

razbežala, da se izogne dejanskem soočenju. V tem performansu je poudarek na odnosu do 

sočloveka in na moralnosti posameznika, vendar se postavlja še eno vprašanje: kakšno mesto 

zavzame dotik, če oseba, ki se je dotikamo, ne reagira in dovoljuje vse dotike? Sprva je 

publika bila skromna in zadržana, vendar so obiskovalci kmalu ugotovili, da se jim nič ne bo 

zgodilo, če se začnejo izživljati nad telesom sočloveka. Mesto previdnega dotika je zavzelo 

prebadanje s trni vrtnice, rezanje obleke, prislanjanje pištole ob glavo , in podobno. 
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Dotik, ki pri performansu Abramovičeve ni bil prepovedan, je postal agresiven. Tip igra 

pomembno vlogo pri razvoju otroka, ki spoznava svet z dotikanjem vseh predmetov, ki so mu 

na dosegu roke. Družba je tista, ki nas nauči svojega načina obnašanja. Ko odraščamo se 

območje dotika manjša, vedno več je stvari, ki se jih ne smemo dotakniti, vedno bolj se 

zavedamo meja, ki nam jih postavlja kultura (Butina, 1997a, , str. 38). Lahko se vprašamo, ali 

bi dotik, če bi vedno bil dovoljen, postal agresiven v tolikšni meri kot v performansu, ali pa je 

agresija le izkoriščanje kratkotrajne osvoboditve od vsakdanje podanih norm, kjer je dotik 

zanemarjen, pozabljen in velikokrat nezaželjen? Vedno več je predmetov, ki se jih ne smemo 

dotakniti in nas zato vznemirjajo. Kako se obnašamo do »prepovedanega« predmeta  ali 

telesa, ki je za določen čas prepuščen našem dotiku in naši odločitvi o njegovi usodi?  

Na naravo dotika je leta 2012 opozorila tudi Nicole Prutsch (1980-) v performansu »Ujemi«. 

V majhnem zastekljenem prostoru, v katerega so obiskovalci lahko segali skozi luknje na 

katere so bile pritrjene gumijaste rokavice, je pol ure ležala gola. V tem času so se jo 

obiskovalci lahko dotikali, vendar je med njihovo in njeno kožo bila rokavica (Galerija Jakopič, 

2012). Razlika med dotikom gole kože in dotikom rokavice je ogromna. Dotik gole kože je 

pristen, oseben, intimen in topel, česar se verjetno podzavestno zavedamo že od časa, ko 

smo kot dojenčki ležali na golih materinih prsih. Ravno tak dotik je rezerviran za ljudi, ki jim 

zaupamo in nam nekaj pomenijo. Situacij, kjer bi se naša gola koža srečala z golo kožo tujca, 

ali celo znanca, se v naši kulturi praviloma izogibamo. Dotik gumijaste rokavice se močno 

razlikuje od opisanega pristnega dotika. Je umeten in popolnoma neoseben, povzroča 

občutek odtujenosti, sterilnosti in prej spominja na obvezne bolniške preglede kot na ljubeč 

dotik. Funkcija in občutenje dotika se s tem radikalno spremenita. Prutschova se je zaradi 

uporabe rokavic s strani obiskovalcev zagotovo počutila bolj zavarovano in obiskovalci so 

manj vdirali v njeno intimnost, saj – kljub temu, da so se popolni tujci dotikali njenega golega 

telesa – dotik ni bil zares intimen ali oseben. 

3.1.2 Čut za toploto 

Med taktilno-kinestetičnimi čuti je čut za toploto edini, ki ne zahteva kontakta s predmetom. 

Ali je nekaj vroče, toplo ali ledeno lahko občutimo že preden se predmeta dotaknemo, 

občasno celo iz velike oddaljenosti, odvisno od intenzitete dražljaja. Pri kiparskih delih je 

pogosto potreben kontakt s predmetom, da zaznamo temperaturo kipa. Takšni so kipi Mirka 
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Slika 5. 

Mirko Bratuša (1963-) 

Grelci za vroče občutke (2011) 

glazirana keramika, toplotne črpalke, 

električna napeljava in vodovodne cevi 

50 x 50 x 200 cm 

 (vir: Mirko Bratuša) 

 

Bratuše (1963-). »Hladen torzo« in »Topel torzo« iz leta 2010 nagovarjata predvsem čut za 

toploto. »Hladen torzo« je bronasti kip na podstavku. Bron odkriva pritisk umetnikove roke 

in nam navidez deluje toplejši kot beli plastični podstavek. Šele z dotikom odkrijemo, da je 

bronasti torzo mrzel, podstavek pa segret. Za razliko od bronastega torza, »Topli torzo« 

zaradi svoje beline deluje hladen. Zato nas toplotni tokovi na njegovi površini, ki jih 

odkrijemo z dotikom roke, še bolj presenetijo. Dotik je torej nujno potreben za polno 

doživetje dela, saj spreminja pogled, ga nadgrajuje in »korigira« (Brejc, 2010, str. 52). Tudi 

»Hipokriti« iz leta 2010 so ogrevani in spet pride do razhajanja med tistim, kar pričakujemo, 

ko vidimo kip, in tistim, kar občutimo, ko se kipa dotaknemo (Bratuša, Zgonik, Mikuž, 2010). 

Zgodba se nadaljuje v delu »Grelci za vroče občutke« ki nam ne ponuja le odkrivanja 

temperature kipov; zaradi temperaturne razlike okolja in cevi, navitih okrog kipov, ter vlage v 

zraku, je površina cevi prekrita s kondenzirano vodo, ki taktilno izkušnjo dodatno popestri  

(Slika 5) (Bratuša, Zgonik, Mikuž, 2011). Dojemanje vseh teh del bi ostalo okrnjeno ali celo 

napačno ob uporabi izključno vidne percepcije. Vidu skrito naravo del opazovalec odkrije 

šele s taktilno izkušnjo. 

 

3.1.3 Proprioceptivni in kinestetični čut 

Proprioceptivni čut je omejen na področje lastnega telesa. Odgovoren je za občutek 

ravnotežja in zavedanja lastnega telesa. Kinestetičen čut nam omogoča občutek za položaj  

lastnega telesa v prostoru ter orientacijo v prostoru (Butina, 1997b, str. 42). 
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Slika 6. 

Kurt Schwitters (1887 – 1948) 

Merzbau (1923-1937) 

(vir: MoMA) 

 

 

Pomen gledalca in njegovega telesa v odnosu do umetniškega dela se poveča z 

razumevanjem kipa kot objekta v prostoru in ne kot samozadostne celote. Prvi korak k 

takšnemu zavedanju so naredili futuristi (Read, 1964, str. 129). Njihov cilj je bil doseči 

prepletanje umetniškega dela in okolja, forme in atmosfere.  

K takšnem razumevanju kipa je dodatno pripomogel dadaist Kurt Schwitters (1887 – 1948). 

Znan je po kolažih oziroma asemblažih, kjer je same bivalne prostore spremenil v umetniško 

delo. Med njimi je najbolj znan »Merzbau«, obsežna arhitekturna konstrukcija v šestih sobah 

v družinski hiši v Hanoveru (Slika 6). Na delo je vplival konstruktivistični koncept celostne 

umetnine, kjer se arhitektura, pohištvo in umetnost združijo in ustvarijo skupno ureditev in 

strukturo prostora. Tako prostor in umetniško delo postaneta neločljiva. Celotno delo je bilo 

prebarvano na belo, s čimer so vizualne informacije zmanjšane na lomljeno svetlobo na 

različno nagnjenih ploskvah (Read, 1964, str. 263).  
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Zato je za »Merzbau«, bolj kot nagovarjanje čuta vida, pomemben odnos do gledalčevega 

telesa. Gledalec se znajde znotraj umetnine same in se skozi njo lahko sprehodi in občuti 

nenavadno strukturo prostora. Različne velikosti ploskev dojemamo popolnoma različno, na 

občutenje prostora vpliva tudi oblika ter položaj ploskev. Ploskve na stropu povzročajo 

nelagodje, sploh, če so oglatih, ostrih oblik, saj v sebi nosimo občutek za gravitacijo, ki 

podzavestno vpliva na naše doživljanje predmetnega sveta. Tako marsikaj, kar je pritrjeno 

višje od nas, zaznavamo kot nevarnost, saj bi pod vplivom gravitacije lahko padlo. 

