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POVZETEK 

Diplomsko nalogo sem posvetila reprezentaciji dreves s pomočjo risbe in procesualnega 

ustvarjanja. Osrednji problem raziskovanja se torej nanaša na spojitev "mrtve" abstraktne 

risbe ter povsem živega ekosistema, živečega v ročno izdelanem papirju. "Žive risbe" 

posredno predstavljajo vez med človekom in naravo, oziroma odnos med mikro in makro 

kozmosom.  

V likovno teoretičnem delu sem raziskovala povsem različne tematike, ki pa so vendarle v 

svoji osnovi povezane med seboj. Povezuje jih predvsem odnos do narave, intimnost, 

subtilnost in neskončnost. V poglavju Korenine so predstavljene ideologije, ki so bile 

ključne za razvoj likovno-praktičnega dela. Hkrati je filozofija Zena, most med likovnim in 

naravnim, predvsem pa poudarja cikel obstoja in minljivosti. Meni osebno, Zen 

predstavlja "zakon", po katerem sem se ravnala skozi celotno raziskovanje. Na kratko bi 

ga lahko opisala tudi z besedami A. Goldsworthyja: sprememba-svetloba-zgodba. Sedem 

zgodb dreves sem zabeležila v risbi na ročno izdelanem, recikliranem papirju. Le-ta je 

nosilec ekološke zasnove, ki vzporedno z likovnim vleče rdečo nit mojega raziskovanja. 

Teoretski študij je dopolnjen z intervjujem, kjer sva se z akademskim kiparjem Zoranom 

Srdićem pogovarjala o slovenski sodobni umetnosti z vidika procesualne in bio umetnosti. 

Njegov pogled na trenutno situacijo izpostavlja slovenske likovnice, ki so prve nosilke 

tovrstne umetnosti v Sloveniji. 

V pedagoškem delu smo se, z učenci Osnovne šole Rodica, skušali približati mojim idejam, 

oziroma likovnemu delu. Ustvarjanje "živih risb" je bilo vselej zanimivo ter poučno tako za 

njih kot zame. Vsi pa smo se strinjali v enem: "Šele pri vadbi risanja lubja se zavemo, kako 

spretna je narava, pa tega sploh ne opazimo." 

KLJUČNE BESEDE: risba, ekologija, procesualna umetnost, land art, drevo 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

I have dedicated this dissertation to represent trees by drawing and process art. Central 

issue of this research is to fuse dead abstract drawing with completely alive ecosystem, 

living in the handmade recycled paper. "Live drawings" indirectly present the connection 

between man and nature; or with other words the relation between micro and macro 

cosmos.  

In the artistic theoretical part, I have been exploring diverse subjects which are 

nevertheless closely connected in their basic. Their correlation is an attitude towards 

nature, intimacy and infinity. Presented chapters or ideologies were crucial for 

development of my art works. Simultaneously it is a philosophy of Zen, the bridge 

between fine art and natural. In its principal, Zen represents the cycle of existence and 

transience. Personally, Zen represents the law by which I have been orientating while 

exploring this dissertation. Shortly, I would describe it with Andy Goldsworthy words: 

change-light-story. Seven stories of trees are noted by the drawing on handmade recycled 

paper, which is at the same time the holder of ecological design. Together with the 

artistic part, ecology draws a red thread through my dissertation.  

The theoretical study is supplemented with the interview, where I have spoken with an 

academic sculptor, Zoran Srdić. We have been discussing, issues of Slovenian 

contemporary fine art with the view on process and bio art in Slovenia. His insight in 

temporary situation is exposing Slovenian artists, who could be pioneers of such art in our 

country.  

In my teaching or pedagogical part I have tried to achieve similar results with pupils of 

primary school of Rodica, Domžale. Creating "live drawings" has been interesting and 

instructive for me and for them, but at the end we have all agreed to one thing; "Only 

when you try to draw a bark of the tree, you realise what a great artist nature is and we 

have no idea about it."  

KEY WORDS: drawing, ecology, Process art, Land Art, a tree  
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UVOD 
Glavni cilj moje diplomske naloge je predstavitev drevesnih vrst ter njihovih tekstur in 

struktur. Strukturo drevesnega lubja dopolnjujejo različni mahovi ter lišaji, ki se 

vsakodnevno spreminjajo glede na vpliv okolja v katerem drevo raste. Tudi ljudje se skozi 

dni spreminjamo in pogosto ne opazimo niti lastnih sprememb. Večina ne opazi nadvse 

zanimivih, spreminjajočih se podob, ki jih (poleg drugih v naravi) narava ustvarja sama, 

vsak dan. Naša vloga je pri tem ustvarjanju ključna, saj mahovi in lišaji rastejo v vlažnih in 

predvsem slednji v okoljih, ki so prežeta z onesnaženim zrakom. Zanimivo vprašanje, ki se 

tu pojavlja pa je: Ali smo morda posredno vpleteni v ustvarjanje "živih risb in slik", ki pa so 

drevesu škodljive? 

Podobna vprašanja so si gotovo postavljali tudi ustvarjalci land art-a. Njihova dela bi lahko 

označila kot "pionirsko sodelovanje med naravo, človekom in umetnim". Bili so prvi, ki so 

zapustili galerije ter ljudi prisilili v pogled izven belih zidov. Njihova dela imajo še danes 

močan vpliv na vse ustvarjalce, ki  čutimo odgovornost do lastnega izvora. Tudi risba je del 

narave. Predstavlja nam vez z našo preteklostjo in obuja spomine. Risba lahko zapiše 

marsikaj, tudi lepote narave, če je le um dovolj sproščen. Sodobna risba umetniku 

dovoljuje svobodno ustvarjanje neskončnih poti ali pa njeno dokončnost. Lahko je nosilec 

umetnega ali naravnega. Njeno fleksibilnost ter primarno korelacijo z organskim, sem 

izkoristila v vsej svoji moči ter tako zapisala zgodbe sedmih vrst dreves. 

Poleg tujih krajinskih umetnikov, pa sem v likovno teoretsko predstavitev vključila še 

najbolj poznane slovenske predstavnike land arta oziroma slovenske konceptualne 

umetnosti nasploh. OHO-jevski eksperimenti v naravi so dokaz slovenske krajinske 

umetnosti ter nastavki prihodnjim generacijam. Osebno pa so me impresionirala dela 

Matanovića, Neza ter seveda sodobna dela Marka Pogačnika. Njihove variacije krajinske 

umetnosti so sicer preproste, a sila pomembne za slovenski prostor. 

Michele Brody je ena izmed predstavnic ameriške okoljske umetnosti. Njena dela so 

rezultat uspešnega združevanja likovnega jezika z voljo narave. Zanimivi in izvirni so njeni 

koncepti in izraz le-teh. Mojemu raziskovanju so dodali močan vpliv in tako pustil sled tudi 

v ustvarjanju. 

Zdi se torej, da je predstavnikov land arta in okoljske umetnosti precej. Njihova dela so 

dokaz sodelovanja med človekom in naravo. Gre tudi za dokaz sodelovanja med likovnim 

in organskim. A narava je svojevrsten umetnik, ki likovne veščine obvlada veliko bolje kot 

človek, le da se tega ljudje premalokrat zavemo. Tudi sama sem prišla do te ugotovitve 

vedno znova. Skozi študij in povezovanje ekološke zavesti z likovnim ustvarjanjem sem 

našla precej zanimivih iztočnic, ki bi lahko vodile v nadaljnje raziskovanje ter likovne 

rezultate. Ekologija vsekakor odpira mnogo načinov ter vprašanj, ki jih likovna umetnost 

lahko razrešuje, izpostavlja ali pa z roko v roki potujeta skozi čas sprememb. 



9 
 

1.  Risba v sodobni umetnosti 
 

Risba nas obkroža vsepovsod. Je prva umetnina našega življenja, je tudi skica, čačka, 

zapis ali osnutek. Risbo bi lahko opisali kot svetovni, univerzalni jezik, saj njen preprost 

nagovor  razumemo vsi. Celo nekatere živali so sposobne svoje zaznave prenesti na 

risalno površino ter jih hkrati tudi senzorno razumeti. Risba je tudi dokument prvih 

civilizacij, saj se je le na ta način ohranil spomin nanje. Hkrati je to naša povezava z 

zunanjim fizičnim svetom. Z njo beležimo našo prisotnost, naše bivanje. 

V zadnjih nekaj letih se je risba pričela množično pojavljati na mednarodnih razstavah 

oz. bienalih. Leto 2004 je pomembno vplivalo na razvoj risbe. Bienale muzeja Whitney of 

American Art ter Carnegie International sta risbo širše predstavila in tako povzročila  

njeno ponovno oživitev. Postala je posebej priljubljen medij mladih ustvarjalcev in si s 

tem pridobila posebno mesto v sodobni umetnosti. Njeni uporabniki jo končno lahko 

reprezentirajo kot povsem samostojno delo, brez dvoma o njenem statusu.  

Umetniki, ki so bili okoli leta  1995 posebej izstopajoči so: Rymond Pettibon, Toba 

Khedoori, Jockum Nordstrom, Paul Noble in drugi. S svojimi deli so opozorili na prožno 

uporabnost risbe in njeno sporočilnost, kot na medij prihodnosti. (Dexter, 2005) 

 

V začetku devetdesetih let so bili na razstavah prisotni večinoma eksponati 

monumentalnega formata. Ti so zahtevali velike površine prostora in izzvali občutek 

moči lastne reprezentativnosti. Kot kontrast takemu izpostavljanju likovno 

konceptualnih sporočil se je nepričakovano in ponižno pojavila risba. 

Čeprav nikoli v zgodovini risba ni bila zares opuščena, pa je vendarle prebivala v 

beležkah oziroma kot skica. Kot taka je svojo funkcijo opravljala najbolj učinkovito, zato 

ne kritiki ne umetniki niso nikoli podvomili o njenem obstoju. Razlog za to najdemo v 

njeni improvizirani naravi, ki je fleksibilna ter nikoli dokončna. Risba je lahko tudi zelo 

transparentna. Njene sledi so torej prekrivne ali vidne. 

"Risba je občutek, odnos, ki nastane v trenutku rokovanja z njeno tehniko." (Dexter, 

2005, str. 005) 

Ne glede na tehniko, pa gre pri risbi venomer za vprašanje med linijo in njenim praznim 

ozadjem. Gre torej za vprašanje, ali je prazna površina zgolj likovni element oziroma 

vizualna zaznava ali ima drugačen koncept?  

Naslednja zanimivost risbe leži v njeni prožni dimenzionalnosti. Otroška risba, na primer, 

je teoretično enodimenzionalna, hkrati pa več kot nazorno prikazuje povsem resničen 

tridimenzionalen ali celo štiridimenzionalen svet otroka. Odrasli lahko kasneje izbiramo 

in eksperimentiramo z uporabo dimenzionalnosti risbe. (Dexter, 2005) 
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Walter Benjamin pravi, da lahko risba obstaja na različnih nivojih človeške psihe; je 

mesto, ki označuje, opisuje naš fizični in psihični svet. "Zato risba ni okno sveta, temveč 

je predmet/orodje za razumevanje lastnega prostora znotraj univerzuma." (Dexter, 

2005, str. 005) 

 

Kot sem že omenila, risba večinoma nima nikakršnih ovir in omejitev. Je popolnoma 

svobodna glede na svojo podlago in material oz. tehniko. Njena uporaba je dostopnejša 

zaradi neznatnih stroškov v primerjavi z zapletenejšimi izraznimi tehnikami. Emma 

Dexter zato predpostavlja, da je to zagotovo še ena od prednosti in razlog njene 

samostojnosti v sodobnem času finančnih kriz ter pomanjkanja kulturne pozornosti. 

"Vse, kar risba potrebuje je domišljija, ustvarjalnost ter spretnost."(Dexter Emma, 

Vitamin D- New prespectives in drawing, 2005, 009) Pozornost, ki jo risba uživa danes, 

lahko pripišemo prav njeni svobodni uporabi. Umetniki jo lahko uporabljajo kot barvno 

ali črno belo ali pa z njo reprezentirajo tako mikro kot tudi monumentalne razsežnosti. 

(Dexter, 2005) 

 

Risba je trenutno dejavna na dveh področjih sodobne umetnosti; konceptualnem ter 

neo-romantičnem. Predvsem slednje, kot ugotavlja Dexterjeva, se kaže v večini 

umetniških del oz. risb sodobnih ustvarjalcev. Gre predvsem za izkoriščanje njene 

pripovednosti, subjektivnosti ter popularnosti. Primer take risbe bi lahko bila mlada 

japonska umetnica Ryoko Aoki. Le-ta s svojimi dekliško-romantičnimi risbami cvetja in 

rastlin prikazuje feminističen svet, poln čustev ter stereotipov. Ryoko svoje ženske figure 

spretno zakrije s skoraj naturalistično risbo, ter z njo nakazuje na žensko lomljivost in 

občutljivost. Risbe namreč delujejo kot ročna dela oz. tkanine. S tako risbo umetnica 

opozarja na izkoriščanje in manipulacijo žensk. (Dexter, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1; Ryoko Aoki, "Dead 

grass/Mrtva trava", 2003, tuš na 
papirju, 14,7 x 20,8 cm 
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Romantika oz. romanticizem v sodobni umetnosti ima velik pomen. Povezan je s 

kulturnimi in političnimi idejami kot so: svoboda, čustva, vzvišenost ter intuicija. Večina 

teh tematik je med mladimi umetniki sodobnega časa zelo priljubljena. Mehiški pisatelj 

Carlos Fuentes romantiko v sodobnem času opisuje kot vrnitev človeka k celovitosti, 

izvoru, zatiranje pohlepa in odtujenosti. 

 

Vsi ti dejavniki risbe (odnos med časom in prostorom, figuro in ozadjem, med 

dokončnostjo in nedokončnostjo) so venomer opominjali umetnike, da gre pri risbi za 

proces. Kot odgovor na te dejavnike in dejstva, so se je pojavile avantgarde, kasneje 

abstraktni ekspresionizem in proti koncu 20. stoletja minimalizem ter konceptualizem. 

Umetniki, ki so znali prepoznati ter spretno uporabiti transparentnost in neposrednost 

risbe, so jo uporabili v procesualni umetnosti ter minimalističnem kiparstvu. Zopet se 

torej vrnemo k adutoma risbe  (neposrednosti oziroma nedokončnosti), sijajno 

predstavljenima v "liniji, ki je bila ustvarjena s hojo", v delu Richarda Longa. Ta risba naj 

bi nastala dobesedno zaradi nenehne hoje po isti liniji. Land art je risbo uporabil z vsemi 

njenimi prednostmi. Umetniki so z risbo posegli direktno v naravo, le-to pa uporabili kot 

risarsko polje oz. ozadje. Oznaka ali risba je bila ustvarjena kot zareza, praska oz. sled na 

zemljini površini. Fizično delo, ki jo je povzročilo, pa je nadomestilo svinčnik, oglje ali 

pero. Iz tega vidika bi lahko tudi land art označili kot risbo. Long je ustvaril črto, ki jo 

nevidno ustvarja vsak izmed nas, ko prehodi razdaljo med točko A in točko B. Vsak dan 

torej ustvarjamo neverjetne kompozicije linij, točk ter površin. 

 

To dejstvo pa nas zopet pripelje do začetka: risba je vsepovsod, v vsakem izmed nas.  

Risba je torej direktna povezava med mislijo in idejo in je venomer nedokončna. Razpeta 

ali uravnovešena je med abstrakcijo in reprezentacijo. Lahko je strogo nadzorovana ali 

intuitivna. Razpone med temi skrajnostmi nadzoruje le avtor sam. Z njo izraža notranje 

zaznave, nezavedne ali zavestne. Vsekakor risba avtorja osvobaja ter zrcali njegov 

vsakdan. (Dexter, 2005) 
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Slika 2; Julie Mehretu ,"Untitled/Brez naslova", 2004, grafit, 55,9 x 76,2 cm 
 

 

Zanimiv primer takšnih risb bi lahko našli v delih Julie Mehretu, ki pri ustvarjanju 

"zemljevidov in pokrajin" uporablja tuš, akril ali pero. Z njimi ustvarja močno razgibane 

kompozicije, najrazličnejših tekstur in struktur, ki jih ustvari z različnimi barvnimi ali 

črno-belimi toni. Podobno kot Mondrian, Mehretova prikazuje mesta oz. arhitekturo, 

ujeta v kaos požara, orkana ali potresa. Zato nam njene risbe vzbujajo občutke 

omamljenosti in panike, hkrati pa delujejo vzvišeno in drzno. Pritegnejo nas kombinacije 

raznolikih svetlostnih tonov, linije oz. poudarki črt, ki so v popolni asimetriji razporejene 

na množice točk ter manjših, med seboj delno ločenih linij. 

 

Uporabo linije ter koncept narave pa lahko predstavim tudi s še enim japonskim 

umetnikom: Nobuyo Hokijem. Njegove risbe so značilno "linijsko-eksperimentalne." V 

svojih risbah raziskuje dva med seboj ločena motiva: pokrajino in portret. Podobe 

pokrajine in portretov prikazuje v dveh kontradiktornih oseh. Portret prikazuje sicer z 

vertikalno risbo, a v horizontalnem formatu. Pokrajina je po navadi prikazana v 

longitudinalnem okviru, s tipično horizontalno linijo. Hoki raziskuje risbo kot neskončno 

igro mikro in makro-razsežnosti. Portret tako postane skoraj neprepoznaven ali težko 

zaznavna podoba, pokrajina pa prepolna detajlov. Še dodatno nas zavede tudi z  ozadji, 

ki so lahko črna ali bela in izbrana kontrastno prevladujoči liniji. Vendarle pa je 

umetnikova risba zanimiva predvsem z vidika uporabe črte oziroma njene fleksibilnosti. 

(Dexter, 2005) 
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Slika 3; Nobuya Hoki, "Untitled / Brez 
naslova", 2001, svinčnik, 25,7 x 18,2 cm 

Slika 4; Nobuya Hoki, "Untitled / Brez naslova", 
2004, svinčnik, 25,7 x 18,2 cm 
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Še en primer sodobne risbe, ki me je impresionirala, je risba Sandre Cinto. Pri njej bi 

želela poudariti predvsem črno-bele risbe, ustvarjene na stenah, knjižnih policah ali 

lesenih konstrukcijah. Navdušila me je ne samo njena organsko-abstraktnost risb, 

temveč  svoboda in nedokončnost, saj se raztezajo v vse smeri: preko knjig, sten, polic …  

Umetnica je torej risbo predstavila širše, kot smo vajeni. Njena črna poteza, ustvarjena s 

peresom, deluje nadrealistično in tako ustvarja dialog med pripovednim in vizualnim 

svetom. (Dexter, 2005) 

 

 
Slika 5; Sandra Cinto, "Portal/ Vhodna vrata", 2001, olje na lesu, 280 x 400 x 25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7; Sandra Cinto,                                                     
 "Book shelf II/Knjižna polica II",  
1999, 26 x 27.2 x 18cm 
 

Slika 6; Sandra Cinto, detail 
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2. Korenine 
 

V tem poglavju je združenih več podpoglavij, ki skupaj zajemajo teoretično predstavitev 

okoljske umetnosti, tako v tujini kot tudi v Sloveniji. Gre za razumevanje vezi med 

človekom in naravo. 

Okoljsko varstveni problemi postajajo del sodobne umetnosti, saj ljudje ob neverjetno 

hitrem tehnološkem napredku izgubljamo stik s samimi seboj, s tem pa je povezana tudi 

zavest o naravi kot našem primarnem okolju. Kadar govorimo o umetnosti in naravi, se 

posredno dotaknemo tudi intuitivnega ter procesualnega ustvarjanja, romantike kot 

občudovanja naravnih pojavov in oblik. Sodobna umetnost se vse prevečkrat izgubi v 

upodabljanju socialnih problemov in družbeno-politične kritike. Vse premalo je 

odgovorov na katere bi umetnost lahko vsaj nakazala. " … v prihodnosti umetnosti mora 

obstajati umetnost in narava skupaj z umetnostjo tehnologije. Morda se bodo ljudje 

naveličali filmov in zaslonske domišljije, ki napada naš notranji mir." (Grande 2004, str. 

50)  

 

Problem, ki se poraja, je pomanjkanje odgovorov na vsa ta negativna stanja sodobne 

človeške civilizacije, pomanjkanje naravnega optimizma, ki lahko obstaja le, če 

postanemo bolj intuitivni, spoštljivi do sočloveka, še prej pa do lastnega okolja v 

katerem živimo. Procesualna umetnost, ki je del konceptualne umetnosti, nas popelje v 

skoraj direkten stik z mikro kozmosom naravnih procesov, ki potekajo vsakodnevno v 

naravi. Land art je stopil še korak dalje, kar v naravo samo ter publiko prisilil, da mu je 

sledila. Njegov naslednik environmental art, se vrača v galerije in med publiko prinaša 

opozorila narave ter kritiko človeškega početja: uničevanja ter zanemarjanja naravnih 

ciklusov, ekosistemov in vrednot. (Grande, 2004) 

 

Pomembno je razumevanje in odkrivanje naravnih kompozicij, struktur ter procesa 

življenja. Tako odrasli in še bolj otroci, morajo navezati in ohranjati vezi z našim izvorom. 

Pomembno se je zavedati, da smo vselej povezani v en sam cikel. Le-ti pa lahko obstajajo 

tam, kjer zemlja sreča vodo in voda (s pomočjo ognja) zrak. Šele takrat, ko se vsi štirje 

elementi združijo v cikel, lahko ustvarijo življenje. (Grande, 2004) 
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2.1. Konceptualna in Procesualna umetnost  
 

Razvoj procesualne umetnosti ter okoljske umetnosti je pogojen z razvojem in še 

posebej z razumevanjem konceptualne umetnosti.  

 

Le-ta se je oblikovala kot nadgradnja evropske avantgarde med drugo svetovno vojno. 

Torej iz dadaizma, konstruktivizma, nadrealizma ter futurizma. Okoliščine šestdesetih let 

prejšnjega stoletja so doprinesle k ponovnemu odkrivanju in obujanju avantgardnih 

konceptov in pristopov. V likovnem svetu se je torej oblikovala neoavantgardna 

miselnost, katere funkcija je bila predvsem nasprotovanje vojni v Vietnamu, splošni 

takratni ameriški miselnosti, novi tehnologiji ter kasneje tudi opozarjanje na seksualne 

problematike in ekološke vrednote Zemlje. Peter Osbourne konceptualno umetnost 

opisuje kot kaotično mrežo idej, ki je navidezno nasprotovala krizi formalističnega 

modernizma. Konceptualna umetnost kot nova oz. neoavantgarda, se je formalizirala 

večinoma verbalno, v podobi dematerializacije. (Osbourne, 2002) 

 

"Ideja postane mehanizem, ki ustvari umetnino." (Osborne, str. 212) 

Ta citat nam torej pove, da taka umetnost zahteva predvsem kontemplacijo ter 

domiseln plan. Zahteva tudi intuitvni pristop, ki je povezan z mentalnim. Le-ta je 

večinoma svoboden, neodvisen od likovnih veščin umetnika. Avtor mora za pozornost 

publike uporabiti svoje intelektualne in emocionalne veščine, nato pa le-te delno likovno 

ali pa le zanimivo reprezentirati. 

