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UVOD 

Ţe jamski človek je s slikanjem na stene in rezljanjem v kosti in les upodabljal najrazličnejše ţivali, 

najverjetneje z obrednimi in kultnimi vzgibi. Te upodobitve so bile stilizirane, pa vendar zelo 

naturalistične. Na prva umetniška dela naletimo v času paleolita, nastala pred pribliţno 20.000 leti. 

Najznačilnejša dela paleolitske umetnosti so upodobitve ţivali, ki so naslikane ali izklesane na jamskih 

stenah. Kasneje se upodobitve ţivali spreminjajo. Pridobivajo vedno več detajlov, predvsem pa 

zrastejo v novem simbolnem pomenu. Simbolika ţivali se prične tesno prepletati z mitologijo. 

Pomemben pomen v upodabljanju imajo tudi potopisi in pripovedi, posebno pomembna v antiki so 

bila dela naravoslovcev. 

Kasneje v srednjem veku je poplava zveri, ptic, morskih pošasti in izmišljenih bitij zavzela vsa 

področja likovne umetnosti; od arhitekturne dekoracije, kiparstva, stenskega in tabelnega slikarstva do 

slikanih oken in knjiţne iluminacije. Srečujemo se z izredno široko paleto moţnih ikonografskih 

razlag, od čisto dekorativne vrednosti do ţanrskih prizorov ali raznovrstnih simbolnih pomenov, ki jih 

je moč opredeliti s pomočjo konteksta, v katerem se ţivali pojavljajo. Nesporen je njihov pomen tudi, 

kadar se pojavljajo v vlogi atributa bogov, polbogov ali mitskih junakov. Antična tradicija se prepleta 

z vedno večjo močjo krščanstva, pod vplivom katerega ţivali pridobivajo nove simbolne pomene. 

Simbolno pomembne upodobitve so opremljene z moralističnimi razlagami, ki postavljajo ţivali za 

zgled in svarilo vernikom. Srednjeveška simbolika je zelo kompleksna in pogosto je ista ţival nosilka 

različnih, celo nasprotujočih si pomenov. 

V novem veku zaveje sveţ veter. Upodobitve ţivali se zaradi prerojenega zanimanja za naravoslovne 

znanosti prilagodijo naturalizmu, vendar pa zanimanje za simboliko in personifikacije ostaja. 

Upodobitve ţivali postanejo izjemno detajlne, precizne in realistične. Umetnik si prizadeva naravno 

resničnost prenesti v materijo. 

Tako se upodobitve skozi zgodovino močno spreminjajo, v moderni dobi pa se umetniki zopet 

zatečejo k vzorom prazgodovinske umetnosti ter umetnosti primitivnih kultur. Naturalistične 

upodobitve postajajo zopet stilizirane, ţivali pogosto predstavljajo filozofska vprašanja. V enem 

samem stoletju se je koncept skulpture preoblikoval in na novo opredelil bolj drastično kot prej v 

celem tisočletju. Kriza identitete je postala produktivni princip plastičnega oblikovanja. Ta neskončna 

pot je vodila od volumnov, prostorov, objektov, konceptov in spet nazaj. Umetnik se je poigraval z 

različnimi materiali in zdruţitvami le-teh. Značilni so preskoki iz zunanje školjke v notranjo strukturo.  

V diplomskem delu raziskujem razvoj upodabljanja ţivali skozi zgodovinska obdobja. Spreminjanje 

upodobitev se vseskozi prepleta z bogato simboliko – tako z magijo in čarobnimi obredi jamskega 

človeka kot kasneje s poučno pripovednostjo ţivalskih personifikacij ali atributov. Skozi celotno 

zgodovino je čutiti izjemno spoštovanje do narave. Človek ga kaţe tako v obliki, doslednosti pri 

upodabljanju, tenkočutnem izrisavanju detajlov in karakteristik kot s samo zgodbo, v katero 

upodobljeno ţival vpleta. Spreminja se slog, spreminjata se simbolika in pomen, a vsekakor je 

upodobljena ţival v likovnem delu skozi vsa obdobja zgodovine umetnosti spoštovana in cenjena, pa 

naj zastrašujoče opozarja na nevarnost v obliki kače, opeva ljubezen v podobi goloba, zaničuje razvrat, 

kadar prikaţe kozla, uči o zvestobi psa ali poveličuje moč, energijo, ponos in dostojanstvo, kadar se 

zazremo v mišičasto telo konja ali leva. 
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INTRODUCTION 

Cavemen were the first ones to depict various animals, painting walls, carving bones and wood, 

followed by rituals and occult tendency. Those depictions were simplyfied, thou naturalistic. First 

works discovered, were made about 20 000 years ago in paleolithic. Different works of this age 

represent animals, painted or carved on cave walls. In later periods animal forms start to change. They 

gain on details and symbolysm. Symbols start to combine with mythology. Tales, travelogues and 

naturalist works influenced depictions, especially in ancient times. 

Later on, in middle ages, beasts, birds, seamonsters and fictional beings overflowed all fields of fine 

arts, starting from architecture decorations to sculpting, wall, window, panel paintings and text 

illuminations. There are numerous different iconographic explanations, including decoration all to the 

genre scenes or various symbolic implications, which are interpretable through context in which 

animals are included. When the animals represent attribute of gods, demigods or mythologycal heroes, 

there is certainty about their meaning. Antique tradition starts to combine with growing christianity 

giving animals new symbolyc contents. New allegorical depictions use moralistic explanations, giving 

animals as exemplar or a warning to the believers. Medieval symbolysm is very convoluted, bearing 

different, even opposing meanings. 

Early modern period brings a new style, animal depictions become naturalistic, because of the new 

interest in science, but symbolycs and personifications remain. Depictions become very precise, 

realistic and full of details. Artist tries to transfer natural reality into materials. 

Depictions were highly changeable thrugh history but artists in modern era start to imitate prehistoric 

arts and arts of primeval cultures. Naturalistic depictions become simplyfied again, animals represent 

philosophic enigmas. In a single century a concept of sculpture changed more drastically than a 

millennium before. Chrisis of identity became a basis for sculpturing principles. This infinite road led 

to volumes, spaces, objects, concepts and back again. Artist started to play with different materials and 

their combinations. Transfering from outer shell to inner structure is typical. 

In this diploma paper I am researching development of animal depictions through history. Changing 

depictions is constantly combining with plentiful symbolysm, from cavemen magic and magical 

ceremonies, to enlightening narrativity of animal personifications or attributes. Repsct for nature can 

be spotted through all of the arts history. A man shows it through shape, pursuant depictions, sensitive 

portrayal of details and characteristics and through composition containing an animal. 

style, symbolysm and content are changing, but nevertheless the depicted animal is appreciated 

through all the ages of arts history, whether it's frightening warning of danger in a shape of a snake, 

acclaiming love depicting pigeons, despising immorality portraying goats, showing loyalty of a dog or 

gloryfying power, energy, pride and dignity of a lion's or horse's muscular body.   
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UPODABLJANJE ŽIVALI V STAREM SVETU 
 

UPODABLJANJE ŽIVALI V PRAZGODOVINSKI UMETNOSTI  

Prazgodovinsko umetnost moramo presojati po merilih, ki jih narekuje vzrok njenega nastanka. 

Izvedbo slike nam pojasnjujejo predvsem časovne in krajevne okoliščine. Poleg tega so s figuralnim 

upodabljanjem in okraševanjem pogosto povezani magični nameni, ki so v veliki meri odvisni od 

spremenljivega kulturnega in civilizacijskega stanja. (W.Torbrugge, 1969) Na prva umetniška dela 

naletimo v času paleolita, nastala pred pribliţno 20.000 leti. Naši predniki so tedaj ţiveli pod skalnimi 

previsi in v jamah. Največ takšnih naselbin je bilo odkritih v Španiji (Altimira) in jugozahodni Franciji 

(Lascaux). Najznačilnejša dela paleolitske umetnosti so upodobitve ţivali, ki so naslikane ali izklesane 

na jamskih stenah. Stenske slike ţivali očarajo z natančnostjo, s katero so upodobljene, s kontrasti in 

senčenjem, s čimer dosegajo neverjetno ţivost upodobljenega. Zanimivo je, da je večina teh 

upodobitev najdenih v globini jam, kar kaţe, da so imele globlji pomen od zgolj dekorativnega. 

Ustvarjene so namreč kot del magijskega obreda, ki bi zagotovil uspešen lov. Pogosto so ţivali 

naslikane ena prek druge. Verjeli so namreč, da z ubojem ţivali ubijejo tudi njenega duha, zato slika 

takrat ni več imela magične moči. Čez njo so nato naslikali novo in obred ponovili. Kasneje njihov 

namen ni bil le povečanje uspešnosti lova, temveč tudi povečanje števila ţivali in čred. S tem lahko 

pojasnimo naturalizem, s katerim so upodobljene. Homo sapiens je v umetnosti odkril novo obliko 

premišljenega sestavljanja, načrtovanja, ki prav tako razširi njegovo razmerje do narave kot pred tem 

odkritje ognja in izdelava prvih orodij. Razporeditev človeških in ţivalskih figur na jamskih 

poslikavah večkrat izdaja načrt, ki se kaţe v tem, da so na določenih mestih redno nakopičeni izbrani 

motivi. Tudi okoliščine najdb kaţejo včasih na kultne prostore, na katerih so morali imeti reliefi, slike 

in risbe ţe vnaprej določeno nalogo. (H.W. Janson,1986) 

Bizon 

Brţ ko človek odkrije, da zna risati, začne upodabljati 

realistične podobe, čutno otipljive ponazoritve. Vzporedno z 

razvojem slikarstva poteka tudi razvoj male plastike. 

Izdelovali so obredne predmete. Rezljali in klesali so jih v 

kosti in kamnu s pomočjo drobnega orodja iz kremena. Tak 

primer je mojstrsko izrezljan Bizon, najden v jami La 

Madeline v Franciji. (H. W. Janson, 1986) Med velike in 

bojevite ţivali spada tudi bizon. Krepke zadnje noge, močan 

tilnik in obrat glave upodobitvi dajejo izjemno silovitost. 

Poleg tega je takšna postavitev rezbarju omogočila, da je rogove upodobil v reliefu in jih ni bilo 

potrebno oblikovati izven ploskve. (W. Torbrugge, 1969) 

Prvi naturalistični ţivalski liki so zelo spretno prilagojeni obliki orodja. Lov kot osnova človekovega 

ţivljenja ţe sam po sebi ustvarja neko razmerje do ţivali. Vendar pa lovska magija sama ne more 

razloţiti velikega števila ţivalskih upodobitev, saj so lovski prizori razmeroma redki. Lovec naravnih 

ljudstev v divjadi ne vidi le plena, temveč tudi bitje s skrivnostnimi močmi, ki ga varujejo neke 

posebne sile. Zato ne ubija, ne da bi za to nekaj daroval, tako so darovanja mamutov in medvedov 

poskusi ohranjanja ravnoteţja med človekom in višjimi silami. Najlepše primere ţivalske plastike 

najdemo na jugozahodu Evrope. Posebno pozornost zasluţijo priprave s figuralnim okrasjem. To velja 

predvsem za palice z luknjo, o katerih namembnosti si mnenja še zmerom niso enotna. Te palice so 

največkrat izdelane iz rogovile severnega jelena. Na enem koncu so kroţno prevrtane, na drugem pa 

večkrat opremljene s kljuko. Takšne kljuke najdemo na lučajih za kopja, ki so jih drţali vzporedno s 

kopji, s tem da je konec kopjišča počival na kljuki ali vdolbini. Kot vse kaţe, je namen preluknjanih 

palic lovska čarovnija, upodobitev ţivali pa bi predstavljala v tem primeru ţeljo ali molitev k zaţeleni 

resničnosti. (W.Torbrugge, 1969) 
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Kozorog na kljukasti palici iz Mas d'Azila 

Med ţivalskimi motivi je pogosto upodobljen kozorog. Na 

kljukasti palici iz Mas d'Azila je vrezljan tako v plitvem kot 

prileţnem reliefu, prepoznamo ga po močno poudarjenih 

rogovih. Tu se kaţe razvoj od realistične upodobitve k 

shematizaciji, od zrcalne slike resničnosti k simbolnim 

znamenjem. (W.Torbrugge, 1969) 

 

Slonokoščeni konjiček iz Les Espeluguesa 

Upodabljanje divjega konja v paleolitski drobni plastiki 

zavzema velik obseg. Sam konj je močno zaţelen lovski 

plen. Ko ga kasneje v neolitiku ukrotijo in redijo, se 

njegove upodobitve umaknejo v ozadje in tam ostanejo še 

daleč v kovinski dobi. Paleolitski konjički so predstavljeni 

na popolnoma naturalističen način. Slonokoščeni konjiček 

iz Les Espeluguesa spada med najlepše likovne spomenike 

prazgodovinskega časa. Iztegnjena drţa vratu in glave ustvarja vtis skrbno pripravljene zasnove, dobro 

premišljene ljubkosti, ki daje vtis, da jo je ustvarjalec dosegel popolnoma neodvisno od materiala. Ta 

vtis je varljiv, saj so motiv spretno znali prilagoditi materialu. (W. Torbrugge, 1969) V svetu 

simbolike ima redkokatera ţival tako raznolike in tako diametralno nasprotujoče si pomene kot konj. 

Pomešan med lovno divjad se pojavlja ţe v jamskem slikarstvu prazgodovine, kjer ima nedvomno vsaj 

totemski značaj. Kot udomačena jezdna ţival je postal stalni spremljevalec človeka, pri čemer je bila 

ţe v starih civilizacijah izpostavljena njegova prestiţna vloga izbranca, ki nosi vladarje, vojskovodje in 

najrazličnejše junake. V večini svetovnih mitologij bogovi jezdijo konje, ki imajo čudeţne darove in 

moči ali pa se vozijo v sijajni zapreki iskrih ţrebcev. (T. Germ; 2006) 

Konjska glava iz jame pri Isturitzu 

Umetnik je svoj lik poskušal prilagoditi kamnu in prikazati 

vse podrobnosti s plitkim reliefom. (W. Torbrugge, 1969) 

 

 

 

Konjska glava iz jame pri Arudyju 

Zaradi laţje obdelave kosti najdemo številne ţivalske glave, 

zlasti konjske, prav v tej tehniki. Notranja risba pri drobni 

konjski glavi, najdeni v jami pri Arudyju, ponazarja razne dele 

glave, kot jih orisujejo posamezne mišice in kite. Ker so bile 

takšne glave pogosto preluknjane, sklepamo, da so bile 

uporabljene kot obeski. Verjetno so jih nosili kot amulete. (W. 

Torbrugge, 1969) 
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Rezbarija slona z dvignjenim rilcem 

Po številu upodabljanj je na prvem mestu vsekakor velika 

lovna divjačina. Rezbarija slona z dvignjenim rilcem je bila 

odlomljena s konca preluknjane palice. Rilec in okla je 

rezbar spretno prevedel v palico, okorne noge pa je s 

teţavo prilagodil obliki svoje naprave, tako, da jih je stisnil 

skupaj. Rezbarija je bila najdena v Monstastrucu. (W. 

Torbrugge, 1969) 

                                                                      Severna jelena na rezbariji iz Bruniquela 

Vse kaţe, da je bil zelo izdaten lov na severnega jelena, saj 

je upodobljen mnogokrat, poleg tega so njegovo rogovje 

uporabljali za izdelavo različnih priprav. Pri rezbariji iz 

Bruniquela je prelivajoče se gibanje dveh jelenov zajeto v 

takšno obliko, kot jo zahteva palica. Gre za miniaturni 

prizor, ki se zgleduje po resničnosti. (W. Torbrugge, 1969) 

Neolitska revolucija se je pričela okoli 8.000 let pred našim štetjem, ko so ljudje prvič pričeli 

pridobivati hrano s poljedeljstvom. Kljub številnim spremembam pa je kamen še vedno glavni 

material za izdelavo orodja in oroţja, vendar pa je le to mnogo bolj dodelano in tudi lepše izdelano. Na 

posodah, ki so jih našli v ostankih neolitskih naselbin, so preprosti ornamenti. Najdene plastike in 

predmetov je malo, razlog je verjetno v materialu. Predvidoma je takrat človek za upodabljanje 

uporabljal les in druge materiale, ki se niso ohranili. (H. W. Janson, 1986) Upodabljanje ne kaţe več 

toliko lovne divjadi. Izdelava podob skoraj vedno vodi v stilizacijo in shematizacijo naturalističnih 

modelov. Premik izkustvenega sveta od lovca do sadilca in pastirja neogibno prinese tudi nove motive 

upodabljanja. (W.Torbrugge, 1969) 

Konjiček iz Woldenberga in obesek v obliki losove glave 

V času neolitika se prične uveljavljati okraševanje, kar vidimo 

na jantarnem konjičku iz Woldenberga, katerega so okrasili s 

preprostim nizanjem pik. Razčlenjevanje površine z nenehnim 

ponavljanjem znakov je še očitneje pri jantarnem obesku, ki 

je izoblikovan kot losova glava. Namen okraševanja je 

preprosto olepšanje površine in nima več zveze z 

funkcionalno namembnostjo predmeta. Jantarju so pripisovali 

posebne lastnosti, zato so ga pogosto uporabljali za 

izdelovanje amuletov. (W. Torbrugge, 1969) 

V neolitskih kmečkih kulturah podoba domače ţivali ne sme manjkati. Najstarejši primerki trakaste 

keramike nam kaţejo več podob govedi, nekatere brezoblične glinaste tvorbe pa naj bi predstavljale 

prašiče.  