Sprehajanje skozi »Merzbau« gledalcu zagotovi doživetje, ki bistveno presega raven vidnega. 

Nagovarjanje celotnega telesa gledalca je prisotno tudi v najbolj znanem delu Vladimira 

Tatlina (1885-1953) »Spomenik tretji internacionali«. Spomenik naj bi bil sestavljen iz 

steklenega cilindra, steklenega stožca in steklene kocke, ki jih podpira železno spiralno 

ogrodje. Cilinder, stožec in kocka bi bili pritrjeni na dinamično asimetrično os in se vrteli 

okrog svoje osi. Cilinder bi za en obrat potreboval eno leto, stožec en mesec, kocka en dan. 

Vsak od teh prostorov bi bil namenjen določeni aktivnosti: cilinder predavanjem, 

konferencam in kongresnim srečanjim, stožec izvršilnim dejavnostim, kocka informacijskemu 

centru (Read, 1964, str. 94). Dinamika prisotna v zasnovi dela, ki je bilo namenjeno uporabi, 

torej namenjeno prisotnosti človeka, bi močno vplivala na človekovo doživetje dela. Zaradi 

vrtečih se prostorov bi zaznava dela potekala ne le vizualno, temveč bi sodelovalo celotno 

gledalčevo telo, delo pa bi nagovarjalo tudi čustva in intelekt obiskovalca.  

Tudi minimalista David Smith (1906 – 1965)  in Carl Andre (1935-) se v svojih delih sklicujeta 

na gledalčevo telo. Smith je pri dimenzijah svojih objektov upošteval višino človeškega 

telesa. Velikost je vedno definirana v odnosu do nečesa in kar zadeva gledalca je definirana 

glede na njegovo lastno telo. Tako vse, kar je manjše od njega dojema kot objekt in vse kar je 

večje od njega kot spomenik. Ravno to dejstvo je Smith upošteval v delu »Kocka«, ki ima 

dimenzije primerljive z višino človeškega telesa. Sam je rekel, da skulpture ni naredil manjše, 

ker ne ustvarja objekta, in ne večje, ker ne ustvarja spomenika. Tudi bistvo Smithove kocke 

je nedojemljivo, če ne stojimo zraven nje, če jo vidimo le od daleč ali pa na fotografijah, saj je 

pri tem delu najbolj pomemben odnos med delom in gledalčevim telesom. Le na ta način 

dimenzije dela postanejo gledalcu dojemljive in ga begajo. Naj opozorim na razliko med 

delom Smitha in prej omenjenim Andreovim delom. V obeh primerih gre za dela, ki 

nagovarjajo druge čute razen vida, vendar pa med njima obstaja radikalna razlika  glede na 
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Slika 7. 

Mihcael Heizer (1944-) 

Dvojni negativ (1969-1970) 

(vir: Double Negative by 

Michael Heizzer) 

 

 

odnos skulpture do telesa. Smith pri svojem delu upošteva predvsem vertikalno dimenzijo 

kipa, sklicuje se na višino človeškega telesa, Andre naglasi horizontalno dimenzijo. Ker je 

navpičnost telesne drže tipična za človeka, vertikalno dimenzijo povezujemo s silo teže in 

aktivnostjo, zaznamo jo hitreje kot horizontalno in ji dajemo večji pomen. Če sta dve črti 

enako dolgi, se nam bo vertikalna črta zdela daljša kot horizontalna. Horizontalno dimenzijo 

dojemamo kot pasivno, umirjeno in stabilno. Navpičnica in vodoravnica oblikujeta prostorski 

križ, ki je oblika človekove spontane zavesti o lastnem telesu (Butina, 1997b, str. 4).  

Na gledalčevo telo se pogosto sklicujejo dela predstavnikov  Land arta, ki se je razvil pod 

vplivom Roberta Morrisa (1931-) v poznih 60tih. Michael Heizer (1944-) je s pomočjo strojev  

v puščavi izkopal dva globoka jarka v katere naj bi obiskovalec stopil in jih ne le gledal od 

zunaj (Causey, 1998, str. 176). Jarka poimenovana »Dvojni negativ« sta bila široka 9 metrov, 

dolga skoraj pol kilometra ter 15 metrov globoka (Slika 7). Obiskovalec, ki je stopil na dno 

jarka je delo doživel s celim telesom. Globina, ki je krepko presegala višino človeka, je 

vzbujala občutek nelagodja in ogroženosti. Hkrati je obiskovalec postavljen v puščavo, 

obkrožen s peskom in kamni, organskim taktilnim materialom, ki nagovarja tudi tip. Dno 

jarka je zaradi globine bilo v senci, zato je vlogo imel tudi čut za toploto, saj je obiskovalec 

občutil spremembo temperature v globini jarka.   

 

Najbolj znano delo Roberta Smithsona (1938 – 1973), »Spiralni pomol«, je po dimenzijah 

podobno Heizerjevem »Dvojnem negativu«, torej mnogo večje od človeškega telesa (Causey, 

1998, str. 176). Ker se nahaja v vodi in je glede na dolžino precej ozko, bi hoja po spirali 

nekaterim predstavljala nelagodje. Vonj jezera, v katerem se je spirala nahajala, dodatno 

popestri doživetje dela, obiskovalec ima prav tako priložnost začutiti piš vetra. Sama oblika 
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močno nagovarja telo, saj obiskovalec neprestano koraka po krivulji, česar telo ni navajeno. 

Še več, na koncu se mora obrniti in korakati v ravno nasprotno obrnjeni krivulji, kar izzove 

nenavaden, nov občutek. 

Dela kot so »Spiralni pomol« in »Dvojni negativ« so le redki doživeli iz prve roke. Dojemamo 

jih predvsem iz fotografske dokumentacije in zornega kota, s katerega so bile fotografije 

posnete. Fotografija, dvodimenzionalno delo oropano vseh taktilno-kinestetičnih občutenj in 

vonja, je dojemljiva izključno z vizualno zaznavo in na ta način je mnogo del iz tega gibanja 

reducirano na vidno zaznavanje.  

Richard Serra (1939-) je verjetno najbolj znan po svojem delu »Nagnjeni lok«. Gre za 

nagnjeno železno ploščo dolgo 36.6 metrov ter visoko 3.66 metrov, ki je bila leta 1981 

postavljena na javnem trgu v New Yorku. S svojimi dimenzijami in postavitvijo je ovirala 

gibanje pešcev, saj so jo pri prehodu iz ene strani trga na drugo stran morali zaobiti. Delo je v 

ljudeh vzbujalo nelagodje in nestrpnost ter je bilo leta 1989 po razvpiti tožbi odstranjeno 

(Causey, 1998, str. 216). Občutek nelagodja vzbujajo tudi njegova druga dela. Eno od najbolj 

znanih je »Vprašanje časa« (Slika 8). Gre za osem skulptur iz železnih plošč, ki imajo podobne 

dimenzije kot »Nagnjeni lok«. Razstavljene so tako, da se obiskovalec lahko giblje med njimi 

in po prostoru okoli njih. Mnoge od njih zaradi svoje nagnjenosti delujejo nestabilno in 

obiskovalec dobi nelagoden občutek tesnobe in strahu pred padcem takšnih plošč. Prostor 

med ploščami se ponekod zoža in otežuje nadaljevanje po tej poti. Tako v obiskovalcu vzbuja 

klavstrofobične občutke, sploh če je pot za njim, po kateri bi se moral vrniti, neprehodna 

zaradi drugih obiskovalcev. Zaradi dimenzij skulptur se obiskovalec počuti majhnega, 

nemočnega. Serra v svojem delu izziva obiskovalčevo percepcijo lastnega telesa v odnosu do 

skulptur, do zunanjega prostora in omejenega prostora znotraj skulpture. Apelira na 

dojemanje skulptur s celim telesom, saj le gledanje teh del ne povzroča množico občutenj, ki 

jih doživimo, ko se sprehodimo skozi njih in si dovolimo zaznati velikost, položaj in 

nagnjenost skulptur v primerjavi z lastnim telesom.  
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Slika 9. 