 

Konceptualna umetnost je ustvarila, oziroma je tesno povezana z rojstvom minimalizma. 

Ta je sooblikoval in vplival na vse kasnejše smeri konceptualne umetnosti.  

Greenberg je glavno komponento konceptualne umetnosti razstavil v štiri značilnosti, ki 

so nasprotovale zahodno umetniški miselnosti: negacija materialne predmetnosti oz. 

dematerializacija (iz katere se je kasneje razvil Performans), negacija medija oz. razvoj 

"sistema idej" (ta je povzročila obstoj minimalizma), negacija vizualne forme s semiotiko 

(lingvistična osnova umetnosti, ki je tesno povezana z zgodovino ter razvojem ready 

made umetnosti) ter negacija avtonomije likovnega dela, kot prihod kulturnega 

aktivizma ter socialne in politične kritike v umetnost. (Osbourne, 2004) 
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Vprašanje: 

"Ali bi dejstvo, da guverner Rockefeller ni ovadil predsednika Nixona Indokitajski policiji, 

vplivalo na vašo odločitev v novembrskih volitvah?" 

Odgovor: 

" DA" : "Prosim vrzite vašo škatlico v lev zabojnik" 

" NE" : "Vrzite v desni zabojnik." 

 

Naštete značilnosti so torej tiste, ki so skupne vsem smerem konceptualne umetnosti ter 

so vplivale na njihov specifičen razvoj.  

Umetnost, ki se je razvila predvsem iz "sistema idej" ter negacije avtonomije, ni izhajala 

iz verbalne osnove oz. stavkov, njena osnova je postala "formula". Le-ta naj bi torej 

obsegala proces kontemplacije in skiciranja, vključno z eksperimentiranjem materiala in 

medija. Zato je v procesualni umetnosti velikokrat bolj zanimiv sam proces kot pa 

končno delo. (Godfrey, 1998) 

 

Procesualna umetnost je kot že rečeno, ena izmed neoavantgard (happening, akcijsko 

slikarstvo, body art, revna umetnost ali arte povera ter land art), ki so se razvile v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Zasnovana je na preoblikovanju likovnega dela kot 

predmeta ali kot intervencija v prostoru (inštalacija, land art). Njene bistvene lastnosti 

bom opisala s slikarskega vidika ustvarjanja, saj bo le-tako najbolje razumljiva oz. 

predstavljiva. (Šuvaković, 2005) 

 

Slika 8; Hans Haacke, "Volilni zaboj", 
1970, Museum of Modern Art, New 

York 
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Proces ustvarjanja se prične pri nanosu barve oz. materiala pri katerem nastane 

"madež" ali anti-forma. Le-ta postane avtonomen posrednik sporočila, ki deluje še 

preden se oblikuje njegov končni pomen. "V neposrednosti sledi in znakov, ki jih pušča 

slikarjev zapis in v pristnem odnosu do materiala se manifestira najprvobitnejša vez 

človeka s svetom." (Gnamuš, str. 175) 

Gre se torej za spontan, intuitivno voden proces ustvarjanja, ki pa je hkrati tudi 

mentalen. Potrebna je moč discipline, katero je veliko umetnikov pridobilo s pomočjo 

razumevanja japonske filozofije Zen (le-to bom predstavila v sledečem podpoglavju). 

(Gnamuš, 2010) 

 

Avtor mora torej obvladati tehnike avtomatizma, saj jim proces lahko le tako dopusti 

ustvariti senzacionalno, evokativno ter likovno kvalitetno delo. Procesualni ustvarjalec 

mora imeti razvito likovno znanje, da lahko "brezobličnost madeža" izkoristi in vključi v 

slikarski proces. Madež oz. element je torej lahko aktiven ali pasiven. Če je pasiven 

postane delo bolj konceptualno, če pa je aktiven, je torej delo procesualno. Problem, ki 

ga navaja Lebensztejn, je ustvarjanje podobnosti oz. vzorcev, saj nastajajoči elementi 

pogosto prebujajo antropološki spomin. Tudi Pollock se je zavedal problema 

avtomatizma, ki je zakoreninjen v naši podzavesti. Tu mora umetnik skorajda prekiniti 

vez z intuicijo ter likovno-racionalno poseči v nastajanje. Vsekakor pa se, kljub 

racionalnemu pristopu, tako avtor, kot gledalec, nikoli ne moreta znebiti predstav in 

podob, ki jih narekuje podzavest.  

 

Hkrati pa se lepota ter bistvo procesualne umetnosti skriva ravno v antropološki vezi s 

prvobitnim. Ustvarjanje anti-formnosti nas vrača nazaj k zemlji, bazičnemu materializmu 

kjer vsaka oblika razpade in se združi v novo obliko. Pojavlja se celota madežev, ki nas 

spominja na biološko ter kemično stanje vsakega bitja v vesolju. Max Ernst je s pomočjo 

raziskovanja naravnih struktur, prišel do fantastičnih oz. fantazijskih pokrajin ter bitij, ki 

jih je kasneje v olju predstavil v svojih delih. Razkrajanje in nastajanje oblik nas spomni 

na problem oz. zakon minljivosti: "Vse se povrne v prah in pepel". Le-tega izkoriščajo ter 

reprezentirajo mnogi procesualni umetniki, med njimi je tudi ameriška umetnica 

Michele Brody (predstavila jo bom v sledečem podpoglavju). Tudi Dubuffet se je 

spraševal ali si smeti, blato ter vsa nasnaga, ki človeka spremlja vsak dan, zasluži mesto v 

umetnosti (na to vprašanje je odgovorila predvsem arte povera). (Gnamuš, 2010) 

 

Procesualna umetnost je torej anti-formna, a hkrati je vedno v nastajanju, razkrajanju ali 

mirovanju. Ves ta proces spominja na kemično raspajanje snovi, ki na koncu postane kot 

ostalina ali fosil. 

Rober Ryman je bil eden prvih, ki so se preizkusili v tej smeri konceptualne umetnosti. 

Odprl je zelo pomembno dilemo, ki je narekovala procesualno ustvarjanje: "Ni vprašanje 

kaj naslikati, temveč kako slikati". (Stiles and Selz , 2012, str. 689) 
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Vzniknile so nove metode ustvarjanja, ki so dovoljevale komponiranje materialov in 

medijev ter se prožno odzivale na spontane nanose oz. geste avtorja. Seveda pa se 

material vedno odziva glede na svoje lastnosti oz. značilnosti, zato umetnik potrebuje čas, 

da le-te spozna ter jih prične namensko izkoriščati. Tudi Richard Serra je bil eden tistih, ki 

se je lotil preizkušanja vizualnih, fizikalnih in časovnih lastnosti materialov. S svojim delom 

"Tilted Arc" je leta 1981 preizkusil tudi gravitacijo ter ravnotežje. Material je tako postal 

ključnega pomena ustvarjanja ter se popolnoma osamosvojil v instalacijah, ter land art-u 

(tu so kot že rečeno umetniki izkoriščalo njegovo minljivost). Dadaizem je torej razvil kolaž 

ter frottage, neoavantgarda pa tehnike: arte povera, akcijskega slikarstva ter okoljske 

umetnosti. (Gnamuš, 2010) 

Razvile so se torej nove tehnike oz. pristopi procesualne umetnosti, ki so nastajali z roko, 

kretnjo in korakom, z različno zasičenostjo ter intenziteto barvnih nanosov. Vse to je 

odvisno tudi od smeri in značaja giba umetnika, le te pa so izraz njegovega trenutnega 

razpoloženja. Tu lahko kot zanimivost opozorim na primarno tarčo neoavantgard, ki se 

še posebej jasno kaže v procesualni umetnosti. Trenutno razpoloženje umetnika in 

njegove geste ter nanosi, so kmalu prerasli v blagovno znamko oz. logotip. Likovno delo 

namreč ni potrebovalo oz. ne potrebuje več konteksta za svojo prepoznavnost, saj 

funkcionira le še kot imenovanje ali pa namigovanje na nekaj. (Gnamuš, 2010) 

Trik procesualne umetnosti leži torej v materiji, s katero se umetnik poistoveti do 

stopnje, ko ta postane vzporedno telo v kateri se zrcali narava človeške eksistence. "V 

govorici materije informel prepozna simbolno vlogo povezovanja človeka in narave." 

(Gnamuš, 2010, str. 196) 

 

Eden prvih procesualnih umetnikov je bil Anslem Kiefer. Ustvarjal je s slamo, pepelom, 

smolo ter glino. Njegove slike sicer izhajajo iz grotesknih dogodkov holokavsta, zato mu 

surovine zemlje pomagajo ustvariti depresivni vtis. Ustvarjal je tudi kipe iz raznoraznih 

materialov: les, steklo ter tudi rastline. Njegova dela sicer veljajo za 

neoekspresionistična saj so njegove geste močne, drzne ter kontrastne.  

(Anslem Kiefer; http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.212
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Slika 9; Anslem Kiefer, Jerusalem, 1986, akril, emulzija, smola in zlati lističi, 380 
x 560 cm, privatna zbirka Susan and Lewis Manilow , Chichago 
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Ameriška kiparka Lynda Benglis, načeloma raziskuje, usklajuje ter preizkuša znanje Andy 

Warhola, Jackson Pollocka ter Louise Bourgeois. S tekočim lateksom ali poliuretanom 

ustvarja organske oblike in podobe, s katerimi nakazuje na dominacijo moških poželenj. 

Njeno delo je zanimivo predvsem zaradi raziskovanja procesa kapljanja barve oz. 

raznoraznih umetnih materialov. Poizkusila je celo poliuretansko peno s flourescentnimi 

pigmenti. Le-tega je polila direktno na tla oziroma ob zid stene, ter ustvarila svobodno 

lebdeče in svetleče mase z naslovom: "Fantom"  

(Lynda Benglis ; http://www.artnet.com/awc/lynda-benglis.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 10; Lynda Benglis, "Phatom / Fantom", 1971, poliuretanska 
pena s fosforescentinimi pigmenti 

Slika 11; Lynda Benglis, slikanje z 
barvnim, tekočim lateksom 

http://www.artnet.com/awc/lynda-benglis.html
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2.2. Land Art 
 

Procesualna umetnost je svoje značilnosti oziroma bistvo, najbolj izrazila v okoljski 

umetnosti, ki je kot že omenjeno temeljila na minljivosti ter uporabi naravnih 

materialov. Sredi šestdesetih let se je skupina konceptualnih ter procesualnih umetnikov 

odločila preizkusiti moč likovnega dela, kateri bi bilo izolirano iz bele kocke galerij.  

 

Termin land art zaobjema tako ekološko umetnost ali eco art, kot tudi okoljsko 

umetnost oz. environmental art. Vse te zvrsti pa imajo vsekakor skupne vzporednice. Ker 

izvirajo iz procesualne umetnosti jim je skupen intuitivno-mentalen pristop, katerega 

romantične ideje ter ljubezen do narave še toliko bolj povezuje z japonsko filozofijo 

Zena. Tu lahko omenim vlogo letnih časov, saj imajo močen vpliv na ustvarjalce ter 

njihov navdih. Lahko bi tudi rekli, da je land art "sezonska umetnost", ker avtor izkoristi 

vsako prednost in lepoto določenega letnega časa in ji postavi "spomenik". 

land art pa je obremenjen z antropološkim spominom, zato veliko njegovih kritikov 

opozarja na končne podobe, kot ponavljajoče se vzorce. Tu pa moramo poudariti, da ne 

gre za vzorce temveč oblike, ki so skupne vsem živim bitjem in seveda tudi oblikam, ki jih 

narava tvori sama. Te so na primer: spirale, koncentrični krogi, vijuge ter krogi, luknje in 

linije vseh organskih oblik. Vse te oblike so reprezentirane v kiparskih delih ter imajo 

minimalistični pridih: "less is more oz. "manj je več ". Navedene oblike pa niso zgolj 

reprezentacija narave, vsaka od njih ima tudi svojo zgodbo, katera je eden izmed treh 

glavnih komponent land art-a. Likovna dela tovrstne umetnosti so, kot že omenjeno, 

večinoma kiparska dela, zato ima njihova velikost oziroma razsežnost pomembno vlogo. 

Zelo pogosto gre za mikro ali makro povečave določenega "vzorca narave". Ko tej 

značilnosti likovnih del dodamo še svojevrsten material dobi podoba svoj pečat, da lahko 

postane umetnina. (Grande, 2004) 

 

Kot že omenjeno, se je land art razvil kot upor ali pobeg od takratnega tehnološkega 

napredka in predvsem kot umik političnim napetostim (atentat na J.F. Kennedya in M.L. 

Kinga). Nastal je kot "klic narave", potrebe po enostavnem in primarnem, mirnem 

življenju. 

Gre torej za poglabljanje in opozarjanje na primarne vezi z naravo, občudovanje le-te ter 

njeno čaščenje. Človek je hote ali nehote del narave; v njej cvetimo in umremo. Med 

vsemi življenjskimi pogoji, ki pogojujejo naše življenje na zemlji, je individualna vez z 

naravo osnovna vez. Človek je kot najinteligentnejše bitje pričel oblikovati svoje okolje, 

ustvaril je življenje na vseh celinah v skoraj nemogočih razmerah. Večina ljudi je 

pozabila, da naš obstoj ter prevlada nista samoumevna. Umetniki land arta pa so eni 

izmed tistih, ki te možnosti življenja spoštujejo ter postavljajo veličastne spomenike 

naravi. (Wallis, 1998) 

"Za land art umetnika je ves svet atelje." (Malaps in Goldsworthy, 2004, str. 37) 
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Avtorjevo ustvarjanje pogojuje narava kot samovoljno bitje oz. že izdelano ozadje ali vir 

materiala. Ustvarjalec se naravi prilagodi in upošteva njene zakone. 

"Land art je metaumetnost, umetnost o umetnosti, umetnost, ki se zanaša na drugo 

umetnost, da lahko obstaja." (Malaps in Goldsworthy, 2004, str. 51) Tovrstna umetnost 

obstaja za kratek čas, potem pa postane mit, ki je zabeležen v fotografiji ter besedah. 

Njene bistvene okoliščine in hkrati tudi glavna komponenta, ki pogojuje njen obstoj, so 

torej zunanji vplivi. (Malaps in Goldsworthy, 2004) 

 

Na prvem mestu je svetloba, saj le-ta bistveno ter pogosto vpliva na spremembo 

skulpture. Lahko jo dokonča, uniči ali pa jo prevede v drugo obliko ter kontekst. 

Svetloba, oziroma njena temperatura, spremenita sneg ali led nazaj v tekoče stanje, 

listje se pod njenim vplivom razvije ali obarva, kamenje pa lahko pridobi nov ekosistem-

mah ali travo. Svetloba doda pokrajini tudi svojo barvo in pridih. Tu moram opozoriti na 

poznavanje svetlobnih pozicij, saj ni vsaka postavitev skulpture, primerna za dosežek 

določenega efekta. Avtor mora torej precej dobro predvideti pozicije sonca določene 

pokrajine. Tu ima svoje mesto tudi fotografija, ki tako likovno delo zabeleži v točno 

določenem trenutku in poziciji. Goldsworthy je eden tistih, ki svetlobne učinke uporablja 

kot ključni element, Nancy Holt pa je šla še dlje, ter svetlobi oz. soncu postavila "naravne 

observatorije" (Oba umetnika bom posebej predstavila kasneje.) 

Za spremembo, ki je osnovni element tovrstne umetnosti, velikokrat poskrbi predvsem 

okolje samo. Gre seveda za plimo ali oseko oziroma za kemijske reakcije: sušenje, vrenje, 

fotosintezo ... itd. 

Vsaka poteza avtorja pri ustvarjanju likovno okoljskega dela, se torej zdi bolj premišljena 

kot spontana. Gre pa seveda za preplet obeh, saj kot sem že omenila, se vsak material se 

obnaša v skladu s svojimi značilnostmi in ne v pričakovanju umetnika. Izbira materiala je 

torej ključnega pomena. Avtorji land arta pa večinoma dobro premislijo tudi o končni 

podobi oz. obliki, ki jo želijo ustvariti. Z njo svoji umetnini podajo zgodbo, le-ta pa se 

nanaša ali na okolje v katerem je likovno delo postavljeno ali pa na osebno zgodbo 

umetnika. Andy Goldsworthy je eden tistih, ki večinoma upodablja osebne motive in 

oblike, Oppenhaim ter na primer Alan Sonfist ali Alfio Bonnano pa izhajajo predvsem iz 

zgodb okolja. Zanimiv pa je primer Richarda Long-a, ki se je večinoma osredotočal na 

linijo, ki jo človek ustvari s hojo; torej na položaj človeka v prostrani a mogočni 

naravi.(Vse navedene bom kasneje tudi predstavila.) (Malaps in Goldsworthy, 2004) 

 

Tako na primer se avtorji velikokrat zanesejo na poti živali ali njihovo obnašanje, 

potrebe. Postavijo jim "senčne" prostore ali pa hranilnice (tu gre predvsem za ovce ter 

krave ali konje). Naslednji motiv, ki je bil že večkrat omenjen je seveda narava ter njene 

oblike in pojavi. Walter de Maria je želel naravno upodobiti oblike strele. Drugi avtorji 

predstavljajo kozmične oblike vesolja kot so koncentrični krogi, spirale ali pa vijuge rek.  

Nekateri v svoja dela vključujejo prave, živeče rastline (tudi cvetlice, ki imajo simbolični 

pomen) ali celo drevesa. Mnogi raziskujejo korenine ter veje, redko kateri samo deblo. 
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Tu bi lahko naštela predvsem sodobne okoljske umetnike, ki so večinoma evropejskega 

izvora: Guiseppe Licarri, Katie Holten, Anya Gallacio in Nikolaj Recke ter drugi. 

 

Ne glede na zgodbe, material ali pozicije okoljskega umetniškega dela je vsem skupna 

predvsem odvisnost od fotografije in besede, pridih romantičnega poveličevanja narave 

ter minimalizem. (Wallis, 1998) 

 

Land art pa bi vseeno lahko razdelili v pet segmentov, ki so do neke mere vselej 

povezani med seboj. V več smereh hkrati ali skozi čas so se udejstvovali številni avtorji, 

zato bom nekatere omenila v tistih področjih land arta, po katerih so ostali najbolj znani. 

 

2.2.1. Integracija 
 

Gre za dela, ki so tipično krajinska. Ustvarjena so iz naravnega in predvsem lokalnega 

materiala, s katerim umetniki manipulirajo ter izkoriščajo njegove lastnosti. Pri teh delih 

pride v ospredje etos minimalizma ter procesa, saj so ta monumentalna dela najhitreje 

uničena oz. spremenjena s strani narave. Takšna dela dajejo land art-u fenomenološki 

pomen.  

 

Spiral Jetty je bil ustvarjen s pomočjo tovornjakov ter 625 pomočnikov. Kamenje in 

pesek so navozili s tovornjaki iz obale ter kopnega. Smithsona je navdušila predvsem 

rdeča barva zemlje ter sol jezera. (Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Goldsworthy je eden tipičnih predstavnikov land arta, saj uporablja tako svoje, kot tudi 

splošne motive. Najbolj znan je morda po svojih črnih luknjah, ki reprezentirajo prehod 

iz življenja v smrt. (Wallis, 1998) 

Slika 12; Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Salt lake, 
Utah 
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Oppenhaim je načeloma konceptualni umetnik, a je svojo pot utrdil tudi v land artu in to 

celo v več smereh. Najbolj znana pa so njegova dela v snegu in ledu. Izpostavljal je meje 

med ljudmi (nanašal se je na politične napetosti) ter preizkušal limite obstoja tekoče 

vode in ledu. Krogi v ledu naj bi reprezentirali drevesne letnice. Z nizanjem narodnih in 

časovnih mej, je avtor opozoril na relativne vrednote današnjega časa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 13; Andy Goldswothy, Roof, 2005, 
National Gallery of art Washington D.C 

Slika 14; Dennis Oppenhaim, "Annual Rings/Letnice", 
1968, meja med ZDA in Kanado 
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2.2.2.  Distrakcija oz. motnja 
 

Distrakcija ali motnja, je drugo najbolj poznano področje land arta. Gre za nekakšno 

harmonijo človeške aktivnosti v okolju. Umetniki so v naravi ustvarjali z umetnim 

materialom ali pa so postorili ravno obratno-v galerijo so prinesli naravo. Tu gre za 

vprašanje "Kaj je naravno?" 

 

Christo in Jeanne skupaj ustvarjata od leta 1960. V najlonske povoje raznih barv sta 

ovijala tako naravo, kot tudi arhitekturo. Gre za transformacijo znanega v neznano in 

obratno. Opozarjala sta na ekološko prizadeta območja ali pa politično aktualna mesta. 

(Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter de Maria je edini ameriški krajinski umetnik, ki je sodeloval s skupino OHO. 

Štiristo nerjavečih jeklenih palic je mrežasto razporedil v obliki pravokotnika na ravnici 

2195 metrov nadmorske višine. Gre za umetniško-znanstven eksperiment točno 

določenega trenutka. Napetost, ki udari v nepričakovani sekundi izostri izkušnjo 

obsežnosti in časa. Večina njegovih okoljskih del meji med kaosom in redom. 

Udejstvoval se je tudi v konceptualni in minimalistični umetnosti. (Wallis, 1998) 

Slika 15; Christo in Jeanne - Claude, 
"Sourranded islands/Obkroženi otoki", 

1983, Florida 
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Nancy Holten je betonske tunele postavila v križno kompozicijo, saj so le-ti poravnani s 

sončnim vzhodom in zahodom ob solsticiju. Vsak tunel ima na zgornji steni od 18 do 25 

cm velike luknje, ki ustrezajo različnim konfiguracijam ozvezdja. Tuneli so zanimivi tako 

ponoči kot podnevi, saj odsevajo sončne in lunine svetlobne položaje ter efekte. 

Holtenova želi gledalcu predstaviti kozmične dimenzije časa oz. razmerje med človekom 

in univerzumom. (Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 16; Walter de Maria, "The Lightening Field/Polje 
bliskov", 1977, New Mexico 

Slika 18; Nancy Holt,"The sun tunnels/ 
Sončni tuneli", 1976, Utah 

Slika 17; Nancy Holt," Sun Tunnels/ 
Sončni tuneli", 1976, Utah 
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2.2.3. Vpletenost 
 

Gre za individualen odnos "ena na ena" med človekom in naravo. Tej vrsti land art-a bi 

lahko rekli tudi "land-body art", saj se umetnik vplete v naravo direktno s svojim 

telesom, da lahko pusti svoj vtis . 

 

Long je v večini svojih del uporabil linijo, ki jo je ustvaril s hojo ter jo zabeležil s črno-belo 

fotografijo. Ustvarjanje neskončnih linij mu je po navadi vzelo nekaj dni, ter ga vodilo v 

osamljene kraje, kjer človek še ni pustil svojega pečata. Postal je pravzaprav "izdelovalec 

zemljevidov" v prostrani naravi.  