Obdobje kovinskih dob se razteza med leti 1800/1700 in 500 pr. n. št., razdeljeno pa je na več 

časovnih odsekov: bronasto dobo, kulturo ţarnih grobišč in halštatsko dobo. Pojavi se kopanje in 

obdelava rude, kar pripelje v poseben rokodelski stan. Antinaturalizem se še močneje uveljavlja v 

spomenikih kovinskih obdobij, saj so si ta od antičnih soseščin sposojala več zunanjih motivov, zato v 

posameznem likovnem delu lahko opazimo nasprotujoča si likovna načela. Iz prave bronaste dobe je le 

malo upodabljajočih stvaritev. Ţivalske podobe postanejo številčnejše šele v kulturi ţarnih grobišč, še 

bolj pa v halštatski dobi. Ob tem srečujemo kot ţivali izoblikovane posode, katerih naloga ni zmeraj 

zanesljivo določljiva. V obdobju ţarnih grobišč spoznamo predvsem poenostavljene simbolne podobe, 

kot je ptičja sončna barka (posoda iz Meriesminde Moseja je verjetno prišla iz jugovzhodne Srednje 

Evrope, kar lahko sklepamo po tolčenem okrasju, ki zdruţuje barko, ptiča in sonce) 
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Figurice iz Vestbyja 

Najlepše ţivalske podobe nam je dala bronasta drobna plastika. Tehnični dejavniki včasih prizadanejo 

obliko, tako na primer čudno nalomljen vrat figuric iz Vestbyja verjetno ni nastal namerno, temveč ga 

lahko razloţimo s postopkom vlivanja. Rentgenski posnetek je namreč pokazal, da so vlivali rogove, 

glavo, vrat zmerom vsako zase in jih nato z mostičastim vratom vtaknili v okoren voščen model telesa. 

Ta model z ţeleznimi oporami in glineno prevleko so nato oblili z bronom in tako je preliv krepko 

oklenil vrat. (W. Torbrugge, 1969) 

Bronasti kotel iz Hallstatta 

Oblika in okrasje pri bronastem kotlu iz Hallstatta se zgledujeta 

po zgodnjegeometričnih skodelah s pokrovi, ki jih po navadi 

kronajo konjski kipci. Namesto tega so v Hallstattu upodobili 

kravo s teličkom, ki se ločita po različni velikosti, medtem ko se 

za druge razlike med proporci krave in teleta oblikovalec ni 

zanimal. Ker pa za bronasti kotel pokrov ni bil predviden, je 

umetni kovač obrnil kravo kot nekakšen ročaj navznoter in jo z 

majhnim podpornikom zakovičil na dno posode. To je 

najskrajnejša oblika zunanje povezave orodja in figuralnega 

okrasja in veliko nasprotje elegance, s katero so izoblikovane stilizirane konjske glave iz drţajev na 

zlatih posodah, najdenih v Meriesminde Moseju. (W. Torbrugge, 1969) 

Bik iz Hallstatta  

Mnogi ţivalski liki niso bili izdelani z umetniškim namenom, temveč le 

zato, da poudarijo nekatera posebna znamenja, katerih estetska ubranost 

ni nujna. Tako je podoba bikca iz Hallstatta povsem izkrivljena. Noţice 

so nerazčlenjene in stebraste, poudarjeni so rogovi, vrat in spolovilo. 

(W. Torbrugge, 1969) 

Bik iz Byči skale 

Nasprotno kot bikec iz Hallstatta pa bik iz Byči skale spada med redke 

izjeme, ki kljub premaknjenim sorazmerjem kaţejo pristno oblikovalno 

voljo. Oblike so sicer preproste, a nikakor zanemarjene. Kot kaţe, je šlo 

umetniku predvsem zato da bi ponazoril bistvo bikov: mogočno in 

visoko dvignjeno glavo, krepak prsni del in trdno stojo ţivali z značilno 

postavljenimi nogami. (W. Torbrugge, 1969) 

 

Konjički iz Zainingena 

Novost halštatske dobe je nastop konja. Način upodabljanja se giblje v 

mejah geometričnih obrazcev, vendar je zaznati tudi klasični zgled. 

Četvorica glinastih konjičkov iz Zainingena je izoblikovana po zgledu 

grške male plastike. To dokazujejo predvsem vitki vratovi z drobnimi 

glavami, ki vsekakor ponavljajo grška geometrična načela. Skupina kot 

celota pa jasno kaţe, da je namen njenega nastanka simbolične narave, 

saj je razporejena v dvojice – moške in ţenske konjičke. (W.Torbrugge, 1969) 
 

Jezdenje in voţnja, konj in voz prazgodovinske Evrope postanejo kulturnozgodovinsko pomembni 

šele v kovinskih dobah. Na severu, kjer je običajna simbolična zdruţba sonce-konj, se skladno s tem 

pojavijo konji, vpreţeni v vozove s sončnimi ploščami. Po teh modelih si lahko ustvarimo predstavo, 

kakšni so bili slavnostni sprevodi, ki so jih zagotovo prirejali ob bogosluţnih slovesnostih. Tudi 
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večino posameznih bronastih konjičkov verjetno lahko prisodimo takšnim vozovom. Čeprav niso kaj 

posebno umetelni, nam tu in tam izdajajo svojo posebno nalogo s kakšno majhno posebnostjo, kot so 

vloţene oči iz jantarja.  

Voz iz Dupljaje 

Pomen bronastih ali glinenih votivnih voz je le redko docela 

jasen. Tako je npr. za voz iz Dupljaje verjetneje, da predstavlja 

zdruţbo simbolov, kot pa da bi bil posnetek resničnega kultnega 

voza. Pod človeško figuro v vozu je vrisan simbol sonca, kolo s 

štirimi prečkami. Po tem bi torej plastika lahko predstavljala 

Apolona, ki se vsako pomlad vrača iz deţele Hiperborejcev na 

svojem vozu z labodjo vprego. (W.Torbrugge, 1969) 

Še v visokem srednjem veku so v Evropo vpadala konjeniška 

nomadska ljudstva (Skiti) z vzhoda. Najzgodnejši prišleki so se 

hitro spojili s staroselci ter s svojimi razseţnimi zvezami 

pospeševali povečano izmenjavo dobrin in idej na 

prazgodovinskem območju. Zaradi njihovih premikov vsepovsod 

nastajajo nove politične tvorbe, ki so večkrat pod vplivom 

konjeniških bojevnikov, dokler se nasprotja ne izravnajo in 

obstajajo le še kot druţbeno plastenje.  

 

Češki kij 

Kot simbol oblasti konjenikov so na kije radi natikali plastične podobe konja. Razširjenost takšnih 

ţezel prek Madţarske do Češke spet nakazuje pot halštatskodobnih konjeniških nomadov. Češki kij je 

iz groba nekega voditelja konjenikov.  

Sekira iz Hallstatta 

Staroselci se prilagajajo vzhodnjaškemu svetu predstav in podob. 

Tako je slavnostna sekira iz Hallstatta v bistvu le premena ţezla s 

konjsko glavo, vendar ne dosega njegove elegantne stilizacije. 

Medtem ko sta pri ţezlu samo orodje in okras organsko povezana, 

ostajata konj in jezdec iz Hallstatta le zunanji dodatek. 

 

 

Ploščice s konjskih komatov 

Svinčene okrasne ploščice s konjskih komatov, ki so jih našli v 

zgodnjelatenskih grobovih v Sloveniji, izvirajo iz skitskih 

srebrnih ploščic iste vrste. Predstavljajo svastike s štirimi 

konjskimi glavami. Svinčen okov so našli na Magdalenski gori 

nad Šmarjem. 
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Posebnost skitskega upodabljanja ţivali je razmejevanje posameznih ploskev z ostro grebenastimi 

krivuljami. Tako nastane vtis posebne napetosti, ki ga oblikovalci še stopnjujejo z inverzijo, obratom 

glave nazaj. Hkrati pretirano poudarjajo vse, kar nakazuje moč. Skitski slog je pod tujimi vplivi 

dosegel svoj vrh v dekorativnem izkoriščanju ţivalskega lika, kar je v nasprotju s kamenodobno 

umetnostjo.  

Zlata okovja iz Vattersfeldeja 

Za zlato najdbo iz Vattersfeldeja velja, da predstavlja 

opremo nekega skitskega voditelja in je delo grških umetnih 

obrtnikov. Tako so antitetične ţivalske skupine na 

četverolistni okovni ploščici po svojem izvoru grške. Levi 

na okovju noţnice za meč so prišli iz Prednje Azije. Tudi 

prizor boja med ţivalmi na okovju ribje oblike, ki  kaţe 

roparsko mačko, ki je ujela jelenu podobno ţival, ima svoje 

zglede v sredozemskem svetu. Obilje ţivali na vseh treh 

okovjih ima okrasni namen. Kopičenje ţivalskih podob in njihova ornamentalna funkcija pripeljeta do 

zoomorfnih zvez, zdruţevanja najrazličnejših delov ţivali, kot ga vidimo pri zlati ribi, katere repna 

plavut se končuje z nasproti si stoječima ovnovima glavama.  

Jelen iz Tapioszentmartona 

Posebno naklonjenost nekaterim ţivalskim upodobitvam bi 

lahko pripisali magičnim vzgibom. Takšne so na primer 

upodobitve jelenov. Povsod, kjer imajo jeleni noge 

potegnjene podse, rogovje pa poloţeno na hrbet, posnemajo 

rezbarije na ozkih lesenih ali koščenih palicah iz 

najzgodnejše faze skitskega ţivalskega sloga. Nenavadna 

drţa naj bi nakazovala tudi ţrtveno ţival, katere noge in 

rogovje so privezali na trup. Vendar pa je skrajna 

prilagojenost ozki ploskvi verjetneje pogojena s funkcijo 

okova in lahko gledamo v njej mojstrsko igro okrasja. Pri rogovju jelena iz Tapioszentmartona je ta 

igra dosegla vrh. Skrajšava druge rogovile proti desni zbuja poleg tega ţe skoraj perspektivičen vtis. 

V zadnjem poltisočletju pr. n. št. preteţno keltski občutek za oblike odločilno vpliva na vse umetniško 

delo na večini še prazgodovinskih območij Evrope. To obdobje imenujemo latenska doba. V stiku z 

antičnim svetom in skoraj neodvisno od domačih izročil se oblikujejo popolnoma novi slogi, ki so 

čisto nasprotje strogih geometričnih shem halštatske dobe. Oblikovalci vidijo ljudi in ţivali bolj 

realistično, a jih ne upodabljajo več stvarno. Najbolj nenavadne ţivalske podobe iz zgodnjelatenskega 

razdobja najdemo na bronastih fibulah, in sicer so skrčene na samo glavo. Modele so natančno izdelali 

iz voska in jih nato ulili. Od ţivalskih glav je največ ptičjih, ki imajo pogosto čisto domišljijske 

profile.  

Fibula iz Panenskega Týnca in obroč iz Trichtingena 

Na nenavadno realistično upodobitev ovčje glave na fibuli iz Panenskega Týnca je verjetno vplivala 

plastika, kakršno predstavljajo glave ovnov. To velja tudi za goveje glave na srebrnem obroču iz 

Trichtingena, ki so sicer nekoliko mlajše. Likovni motiv je verjetno povezan z nalogo obroča. 

Verjetno je bil del kultne opreme ali pa je krasil vrat kake boţanske stele. Govedo in ovca, posebno 

bik in oven igrata v keltskem bajeslovju zelo pomembno vlogo. 

Merjasec iz Balzersa 

Stiliziran kipec merjasca iz Balzersa je bil mogoče nastavek na kaki čeladi; tako si njegovo stilizacijo 

lahko razloţimo kot prizadevanje za večji magični učinek podobe. Veliko telesno moč ţivali 

poudarjajo velike oči, pokončna ušesa, dolg rilec, ki ga z visoko izbočenim hrbtom povezuje 
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neprekinjena linija. Velika plastika je pogosto poenostavljena kot celota, posamezni deli pa so ne 

glede na naravna sorazmerja poudarjeni ali pa zanemarjani. Podoba ţivali bi utegnila kot skupno 

znamenje bojevniških ali kultnih zdruţenj nakazovati posebno zvezo z nekim bogom, npr. z bogom 

merjascem, imenovanim Mokus. 

Dejstvo, da keltske upodobitve ţivali niso povsem realistične, so med drugim razlagali z verskim 

tabujem, ki je prepovedoval natančno obnavljanje narave. Poleg tega nastopajo nekatera boţanstva v 

ţivalski podobi ali pa jih spremljajo. Merjaščeva podoba iz Neuvy-en-Sulliasa deluje s strani skoraj 

ornamentalno in kot da je sestavljena iz dveh velikih ploskev. Vendar tudi ta stilizacija prepričljivo 

izraţa bistvene posebnosti ţivali. 

Konj iz Freisena 

Postavitev nog konjička iz Freisena govori o dobrem opazovanju narave, glava in vrat pa sta stilizirana 

in v vidno premaknjenih sorazmerjih. Videti je, kot da bi bil izdelan po šabloni. Pri uporabnih orodjih 

s figuralnim okrasjem gre poenostavljanje do skrajnosti. Pri nastavku jarma iz Manchinga so goveje in 

ptičje glave le še zaključki obeh valut, ki ţe sami opravljata svojo praktično nalogo.  

Psiček iz Wallertheima 

Z juga je prišlo poznavanje steklarskih tehnik. Psiček iz 

Wallertheima je kot figuralna upodobitev iz stekla redkost. Štejemo 

ga lahko med prave luksuzne predmete, saj v dobi iz latenskega 

časa pes ne igra nobene posebne vloge. Telo je iz modre steklene 

paste, ovito z rumenimi in belimi nitmi. (W.Torbrugge, 1969) 

 

 

PRVE CIVILIZACIJE 

Egipčanska civilizacija je bila dolgo smatrana za najkrutejšo in najbolj konzervativno. Platon je dejal, 

da se njena umetnost ni spremenila v več tisoč letih. Od starih egipčanskih palač in gradov je ostalo 

malo. Naše znanje o tej civilizaciji večinoma sloni na grobnicah, kar ni slučaj, saj so bile zgrajene, da 

trajajo večno. Prevladovala je filozofija, da se mora vsak človek truditi za srečno ţivljenje po smrti. 

Svojo grobnico je opremljal kot neke vrste repliko svojega vsakdanjega okoliša, da bi se njegov duh v 

njej dobro počutil. Sprva je bila meja med ţivljenjem in smrtjo zamegljena, ljudje se smrti niso bali, 

saj so verjeli, da bo njihov duh uţival enako, kot so uţivali oni sami. Kasneje so pričeli verjeti, da je 

po smrti duši sojeno, s čimer se pojavi tudi strah pred smrtjo. 

Sekhmet  

Sekhmet je egipčanska boginja vojne, bogastva in magije. Upodabljali so jo kot 

bitje vitkega ţenskega telesa z levjo glavo. Sončni disk nad njeno glavo kaţe 

na to, da je bila hči Ra, boga sonca. Sekhmetin kip, hranjen v Berlinu, nam 

kaţe egipčansko kobro na vrhu njene glave, ki je varuh faraona in simbolizira 

kraljevsko moč. Lev je v očeh Egipčanov zaradi svoje moči in poguma kralj 

ţivali. Pogled na veliko mačko z močnimi šapami, širokim prsnim košem, 

mogočno grivo, lepo oblikovano glavo in strah vzbujajočim zobovjem je 

dovolj, da razumemo, kako se je rodila predstava o kralju ţivali. Če temu 

dodamo še rjovenje, bojevitost in moč, je podoba kraljevskega veličastja 

popolna. Tako je lev ţe v starih visokih civilizacijah postal simbol moči, 

poguma, drznosti, plemenitosti in vladarskega dostojanstva. Najdbe levjih kosti 

so pokazale celo, da so imeli leve v svojih palačah. Lev je ţe v starih visokih 

civilizacijah postal simbol moči, poguma, drznosti, plemenitosti in vladarskega 
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dostojanstva. Ker ima izjemno široko paleto simbolnih pomenov, so si številni izmed njih 

nasprotujoči. Kralj ţivali namreč predstavlja tudi divjost, krutost, neusmiljenost in razdiralno slo 

divjine. V starih visokih civilizacijah je lev povezan s Soncem in prevzema velik del njegove 

simbolike.                                                   

Šakal 

Med predmeti v Tutankamovi grobnici so našli leseno, pozlačeno 

skrinjo, okrašeno s simboli Izide in Ozirisa, v kateri so hranili olja za 

balzamiranje. Šakal leţi na njenem pokrovu in je utelešenje boga mrtvih 

Anubisa. (Ţ. Bazen; 1976) 

 

 

Anubis 

Bog smrti Anubis je bil upodobljen kot pes, oziroma bitje človeškega 

telesa in pasje glave. Pred nezaţelenimi obiskovalci je varoval kamnite 

grobnice in pokopališča. Anubis je nadzoroval balzamiranje v hali, kjer 

so pripravljali mumije. Za Egipčane je bilo izjemnega pomena, da so 

telesa po smrti ostala nedotaknjena, saj so tako pokojniku zagotovili 

posmrtno ţivljenje. Anubis je pokojnika spremljal tudi pri tehtanju 

njegovega srca.  

 

 

 

 

 

 

Horus 

Horus je bil bog neba in pa tudi bog kraljev. Utelesil se je v 

vladajočem faraonu. Na kipu faraona Khafra je sokol upodobljen z 

razprtimi krili, sedeč na zadnjem delu faraonovega vratu.   

Značilna togost, nedostopnost in vzvišen mir v egipčanskem kiparstvu 

se pojavljajo v višjih slojih, medtem ko so niţji sloji upodobljeni 

veliko bolj svobodno in razgibano, prikazujejo pa teţaško delo. Čim 

niţje je njihovo mesto v druţbi, tem bolj so sproščeni in razgibani, 

upodobitve ţivali pa so še bolj realistične. Ptice v letu, mačke, gosi z 

ljubko upognjenimi vratovi na paši, pes, ki napeto posluša na straţi, so 

oblikovani izjemno naturalistično. 
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 Pes  

Egipčani so verjeli, da v šakalu ali črnem volčjaku biva bog, zato je bila takšna ţival čaščena v 

svetišču. Vse ţivali iste vrste, ki so bile neki oblasti svete, so bile predmet narodnega kulta, ko pa so 

umrle, so jih mumificirali in pazljivo shranili. Tak kip volčjaka je bil najden v pasjem grobu v Asiutu. 