Henry Moore (1898 –1986) 

Mati in otrok (1953) 

(vir: Draped recling mother 

and baby) 

 

 

Slika 8. 

Richard Serra (1939-) 

Vprašanje časa (1953) 

(vir: Richard Serra: Man of 

Steel) 

 

 

 

Naj se na tem mestu vrnem na Mooreova dela večjih dimenzij. V njih se izmenjujejo vdolbine 

in izobkline, ki vabijo gledalčevo roko k valovitem gibanju ob spremljanju oblik; masa in 

prazen prostor, ki vabijo k raziskovanju vdiranja zunanjega prostora v kip s pomočjo roke, ali 

pa celo celega telesa. Njegovo delo »Mati in otrok« v gledalcu vzbudi jasen spomin na 

občutek varnosti v materinem naročju in s spominom na ta občutek nagovarja celotno 

gledalčevo telo; imamo občutek, da nas mati vabi v svoje naročje in si želimo zavzeti mesto 

otroka (Slika 9).  

 

3.2 Slušna percepcija 

Slušni senzorni kanal je izredno pomembno perceptivno področje. Človeško uho je zmožno 

razlikovati približno 340 000 čistih zvokov, vendar ti nimajo nikakršnega pomena dokler jih 
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ne začnemo povezovati z vidnim ali taktilnim dražljajem. Sluh omogoča komunikacijo. Pisava 

in znakovni jezik sta izpeljana ravno iz govorjene besede. Pomemben je za razvoj socialnih 

odnosov in s tem tudi za razvoj osebnosti. Sluh ima pomembno vlogo tudi pri orientaciji po 

prostoru in pri razvijanju mobilnosti (Norbert, 1995, str. 12).  

Prvo omembe vredno delo je delo Roberta Morrisa (1931-) »Box with the sound of its own 

making«, leseni zaboj iz leta 1961. Morris je samega sebe posnel med izdelavo dela in ta 

posnetek se je ves čas predvajal znotraj zaboja. Medtem ko zaboj vizualno ni zanimiv, zvoki 

njegovega lastnega stvarjenja, ki prihajajo iz njega, pritegnejo slušno zaznavo (Causey, 1998, 

str. 128). Slišimo zabijanje, žaganje, zlaganje, tako slušna zaznava postane tista, ki nam da 

največ informacij o delu. Zvočna komponenta dela gledalca pritegne in mu objekt pribilžuje, 

tako na intelektualni kot na čutni ravni.  

Zvok, kot najpomembnejšo komponento dela, je Vito Acconci (1940-) leta 1972 uporabil v 

performansu »Seedbed«. Acconci je masturbiral pod posebej izdelano ploščadjo v galeriji 

Sonnabend. S tem je komentiral odnos med umetnino in publiko ter problem privatnega in 

javnega, hkrati pa je pokazal na možnost, da umetnost lahko slišimo vendar jo ne vidimo 

(Causey, 1998, str. 162). Obiskovalci so zares le slišali zvoke, ki jih je Acconci spuščal in kljub 

temu, da ga niso videli, so lahko domnevali kaj počne. S tem se zastavlja vprašanje 

pomembnosti vida: ali je tisto, kar je pogledu skrito zares privatno in intimno, kljub temu, da 

se nam odkriva na drugi način, s pomočjo zaznave z drugimi čuti?   

3.3 Percepcija okusa in vonja 

Tip, okus in vonj se izjemno dopolnjujejo (Kermauner, 2009, str. 33). Zaradi fiziološke bližine 

sta čut vonja in čut okusa povezana, vendar ima okus podrejeno vlogo. Okus nam lahko pove 

le, ali je nekaj sladko, slano, grenko ali kislo. Dotik hrane na jeziku nam pove, ali so testenine 

razkuhane ali nekuhane, šele vonj pa nam omogoči zaznavo finih okusov. Zaznamo lahko več 

kot deset tisoč različnih vonjav, za sprožitev impulza vonja v živčnem končiču pa zadostuje le 

osem molekul neke snovi. Vonjave sežejo v limbični sistem, najstarejši del možganov, ki je 

naši zavesti težko dostopen. To je razlog, da vonjave pojmovno komaj dojemamo in da, ne da 

bi se tega vedno zavedali, močno vplivajo na naša čustva in razpoloženje (Norbert, 1995, str. 

63). Zaradi tesne povezanosti vonja in spominskega dela naših možganov nas vonj hitro 
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spomni na pretekli dogodek, situacijo ali osebo. Vpliv vonja na čustva in spomin s pridom 

izkorišča parfumska industrija ter tudi nekateri umetniki (Dunn, 2009, str. 26).  

Jannis Kounellis (1936-) je leta 1969 v galerijo obesil kavo na polički. Leta 2001 je zadevo 

ponovil, le da je tokrat obesil več poličk, kar je imelo za posledico močnejši vonj  (Bostrom, 

2004, str. 900). Kava je sama po sebi simbol, igra pomembno vlogo pri socialnih interakcijah 

za nekatere pa predstavlja osebni ritual. Vonj kave v Kounellisovem delu ima tako potencial 

vzbuditi mnoge spomine in čustvene reakcije v obiskovalcu.  

Naslednji omembe vreden umetnik je Joseph Beuys (1921 – 1986), ki je v svojih instalacijah 

uporabljal predvsem maščobo in klobučevino. Pogosto se je ukvarjal s preobrazbo materiala. 

Maščoba se v delih kot je »Fat chair« topi, spreminja obliko in začenja smrdeti. 

Transformacijo dela lahko zaznavamo s pomočjo vida, vendar je vonj tisti, ki nas nedvomno 

prepriča o bistvenih spremembah v snovi, prikliče asociacije in nam delo vtisne v spomin. 

3.4 Vizualna percepcija 

Seveda obstajajo kiparska dela, ki jih ne moremo dojeti brez gledanja, saj  ima vid, kot vsak 

čut, svoje posebnosti in prispeva informacije, ki jih drugi čuti ne morejo. Mrežnica je 

sestavljena iz 120 milijonov paličic, s pomočjo katerih dobivamo informacije na petstotih 

ravneh svetlobe in teme. S pomočjo čepkov, ki jih je približno sedem milijonov v vsakem 

očesu, smo zmožni razločiti več kot milijon barvnih nians in kombinacij (Jay, 1994, v 

Pallasmaa, 2007, str. 73). Zaznavanje praviloma poteka s pridobivanjem informacij iz večih 

čutov hkrati, ki se integrirajo v eno samo objektivno celoto. Pri tem ima vid med vsemi čuti 

najbolj izrazito integrativno funkcijo povezovanja različnih čutnih podatkov (Stančić, 1991 , 

str. 50). Vid omogoča podrobne informacije o prostoru ter prostorskih odnosih, kot so 

vzporednost ali pravokotnost, položaji levo in desno, gor in dol, odnos velikosti, pravilnost 

oblik (Stančić, 1991, str. 55). Vendar pa celo privilegirana vizualna zaznava potrebuje moč 

tipa. Vizualne podobe so se razvile pozneje od taktilnih in so, kar zadeva pomen, odvisne od 

prvotnih izkušenj, ki smo jih pridobili haptično. Resda razdaljo in prostorsko globino prej 

dojamemo z vidom kot s taktilno-kinestetično percepcijo, vendar dojemanje prostorske 

globine ne bi bilo možno brez sodelovanja haptičnega spomina (Bloomer, Moore, 1977, v 

Pallasmaa, 2007, str. 75). Hegel je zatrdil, da je tip edini čut, ki lahko zagotovi občutek 

prostorske globine, saj zazna težo, trdnost, odpornost, izbočenost, in podobno. E. S. Casey je 
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Slika 10. 

Laszlo Moholy-Nagy (1895 – 1946) 

Light Display: Black-White-Grey (1930) 

(vir: Ludwig Museum) 

 

 

šel še korak naprej, ko je zatrdil, da naša zmožnost spominjanja ne bi bila mogoča brez 

telesnega spomina (Casey, 2000, v Pallasmaa, 2007, str. 82).  