Je eden tistih krajinskih umetnikov, ki bi ga lahko omenili tudi kot ustvarjalca z naravnimi 

materiali. Poznana je tudi njegova risba na zemljevidu, kjer je želel odkriti pot, s katero 

bi v naravi lahko ustvaril približen krog. (Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19; Richard Long, Walking a line / linija 
ustvarjena s hojo, 1972, Peru 



29 
 

Silhuete ženskega telesa, vtisnjenega v vse vrste naravnih snovi, so kot avtoportreti 

Mendiete, lahko pa jih razumemo kot osebne rituale očiščenja in zdravljenja. Gre za 

rituale domorodne Kube ter feministične problematike Amerike. Vsa dela so zabeležena 

tudi v filmu "Super 8 film". (Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.2.4.  Izvršitev ali izvajanje 
 

Še zadnja smer land art-a, ki je najbolj vidna oziroma izvajana v javnosti je seveda 

ekološka problematika ali z drugim imenom "environmental art". Umetniki želijo ne 

samo ustvarjati z naravo ali v njej, gre za raziskovanje ekosistema ali socialno političnih 

problemov v povezavi z okoljem. Umetniki s svojim delom opozarjajo na uničevanje in 

izkoriščanje narave, torej na globalno segrevanje, uničevanje naravnih habitatov in 

ekosistemov, ter širjenje urbanizma. Avtorji se poslužujejo vseh pristopov s katerimi 

lahko posameznik opozarja na globalne probleme. Okoljsko zavedna umetnost je v 

današnjem času postala skoraj vzporedna ali enakovredna land art-u. Lahko bi tudi rekli, 

da je to naslednica land arta. 

(Wallis, 1998) 

 

Peter Fend se je lotil slanih jezer Evrope ter njihovega problema degradacije. Identificiral 

je trinajst regijskih kotlin z morsko vodo ter jih razdelil v dve skupini. Prve se izlijejo v 

Atlantski ocean, druge pa v Sredozemsko ter Kaspijsko morje. Vsaka kotlina je 

predstavljena na satelitskem monitorju. Zgoraj so prikazani posnetki kotlin v obliki miz, 

spodaj pa so izdelani zemljevidi ostalih kotlin. 

Slika 20; Ana Mendieta, "Silhueta series/ 
Silhuete", 1973-1977, Mexico 
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Naslov pod katerim se predstavlja celoten projekt pa se glasi "Europe's ecological 

regions being made ever more fertile/Evropske ekološke regije, ki so vedno bolj 

rodovitne". S tem razisovanjem avtor odpira nove možnosti poznavanja morske 

populacije, ki bi lahko pripomogla k pridobivanju metana, hidrogenskega plina in bolj 

čistega olja, ki ne bi onesnaževal okolja. (Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Beuys je večinoma znan po svojih konceptualističnih razstavah, posluževal pa se 

je tudi "revne umetnosti". V zadnjih letih življenja se je posvetil tudi land artu, še 

posebej s posaditvijo 7000 hrastov v mestu Kassel. Tudi sam je trdil, da je taka posaditev 

korak k novim časom umetniško-ekološke zavednosti. Prvo drevo je bilo posajeno leta 

1982, zadnje pa leta 1987 za odprtje Documente 8. (Wallis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21; Peter Fend, "Ocean Earth Europa/ Oceani 
in zemlja Evrope", 1991, Kunstraum Daxer, Munich 

Slika 22; Joseph Beuys, 7000 oaks/7000 
hrastov-ceremonija sajenja dreves, 1982, 

Friederichplatz, Kassel 
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2.3. Skupina OHO ali konceptualna umetnost na 

Slovenskem 
 

Skupina oz. gibanje OHO, je praktično edini ali pa najbolj viden predstavnik 

konceptualne umetnosti v Sloveniji. Njihovi pričetki segajo v drugo polovico šestdesetih 

let. Skupino je sestavljalo več članov, nekateri izmed njih so bili likovniki, drugi pesniki 

ter tretji režiserji.  

 

2.3.1. OHO 
Ime OHO se zdi nenavadno, a njegova razlaga ter izvor je sila preprost. OHO se sliši kot 

uho ali pa oko. Prvo čutilo nam omogoča sluh, torej avdio zaznave, drugo oko pa nam 

omogoča vizualne zaznave. Člani skupine so torej stremeli k reprezentaciji del, katera bi 

temeljila ali pa izhajala iz zvočne ter vizualne percepcije. Leta 1966 je izšlo prvo delo: 

knjiga z naslovom OHO, katere avtorja sta bila Marko Pogačnik ter Iztok Geistner. Njen 

naslov je bil mišljen le kot reprezentacija njene vsebine. Kasneje se je ime prijelo, zato 

sta se avtorja ter preostali del skupine odločili ime obdržati, ter z njim poimenovali tudi 

ostale knjige, ki so izšle v naslednjih dveh letih. Tu pa ne smemo pozabiti, da to ni bilo 

edino ime ali naziv po katerem je javnost prepoznala gibanje oz. njene člane. Le-ti so se 

velikokrat predstavljali tudi pod imenom "Pradedje" ali pa "Prapradedje", zanimiv je tudi 

izraz "Pericarežeracirep".  

 

Po nekaterih poizkusih uporabe navedenih imen, se je vselej obdržalo ime OHO, njeni 

člani pa so bili: Milenko Matanović, David Nez, Andraž Šalamun ter že omenjen Marko 

Pogačnik. Kasneje so se jim za krajši čas pridružili tudi drugi: Tomaž Šalamun, ravno tako 

že omenjeni Iztok Geistner Plamen ter Nažko Križnar. Vsak izmed njih je skupini dodal 

svoje znanje, mnenje ter izkušnje. Brez vseh navedenih ustvarjalcev gibanje OHO ne bi 

bilo to, kar je kasneje skozi čas tudi postalo. (Brejc, 1978) 

 

Vizija OHO-jevskega koncepta je bila torej že od začetka znana. Bolj, ko se je njihovo 

gibanje širilo, bolj so si avtorji prizadevali "priti stvari do dna" oz. jo poglobiti. Pogačnik 

se je zato lotil obrazložitve vizualne poezije. Zavedal se je dejstva, da je linija osnova 

črkam. Črta ima torej vidno-zvočno funkcijo. "Risba OHO-ja podaja samo temeljno 

konturo in prepoznavnost stvari, opisne elemente, ki nikoli ne postanejo interpreti 

njenega "bistva", oziroma funkcionalnosti, kajti risba teče samo kot neprekinjena sled po 

imaginarni liniji prisotnosti stvari in nič več." ( Brejc, OHO, 1978, 13) 
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Ta opis nam torej pove, da je bila risba kaj kmalu premalo zadostna za likovne namene 

OHO-ja. Hkrati so le-tej prišli do njene dokončnosti. Podobne izsledke razmišljanja o liniji 

najdemo tudi v land artu. Kar je obema skupno, je njun prostor izvajanja risbe.  

OHO-jevsko razmišljanje o prostoru in risbi nas pripelje k zaključku, da sta risba in 

podlaga dve avtonomni entiteti. Ravno tako pa je avtonomen tudi prostor. Zato OHO-

jevska risba ohranja osredotočenost na stvari, le-te pa so v odnosu s prostorom. Vse 

skupaj je pogojeno z našim objektiviranjem oz. opazovanjem. Tu torej OHO-jevci 

nakazujejo na teorijo reizma-opis stvarnosti. 

Cilj le-tega je zlitje umetnosti in življenja. Tu gre predvsem za način življenja, opozarjanja 

sebe in svoje okolice na pojavnost stvari ter dojemljivost za razlike. Reist je kot 

misijonar, ki želi prepričati ljudi, naj na življenje pogledajo z barvno paleto oz. z drugih 

vidikov, bolj neposredno. Prostor reizma je med industrijskimi, vsakdanjimi stvarmi, saj 

jih želi prikazati takšne, kakršne so, brez glamurja in sijaja. Zato so bila tudi prva dela 

OHO-jevcev dostopna na tržnicah, knjigarnah in preprostih prodajalnah plošč. (Brejc, 

1978) 

 

2.3.2. Razvoj in kratka zgodovina OHOja 
 

OHO-jevski začetki se torej pričnejo s preprostimi knjižicami, ki so vsebovale preluknjane 

strani, zvočne zapise kot na primer tišina, ropot ,.. ali pa so to bile ilustracije in stripi 

Pogačnika ter Geisterja. V vseh izmed teh je lahko uživalo tako oko kot tudi uho gledalca. 

"Gledalec lahko s knjigo manipulira, jo bere naprej ali nazaj, obrača, sestavlja, 

razstavlja." (Brejc, 1978, str. 5)  

 

Istočasno so se OHO-jevci lotevali izvajanja happeningov ter raznoraznih pevskih 

performansov, ki jih je sestavljal Nažko Križnar. Leta 1968 se je skupina odločila za korak 

dalje – v likovni svet. Svoj koncept razmišljanja, reprezentiranja objektov in pojmov, so 

se odločili predstaviti tudi v galerijah. Matanović, Šalamun ter Pogačnik so z razstavo 

"artiklov" v ljubljanski Moderni galeriji prvič priredili popartistično razstavo reizma. 

Pogačnik je publiko šokiral z razstavo plastičnih steklenic, ki so bile odlite v pastelno 

toniran mavec, Matanovič pa je razstavil pobarvano embalažo za jajca. Istega leta se je v 

Zagrebu tej, takrat nenavadni skupini, pridružil še David Nez. Tam sta kasneje z 

Matanovićem razstavljala pobarvane plastike. (Retrospektiva OHO, 1994) 

 

Skupina je z razstavo reizma dosegla očiten prehod umetnosti na slovenskem področju. 

Naredili so premik iz klasičnega izražanja do popolnoma vizualno-konceptualnega nivoja 

umetnosti. Braco Rotar je učinkovitost njihovega dela označil predvsem kot vizualno in 

netipično ljubljansko ekspresivno ali impresivno likovno delo. 

S tako kritiko so člani skupine dosegli svoj namen, zato se je njihovo razmišljanje o 

reizmu počasi prelevilo k dematerializaciji umetnine. Pomemben korak, ki je vselej 

zaznamoval skupino OHO se je zgodil konec leta 1968. Happening, ki je prevedel državni 
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simbol v dobesedno vizualno podobo; tri glave - Triglav, je postal živa skulptura. S tem je 

OHO razširil svoj reizem v urbani prostor ter zapustil svoje delovanje v smislu 

reprezentacije predmeta. (Brejc, 1978) 

Ta korak je pomagal utrditi Tomaž Šalamun kot likovnik. Razgledan sodobni ustvarjalec 

je poznal sočasne tokove umetnosti v tujini. Tako je na primer kaj hitro kopica sena 

postala umetnina. Razliko med strogim reizmom in tem novim pojmovanjem, so člani 

opisali kot poetični učinek materialov. 

Decembra istega leta se je skupina povečala ter spremenila v avantgardno likovno 

skupino. Razstava, ki je predstavila to novo pojmovanje se je javnosti predstavila z 

naslovom Pradedje. Tu so člani razstavili vse od kopice sena, do hribčka iz koruznega 

ličkanja, pa vse do gozdov in džungle iz železne volne, ter sedmih rimskih gričev iz preje 

in dežnikov. To je bila prva razstava arte povera na jugoslovanskih tleh. "… poskušali so 

dati odgovor na vprašanje, kako je mogoče imaginacijsko oblikovati, urejati, 

razpostavljati preprost material v galerijskem prostoru." (Brejc, 1978, str. 19) 

Zdaj se je torej njihov korak namenil k pojmovanju galerije kot potrebo in ne več kot 

katerikoli drug prostor. Galerija je postala izhodiščni kontekst za reprezentacijo del. 

Objekti so bili postavljeni v interakcijo s prostorom, saj so zdaj člani želeli, da publika ne 

samo vidi predmete kot objekte, ampak so še bolj vsakodnevne materiale želeli prikazati 

kot skulpture. Zanimivo je razmišljanje Šalamuna, saj ga je zanimalo kako izpostaviti 

biološko in mineralno snovnost stvarnosti v galerijskem prostoru. Zdaj je bila skupina 

OHO že precej blizu svojemu prvotnemu cilju; biti avdio vizualno gibanje. (Brejc, 1978) 

Spomladi leta 1969 je OHO-jevce še korak dalje popeljal David Nez z idejo minimalizma: 

"less is more". Zopet so se lotili "imaginacijske risbe" ter s formulacijskim naporom 

uredili grobe in enostavne predmete v odnose, ki so jih pogojevale prav materialne 

značilnosti teh objektov. V galerijah so OHOjevci zopet definirali svojo dejavnost. 

Tehnike arte povera ter obdobje čistega konceptualizma so bili torej raziskani a ne 

povsem izčrpani.  

 

Odpirala se je nova pot, pot v naravo, na katero so člani skupine nakazovali že prej. 

Najprej so vstopili v urbano okolje, nato pa v naravo samo. Poletje tega leta je prineslo 

novo razmišljanje o človekovih mentalnih stanjih v naravnem okolju. Hoteli so raziskati 

kroženje naravnih elementov v njihovih naravnih procesih, opazovati biološke in 

mineralne lastnosti uporabljenih snovi. Ta vprašanja pa niso več vodila k arte poveri, 

temveč k različici land arta ter okoljski umetnosti. (Retrospektiva OHO, 1994) 

 

OHO-jevci so ustvarjali v gozdovih ob Savi ter Kokrici nad Kranjem, v gozdu pri Radovljici, 

Lošinju in Kopru. Vsak izmed članov se je lotil svojega področja tovrstne umetnosti, še 

najbolj pa sta se s samim problemom land arta ukvarjala David Nez ter Matanović. 

Zadnji je odločilen korak k temu naredil v reki Ljubljanici, ko je vanjo spustil kačo palic, 

le-te pa so bile med seboj povezane z vrvico. 
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Podobne intervencije je ustvaril tudi v gozdu pri Kranju. Ustvaril je minljiv kiparski 

predmet, z razporejanjem palic in trakov med veje in debla, le-te pa ritmično in 

dinamično med seboj uravnaval. Poigraval se je tudi z gozdnim šumenjem ter svetlobo, 

ki se venomer preliva med rastlinjem ter sencami dreves. Raziskal je vprašanje 

manipulacije estetskih podatkov vida (ter hkrati sluha), jih uredil v transparenten in 

odprt objekt. (Brejc, 1978) 

 

Istega poletja sta se Matanović in Nez posvetila raziskovanju ameriškega land arta ter 

njegovih avtorjev. Kot rezultat tega študija je Nez ustvaril svoja znamenita zrcala v 

naravi. Izdelana so bila v podolgovati obliki trakov, različnih velikosti ter nato 

postavljena direktno v zemljo. Njihova funkcija je bila ustvarjanje odsevov, oziroma 

optičnih iluzij. Le-te so dosegle efekt nadrealnosti ter dematerializacije. Prišlo je do 

kontrasta med trdo in ostro strukturo zrcala ter naravnimi oblikami zemlje. Nezovi 

objekti so najboljši primer slovenskega land arta, ki pa so se na žalost izgubili v svoji 

prihodnosti oz. preteklosti. Pogačnik se je, podobno kot Nez, lotil razporejanja 

aluminijastih trakov v gozdu. Šlo naj bi za podobna raziskovanja odsevov ter kontraste. 

Pozneje se je posvetil odkrivanju naravnih procesov štirih elementov. Iskal je njihove 

identitete ter medsebojne odnose.  

 

Lahko bi torej dejali, da je Pogačnika vleklo k odkrivanju bio umetnosti. To vrsto 

projektov je poimenoval "Družina ognja, zraka in vode". Z njimi je torej spajal racionalno 

razumski pristop z njihovimi odnosi. (Retrospektiva OHO, 1994) 

 

 

 

 

 

Slika 23; Milenko Matanović, "Kača", Poletje 
1969 (OHO retrospektiva) 
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"Prav tako lahko v Pogačnikovi rabi sistema štirih elementov vidimo demonstracijo 

soodvisnosti vidikov, ki v svoji usklajeni uravnoteženosti zaokrožajo celoto sveta." 

(Retrospektiva OHO, 1994, str. 25) 

 

V primerjavi z ameriškimi land art umetniki, so naši OHO-jevci imeli precej manjši 

prostor na razpolago, hkrati pa s svojim početjem oz. ustvarjanjem niso pustili nikakršnih 

sledi v naravi. Želeli so delovati harmonično z okoljem in poiskati ravnotežje med 

umetnino ter kroženjem naravnih procesov. 

V naslednjih dveh letih, torej med letoma 1970 in 1971, se je koncept skupine OHO 

preusmeril v bolj kompleksne mentalno duhovne eksperimente. Namenili so se 

ustvarjati oziroma reprezentirati kozmološka stanja in procese dematerializiranih oblik 

ustvarjanja. Gre za transcendentalni konceptualizem, ki temelji tako na intimni kot tudi 

kolektivni mistiki in meditaciji. (Retrospektiva, 1994) 

  

Slika 24; David Nez, Zrcala, Poletje 1969 
(OHO retrospektiva) 
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Leta 1970 sta Nez in Matanović odšla v New York, ter tam razstavljala konceptualno 

umetnost. Dva člana sta bila torej na zahodnem delu sveta, Pogačnik in Šalamun pa sta 

ostala doma, na vzhodu. Njihov cilj pa ni bila ločitev, temveč obratno; želeli so preveriti 

medsebojno povezanost v času in prostoru. Pogačnik je pripravil kvadrat, na katerem so 

istočasno vsi izbrali eno izmed njegovih kombinacij linij ter se v slednjem trenutku 

"pogledali" v soncu. Ta trenutek so zaznamovali s spustom vžigalice na papir, na razdalji 

10 centimetrov. Sledilo je seveda še vrsto drugih "vaj" s katerimi so preverjali in utrjevali 

nevidne vezi ne glede na prostor in čas. Veliko takih dogodkov se je zgodilo predvsem v 

dolini Save pri Kranju. Ukvarjali so se s svetlobo, njenim nočnim in dnevnim izvorom, 

štirimi elementi, kozmologijo, meditacijo ter tako vadili utrip lastnih src in misli. 

Pogačnik se je zopet posvetil risbi medialnih sistemov, Nez pa se je posvetil filmu. (Brejc, 

1978) 

 

Istega leta jim je uspel preboj v tujino, med drugim tudi v New York ter Beograd. Obiskal 

jih je celo Walter de Maria s katerim so napravili prijateljski projekt. V naslednjem letu 

se je skupina odmaknila v Vipavsko dolino v Šempas, kjer se je želela odmakniti od 

množice ter posvetiti predvsem kolektivnemu duhovnemu bivanju. Tu je kasneje ostala 

le še Pogačnikova družina, sam pa je vselej ostal dejaven tako v likovnem kot tudi v 

duhovnem raziskovanju. Posvetil se je geomantiki oziroma "zdravljenju zemlje" s 

pomočjo kamna, v katerega posameznik (Pogačnik ima veliko skupino so-ustvarjalcev) 

vklesa krožno risbo. Risba naj bi predstavljala duhovne in geomantične smernice 

specifičnega kraja, kjer je kamen nato postavljen v zemljo, da jo zdravi. 

Skupina OHO je torej v Sloveniji pokazala daleč najbolj radikalno ter "revolucionarno" 

smer umetnosti, katera je bila tedaj že dobro poznana v tujini. V nekaj letih so se lotili 

kar štirih področij konceptualne umetnosti, vse od happeningov, arte povere, land art-a, 

body art-a do končnega duhovno-likovnega konceptualizma. Hkrati so se lotili tudi štirih 

ravni življenja: emocionalne, racionalne, materialne ter energijske ravni, ki je na koncu 

usmerila člane v odmaknjeno intimno in skupinsko raziskovanje. (Brejc, 1978) 

 

"Toda na določen način so vendarle izvedli daleč najbolj radikalno dematerializacijo 

umetniških medijev na način, ki jih bistveno ločuje od zahodnoevropskega 

konceptualizma."  Sol Le Witt (Brejc, 1978, str. 33) 
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2.4. Kaj je zen? 
 

Filozofijo zena sem želela predstaviti oziroma vključiti v svojo diplomsko nalogo izključno 

zaradi lastne inspiracije. Na kratko bi le-to opisala kot vodilo "manj je več". Pri 

ustvarjanju, še posebej pri risbi, mi pomaga doseči bistvo, torej na risarsko površino 

prenesti nič manj in nič več, samo bistvo trenutnega navdiha. Brez lastne ali intuitivne 

discipline se slednje vodilo hitro spremeni v "več je preveč".  

 

V prvem stoletju našega štetja so indijski menihi prenesli budizem na Kitajsko. Tam se je 

indijski budizem prelevil v zen budizem kot produkt indijske filozofije ter takratne 

kitajske miselnosti taoizma. Še najbolje pa se je razvil na Japonskem, na odmaknjenem 

otoku, kjer so bili ljudje bolj svobodne miselnosti, a še vedno pod močnim vplivom 

Kitajske. Pravijo, da se je filozofija Zena najbolje ujemala z japonskim karakterjem. 

Oblikoval je celotno japonsko kulturo ter tako vplival na razvoj ne samo mišljenja, 

temveč tudi zgodovine tega naroda. 

 

Zen je disciplina mišljenja oziroma razsvetljenja (satori), ki se je posameznik uči skozi čas 

in izkušnje. Satori je moralna, duhovna ter intelektualna emancipacija. Uči nas biti 

"sono-mama" oziroma "lastno svetilo, luč". Skozi zen se učimo samostojnosti ter 

samoljubnosti, ki izhaja direktno skozi naš um preko intuicije. Disciplino zena je najlažje 

razumeti z izkušnjo, saj se zdi njegova teorija preveč abstraktna. Hkrati Zen obstaja 

predvsem v konkretnih besedah-le-te so namreč prenesene dobesedno iz trenutne 

intuicije, navdiha. Pravijo tudi, da je Zen neulovljiv oz. nedosegljiv, saj ga po navadi naš 

razum "zgreši". Satori mora biti posledica notranje oz. lastne izkušnje posameznika in ne 

vsadek zunanjega sveta. 

"Zen je naša vsakodnevna izkušnja in ta je samo naša, ne tuja." (D.T. Suzuki, 2010, str. 

13) 

 

Umetniško delo naj bi bilo eno izmed svobodnih kreacij, le-ta pa lahko nastane z 

neposredno pomočjo intuicije, neovirano z razumom. Umetnik ustvari forme, podobe in 

zvoke iz nič. Zen ne potrebuje forme in oblike, ne čopiča ne pisala, saj obstaja samo v 

telesu umetnika.  

(D.T. Suzuki, 2010) 

 

Stari ribnik ... 

žaba skoči : 

- zvok vode! Bashô 

(Devide, 1985, str. 90) 
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Zen je torej vse in ni nič. Ta način razmišljanja je na Japonsko prišel v 13. stoletju iz 

samostanov (Kamakura obdobje), katerih menihi so ves čas potovali med Kitajsko in 

Japonsko. S tem so prenašali znanje, ter ga v samotnih gorah prilagodili svojemu narodu. 

Postali so samostojne institucije ne samo filozofije, temveč predvsem zenovske kulture. 

Prva prestolnica Zena je bilo mesto Kamakura (po katerem, se tudi imenuje eno izmed 

zgodnjih umetnostnih obdobij). Zgoraj našteta dejstva se najbolj izrazito, kažejo ravno v 

likovni umetnosti in umetnosti čajnih obredov ter poeziji.  

 

Kar je skupno vsem naštetim smerem japonske umetnosti, je dobro obvladovanje 

izražanja bistva. Podoba preprostega ribiškega čolna je dovolj, da umetnik izrazi občutek 

prostranosti japonskega morja, samote in tišine. Ravno tako je dovolj le podoba ptice na 

eni sami veji za izraz praznine oziroma občudovanja jesenskega vzdušja ob koncu 

poletja. Zanimivo je tudi, da je umetnost zena neposredno povezana z neravnovesjem. 