(Ţ. Bazen; 1976) 

Relief iz Tijeve grobnice 

Na barvnem reliefu lova na nilske konje iz grobnice Tija 

(ok. 2400 pr. n. št.) je upodobljen ţivahen prizor. Zgoraj 

so izklesane ptice, voda ob vznoţju reliefa je polna 

borečih se nilskih konjev ter rib. V čolnih so uprizorjeni 

lovci v akciji, le Ti stoji nepremično v tipični pozi 

grobnih portretnih reliefov in kipov. Na nekem drugem 

reliefu iz Tijeve grobnice je upodobljeno govedo, ki 

prečka reko. Eden od pastirjev nosi komaj rojeno tele, da 

se ne bi utopilo. Prestrašena ţival obrača glavo k materi, 

ki mu odgovarja z zaskrbljenim pogledom. Ta prekrasen 

prizor čustvenega odnosa je neobičajna upodobitev v umetnosti Starega kraljestva. (H.W. Janson, 

1986) 

Amenhotep II pod zaščito Hator 

Skulpturo so odkrili v grobnici v Deir El Bahariju. 

Upodobljena je boginja Hator v podobi krave. Na glavi 

med rogovoma nosi sončev disk in dve nojevi peresi. 

Amenhotep II je upodobljen dvakrat, in sicer ko kleče 

pije mleko boginje ter drugič, ko naslonjen na njene prsi 

stopa pod njenim varstvom. Hator so častili v Tebi kot 

boginjo zaščitnico nekropole. (Ţ. Bazen; 1976) 

 

 

Iz časov Mezopotamije je ohranjenega izjemno malo. Od reliefov in prostostoječih kipov je le nekaj 

desetin primerkov, ki zastopajo dolgo zgodovino te deţele. Kljub temu pa so med temi primerki 

nekateri, ki spadajo med najboljše doseţke v vsej starodavni umetnosti, ki dokazujejo, da je 

mezopotamski kipar igral pomembno vlogo v civilizacijskem razvoju te deţele. (Sir L. Woolley, 1969) 

Skupina svetišč poudarja versko povezanost prebivalcev Çatal-Hüyüka z naravo. Kaj pomenijo 

stenske slikarije in reliefi, lahko le ugibamo, vendar v posameznih primerih govorijo podobe same 

zase in kaţejo na to, da je bila vloga boginje matere vsekakor zelo pomembna. Obdajale so jo različne 

simbolične ţivali in kultna znamenja. (H. W. Janson, 1986) Sumer je bila deţela, v kateri primanjkuje 

kamna, kar je vplivalo na kiparstvo. Mosulsko področje sicer daje mehak alabaster, ki so ga kasneje 

asirski graditelji palač redno uporabljali za svoje stenske reliefe, vendar kaţe, da v zgodnejši fazi 

obrtniki na jugu, kjer je bila civilizacija najbolj razvita, te snovi še niso poznali. Za pomembna 

kiparska dela so Sumerci uvaţali diorit in včasih trahit, trd kamen, ki ga je bilo mogoče lepo zgladiti. 

Ta kamen so privaţali po morju, verjetno iz Omana. Vse kaţe, da diorita niso lomili, temveč so ga 

uporabljali v obliki samotnjakov in tako je njihova velikost in oblika vplivala na celotno kiparsko delo. 

Zaradi pomanjkanja kamna pa je umetnik začel uporabljati tudi druge materiale. Tako so reliefe in 

prostostoječe kipe pogosto delali iz bakra ali brona in včasih zlata. 
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Mavčna vaza iz Varke 

Prelepa mavčna vaza iz Varke pripada uruškemu obdobju. 

Visoka je pribliţno en meter, krasijo pa jo trije reliefni 

trakovi. Reliefi – na vrhu delavnica boginje Inane, potem 

sprevod moţ, ki prinašajo darove, v zadnjem pasu pa vrsta 

ovnov in ovac – so vrezani plitvo, njihova površina pa je 

fino izoblikovana, tako, da so figure v ostrem nasprotju z 

ozadjem.  

 

 

 

 

 

 

Reliefno okraševanje 

Valjasti pečatniki iz tega obdobja so lahko shematično 

sestavljeni iz skupine ţivali, ki so razporejene antitetično, 

ali pa so bolj slikovni in kaţejo prizore ob čaščenju ali 

kultne obrede, zmerom pa so figure ţive, razgibane in 

prostorsko razmerje je močno poudarjeno. Umetnik ne 

skuša izdelati vzorca, temveč konkretno upodobitev. Ta 

povezava ţivega opazovanja in stilistične vezanosti se 

nadaljuje v boljših delih iz obdobja Dţemdet Nasr, kot so 

kamnite sklede, okrašene v visokem reliefu s figurami bikov, ali mala steatitna rezbarija, ki prikazuje 

merjasca, katero so našli v Uru. 

       

Med 3.500 in 3.000 leti pred našim štetjem se je vzporedno z egipčansko civilizacijo v Mezopotamiji 

rodila druga velika civilizacija. Izvor Sumercev še danes ni povsem pojasnjen. Okoli 4000 let pr. n. št. 

so iz Perzije prišli v juţno Mezopotamijo ter osnovali celo vrsto manjših drţavic. Kmetje iz okoliških 

hribov so poselili negostoljubno pokrajino v naročju Evfrata in Tigrisa. Plitko korito med rekama je 

lahek plen vojaških vpadov, trgovskih in prebivalskih premikov. (H. W. Janson, 1986)   
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Bikova glava 

Na začetku tretjega tisočletja so Sumerci torej pričeli izkoriščati kovino. Nastala so mnoga dela v 

novih materialih. Ta bikova glava na nas naredi vtis s svojim globokim izrazom in z dosledno 

izdelanimi detajli, kot so nozdrvi in gubice. Oster in usmejen pogled je oţivljen z barvo, pridobljeno iz 

školjke in lapis lazurija. Brada je oblikovana tako, da deluje skoraj človeško. Umetnik se drţi linije, ki 

poteka med zverinskim izrazom drugih ţivalskih upodobitev in popolne humanizacije. (Ţ. Bazen; 

1976) 

Harfa kraljice Pu-abi 

V enem izmed grobov v Uru so našli harfo kraljice Pu-abi. Glasbilo je 

izdelano iz lesa, bogato okrašeno predvsem z zlatimi in vloţenimi 

elementi. Na čelni strani resonančnega trupa vidimo upodobljene 

bajeslovne prizore. Zgoraj junak Gilgameš zmaguje nad bikoma, ki 

imata človeški glavi. V drugi in tretji vrsti so upodobljene ţivali, ki 

darujejo in igrajo na razna glasbila. Spodnja vrsta, zaključek, 

predstavlja bitje, pol človeka - pol škorpijona, ki je iz Epa o Gilgamešu 

znan kot čuvaj vzhajajočega sonca. Lesena bikova glava na harfi je 

obloţena z zlato peno, brada pa je iz višnjevca. 

 

 

Oven 

V kraljevskih grobovih v Uru so ob drevesu ţivljenja našli tudi kipec 

ovna. Oven je izdelan iz zlata (glava, noge in drevo), srebra (trebuh), 

višnjevca (rogovi, oči, brada in koţa prek ramen), vse skupaj pa je 

pritrjeno na leseno jedro. Kocine so narejene iz školjk. (C. J. Du Ry, 

1970) 

 

 

 

Levi - čuvaji 

Bronasti levi - čuvaji z vstavljenimi kamnitimi očmi so večkrat straţili Daganov tempelj. Dagan je bil 

nacionalni bog v porečju Evfrata in varuh Marija. (C. J. Du Ry, 1970) Pogled na veliko mačko z 

močnimi šapami, širokim prsnim košem, mogočno grivo, lepo oblikovano glavo in strah vzbujajočim 

zobovjem je dovolj, da razumemo, kako se je rodila predstava o kralju ţivali. Če temu dodamo še 

rjovenje, bojevitost in moč, je podoba kraljevskega veličastja popolna. Tako je lev ţe v starih visokih 

civilizacijah postal simbol moči, poguma, drznosti, plemenitosti in vladarskega dostojanstva. Ker ima 

izjemno široko paleto simbolnih pomenov, so si številni izmed njih nasprotujoči. Kralj ţivali namreč 

predstavlja tudi divjost, krutost, neusmiljenost in razdiralno slo divjine. 
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Bik s človeško glavo  

Ta kip je zanimiv v svoji mojstrski izvedbi, lepi in sorazmerno strogi 

postavitvi. Bik leţi s spodvitima prednjima nogama, njegovo človeško 

glavo krasi rogata krona. Razkošni ornament mu pokriva pleča in 

zadnji del telesa, prameni las pa mu uokvirjajo obraz. V ţelji, da ohrani 

edinstvenost izraza v celoti, je dal umetnik potezam obraza ţivalske 

lastnosti, le-te pa so izraţene v nadnaravnem duhu. Rogovje je 

znamenje boţanstva. (Ţ. Bazen; 1976) 

Kipi ţivali iz Mohenţo-Dara 

Izkopavanja v Mohendţo-Daru so razkrila mnoge upodobitve bogov ali ţivali. Ti kipci so izdelani v 

ţgani glini in povečini pobarvani z rdečo barvo. Eden od primerkov prikazuje grbavo govedo. Ţivahne 

oči in pazljivo izdelane gube na vratu so upodobljeni ţivali in njenemu izrazu pridale ţivost. (Ţ. 

Bazen; 1976) 

Asirci so bili za Sumerce to, kar so bili kasneje Rimljani za Grke. Njihova civilizacija je počivala na 

obstoječih stvaritvah, tolmačila pa jih je na svoj način. Tako so hrami in zigurati, ki so jih gradili, 

sledili sumerskim vzorom, asirske palače pa so zasijale v doslej neznani mogočnosti. (H. W. Janson, 

1986) Z umetnostnozgodovinskega stališča srednjeasirsko obdobje ni posebno bogato. Prva umetnost, 

ki bi jo lahko imenovali asirsko, je nastala šele v 13. stoletju pr. n. št. V motivih dekorativne umetnosti 

najdemo preostanke starih verovanj in običajev najzgodnejše mezopotamske kulture. Iz njihove 

simbolike govori čaščenje rastlin in ţivali kot izrazov ţivih boţanstev. Ohranjenih je mnogo stenskih 

slik iz palače Tukulti-Ninurta, ki je kakor tudi njegovi sumerski predhodniki dajal obnavljati stara 

svetišča; tako npr. Ištarin tempelj v Asurju iz zgodnjedanastičnega obdobja. Da bi se kraljeva moč in 

veličina njegove drţave vtisnili v zavest ljudstva in vseh obiskovalcev kraljevih palač, so le-te 

opremljali z neštetimi kamnitimi reliefi. Zaradi doseganja mogočnega vtisa so bili le-ti največkrat 

nadnaravne velikosti, predstavljali pa so vojne prizore, posledice vojne in kraljeve love, ki naj bi bili 

»miroljubni prizori«. (H. W. Janson, 1986) Primer takšnih bitij z nalogo zastraševanja so biki s 

človeškimi glavami, čuvaji vhoda v prestolno dvorano palače v Nimrudu. Takšni biki so po navadi 

zaključevali debele zidove palač. Obrnjena sta proti obiskovalcu. Ko je šel ta mimo straţarjev, vidi 

celotno bikovo telo. Tik ob biku - človeku stoji figura Gilgameša, ki premaguje leva. Z levico stiska 

rjovečega leva s takšno silo, da ga duši, z desnico pa vihti oroţje. Nato sledijo krilati biki, Iamasu, ki 

nastopajo kot boţanski varuhi. Takšne varuhe srečujemo tudi v podobah krilatih ljudi ali v človeku 

podobnih bitjih z orlovskimi glavami, ki so v nekakšni zvezi z rodovitnostnim kultom in zagotavljajo 

bogato ţetev. (C. J. Du Ry, 1970) 

Iamasu 

Dobro je ohranjena palača kralja Sargona II iz druge polovice 

osmega stoletja pr. n. št. Bila je obkroţena z obzidjem. Svetišče 

ima obliko zigurata in ima v palačnem kompleksu le postransko 

vlogo. Do palače vodi procesijska cesta, pred vhodom straţita 

dva krilata bika s človeško glavo, imenovana Iamasu. Od nekdaj 

so častili strašno moč bikov, njihovo divjost, ljubezensko slo in 

ljubosumnost. Ta mogočna ţival je bila v starih civilizacijah zelo 

spoštovana. Iamasu zdruţuje telesno silo ţivali in umsko moč 

človeka. Iamasu zastrašuje obiskovalce, ki se morajo, če ţelijo 

pred kraljevsko obličje, povzpeti po stopnišču, ki vodi čez 

številna dvorišča, da si ogledajo mogočnost asirskega imperija. 

Celotno opečno poslopje je prekrito z reliefi, ki prikazujejo 

asirsko bojevitost. (T. Artner; 1968) 
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Assurnasipal II med lovom na leve 

Na kamnite plošče so klesali nizke reliefe. Primer takšnega 

reliefa je Assurnasipal II med lovom na leve (okoli 850 pr. 

n. št., Britanski muzej, London). Lev, ki napada kraljevski 

voz, je v središču dogajanja. Polna veličastne moči in 

poguma se ranjena ţival bori za ţivljenje. Izraţena je močna 

dramatičnost. Konji so upodobljeni izjemno ţivo. Beţijo od 

leva, ki jih napada, in izraţajo močan strah. (T. Artner; 

1968) Pogled na veliko mačko z močnimi šapami, širokim 

prsnim košem, mogočno grivo, lepo oblikovano glavo in 

strah vzbujajočim zobovjem je dovolj, da razumemo, kako se je rodila predstava o kralju ţivali. Če 

temu dodamo še rjovenje, bojevitost in moč, je podoba kraljevskega veličastja popolna. Tako je lev ţe 

v starih visokih civilizacijah postal simbol moči, poguma, drznosti, plemenitosti in vladarskega 

dostojanstva. Ker ima izjemno široko paleto simbolnih pomenov, so si številni izmed njih 

nasprotujoči. Kralj ţivali namreč predstavljo tudi divjost, krutost, neusmiljenost in razdiralno slo 

divjine. Motiv boja z levom je v starih visokih civilizacijah zelo pogost. Čeprav je v spopadu vladar 

zmagovalec nad zverjo, je lev upodobljen s kraljevskim veličastjem, kar dodatno poveličuje slavo 

zmagovalca. (Tine Germ, 2006) 

Smrtno ranjeni lev, relief iz Niniv 

Asirski mojstri so bili odlični pri ponazarjanju boja in lova. 

Njihovo kiparstvo se močno povezuje z načinom ţivljenja v 

tistem času. Asirci so se posluţevali nevarnih lovskih iger. 

Njihovi kiparji so znali dobro upodabljati ţivali v gibanju, 

pri počitku, mojstrsko pa so znali izraziti tudi občutenje 

trpečih zveri, ki so preţivljale smrtne muke. Kiparja, ki je 

ustvaril relief v palači v Ninivah, je gotovo močno presunil 

pogled na umirajočega leva. Smrtonosna, v srce naperjena 

puščica je predrla ključnico mogočnega leva. Zadeta zver je počepnila, kajti imela je le še toliko moči, 

da se je obdrţala na sprednjih nogah. Ostro izklesane kite so otrpnile v poslednjem naporu. Obraz ji je 

zgubala bolečina in iz gobca ji lije močan curek krvi. Krč ji je potegnil mišice trupa in nog skupaj 

tako, da vidno izstopajo, hrbet pa se je ukrivil v zadnji napor. Vse to je izklesano v črti v obliki črke S. 

Puščica, ki na sredini slike prebada meso, pritegne naš pogled, ker ostro preseka hrbtni lok in ustvari 

vtis, kot da leva potiska k tlom. (T. Artner; 1968) 

Smrtno ranjena levinja, relief iz Niniv 

Reliefi lova na leve iz Niniv pa so upodobljeni z velikim naturalizmom. Plitki relief smrtno ranjene 

levinje (ok. 650 pr. n. št., Britanski muzej, London) je poln tragične veličine. (H. W. Janson, 1986) V 

telo, ki se poganja kvišku, so se zasadile tri puščice. Srednja je predrla telo, strup na puščicah pa je 

ohromel mišice, da se ţival komaj plazi naprej. S krčevito napetimi kitami sprednjih nog in divje v 

zemljo zasajenimi kremplji se skuša zadnjikrat postaviti na noge. Ko opazujemo v bolečini in jezi 

spačeni ţivalski obraz, se nam dozdeva, da slišimo levinjino divje rjovenje. Tako silovite in pristne 

podobe muk smrtno ranjene ţivali ne najdemo v vsej umetnosti, ne pred Asirci in ne za njimi. (T. 

Artner; 1968) 
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Assurnasirpalov lov na leve, relief iz Niniv 

Na desni strani reliefa je prikazana čvrsta kletka, na kateri je sluţabnik pravkar dvignil rešetko in na 

prosto spustil velikega leva. Na desni strani stoji pred svojimi bojevniki kralj, ki napad zveri pričakuje 

z napetim lokom. Umetnik je istega leva upodobil trikrat zapovrstjo: najprej, ko se s previdnimi 

mačjimi gibi plazi iz kletke, v sredini, ko ga je zadela puščica v hrbet in se razdraţen pripravlja na 

napad, in nazadnje, ko se v mogočnem skoku poţene kvišku v nasprotnika in njegove šape z razprtimi 

kremplji dosegajo ščit. Na tem mestu, v trenutku največje napetosti, podoba obstane. Umetnik je izid 

boja le nakazal, ostalo pa prepustil gledalčevi domišljiji. Ţival je izdelana bolj naturalistično kot 

ljudje, poleg skladnih in ţivahnih gibov leva je kraljeva postava videti toga in oglata. (T. Artner; 1968)  

 

Assurnasirpal II med lovom na leve v Nimrudu 

Primer reliefa s tematiko kraljevega lova je Assurnasirpal II med lovom na leve v Nimrudu. Detajl 

kaţe leva, ki ga je več puščic smrtno ranilo ter se s poslednjimi močmi uporno vleče dalje, medtem ko 

mu iz gobca lije kri. Relief spada med vrhove kiparske umetnosti. Presunljiv realizem je ponazoril vse 

anatomske podrobnosti, poleg tega pa je prepričljivo izrazil tudi čustveno prvino. Pri detajlu reliefa, ki 

prikazuje Assurnasipala na lovu, si umetnik ni prizadeval kazati kraljevega poguma, pač pa njegovo 

spretnost in hitrost, saj je moral z drvečega konja zadeti čim več beţečih onargov – divjih oslov. 
 