Kiparska dela v katerih pomembno vlogo igrajo bodisi prostorski odnosi, bodisi barva, bodisi 

intenziteta svetlobe, so zato brez uporabe vida nedojemljiva. Primer takih kipov so dela 

konstruktivista Laszloa Moholy-Nagya (1895 – 1946), ki je hotel barvni pigment nadomestiti s 

samo svetlobo. Raziskovanje ga je pripeljalo do mobilov, ki so ustvarjali igro svetlobe in 

sence (Slika 10) (Read, 1964, str. 106).  

 

Naslednji primer so linearne skulpture, ki so podobne »čački v zraku« (Read, 1964, str. 253), 

kot je lepo razvidno v delu »Konstrukcija, št. 35« kiparja Josea de Riverae (1904 – 1985). 

Njegovo delo deluje kot risba v prostoru, kot sled letenja zbegane muhe ter nima trdne mase 

ali volumna, ki bi v gledalcu vzbudila željo po dotiku. Tudi dela iz obdobja Pop-arta sledijo 

modi in se – tako kot moderen kapitalističen produkt – sklicujejo predvsem na vid. Naj 

omenim delo »Miza z roza prtom« Richarda Artschwagerja (1923  – 2013), leseni kvader, na 

katerem so oblike narisane s pomočjo barve (Causey, 1998, str. 87). Delo je vizualno 

zanimivo, saj črna barva predstavlja prazen prostor. Tako lahko res vidimo le mizo s prtom, in 

ne pobarvanega kvadra. Ideja o prtu ter obliki mize nam bo ostala nedojemljiva, če ne 

uporabimo vida (Slika 11).  
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Slika 11. 

Richard Artschwager (1923 – 2013) 

Miza z roza prtom (1964) 

(vir: Table with Pink Tablecloth) 

 

 

 

Tudi dela Jeffa Koonsa (1955-) so objekti, ali bolje marketinški znaki, želje potrošnikov , ki 

nagovarjajo vid. Primer so skulpture, ki imitirajo različne oblike balonov, pogosto živali, npr. 

»Balloon swan«. Da ne gre za vsakdanji izdelek nam povedo že dimenzije dela, vendar videz 

površine sugerira, da je skulptura narejena iz istega materiala kot živali iz sijočih balonov. 

Descartes je imel vid za najbolj plemenit čut, vendar je trdil, da je tip manj dovzeten za 

napake kakor vid (Judovitz, 1993, v Pallasmaa, 2007, str. 41). Tudi pri delu »Balloon swan« bi 

ravno tip odkril, da je skulptura pravzaprav narejena iz nerjavečega jekla. Izključno na vid se 

sklicuje tudi Tony Cragg (1949-) v svojem delu »New Stones, Newton's Tones«, kjer raziskuje 

odnose med delom in celoto ter uporablja gradacijo barve.  

3.5 Percepcija, h kateri prispevajo informacije iz večih čutov 

Kot že prej omenjeno, zaznavanje poteka s pridobivanjem informacij iz večih čutov hkrati, ki 

se integrirajo v celoto (Stančić, 1991, str. 50). Tako kot obstajajo dela, ki se sklicujejo 

predvsem na en čut, so tudi dela, ki nagovarjajo skoraj vse čute hkrati. Eden od nazornih 

primerov je delo »Homage New Yorku« Jeana Tinguelya (1925 – 1991). »Homage New 

Yorku« je svojevrsten avtodestruktivni stroj, sestavljen iz 50 obročnikov, piana, motorjev, 

pločevinke bencina in odpada (Slika 12). Ko je bil zagnan je začel proizvajat močen hrup, 

zaradi bencina iz pločevinke je zagorel, iz njega se je začelo kaditi ter je še isti večer razpadel. 

Karkoli so začutili obiskovalci, ki so morali zaradi varnosti »enovečerno orgijo razpadajočega 

stroja« opazovati iz oddaljenosti, je bil produkt drugačnega, novega, polnega dojemanja dela 

(Causey, 1998, str. 100). Pri tem so sodelovali skoraj vsi čuti: dim je dražil nosnice, hrup paral 
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Slika 12. 

Jean Tinguely (1925 – 1991) 

Homage New Yorku (1960) 

(vir: Electronic Artworks) 

 

 

ušesa, ogenj bliskal in grel. Tinguerly je svojo skrb in nezadovoljstvo zaradi vse večje uporabe 

strojev izrazil na tak način, da je obiskovalci niso mogli ignorirati z zatiskovanjem oči, saj so 

Tinguerlyjev komentar občutili s celim telesom. V članku o kiparstvu iz leta 1949 je 

Greenberg poudaril pomembnost vizualnosti kipa, medtem ko je taktilnost in haptičnost, 

vrednote pomembne za Rodina, imel za moteče. Kip naj bi se doživljal optično in 

intelektualno (Causey, 1998, str. 109). »Homage New Yorku« se upira tej ideji in je gotovo 

eno od prvih del, ki na prvo mesto ne postavlja čut vida in za katerega polno zaznavanje so 

potrebni vsi čuti.  
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Slika 13. 

Joseph Beuys (1921 – 1986) 

Stiska (1985) 

(vir: Joseph Beuys, Plight, 1985) 

 

 

Naj omenim še Beuysovo delo »Stiska (Slika 13). Gre za instalacijo, kjer je celo sobo, v kateri 

se je nahajal klavir, obložil z zvitki klobučevine (Causey, 1998, str. 141). Ob vstopu v tak 

prostor ni takoj samoumnevno, da se delo sklicuje na še kašen čut razen vida, vendar hitro 

postane jasno, da je akustika prostora nenavadna, nepričakovana. Klobučevina namreč duši 

akustiko in tako tvori napetost v odnosu do klavirja. Delo prepričljivo vključuje uporabo 

sluha. Ob prisotnosti obiskovalcev se zaradi klobučevine temperatura v prostoru dvigne. 

Obiskovalci občutijo zatohlo, neprijetno sparino, postane jim vroče in se začnejo potiti, s 

čimer se spremeni tudi vonj v prostoru. Celotna instalacija vzbuja občutek tesnobe, 

nelagodja in zbeganosti, duši prostor in asociira na plesnivo podstrešje na vroč poletni dan. 

 

  



23 
 

4 Utelešeno bivanje in prevlada vizualnega 

Čeprav so občutki le prvine, ki jih selekcioniramo in subjektivno interpretiramo s procesom 

zaznavanja, ravno od čutov prihaja aktivacija potrebna za zaznavanje. Naj opozorim, da 

zaznavanje ni mišljenje, saj je »mišljenje vsak psihični proces, ki poteka brez neposrednega 

predhodnega dražljaja, npr. spominjanje, predstavljanje, domišljanje. Med dražljajem in 

reakcijo se pojavlja časovni odlog, v katerem se odvija mišljenje, kar pa ne velja za občutenje 

in zaznavanje.« (Pečjak, 1975, v Butina, 1997b, str. 88). Od čutov torej prihaja tudi podlaga 

za mišljenje s pomočjo katerega se lahko zatrjujemo v predmetnem svetu. Ker so za 

delovanje možganov potrebna sporočila čutov je naša zavest utelešena zavest. Kljub temu 

danes preostro razločujemo miselne, razumske in čustvene zmožnosti na eni ter čutnost in 

telesnost na drugi strani. Čute in telo ne priznavamo kot podlago za interakcijo s svetom, za 

zavedanje, kaj šele za zmožnost procesiranja znanja in mišljenja . Namesto tega je telo 

postopoma postalo predmet tržne manipulacije, saj današnje družbene vrednote 

povzdigujejo telesno lepoto, moč in mladost (Pallasma, 2007, str. 8).   

Naš čas je čas številnih tehnoloških izumov in serijskega množenja podob, ki so postale 

blago, predmet svobodne produkcije in potrošnje. Kultura je razločno razdelila čute saj je vid 

edini čut, ki je dovolj hiter za tehnološki svet. Tako je vid zasedel privilegirano mesto v 

družbi, kar M. de Certeau opiše z besedami: »Za našo družbo je [...] značilno rakavo 

razraščanje vida, ko [...] se komuniciranje spreminja v vizualno potovanje« (de Certau, 1980, 

v Pallasma, 2007, str. 49).  