Vendar, če pogledamo konstrukcijo risb oz. slik, bomo hitro opazili, da večina slikovne 

teže prevladuje v spodnjem delu formata, po navadi predvsem v levem ali desnem 

spodnjem kotu; tam umetnik namesti glavni motiv, ga prikaže v nizkih svetlostnih 

ključih, zgornji del slike pa je večinoma prikazan v visokih svetlostnih ključih. Torej s 

preprostimi linijami izgineva v ozadje. Na videz zen umetnost deluje popolnoma 

uravnovešena, vendar nam že preprosto likovno znanje hitro pokaže nesimetrične 

značilnosti. Podobno je tudi s poezijo, arhitekturo ter vrtovi. 

 

Pravila zen umetnosti torej prevladujejo na: neravnovesju, asimetriji ter hkrati preprosti 

konstrukciji oziroma imajo venomer pridih osamljenosti, tišine in praznine. Umetniško 

delo je izraz hipne inspiracije, le-ta pa izhaja neposredno iz umetnikove podzavesti ali 

intuicije. Z drugimi besedami, zen teži k redu ter k fokusiranju izražanja glavnega motiva 

(bistva), ki je rezultat trenutnega navdiha. (D.T. Suzuki, 2010) 

 

Zen velikokrat povezujemo s preprosto linijo, praznim prostorom ali pa z enostavnim a 

sporočilnim stavkom. Posledično torej naj bi Zen častil revno, preprosto življenje, 

posvečeno lastnemu izvoru, naravi. Tu gre tudi za očitno povezavo med načinom 

življenja in lokacijo zenovskih samostanov. Kot sem že omenila, so le-ti živeli v samotnih 

področjih gora. Tam so imeli menihi obilo možnosti opazovanja narave, saj je bila 

množica daleč stran. Obstaja rek "Riši bambus deset let, postani bambus in kadar rišeš, 

pozabi vse, kar veš o bambusu." (D.T. Suzuki, 2010, str. 31) 

Glavni oziroma ključni motiv zena je torej narava. Japonska filozofija temelji na čaščenju, 

občudovanju narave kot absolutno utelešenje stvarstva. Filozofija Zena temelji na 

prijateljski harmoniji med človekom in zemljo.  Temelji na duhovni, obojestranski 

povezavi "narava živi v nas in mi v naravi". (D.T. Suzuki, 2010, str. 351)  

Prepoveduje izkoriščanje narave v lastno korist, saj bi s takim početjem prelomili 

obljubo. Temu bi sledilo samouničenje kot povratni efekt izkoriščanja prijateljskega 

dogovora. 
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"Nebesa in zemlja in jaz izhajamo iz enakih korenin, 

deset tisoč stvari in jaz smo iz enake substance. 

 Sojo (D.T. Suzuki, 2010, str. 353) 

 

Japonski otoki so vselej znani po svoji edinstveni sestavi pokrajine;  vertikalno-

apnenčastih gorovjih, peščenih prostranih obalah, bambusovih gozdovih, številnih 

jezerih z lokvanji,.. Tu pa seveda ne smemo pozabiti na sezonsko prehajanje barv, 

struktur ter silhuet narave. Jesen spada med najljubša obdobja zen ustvarjalca, saj 

prinese čudovito paleto barv javorjevih listov, hkrati pa vsebuje pravi zenovski duh 

samote in odmiranja. Sledi ji pomlad, ki prinese edinstveno cvetenje češenj ter sliv. 

Sakura ali češnjev cvet ima precejšnjo povezavo z zenom. Desetdnevno cvetenje in 

predvsem hitro odmiranje tako sentimentalnega vzdušja simbolizira minljivost, ki je ena 

izmed ključnih pojmovanj omenjene filozofije. Ravno tako je v tem kontekstu zelo 

priljubljen motiv sončnega vzhoda. Zen nas torej uči nenavezanosti, samoobvladovanja, 

hkrati pa nam zopet sporoča lepoto trenutka. (D.T. Suzuki, 2010) 

 

 

"The pine tree lives for thousand years, 

The morning glory, but for a single day, 

Yet both have fulfilled their destiny." Chiyo-ni 

(D.T. Suzuki, 2010, str. 381) 

 

Med priljubljenimi motivi so tu še borova drevesa, mogočni slapovi, ter tudi zimska 

meglica, ki daje japonski pokrajini značilen videz neokrnjene narave. 

Zen se je torej prepletel z naravo ne samo na duhovni ravni občudovanja, temveč se je 

ta vez vtkala tudi v  metafizični in religiozni svet japonskega naroda. Ljubezen do narave 

je postala hranilo zena, ki je motiviralo odrekanje egoističnim namenom. Slednje se je na 

koncu razvilo v vzvišeno moralno in duhovno disciplino. (D.T. Suzuki, 2010) 
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2.5. Michele Brody 
 

Umetnica, katere dela so navdihnila mojo domišljijo in me spodbudila k raziskovanju 

rastlin, živečih v papirju, je ameriškega porekla, a njen koncept je bolj svetovljanski kot 

tipično ameriški. Brodyeva želi svoji publiki prikazati predvsem preprost življenjski cikel 

rastlin, ter s tem opozoriti na našo vsakdanjo minljivost. Še bolj kot to, pa nas umetnica 

spodbuja k razmišljanju in pripovedovanju zgodb o času, ki  neizbežno hiti mimo nas ter 

tako vpliva na naše interpretacije življenjske izkušnje in pojmovanja. 

 

Michele Brody je bila rojena leta 1967 v Brooklynu, v New Yorku. Svojo likovno 

izobrazbo je pridobila na Sarah Lawrence College leta 1989, ter leta 1994 magistrirala iz 

svobodnih umetnosti na Art Institute of Chicago. Posvetila se je predvsem javni 

umetnosti in inštalacijam ter raziskovanju zgodovinsko-kulturnih konceptov, okoljske 

umetnosti in arhitekture kot razstavnemu prostoru. Na njeno ustvarjanje je vplivalo 

življenje v Nemčiji, Franciji, Kostariki ter Kaliforniji. Razvila je koncept, ki interpretira 

eksterierno smiselnost prostora. Od leta 1994 je prejela številne nagrade: Mid Atlantic 

Arts Foundation, Pollock/Kasner Foundation, The Greenwall foundation ter leta 2011 

nagrado Grand Rapids Michigan, ki je namenjena predvsem javnim umetnostim. Je ena 

izmed večjih nagrad Združenih držav, saj razstava del privabi več sto tisoč obiskovalcev.  

(Michele Brody, http://michelebrody.com/) 

 

Njena najbolj efektivna dela so predvsem že omenjene (javne) inštalacije, kjer umetnina 

sama dobesedno nagovarja obiskovalca ali pa to posredno naredi kar umetnica sama.  

 

Ena prvih "samogovorečih" inštalacij Brodyeve je papirnata postavitev, ki jo drži 

konstrukcija bakrenih palic. Le te prekrivajo površine ročno izdelanega papirja, v 

katerem so ujeta semena ter bilke trave. Njihova funkcija je ne samo ustvariti vizualne 

stene, ampak tudi obuditi zgodovinski pomen židovskega prostora, ki je prvotno obstajal 

v ameriški zvezni državi Philadelphia. Največji  pečat tej inštalaciji pa dajejo mikro 

zvočniki, ki so vgrajeni v bakreno konstrukcijo. Pripovedujejo zgodbe in spomine Židov, 

ki so živeli v takratni skupnosti. Avtorica nas torej s takim delom spominja na rek "Če bi 

stene lahko govorile, kdo ve, kakšne zgodbe bi pripovedovale".  

(Michele Brody, http://michelebrody.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://michelebrody.com/
http://michelebrody.com/
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Slika 25; Michele Brody, "Entering from 
the inside /"Vstopati od znotraj", 2008, 

The temple Judea Museum of 
Congregation Keneseth Israel, USA 

Slika 26; Michele Brody, "A tea house/Čajnica", 2009, 
6m x 7m x 5m, Lower East Side Tenement Museum, 

USA 
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Javna čajnica, katero je Brodyeva ustvarila sama, je iz bakrenih palic ter ročno izdelanega 

papirja. Hkrati je to interaktivni performans, saj obiskovalce avtorica povabi v majhno in 

delno transparentno čajnico, na pogovor ob skodelici čaja. Vsako vrečko čaja nato obesi 

na zidove svoje čajnice ter zgodbe obiskovalcev zapiše na že pripravljene papirje. Le-ti 

ustvarijo zanimive poslikave papirja ter hkrati strukturo in teksturo sten, čajnice. 

Inštalacije, ki sledijo, so predvsem dela v ročno izdelanem papirju ali tekstilu v katerem 

rastejo in se nato tudi posušijo rastline. Le-te so po večini stročnice in trava. Posebne so 

zaradi že naštetih elementov ter zaradi lastnega namakalnega sistema, s katerim 

umetnica skrbi za vsakodnevno rast rastlin. 

Inštalacija predstavlja poti Manhattna. Reprezentirane so kot linije v lanu, kamor so 

posajena semena trave. Tudi ta inštalacija je zgrajena iz bakrenih palic in ima lasten 

namakalni sistem ter načrtovano sončno lego oz. svetlobo.  

(Michele Brody, http://michelebrody.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen te inštalacije je dobeseden prevod njenega naslova. Brodyeva je namreč želela 

še bolj nazorno prikazati zenovski zakon minljivosti. V žepke lanu, v katerega je oblečena 

konstrukcija bakrenih palic, je posadila koruzo in črn fižol. Le-ta bo v lanu lahko rastel 

zaradi peska, ki se ravno tako nahaja v lanenih žepkih. Stročnice so torej skozi razstavo 

tega "prehoda" zrastle, živele, ter se na koncu posušile in pustile fosilni odtis v takrat že 

rjavem odtenku tekstila (prisoten je bil seveda tudi vonj humusa, ki je dodal končni fazi 

svoj pečat). Vse kar je ustvarjeno, se na koncu reciklira v zemljo oz. prst, kjer je shranjen 

za naslednji cikel rasti. (Michele Brody, http://michelebrody.com/) 

 

Slika 27; Michele Brody, " Looking out/Pokukati ven", 2004, 7m 
x 10m x 15m, Littlejohn Contemporary, New York 

http://michelebrody.com/
http://michelebrody.com/
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Slika 28; Michele Brody, " Passage / Prehod", 2000, 13 x 4, 
5 x 60 cm 

Limen at the de Arte y Diseno Contemporaneo 
San Jose, Kostarika 

Slika 29; Michele Brody, "Passage/ 
Prehod", 2000, 13 x 4, 5m x 60 m, 

Limen at the de Arte y Diseno 
Contemporaneo, San Jose, Kostarika 
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Michele je v galerijski prostor postavila tri linije ali "cevi" iz platna, v katere je vnesla 

zemljo ter semena lanu. Cevi se raztezajo po celotnem prostoru tako na steni kot tudi na 

stropu. Devetnajst fluorescentnih luči je namenila za svetlobo, ki je potrebna za rast 

semen. (Michele Brody, http://michelebrody.com/) 

 

Zadnji del ustvarjanja Brodyjeve, ki je pomembno vplival na moje delo, pa so njene risbe 

narejene iz lanenega, ročno izdelanega papirja. V le-te je avtorica zasejala semena 

stročnic in spremljala njihov ciklus, katerega je zopet zapečatila v papir, kot fosil. 

Koreninice, ki so si utrle pot na drugo plat papirja, so postale dobesedno organska risba. 

Le-ta deluje na belem naravnem papirju zelo preprosto a likovno zanimivo. Hkrati ne 

vemo do kakšne mere je bila njihova rast in predvsem smer rasti kontrolirana, a ne glede 

na to, risba sama kot likovno delo, vzpostavi senzitivno vez med nami kot zunanji makro 

organizem in s koreninicami kot mikro organizem.  

(Michele Brody, http://michelebrody.com/) 

 

Slika 30; Michele Brody, " Taking Root/Pot 
korenin", 1998, Atelier galerie d'Art 

contemporain, Arras, Francija 

http://michelebrody.com/
http://michelebrody.com/
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Delo Michele Brody me je navdušilo na konceptualnem in likovnem področju. Njen 

posredni koncept vzpostavljanja medsebojnih stikov, tako človeka s človekom kot tudi  

človeka z rastlino, se povezuje z mojim, ravno tako pa lahko vzpostavim vzporednice s 

prisotnostjo Zena. Likovno se mi zdijo zanimive njene preproste a zgovorne kompozicije 

ter konstrukcije, ki jih ustvarja z živimi ali s posušenimi rastlinami. Zdi se, da se avtorica 

popolnoma zaveda učinkov zelene barve kot tudi beline lanu oziroma papirja. Tu so še 

njene dobro premišljene metafore, ki jih spretno izkoristi kot motiv, a hkrati tudi kot 

sporočilo.  

 

Če zdaj na njena dela pogledam z vidika celote, bi lahko predpostavljala, da gre za 

nadvse premišljena, a hkrati spontana likovna dela. Le-ta imajo predvsem močan in 

sodobno nastrojen koncept, hkrati pa so likovno minimalistična in estetsko dovršena. 

 

 

 

 

 

 

Slika 31; Michele Brody, "Flax in flax series/Lan v lanu", 1997, 9 x 90 cm 
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Slika 32; Michele Brody, " Flax in flax series / serije Lan v lanu", 1997, 9 
x 90 cm 
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Slika 33; Michele Bordy, "Scar / Brazgotina", 
2009-2012, 11 x 8.5 cm 

Slika 34; Michele Bordy, "Turning Field/Vrteče (se) polje", 2009-2012, 
13 x 18 cm 
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3. Kaj je drevo? 
 

Prva prebivališča Homo Sapiensa naj bi bile jame, skrite v gozdovih. Gozd naj bi bil torej 

eno najpogostejših okolij pričetka človeške vrste. Lahko bi ga imenovali "zibelka 

civilizacije". Gozdovi so bili tudi prva svetišča, simbol življenja in večnosti.  

 

Številne civilizacije so častile drevesa kot božanstva. Babilonski bog Dumuzija je skrbel za 

drevje med sušnim obdobjem tako, da je šel v podzemlje ter od tam napajal sušna tla. 

Enako božanstvo so častili tudi Semiti (Adonai), Grki (boginja Artemis) in Rimljani 

(Adonis). 

Eno najbolj znanih svetih dreves je indijsko drevo "Ficus Religiosa" oz. "sveta figa", pod 

katerim je Gautama Buddha prejel razsvetljenje. Drevo je še posebej zanimivo zaradi 

njegovega močnega debla, ki je kot mreža poln vodoravnih lukenj, le-te pa zbujajo 

občutek prehoda oz. zavetišča. (Eleršek, 2001) 

Številna drevesa, kot na primer hrast, granatno jabolko ter oljka, so simbolno prikazana 

v grških pripovedkah ter kasneje večkrat upodobljena na slikarskih platnih . Najbolj pa so 

s čaščenjem dreves povezani Kelti. Njihovi duhovni voditelji oziroma Druidi so drevesa 

ne samo častili, v njih so videli prisotnost bogov ter utelešenje človeških značajev. Druidi 

so uporabljali tudi poseben Zodiak dreves. Bili so torej prepričani, da je človekov 

karakter oziroma čas rojstva povezan z določeno vrsto drevesa. Kelti so drevo videli kot 

človeško telo, korenine kot noge, deblo kot trup in krošnjo kot glavo. 

(O'Connor in Airey, 2007) 

 

Kljub temu, da ljudje 21. stoletja ne razumemo dreves enako kot človeka, vendarle 

vemo, da je živo. Hkrati pa ga obravnavamo kot samoumevno in se le redko kdaj zavemo 

kako zelo smo med seboj povezani. 

 

Drevesno deblo nosi veje na katerih zrastejo številne, očem nevidne proizvodnje 

človekovega glavnega vira življenja. "Za ta enkratni proces, ki mu ni enakega na Zemlji, 

so potrebna specializirana listna tkiva, sestavljena iz celic, ki vsebujejo različna rastlinska 

barvila." (Lanzara in Pizzetti, 1984, str. 22) 

Deblo asimilira mrtve organske snovi, ki jih še prej predelajo korenine. Te zagotavljajo 

trdnost in vedno svež pritok hrane. Največji čudež pa se kasneje zgodi med deblom in 

krošnjo. Ne samo, da je drevo filter onesnaženega ogljikovega dioksida, drevo je tudi 

dom številnih živali, je torej življenjski prostor. Na vejah pridobivamo hrano ter na 

določenih vrstah celo zdravilne lističe, cvetove ter plodove. Zato je tudi vir hrane. Iz 

njegovega olesenelega mesa pridobivamo les, iz le-tega pa skoraj polovico našega 

bivalnega okolja: pohištvo, papir, kurivo ... Torej je drevo tudi vir surovin. 

(Lanzara, Pizzetti, 1984) 
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Drevesa zaznavamo tudi preko naših intuitivnih čutil. Njihove barve (ki so večinoma 

odtenki zelene in rjave) nam zbujajo občutke ravnovesja, zadovoljstva, upanja ter 

predvsem občutek povezanosti z naravo, s samim seboj. Drevesne strukture tvorijo 

najbolj mogočne, nenavadne ritme oziroma harmonije struktur in tekstur, ki pa se skozi 

čas spreminjajo ter nas vedno znova navdihnejo. (Eleršek, 2001) 

 

"Velja pravilo: so podrli prvo drevo, se je začela civilizacija in če bo padlo tudi zadnje 

drevo, bo konec civilizacije." Trstenjak A. (Eleršek, 2001, str. 87) 

 

Že večkrat je bilo povedano in še večkrat slišano, da je človek kot ščurek; požre, uniči in 

se ne ozira nazaj, temveč samo nadaljuje z uničevanjem. Ekološko ozaveščanje se v 

zadnjih letih nenehno širi in poglablja. Še vedno pa se zdi, da se le redko kdo zaveda 

vrednosti dreves. Večina večjih ter pomembnih gozdov je zdaj zaščitenih pred izseko. Še 

vedno pa so v nevarnosti predvsem manjši gozdovi, ki ravno tako opravljajo vse svoje 

funkcije. Homo Sapiens je prehitro in precej egoistično pozabil na vez s svojim 

primarnim okoljem, ter ga začel uničevati v pričakovanju, da se bo pozdravilo samo. Z 

onesnaženo vodo ter vedno bolj onesnaženim zrakom bodo drevesa težko uspevala, kaj 

šele opravljala svoje funkcije. Gre za problem samomorilnosti. Z uničevanjem naravnega 

ravnovesja, uničujemo vse kar nam je omogočilo obstanek na tem planetu. Fotosinteza 

nam je omogočila razvoj čistega zraka, brez katerega ne bi moglo obstajati nobeno 

kopno živo bitje. (Lanzara, Pizzetti, 1984) 

"Ne filozofija ali znanost, ne veličastne zgradbe ali vrhunska umetniška dela v muzejih, 

ne sanje o slavi velikih vojskovodij ali vizije velikih idealistov niso storile za našo Zemljo 

tega, kar se je posrečilo bujnim gozdovom, ki so dandanes marsikje samo še oglje in 

pepel." (Lanzara P., Pizzetti M., Drevesa , 1984, str. 44) 

Kljub večini prebivalstva, ki počasi izgublja spoštovanje do drevesnih vrst, pa še 

obstajamo posamezniki, ki zaznavamo drevesa na drugih bolj intuitivnih ravneh. Morda 

je to posledica vzgoje, morda pa še zadnja vez z našo daljno zgodovino, začetkom 

civilizacije. 

 

Svoj odnos do dreves bi lahko primerjala s keltsko razlago. Podoben občutek namreč 

človek dobi, ko se začne zazirati v drevesne grče. Vsaka izmed njih je izjemna, unikatna 

ter svojevrstna. Grče, ki so vame pogledovale kot očesa dreves sem začela raziskovati v 

risbi kot samostojne figure, v katerih so se prepletali različni toni svinčnika ter oglja. 

Predstavljali so bit dreves, njihovo strukturo debla, ter se med seboj povezovali s tankimi 

linijami, kot se med seboj povezujejo letnice v deblu. Ustvarjanje drevesnih grč me je 

obdalo z enakim intuitivnim občutkom povezanosti, kot ga opisujejo keltski druidi. Grče 

so postajale vse bolj osebne, svojevrstne, spominjale so na svojevrsten karakter oziroma 

značaj. 
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Svoj odnos do dreves bi zato opisala kot intuitivno zaznavanje, prepoznavanje 

karakterja, osebnosti, unikatnosti sogovornika oziroma zaznavanje posebnosti drevesa 

kot povsem samostojnega živega bitja. Enako vez lahko občutimo do divjih živali, katerih 

posebnosti in namenov se povsem zavedamo ter spoštujemo. 

 

V svoji diplomski nalogi sem želela predstaviti vrste dreves, s pomočjo likovnega jezika. 

 

3.1. Opis drevesnih vrst 
 

Drevesa, ki sem se jih odločila predstaviti in uporabiti kot motiv pri moji likovni 

dejavnosti izhajajo predvsem iz Arboretuma v Volčjem potoku pri Radomljah. Moja 

izbira drevesnih vrst ni temeljila na simbolični ali uporabni vrednosti, temveč na likovni 

ali vizualni zanimivosti drevesnega lubja, saj je bil le-ta moj glavni motiv in navdih pri 

snovanju diplomske naloge. Raziskala sem sedem drevesnih vrst, ki so po mojem mnenju 

vselej poznane in bi z njimi lahko primerjali številne druge drevesne vrste. Med študijem 

tako bioloških, kot tudi likovnih lastnosti lubja teh vrst sem ugotovila, da večine ni 

mogoče prepoznati samo po drevesnem deblu oziroma strukturi lubja. Zato sem 

nekaterim vrstam dodala tudi opis listja in cvetja. 

 

- Navadna smreka - Picea abies 

Je eno najbolj poznanih in razširjenih dreves na svetu. Smreka zraste povprečno 50 do 

55 metrov v višino in zato spada med najvišja drevesa v Evropi. Najraje pa živi v 

severnoevropskem svetu oziroma v kamnito peščenih, glinenih ter ilovnatih  tleh. 

Smreka živi tudi na višini 2000 metrov nadmorske višine, kjer tvori drevesno mejo. Poleg 

lesa so za naravni ciklus zelo pomembne odpadajoče iglice, saj ustvarjajo naravni humus.  

Smrekovo lubje je sprva rdeče-rjavo, nato pa z leti postane sivo-rjavo. Teksturo lubja 

ustvarjajo majhne ali večje luske organskih oblik. Njen les je med najpomembnejšimi 

surovinami slovenskega gospodarstva, hkrati pa so gosti smrekovi gozdovi ekološko 

nestabilni in zato resen problem naših gozdov. Iz smrekovih iglic pridelujejo eterična olja 

iz skorje ter lesa pa terpentin. Smrekin les je na splošno najbolj koristen in uporaben les, 

saj iz njega izdelujejo papir, glasbila ter pohištvo. Seveda pa je uporaben tudi v 

gradbeništvu. 