Vrata boginje Ištar v Babilonu 

Nebukadnezar II (605–562 pr. n. št.) je bil veliki graditelj poslednjega Babilona. Tu si je postavil 

veliko poletno bivališče. Mesto je bilo obdano z dvojnim obzidjem, v katerem je bilo osem velikih 

vrat. Vsaka od teh vrat so bila posvečena nekemu bogu. Na severu so leţala Ištarina vrata, obloţena s 

pološčenimi opekami in okrašena s 575 reliefi levov (Ištarin simbol), bikov (simbol Adada, boga 

strele) in zmajev (Mardukov simbol). Ţivali so bile upodobljene v enakomernh razmikih, kar je 

ustvarjalo vtis stroge simetrije. (C. J. Du Ry, 1970) Po okrasju iz pološčene opeke si lahko 

predstavljamo veličino babilonskega stavbarstva. Modre stene so poţivljali dva metra dolgi glinasti 
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reliefi rumene, bele in rdeče barve. Mogočna triindvajset in pol metrov visoka vrata so bila toliko 

ohranjena, da jih je bilo moţno rekonstruirati in pomanjšana razstaviti v Berlinskem muzeju. Vzdolţ 

njihovih sten se vrste reliefi bitij s kačjimi glavami in ptičjimi nogami. Delno so izdelani iz pološčene, 

delno pa iz navadne ţgane opeke. Ta in ostala bitja naj bi Asirce in Babilonce varovala pred zlimi 

silami. (T. Artner; 1968) 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

IRAN 

Zgodovina Irana se začenja okoli leta 2700 pr. n. št. v deţeli, ki jo skupno s Sumerci imenujemo 

Elam, medtem ko so ji domačini v svojem jeziku rekli Anšan, v kolikor je šlo za gorate predele, in 

Šušun, v kolikor je šlo za ravnino, posebno za porečje reke Suziana, katerega glavno mesto je bila 

Suza. (C. J. Du Ry, 1970) Naše znanje o zgodovini Elama je izredno skromno in ga imamo iz druge 

roke, od Sumercev. Kulturno in politično so bile te drţave pod močnim sumerskim vplivom; 

maloštevilni spomeniki, ki so jih za sabo zapustili njihovi kralji – skalni reliefi kaţejo, da je bila 

njihova kultura večji del neizvirna, posneta po sumerskih ali akadijskih zgledih. (Sir L. Woolley, 

1969) 

 

Lončenina iz Suze 

Prva umetnostna pričevanja predstavlja lončenina iz Suze. Simbolični okrasni motivi nam nakazujejo 

verske predstave predelamskega časa. Ţerjavi na zgornjem robu simbolizirajo deţ, hrti pod njimi 

nakazujejo oblake, cikcakasta linija, po kateri beţijo ţivali, brţkone nakazuje vodo. Najpomembnejši 

lik je zagotovo ibeks ali kozorog, ki je upodobljen zelo stilizirano: rogova se skoraj stekata v krog, ki 

simbolizira nebesni svod. 

Ptice 

Pod Inšušinakovim templjem v Suzi so našli plastiki ptic, 

goloba iz višnjevca, okrašenega z zlatimi lističi, ter vodno 

ptico iz gline. Pri zadnji lahko po luknjah sklepamo, da je 

bila prav tako kot golob okrašena z zlatimi lističi. Obe 

ptici sta bili izdelani v 13–14. stoletju pr. n. št. V številnih 

kulturah je golob simbol ljubezni, zvestobe, neţnosti, 

miline, nedolţnosti, ljubezenske izpolnitve, gorečnosti, 

naslade in plodnosti. (T. Germ, 2006) 
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Luristanska bronasta plastika 

Elemiti so nedvomno dobro poznali Luristance, ljudstvo, ki je 

samostojno ţivelo na sosednjem ozemlju, v goratem Zagrosu. 

Luristanci so bili znani po izjemnem in ustvarjalnem vlivanju 

v bron. To izrazito bronasto kulturo uvrščamo v 8. in začetek 

7. stoletja pr. n. št. V tem času se pojavljajo značilne bronaste 

sklede, vaze tuli, tolčene ploščice za okovja in znamenite 

konjske brzde, pravljične ţivali in bajeslovne upodobitve. 

Večkrat nerazjasnjeni predmeti so osvojili umetnostni trg in si 

našli pot v številne zbirke kot t.i. »luristanske bronaste 

plastike«. Okrog leta 1000 je prebivalstvo Perzije moralo biti 

močno raznoliko, vidni pa so tudi močni vplivi tujih ljudstev, kot so Aramejci, ljudstva sirsko-hetitske 

deţele, asirske, elamske ter celo osrednjeazijske. V tem raznovrstnem slogu se je rodil ahemenidski 

ţivalski slog, ki uvaja novo in odločilno razvojno stopnjo v zgodovini perzijske umetnosti. (C. J. Du 

Ry, 1970) 

Na najvišji ravni prazgodovinske kulture je v Anatoliji, še preden so se pojavili Hetiti, ţivelo ljudstvo 

Hati. Anatolija je staro ime ozemlja, ki ga zavzemata današnji Turčija in Armenija. Predmeti iz tega 

obdobja (2300–2000 pr. n. št.) so izrazito enotne narave in kaţejo svoj poseben slog, ki se kaţe zlasti v 

keramiki in obdelavi kovin. (C. J. Du Ry, 1970) Podobe kač, ki so bile prav tako razširjene in so vrh 

dosegale v umetelnih kačjih boginjah iz Knososa, morda kaţejo na kult niţjih bogov. Skrivnostne 

kovinske »zastavice« iz Alaca-Hüyüka, ki jih včasih spremljajo figure bikov ali jelenov, morda 

pomenijo čaščenje sonca; ti dve ţivali se kot atributa posameznih bogov vsekakor znova pojavita v 

poznejših časih. Bik je redni spremljevalec Tešuba, gospodarja nevihte, jelen pa spremlja nekega boga, 

ki je po videzu zaščitnik divjih ţivali in zato bog lovcev. Prvo mesto hatijske vere je zavzemala sončna 

boginja Arinna, ki pa ima dva povsem različna atributa – goloba in levinjo, zaradi česar se zdi, da je 

bila sinteza različnih boţanstev. (Sir L. Woolley,1969) 

 

Standarta v podobi jelena 

Med najvišje umetnostne doseţke ljudstva Hati štejejo predvsem grobne najdbe iz Alaca-Hüyüka. 

Moţe so pokopavali z njihovim oroţjem, ţene s toaletnimi potrebščinami. V polju umrlega so 

nameščali predmete verskega pomena, kot so sončne plošče in manjši kipci. Sredi groba so bila po 

navadi tipična znamenja stanu ali pa standarte (prapori). Primer bronaste standarte v podobi jelena, pri 

kateri so rogovje, glava in prstanasti vloţki iz elektrona. 

Levja vrata  

Hatušaš je mogoče najstarejša rezidenca hetitskih kraljev, 

kjer najdemo levja vrata. Učinkovitost monumentalnih 

levov je velika. V očesnih vdolbinah so bili nekoč vloţki. 

Dva takšna leva sta predstavljala vogalne podboje 

palačnih vrat, skozi katera je človek prišel iz vhodne 

stavbe v notranje dvorišče. 

 

Lovski relief 

V veliko bolj svobodnem slogu, kot smo ga bili vajeni pri hetitskih kiparjih, je izdelan lovski relief. 

Liki so predstavljeni izredno ţivo. Vidimo lovca, ki se pripravlja na strel, in divjega prašiča, ki ga 

napada. (C. J. Du Ry, 1970) 
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UPODABLJANJE ŽIVALI OD ANTIKE DO MODERNE UMETNOSTI 

ANTIČNA UMETNOST 

Simbolni pomen ţivali v času antike razbiramo iz najrazličnejših spomenikov likovne umetnosti, v 

zgodovinskih, filozofskih in literarnih zapisih kakor tudi v opisih vsakdanjega ţivljenja, šeg in navad 

starih Grkov. V njih nastopajo ţivali z jasno izraţenim simbolnim pomenom, ki največkrat izvira iz 

njihovega videza ali vedenjskih značilnosti. Simbolika ţivali se tesno prepleta z antično mitologijo, 

kjer imajo ţivali skoraj brez izjeme tudi prenesen pomen. Grki so namreč mite o bogovih in junakih ţe 

v klasični dobi razlagali kot prispodobe z moralnim sporočilom, zaradi česar so ţivali v njih 

samodejno privzele vlogo simbola. Obstajajo številne pripovedi, v katerih se junak po volji bogov 

spremeni v ţival, ki zaradi ţe uveljavljene simbolike ustreza njegovi usodi ali pa šele z njegovo 

zgodbo prejme ustrezen simbolni pomen. Volčica, na primer, je v klasični mitologiji postala podoba 

skrbne matere – namreč zato, ker se je Apolonova mati Leto na begu pred ljubosumno Hero 

spremenila v volkuljo, da bi obvarovala svojega otroka. Najbogatejšo zbirko tovrstnih legend je 

zapisal rimski pesnik Ovidij v zbirki Metamorfoze (Publius Ovidius Naso, 43 pr. n. št.–17 n. št.) 

Oblikovanje ţivalske simbolike pa so močno zaznamovale tudi številne zvrsti antičnega leposlovja. 

Posebej je potrebno izpostaviti basni. To so zgodbe o ţivalih, v katerih te prevzamejo človeški značaj, 

hibe in kreposti, ki lahko postanejo del njihove osebne ikonografije. Znane so Ezopove basni (ok. 

620–560 pr. n. št.) 

Pomemben vpliv imajo tudi potopisi in zgodovinske pripovedi. Herodot iz Helikarnasa (ok. 484–425 

pr. n. št.), ki je prepotoval večino takrat znanega sveta, je v opisu Egipta precej pozornosti namenil 

tudi ţivalim. Tako je pisal o krokodilu, ibisu in feniksu. Kasneje je grški zdravnik Ktezias iz Knidosa, 

ki je več let ţivel na dvoru perzijskega kralja Artakserksa II., pisal o perzijskem kraljestvu in čudesih 

Indije. Od njegove knjige se je ohranilo le nekaj fragmentov, v katerih najdemo zanimive opise 

mitskih ţivali, kot so enorog, grif ali mantikora, o kateri pravi, da je velika kot lev, v obraz podobna 

človeku, na koncu repa pa ima škorpijonovo ţelo. 

Za razvoj ţivalske simbolike so bila posebno pomembna dela antičnih naravoslovcev, zlasti 

Aristotelov Nauk o živalstvu. Aristotel (384–322 pr. n. št.) je prvi, ki se je resno in sistematično lotil 

proučevanja ţivalskega sveta. S svojim delom je postavil temelje sodobne zoologije in čeprav se sam 

za ţivalsko simboliko ni posebej zanimal, je z natančnim opisovanjem njihovih značilnosti in 

vedenjskih vzorcev ustvaril plodno izhodišče za oblikovanje simbolnih razlag. Največji rimski 

polihistor Plinij Starejši (Gaius Plinius Secundus Maior, 23–79 n. št.) je nadaljeval Aristotelovo delo, 

vendar je v svoje opise vpletel različne zanimivosti, legendarna poročila in mitske prvine. V obseţnem 

delu Naravoslovje je štiri knjige v celoti posvetil njemu znanim ţivalskim vrstam. Tako je Plinijev 

vpliv na poznoantično in srednjeveško naravoslovje ogromen, izrednega pomena pa je tudi za 

ikonografijo, saj so se nanj sklicevali antični in srednjeveški pisci, ki so se radi spraševali o 

pomenljivosti ţivali. 

Med poznoantičnimi avtorji izstopajo Ajlijan s knjigo O značilnostih živali, Opijan, ki mu pripisujejo 

knjigi O lovu in O ribolovu, in Solin z delom Zbirka znamenitosti, ki obravnava tudi ţivali. Ti so 

pomembni in zanimivi zlasti za simboliko ţivali. V svojih delih razpredajo o njihovih značajskih 

lastnostih, natresejo kup nepreverjenih podatkov in prikupnih izmišljotin, zaradi katerih so bralci po 

njihovih knjigah z veseljem posegali.  
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V likovni umetnosti pa se srečujemo z izredno široko paleto moţnih ikonografskih razlag, od čisto 

dekorativne vrednosti do ţanrskih prizorov ali raznovrstnih simbolnih pomenov, ki jih je moč 

opredeliti s pomočjo konteksta, v katerem se ţivali pojavljajo. Nesporen je njihov pomen tudi, kadar 

se pojavljajo v vlogi atributa bogov, polbogov ali mitskih junakov. Raba simbolike je razvidna tudi na 

podobah ţivali na antičnih novcih, predmetih kulturnega značaja, kiparsko okrašenih oltarjih in 

nagrobnih spomenikih. Mnogo je upodabljanj ţivali, kjer je njihova vloga preteţno dekorativne narave 

(predvsem na mozaikih in freskah), vendar ne moremo izključiti moţnosti njihovih prikritih simbolnih 

pomenov, ki pa so bili verjetno znani le naročniku. (T. Germ; 2006) 

Na Egejskih otokih se je urbanizacija zečela ţe zelo zgodaj. Na Kreti so v Katsabi našli ostanke 

neolitskega mesta. To staro obzidno mesto je imelo kraljevsko palačo, velikansko labirintsko poslopje, 

ki je podolgem in počez merilo pribliţno 120 metrov. V palači na Knososu je bil oltar ali več oltarjev, 

namenjenih kultu kačje boginje. Ta palača je bila zasnovana tako, da je dajala streho bogastvu in 

sluţila razkošju človeškega kralja in dvora, ki je ljubil uţitke. (Sir L. Woolley, 1969) 

Našli so številne svete votline, kjer so ljudje opravljali daritve, značaj daritev 

pa je bil na različnih krajih različen. Tako se srečamo z boţanstvi narave, 

kamor štejemo drevesno boginjo in pa lik Gospodarice ţivali. Na nekem 

pečatu iz Knososa stoji ta postava na gorskem vrhu, z levi ob sebi, s 

častilcem na eni strani in oltarjem na drugi. Pogosto nastopa heraldično med 

dvema ţivalma, ki ju drţi za glavo ali za nogo, včasih pa se oklepa ene same 

zveri in hodi v njenem spremstvu.  

V palačah in hišah iz minoškega obdobja, ki so jih izkopali, je mogoče 

prepoznati prostore za čaščenje in kapele ali vsaj kak kot ali vdolbino v zidu 

navadne sobe, kjer je oltar s kultnimi predmeti, s katerimi so opravljali verske 

obrede. Kultne figure se pojavljajo v bogoslovnih prostorih, najbolj značilne 

pa so fajansne figure iz poznega srednjega minojskega obdobja, ki so jih našli 

v ostankih sanktuarija osrednje palače v Knososu. Te upodobitve boginj 

imajo značilen atribut kače, ki jih drţe v rokah ali pa jih imajo ovite okoli 

telesa. Drugje, kot npr. v Gurniji, so zvončaste oltarne figurice obkroţene s kačami ali pa jih drţijo, 

splošna značilnost opreme v svetiščih pa je tudi cevasta glinena posoda, okrašena s kačami v reliefu. 

Domači kult, ki so ga opravljali v palači ali hiši, je bil torej kult kačje boginje. (Sir L. Woolley, 1969) 

Navadno se poudarja, da je kača atribut podzemeljskega boţanstva, zato mora biti kretska boginja 

boginja podzemnega sveta, boginja zemlje, pod katere površjem je kraljestvo, kamor oddidejo mrtvi.  

Druga razlaga je še bolj verjetna. V starodavni in sodobni folklori je kača čuvaj in duh hiše. Prava 

kača je dobrodošla, spoštujejo jo in jo včasih celo hranijo z mlekom in krušnimi drobtinami. Zato naj 

bi bila kačja boginja zaščitnica ţivih in ne mrtvih prebivalcev hiše. Arheološka dejstva namreč kaţejo, 

da so svetišča s kačami iz minoškega obdobja in kolikor je znano, se Minojci niso preveč brigali za 

drugi svet, saj so šele Mikenci zidali velike grobnice in puščali bogate darove pokojnikom.  

Levja vrata 

Vrata v Kiklopskem obzidju so sestavljena iz štirih velikih 

blokov na vsaki strani. Nad vrati je skulptura, ki čuva vhod. 

Upodobljena sta dva leva, ki se vzpenjata na podstavek stebra 

med njima.Glave so bile oblikovane posebej in vstavljene v 

skulpturo, vendar so se izgubile. Skulptura je visoka skoraj dva 

metra in pol in je prva monumentalna plastika v Grčiji. (Ţ. 

Bazen;1976)  
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Krava doji tele 

Ta glinena plošča, najdena v svetišču na Knososu, prikazuje kravo, ki doji svojega mladiča. Bila naj bi 

simbolna podoba Velike boginje, izvor vsega obilja, ki hrani vsa bitja. Kompozicija je ljubka in 

lahkotna, zasnovana na medsebojnih odnosih. Krive linije povezujejo telička, ki sesa mleko s telesom 

matere, ki je spustila zadnji del trupa, da bi mu pomagala. (Ţ. Bazen;1976) 

Rog v obliki glave levinje 

Takšen rog je starim narodom sluţil za pitje. Ta primerek je dolg 28 cm in ima obliko glave levinje. 