Doživljanje sveta zaradi novih tehnologij danes poteka predvsem z vizualno zaznavo. Po drugi 

strani tehnologija, kot so telefoni, radio in različni nosilci zvoka, spodbuja uporabo sluha ter 

nas je tako pripeljala v obdobje druge oralnosti (Pallasmaa, 2007, str. 66). Vendar pa poleg 

vida in sluha vsi ostali čuti veljajo le za arhaične čutne ostanke in jih kulturni kodeks ponavadi 

potlači (Pallasma, 2007, str. 37). Zaradi fizioloških danosti je vid zares naš najbolj pomemben 

čut, saj k zaznavi prispeva več kot 90 odstotokov vseh podatkov iz okolja. Tip prispeva okoli 7 

odstotkov informacij, sluh okoli 0.6-1.5 odstotkov, najmanj informacij pa prispevata vonj in 

okus (Butina, 1997b, str. 44). Vendar pa je čut vida današnja družba izločila iz naravne 

interakcije z drugimi čutnimi modalitetami in s tem potlačila druge čute. Tako je zapleten, 

vsestranski percepcijski sistem razdrobljen, hkrati pa nam čezmerna reklama spodriva zavest 
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in zmanjšuje zmožnost razmišljanja. Vse to je povečalo ločenost jaza in sveta, razvoj ega ter 

občutek iztrganosti in odtujenosti, ki je najbolj izrazit ravno v najbolj  tehnološko razvitih 

okoljih (Pallasmaa, 2007, str. 73).  

Da razvojne težnje obetajo nevarnosti za bodočnost in da tehnološka civilizacija lahko 

povzroči hude motnje v človeštvu je opozoril tudi Butina (Butina, 1997a, str. 40). Negativni 

občutki, ki jim lahko vzrok iščemo v prevladi vida in potlačitvi drugih čutov, so bili eden od 

motivov za iskanje možnosti v kiparskem izražanju, ki bi zopet spodbudile uporabo vseh 

čutov, hkrati pa približale svet umetnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo. V naslednjem 

poglavju se bom dotaknila vprašanja kaj vizualizacija sveta pomeni za osebe s slepoto in 

slabovidnostjo, kakšen odnos imajo videče osebe do njih ter kako osebam s slepoto in 

slabovidnostjo omogočamo vstop v svet umetnosti.  

4.1 Osebe s slepoto in slabovidnostjo 

Individualne razlike med osebami s slepoto in slabovidnostjo so mnogo večje kot med 

videčimi osebami (Stančić, 1991, str. 13). Že stopnjo izgube vida ne moremo istovetiti z 

uspešnostjo vida (Stančić, 1991, str. 8), temu pa se pridruži dejstvo, da slepoto in 

slabovidnost ne moremo obravnavati samo po sebi, ampak vedno kot element celotne 

biopsihosocialne strukture osebe. Tako med otroci kot med odraslimi osebami s slepoto in 

slabovidnostjo najdemo izrazito heterogenost v perceptivnih funkcijah, kognitivnih 

sposobnostih, motoriki in nasploh v različnih načinih njihovega obnašanja (Stančić, 1991 , str. 

10). Razvrščanje oseb s slepoto in slabovidnostjo v skupine glede na preostanek vida je torej 

le približno definirano (Tabela 1) (Kačič idr., 2010, str. 8).   

 

Zoženo vidno polje 

okrog fiksacijske točke ne 

glede na ostrino vida: 

Vidna ostrina: 

Slabovidnost 
 I. kategorija 30% - 10% 

20 stopinj II. kategorija 10% - 5% 

Slepota 

5 - 10 stopinj III. kategorija 5% - 2% 

≤ 5 stopinj IV. kategorija < 2%, do zaznavanja svetlobe 

 V. kategorija 0%, dojem svetlobe negativen 

Tabela 1. Razvrščanje oseb s slepoto in slabovidnostjo v skupine glede na preostanek vida . 
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4.1.1 Percepcija oseb s slepoto in slabovidnostjo 

Najpomembnejši način, na katerega osebe s slepoto in slabovidnostjo vzpostavljajo stik s 

predmetnim svetom je taktilno-kinestetična percepcija. Pri popolnoma slepih osebah se 

percepcija prostora razvije na podlagi taktilno-kinestetične percepcije in motoričnih 

dejavnosti v prostoru (Stančić, 1991, str. 65). Potrebno je poudariti, da že majhni preostanki 

vida bistveno pomagajo osebam s slepoto in slabovidnostjo v zaznavanju realnosti. V tem 

primeru taktilno-kinestetična percepcija ni tako izrazita, ampak je le dopolnitev vizualnim 

informacijam (Stančić, 1991, str. 57).  

Narava taktilno-kinestetičnih čutev predstavlja določene omejitve pri zaznavanju 

predmetnega sveta. Ker so taktilno-kinestetični čuti, razen čuta za toploto, proksimalni čuti, z 

njihovo pomočjo ne moremo pridobiti informacij o nekaterih pojavih in predmetih (na 

primer zvezde, gore, oblaki). Nujen kontakt s predmetom pomeni tudi zahtevo po aktivnosti 

in zavestnem naporu pri taktilno-kinestetičnem zaznavanju (Stančić, 1991, str. 54). Taktilno-

kinestetična zaznava je sukcesivne narave in tako v primerjavi s pretežno simultano vidno 

zaznavo precej počasnejša. S pomočjo nje ne zaznamo perspektivičnih ključev in barvnih 

odtenkov, ki so pogosto pomembne za doživljanje določenih likovnih del (Butina, 1997, str. 

44).  

Slušna zaznava je za osebe s slepoto in slabovidnostjo vir neposrednega spoznavanja 

predmetne realnosti (Stančić, 1991, str. 61), vendar prostorske značilnosti tega čuta izhajajo 

le iz asociacij, povezanih s tipnimi zaznavami. Ker je tip proksimalni čut, je za osebe s slepoto 

oddaljeni svet sestavljen samo iz zvokov, glasov in šumov  (Kermauner, 2009, str. 23). 

Za osebe s slepoto in slabovidnostjo je tudi vonj pomemben vir informacij. Vonjave  imajo 

lahko opozorilni pomen (vonj dima, bencina) ali pa so pomoč pri orientaciji (vonj po svežem 

kruhu pove, da je v bližini pekarna) (Kermauner, 2009, str. 32).  

4.1.2 Stališča videčih do oseb s slepoto in slabovidnostjo 

Raziskave so pokazale, da videče osebe različno reagirajo na osebe s slepoto in 

slabovidnostjo. Pogosto se ob  osebi s slepoto ali slabovidnostjo počutijo nelagodno, 

zmedeno ali tesnobno, ker taka oseba deluje kot opomnik na lastno krhkost. Videče osebe se 

izogibajo socialnemu kontaktu in pristnih odnosov z osebo s slepoto in slabovidnostjo, 
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občasno kažejo splošno zavračanje. Nekateri so prepričani o posebnih nadarjenostih in 

določenih zaželjenih karakternih lastnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo ali pa jih 

karakterizirajo kot uboge, odbijajoče, neuporabne, zlobne, kaznovane zaradi preteklih 

grehov, nepredvidljive, preobčutljive, slabo prilagojene, odvisne, nagnjene k 

samopomilovanju, jezi in izkoriščanju slepote za doseganje ciljev (Stančić, 1991, str 194-195).  

Eden od močnih strahov videčega je, da bo izgubil vid. Bojazen je na nek način opravičena, 

saj raziskave kažejo, da človek z izgubo vida izgubi približno 20 različnih spretnosti, večino 

katerih se sicer da v celoti ali deloma povrniti (Kermauner, 2009, str 33). Objektivno gledano 

izguba vida sodi na področje individualnih razlik med ljudmi, vendar pa slepoto in 

slabovidnost videči dojemamo iz svojega zornega kota. Prisotno je stališče, da je svet oseb s 

slepoto le okrnjena, prikrajšana verzija sveta videčih. Aksinija Kermauner je v prvoosebni 

fenomenološki raziskavi, kako je biti slep, po osmih dneh teme ugotovila, da si videči sveta 

slepih nikoli ne bomo znali predstavljati. Gre za suveren, zaokrožen svet, ki je sicer drugačen 

od sveta videčih, nikakor pa ne okrnjena verzija le tega (Kermauner, 2009, str. 77).  