Smreka je krščanski simbol nesmrtnosti. (Godet, 2000) (Johnson, More, 2010) 
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- Rdeči Bor - Pinus sylvestris 

Bor je evrosibirsko drevo, ki zraste le 40 metrov v višino. Zelo pogosto raste v ekstremno 

zakisanih ali karbonatnih rastiščih. Najdemo ga tudi v suhih, peščenih ter apnenčastih 

tleh. Po vzhodni mitologiji je bor simbol nesmrtnosti po zahodni pa simbol resnice. Tudi 

Grki so to vrsto drevesa povezovali z Dionizom, ki so ga požrli Titani a je preživel. Zato je 

Dioniz vedno upodobljen z borovim storžem, kot amuletom nesmrtnosti. Rimljani so bor 

povezovali z boginjo zemlje in plodnosti. Tudi Prekmurci borov les uporabljajo za 

"Borovo gostüvanje" ali pustno poroko. Kelti pa so bor uporabili za kurjenje ter z njim 

privabljali sonce, borov les je torej predstavljal božansko svetlobo. 

Njegovo lubje je sprva sivo potem pa pridobi odtenek rdeče. Teksturo tvorijo zanimive 

rdeče-rjave trapezoidne ploščice. Krošnja je sprva stožčaste oblike nato pa se razširi in 

požene mnoge stranske veje. Borove iglice vsebujejo vitamin C, sopara iz brstičev čisti 

nos, pomaga pri vnetju pljuč in žrela, čaj iz storžev pa čisti kri. Njegov les je pomembna 

gospodarska surovina, saj je mehek in lahek zato je uporaben v gradbeništvu, pri 

vodogradnji in mizarstvu.  

(Godet, 2000) 

(Brus, 2009),  

(Tressider, 2004) 

 

- Navadni divji kostanj - Aesculus hippocastanum 

Divji kostanj je prvotno zahodnoazisjkega izvora in je bil v Evropo prinešen kot okrasno 

drevo. Dandanes ga najdemo skoraj povsod, še posebej v parkih in drevoredih, saj 

potrebuje sveža, rodovitna in globoka tla. Ne bomo pa ga našli severno od Alp saj naj bi 

tam izumrl po zadnji ledeni dobi. Divji kostanj je torej preživel ledeno dobo v Evropi po 

zaslugi temparatur, ki so veljale za južni del Evrope. Raste  tudi v hribovitem območju. Je 

listopadno drevo, ki zraste do 30 metrov v višino. Za naravni ciklus so najbolj pomembni 

njegovi plodovi, saj so hrana mnogim divjim živalim. Poleg poznanih belih cvetov, 

obstajajo tudi rdeči cvetovi divjega kostanja: Aesculus x carnea.  

Njegovo lubje je sprva gladko in svetlo rjavo, nato pa temnorjavo ter zelo razpokano. 

Razpoke tvorijo majhne podolgovate ploščice, ki spominjajo na luščenje, vmes pa 

najdemo mnoge diagonalne linije, ki ploščice povezujejo. Zanimiva je njegova zdravilna 

moč, saj naj bi semena zdravila mnoge konjske bolezni, njegova drevesna skorja pa je 

odporna na UV žarke in jo velikokrat uporabljajo kot sestavino v kremah za sončenje. 

(Godet, 2000) 

(Johnson, More, 2010) 

(Brus, 2009) 
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- Beli javor ali gorski javor - Acer pseudoplatanus 

Tudi javor izhaja iz Azije, od koder je bil prinešen v Evropo kot okrasno drevo. Najdemo 

ga v nižinah ter tudi v gorskem območju do višine gozdne meje. Pogosto raste tudi na 

rečnih bregovih, v bukovih gozdovih ter seveda v parkih in vrtovih. Za rast torej 

potrebuje vlažna in rodovitna tla, ki so hkrati tudi kamnita ter srednje globoka.  

Njegovo deblo zraste do 40 metrov visoko ter razvije lepo okroglo krošnjo. Javorjevo 

deblo je sprva zeleno, nato pa postane sivo ter vzdolžno in horizontalno razpokano. 

Staro drevo ima lubje v obliki kvadratnih ali pravokotnih ploščic, ki se luščijo od debla. 

Cvetove ima združene v zelena grozdnata socvetja. Beli javor pa bomo najbolje 

prepoznali po njegovih plodovih v obliki padal, ki so združeni v pare ter rdeče rumenih 

barv. Njegovo listje je enako vsem vrstam javorja, je torej pet krake oblike, listi so veliki 

tudi do 20 centimetrov ter  temno zelene in rjavo zelene barve.  

(Godet, 2000) 

(Johnson, More, 2010)  

Gorski ali beli javor ima najboljši les med vsemi vrstami javorjev. Uporabljajo ga 

predvsem za notranjo opremo, saj ni odporen na zunanje vplive. Zanimivo je, da se 

njegov les uporablja predvsem za izdelavo kuhinjskih pripomočkov ter tudi za izdelavo 

violin. (Brus, 2009) 

 

- Dob - Querqus robur  

Dob je listopadno drevo, ki zraste do 50 metrov visoko, v nižinah oziroma rahlih 

naklonih, iz apnenčastih, ilovnatih in glinenih tal. Zelo pogosto raste v toplih, a vlažnih 

tleh. Je tudi vrsta hrasta, ki živi v listnatih gozdovih ali v bližini vode. Velikokrat taka 

področja imenujemo "dobrave". 

Dob lahko prepoznamo tudi po njegovih plodovih, saj so le-ti v obliki želodov, ki jih 

mnogokrat podamo živalim kot hrano. Cvetovi te vrste hrasta so sprva rumeni nato pa 

se spremenijo v oranžne moške mačice, ki visijo izpod listja. Dobovo lubje je globoko 

razpokano v značilni "v" obliki ali v obliki reber, in je sivorjave ali temno sive barve. Tudi 

listi so zanimive oblike, pravimo da imajo ušesne izrastke. Lahko pa bi rekli, da so 

njegove stranice valovite oblike. Hrastovina je cenjen in srednje težek les. Nekoč so jo 

uporabljali za gradnjo ladij, sodov za vino in žgane pijače. (Godet, 2000) 

(Johnson, More, 2010) 

Dob torej spada v rod hrastov, zato njegovo simboliko velikokrat razlagajo kot bogato 

simboliko hrasta. Le-ta je simbol junaštva in moči. Rimljani so na porokah nosili hrastove 

vejice, ki naj bi zagotovile ploden zakon. Velikokrat najdemo hrast tudi kot drevo, pod 

katerim so se prikazala nadnaravna bitja: angeli, mesije in bogovi. Na Japonskem pa 

hrast simbolizira srečo ter ščit pred zlimi duhovi. (O'Connor, Airey, 2007) 

Druidi so hrast povezovali z lastnim izvorom in ga zato nameščali v množične svete 

"hrastove nasade".  
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- Navadna breza - Betula pendula 

Breza je evrosibirska rastlina, ki raste vse od nižinskega ter do subalpskega pasu. Zelo 

dobro torej uspeva na peščenih travnikih, gozdnih obrobjih in na humusnih, ilovnatih 

tleh. To drevo zraste do 30 metrov v višino in požene globoke korenine. Sicer pa je 

brezina življenjska doba kratka.  

Njeno lubje je bele barve, le-to pa je prepredeno z velikimi in malimi črnimi črtami in 

razpokano površino. Brezovi listi so pecljati in trikotne oblike, njihov vrh je koničaste 

oblike. V jeseni listje porumeni in ustvari zanimiv kontrast s črno-belim lubjem. Mlada 

breza ima deblo bledo rumene barve, šele kasneje postane belo. Navadno brezo lahko 

primerjamo še s puhasto brezo ter njunimi križanci. Vsekakor pa bomo navadno brezo 

prepoznali po mladih poganjkih, ki so za razliko od puhaste breze povešeni.  

(Godet, 2000) 

(Johnson, More, 2010) 

Brezina skorja in listi imajo zdravilno vrednost-iz nje lahko napravimo šibko alkoholno 

pijačo, les pa je uporaben tako za mizarstvo kot tudi za kolarstvo in rezbarjenje. Brezin 

les je več kot primeren tudi za ogrevanje, saj gori skoraj brez dima. (Brus, 2009) 

Brezo pa poznamo tudi kot "damo gozdov" oziroma kot zaščitnico dojenčkov, njen les pa 

so velikokrat uporabljali za postavljanje mlajev; njene veje slavijo kot najboljše za 

izdelavo metel. Najbolj zanimiva lastnost breze pa prihaja iz indijanskih vasi, kjer so 

šamani brezo poimenovali kot "nebesno lestev". (O'Connor, Airey, 2007) 

 

- Močvirska cipresa - Taxodium distichum 

Ta vrsta ciprese je listopadna in spada med vrsto taksodijevk. Živijo v mokrih in vlažnih 

tleh, zato iz korenin poženejo zanimive lesene podobe dihalke. Po le-teh pride zrak do 

korenin. Zanimivo je, da najhitreje in uspešno raste v suhih tleh. To drevo velja za zelo 

dolgoživo ter trdno, čeprav so njegove veje in deblo krhki. Njihova krošnja je odvisna od 

njihove okolice, listi oziroma listopadne iglice pa se v jeseni obarvajo rjavo-rdeče barve.  

Lubje je zelo podobno ostalim vrstam ciprese, torej rjavo-oranžne barve, razpokano v 

vodoravni obliki. Zanimivo je zaradi "s" oblik, ki jih tvori lubje v predelu korenin. Lubje 

močvirske ciprese od ostalih se razlikuje po manjših vodoravnih razpokah ali ploščicah, ki 

spominjajo na dobovo lubje. Listopadne iglice so sivo progaste in svetlo zelene. Ta 

cipresa ima storže manjše oblike, ki se pojavijo pozimi in cvetijo poleti. Vse vrste cipres 

pa so že od srednjega veka sadili na pokopališča zaradi njihovih mračnih oblik. (Johnson, 

More, 2010) 

Po navadi so ciprese podolgovate in stožčaste oblike, njihove večinoma zimzelene iglice 

pa so še dodatno pripomogle k simboliki življenja in večnosti. Hkrati pa je cipresina 

smola simbol žalovanja, saj je bila sveto drevo Hada (bog podzemlja) in 

Plutona.(Tressider, 2004) 
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4. Papir 
 

Izdelava papirja že tisočletja ni nobena skrivnost, je pa vselej cenjena dejavnost, ki ima 

še vedno pomembno vlogo v našem življenju. V zadnjih desetletjih se je izdelava papirja 

s pomočjo tehnologije široko razširila in poglobila poznavanje tega multidisciplinarnega 

področja. Recikliranje je postalo ne samo razširjeno po vsem svetu, temveč celo 

priljubljeno in povsem humano delo. Nove tehnologije omogočajo bolj kakovosten in 

raznovrsten papir, poznavanje in širjenje ekološke zavesti pa pripomore k obstoju 

gozdov ter spoštovanju dreves. Zdaj se učimo ceniti in kakovostno uporabiti vsak list 

papirja. (Stenius, 2000)  

Pri svojem delu sem izdelovala predvsem recikliran papir, zato se bom v tem poglavju 

posvetila predvsem predstavitvi tovrstnega papirja. 

 

4.1. Kaj je papir? 
 

Papir je sestavljen iz rastlinskih vlaken. Vlakna se med seboj razlikujejo po svoji kvaliteti 

in obliki. Daljša, oziroma longitudinalna vlakna, se močneje vežejo, papir pa je zato bolj 

obstojen kakor papir iz krajših vlaken. Glavna sestavina, ki jo vsebujejo vlaknine je 

celuloza. Za poznavalca papirja je torej izjemno pomembno poznavanje rastlinskih 

vlaken ter njihovih značilnosti. Vlakna med procesom izdelave spremenijo svojo barvo, 

fleksibilnost ter na koncu močno vplivajo na strukturo in obstojnost papirja. Temu 

postopku pravijo razumevanje karaktaristike rastlin oziroma "življenja papirja". 

Kvaliteto in uporabnost surovih vlaknin razlikujemo tudi glede na njihovo lokacijo v 

rastlini. Najbolj obstojne vlaknine najdemo globoko v deblih dreves. Manj obstojne pa so 

vlaknine manjših neolesenelih rastlin. Pridelava lesenih vlaknin je sicer najbolj obstojna 

in vsestransko uporabna, a ni najbolj zaželena med izdelovalci papirja. Lesena vlakna 

vsebujejo lignin, le-ta pa snovi, ki  so škodljiva okolju in njegovim izdelovalcem. 

Vsekakor pa vse rastlinske vlaknine potrebujejo obdelavo. Njihovo rastlinsko strukturo je 

potrebno zmehčati ter odstraniti vse necelulozne snovi. Kasneje sledi še rezanje oziroma 

stepanje na manjše koščke, primerne za strukturo papirja. 

 

Rastlinske vlaknine: 

 Konoplja: je najstarejša rastlina, poznana kot kvalitetna vlaknina za izdelavo 

papirja. Njena vlakna so longitudinatlne oblike, zato zagotavljajo močno vezavo. 

Prvotno je bil konopljin papir narejen iz konopljinih vrvi, torej je bil prvi reciklirani 

papir. 

 Juta: izhaja iz Indije ter drugih vzhodnih dežel. Njena obdelava ni enostavna, saj 

ima juta močne vlaknine ter še posebej veliko klorofila. Njen papir zato nikoli ni 

bel. 
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 Bombaž: njegova vlakna so prepojena s čisto celulozo, zato ne potrebujejo 

skrbne obdelave. Kratka bombažna vlakna uporabljamo zgolj za ročno izdelavo 

papirja. Le-ta je krhek in občutljiv za univerzalno uporabo. Dolga vlakna bombaža 

pa so precej močna in jih uporabljajo tako v papirni industriji kot tudi v 

tekstilstvu. 

 Poleg zgoraj omenjenih vlaken so za izdelavo papirja primerne rastline tudi 

bambus, ratan in riž. (Turner, 1998) 

 

Les: 

 Vlakna so najbolj uporabna za tehnološko izdelavo papirja. Lesena vlakna ločujemo v 

dve kategoriji. 

 

 trdi les iz listnatih dreves (breza, javor, hrast in evkaliptus); vlakna teh 

dreves so zelo kratka, zato je papirna kaša gosta in lahko ustvari gladko 

površino.  

 

 

 

 

 mehki les iz iglastih dreves (smreka, cedra, jelka, macesen); vlakna teh 

dreves so dolga oz. longitudinalna zato je tudi vezava teh vlaken močna in 

kvalitetna. Problem tovrstne papirne kaše pa se kaže v njeni količini, saj jo 

moramo pridelati precej več kot kaše iz trdega lesa. 

 

 

 

 

 

Slika 35; Celice listnatega drevesa 
oz. trdega lesa (Stenius, 2000) 
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Japonske vlaknine: 

 Kozo oziroma japonska murva, je najbolj obstojna in fleksibilna, tako za pridelavo 

kot tudi uporabo njenega papirja. Njena vlakna so dobro obstojna in kvalitetna. 

 Gampi vlaknine so longitudinalne oblike, zato je tudi ta papir kvaliteten. Gampi je 

eden tistih japonskih papirjev, ki so transparentni in bleščeči. Gampi vlakna so 

prav tako odporna proti insektom. Njegova izdelava na Japonskem je postala 

redka, Indonezijska verzija imenovana salago, pa je postala precej priljubljena. 

 Mitsumata vlaknina je prosojna ter bleščeča. Hkrati so vlakna bolj mehka in 

ravno tako odporna na inskete, zato je morda izdelava papirja iz teh vlaken bolj 

priljubljena kot Gampi.  

(Turner, 1998) 

 

4.2. Kratka zgodovina papirja 
 

Rojstni kraj papirja naj bi ustvarila ena najstarejših civilizacij, Kitajska. Arheologi so našli 

najstarejše primerke konopljinega papirja v vasici Baqiao. Primerke so datirali v 140 do 

87 leto pred našim štetjem. Stari kitajci so papir poimenovali chih, kar je pomenilo 

odpadna vlakna ali chan, ki je označevalo besedno zvezo "odpadne niti". Ti dve besedni 

zvezi sta dokaz, da so Kitajci že takrat uporabljali dve osnovni surovini za izdelavo 

papirja. Kasneje so celo našli zapise eksperimentov izdelave papirja iz konopljinih vrvi, 

mrež in drevesne skorje. 

Kitajsko znanje in poznavanje postopkov izdelave papirja se je najprej razširilo na Korejo. 

Dokumentirana je pot korejskega meniha na Japonsko leta 610 našega štetja. Tam naj bi 

se naučil tehnik izdelave papirja ter tudi znanja kaligrafije in le-to prenesel v domovino. 

 

Slika 36; Celice iglastega drevesa oz. 
mehkega lesa (Stenius, 2000) 
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V petem stoletju so Kitajci dovolili prenesti znanje v takratno Perzijo, Sirijo in Turčijo. Od 

tam naprej je papir potoval vse do severne Afrike. Arabski narod je Kitajcem predstavil 

številne izboljšave, vključno s standardizacijo formata, barv in celo sita z železno 

mrežico. 

 

Arabci so znanje in tehnike prenesli v Cordobo leta 1036. Takratni papir je že imel 

močno in fleksibilno strukturo in je bil estetsko dovršen. Prispevek, ki ga je dala Evropa 

papirju je bila izboljšava stiskalcev. Najprej so zato poskrbeli Španci potem pa so 

tehnično dovršenost izboljšali Flamci. Stiskalec je zdaj dobil vodoravni potisk, ki je vlakna 

stepal v vodi. Križarji so španski papir pripeljali v mesto Fabriano, leta 1268.  

Tu so mojstri papir prevlekli s finim lepilom iz živalske želatine. Tako je papir dobil ravno 

in gladko površino, primerno za pisanje s peresom. Od takrat naprej se evropski papir 

močno razlikuje od Kitajskega ali Japonskega, saj so vzhodnjaki še vedno pisali pismenke 

s čopičem in zato niso potrebovali povsem gladke površine.  

 

Italija je v 14. stoletju razvila svoje manufakture papirja po vsem polotoku in tako 

postala dominantna izvoznica papirja po Evropi. 

Širjenje papirnih manufaktur po Evropi je potekalo počasi in previdno. Srednjeveški 

Evropejci so se izdelave papirja učili z natančnostjo in velikim zanimanjem. Prvi so znanje 

prenesli iz Italije Nemci. Dokazi nakazujejo, da so leta 1320 papirne manufakture 

obstajale v Augsburgu, Cologni in Mainzu. Tudi Francija je kmalu zatem dobila svoje 

izdelovalnice papirja, do 15. stoletja pa tudi Nizozemska. Amsterdam je med trideset 

letno vojno postal glavno zatočišče rokodelcev in poleg italjanskih mest, druga 

prestolnica papirja. Do 18. stoletja je svoje rokodelce in manufakture pridobila tudi 

Anglija in ustanovila še danes poznana imena Whatman Mill at Maidstone v Kentu ter 

Hodgkinson pri Wookley Hole. 

 

Kolumb je papir prenesel v "Novi Svet". Papirne manufakture so se hitro razširile po 

vsem ozemlju, med drugim tudi do Pensilvanije, kjer je svoje publikacije tiskal  tudi 

Benjamin Franklin. 

Drevesna vlakna so pričeli uporabljati šele v 19. stoletju, saj do takrat ročni stiskalci niso 

imeli moči stepati trdih drevesnih vlaken. Industrijska revolucija je poskrbela za 

neomejeno izsekavanje dreves ter odprla novo poglavje v zgodovini papirja. 

Do konca 19. stoletja je Sir John Dickinson izumil cilinderski stepalnik, ki je premogel 

hitro in kvalitetno stepanje vlaken ter tako postal prvi uradno priznani mehanski 

izdelovalec papirja. Le-tega so Evropejci predstavili Kitajcem in Japoncem ter tako 

zaključili krog "papirne poti". Dandanes je "papirna pot" še kako živa, saj Evropa izvaža in 

uvaža papir večinoma iz Azije. (Turner, 1998) 
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4.3. Vrste papirja 
 

Papir lahko izdelamo na več načinov. Vsekakor pa ločimo, ročno izdelani papir ter 

tehnološko izdelani papir. Oba procesa se seveda razlikujeta glede na svojo okolico in 

izvor. Tudi tu lahko postopke ločimo v dve metodi: zahodno in vzhodno. Poleg vseh 

naštetih metod oziroma kategorij izdelave papirja, pa ne smemo pozabiti na tako 

imenovan sodobni postopek izdelave, reciklaža. Kot že omenjeno zgoraj, se bom 

osredotočila na zahodno metodo ročno izdelanega papirja, saj je le-ta najbolj primerna 

za izdelavo recikliranega papirja. 

 

4.3.1.  Ročno izdelani papir 
 

"Variacije rok in uma omogočajo neskončne permutacije kvalitete, zaradi prožne in 

enostavne narave papirja ter njegovega postopka." (Turner, 1998, str. 17) 

Ročno izdelan papir predstavlja tradicijo in zgodovino. Vsak list je izraz narave in 

posameznika. Postopek izdelave je unikaten, intimen in je večinoma enak že stoletja. 

Le-ta zahteva znanje in potrpežljivost, a hkrati tudi nežnost in skrb. Vse to pa omogoča 

neskončne možnosti oblikovanja in izražanja. (Turner, 1998) 

Večinoma se pri takem načinu izdelave uporabljajo vlakna iz konoplje, jute in bombaža. 

Rastline najprej dobro natrgamo ali narežemo na drobne koščke. Sledi kuhanje in 

stepanje rastlin v kašo. Le-to kasneje belimo oziroma dodamo barvo (Končni postopek 

izdelave bom opisala spodaj, saj je večinoma enak). 

 

4.3.2. Recikliran papir 
 

"Zemlje ne podedujemo po starših ampak si jo sposodimo od naših otrok." Juntos Para 

Crear, Barcelona, 1996 (Turner, 1998, str. 195) 

Recikliranje ni odkritje tega stoletja, temveč se je razvijalo skozi čas. Ljudje smo venomer 

obremenjeni s svojimi odvečnimi predmeti in odpadki, le-ti pa se skozi zgodovino 

povečujejo, saj se tudi naš (zahodni) način življenja vedno bolj sooča z obremenjenostjo 

pre-obilja. Recikliranje je zato povsem na mestu. Ideja recikliranja opravlja smiselno 

ekonomično in ekološko vlogo. Po poročilih Britanske zveze za ekologijo in papir naj bi z 

reciklažo ene tone papirja rešili sedemnajst dreves. 

 

Dandanes v zahodnem svetu obstajajo številne manufakture, ki reciklirajo skoraj vsako 

vrsto papirja in kartona. Le-te so razvile tri razrede recikliranega papirja, ki glede na svoj 

izvor in kvaliteto določajo kasnejšo uporabo in namen recikliranega izdelka. 
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Tri kategorije oziroma razredi recikliranega papirja: 

1. razred - nepotiskan papir: 

Iz takega papirja lahko pridobimo najbolj kakovostno reciklažo. Iz katere lahko izdelamo 

nov papir skoraj brez čiščenja oziroma dodajanja nove papirne kaše. 

 

2. razred - tiskovine: 

Potiskan papir potrebuje čiščenje, kjer črnilo in druga barvila odstranijo. Zagotavlja 

srednjo kakovost reciklaže, ki pa je večinoma uporabna za časopisni in reklamni papir. 

 

3. razred - ostanki/karton: 

Iz papirja, ki je že v prvotnem stanju težko razgradljiv, pridobimo papirno kašo najnižje 

kvalitete. Tako papirno kašo po navadi uporabijo za izdelavo kartona. 