Brez dvoma so ga uporabljali pri izvajanju obredov v čast velike boginje Krite, ki je bila zaščitnica 

divjih ţivali. Stilizirana, a natančno izoblikovana glava daje ţivo predstavo o kretskih ţivalskih 

upodobitvah. (Ţ. Bazen;1976) 

V Atenah se je razvil klasični slog antične grške umetnosti, ko je mesto sredi petega stoletja pr. n. št. 

doseglo višek gospodarskega in druţbenega razvoja. Obogatelo mesto je od leta 444 do 429 pr. n. št. 

vodil Periklej, znameniti govornik, vojskovodja in drţavnik. 

Sredi Aten se dviga hrib s strmimi stenami in ravno ploščadjo. Na njej stoji mestna trdnjava Akropola. 

Najznamenitejši tempelj je bil Partenon, ki še danes v ruševinah zbuja mogočen vtis. Sezidali so ga v 

čast Palade Atene, boţanske varuhinje mesta. Najbolje je ohranjen friz na zunanji steni cele, ki 

prikazuje panatejske svečanosti, sprevod v počastitev boginje. O izvoru Palade Atene pripoveduje 

pravljica. Zevsa, očeta bogov, je nekega dne silno zabolela glava. Poklical je Hefajsta, šepavega boga 

kovačev, in mu ukazal, naj ga z vso silo udari po glavi. Iz nje je z bojnim klicem skočila oboroţena 

Palada Atena. Ker se je rodila iz glave očeta bogov, je postala boginja modrosti. Poleg tega je veljala 

za nosilko zmage, ki je zmeraj stala na strani plemenitih in pogumnih. Kot oboroţena zaščitnica miru 

je ljudi obdarovala z znanostjo in umetnostjo. Iznašla je plug in statve in zemljane naučila šivanja in 

vezenja. Kot boginja čistega srca je bila Palada Atena zaščitnica druţinske sloge in zakonske zvestobe. 

Porodnice so jo prosile za oblaţitev bolečin. Za vse dobrote, s katerimi je obdarovala Atence, so ji 

hvaleţni drţavljani postavljali svetišča, ji prinašali darove, postavljali kipe in ji prirejali svečane 

panateje. 

Friz na Partenonu 

Sto šestdeset metrov dolg friz, ki obroblja Partenon, 

prikazuje sprevod v čast boginji Paladi Ateni. Sprevod 

začenjajo mladeniči na konjih in bojnih vozovih. Četo 

sto dvajset jezdecev v vrstah po šest vodi zmagovalec 

konjeniških tekmovanj. Mladi moţje trdno sedijo na 

poplesujočih konjih, ki nestrpno topotajo in se 

vzpenjajo. Za mladeniči so korakali starejši moţje, za 

njimi godbeniki, nosilci darov in goniči ţrtvenih ţivali. 

(T. Artner; 1968) Simbolika konja je izjemno bogata. Konji so v klasični mitologiji povezani tudi s 

Soncem, saj so štirje sijoči beli konji vpreţeni v njegovo kočijo. Beli konji simbolizirajo nebeško 

svetlobo, ki je hkrati svetloba duha, razuma, intelekta. Utelešajo apolinični princip – duhovno lepoto, 

čistost, plemenitost in ustvarjalno iskrivost, ki se najpopolneje odraţa v filozofskem iskanju resnice in 

lepote. V nasprotju s Sončevo vprego so v nebeški voz Lune ali Noči vpreţeni črni konji, njihova 

simbolika pa je v marsičem različna solarnim vsebinam Apolonovih konjev. Antični naravoslovci 

opozarjajo tudi na njihovo spolno slo. Aristotel piše, da jih presega le človek. Pisci so enotnega 

mnenja, da so kobile še mnogo bolj razbrzdane kot ţrebci, zato je beseda kobila v stari grščini sinonim 

za lahke ţenske. Takšne vsebine izhajajo iz prepričanja, da so se kobile pripravljene pariti v vsakem 

letnem času ne glede na paritveni ciklus. Poleg ţensk, pravi Aristotel, so kobile edina bitja, ki se 

predajajo spolnim uţitkom celo v času nosečnosti. Po prepričanju starih Grkov naj bi se v ţelji po 

parjenju tako razvnele, da jih lahko oplodi ţe veter. Oploditev z vetrom lahko razumemo kot pesniško 

prispodobo, saj so Grki konje zaradi njihove hitrosti primerjali z vetrom in jih celo imenovali otroke 
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vetra. Homer opisuje ţrebeta lahkonoga kot veter, da se s kopiti komaj dotikajo tal, v Iliadi pa slepi 

pevec pravi, da Ahilova konja Ksant in Balij letita kot burja, njun oče pa je Zefir, bog zahodnega 

vetra. (Tine Germ, 2006) 

Kobila z ţrebetom 

Skulpturo so našli v Olimpiji in je primer plastike geometričnega 

obdobja. Kobila pokončno stoji na pravokotni osnovi, čvrsto na 

stiliziranih nogah. Ţrebiček sesa pri materi in se pri tem nagiba 

nazaj, da bi laţje dosegel seske. Tako ustvarjen diagonalni poloţaj 

ţrebička blaţi strogost kobile. Skulptura je močno stilizirana in 

valjasta, ta enostavna silhueta vključuje le najnujnejše forme. (Ţ. 

Bazen; 1976) 

 

Glava konja iz Selenine kočije 

Glava je nastala v Periklejevem obdobju. (T. Artner; 1968) V stari 

Grčiji je bil konj sveta ţival Pozejdona, boga morja, ki naj bi z 

udarcem trizoba ob skalo priklical v ţivljenje prvega konjiča. V 

Pozejdonov voz so bili vpreţeni konji z bronastimi kopiti, ki so s 

hitrostjo vetra svojega gospodarja vozili prek morskih širjav. (Tine 

Germ, 2006) 

V središču kasnejše rimske drţave, na tleh današnje Italije, je ţivelo več manjših in večjih ljudstev. 

Dolgo časa so bili med njimi najpomembnejši Etruščani. Etruščani so ţe poznali kulturo mest. 

Njihovi stavbeniki so gradili močne obrambne zidove. Vse etruščanske zgradbe, razen posameznih 

zidnih ostankov in portalov, so razpadle. Ohranile so se le številne podzemne grobnice, v katerih nam 

bogato poslikane stene govorijo o etruščanski umetnosti. Za razumevanje etruščanske umetnosti je 

treba vedeti, da so obreţni pas juţne Italije ţe prej naselili Grki, ki so še naprej gojili slog svoje stare 

domovine. Ta slog pa je močno vplival na kulturo tamkajšnjih ljudstev. Slog te umetnosti je naraven in 

realističen. (T. Artner; 1968) 

Himera iz Arezza 

Himera je mitološka pošast, delno lev, delno kozel in delno kača, 

ki jo je pokončal junak Belorofont. Pojavlja se na ogledalih, 

poslikani keramiki in zasebnih pečatnikih. Najslavnejša pa je 

Himera iz Arezza, veličasten bronast kip v naravni velikosti leva 

iz 4. stoletja pr. n. št. Našli so ga leta 1553 med gradbenimi deli 

pri vratih sv. Lovrenca v Arezzu. Čeprav je pošastna ţival ranjena 

v nogo in kozlovsko glavo ter potisnjena v kot, vztraja v preţeči 

drţi in srdito renči. Medtem ko si je koza v svetu ikonografije 

pridobila spoštovanje in naklonjenost, je poloţaj kozla manj ugoden. Izidor Seviljski pravi v 

Etimologijah, da je kozel pohotna in brezsramna ţival, ki ima v mislih le parjenje. Kozel je namreč v 

klasični mitologiji posvečen boginji telesne ljubezni in strasti – Afroditi Porno, ki razgaljena jezdi na 

kozlu. Obenem je sveta ţival Dioniza, boga vina in divjega veseljačenja, ki so ga njegovi 

spremljevalci bakhanti in bakhantke slavili tudi z razbrzdanimi orgijami. (T. Germ; 2006) 
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Mark Avrelij na konju 

Kipar je postavil plemenito postavo Marka Avrelija na 

mišičastega bojnega konja. Moč razganja mišice čudovite 

ţivali, kite so napete in glava ponosno dvignjena. Vsi njegovi 

gibi so tako ţivi, da je videti, kot da bo vsak čas oddirjal iz 

podstavka. Spomenik, ki danes stoji na Kapitolu v Rimu, kamor 

ga je postavil Michelangelo, je bil vzor renesančnim 

umetnikom. (T. Artner; 1968) Na antičnih temeljih je krščanski 

srednji vek gradil nove simbolne pomene, ki so bili povezani z 

viteško kulturo. Konj kot jezdna ţival vitezov je najzvestejši 

tovariš svojega gospodarja, spremljal ga je v dobrem in slabem. 

Srednjeveški pisci velikokrat poudarjajo, da sta si konj in jezdec 

tako blizu, da so jima skupni celo bojevitost, drznost in pogum. 

V bitki naj bi se med seboj spopadali tudi konji, se veselili 

zmage ter sramovali poraza. Zaradi tega so konji tudi simbol 

bojevitosti. Ta pomen so imeli ţe v starem Rimu, kjer so bili 

posvečeni bogu vojne Marsu. (T. Germ; 2006) 

Oven 

Čeprav so se Grki te dobe zanimali predvsem za proučevanje in upodabljanje človeške figure, niso 

zanemarili predstavitve ţivali. Te so se po navadi pojavljale na umetniških delih kot elementi 

mitoloških motivov, kjer so spremljale človeka, ali kot upodobitev boga, včasih pa kot sovraţniki 

človeka. Najdemo pa nekaj primerov, ko so bile ţivali upodobljene samostojno, kot je ta oven, ki je 

imel okrasno vlogo na nekem dvoru v Siracuzi. (Ţ. Bazen; 1976) 

ZGODNJI SREDNJI VEK 

Najbogatejšo floro in favno slikajo pročelja in notranjosti romanskih bazilik in gotskih katedral. 

Poplava zveri, ptic, morskih pošasti in izmišljenih bitij je zavzela vsa področja likovne umetnosti, od 

arhitekturne dekoracije, kiparstva, stenskega in tabelnega slikarstva do slikanih oken in knjiţne 

iluminacije. Zlasti miniaturisti, ki so krasili srednjeveške knjige, so bili naklonjeni ţivalski motiviki. V 

razkošno opremljenih molitvenikih, psaltrih, evangeliarjih in drugih naboţnih knjigah najdemo bitja, 

ki so srednjeveškemu človeku domača in ljuba ali strašljiva in groteskna, vsekakor pa privlačna in 

vredna pozornosti. Ob tem, da so se ţivalske podobe naselile v različne vrste kodeksov, so se v 

visokem srednjem veku pojavile prav posebne ilustrirane knjige, ki so v celoti posvečene ţivalim. Od 

konca 12. do začetka 14. stoletja jih je nastalo mnogo in večina ima preprost naslov – bestiarium, 

bestiarij ali zverinjak. Čeprav so bestiariji značilen odraz srednjeveške kulture, izhajajo iz skupnega 

antičnega prednika, ki ga poznamo pod imenom Physiologus oz. Fiziolog ali Naravoslovec. To je 

poznoantično delo, v katerem anonimen pisec narekuje številne zanimivosti o ţivalih in njihovem 

ţivljenju, ki jih povzema po starejših avtorjih. Avtor je odlično poznal Sveto pismo, saj številne 

ţivalske podobe, vzete iz Stare zaveze, v alegoričnem komentarju dopolnjuje z vsebinami iz Nove 

zaveze. Grški izvirnik Fiziologa je izgubljen, a se je ohranilo kar nekaj prepisov, med katerimi je 

najbolj znamenit bogato ilustriran kodeks, ki je v drugi četrtini 9. stoletja nastal v Reimsu in ga danes 

hranijo v Mestni knjiţnici v Bernu. Osrednja pozornost je namenjena alegorični razlagi ţivali, ki 

antično tradicijo premišljeno zdruţuje s krščanskimi vsebinami. Raznovrstne ţivali, ne oziraje se na 

kakršno koli naravoznanstveno delitev, oblikujejo tri temeljne vsebinske sklope: večina simbolično 

predstavlja Kristusa, posamezne zveri, plazilci in ptice lahko simbolizirajo Antikrista oziroma 

demonske sile, velik del pa je povezan z različnimi krepostmi in pregrehami. V 12. stoletju se je 

izoblikovala klasična podoba srednjeveškega bestiarija, v katerem je različno število ţivalskih vrst 
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urejenih v zaporedju od leva kot kralja ţivali prek raznovrstnih zveri, rastlinojedih ţivali, ptic do manj 

odličnih plazilcev in rib. Vse simbolno pomembnejše so opremljene z moralističnimi razlagami, ki 

postavljajo ţivali za zgled in svarilo vernikom. Srednjeveška simbolika pa je zelo kompleksna in 

pogosto je ista ţival nosilka različnih, celo nasprotujočih si pomenov. Lev npr. po navadi simbolizira 

Kristusa, v določenih primerih pa hudiča (apostol Peter hudiča primerja z rjovečim levom), jeţ, ki 

nabira sadje za ozimnico, je podoba skrbnosti in preudarnosti, nekateri srednjeveški moralisti pa so ga 

proglasili za simbol poţrešnosti in skoposti. Ilustracije tega časa so zelo različne – posamezni mojstri 

so skušali ohraniti čim večjo mero naturalizma, medtem ko je večina dajala prosto pot svoji domišljiji. 

Slednje velja zlasti za barvne pigmente, med katerimi prevladujejo ţivo rdeči, modri, rumeni in zlati. 

To dovolj nazorno kaţe, da jih je zanimal zlasti simbolni pomen ţivali, ki se je skrival v njihovi 

podobi ali vedenju. Podobe ţivali, ki krasijo katedrale, so marsikdaj neposredno povzete po miniaturah 

iz bestiarijev. Z domišljenimi razlagami so bestiariji vplivali tudi na pojavljanje ţivali v heraldiki. 

Grbovne ţivali, kot so orel, lev, sokol, jelen, volk ali zmaj, so bile praviloma izbrane zaradi 

uveljavljene simbolne vrednosti, katero pa so lastniki grbov z gesli še dodatno poudarili in dopolnili. 

Posebno poglavje v razvoju simbolike ţivali predstavlja srednjeveško pesništvo. Tesno prepletenost 

krščanske mistične zoologije s posvetnimi vsebinami dvornega pesništva najbolje ilustrira Bestiarij 

ljubezni (ok. 1250) francoskega pesnika Richarda de Fournivala, v katerem avtor ţivalim daje nove 

pomene, ukrojene po meri viteške ljubezni. V ilustracijah ljubezenskih romanov in pesniških zbirk, v 

umetelnih damskih izdelkih za osebno rabo, kot so slonokoščene skrinjice za nakit, glavniki, krtače, 

ogledala in podobni predmeti, v okrasju viteške oprave in še marsikje najdemo ljubezenske motive, v 

katerih nastopajo ţivalski liki. Eden najslikovitejših primerov so poznosrednjeveške tapiserije. Zbirka 

tapiserij Dame z enorogom, ki jo danes hranijo v Muzeju srednjeveške umetnosti v Parizu, se ponaša z 

bogato cvetlično in ţivalsko ikonografijo, ki je v celoti posvečena temi ljubezni.(T. Germ; 2006) 

Nastop romanike je bil pravzaprav pritisk zavesti in potemtakem izraz novega tipa človeka. Ta je 

dozorel in se poslej postavljal za temelj zahodne civilizacije, saj je bil sad dolgega zgodovinskega 

razvoja. Romansko gibanje se je začelo v Franciji in Lombardiji, razširilo pa se je po celotni Evropi. In 

čeprav je šlo za slog z enotnimi značilnostmi, se ni izkristaliziral v abstraktne norme in šablone, 

temveč se je uveljavil tudi z na vso moč pisanimi pokrajinskimi ali krajevnimi poudarki, tako, da je 

vsak njegov spomenik, tudi če gre za poseg drugačnih vplivov ali smeri, izvirna realizacija in pri tem 

vendarle sad skupnega »romanskega duha«. To ni bila umetnost aristokratskega ali dvornega nastanka, 

temveč je zrasla iz širnih in nepismenih mnoţic. Ustrezala je njihovemu jeziku, pa čeprav je šlo 

ponekod za privzdignjene in prefinjene umetnine. (G. Pischel, 1966) 

Svečnik iz Gloucestra 

Na Angleško je romanika, vsaj njene največje umetnine, prišla z 

normansko osvojitvijo leta 1066. V primerjavi s celino so v Angliji 

zelo redka in revna pričevanja za plastiko in njene posamezne veje. 

Med izdelki umetne obrti angleške romanike je posebno imeniten 

svečnik iz Gloucestra iz pozlačenega brona, datiran okoli leta 1110. Na 

njem je čutiti ljubezen do zapletenih in prepletenih črt, ki je izvirala iz 

nekdanje miniaturistične tradicije, hkrati pa na njem mrgoli ţivali, vitic 

in listja.  
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Bazilika svetega Ambroţa 

Bazilika svetega Ambroţa v Milanu je značilen primer lombardske romanike, kar izpričuje značilnosti 

v strukturi, preprostosti, v teţi in v zaprtem prostoru. Pred njo je veliko kvadratno dvorišče s kriţnimi 

oboki na stebrih; po hodniku s tridelnim svodom med dvema stebroma (triforij) pridemo v stebrišče 

pred glavnim vhodom (portik), kjer se nam odpro portali z radoţivo in domišljijsko razgibano 

kiparsko dekoracijo z ţivalskimi oblikami. Plastika je tesno vezana na arhitekturo pri portalih in na 

kapitelih. Mogočna in povsem samostojna mojstrovina je priţnica iz prve polovice dvanajstega stoletja 

s plastično vogalno kariatidno postavo in z več motivi lova na divje zveri.  

Sv. Tibucij na konju; Arnolfo di Cambio 

Ciborij, ki ga je Arnolfo di Cambio izdelal za rimsko cerkev Santa 

Cecilija in Transtevere, se navezuje na romansko tradicijo. V 

strukturi je malo gotskih oblik, v celoti pa imajo dekorativni 

elementi in kiparski okras več klasicizirajočih oblik. Konjeniška 

upodobitev sv. Tiburcija se naslanja na konjeniški spomenik Marka 

Avrelija. 