Stereotipi in stališča socialnega okolja močno vplivajo na oblikovanje stališč oseb s slepoto in 

slabovidnostjo o samih sebi ter o lastnem primankljaju (Stančić, 1991, str. 133), kot tudi na 

prizadevanje za izboljšanje socialnega položaja  oseb s slepoto in slabovidnostjo, za njihovo 

šolanje, rehabilitacijo, zaposlitev, prilagajanje arhitekture ipd. (Stančić, 1991 , str. 191). Na 

pojav predsodkov in stereotipov vplivajo pretekle izkušnje, čustva in znanje, če pa oseba 

nima teh osnov ustvarja predsodke iz nevednosti (Ule, 1999, str. 77). Zato je pomembno 

nameniti pozornost ozaveščanju in informiranju videčih oseb o slepoti in slabovidnosti ter 

spodbujati interakcijo med videčimi osebami in osebami s slepoto in slabovidnostjo. Oboje 

pozitivno vpliva na stališča videčih in posledično na njihovo obnašanje in odnos do oseb s 

slepoto in slabovidnostjo (Kermauner, 2009, str. 40).  

4.1.3 Umetnost za osebe s slepoto in slabovidnostjo 

V običajnih galerijah se umetnin praviloma ne sme otipavati in osebam s slepoto ostanejo 

nedojemljive. Vendar pa za vključevanje oseb s slepoto in slabovidnostjo v svet umetnosti 

skrbijo razni projekti, npr. »Art for all« in organizacije, kot je Art Education for the Blind, pod 

katerim deluje tudi Art Beyond Sight. Muzeji, ki sodelujejo v projektu, osebam s slepoto in 

slabovidnostjo umetniška dela približujejo s pomočjo zvoka, dotika in teksta (Art Education 
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for the Blind). V Sloveniji na podobnem področju deluje Iniciativa SOdelujem (Sodelujem). 

Vse več vodenj po razstavah je prilagojenih osebam s slepoto in slabovidnostjo (Vodstva za 

slepe, slabovidne in videče), značilen pa je pojav razstav namenjenih osebam s slepoto in 

slabovidnostjo (Mestni muzej Ljubljana, 2012). Osebam s slepoto in slabovidnostjo se 

omogoča vstop tudi na druga področja umetnosti, npr. gledališče (Gledališče slepih in 

slabovidnih Nasmeh). Obstajajo tudi tiflološki muzeji, od katerih je najbližji v Zagrebu 

(Tiflološki muzej).  

Če prisluhnemo Merleau-Pontyju, ki pravi, da ni pomembno ali dejansko zaznavamo svet, 

ampak obratno: svet je, kar zaznavamo, potem se začnemo zavedati, da osebam s slepoto in 

slabovidnostjo lahko omogočimo in moramo omogočiti doživetje umetnosti. Le tako bo 

umetnost postala del njihove realnosti in bogatila njihov svet. 
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5 Avtorsko delo 

Avtorsko delo je sestavljeno iz petih kipov, ki so bili razstavljeni v popolnoma zatemnjenem 

prostoru ter tako ponujeni raziskovanju z vsemi čuti razen vida. 

Za izdelavo kipov sem izbrala material, katerega uporaba sega najdlje v preteklost: glino. 

Izbira gline je bila zame samoumevna, saj gre za naraven material, ki vzbuja »primitiven« 

občutek pripadnosti naravi, je topla in domača. Ustvarjanje v tem materialu za ustvarjalca 

predstavlja bogato, pristno taktilno izkušnjo, ki se prenese tudi na vsakega, ki se kipa 

dotakne. Vsi kipi so biskvitno in glazurno žgani, nakar je keramična osnova kombinirana z 

lesom, vato, gobo, žico, kamni, rastlinami in blagom, ki so taktilno izkušnjo dodatno 

popestrili (Slika 14-17). Za odkrivanje skrivnosti kipov je dotik nujno potreben in pri tem sem 

se zgledovala predvsem po Bratuševih delih. Glede na formo kiparska dela sodijo v 

modernističen izraz, saj sem se že od nekdaj navduševala nad Mooreovim delom ter sem 

tudi sama v svojem izrazu iskala vitalizem forme. Kipi s svojo formo in pestro površino 

nagovarjajo predvsem tip, dotik pa lahko sproži zvočne dražljaje. Dva kipa sta ponujala tudi 

doživljanje s pomočjo vonja. 

Dela z imenom »Nevidni kipi« so bila razstavljena v Mestnem muzeju, Ljubljana, v obdobju 

med 7. februarjem in 2. marcem 2013 (Mestni muzej Ljubljana, 2013). Razstavni prostor je 

bil popolnoma zatemnjen s pomočjo črnega filca (Slika 18). Obiskovalci so v njega vstopali 

posamezno, delno zaradi varnosti, delno zaradi želje, da vzpostavim intimno vzdušje. 

Premikali so se ob vrvicah, ki so jih vodile po prostoru od kipa do kipa. Tako kot Schwittersov 

»Merzbau« ali Beuysova »Stiska« so prostor in kipi neločljivo povezani in je dojemanje kipov 

močno odvisno od prostora v katerem se nahajajo. Sam zatemnjen prostor kipe postavi v 

kontekst in dodatno poudari njihov smisel in namen. Tako je celotna postavitev močno 

nagovarjala tudi kinestetični in proprioceptivni čut. 
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Slika 14. (zgoraj) 

Anja Lautar 

Dotaknjena (2011) 

Glazirana keramika, blago, parfum 

40 x 50 x 60 cm 

 

Slika 15. (spodaj) 

Anja Lautar 

Kamnita devica (2012) 

Glazirana keramika, kamni, zvončki 

60 x 40 x 50 cm 
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Slika 15. (zgoraj) 

Anja Lautar 

Invazija (2012) 

Glazirana keramika, les, vata 

60 x 40 x 60 cm 

 

Slika 16. (spodaj) 

Anja Lautar 

Neptunova hči (2012) 

Glazirana keramika, žica, kraguljčki 

45 x 35 x 55 cm 
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Slika 17. (zgoraj) 

Anja Lautar 

Sama (2012) 

Glazirana keramika, rastline 

50 x 40 x 30 cm 

 

Slika 18. (spodaj) 

Anja Lautar 

Nevidni kipi 

Postavitev razstave  

Mestni muzej, Ljubljana 
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Za kulturni program ob otvoritvi razstave je poskrbela Zveza društev slepih in slabovidnih 

Slovenije (ZDSS), kar je privedlo do pristne interakcije med videčimi osebami ter osebami s 

slepoto in slabovidnostjo. Z razstavo sem obiskovalce želela opomniti na pomembnost vseh 

čutov ter jih v sodelovanju z ZDSS poskušala ozavestiti o položaju oseb s slepoto in 

slabovidnostjo ter spodbuditi interakcijo z njimi. 

Različica »Nevidnih kipov« je bila ponovno razstavljena  na Ptuju na razstavi »Platna za krila« 

v sklopu festivala »Dnevi poezije in vina 2013«. 
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6 Likovno didaktični del 

V likovno didaktičnem delu predstavljam likovne naloge, ki so namenjene raziskovanju 

nevizualne komponente kiparskih izdelkov, ozaveščanju pomembnosti ostalih čutov poleg 

vida ter posrednem informiranju otrok o osebah s slepoto in slabovidnostjo z namenom 

rušenja predsodkov. Dovoljujejo prilagoditve glede na starost otrok, primerne pa so tako za 

videče kot tudi za otroke s slepoto in slabovidnostjo. Nastanejo taktilno zanimivi izdelki s 

pomočjo katerih likovno ustvarjanje približamo osebam s slepoto in slabovidnostjo. 

6.1 Uvodni del 

Otroke obvestimo, da bodo tokrat ustvarjali z zavezanimi očmi. V ta namen pred začetkom 

ure pripravimo dovolj temnih rut, zatemnjenih smučarskih očal, mask za spanje, ali podobno. 