 

Recikliran papir ni primerljiv s sveže izdelanim papirjem, zato je njegova kvaliteta 

vendarle omejena. Reciklirani kaši papirja vedno dodajo tudi svežo papirno kašo. 

Zavedati se moramo, da že majhne količine tiskovine lahko močno vplivajo na kvaliteto 

recikliranega papirja. Vsekakor pa pridelava recikliranega papirja prispeva k ohranjanju 

dreves in narave. Pridelava reciklirane kaše porabi kar polovico manj energije in vode, 

kot proces pridelave novega papirja. Še vedno pa je najbolj problematičen potiskan 

papir, saj njegovo čiščenje zahteva dodatno energijo. V prihodnosti bi bilo torej, najbolj 

zaželeno, tiskovino pretvoriti v rjav papir, ki bi zahteval minimalno čiščenje. 

Zavedati pa se moramo, da tudi tretje razrednega papirja ne moremo reciklirati 

neskončno, saj vsakokratno recikliranje zmanjša kvaliteto vlaken in povečuje količino 

kemijskih dodatkov. Le-to pa prispeva k onesnaženosti papirja.  
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4.4. Postopek ročno izdelanega recikliranega papirja 
 

Potrebna oprema: 

- sito 

- plošča za stiskanje 

- banjica 

- krpe 

- mešalnik /vrtalnik 

 

Postopek izdelave: 

1. Namesto vlaken pripravimo star papir. Velike kose papirja natrgamo v manjše 

(približno 3 cm). Če želimo ustvariti povsem bel papir, uporabimo ne potiskan 

papir (papirnate brisačke ali toaletni papir). Potiskan papir lahko tudi prekuhamo 

in odstranimo nekaj črnila. Vsekakor pa ni priporočljivo uporabiti reklamnega 

papirja, saj njegova kvaliteta ni primerna za ročno izdelavo papirja.  

2. Papirne koščke zalijemo z vročo vodo. Pripravimo si mešalnik (sama sem 

uporabila vrtalnik in vilico za mešanje barve) ter počasi pričnemo s stepanjem 

papirnih koščkov. Med stepanjem dodajamo vodo, saj se kaša gosti in tako 

onemogoča gladko stepanje. Ko so koščki podobni preji in se lepo oprijemajo 

drug drugega, je kaša pripravljena za oblikovanje. 

3. Papirno kašo zdaj zlijemo v banjico (po potrebi dodamo vodo), ter pripravimo 

sito in krpe. Sito potisnemo v kašo tako, da je njegov konec nagnjen navzdol 

(diagonalno). Ko je cel v kaši, ga poravnamo ter z roko enakomerno razporedimo 

kašo. Sito zdaj dvignemo iz banjice in ga držimo nad vodo, dokler večina vode ne 

izteče. Sito naslonimo na rob banjice in zelo nežno z roko ali desko stisnemo 

papir. Nato sito preprimemo in ga hitro spustimo na krpo. Papir se zdaj oprime 

krpe, zato lahko sito počasi dvignemo.  

4. Papirje tako polagamo enega vrh drugega. Celoten kup še enkrat stisnemo s 

pomočjo deske. Uporabiti moramo vsaj 80 kg teže in pritiskati desko toliko časa, 

da izteče večina vode. Liste papirja nato odkrijemo, zložimo drug poleg drugega 

in jih pustimo sušiti. Sušenje naj poteka v toplih in suhih prostorih. Najboljša pa 

je seveda sončna toplota. Po navadi se med sušenjem papir malce skrči in otrdi.  
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Slika 37: Stepanje vlaken Slika 38: Pripravljena papirna kaša 

Slika 39: Material pripravljen za izdelavo 
papirja 

Slika 40: Material pripravljen za izdelavo 
papirja 

Slika 41: Poravnavanje vlaken na situ Slika 42: Enakomerno razporejena vlakna na 
situ 
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Slika 47: Ponovno stiskanje vode iz papirja 
 

 

 

  

Slika 43: Prvo stiskanje vode iz paprija 

Slika 45: Sito preprimemo in ga hitro 
spustimo na krpo 

Slika 44: Sito preprimemo in ga hitro spustimo na 

Slika 46: Stranico pokrijemo s suho krpo 
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Slika 49: Izdelana stran papirja Slika 48: Stiskanje papirjev 

Slika 50: Sušenje papirja 
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4.5. Ekologija recikliranega papirja 
 

Evropa je prestolnica recikliranja in ekologije. Zgodovina morda ni tako dolga, je pa 

vsekakor najdaljša v primerjavi z drugimi kontinenti. V Evropi smo ekološko dejavni že 

od začetka 20. stoletja in danes reciklirana vlakna dosegajo polovico vse mase vlaken, ki 

jih potrebujemo za izdelavo papirnih izdelkov. Lahko se pohvalimo s kar petimi 

organizacijami, ki se aktivno ukvarjajo z nadzorom recikliranja papirja in ekološkim 

ozaveščanjem. 

 

Te organizacijo so: 

- CEPI (The Confideration of European Paper Industries/Evropska zveza papirne 

industrije), 

- ERPA (The European Recovered Paper Association/Evropsko združenje recikliranega 

papirja), 

- CEN (The European Comitee for Standardisation/Evropski komite za standardizacijo), 

- COST E48 (Co-operation in Scientific and Tehnical Researc/Kooperacija za znanstveno 

tehnološke raziskave) V svoje okrilje je vzela osemnajst članic Evropske unije (med njimi 

tudi Slovenijo), ter trideset drugih zasebnih organizacij.  

- EU-27 (sedemindvajset članic Evropske unije, med njimi je tudi Slovenija). 

 

Zahvaljujoč tem organizacijam, je Evropa v zadnjem desetletju močno povečala ekološko 

znanje ter poglobila in razširila ozaveščanje. Raziskave leta 2006 so pokazale, da smo 

leta 1996 pridelali 40 % recikliranega papirja, do leta 2006 pa uporabljamo 50% 

recikliranih vlaken. Razvili smo več vrst zbiranja starega papirja, na splošno pa je postalo 

zbiranje papirja običajno tako v šolah, kot v pisarnah ter domovih. Največ papirja v 

povprečju zberejo družine, sledijo jim šole ter podjetja. 

Razvili smo ravno tako pestro paleto načinov ekološkega ozaveščanja ter njenega 

širjenja. Ekološka izobrazba postaja del osnovne izobrazbe otrok, njen koncept lahko 

zasledimo tako v umetnosti kot tudi ekonomiji ter industriji.  

V energijski proizvodnji so ugotovili, da bi v prihodnosti lahko pričeli uporabljati 

reciklirana vlakna za proizvodnjo elektrike. Reciklirana vlakna namreč v primerjavi s 

premogom gorijo z manj strupenimi snovmi, hkrati pa med gorenjem v mešanici s 

premogom, pridobimo dovolj pare in vročine da bi lahko pridobili električno moč. 

Vse več je izdelkov, ki so narejeni iz tretje ali druge kategorije recikliranega papirja. Tako 

v embalaži kot, v arhitekturi in fini umetnosti, je uporaba recikliranih vlaken postala 

zanimivo in kreativno področje umetniškega raziskovanja. (Stawicki in Reed, 2010) 

 

Recikliranje papirja odpira tako v Evropi kot tudi po svetu, še veliko poti, ki jih je 

potrebno raziskati za boljše in zdravo življenje na Zemlji. Hkrati je ena izmed njih tudi 

umetnost, ki z ekologijo, z roko v roki, predstavljata široko polje umetniških užitkov in 

rezultatov. 
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5. Intervju z akad. kiparjem Zoranom Srdić 

Janežičem 
 

Pogovor ob kavi, ploščad pred Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani, 23. maj 

2013 

 

 Začniva z rahlo splošnim vprašanjem. Zanima me, kaj je po tvojem mnenju; kot 

slovenskemu sodobnemu ustvarjalcu, procesualna umetnost? Ali imamo v 

Sloveniji primere tovrstne umetnosti? 

 

Tega têrmina še ni v uporabi. Za procesualno umetnost kot têrmin bi lahko rekel, 

da bi imela določena izhodišča v nekaterih delih konceptualne umetnosti, 

predvsem tam, kjer se težnja dela premika od statičnega dela k procesualnemu, 

dinamičnemu, participatornemu in odzivnemu. Kar se mi zdi še posebej 

pomembno, od enega (npr. dogodka ali objekta) k serijam. Večinoma gre za 

ustvarjanje procesa; lahko bi bil to npr. robot, le-ta pa pušča sledi oziroma 

ustvarja v naprej nedoločljivo likovno delo. Procesualno bi lahko bilo tudi nekaj, 

kar potrebuje proces, da nastane, če bi bil le ta proces tudi razstavljen. Mislim, 

da je bila pred kakim desetletjem v Moderni galeriji razstava, kjer je bil stroj, ki je 

delal krofe. 

Problem tega têrmina bi morda bil avtorjeva prisotnost ter minljivost likovnega 

dela – torej, če bi Gober dejansko pred občinstvom na razstavi pekel krofe in jih 

ne bi hotel ohraniti tako kot jih je v kemikalijah, še vedno ne vem če bi to lahko 

bila procesualna umetnost – prej happening ali performans. Torej lahko iz tega 

termina takoj izključimo avtorjevo prisotnost in če temu dodamo še random 

logiko imamo potem tu že dela, ki bi jih trenutno lahko uvrščali tudi že med bio 

art ali pa med new media ter electronic art. 

Torej bi bilo najprej potrebno konkretno določiti têrmin, ga objaviti v kakem 

članku ali celo kurirati, razstavo potem pa bi lahko določili tudi avtorje. Morda bi 

lahko omenil študentska dela Taje Lojk ali pa dela Boruta Savskega. Morda Stefan 

Doepner ali pa Sanela Jahić, kljub temu, da je prisotna med performansom svojih 

ognjenih slik. 
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 Med študijem literature oziroma vsebine mojega diplomskega dela nisem našla 

sodobnih slovenskih predstavnikov land arta, poleg seveda OHO-jevcev. Bi mi 

morda kot kipar, ki aktivno deluje v slovenskem likovnem prostoru zadnjih 

nekaj let, vedel povedati kaj več? Ali je land art tudi pri nas že preteklost 

oziroma ali so bili OHO-jevci res edini slovenski primer? 

 

V preteklosti so bili najbolj poznani OHO-jevci oziroma določen odvod land arta 

je nadaljeval Marko Pogačnik s svojo komuno v Šempasu ter s postavitvami 

svojih litopunkcij. Glede na to, da je to bila v svetovni umetnosti kar popularna 

zvrst umetniškega izražanja, bi lahko rekel, da je bilo verjetno še kar nekaj 

ustvarjalcev, pa svojih akcij niso bodisi arhivirali bodisi predstavili kot umetniško 

delo. Slišal sem še za delo Radivoja Mulića, ki je prav tako poznan po tej vrsti 

kiparstva in pa nekaj primerov kjer so posamezniki ustvarjali na ljubljanskem 

barju – mislim da Drago Vit Rozman ter Tjaša Celestina. 

 

Tukaj je seveda tudi pomenska razlika med land artom s konceptualnim 

izhodiščem ter oblikovnim kot ga ima Goldsworthy, zato tega slednjega niti ne bi 

toliko izpostavljal (torej oblikovno izhodišče, ki se potem predstavlja preko 

fotografij).  

Načeloma se land art veže na konceptualno umetnost ter na environmental art. 

Zanimivo pa je sicer naslednje, kar ni neposredno povezano z land artom. Mislim, 

da so v Sloveniji oz. Jugoslaviji umetniki sicer sprejeli idejo land arta in jo 

transformirali s postavitvami kipov v krajino. En odvod tega so bili festivali Forma 

Vive, drugi del pa kolosalni spomeniki NOB. 

 

Težko bi določil, kdo se trenutno pri nas ukvarja z land artom oz. njegovim 

odvodom. Ta zvrst umetnosti obstaja v zgodovini. Prej bi to imenoval urbana 

umetnost krajine z družbeno konotacijo, oziroma bi to bila relacijska estetika. 

Tak primer bi lahko bilo delo Metke Zupanič in ustvarjanje zeliščnega vrta pred 

bivšo galerijo P74 na Prušnikovi. 
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 Vem, da si se pred leti tudi sam preizkusil v ustvarjanju s plesnimi, kakšen je 

torej po tvojem mnenju nivo razvoja tako imenovane "eko-umetnosti" ali 

okoljevarstvene umetnosti v Sloveniji? 

 
No, moj projekt ne bi umeščal v ta dva pojma, ker so izhodišča popolnoma 

konceptualna – šlo je za določanje mej kipa. Ampak, če se vrnem na vprašanje. 

Kot sem že omenil, se je v zadnjih nekaj letih bio art oziroma okoljevarstvena 

umetnost v Sloveniji zelo razširila in postaja relativno popularna. To je že 

realnost. Večinoma gre za ženske umetnice, na tem področju so se v zadnjem 

času uveljavile Maja Smrekar, Polona Tratnik, Špela Petič in Robertina Šebjanič. 

Maja Smrekar se v enim zadnjih projektov (Crustacea Deleatur) na primer ukvarja 

z razmerjem ekologije kot naravoslovne vede ter ekologije kot ideologije. 

Tematike se je lotila z vprašanjem, kako se ta dva pojma vzpostavljata znotraj 

znanosti. Tudi Žižek že nekaj let opozarja na ekologijo kot ideologijo. 

 

Zanimiv je tudi pojav BioTehne v Ljubljani. To je laboratorijska umetniška 

platrorma, kjer so se začeli zbirati predvsem študentje biotehnologije ter bio art 

umetniki. Med njimi tudi Saša Spačal. 

Nivo razvoja eko umetnosti v Sloveniji se torej pospešeno razvija in je v fazi 

vzpostavljanja. Morda bi lahko govorili celo o evoluciji umetnikov.  

 

 Kako po tvojem mnenju ta razvoj okoljevarstvene umetnosti v Sloveniji 

sprejemajo drugi umetniki? 

 

Mislim, da tu ne prihaja do večjih razhajanj in, da so relativno odprti do drugih 

umetniških form. Zdi se mi, da bio art sprejemajo večinoma vsi, z večjim ali 

manjšim zanimanjem. Bolj ali manj je to področje, ki je na meji med 

alternativnim ter že konvencijo. 
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 Kako bi torej opredelil lastno delo oziroma koncept? 

 

Sam se pretežno ukvarjam z umetnostjo v polju koncepta. Zanima me predvsem 

razmerje med vrednostjo in vrednoto, value shiffting, refleksijo nasilja in 

patoloških vzorcev, ter ukvarjanje z relativno obrobnimi, morda tudi ob-scenimi 

temami: morda je to socialna občutljivost do običajnih ljudi, ki odstopajo od 

družbenih norm npr. debelost. Zanima me razlika med telesom, ki ga družba 

narekuje kot lepega in človekom, ki stoji za to popolno podobo, ter spektrom 

hendikepiranih (kar postanejo vsi, ki od tega odstopajo), nesrečnih, 

neizobraženih, grdih – skratka ta napetost med zapovedanimi telesi/idejami in 

realnimi rešitvami, odkruški, popačenkami. Vedno me kot kiparja zanima telo in 

telesni material kot je maščoba, dlake, nečisto, umazano. V svojem delu iščem 

meje med subtilno in grozljivo platjo nekega občutenja in zato bi lahko rekel, da 

izhajam iz čisto modernističnih premis. 

 

 Bi lahko torej tvoje raziskovanje subtilnosti in grozljivosti umestili v eno izmed 

omenjenih ideologij? 

 

V ideologijo varnosti vs. človekove pravice, oziroma, v nenehen dialog 

prevpraševanja človekovih pravic na račun varnosti (družbe, posameznikov …). Če 

le-to ni ideologija, je pa vsekakor popularna tema. Zapovedi raznolikosti in 

kritična refleksija sprejemanja drugačnosti. Drugačnost, ki se danes popularizira 

na abstraktnem nivoju je v popolnem nasprotju s konkretno podobo kakršno 

nam zapovedujejo popularni mediji. 

 

 Še zadnje vprašanje: zen. Ali meniš, da je Zen lahko likovni koncept? Ali je 

prisoten v slovenskem likovnem prostoru zadnjih nekaj let? 

 

Z zenom se je veliko ukvarjal John Cage, potem Naum June Paik ter ostali. Dosti 

del konceptualne umetnosti bi lahko označil kot zenovske. No pa tudi vsekakor 

elektronske, sound artistične, new media itd. Morda bi bil najbolj zenovski pri 

nas Borut Savski.  

Čisto kot preblisk: umetnost je polje, ki konstantno niha med idejo in techne, 

tehnično obvladljivostjo materije. Vsaka ideja, ideologija, občutje vpliva na delo. 

V tem kontekstu je zen ena izmed idej, ki nekomu načrtuje umetniško dejavnost. 

Zen je torej lahko ideja, kot povod, ne more pa biti slog oziroma umetniško delo. 
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6.  Moje delo 
 
Narava je bila vselej moj glavni vir navdiha. Svoj odnos do narave bi lahko opisala z 

besedami Alana Sonfista: "Človeško nasilje ni imelo vstopa v gozd; bil je moja čarobna 

katedrala. Gozd je postal moje življenje, moja umetnost". (Grande, 2004, str. 166) 

 

Kadar prisluhnemo naravi oziroma razumemo njen jezik, nas le-ta nagovori na vsakem 

koraku. Za svoje diplomsko delo sem izbrala jezik dreves in rastlin, saj mi je bil le-ta 

najbližji. To je bilo moje prvo izhodišče. 

 

Študijo dreves sem pričela na Irskem. Raziskovala sem njihovo celostno formo najprej v 

študijski risbi, nato pa sem svoja spoznanja prenesla v izdelavo figur-dreves iz gline. Po 

vrnitvi v Slovenijo, sem se posvetila drevesnim grčam, šele nato samo deblu. Le-to sem 

raziskovala počasi, s fotoaparatom. Nastale so fotografije, na katerih so bile nadvse 

zanimive, nikoli prej videne abstraktne kompozicije. To so bile kompozicije črt, pik, 

ploskev, reliefov ter mnogih odtenkov zelene, rumene in rjave barve.  

 

Pojavilo se je vprašanje: Kako le-te reprezentirati? Kako prenesti mah in lišaje v galerijo? 

Študij končne ideje je potekal kot sestavljanka. Vprašanje je postavilo novo idejo, smer ali 

pa kar samo dejstvo. Glavno sestavino za "oživitev" mojih risb pa sem našla v delih 

Michele Brody, ki sem jo predstavila v teoretičnem delu. 

 

Moje drugo izhodišče je bila vsekakor fotografija, ki pa je vselej pomemben del krajinske 

umetnosti. "Fotografija je tudi način komuniciranja." (Malaps in Goldsworthy, 2004, str. 

177) Brez nje nobena land art umetnina ne bi bila zabeležena, torej ne bi obstajala. Prii 

tem dejanju je pomembno vedeti kaj izključiti in kaj poudariti. Sama sem pri beleženju 

kompozicij na deblih skušala slediti pravilu "less is more", ter upoštevati dejstva risbe 

oziroma beležiti predvsem likovno zanimive kompozicije. Pri beleženju najboljših umetnin 

narave je pomemben tudi "satori", slediti spontanemu navdihu, intuiciji danega trenutka. 

Tu se skriva kanček romantike. Gre za raziskovanje čustvenih odnosov, ki bi jih lahko 

opisala kot primarni odnos človeka s svojim izvorom. "... je intenzivna spiritualna afera, 

razmerje z naravo. "(Malaps in Goldsworthy, 2004, str. 37) 

Napravila sem približno 80 različnih fotografij vseh vrst drevesnih debel. Izbrala sem 

sedem drevesnih vrst, ki so se mi zdele najbolj raznolike, zanimive in hkrati dovolj 

prepoznavne. Fotografije, ki so priložene v naslednjem podpoglavju so bile le opora za 

simulacijo drevesnega lubja, oziroma drevesnih tekstur in struktur. 
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Sledila je risba lubja. Le-ta je morala biti vertikalna, saj je tudi deblo vertikalne rasti, hkrati 

pa je linija le tako postala neskončna, subtilna in dinamična. Z adicijo in subtrakcijo njene 

gostote, tankih in debelih črt, so nastale abstraktne teksture, simulacije drevesnega debla. 

Pri tem izhodišču sem se še vedno opirala na filozofijo Zena. Le-ta mi je pomagala pri 

vzpostavljanju ravnovesja med svetlim in temnim. Želela sem ustvariti svetle risbe a, 

hkrati tudi impresivne. Linija oglja je sicer dopuščala razpone med belo površino papirja in 

črno sledjo oglja, a vseeno, lovljenje njunega ravnovesja je bil vsekakor izziv.  

 

Mrtvi risbi drevesnega lubja sem nato vdihnila življenje. Namesto mahu in lišajev sem na 

določena mesta nanesla semena rastlin. Naj zopet poudarim, da so bile fotografije debel 

le za vzor. Nanašanje semen ter njihovo oblikovanje je bilo vselej del lastnega navdiha. 

Semena sem položila na poljubno izbrana mesta, njihove oblike pa sem prilagodila risbi 

ter njihovi barvi. Vsaka rastlina ima svoj odtenek zelene ter lastno teksturo. Tako imata na 

primer kreša in timijan temno zelene liste, ivanjščica in kamilica pa svetlo zelene. Rumene 

barve v rastlinskem svetu (ki bi živel v papirju) žal nisem uspela ustvariti. Žive rastline oz. 

biološki material bi lahko označila kot moje četrto izhodišče. 

 

Rast rastlin sem skrbno nadzorovala, a hkrati pustila, da se naravni proces odvije po svoje. 

Procesualna umetnost zahteva čas in potrpljenje. Potrebna sta tako razum kot tudi 

podzavest. Bistvenega pomena je tudi svetloba in vlaga. Svetloba je temeljni dejavnik 

likovne umetnosti. Podobi dodaja življenje, efekt ali pa jo spremeni. Vsa obdobja likovne 

umetnosti pričajo o tem. Land art je njeno moč dokončno izkoristil in jo predstavil v njeni 

popolni formi oz. podobi. V mojem procesu je svetloba imela ključno vlogo, saj se brez nje 

semena ne bi spremenila v zelene rastline. Svetloba in sprememba ustvarjata z roko v roki 

vsak dan. Tekoče spremenita v trdno in obratno, ustvarjata neskončne planote vseh 

odtenkov in odsevov. Njun posrednik je proces. "Vse je v stanju spremembe." (Malaps in 

Goldsworthy, 2004, str. 59) 

 

Rezultat vseh treh je zgodba. Tudi ta je del umetnosti našega življenja oziroma bivanja. 

Moje zgodbe pripovedujejo o sedmih vrstah dreves, ki so ravno tako del našega vsakdana. 

Le-te so napisane v poglavju "Vrste dreves". Še zadnje izhodišče pa je reciklirani papir. 

Tudi ta je ključen dejavnik, saj predstavlja skoraj resnično podlago izbranega motiva. 

Njegova belina omogoča risbi svobodo in življenje, njegova vertikalna oblika pa imitira 

vertikalno podobo debla.  

Tako se lahko risba in rastlina udobno namestita na recikliranih drevesnih vlaknih in skozi 

proces reprezentirata zgodbe dreves.  