 

 

 

 

1293 

marmor 

Santa Cecilia in Trastevere, Rim 

Konjeniški spomenik Bernabo Viscontija; Bonino da Campione  

Bernabo Visconti je predstavljen na konju v drţi strogo 

vzravnanega vojščaka. Konj je upodobljen nekoliko otopel in 

preveč čokat, ob njem pa stojita personifikaciji Moči in Pravičnosti. 

Ta skupina, ki naj bi ţe leta 1363 stala za glavnim oltarjem cerkve 

San Giovanni in Conaca v Milanu, je bila po Bernabojevi smrti leta 

1385 postavljena na sarkofag, ki ga nosi dvanajst stebrov. Stranice 

sarkofaga krasijo reliefni prizori. Figuri jezdeca in konja sta 

oblikovani precej robustno. Jezdec se zdi kot lutka, postavljena na 

okornega konja s prekratkimi stebričastimi nogami. Jezdec in konj 

sta nekoč imela bogato pozlačeno opravo, Bernabo pa naj bi imel v 

rokah še ščit in sulico, tako, da je bil spomenik originalno bolj 

slikovit in dinamičen. Spomenik je zanimiv zlasti z vidika razvoja 

nagrobne plastike. Postavitev konjeniške figure na sarkofag sicer ţe 

poznamo, saj jo je dobrih trideset let prej izpeljal anonimni avtor 

nagrobnika Cangrandeja I. della Scala v Veroni, nova pa je 

zasnova, ki vključuje stebrno podnoţje. 

1363–85 

marmor, višina: 600 cm 

Castello Sforzesco, Milano 
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Spomenik Cansigoriju della Scali; Bonino da Campione  

Nagrobnik v svoji zasnovi sledi starejšemu tipu baldahinaste arhitekture s 

konjeniškim kipom na vrhu strehe. Jezdec in konj sta oblikovana podobno 

kot pri spomeniku za Bernaboja Viscontija, vendar je tu otrdelost 

spomenika zaradi odmaknjenosti in perspektive, s katere ga gledamo, 

nekoliko manj opazna. Figura jezdeca na konju naj bi bila delo Bonina da 

Campiona, sama izvedba, ki je umetniško manj prepričljiva kot pri 

milanskem nagrobniku, pa kaţe na sodelovanje pomočnikov. 

 

1376 

marmor 

Santa Maria Antica, Verona 

Reliefni steber 

Majhen marmorni steber je ovit v reliefe z motivi Kristusovega rojstva. Na 

vrhu stebra je izklesano dete v hlevčku ob volu in osličku. (R. Toman; 

1997) Vol je simbol pohlevnosti, delavnosti, vzdrţljivosti, umirjene moči in 

potrpeţljivosti. Zaradi vloge, ki jo ima v Svetem pismu, je vol pogost tudi v 

likovni umetnosti. Najznačilnejši je motiv Jezusovega rojstva, kjer sta v 

jaslih vedno upodobljena osliček in voliček. (T. Germ; 2006) 

 

1150–80 

marmor 

Museo di Arte Sacra, San Casciano Val di Pesa 

 

 

 

Proti sredini dvanajstega stoletja so začeli polagati temelje prvim gotskim katedralam. Plastika je v 

Franciji čudovito spremljala razvoj gotske arhitekture. Po eni plati je skoraj kakor bohoten pravljični 

svet, ki naj oplemeniti celoto, kakršna naj bi se rodila iz suhega in shematičnega dinamičnega 

funkcionalizma strogih arhitektonskih razčlenitev. Zgoščala se je predvsem v velikih in lijakasto 

poglobljenih portalih. Gotska plastika je ob novi snovi, s katero slavi Kristusa, Marijo, preroke in 

svetnike zavetnike, prevzela snov od romanske zadnje sodbe in jo nadaljevala. Naturalizem in 

neprisiljenost sta poslej ohranjena v dinamični pripovedi in s prostorskimi razčlenitvami. Kiparstvo je 

razsipalo postave po pomolih na fasadi, po tabernakeljčkih in vdolbinicah, po opornikih, na vrhu konic 

in na nadzidkih. Po drugi plati pa je imela taka plastika svoj neodvisen odnos do arhitekture in se ji je 

podrejala manj kakor v romaniki. Zlasti se je spremenila vsebina; plastika je bila ţivahna in vedra, 

otresla se je grozljivosti in zastrašujoče more. Francoska gotska plastika prekipeva od svojih vrednot 

in razodeva svoje čare v naturalistični prizadevnosti, s kakršno postavlja figure v naravno okolje, da 

dobivajo spontane proporce in gibe. (G. Pischel, 1966) 
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Poslednja sodba; Lorenzo Maitani 

Demoni in peklenske ţivali v tej reliefni upodobitvi napadajo 

pogubljene, jih grizejo in jim trgajo ude, kače se ovijajo okoli 

njihovih teles in jim v telo zasajajo strupnike. Pretresljiva podoba 

tega moţa je na skrajni desni strani reliefa. Njegova leva roka je do 

ramena globoko v gobcu zmaja. Klesanje je globoko in ustvarja 

dramatično igro svetlobe in sence. Kompozicija je razgibana, figure 

so prepletene v skupni agoniji, izdelane so plastično in detajlno. 

 

1310–30 

marmor 

Duomo, Orvieto 

Priţnica; Giovanni Pisano 

Priţnica, ki jo je Giovanni Pisano izklesal za cerkev sv. Andreja v 

Pistoli, velja za njegovo najodličnejše delo, obenem pa je posebej 

ilustrativna kot spomenik, ki se zavestno spogleduje s priţnico 

Nicole Pisana v pizanskem baptisteriju in nazorno opozarja na 

nagli razvoj gotskega kiparstva v Italiji. Giovanni se s svojo 

priţnico vrne k šesterokotni obliki, proporci so gotski. K dinamiki 

in slikovitosti prispeva globoko klesanje. Poudarek je na 

dinamičnosti prerivajočih in kriţajočih se prostorskih vrednot in 

njihovem svetlobnem pretakanju. Tedaj se je vse z vrtoglavo 

dramatičnostjo sukalo okoli zlomljenih in ukrivljenih črt, skrajne 

napetosti, silovitih kontrastov med polninami in prazninami, med 

štrlinami in vdolbinami. 

1301 

marmor, višina: 455 cm 

Sant'Andrea, Pistoia 

 

 

Priţnica; Nicola Pisano 
Šesterokotna priţnica stoji na marmornih stebrih z razkošno klesanimi kapiteli, v katerih je klasični 

motiv korintskega kapitela z akantovimi listi preoblikovan v duhu gotskega naturalizma. Podobno 

stapljanje antične forme in naturalističnih elementov kaţejo tudi levi, ki nosijo tri od šestih stebrov. 

Nicola Pisano je podobo ţenske personifikacije kreposti z levom nadomestil z likom Herakleja, ki 

premaga nemejskega leva. (Ţ. Bazen; 1976) V grški umetnosti leva pogosteje srečamo v vlogi divje 

zveri, s katero se mora junak srečati in jo premagati. Najbolj znan primer je Heraklej, ki je pokončal 

dotlej nepremagljivega nemejskega leva in s tem postal največji grški heroj. Zmaga heroja nad levom 

je zmaga duhovnega nad telesnim, nesmrtne duše nad umrljivim telesom. Z uveljavitvijo krščanstva 

simbolika leva dobi nove razseţnosti. V svetopisemskih prispodobah je lev bodisi prispodoba Kristusa 

bodisi starozaveznega Jahveja. Krilatega leva kot eno od četverih bitij tetramorfa ţe Stara zaveza 

povezuje z videnjem boţjega veličastja, Nova zaveza pa njegov ugled le še stopnjuje. 

Zgodnjekrščanski razlagalci Svetega pisma so močno prispevali k razvoju kristološke simbolike leva. 

Njihove razlage so v poljudni obliki prevzeli srednjeveški bestiariji, ki poleg uveljavljenih pomenov 

levu pripisujejo še modrost, preudarnost, pravičnost, stanovitnost in usmiljenost. Tako naj bi lev ubijal 

le, ko je lačen, skrajno redko napadal ţenske in otroke in puščal pri ţivljenju nemočne in preganjane. 
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Do vseh, ki ga prosijo milosti, naj bi bil usmiljen, neusmiljeno pa naj bi obračunal s predrznimi 

napadalci ali krutimi lovci. Po prepričanju srednjeveških piscev naj bi levinje rojevale mrtve mladiče, 

ki naj bi jih šele po treh dneh njihov oče obudil z rjovjenjem ali svojo vročo sapo in lizanjem. Vse 

razlage značajskih značilnosti leva imajo alegorično razlago in v vseh je lev simbol Kristusa. Tako naj 

bi trije dnevi, ko je levji mladič mrtev, predstavljali tri dni, ko je Kristus leţal v grobu. Ob 

prevladujoči pozitivni simboliki pa ima lev tudi temno plat. Nemalokrat predstavlja peklenske sile ali 

samega hudiča. Divji lev, ki trga Davidove ovce, ali lev, ki ga premaga junaški Samson, je seveda 

podoba zla. V krščanski ikonografiji je pogosto simbol vladarske samopašnosti, napuha in lakomnosti. 

Levi, ki nosijo stebre cerkvenih predverij, včasih simbolizirajo premagane demone, na katerih 

zmagovito stoji Cerkev, drugič pa njihova dostojanstvena drţa in budni pogled pričata, da nastopajo v 

obliki čuvajev svetega prostora. Pri razlagi pomena levov v srednjeveški umetnosti nam pomagajo 

bestiariji, ki pravijo, da imajo dobri levi kratko, lepo zaobljeno telo in bogato nakodrano grivo, 

medtem ko imajo divji levi dolg trup in gladko grivo. Lev največkrat nastopa kot atribut apostola 

Marka, kot atribut krščanske kreposti Moči. V srednjeveškem in renesančnem slikarstvu je pogosto 

upodobljen lev sv. Hieronima, ki lepo ilustrira plemenito levjo naravo. Legenda govori o levu, ki mu 

je Hieronim brez strahu iz šape izdrl trn in ga tako rešil bolečin. Lev je poslej zvesto spremljal 

cerkvenega očeta, svoje bivanje v samostanu pa je tako kot vsi ostali prebivalci, odsluţil z delom – 

varoval je oslička, ki je nosil dračje za kurjavo. Ko so nekega dne razbojniki zaradi njegove 

nepazljivosti ukradli tovornega oslička, je iz občutka krivde sam na svojem hrbtu prinašal dračje v 

samostan. Vendar pa je lev kmalu izsledil tolovaje in jih prisilil, da so oslička vrnili. Levi pa so v 

srednjem veku tudi spremljali vladarje, kralje in kneze kot simboli 

njihove moči in poguma. Pojavljali so se tudi na prestolih, oblačilih, 

oroţju in drugi vladarski opremi. Posebej pogost je motiv levjega 

prestola, ki se navezuje še na antično ikonografijo, tokrat pa je imel 

še dodaten simbolni pomen, ki se navezuje na Salomonov prestol. O 

njem v Bibliji beremo, da sta ga krasila dva leva, stal pa je na 

podnoţju, do katerega je vodilo šest stopnic, ki jih je čuvalo dvanajst 

levov. Kamniti levi krasijo tudi srednjeveške nagrobnike, kar je zelo 

stara ikonografska tradicija, saj je bil lev ţe v Egiptu čuvaj umrlih 

vladarjev. Predvsem pa je lev izredno priljubljena heraldična ţival, 

ki jo srečamo na najzgodnejših grbih in ima še danes pomembno 

vlogo pri izdelavi emblemov ali zaščitnih znakov. (T. Germ; 2006) 

1260 

marmor, višina: 465 cm 

baptisterij, Pisa 

 

Bamberški jezdec 

Tako imenovani Bamberški jezdec, ki stoji na konzoli ob slopu na začetku 

Jurijevega kora, je ena najznamenitejših umetnin nemške zgodnje gotike, saj gre 

za najstarejšo ohranjeno polnoplastično konjeniško figuro po antiki. Identiteta 

jezdeca še do danes ni bila pojasnjena, morda gre za simbolno figuro, podobo 

idealnega viteškega vladarja. Jezdec, ki se z glavo obrača proti gledalcu, je zelo 

eleganten, medtem ko je konj nekoliko okoren in tog, v primerjavi s človeško 

figuro premajhen in deluje bolj kot podstavek. 
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Magdeburški jezdec 

Kraljevi jezdec, ki je nekoč stal na Starem trgu v Magdeburgu, je prvi znani 

javni konjeniški spomenik po antiki. Z zavestnim navezovanjem na antično 

tradicijo vladarskih konjeniških spomenikov obuja rimsko cesarsko ikonografijo. 

Identiteta jezdeca je sicer sporna, nesporno pa je sporočilo kipa, ki predstavlja 

utelešenje cesarske oblasti, moči in pravičnosti. Takšna ikonografija je 

podkrepljena tudi s postavitvijo: spomenik je nekoč stal nasproti mestne hiše, ki 

ni bila le sedeţ upravne in sodne oblasti, ampak so se pred njo izrekale tudi 

razsodbe, pri katerih je bil kot simbolični porok pravičnosti navzoč vladar na 

konju. Konjenik je bil originalno dvignjen na stebru, nad njim se je razprostiral 

gotski baldahin, ob njem pa sta stali figuri dveh deklet z jezdečevim ščitom in 

praporjem.  

Ţenski z zodiakalnimi znamenji 

Kamniti relief, na katerem sta upodobljeni ţenski, ki v naročju drţita leva in 

ovna, le-ta pa simbolizirata zodiakalni znamenji. Vidi se teţnja k 

tridimenzionalnosti. (Ţ. Bazen; 1976) 

 

 

c. 1150 

kamen 

Musée des Augustins, Toulouse 

Tolkalo 

Tolkala so se tradicionalno oblikovala v podobi ţivalskih glav. To 

tolkalo je na vratih katedrale v Suzi. Viden je lombardijski vpliv z 

elementi nemške umetnosti, a po stilu in motivu je tipično barbarski. 

V bronu je izdelana hibridna glava, prstan je v obliki kače z levjimi 

glavami. (Ţ. Bazen; 1976) 

12. stoletje 

bron 

katedrala Treasury, Susa 

 Levo: 

Crozier of St Anno 

1063 

les, višina: 20 cm 

zakladnica Sv. Servatius, Siegburg 

Desno: 

Levji spomenik Duku Henry-ju 

1163–69 

bron, višina: 178 cm 

Burgplatz, Braunschweig 
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Italija je bila v petnajstem stoletju deţela, v kateri je nastala druţba, ki je potlej dala pečat vsej sodobni 

Evropi. Zveze z najnovejšo preteklostjo so bile v obdobju renesanse še ţive in so se izraţale v 

obnavljanju rdeče niti avtohtone tradicije. Sklicevanje na davno rimsko in grško preteklost se je 

pojavljalo na vseh koncih in krajih. Zamotana kulturna problematika je bila prepletena z novimi 

nagibi, ki so bili predstavljeni kot odmevi antike z novimi zahtevami, ki so jih občutili kot novega 

duha, medtem ko je prodorna človeška dejavnost na različnih področjih dela in znanja še obogatila in 

uskladila kulturne komponente. (G. Pischel, 1966)  

Če ţelimo poudariti ključno razliko med srednjeveškim in renesančnim odnosom do ţivalskega sveta, 

moramo opozoriti zlasti na to, da srednji vek ni postavljal jasnih ločnic med naravoslovnim vidikom in 

alegorično interpretacijo, medtem ko sta se v novem veku zoologija in ikonografija ţivali ločili, 

medsebojni vplivi pa so vidno slabeli. Naravoslovci so se čedalje manj brigali za simbolne pomene, 

pisci ikonografskih priročnikov pa niso dali prav veliko na dognanja sodobne znanosti in so raje 

posegli po literarnih delih, v katerih se je ţivalska simbolika nemoteno razcvetela. Tako so mitske 

ţivali in pravljična bitja, kot so sirene, kentavri in zmaji, nemoteno ţiveli v evropski kulturni zavesti 

tudi po tem, ko so znanstveniki neizpodbitno dokazali, da ne obstajajo. Leonardo da Vinci je bil 

zadnji, ki je v odnosu do ţivali, tako kot v zanimanju za človeka, zdruţeval ustvarjalno radovednost 

naravoslovca, humanista in umetnika. V Leonardovem bestiariju najdemo zapise, ki kaţejo, da je 

simbolne pomene ţivali uporabljal v svojem slikarstvu, s čimer je umetnostnim zgodovinarjem precej 

olajšal razumevanje svojih slik. Znan je primer portreta Cecilie Gallerani, na katerem mlada ljubica 

milanskega vojvode Ludovica il Mora v naročju pestuje hermelina. Hermelin je heraldična ţival 

Ludovica il Mora, s čimer je nakazano njuno ljubezensko razmerje, hkrati pa je ţivalca zaradi svojega 

belega krzna tradicionalni simbol čistosti in neomadeţevane časti, kar gledalcu sporoča, da sta čast in 

ponos mladenke kljub poloţaju ljubice brez madeţa.(T.Germ; 2006) 

Isaacovo ţrtvovanje; Filippo Brunelleschi 

Filippo Brunelleschi je v Firencah začel italijansko renesanso. Poudarek njegove izvirnosti je 

predvsem na konkretiziranju notranje prostorske praznine. Njegova dela, navidezno nastala iz celega, 

so izraz notranjega ravnoteţja, prenesenega v duhovni svet, ki ga sproti ustvarjata razum in poezija. 

Brunelleschijev klasicizem še malo ni hrepenenje po mojstrovinah preteklosti, pa tudi ne slepo 

ponavljanje modulov in obrazcev; gre za merilo novega človeka, 

rojenega iz kulture, morale in vere, ki so se prenovile v 

florentinskem literarnem in filozofskem humanizmu. Njegov 

klasicizem je zmaga nad ovirami transcendence, je ljubezen do 

znanstvenih raziskav, ki so ga pripeljale tako daleč, da je delal 

poskuse z      literarnim gledanjem v perspektivi, ki se je pozneje 

spremenilo v temeljni nazor figurativnih umetnosti in postalo 

njihov abecednik in kanon.  