Otroke usmerimo v razmišljanje o različnih materialih, površinah, vonjih, okusih in jih na ta 

način spodbudimo k uporabi preostalih čutov razen vida. Skupaj z otroci pripravimo prostor 

tako, da bo omogočal čimbolj enostavno gibanje, ko bodo otroci imeli zavezane oči, vendar 

učno uro zastavimo brez zahtev po gibanju otrok po učilnici. Skupaj z otroci razporedimo tudi 

ves potreben material po mizah. Otroci se vsedejo in jim zavežemo oči, ki ostanejo zavezane 

skozi celotno likovno ustvarjanje in vrednotenje.  

6.2 Osrednji del 

Zelo primerna tehnika za ustvarjanje z zavezanimi očmi je relief. Relief lahko izdelamo na 

različne načine in z različnimi materiali. S prilagoditvijo le teh relief lahko izdelujemo v vseh 

razredih osnovne šole.  
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6.2.1 Prva triada 

V prvi triadi morajo učenci usvojiti pojme trd, mehak, hrapav in gladek material, velik, 

majhen, visok, nizek, različen, enak, nizanje ter ponavljanje. Opredeliti morajo likovne pojme 

vtiskovanje, izbočen, vbočen ter spoznati značilnosti oblikovane površine kipa.  

Likovna naloga: odtiskovanje različnih naravnih materialov v ploščico mehkega materiala.  

Pripravimo ploščice iz mehkega materiala (glina ali mehki umetni materiali, na primer DAS 

masa). Za odtiskovanje uporabimo naravne materiale, ki se med seboj razlikujejo po velikosti 

in teksturi (listi, cvetovi, koruza, testenine, kamni, školjke, storži, pečke, in podobno). 

Ploščate naravne materiale položimo na glino. Zgladimo s hrbtno stranjo žlice ali z dlanjo 

tako, da se naravni material nahaja v enakem nivoju s površino podlage. Če material ni 

ploščat (školje, storži, pečke) ga uporabljamo kot pečatnik. Različne storže lahko tudi valjamo 

po podlagi. V podlagi dobimo negativ odtisa izbranega naravnega materiala oziroma vbočene 

elemente. Učence spodbudimo, da nekatere naravne materiale pustijo v plošči. Na ta način 

dobimo izbočene predele.  

Učenci privzgajajo vztrajnost pri nizanju naravnih elementov in njihovih odtisov, razvijajo 

smisel za enakomerno nizanje oblik, domiselnost pri nizanju različnih oblik in se navajajo na 

samostojnost in doslednost pri oblikovanju različnih površin ter reševanju likovnega 

problema. 
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Prva triada 

Likovna naloga: učenci v ploščice mehkega materiala odtiskujejo različne materiale 

Likovno izražanje 
Materiali in 

orodja 

Usvajanje likovnih pojmov in 

privzgajanje doživljajskih naravnanosti  

-učenci v ploščico iz mehkega 

materiala (podlago) odtiskujejo 

naravne materiale 

-ploščate naravne materiale 

položijo na ploščico in jih 

zgladijo s hrbtno stranjo žlice ali 

z dlanjo tako, da se naravni 

material nahaja v enakem 

nivoju s površino podlage 

-materiale, ki niso ploščati 

uporabijo kot pečatnik 

-različne storže valjajo po 

podlagi 

-nekatere naravne materiale 

pustijo v podlagi, da dobijo tudi 

izbočene predele 

-mehak material 

za izdelavo 

podlage (npr. 

glina) 

-naravni 

materiali, ki se 

med seboj 

razlikujejo po 

velikosti in 

teksturi (listi, 

cvetovi, koruza, 

testenine, 

kamni, školjke, 

storži, pečke) 

-spoznajo pojem kip, površina kipa in 

oblikovne značilnosti površine kipa  

-usvojijo pojme: velik, majhen, visok, 

nizek, nizanje, ponavljanje, različen, 

enak, raven, kriv, vtisnjen, izdolbljen, 

izbočena in vbočena oblika ter 

vtiskovanje, trd, mehak, hrapav in 

gladek material 

-razvijajo samostojnost pri oblikovanju 

trodimenzionalnih oblik in reševanju 

likovnega problema 

-razvijajo smisel za nizanje in ritmično 

razporejanje različnih oblik 

-privzgajajo vzrajnost pri nizanju 

naravnih materialov in njihovih odtisov 
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6.2.2 Druga triada 

Učenci v drugi triadi spoznajo pojem relief, pojasnijo pojma nizek in visok relief, opišejo 

razlike med obhodnim kipom in reliefom ter naštejejo posebnosti oblikovanja izbočenih 

reliefov (nizko, visoko, dodajanje materiala, odvzemanje materiala) in vbočenih reliefov 

(odvzemanje materiala). 

Likovna naloga: oblikovanje reliefa iz različnih materialov 

Pripravimo kartonske podlage ter čim bolj pestro izbiro materialov (vata, tekstil, plastelin, 

les, plastika, papir, školjke, kamni, storži, testenine, alu folija, kovine) vendar pazimo, da se 

otroci z njimi ne morejo poškodovati (žica je primerna le, če so vsi konci zaviti v zanko). 

Ponudimo jim tudi materiale različnega vonja (začimbe, eterična olja, naravne materiale) ter 

avditivno zanimive materiale (kraguljčke, zvončke, majhne posodice napolnjene z rižem, 

semeni, in podobno). Otrokom razdelimo kartonaste podlage, na katere ponujene materiale 

lepijo3 ter na ta način oblikujejo relief. 

Učenci razvijajo občutek za večjo ali manjšo izbočenost oblik in različnost globine reliefnih 

površin, se navajajo na odkrivanje posebnosti površin naravnih in umetnih kiparskih 

materialov, razvijajo zmožnost za uporabo le teh, razvijajo spretnosti pri oblikovanju 

raznolikih materialov in se navajajo na samostojno izvajanje postopkov pri oblikovanju 

reliefa. 

  

                                                           
3
 Primerno lepilo za takšno likovno nalogo je mekol, saj se z lahkoto odstrani tako iz rok kot iz oblek.  
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Druga triada 

Likovna naloga: učenci oblikujejo relief iz različnih materialov 

Likovno 

izražanje 
Materiali in orodja 

Usvajanje likovnih pojmov in privzgajanje 

doživljajskih naravnanosti 

-učenci na 

kartonskih 

podlagah lepijo 

različne 

materiale s 

pomočjo lepila 

ter na ta način 

oblikujejo relief 

-pri oblikovanju 

reliefa so 

pozorni na 

pestrost oblik, 

tekstur, vonja in 

zvoka 

 

-kartonska podlaga 

-lepilo (npr. mekol) 

-različni naravni in umetni 

materiali (vata, tekstil, 

plastelin, les, plastika, papir, 

školjke, kamni, storži, 

testenine, alu folija, kovine) 

s katerimi se otroci ne 

morejo poškodovati (žica je 

primerna le, če so vsi konci 

zaviti v zanko) 

- materiali različnega vonja 

(začimbe, eterična olja, 

naravni materiali) 

-avditivno zanimivi materiali 

(kraguljčki, zvončki, majhne 

posodice napolnjene z 

rižem, semeni ipd.) 

-učenci spoznajo pojem relief, pojasnijo 

pojma nizek in visok relief  

-opišejo razlike med obhodnim kipom in 

reliefom   

-naštejejo posebnosti oblikovanja izbočenih 

reliefov (nizko, visoko, dodajanje materiala, 

odvzemanje materiala) in vbočenih reliefov 

(odvzemanje materiala)  

-razvijajo občutek za večjo ali manjšo 

izbočenost oblik in različnost globine 

reliefnih povšrin 

-navajajo se na odkrivanje posebnosti 

površin naravnih in umetnih kiparskih 

materialov 

-razvijajo spretnosti pri oblikovanju 

raznolikih materialov 

-navajajo se na samostojno izvajanje 

postopkov pri oblikovanjuu reliefa 

 

  



Lautar, A. Nevizualna recepcija v kiparstvu 
 

40 
 

6.2.3 Tretja triada 

V tretji triadi učenci ponovijo razliko med obhodno in reliefno plastiko, opredelijo vrste 

reliefov in naštejejo značilnosti posemeznih vrst reliefov, spoznajo posebnosti kiparskih 

tehnik in ustreznih pripomočkov, pojasnijo pojem negativ in pozitiv (odlitek) reliefa. 