 

Predstavljena likovna dela so torej enkratna, minljiva dela, ki vendarle obstajajo na 

fotografiji. 
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6.1. Fotografije debel 
 
 

 
 
 
 
 
 

Slika 51: Smreka/Picea abies 
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  Slika 52: Smreka/Picea abies 
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Slika 53: Bor/Pinus sylvestris 
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Slika 54: Bor/Pinus sylvestris 
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Slika 55: Kostanj/Aesculus hippocastanum 
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Slika 56: Kostanj/Aesculus hippocastanum 
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Slika 57: Beli oz. gorski javor/Acer pseudoplatanus 
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Slika 58: Beli oz. gorski javor/Acer pseudoplatanus 
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Slika 59: Dob/Querqus robur 
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Slika 60: Dob/Querqus robur 
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  Slika 61: Navadna breza/Betula pendula 
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  Slika 62: Navadna breza/Betula pendula 
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  Slika 63: Močvirna Cipresa/Taxodium distichum 
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  Slika 64: Močvirna Cipresa/Taxodium distichum 
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6.2. Predstavitev likovnih del 
 
 

 
 
 

Slika 65: Kostanj/Hippocastanum, 2013, oglje, kreša, 100x30 
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Slika 66: Močvirska cipresa/ Taxodium distichum, 2013, 
oglje, kreša, 100x30 cm 
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Slika 67: Dob/Querus robus, 2013, oglje, kreša in 

ivanjščica, 100x30 cm 
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Slika 68: Bor/Pinus sylvestris, 2013, oglje, kreša in 
timijan, 100x30 cm 
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Slika 69: Beli javor/Acer pseudoplatanus, 2013, oglje, 

kreša, ivanjščica in timijan, 100x 30 cm 
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Slika 70: Smreka/Picea abies, 2013, oglje, kreša, 100x 30 cm 
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Slika 71: "Navadna breza/ Betula pendula", 2013, 

 oglje, kreša in trava, 200x30 cm 
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7.  Pedagoško-raziskovalni del 
 
Učne ure, ki so predstavljene na naslednjih straneh, sem izvajala na Osnovni šoli Rodica, v 
Domžalah. Izvajanje učnih ur je, zaradi bolj zahtevne likovne naloge, potekalo v okviru 
likovnega krožka, katerega so obiskovali učenci 4. in 7. razreda. Ne glede na razlike v 
starosti, so se procesualnega ustvarjanja z veseljem in zanimanjem lotili prav vsi. Za dobro 
razumevanje likovne naloge pa je bila najprej potrebna predstavitev ter razlaga sodobne 
umetnosti. Le-to sem predstavila na podlagi svetovno znanih imen oziroma na podlagi 
sodobnih likovnih del, ki so primerljiva z razumevanjem likovne umetnosti učencev 
osnovne šole. Pedagoško delo je potekalo v štirih učnih urah vključno z evalvacijo ter 
krajšim pogovorom z učenci. 
 
V analizi učnih ur so predstavljeni rezultati pedagoškega dela. Risanje drevesnega lubja se 
je izkazalo kot dobra vadba abstrahiranja in poznavanja drevesnih vrst. Hkrati so učenci z 
izdelavo lastnega papirja doumeli vrednote dreves in unikatnosti vsake strani papirja. 
 
Vesela sem, da smo se z učenci v le nekaj učnih urah uspeli dotakniti tako sodobne 
umetnosti, kot tudi razumevanja ekologije in odnosov med njima. 
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7.1. Priprava učne ure 
 

PRIPRAVA UČNE URE 

GLAVA PRIPRAVE 

 
 

ŠOLA: OŠ Rodica 

MENTOR: prof. Maja Novak  

ŠTUDENTKA: Anja Podreka 

DATUM:  

PREDMET:  likovna vzgoja / likovni krožek / dodatni pouk 

RAZRED: likovni krožek / dodatni pouk 

ŠTEVILO UR: 4 šolske ure 

LIKVNO PODROČJE: risanje 

LIKOVNA NALOGA : Oblikovanje procesualne risbe drevesnega lubja na ročno izdelanem papirju 

z živimi rastlinami. 

LIKOVNA TEHNIKA: risba, procesualne tehnike  

LIKOVNI MATERIALI IN PRIPOMOČKI: okvir ter sito za izdelovanje papirja, banjica, krpe , star 

časopisni papir ali papirnate brisačke, mešalec papirne kaše, svinčnik, oglje, radirka, semena 

rastlin; timijan, trava, ivanjščica, kapalke, fotoaparat. 

LIKOVNI MOTIV: drevesno lubje ali drevesne kompozicije na lubju dreves 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: ekologija, biologija, kemija 

 

UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, opazovanje, pogovor 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska, dvojice  

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power Point predstavitev fotografij likovnih ustvarjalcev 

VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA IN LITERATURA:  

- LAND ART AND ENVIRONMENTAL ART, edited by Jeffrey Kastner ; survey by Brian 

Wallis, Phaidon, London, 1998, UK 

- Osbourne Peter, Conceptual art, Phaidon, , 2002 London, New York 
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VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 izdelajo papir 

 opredelijo pojem sodobna in procesualna umetnost 

 narišejo teksture in strukture organskih oz. naravnih oblik 

 razvijajo pozitiven odnos do dreves in narave nasploh  

 razvijajo smisel za procesualni pristop k likovnemu snovanju 

 ustvarijo abstraktno risbo z živimi rastlinami 

 razvijajo samoiniciativnost in samostojnost za izvedbo likovne naloge 

 kritično ovrednotijo lastnega dela in dela vrstnikov 
 

UČITELJ UČENCI UČNE METODE 

IN OBLIKE DELA 

UČILA IN 

UČNI 

PRIPOMOČKI 
 

1. UVODNA MOTIVACIJA 

Pozdravim učence ter jih 

povprašam po njihovi 

ekološki ozaveščenosti 

oziroma aktivnosti. 

Povprašam jih tudi kaj jim 

pomenijo drevesa. Kaj 

pravzaprav je drevo? 

Skupaj ugotovimo, da je 

drevo eden najmočnejših 

naravnih proizvajalcev 

kisika ter hkrati naš edini 

vir lesa, vir sadja in je tudi 

dom mnogim živalim. Torej 

je pomembno živo bitje ter 

ekosistem, ki je nujno 

potreben za naše življenje 

na zemlji. 

 

Odgovarjajo na moja 

vprašanja ter sledijo 

razgovoru. 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razgovora, 

metoda razlage 

 

Predstavitev 

fotografij na 

Power Pointu 

 

- drevo kot 

ekosistem 

- drevo,kot 

življenjski 

prostor živalim 

- pridobivanje 

lesa kot surovina 

2. OSREDNJI DEL, 

Posredovnje likovnih 

pojmov 

Učence vprašam o  

poznavanju sodobne 

umetnosti. Povem jim, da 

sodobna umetnost izhaja 

predvsem iz ideje in ne iz 

likovne podobe, tako kot 

moderna umetnost. "Ideja 

postane mehanizem, ki 

 

Odgovorijo na vprašanje,ter 

morda povedo,da so že bili v 

galeriji sodobne umetnosti 

oziroma, da le-te sploh ne 

razumejo, ter takšnih 

likovnih del še niso videli. 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda 

prikazovanja, 

metoda razlage, 

metoda razgovora 

 

 

 

 

 

Predstavitev 

fotografij na 

Power Pointu 
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ustvari likovno delo. 

"Sodobni umetnik 

predstavlja svoje politične, 

ekološke in socialne ideje 

ter usmerjenosti preko 

likovnega dela. 

 

Za predstavitev lastnih idej 

sodobni  likovni ustvarjalec 

uporablja več vrst 

materialov ter tudi zvočne 

in svetlobne učinke, ker 

skuša povezati notranji in 

zunanji prostor, ter hkrati 

vplivati na gledalčevo 

razmišljanje ter emocije. 

 

 

Na Power Point prezentaciji 

učencem pokažem nekaj 

tipičnih in zelo odmevnih 

likovnih del sodobnih 

umetnikov. 

- 

 

Učence vprašam v katero 

likovno področje bi uvrstili 

predstavljena likovna dela; 

ali so to slike, risbe, 

arhitektura ali kiparstvo? 

 

Pojasnim jim, da so 

prikazana dela v večini 

inštalacije.  

Učence usmerim v dobro 

opazovanje in v 

ugotavljanje kaj je 

inštalacija. Usmerim jih 

predvsem v razmišljanje o 

ustvarjalčevem 

vključevanju novih medijev 

(tv, video oz. zvočne ter 

vizualne, svetlobne efekte). 

Pojasnim tudi, da so 

različne v velikosti in obliki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo razlago ter 

spremljajo slikovno 

predstavitev likovnih del na 

power pointu ter 

ugotavljajoposebnosti 

oblikovanja likovnih 

stvaritev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo na vprašanje, ter 

morda ugotovijo ,da gre za 

področje kiparstva, saj so 

predstavljena predvsem 

kiparska dela, oz. inštalacije 

(ki so prikazane s 

fotografijo). 

 

 

Poslušajo razlago in 

razmišljajo o likovnem delu 

kot mediju za predstavitev 

vsebine kot ideje oz. 

sporočila. 

 

 

 

 

Poslušajo razlago, ter 

opazujejo predstavitev 

fotografij na Power Pointu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

Metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, 

metoda razgovora, 

metoda 

demonstracije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vik Muniz 

,"Waste land", 

2010 

 

 
-J. Louis David-

"Umor Marata", 

1793 

 
-Francisco de 

Goya 

"La Vandemia", 

1786-1787  

- 

 
Vik Muniz, 

"Wasteland", 

2010 

 

-Al Wei Wei, 

Potres v Sečuanu 

2008 

"Remembering-

spomin", 

 2009, Munich 

“5330 šolskih 

torb”, 2010 

Harvard 

University 



96 
 

lahko stojijo tudi na stenah 

ali stropu. 

 

 

Učencem tudi pojasnim, da 

jih gledalec opazuje z 

gibanjem, hkrati pa dojema 

sporočilo, idejo umetnika.  

Ker gre pri sodobnem 

načinu ustvarjanja na 

drugačen način ustvarjanja 

likovnih stvaritev, torej se 

izpostavi ideja oz. vsebina 

ali koncept zato pravimo 

sodobni umetnosti tudi 

konceptualna umetnost. 

 

 

 

 

 

 

Učencem nato predstavim 

posebnosti procesualne 

umetnosti. Pokažem jim 

likovno delo Michele 

Brody, Čajnica. Učencem 

pojasnim, da je čajnico 

ustvarjalka  ročno izdelala. 

V njej je mimoidočim 

kuhala čaj, ter pogovore z 

njimi beležila na diktafon, 

nato pa jih ročno zapisala 

na ročno izdelan papir, ki 

ga je pred tem še pobarvala 

s čajno vrečko, ki jo je 

obiskovalec uporabil za 

svoj čaj. Učence usmerim v 

razmišljanje koliko časa je 

ustvarjalka potrebovala  za 

oblikovanje takšne likovne 

stvaritve. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Poslušajo razlago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugotovijo, da gre za likovno 
delo, kjer je ustvarjalec 
potreboval več dni, tednov ali 
mesecev, da je zaživelo v 
končni podobi. 
 
 
 
Ugotovijo, da je za nastanek 
tega dela ustvarjalka 
potrebovala veliko časa.  
 
 
Ugotovijo tudi, da je 
ustvarjalka morala zelo dobro 
poznati značilnosti materialov 
s katerimi je ustvarjala, da je 
lahko svoje delo  ustvarila 
tako, kot si jo je zamislila. S 
tem pa pustil svoje sporočilo 
in pečat javnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razlage, 

metoda 

demonstracije 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, 

metoda razgovora, 

metoda razlage, 

metoda 

demonstracije 

 

 

 
 

 

 Dublin  

Contemporary 

2011 ; Sipa-David 

Zink Yi  

 
 

 Du Wang, 

Libanonska 

postelja" 2011 

 
 

Jaz sem Janez 

Janša, 2007 

 
 

Michele Brody-

"Čajnica", 2008 
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V podobno razmišljanje 

usmerim učence, ko jim 

pokažem še nekaj likovnih 

stvaritev najbolj znanih 

krajinskih umetnikov. 

Učencem povem, da so 

likovne stvaritve, narejene 

iz naravnega materiala v 

naravi. 

Učence usmerim v 

ugotavljanje koliko časa so 

takšna likovna dela 

nastajala ter tudi to ali je 

avtor morda moral poznati 

zakonitosti materiala s 

katerim je delal. 

 

Pojasnim učencem, da 

takšna likovne stvaritve 

uvrščamo v tako 

imenovano "krajinsko 

umetnost" ali land art, saj 

so oblikovane v naravi in 

predvsem z naravnimi 

materiali. Nastala so, ker je 

ustvarjalec kritičen do 

uničevanja okolja. Ustvaril 

je sporočilo  vsem o 

človekovem posegu v 

naravo (sekanje gozdov, 

globalno segrevanje, 

širjenje urbanizma). 

 

 

 

 

Opozorim učence, da 

takšna likovna dela 

obstajajo samo na 

fotografiji, saj se skozi čas 

oz. zaradi vremenskih 

razmer hitro uničijo in s 

tem izgubijo svoj pomen. 

 

 
Podobno ugotovijo tudi za 
ostale stvaritve. 
Sledijo moji razlagi in 
ugotovijo, da takšna dela 
nastajajo zelo dolgo, 
ustvarjalec pa mora zelo 
dobro poznati posebnosti 
naravnih materialov.  
 
Opazujejo prezentacijo in 
razmišljajo o predstavljenih 
likovnih delih, njihovem 
sporočilu. 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelujejo v pogovoru in 
odgovarjajo na moja 
vprašanja. 
Spomnijo se čajnice M. Brody 
ter spirale R. Smithsona. 
Skupaj obnovimo, da gre za 
procesualna dela, ki 
prenašajo sporočila, ideje 
umetnika obnovimo. 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo mojo 
razlago ter skušajo razmišljati 
o ekologiji kot globalnem 
problemu, ki je lahko likovni 
motiv. 
 
 
 
Razmišljajo o naravnih 
materialih, njihovih oblikah in 
hkrati o likovnih delih iz le-
teh. 
Skušajo si jih predstavljati v 
galerijskem prostoru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda pogovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razlage, 

metoda razgovora 

 

 

 

 

 

 
 

Robert Smithson, 

"Spiral Jetty", 

1970, Salt lake, 

Utah  

 

 
Andy Goldsworthy 

"Roof/Streha", 

2005, National 

Gallery of art, 

Washington D.C,  

 
Christo 

,“Surrounded 

Islands” 

/Obkroženi otoki, 

1983, Florida,  

 

 
Alfio Bonanno," 

The nest/ 

gnezdo",2004, 

 Copenhagen 
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Učencem pojasnim, da tudi 

ta dela uvrščamo v 

procesualno umetnost, saj 

je za dokončanje likovnega 

dela potreben proces oz. 

postopek. Le-ta zahteva 

poznavanje značilnosti 

materiala ter seveda čas. 

Učencem pokažem še 

likovne stvaritve "okoljske 

umetnosti" in jih usmerim 

v opazovanje. 

- Katie Holten, Drevo 

- Guiseppe Licari, Korenine 

- Michele Brody, Prehod 

- Anya Gallaccio,Beat/ 

Obhod, Izmučen. 

Povem jim, da so se 

sodobna dela Land Art-a 

oz. krajinske umetnosti 

preselila nazaj v galerije a v 

drugačni podobi.  

 

 

Umetniki zdaj naravne 

oblike, strukture prinesejo 

v galerije ali na ulice v 

dobesednih, organskih 

oblikah. 

 

 

Z učenci sedaj hitro 

obnovimo mojo razlago 

sodobne umetnosti. 

Spomnim jih, da gre torej 

predvsem za predstavitev 

ideje preko likovnega dela. 

Učence sedaj spomnim na 

dela, ki potrebujejo več 

časa za svoj nastanek. 

 

 

 

 

 Sledijo hitri obnovitvi snovi. 
Povedo, da smo si ogledovali 
likovna dela, ki so 
potrebovala proces ali 
dolgotrajen postopek, zato 
taki umetnosti pravimo 
procesualna umetnost. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda pogovora, 

metoda razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda pogovora, 

metoda razgovora 

 

 

 
Nancy Holt, "Sun 

tunnels/Sončni 

tuneli", 1973-76, 

Utah,  

 

 

 

 

 
 

-Katie Holten, 

"Excavated tree/ 

Izkopano drevo", 

2007, NOMA  

 

 
-Giuseppe Licari, 

"Humus" , 2012, 

Rotterdam 

 

 
-Michele Brody, 

"The 

Passage/Prehod", 

2000, San Jose, 

Costa Rica 

 

 
-Anya Gallaccio, 

"Beat/ Obhod, 

Izmučen", 2002, 

Tate Britain 
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Posredovanje likovne 

naloge 

Učencem pojasnim, da bo 

tudi njihova naloga 

ustvariti likovno delo 

procesualno, saj bodo 

ustvarjali v treh fazah: 

- ročna izdelava papirja v  

dvojicah oz. v parih; papir 

bo izdelan, iz starega 

časopisa ali papirnatih 

brisač. Papir ne bo imel 

pravokotnih robov, saj 

bomo z njim skušali 

upodobiti organsko obliko 

lubja. Na power pointu jim 

pokažem postopek izdelave 

papirja. 

- priprava papirne 

kaše 

- vlivanje le-te na 

sito 

- iztiskanje 

odvečene vode iz 

papirja s krpo in 

trdo podlago  

-sušenje papirja na 

suhi krpi ter 

pokritje z drugo 

suho krpo.  

1.  - Risba v naravi. 

Učencem pojasnim, 

da bodo opazovali 

drevesna debla in 

njihove značilnosti. 

"Vsak izmed vas, si 

bo izbral eno 

drevo, ki ga bo z 

risbo skušal 

upodobiti na risalni 

papir. Risali boste s 

svinčnikom. 

Izbrano 

 

 

 

 Poslušajo navodila, 

opazujejo likovna dela. 

 

 

 

 

 

 

 

Skušajo si zapomniti 

postopke dela, ki jih čaka v  

prihajajočih tednih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sledijo prikazu izdelave 

papirja in si ga skušajo 

zapomniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razlage, 

metoda 

prikazovanja, 

metoda 

demonstracije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razlage, 

metoda 

prikazovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point 

predstavitev 

Fotografije:

 
 

 

-lastni izdelki oz. 

primeri že 

izdelanih risb 
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kompozicijo oz. 

strukturo na 

drevesu bomo tudi 

fotografirali, saj 

vam bom le-ta 

naslednjič 

koristila." 

2. Prenos risbe na 

ročno izdelan papir 

z ogljem. Pojasnim 

jim tudi da naj 

bodo pri tem  

pozorni na 

abstrahiranje 

teksture, da bo 

risba likovno 

zanimiva. "Ko bo 

risba končana, 

boste na točno 

določena mesta 

vstavili semena 

trave, timijana ali 

ivanjščice.  

Pazili boste ,da bo 

izbira rastlin 

ustrezna; torej, da 

se bo ujemala z 

izbrano 

kompozicijo 

strukture." 

 Še posebej opozorim 

učence naj bodo pozorni 

na: 

-  izbiro drevesa oz. njegovih 

struktur, kompozicije, saj gre 

za predstavitev vrste drevesa, 

- likovno zanimivo 

abstrahiranje risbe, 

- natančnost izdelave papirja, 

- miselno izbiro rastlin glede 

na izbrano kompozicjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno sledijo razlagi ter 

skušajo le-to povezati z 

predstavitvijo na Power 

Pointu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci si skušajo zapomniti 

cilje oziroma nasvete, da bo 

njihovo delo ustvarjalno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

delo v parih, 

metoda 

demonstracije, 

metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika 

metoda razlage 

metoda 

prikazovanja 
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Likovno izražanje 

Učencem povem naj  

pripravijo material, 

potreben za izdelavo 

papirja: sita, banjice, krpe 

ter prostor za sušenje 

papirja. Opozorim jih na 

čistočo ter pazljivost pri 

delu. Naročim jim naj si 

oblečejo zaščitna oblačila. 

Pri tem jim seveda 

pomagam in svetujem. 

 

Učencem naročim, naj 

pripravijo risalni pribor. 

Ko so pripravljeni se skupaj 

odpravimo v naravo/šolski 

okoliš. 

 

Učencem pomagam pri 

izbiri drevesa oz. zanimivih 

komopozicij.  

 

Svetujem jim pri risanju 

drevesnih struktur in 

tekstur. 

Fotografiram izbrano 

drevo. 

Po končanju risbe učencem 

svetujem, da se vrnejo v 

razred. 

 

Naročim učencem, naj 

pripravijo ročno izdelan 

papir, oglje ter radirko za 

oglje. 

Povem jim, da bomo 

prenesli izbrano risbo na 

ročno izdelan papir, hkrati 

pa jih še enkrat opozorim 

na pazljivost in cilje likovne 

naloge. 

Pri prenašanju risbe oz. 

ustvarjanju končnega dela 

 
Pripravijo material, oblečejo 
zaščitna oblačila ter pričnejo 
izdelovati papir. 
V dvojicah izdelajo vsak vsaj 
dve strani papirja. 
Ko končajo svoj delovni 

prostor pospravijo ter 

počistijo.  

 

 

 

Pripravijo risalne bloke, 

svinčnike in radirke. 

Vsak si izbere svoje drevo, ki 

bi ga želel reprezentirati. 

Rišejo drevesne strukture in 

teksture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrnejo se v razred. 
 
 

 

 
Pripravijo ročno izdelan papir 
oglje ter radirko (za oglje) 
 Prisluhnejo navodilo ter 
pričnejo z risanjem. Pozorno 
prenašajo risbo na ročno 
izdelan papir. 
Ko zaključijo z risanjem 
pospravijo risarske 
pripomočke, izberejo rastline 
za reprezentacijo izbrane 
drevesne kompozicije. 
 
 
 
 
 

 

Delo v dvojicah, 

individualna oblika, 

metoda 

demonstracije, 

metoda pogovora, 

metoda razlage 

 

 

 

 

 

 

Individualna oblika, 

metoda 

demonstracije, 

metoda pogovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razlage, 

metoda 

demonstracije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

jim pomagam in svetujem. 

Ko učenci uspešno narišejo 

izbrano drevesno teksturo 

jim naročim, naj pospravijo 

risarske pripomočke ter 

pripravijo semena rastlin. 

 

 

 

 

 

S pomočjo Power Point 

prezentacije  učencem  

pojasnim, da timijan in 

ivanjščica zrasteta le največ  

3 cm v višino, trava pa se 

lahko razvije do popolne 

višine in oblike. Še enkrat 

jih opozorim naj smiselno 

uporabijo vrsto rastlin 

glede na izbrano drevesno 

kompozicijo.  

Pri izbiri jim svetujem. 

 

 

 

 

Ko sestavijo kompozicijo, 

učencem naročim, da 

previdno (s pincetami) 

namestijo semena na 

izbrana mesta, (glede na 

fotografijo) ter jih nato 

zalijejo s kapalkami polne 

vode. 

Učencem pokažem kako 

delujejo kapalke. 

 

Učencem naročim naj 

semena zdaj zalivajo vsak 

dan, dokler ne vzklijejo. 