(G. Pischel, 1966)  
1401 

bronasti relief 

Nacionalni muzej Bargello, Firence 
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Konjeniški spomenik condottiera Gattamelate 

V Padovi se je uresničil stilistični razvoj v Donatellovi (1386–1466) 

zrelosti. Med letoma 1447 in 1450 je dokončeval kipe in reliefe za 

Antonov oltar in se lotil spomenika Gattamelati. Ta se zgleduje po v 

Rimu ohranjenem spomeniku Marka Avrelija na konju. A če je bil 

slednji individualni portret v najboljšem pomenu besede, je 

Gattamelata, ki jaha čez trg, obrnjen proti Antonijevi cerkvi, z 

obrazom zaprtim v strastne in odločne poteze, simbol človeškega 

pojmovanja renesanse; gre za človeka, ki se zaveda človeške usode 

in je potopljen v svetlobo in senco svojega zemeljskega dneva. (G. 

Pischel, 1966) Erazmo da Narni, poznan kot Gattamelata, je ţivel v 

sluţbi papeţa in beneške oblasti. Po njegovi smrti 1443 je njegov 

sin naročil posmrtni spomenik. Motiv jahača na konju je bil v 

renesansi primeren za poveličevanje junaka, Donatello pa v njegovo 

upodobitev vnese še intelektualno čistost filozofskega humanizma. 

(Ţ. Bazen; 1976) 

1447–50 

bron, 340 x 390 cm 

Piazza del Santo, Padova 

Colleoni; Andrea Verrocchio 

Najpopolnejša osebnost iz zadnjega velikega obdobja toskanske 

renesanse je Andrea Verrocchio (1435–1488). Ker je bil obogaten z 

zlatarskimi izkušnjami, je prenesel naravne teţnje v dekorativno plat. 

Verrocchijevo nagnjenje k cizeliranju je čutiti v dekoracijah za 

ogrodje in konjsko opravo pri kipu Colleonija v Benetkah, saj je šel 

celo tako daleč, da je ornamentalno upodobil grivo in rep imenitnega 

konja. (G. Pischel, 1966) To je poslednje kiparjevo delo, ki so ga v 

Benetkah vlili v bron šele po njegovi smrti. Delal ga je med leti 

1480–1488. (C. Samenzato; 1979) 

1480 

bron, 395 cm (brez baze) 

Campo di Santi Giovanni e Paolo, Benetke 

 

Bellerophon in pegaz; Giovanni di Bertoldo 

Giovanni di Bertoldo je bil Donatellov učenec. Izdeloval je male 

bronaste figure. Ta skulptura je preţeta z vitalnostjo in dinamiko, ko 

Bellerophon drţi divjega pegaza. (Ţ. Bazen; 1976) Kadar je v navalu 

ljubezenske strasti Pozejdon preganjal nimfe in boginje, ki so mu 

skušale ubeţati, si je pogosto nadel podobo konja. Tako je z Demetro 

spočel Ariona, mitskega ţrebca, ki je imel dar govora in človeški 

razum. Meduza je dolga leta nosila v sebi njegovo seme, iz katerega 

se je v trenutku, ko ji je Perzej odsekal glavo, rodil krilati Pegaz. 

pred 1486 

bron; 32,5 cm 

Umetnostnozgodovinski muzej, Dunaj 
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 Sv. Janez in zmaj; Michel Colombe 

V svojem poznem obdobju je izdelal marmorni relief z 

upodobitvijo sv. Janeza na konju, ki se bori z zmajem. Relief 

je naročil kardinal Georges d'Amboise za kapelo v Gajonu. 

Okvir so izklesali kamnoseki po italijanskem vzoru. Umetnik 

je to legendarno zgodbo uprizoril izjemno realistično. Figure 

je postavil v krajino, ki jo je prej dobro preučil. (Ţ. Bazen; 

1976) 

1508 

marmor, 128 x 182 cm 

Louvre, Paris 

Grobnica Franca II in njegove ţene 

Marguerite de Foix; Michel Colombe 

Ana, ţena kralja Ludvika XII, zadnja 

vojvodinja Britanije, je dala postaviti ta 

spomenik svojim staršem. Skico zanj je 

izdelal Jean Pereal, skulpturo pa je 

izdelal francoski kipar Michel Colombe. 

Marmorna skulptura ima izjemne 

plastične kvalitete, skladnost, 

uravnoteţenost, izdelana je izredno 

natančno in detajlno. (Ţ. Bazen; 1976) 

1502–07 

marmor 

Katedrala, Nantes 

Levo:  

Marzocco, Donatello 

c. 1419 

kamen; 135,5 cm 

Nacionalni muzej Bargello, 

Firence 

Desno: 

Posilstvo Evrope, Il Riccio 

bron; 19 cm 

Muzej lepih umetnosti, 

Budimpešta 

 

V italijanski renesansi je bilo ţe med drugim in tretjim desetletjem šestnajstega stoletja čutiti 

obotavljanje in nemir. Prvaki velikega ustvarjalnega obdobja – Rafael, Corregio in tudi Tizian – so 

večkrat zavrnili te vrednote. Snovalo se je umetniško gibanje, ki mu je kritika dala ime manierizem, 

ker je vsak poskušal najti posebno in osebno izrazito intelektualistično maniro izraţanja, ne da bi se še 

kaj naslanjal na druge priznane mojstre ali na ustaljene renesančne obrazce. Iz Firenc se je manierizem 

Pontorma, Rossa, Beccafumija in Bronzina razširil na vse strani in pred njim so šle napovedi v 

umetnosti Andrea del Sarta. Odkrivali so dostojanstvene, vendar v gibih sproščene in v obrazih 
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neprivajene ideale lepote. Najrajši so imeli abstraktne prizore, kakor so jih priklicali iz kompozicijskih 

ritmov; podaljševali so postave v bolj risarskem in razdrobljenem okviru, uvajali so umetne osvetlitve 

in nove barvne lestvice, včasih s kovinskimi učinki.  

Najvišji vrh manierizma je bil doseţen v Fontainbleauju v dekoraciji zamotanega in razkošnega 

dvorca, ki ga je začel leta 1528 zidati Franc Prvi. Začetek je bil italijanski, in sicer delo Rossa 

Fiorentina, potlej lahko govorimo o fontainbleaujski šoli, ki je zaradi dotoka slikarjev in dekoraterjev 

iz vseh mogočih deţel širila vplive italijanskih, francoskih in flamskih umetnikov. (G. Pischel,1966) 

Cosmo I na konju; Giovanni da Bologna 

Umetnik je v Rimu preučil spomenik Marka Avrelija, ki ga je 

impresioniral pri izdelavi spomenika, posvečenega Cosmu I na konju. 

Kip je postavljen v Firencah. Avtor je najprej izdelal študijo konja, 

vendar pri izdelavi tega spomenika naturalizem ni več v središču 

umetnikovega zanimanja. Vladar je uprizorjen v napetem trenutku, ko 

zadrţuje svojega konja. (Ţ. Bazen; 1976) 

 

1587–94 

bron; 450 cm 

Piazza della Signoria, Firence 

Giovanni da Bologna 

Puran 
Giovanni da Bologna je imel velik občutek za naravo. Njegove bronaste 

ptice delujejo izjemno ţivo. V vili Medici je izdelal tri stene (pečine), 

okrašene z ţivalmi, ki jih je najverjetneje izdelal po svojih skicah. 

Prikazane so najrazličnejše vrste, tudi eksotične, kar kaţe njegovo veliko 

ţeljo po enciklopedičnem znanju. Pod okriljem Francesca Medičejca so 

ljudje proučevali botaniko in zoologijo. (Ţ. Bazen; 1976) 

 

1560s 

bron, 62 cm 

Nacionalni muzej Bargello, Firence 
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Bartolomeo Ammanati 

Leda z labodom 

V stari Grčiji je bil labod sveta ptica Apolona, boga 

sonca, glasbe, pesništva in preroške jasnovidnosti. 

Ţe sam pogled na te lepe in elegantne ţivali vzbuja 

občudovanje in spoštljivost. Grki so verjeli, da so 

labodi tudi izjemno plemeniti in pogumni. Po 

odličnosti se labod v stari Grčiji pribliţuje orlu, a je 

lepši, priljudnejši in neţnejši. Najverjetneje si je zato 

Zevs nadel podobo laboda, ko se je pribliţal 

Tindarejevi ţeni Ledi. Ta je po zdruţitvi z labodom znesla veliko jajce, iz katerega sta se rodila 

dvojčka Kastor in Poluks. (T. Germ; 2006) 

- 

marmor 

Nacionalni muzej Bargello, Firence 

 

Na zgodovinskem ozadju sedemnajstega in osemnajstega stoletja sta triumfirali baročna in 

rokokojska umetnost. Nasproti skrajnemu intelektualizmu, izumetničenim kompozicijam, prisiljenim 

pozam, zunanji elegantnosti manierizma je barok postavil prekipevajoče vriskanje, dinamična tveganja 

in presenetljivo spektakularnost. (G. Pischel, 1966) V baroku se priljubljenost ţivalske motivike še 

poveča, kar je razvidno iz portretov ţivali, ki se uveljavijo kot samostojen ikonografski motiv. Ţe v 

renesansi so umetniki na ţeljo naročnikov v portrete vključevali ţivali, največkrat konje ali pse, v 

baroku pa se je razširila moda samostojnih ţivalskih podob in so v polnem pomenu besede portretna 

platna. Povpraševanje po ţivalskih portretih je doseglo vrhunec konec 18. in v začetku 19. stoletja, v 

obdobju romantike, ki je do ţivali gojila prav poseben odnos. (T.Germ; 2006) 

Slon in obelisk; Gian Lorenzo Bernini 

V Rimu je Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) v svoji plastiki začel pri 

klasiki in še prav posebej pazil na helenistične zglede, ki jih je cenil v 

slikarskem in iluzionističnem pogledu. Marmorna skulptura stoji na trgu 

S. Maria sopra Minerva v Rimu. Ideja osedlanega slona se je prvič 

pojavila v zgodnejšem osnutku, ki je bil podlaga za ta kip. (R.Toman; 

1998) Kljub prispodobam nerodnosti, okornosti in neobčutljivosti je bil 

slon ţe v antiki simbol modrosti, plemenitosti, miroljubnosti in neţnosti. 

Grki in Rimljani so o slonih pisali z velikim veseljem, hvalili so njihovo 

razumnost, učljivost in blago naravo, ljubeznivost ter občutek za 

pravičnost in čast. Plinij je o slonu pisal, da je po razumnosti najbliţje 

človeku in da ga v nekaterih vrlinah, kot so poštenost, modrost in 

pravičnost, celo prekaša. Obenem je slon eden od tradicionalnih 

simbolov moči in trdnosti. Z bojnimi sloni so se Grki prvič srečali, ko je 

Aleksander Veliki na svojem pohodu prodrl do Indije. Na italijanska tla 

so bojni sloni prvič stopili z vojsko epirskega kralja Pira, ki je leta 275 

pr. n. št. z njihovo pomočjo porazil rimsko vojsko. Še slavnejši pa so 

bojni sloni, s katerimi je Hanibal pribliţno pol stoletja kasneje prečkal 

Alpe. Čeprav antični pisci navajajo neprecenljivo vrednost slona kot 

bojne ţivali, ne pozabijo omeniti, da je po svoji naravi neţen in da 

nikomur ne stori ţalega. (T.Germ; 2006) 
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Koza Amalthea z Jupitrom in Fauno; Gian Lorenzo Bernini 

Skupina je zgodnje umetnikovo delo, izdelana pa je bila za Villo 

Borghese. V skulpturi je vidno Berninijevo virtuozno obvladovanje 

marmorja in kaţe natančno delo. Njegova genialnost pa se je pokazala 

tudi pri integriranju te skulpture v obstoječi prostor. (R.Toman; 1998) 

1615 

marmor;  44 cm 

Galleria Borghese, Rim 

Konjeniški kip Alessandra Farnese; Francesco Mochi 

Njegova pomembna zgodnejša dela najdemo v Piacenzi, kjer je delal od leta 1612 do 1630. V tem 

času je tudi izdelal konjeniški spomenik Alessandru Farnesu. (R.Toman; 1998) V skulpturi se umetnik 

osvobaja manierističnih vplivov svojega učitelja Giovannija da Bologne. Pri izdelavi konja je prej 

preučil Donatellov spomenik Gattamelati, Verociovega Colleonija in konje v cerkvi sv. Marka. Konj 

je upodobljen v vsej svoji napetosti, griva in rep mu plapolata v vetru. Umetnik se je igral s svetlobo in 

senco in s tem dosegel veliko dramatičnost. (Ţ. Bazen; 1976) V renesansi in baroku je konj ohranjal 

svoj prestiţni poloţaj. Simbolni pomeni so se še izraziteje povezali z vladarsko ikonografijo, ki ima 

prastare korenine. Ţe v starem Egiptu je bil faraon na bojnem vozu, v katerega so vpreţeni razkošno 

opravljeni ţrebci, eden od tradicionalnih prizorov zmagovite moči vladarja. V helenizmu se je z 

Aleksandrom Velikim uveljavil motiv vladarja na konju, ki je z javnimi konjeniškimi spomeniki 

rimskih cesarjev dobil klasično obliko, na kateri sta nato gradili renesančna in baročna umetnost. 

Posebno hiter razvoj je doţivljal konjeniški spomenik, ki je postal ena od osrednjih podob javnega 

kiparstva. Zaradi tesne povezanosti ţivali in jezdeca so se v primeru konjeniških podob izoblikovali 

dodatni pomeni: konj tirana ima lahko pomen pretirane samovšečnosti in večvrednosti, medtem ko 

ţrebec junaka, ki deţelo osvobodi tiranove oblasti, tudi sam predstavlja duha svobode. (T. Germ; 

2006) 

 

 

 

 

    

 

 

1620–25 

Bronze 

Piazza Cavalli, Piacenza 
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Fontana di Trevi; Niccolò Salvi 
 

Voda, katere bistvena lastnost je gibanje, ima v baročni umetnosti posebno vlogo. V tem času nastaja 

veliko vodnjakov. V 18. stoletju je Niccolò Salvi ob uporabi Berninijeve risbe preoblikoval pročelje v 

vodni grad v Rimu. (L. Andersen; 1969) Monumentalna fasada pred Palazzo Poli je izdelana v 

rimskem triumfalnem slogu. Forma fontane je bila delo Salvija, ki je v veliko osrednjo nišo postavil 

Neptuna, vladarja voda in njenih prebivalcev, ki sestopa s školjke. Na vsaki strani glavne niše sta 

personifikaciji zdravljenja in obilja kiparja Filippa de la Valle. Školjko z Neptunom vlečejo morska 

bitja, podobna konjem, katera drţijo Titani. To skulpturo pa je izdelal Pietro Bracci. (R.Toman; 1998) 
V stari Grčiji je bil konj sveta ţival Pozejdona, boga morja, ki naj bi z udarcem trizoba ob skalo 

priklical v ţivljenje prvega konjiča. V Pozejdonov voz so bili vpreţeni konji z bronastimi kopiti, ki so 

s hitrostjo vetra svojega gospodarja vozili prek morskih širjav. V rimski umetnosti se kot vpreţne 

ţivali Neptuna pojavijo hipokampi – konji z ribjim repom, bitja, ki podobno kot Sirene in Tritoni 

ţivijo pod okriljem boga morja. (T. Germ; 2006) 

       

1732–62 

marmor 

Piazza di Trevi, Rim 

Veliki volilnik Friderik Vilijem; Andreas Schlüter 

Bronasti konjeniški spomenik je Schlüterjeva najpomembnejša 

monumentalna plastika, poleg tega pa je tudi prva skulptura svoje 

vrste v Nemčiji, ki je bila postavljena na prosto. Imperialna pojava 

Velikega volilnika, čigar moč nadzira in si podjarmlja prvobitno, 

divjo in močno energijo konja, ki ga jezdi, daje vtis slave in moči 

voditelja Brandenburga. Figure štirih suţnjev ob vznoţju,  izdelani 

po zgledih pozne renesanse, simbolizirajo čustva in temperamente in  

so bili delo drugih avtorjev. (R.Toman; 1998) Začetek del tega 

spomenika je datiran leta 1689, vlival pa ga je Jacobi leta 1700. 

Prvotno je stal pred gradom v Berlinu, zdaj pa je pred gradom 

Charlottenburg pri Berlinu. (L. Andersen; 1969) 

1689–1703 

bron, 290 cm 

Schloss Charlottenburg, Berlin 
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Kip Ludvika XIV.; François Girardon 

Kip je bil uničen leta 1792, stal pa je na trgu Vandom v Parizu. 

Kako je izgledal, vemo po skicah, predvsem pa po malem 

bronastem modelu. Kralj je postavljen kot mirovnik na konju, 

oblečen v rimska oblačila. (Ţ. Bazen; 1976) 

1669–70 

ţgana glina; 76 cm 

Galleria Borghese, Rim 

Dreser konjev; Guillaume Coustou 

Konj, vzpenjajoč se v elegantni šolski pozi, deluje skoraj igrivo in zelo 

lahkotno. Griva in rep ţe nakazujeta ornamente rokokoja. Dreser skuša 

ukrotiti divjo naravo konja, ki se v svoji prvobitni sili upira človeški 

podreditvi. Klasicistični navdih se zdruţuje z naturalizmom in 

tipičnimi baročnimi oblikami. (Ţ. Bazen; 1976) 

 

1740–45 

marmor 

Place de la Concorde, Pariz 

 

Milon; Pierre Puget 

Skulptura zaznamuje začetek avtorjevega poznega obdobja. Izdelana 

je bila za park Versailles. Ta močna pojava prikazuje trenutek, ko 

Milona napade lev. V Ovidovih Metamorfozah je bil Milon slavni 

rokoborec. Lev je zasadil svoje kremplje in zobe v atletova stegna. 