Likovna naloga: oblikovanje motiva v glineni ploščici ter odlivanje le tega  

Pripravimo ploščice iz sveže gline in jih razdelimo učencem. Vsakemu učencu damo tudi kos 

sveže gline za oblikovanje reliefa z dodajanjem, leseno paličico4 za risanje v svežo glino ter 

različne materiale za odtiskovanje oblik v glineno podlago. Če smo pri katerih od prejšnjih 

srečanj že delali pečatnike (pečatniki iz krompirja, lesa, gline, gipsa), jih lahko uporabimo. 

Sicer lahko za odtiskovanje uporabimo naravne materiale (listi, cvetovi, koruza, testenine, 

kamni, školjke, storži, pečke), tekstil ali čipko, ali pa grafične matrice iz prejšnjih srečanj 

(matrico linoreza, kolagrafije, tiska z nepremično šablono) (Stropnik, str. 77, 2012). 

Odtiskovanje različnih materialov v glino poteka tako, kot je opisano v likovni nalogi za prvo 

triado. 

Nastali reliefi so negativni in jih z odlivanjem v mavec prevedemo v pozitiven relief 5. Učence 

tako spoznamo s pojmoma pozitiv in negativ, hkrati pa pozitiv s pomočjo dotika veliko lažje 

zaznamo. Glineno ploščo položimo v ustrezno veliko plastično banjico ali škatlo (velikost 

glinenih plošč lahko glede na velikost banjic prilagodimo že v prvem koraku priprave), lahko 

pa naredimo glineno ograjico okoli glinene podlage. S tem preprečimo, da se mavec razlije. 

Relief zalijemo z mavcem. Medtem ko čakamo, da se mavec posuši, učence lahko zaposlimo 

s pospravljanjem, bolj veseli pa bodo, če jih opozorimo na pomembnost okusa in vonja in jim 

ponudimo bonbone, kandirano sadje, oreščke. Ko je mavec dovolj trden jih spodbudimo, da 

na njega položijo roke ter tako opazujejo spremembo v temperaturi. Pogovorimo se lahko o 

različnih materialih, ki jih tudi pošljemo po razredu (kovine, linolej, les, kamen, vata, in 

podobno). Na koncu ure ločimo glino od mavca. Mavec sedaj predstavlja pozitiven relief, ki 

ga z dotikom lažje zaznamo.  

                                                           
4 Pri izbiri paličic pazimo, da le te nimajo ostrih delov, saj bi se otroci lahko poškodovali. 
5
 S postopkom me je seznanil prof. Frelih, ki ga je tudi sam uporabljal v projektu umetnost slepim "SOdelujem". 
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Tretja triada 

Likovna naloga: učenci oblikujejo motiva v glineni ploščici ter ga odlijejo v mavec  

Likovno izražanje Materiali in orodja 

Usvajanje likovnih pojmov in 

privzgajanje doživljajskih 

naravnanosti 

-učenci na ploščice iz 

sveže gline  oblikujejo 

relief z dodajanjem gline, 

vrisovanjem z leseno 

paličico ter odtiskovanjem 

različnih materialov6  

-učenci nastale negativne 

reliefe odlijejo v mavec in 

jih tako prevedejo v 

pozitiven relief7, ki ga s 

pomočjo dotika veliko 

lažje zaznamo  

-učenci s pomočjo dotika 

opazujejo spremembo v 

trdoti in temperaturi 

mavca 

-ko je mavec trd učenci 

ločijo glino od mavca 

-glina 

-lesene paličice8 

-različni materiali za 

odtiskovanje v svežo 

glineno podlago 

(pečatniki iz krompirja, 

lesa, gline, mavca iz 

prejšnjih srečanj, 

naravni materiali (listi, 

cvetovi, koruza, 

testenine, kamni, 

školjke, storži, pečke), 

tekstil, čipka ali 

grafične matrice iz 

prejšnjih srečanj 

(matrico linoreza, 

kolagrafije, tiska z 

nepremično šablono) 

(Stropnik, str. 77, 2012) 

-učenci pojasnijo pojme nizek, visok 

ter ugreznjen relief 

-naštejejo značilnosti posemeznih vrst 

reliefov 

-ponovijo pojme: mehki, trdi, tekoči, 

ploski, upogibni 

-pojasnijo pojem negativ in pozitiv 

(odlitek) reliefa 

-ponovijo razliko med obhodno in 

reliefno plastiko ter razliko med 

figuralnim in nefiguralnim kipom 

-razvijajo zmožnost izvajanja različnih 

postopkov za izvedbo kiparske 

tehnike 

-razvijajo likovno domišljijo in spomin 

-navajajo se na samostojno realizacijo 

lastnih kiparskih idej 

 

  

                                                           
6
 Odtiskovanje različnih materialov v glino poteka kot opisano v likovni nalogi za prvo triado. 

7 S postopkom me je seznanil prof. Frelih, ki ga je tudi sam uporabljal v projektu umetnost slepim "SOdelujem". 
8
 Pri izbiri paličic pazimo, da le te nimajo ostrih delov, saj bi se otroci lahko poškodovali. 
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6.3 Zaključni del 

Po končanem likovnem ustvarjanju si učenci začnejo izmenjevati nastale izdelke.  Opazujejo 

različne teksture, pogovarjajo se o asociacijah in občutkih, ki jih dela vzbujajo. Opozorimo jih 

na pomembnost vseh čutov in se pogovorimo o njihovi izkušnji z zavezanimi očmi. Zastavimo 

vprašanje položaja oseb s slepoto in slabovidnostjo, dotaknemo se pogostih predsodkov in 

se pogovorimo o njih. Po končanem zaključnem delu jim odvežemo oči. 
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7 Zaključek 

Temo diplomske naloge sem si izbrala na podlagi zanimanja za področje kiparstva, želje 

približevanja umetnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo in nenazadnje zaradi 

vsesplošnega vsiljevanja vizualnih informacij. Razsežnost teh področij ponuja veliko možnosti 

tudi za nadaljna raziskovanja, v tem diplomskem delu pa so zaradi omejenega obsega 

predstavljena okrnjeno. 

Pri pregledu pomembnosti čutov na kiparskih delih dvajsetega stoletja je postalo razvidno, 

da se nekateri kiparji v svojem delu sklicujejo izključno na vid, med tistimi, ki nagovarjajo 

ostale čute, pa obstaja pestra razlika. Brancusijeva dela vabijo k dotiku, ker nagovarjajo naš 

umišljeni tipni čut, za polno dojemanje Bratuševih del je dotik nujno potreben, performansi 

postavljajo vprašanje glede narave dotika in njegovega pomena za današnjo družbo, Serra, 

Smithson in Heizer nagovarjajo gledalčev občutek za lastno telo in spodbujajo percepcijo 

odnosa med telesom in skulpturo, Tinguely in Beuys s svojim delom vzdražijo tudi vonj in 

sluh. Vsekakor pa kiparstvo nedvomno ponuja možnosti za nevizualno recepcijo , s tem pa 

tudi za približevanje sveta umetnosti osebam s slepoto in slabovidnostjo.  

Izdelava kvalitetnih avtorskih del je vedno izziv, še posebej pri ukvarjanju s še neraziskanim 

področjem. S svojim delom »Nevidni kipi« sem se poigravala s formo, ki sili k gibanju telesa, z 

vonji, zvoki in teksturami. Obiskovalce razstave sem želela spomniti na preostale čute poleg 

vida, sama postavitev pa je nagovarjala celotno telo obiskovalca. Glede na odziv obiskovalcev 

menim, da sem cilj dosegla, vendar zaradi narave recepcije in percepcije vsak posameznik 

določeno situacijo in delo zaznava individualno. Mnogoterost dojemanja me hkrati 

razveseljuje in bega, saj vem, da bodo vedno obstajale stvari in informacije, ki jih bo 

obiskovalec dojel drugače kot sem si želela, pogosto bodo ostale celo neodkrite, 

spregledane. Zato je vsaka razstava, srečanje posameznika z mojim delom in njegova reakcija 

dragocen vir informacij, ki mi odkriva nova področja za učenje in nadaljnje raziskovanje v 

ustvarjalnem delu. 
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