Naročim jim tudi naj risbe 

zdaj shranijo na varnem, 

svetlem in toplem mestu, 

da bodo rastline vzklile (po 

 
 
 
 
 
 Izberejo si svojo vrsto rastlin: 
timijan, ivanjščico ali travo. 
Opazujejo Power Point 
predstavitev. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Previdno (s pomočjo pincet) 

namestijo izbrana semena 

na točno določena mesta 

(pomaga si s fotografijo) ter 

jih nato zalijejo z vodo (s 

pomočjo kapalk) 

Opazujejo mojo 
demonstracijo. 
Poslušajo moja navodila. 
 
 
Pospravijo svoje risbe ter 
delovna mesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razlage 

 

 

 

 

 

Power point 

predstavitev 

Fotografije: 

 

Primeri timijana, 

ivanjščice ter 

trave v papirju. 
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nekaj dneh). 

Pomagam jim pri 

pospravljanju delovnega 

mesta ter shranjevanju 

risb. 

 

 

Zaključni del 

 Skupaj z učenci uredimo  

razstavo nastalih likovnih 

del. 

 

Najprej jih povprašam o 

njihovih občutkih, mnenju 

o procesualnem delu, 

risanju v naravi ter risanju 

dreves namesto tihožitja. 

 

Njihove opombe in mnenja 

si beležim. 

 

 

Učence usmerim v 

obnovitev likovne naloge. 

 

 

 

Z učenci oblikujem kriterije 

vrednotenja in 

ovrednotimo nastale 

izdelke in uredim razstavo 

izdelkov na hodniku šole.  

 

 

 

 

 

 

Učencem se nato zahvalim 

za sodelovanje ter se 

poslovim. 

 

 

 

 

Razstavijo likovna dela 

skupaj s fotografijami,ki 

smo jih posneli med 

risanjem v naravi. 

Pojasnjujejo lastna mnenja 

in občutke. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obnovijo zastavljene cilje 

oziroma likovno nalogo 

 

 

Oblikujejo kriterije 

vrednotenja: 

 

- tehnično dovršen izdelek 

- prepoznavnost vrste 

drevesa iz risbe 

- likovno zanimivo 

abstrahiranje risbe 

- smiselna uporaba rastlin 

glede na izbrano fotografijo 

drevesnega lubja 

 

Kritično ovrednotijo lastna 

dela in dela sošolcev. 

 

 

Se poslovijo ter pospravijo 

svoja dela. 

 

 

 

Frontalna oblika, 

metoda razgovora 

in demonstracije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frontalna oblika, 

metoda razgovora 
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7.2. Prezentacija Power Point 

 

 

Oš RodicaOš Rodica

 http://www.youtube.com/watch?v=sNlwh8vT2

NU&list=FLwWcixsFug6Be5Q2pkqjzNA&featur
e=mh_lolz

 Vik Muniz, Wasteland –Jardim Gramacho 2010

 Al WeiWei, potres v Sečuanu 2008 (od 5.00-8.00 

min)

 http://www.youtube.com/watch?v=FjfNF55hUZ
g&list=FLwWcixsFug6Be5Q2pkqjzNA

 http://www.youtube.com/watch?v=sNlwh8vT2

NU&list=FLwWcixsFug6Be5Q2pkqjzNA&featur
e=mh_lolz

 Vik Muniz, Wasteland –Jardim Gramacho 2010

 Al WeiWei, potres v Sečuanu 2008 (od 5.00-8.00 

min)

 http://www.youtube.com/watch?v=FjfNF55hUZ
g&list=FLwWcixsFug6Be5Q2pkqjzNA

Vik Muniz, Sebastian/Tiao, 2010Vik Muniz, Sebastian/Tiao, 2010

Francisco de Goya-La Vandemia

1786-1787 (KONEC BAROKA)

Vik Muniz, Irma, 2010

Francisco de Goya-La Vandemia

1786-1787 (KONEC BAROKA)

Vik Muniz, Irma, 2010

Ai Weiwei, Remembering, backpacks, Haus der Kunst, Munich, 2009

Potres v Sečuanu 2008, zrušenje osnovne šole

Ai Weiwei, Remembering, backpacks, Haus der Kunst, Munich, 2009

Potres v Sečuanu 2008, zrušenje osnovne šole

Ai Weiwei ,“5335 šolskih torb”
Harvard University, 2010

Ai Weiwei ,“5335 šolskih torb”
Harvard University, 2010

Du Wang, Libanonska postelja, 2011Du Wang, Libanonska postelja, 2011

Slika 71; Prezentacija 1 Slika 70; Prezentacija 2 

Slika 73; Prezentacija 3 

Slika 72; Prezentacija 5 

Slika 74; Prezentacija 4 

Slika 75;Prezentacija 6 

Slika 77; Prezentacija 7 Slika 76; Prezentacija 8 
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David Zink Yi, Sipa, 2011
Dublin Contemporary 2011

David Zink Yi, Sipa, 2011
Dublin Contemporary 2011

Žiga Kariž, Emil Hrvatin, David Grassi , 2007

“Več nas bo ,prej bomo na cilju”-Janez Janša

Žiga Kariž, Emil Hrvatin, David Grassi , 2007

“Več nas bo ,prej bomo na cilju”-Janez Janša

Michele Brody-Čajnica, 2008, Brenda Taylor Gallery, New York, 
NY An Interactive Tea Ceremony Performance

Michele Brody-Čajnica, 2008, Brenda Taylor Gallery, New York, 
NY An Interactive Tea Ceremony Performance

 Ustvarjalec je kritičen do uničevanja okolja,človekovega 

posega v naravo

 Opozarja na globalno-ekološke probleme

 Obstaja v fotografiji

• Likovna dela so ustvarjena  direktno v naravi

• Večinoma z naravnimi materiali

• Večinoma  pokrivajo več tisoč  m2

 Ustvarjalec je kritičen do uničevanja okolja,človekovega 

posega v naravo

 Opozarja na globalno-ekološke probleme

 Obstaja v fotografiji

• Likovna dela so ustvarjena  direktno v naravi

• Večinoma z naravnimi materiali

• Večinoma  pokrivajo več tisoč  m2

“Surrounded Islands” /obkroženi otoki,
Christo project in Biscayne Bay, 

Florida, 1983

Robert Smithson, Spiral Jetty, Sa lt lake ,Utah 1970

“Surrounded Islands” /obkroženi otoki,
Christo project in Biscayne Bay, 

Florida, 1983

Robert Smithson, Spiral Jetty, Sa lt lake ,Utah 1970 Alfio Bonanno, The nest/ gnezdo,
2004, Copenhagen, Land art park
Himmelhoej

Nancy Holt, Sončni tuneli, Utah, 1973-76

Alfio Bonanno, The nest/ gnezdo,
2004, Copenhagen, Land art park
Himmelhoej

Nancy Holt, Sončni tuneli, Utah, 1973-76

Andy Goldsworthy
Roof / streha, 2005
National Gallery of ArtWashington D.C.

Andy Goldsworthy
Roof / streha, 2005
National Gallery of Art Washington D.C.

 Iz narave nazaj v galerijo

 Naravne oblike in  materiali

 Okoljevarstveno sporočilo!!!

 Iz narave nazaj v galerijo

 Naravne oblike in  materiali

 Okoljevarstveno sporočilo!!!

Slika 85; Prezentacija 9 Slika 84; Prezentacija 10 

Slika 83; Prezentacija 11 Slika 82; Prezentacija 12 

Slika 81; Prezentacija 13 Slika 80; Prezentacija 14 

Slika 79; Prezentacija 15 Slika 78; Prezentacija 16 
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Katie Holten, Excavated tree/Izkopano drevo,2007

New Orleans Museum of Art -NOMA

Giuseppe Licari, Humus, 2012, Rotterdam

Anya Gallaccio, Beat/ Obhod, izmučen Tate Britain, 2002

Michele Brody, Prehod,
San Jose, Costa Rica,  2000

Anya Gallaccio, Beat/ Obhod, izmučen Tate Britain, 2002

Michele Brody, Prehod,
San Jose, Costa Rica,  2000

1. Priprava papirne kaše

2. Vlivanje kaše na sito

3.  Stiskanje odvečne vode

4.  Sušenje med krpami

1. Priprava papirne kaše

2. Vlivanje kaše na sito

3.  Stiskanje odvečne vode

4.  Sušenje med krpami

Slika 93; Prezentacija 17 Slika 92; Prezentacija 18 

Slika 91; Prezentacija 19 Slika 90; Prezentacija 20 

Slika 89; Prezentacija 21 Slika 88; Prezentacija 22 

Slika 87  Prezentacija 23 Slika 86  Prezentacija 24 
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7.3.  Analiza likovnih izdelkov učencev  

 
Pri izvedbi učne ure likovne vzgoje, sem želela učencem približati oz. vzpostaviti odnos 

med naravo in likovnim snovanjem. Glavni cilj je bila njihova izkušnja z ekološko ali 

okoljevarstveno umetnostjo ter hkrati z likovnim procesom kot načinom ustvarjanja 

sodobne umetnosti. Istočasno pa sem želela preveriti njihovo občutljivost za teksture in 

strukture ob zaznavanju drevesnih vrst. Preizkus sem izvedla z učenci, ki obiskujejo 

likovni krožek na Osnovni šoli Rodica, v Domžalah. 

 

Učno uro smo pričeli s pogovorom o drevesih. Učence sem želela spomniti, za kaj vse so 

drevesa koristna, uporabna, predvsem pa opomniti, da brez njih naš obstoj ne bi bil 

mogoč. Za to vsebino so učenci pokazali zanimanje. Pogovor sem izkoristila za prikaz 

sodobnih likovnih del in razlago procesualne umetnosti oziroma ustvarjanja s pomočjo 

procesa ter okoljske umetnosti. Za ponazoritev sodobne umetnosti, kot sredstva za 

prezentacijo ideje ali sporočila, sem učencem predstavila dela brazilskega umetnika Vika 

Muniza, ki si je prislužil vrsto nagrad s svojim projektom "Waste land" leta 2010. 

Fotografije odpadkov iz smetišča Jardim Gramacho, ter peščene podobe delavcev 

smetišča so jih presunile. Učencem sem ob prezentaciji Power Pointa predstavila tudi 

povzetek takšnega ustvarjanja.  

 

Nato smo se z učenci posvetili motivom fotografij, ki so po večini izhajale iz renesančnih, 

baročnih ter neoklasicističnih obdobij (saj so le-te učencem sedmega razreda najbližje 

oziroma najbolj razumljive.). Primerjali smo jih s fotografijami Muniza ter ugotovili, da 

ne gre samo za upodobitev likovnega motiva, temveč predvsem za sporočilo, ki se skriva 

tako v odpadkih kot tudi v karakterju ljudi v povezavi s prvotnim motivom (v prilogi) 

Učenci so začeli razmišljati o likovnem ustvarjanju kot ustvarjanju sporočila in ideje. 

Nadaljevali smo s kitajskim ustvarjalcem Ai Wei Wei-om, ki je poznan po svojem 

"nadnaravnem" uporništvu proti kitajski vladi. Učencem sem predstavila njegov projekt 

"Remembering", ki ga je ustvarjalec leta 2009 in 2010 postavil tako v Evropi kot tudi na 

ameriških tleh, v spomin na sečuanski potres leta 2008. V katerem je umrlo 5.335 

učencev osnovne šole, za katere se vlada večinoma ni zmenila. Učencem sem za boljšo 

razumevanje predstavila še nekaj drugih sodobnih del (v prilogi), ki imajo jasno sporočilo 

in kvalitetno likovno podobo. 

 

Ko se je zdelo, da je učencem popolnoma jasno o kakšni zvrsti umetnosti govorimo, smo 

nadaljevali s procesualno umetnostjo, land art-tom ter njegovo sodobno različico, 

okoljevarstveno umetnostjo. 

Pred izvedbo likovne naloge smo hitro obnovili bistvo sodobne oziroma konceptualne 

umetnosti, procesualno ustvarjanje, kot način ustvarjanja ter vse funkcije dreves kot 

živih bitij. 
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Učencem sem predstavila likovno nalogo, ki je potekala v štirih korakih: 

1. Izdelava papirja,  

2. Študija drevesnega lubja oz. drevesnih struktur in tekstur,  

3. Prenos risbe na ročno izdelan papir in nanos semen,  

4. Analiza (vrednotenje) nastalih likovnih del. 

 

Učenci so mojo napoved sprejeli z zanimanjem in hkrati z rahlim odporom do dolgega 

procesa dela. Njihovo pozornost pa je hitro obudilo začudenje nad rastlinami, ki bodo 

vzkalile v papirju. 

Učence sem najprej usmerila v izdelavo papirja, ki so ga z veseljem in brez večjih težav 

izdelali. Papirno kašo sem jim pripravila že sama, zato so imeli več časa za opazovanje 

reciklirane celulozne kaše ter seveda čas za pravilno izdelavo vsaj dveh stranic papirja, 

formata A4. 

Naslednja učna ura je bila namenjena risanju ter opazovanju drevesnih struktur in 

tekstur v naravi, a žal nismo imeli sreče z vremenom. Učencem sem s pomočjo Power 

Point prezentacije predstavila drevesna lubja in jim razložila razlike v vrstah ter njihove 

posebnosti. Učenci so mi kasneje priznali, da do sedaj niso zaznali toliko različnih vrst 

drevesnega lubja. 

Študije tekstur so učenci na risalni list narisali s pomočjo kvalitetnih fotografij (v prilogi). 

Svetovala sem jim, naj najprej risbo narišejo s svinčnikom in nato z ogljem, saj je razlika v 

risalih bistvena in pomembna za končno risbo. Hkrati sem učence spomnila, da rišemo 

abstrahirano risbo in ne imitacije fotografije. Za boljše razumevanje abstrahiranja sem 

jim na Power Point prezentaciji predstavila lastne študije (v prilogi). 

Vsak učenec je narisal 2 risbi s svinčnikom in eno z ogljem, nato pa so ob zgledu na bolj 

uspelo, le-to z ogljem prenesli na posušen, ročno izdelan papir. 

Zanimiva je bila izkušnja učencev, da pri risanju z ogljem ne gre za preprosto risanje 

teksture, kot so sprva pričakovali. Učencem sem pri risanju seveda pomagala in 

svetovala iz lastnih izkušenj. 

Risbe so bile ob dokončanju pripravljene, da jih učenci posujejo s semeni. Predstavila 

sem jim pet vrst rastlin, ki vzkalijo na papirju: timijan, ivanjščica, kamilica, kreša in trava. 

Učenci nato morali ustvarjalno pristopiti k dejavnosti in likovno zanimivo namestiti 

semena, z zavedanjem o končni podobi likovnega izdelka. Razmisliti so torej morali, 

kakšen bo odtenek zelene barve biljk vzklitih semen, ter kakšno strukturo in podobo bo 

izbrana rastlina dodala risbi. Pred nameščanjem semen sem učence opozorila na glavne 

cilje našega ustvarjanja (v prilogi). Na koncu sem jih še spomnila, da morajo vsak dan 

semena zalivati s kapalko.  

 

Čez teden dni so rastline vzklile in likovni izdelek je bil končan. Končni izdelki so bili zelo 

zanimivi ter raznoliki. Učenci so bili s svojim delom zadovoljni ter navdušeni nad 

rastlinami, ki so v enem tednu poživile njihove risbe.  
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Vsak izmed njih si je izbral svojo vrsto drevesa, kot tudi vrsto rastlin. S tako raznolikostjo 

sem bila zadovoljna. Zavedam se, da je bilo v štirih ločenih urah (po 60 min) težko 

prikazati vse informacije, ki so bile potrebne za dobro razumevanje likovne naloge. 

Učence sem sicer vsakič znova spomnila na bistvo njihovega ustvarjanja, ter jim sproti 

med snovanjem svetovala in dodatno obrazložila specifični problem. Vsekakor pa sem 

mnenja, da so učenci v večini razumeli bistvo likovne dejavnosti in to tudi prikazali v 

svojih izdelkih. 

 

 

Katja, 13 let, 7 razred 

 

Izbrana vrsta drevesa: smreka 

Izbrana vrsta rastline: kreša 

 

Učenka je dobro opazovala izbrani motiv 

smrekovega lubja. Spretno je uporabila vse 

prednosti oglja kot risala, torej možnosti 

spreminjanja njegove širine konice za prikaz 

večjih razpok in tudi manjših sledi razpok oz. 

smrekovih lusk. Izbrana risba je dober primer 

abstraktne risbe, kot tudi delne imitacije. 

Učenka je semena namestila na zanimivih 

mestih: ponekod v malo širših poljih in spet 

drugje v manjšem obsegu. Navkljub centralni 

postavitvi grče, pozornost prevzamejo vzklite 

zelene površine, ki skupaj z razgibano risbo ter 

še bolj razgibanim in organskim formatom 

papirja ustvarjajo likovno zanimivo teksturo. 

 

 

  

Slika 96; Katja, 13 let, 7 razred 
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Patricija, 13 let, 7. razred 

 

Izbrana vrsta drevesa: cipresa 

Izbrana vrsta rastline: trava 

 

Učenka je teksturo lubja ciprese prikazala morda 

malce pregosto, a še vedno dokaj prepoznavno. 

Skušala je uporabiti različne linije ter jih približati 

značilnostim cipresovega lubja. Vsekakor je risbo 

umestila v skladu z organsko oblikovanim 

formatom. Z izbiro trave je poskrbela za odtenek 

rjavo zelene barve, ki je v sorodu z izbranim 

motivom. Odtenki zelene barve so neenakomerno 

ter široko, vodoravno nameščeni. Skupaj z gostimi 

linijami ustvarjajo zanimivo abstrahirano risbo. 

 

 

 

 

Lucia, 15 let, 9. razred 

 

Izbrana vrsta drevesa: breza 

Izbrana vrsta rastline: ivanjščica 

 

Risba prezentira drevo, ki je že samo po sebi 

zelo likovno razgibano. Učenka je skušala 

ustvariti najbolj zanimive elemente te vrste 

lubja. Zanimivi so predvsem odnosi med 

temnimi površinami ter površinami s 

prekinjenimi linijami. Učenka je namestila 

semena rastline, ki ustvarjajo svetlo zeleni 

površine na temnih površinah, kar je sicer v 

nasprotju s prvotno strukturo. Hkrati je le-to v 

primerjavi z risbo ter teksturo drobne 

ivanjščice še vedno zanimiva izbira, ki v 

harmoniji z razgibanim formatom oblikuje 

abstrakcijo brezovega lubja. 

 

 

  

Slika 97; Patricija, 13 let, 7 razred 

Slika 98; Lucia, 15 let, 9. razred 
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Enja, 10 let, 4. razred 

 

Izbrana vrsta drevesa: beli javor 

Izbrana vrsta rastline: timijan 

 

Učenka je spretno opazovala izbrano teksturo 

lubja. Ravno tako je ustvarjalno prikazala 

široke in ozke razpoke. Ustvarila je zanimivo 

harmonijo raznolikih linij, ki so kontrastne z 

izbrano rastlino. Timijan namreč ustvari 

drobno pikčasto teksturo, ki z gostim 

nanosom dobro imitira mah. Njegova 

razporeditev po formatu je v odnosu z 

razgibano risbo zelo stabilna. Celotna izbira 

tekstur in gostote dobro reprezentirjo 

zastavljene cilje likovne naloge. 

 

 

 

 

 

 

Jošt, 10 let, 4. razred 

 

Izbrana vrsta drevesa: smreka 

Izbrana vrsta rastline: kreša 

 

Učenec morda ni bil tako spreten s 

prezentacijo izbranega lubja, vendar je kljub 

temu uspešno uporabil oglje kot risarski 

material in ustvaril razgibano risbo. Predvsem 

pa je spretno izbral polja zelene barve ter 

hkrati uravnotežil risbo skupaj s prazno 

površino papirja na desni strani.  

Risba zato deluje sublimno abstraktno. 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 99; Enja, 10 let, 4.razred 

Slika 100; Jošt, 10 let, 4. razred 
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Manca, 10 let, 4. razred 

 

Izbrana vrsta drevesa: beli javor 

Izbrana vrsta rastline: timijan 

 

Risba učenke je morda pregosta in ne 

reprezentira izbrane vrste drevesa. Kljub tej 

pomanjkljivosti pa je učenka dobro izbrala 

zelena mesta, saj le-ta preusmerijo pozornost 

na teksturo in tako uravnovesijo gostoto linij. 

Hkrati je razgibana risba v skladu z obliko 

stranic papirja. Skupaj torej ustvarjajo 

harmonijo goste teksture in uravnovešene 

abstraktne risbe. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Slika 101; Manca, 10 let, 4. razred 
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8. Zaključek 
 

Pot do zadnje strani diplomske naloge je bila dolga. Pričela se je lani oktobra, z zelo 

preprosto mislijo: "Svojim risbam želim vdahniti življenje!" 

 

Sledilo je raziskovanje, iskanje pravih idej, poti in sledi. Le-te so vodile k eksperimentiranju 

oziroma vprašanju ali je življenje rastlin v papirju res mogoče? Izkazalo se je, da so bila 

teoretska ugibanja povsem korektna in še kako resnična. Preizkusila sem približno deset 

vrst rastlin, ki naj bi rastle v primarnih pogojih papirja. Samo tri so se izkazale za najbolj 

primerne. Eksperimenti, ki so potekali doma, v moji mali ustvarjalnici, predstavljajo 

najbolj napet in igriv del mojega raziskovanja. Temu je sledil teoretski študij. Le-ta je 

povezal vse tematike, razmišljanja in občutke v celoto. Ekološka rdeča nit se je pojavila 

kasneje. Morda v trenutku, ko so se vsa poglavja povezala med seboj. Moja likovna dela 

so nastajala počasi skozi proces, a so vsekakor izraz tako iskanja, eksperimentiranja kot 

tudi teoretskega študija. 

Njihove dokončnosti morda še dolgo ne bom našla, morda pa se ji bom skozi nadaljne 

delo bolj približala. Tu se skriva še mnogo poti, mnogo odgovorov in rešitev. Ekologija in 

umetnost sta torej nedvomno smernici, ki ponujata raznovrstno paleto likovnih 

zanimivosti, idej in življenj, tako za likovno kot tudi za znanstveno dejavnost. 

 

Vesela sem, da sem imela priložnost svoje ideje in zamisli deliti z učenci, ki so vse to 

posrkali oziroma sprejeli z odrtimi rokami. Učenci namreč izhajajo iz družin, svoje znanje 

in intelektualno rast pa dopolnjujejo v šoli in izven šolskih dejavnostih. "Likovna dejavnost 

v učnem procesu likovne vzgoje predstavlja torej izhodišče za vseživljenjsko učenje." 

(Pedagoški inštitut Ljubljana, 2008, str. 104) 

Zato menim, da so učenci skozi moje učne ure imeli priložnost boljšega razumevanja 

narave, ekološkega odnosa do ustvarjanja oziroma umetnosti ustvarjanja in združevanja 

likovnih veščin z med predmetnim znanjem. Likovna vzgoja bi morda lahko bila področje 

za razvijanje znanstveno-likovnih presežkov. S tem bi učencem omogočili boljše in 

predvsem kreativno razumevanje obeh področij. 

 

Vsi smo del vzorca, neskončne spirale zlatega reza, narave oziroma vesolja. 

 

"Eden od glavnih pogojev sreče je vez med človekom in naravo, ki ne sme biti 

prekinjena." Tolstoj (Grande, 2004, str. 51). 
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