Prikazana je izjemna dramatičnost in naturalizem napetih teles zveri in 

človeka. Simbolni pomeni leva se v novem veku niso bistveno 

spreminjali, le da so bili sedaj natančneje opredeljeni tudi v okviru 

sodobnih priročnikov. Tako je lev atribut Plemenitosti, Neustrašnosti, 

Budnosti, pa tudi Groze in Krvoločnosti. V ikonografiji štirih celin 

zaznamuje Afriko, v kozmološki pa je povezan z Soncem. V likovni 

umetnosti renesanse in baroka se v upodabljanju kraljevske mačke 

odločno uveljavi realizem, vendar so pri tem levi pogosto počlovečeni, 

njihove obrazne poteze se pribliţujejo človeškemu obličju, pogled oči 

neprikrito izdaja njihov razum in značaj. (T. Germ; 2006) 
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Spomenik Petru Velikemu; Étienne-Maurice Falconet 

Ko je umetnik dokončal model, se je s spomenikom ukvarjal še osem 

let, pri čemer sta bila dva poskusa postavitve neuspešna. Konjeniški 

spomenik je postavil na skalo, ki simbolizira teţave, ki jih je voditelj 

moral premagati. Avtor ni ţelel le upodobiti zmagovitega poveljnika, 

temveč ga je ţelel prikazati kot junaka, zakonodajalca, reformatorja, 

antičnega heroja. (barok) Spomenik je teatralen, pa vendar enostaven. 

Pod konjevimi kopiti vidimo poteptano kačo, alegorijo premaganega 

zla. (Ţ. Bazen; 1976)  

 

1719–41 

bron 

St. Peterburg 

Nekako sredi osemnajstega stoletja se je začel kazati odpor proti baroku in hkrati rokokoju. Nazadnje 

je s koncem osemnajstega in začetkom devetnajstega stoletja ta odpor zmagal z nastopom 

neoklasicizma. To ne sodi le v umetnost, tevmeč je tudi stvar estetike – za model so sprejeli »lepi 

ideal«, ki ga ni mogoče najti v naravi in je čista razumska stvaritev. Na preveliko bohotnost in 

ekstravaganco baroka in na razdrobljenost rokokoja so odgovarjali in postavljali nasproti moč, čistost 

in ravnoteţje klasične zamisli. (G. Pischel, 1966) 

Grobnica vojvodinje Marije Christine; Antonio Canova 

Gre za nagrobnik hčere Marije Terezije, prikazuje pa procesijo, ki 

gre skozi vrata smrti. Najbliţje gledalcu je duh smrti, ki sedi na 

stopnicah in se naslanja na počivajočega leva. (R.Toman; 1998) Te 

ţivali so v zgodovini spremljale vladarje, kralje in kneze kot simbole 

njihove moči in poguma. Pojavljali so se tudi na prestolih, oblačilih, 

oroţju in drugi vladarski opremi. Posebej pogost je motiv levjega 

prestola. Kamniti levi pogosto krasijo tudi srednjeveške nagrobnike, 

kar je zelo stara ikonografska tradicija, saj je bil lev ţe v Egiptu 

čuvaj umrlih vladarjev. Predvsem pa je lev izredno priljubljena 

heraldična ţival, ki jo srečamo na najzgodnejših grbih in ima še 

danes pomembno vlogo pri izdelavi emblemov ali zaščitnih znakov. 

(T. Germ; 2006) 

1798–1805 

marmor;  574 cm 

Avguštinska cerkev, Dunaj 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Ariadna na panterju; Heinrich Dannecker 

Nemški kipar je za ta kip uporabil mitološko zgodbo Krete. 

Ariadna je bila hči kretskega plemiča. Zaljubljena je bila v 

Tezeja, ki je šel premagat Minotavra. V labirint se je odpravil 

z vrvico, da bi našel pot iz njega. Ariadna ga je čakala zunaj 

ob klobčiču. Upodobljena je v trenutku, ko se ozira proti 

labirintu. Mlado dekle golo napol leţi na hrbtu panterja. 

Skulptura je klesana v marmor in je izdelana izjemno čutno. 

(R.Toman; 1998) 

 

1803–14 

marmor; 146 cm 

Liebighaus, Frankfurt 

Ganimed daje piti Zevsu v podobi orla; Berthel Thorvaldsen 

Upodobljena je klečeča figura, ki daje piti orlu. Antična pripovedka pravi, da je bil Ganimed najlepši 

izmed sinov kralja Trosa. Ganimed je izbran od bogov kot prinašalec skodelice z vodo Zevsu. Poln 

velikega poţelenja se oče bogov spremeni v orla in mladeniča preţene na ravnino Troje z namenom, 

da bi ga zvabil na Olimp. V nedolţni naivnosti Ganimed ponudi svojo čašo orlu, ki se je spustil z neba. 

Ta je svoj velik, močan kljun pomočil v ponujeno čašo. Kot znak svojega izvora mladenič nosi 

frigijsko ogrinjalo in v svoji desni roki drţi vrč. (R.Toman; 1998)Orel je v stari Grčiji veljal za kralja 

vseh ptic, še prej v času visokih civilizacij pa za sveto ptico. Posvečen je bil Zevsu, gospodarju neba in 

vladarju vseh bogov grškega panteona. Orel naj bi bil ptica, ki se lahko dvigne celo v nadnebesne 

višave in diha zrak olimpskih bogov. Plinij ponavlja grško prepričanje, da je orel edini ptič, ki ga strela 

ne more ubiti. Hkrati antični pisci z Aristotelom vred trdijo, da lahko orel nemoteno zre v sonce. To 

lastnost pripisujejo tudi levu, kralju ţivali. Simbolika leva in orla je nasploh v marsičem sorodna. Prav 

tako kot lev je tudi orel simbol kraljevskosti, dostojanstva, zmagovite moči, poguma, plemenitosti, 

pravičnosti in kreposti. Gospodar Olimpa je orle tudi uporabljal kot hitre sle, ki so ljudem sporočali 

njegovo voljo, naklonjenost ali jezo. Grki so iz orlovega leta skušali razbrati sporočilo bogov in 

napovedovanje dogodkov. Enako velja za Rimsko cesarstvo. Rimljani so ga namreč izbrali za drţavni 

simbol – podobo nepremagljive moči Rimskega imperija. Po legendi naj bi bil orel tisti, ki je Romulu 

pokazal, kje naj zgradi mesto, ki bo postalo središče sveta. Tudi Napoleon Bonaparte, ki se je krenal za 

cesarja, je za simbol svojega imperija izbral orla. V heraldiki, kjer je orel poleg leva najpogostejša 

grbovna ţival, se nemalokrat pojavlja dvoglavi orel, s čimer sta še dodatno poudarjeni njegova moč in 

odličnost. V starem Rimu so imeli orli pomembno vlogo v cesarskem kultu, še zlasti pri pogrebnih 

slovesnostih. Kadar so na grmadi seţgali truplo umrlega cesarja, so svečeniki spustili orla, ki naj bi 

vodil dušo pokojnika v onostranstvo. Predstavo o orlu kot vodniku duš pa najdemo tudi v stari Grčiji. 

(T. Germ; 2006) 

1817 

marmor;  93,5 cm 

Muzej Thorvaldsens, Copenhagen 
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Levo: 

Favn drţi kozo, Jacques Saly 

1751 

marmor 

Musée Cognac-Jay, Pariz 

 

Desno: 

Pastir, Berthel Thorvaldsen 

1800 

marmor 

muzej Thorvaldsens, Copenhagen 

Prvo večje umetniško gibanje v devetnajstem stoletju je bilo romantika. Romantika ima globoke in 

zelo različne motivacije. Še prej kot v likovnih umetnostih si je ustvarila izraz v poeziji, prozi, 

gledališču, glasbi, v splošni menjavi okusa in celo miselnosti. Romantika torej pomeni globok odmik 

od prejšnjih konceptov. Predstavlja novo uveljavitev individua, njegove neustaljene osebnosti, 

tankočutnosti, čustev in notranjih vrednosti. (G. Pischel, 1966)  

Romantikom so bile posebej ljube ţivali, v katerih so videli utelešenje idealov svobode, hrepenenja, 

prvinske moči, lepote, zato se v umetnosti najpogosteje pojavljajo konji, orli, galebi, levi, tigri, jeleni 

in gazele. Velik vpliv so imele tudi pesniške in pravljične prispodobe. S pesniki so se enakovredno 

kosali veliki romantični pravljičarji, kot sta brata Grimm ali Hans Christian Andersen. Njihova 

ikonografija je obogatila tradicionalno in priklicala nove podobe. 

Dragocen je tudi prispevek simbolistične umetnosti, ki se je v zadnji četrtini 19. stoletja razširila po 

celotni Evropi. Umetniki te smeri so zavestno iskali skrite vsebine, tako v svetu okrog sebe kakor v 

vzgibih svoje duševnosti. Ustvarjali so vsebinsko večplastna dela, nabita s simbolno izraznostjo. 

Dekadentni duh simbolistov in mrakobno razpoloţenje, ki prevladujeta v njihovih delih, se zrcalita 

tudi v ţivalski simboliki. Tako so se posvečali temni plati ţivali: iskri konji, ki so jih opevali v 

romantiki, se zdaj spremenijo v strašljive in nevarne nočne ţrebce, belega laboda zamenja njegov črni 

bratranec, ponosnega orla izrine zlovešči vran. Novi simbolni pomeni so izrazito osebne narave in so 

razumljivi le v kontekstu umetnikovih intimnih doţivetij. To je čas, ko se je razvila globinska 

psihologija, ki je s Sigmundom Freudom in Carlom Gustavom Jungom prinesla revolucionaren 

preobrat v raziskovanju človeške duševnosti, z razlago sanj, v katerih ne manjka resničnih in 

izmišljenih ţivalskih podob, vtisnila neizbrisen pečat moderni ikonografiji ţivali. 

V začetku 20. stoletja se je večalo zanimanje znanstvenikov – zgodovinarjev knjiţevnosti, kulturnih 

zgodovinarjev, arheologov, zlasti pa umetnostnih zgodovinarjev, ki so se posvetili raziskovanju podob 

in pomena ţivalske simbolike v likovni umetnosti. Njihove študije so razkrile temeljne zakonitosti 

oblikovanja ţivalske simbolike in opredelile dejavnike njenega razvoja. Pojavili so se prvi 

specializirani ikonografski priročniki, posvečeni izključno ţivalim in njihovim simbolnim vsebinam. 

(T. Germ; 2006) 
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Jaguar, ki ţre zajca; Antoine-Louis Barye 

Antoine-Louis Bayre je ustvarjal skoraj same ţivalske plastike 

in je k takšnim upodobitvam imel romantično nagnjenje. 

Posebno rad je upodabljal ţivali, ki se med seboj bojujejo in 

zmagujejo ena nad drugo. (J. Schultze;) Jaguar je majhna 

skulptura v bronu. Viden je Delacroixov vpliv brutalne lepote, 

ki je Bayra impresioniral. Umetnika pritegne brutalnost 

narave. Velika mačka, ki v svoji napetosti leţi na trebuhu; 

natančno so izdelane napete mišice, stisnjene rame, obrat 

glave, celo obrat repa izraţa izjemno napetost. Skulptura nam 

govori o dolgem umetnikovem izobraţevanju in opazovanju 

ţivali. Kip kaţe vpliv odpiranja novega sveta, sveta močne 

emocije. 

1850 

bron, 42 x 95 cm 

Louvre, Pariz 

Medved napada bika, Antoine-Louis Barye 

 

Simbolna vrednost bika je v klasični mitologiji nedvoumna: 

predstavlja nezadrţno, prvinsko ljubezensko slo, grobo čutnost, 

plodnost in neustavljivo moško moč. Zaradi divje narave in 

bojevitosti je bik obenem podoba surove sile, slepe drznosti in 

neustrašnosti. Zaslepljen od besa napade tudi medveda ali leva 

in ni mu mar, če svojo drznost plača z ţivljenjem. (T. Germ; 

2006) 

1840 

bron;  14,5 cm 

zasebna zbirka 

Panter davi jelena, Antoine-Louis Barye 
Jelen je ţival z zelo bogato simboliko, grški in rimski pisci, 

pa ga najraje povezujejo z motivom ljubezniPogosto ga 

srečamo v druţbi boginje lova Artemide, predstavlja lepoto, 

milino, nravno čistost, plašnost, zadrţanost in srameţljivost. 

Jeleni namreč večino leta ţivijo samsko ţivljenje, bivajo v 

teţko dostopnih predelih gozdov, prav kakor boginja lova, ki 

ni marala druţbe ostalih bogov. V antični umetnosti jelen 

postane simbol sluha, zaradi prepričanja, da pobija in 

preganja kače, pa je v krščanski ikonografiji simbol Kristusa, 

ki premaguje hudiča, ali dobrega vernika, ki se bojuje s 

hudičevimi skušnjavami. Jelen ima pomembno vlogo tudi v heraldiki, kjer simbolizira plemenitost, 

viteškost, uglajenost in zvesto vdanost v ljubezni. Heraldične vsebine jelena so zaznamovale razvoj 

renesančne emblematike, ki je izoblikovala kar nekaj novih pomenov. Tako je v renesansi jelen 

podoba melanholije in kontemplativnega ţivljenja, saj jeleni ljubijo samoto in beţijo pred hrupnim 

svetom. Ker imajo radi glasbo, včasih spremljajo muzo lirike Erato. Zaradi pregovorne hitrosti so 

postali atribut Časa. (T. Germ; 2006) 

1833 

bron;  37 cm 

Umetnostni inštitut, Chicago 



46 

 

   Amazonka; August Karl Eduard Kiss 

V bronastem kipu Amazonke je izraţena nenavadna 

ekspresivnost. Skulptura je ustvarjena v trenutku, ko se 

leopard ţe zagrize v konjski vrat, bojevnica pa se ga namerava 

otresti s sulico. (barok) Evropska romantika je konja dojemala 

kot simbol plemenite prvinskosti, svobode in hrepenenja po 

daljnih prostranstvih, kjer bi bila telo in duh prosta vsakdanjih 

utesnjenosti. Konj je utelešenje moči in ţivljenske sile, ki kipi 

v mišicah lepo oblikovanega telesa. Romantična literatura v 

njem vidi tudi prispodobo vročekrvnosti, mladostne iskrivosti, 

neobremenjene ţivljenske radosti, upanja, ki zmeraj najde pot. 

Tudi temna plat konjske simbolike je v tem času doţivela 

pravi razcvet. Ţrebec kot simbol razbrzdane spolne sle je 

dobil demonski značaj in vlogo preganjalca v nočnih morah. Motiv konja psihofora, nosilca duš v 

onostranstvo, ki ga poznajo grško-rimska, starogermanska in keltska mitologija, se je ponovno 

razţivel. Tako je podoba konja v sanjah lahko napoved smrti ali preteče nevarnosti. (T. Germ; 2006) 

1834  

bron 

Muzej Altes, Berlin 

ČRNSKA UMETNOST 
Okoli leta 1906, ko so se pariški umetniki skušali osvoboditi vplivov klasične umetnosti, renesančnih 

kanonov in tudi impresionizma, je prišla črnska umetnost z nenavadnimi maskami in kipci 

razdrobljenih ritmov. Črna Afrika je ponujala rešitve, kakršne so umetniki v duhu ţe slutili in k njim 

prihajali samostojno po svoji poti. Picasso je priznal, da marsikateri plastični element dolguje navdihu 

slonokoščenega obreţja. Matisse je imel veliko črnskih kipcev in vse kaţe, da je v nekaterih njegovih 

bronih čutiti afriške odmeve. Tudi francoski slikar Georges Braque (1882–1963) se je z drobno 

plastiko, ribami in ptiči ogreval za Afriko.  

Tudi drugi umetniki so po analitičnem procesu ustvarjali odmeve, aluzije in sinteze med zahodno in 

afriško umetnostjo. Po pomembnem nastopu črnske umetnosti v začetku dvajsetega stoletja in po 

sistematičnih raziskavah etnologov, ki v začetku nekako niso mogli doumeti estetskih vrednot, se je 

nazadnje razgrnila široka panorama raznih slogov, ki bi jim lahko rekli tudi naturalistični, 

ekspresionistični in abstraktni, če bi ţeleli dati tem izrazom aproksimativen in samovoljen pomen, 

kajti črnska umetnost zavrača vsakršno porazdelitev v skupine, smeri ali šole, kakršne bi si lahko zanje 

izmislili na zahodu. (G. Pischel, 1966) 

Afrika je deţela močnih nasprotij. Čista afriška umetnost, ki je s svojimi kiparskimi odlikami zbudila 

spoštovanje umetnikov in poznavalcev z vsega sveta, se je razvila na obseţnem ozemlju, ki ima stalne 

padavine in po katerem tečeta reki Kongo in Niger. Na severu in ob vzhodni obali je bil muslimanski 

vpliv premočan, da bi se umetnost razvila, saj je ta vera prepovedovala izdelovanje plastičnih podob. 

Kiparsko ustvarjalna so plemena sudanskih in bantujskih črncev ter mešanica teh dveh.  

Najpogosteje uporabljeni material je les, ki ga je bilo najti povsod – tako trdi les iz gozdov kot mehki, 

laţji les iz savan. Poleg lesa so uporabljali še trs, vlakna sisalskih rastlin, gozdne ovijalke, palme, ločje 

itd. Bron in med so vlivali pri več plemenih v gvinejskem primorju, najodločneje pa v kraljestvih Ife, 

Benin in Ašanti.  

Globjo estetsko kakovost nam pogosteje razkrivajo kipci, ki so povezani z afriškimi obredi. Lahko bi 

jih označili kot »umetnost, ki se ravna po duhu«. Afriška plastika gledalcu nima namena posredovati 

narave duhovnih sil. To so obredni predmeti, izdelani za uporabo pri obrednih opravilih in namenjeni 

temu, da vplivajo na same duhovne sile, ne pa na človeškega gledalca. Prek njih naj ţivljenjska sila 
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stopi na ta svet in nanj vpliva. Za ta namen rabijo štiri poglavitne skupine verske plastike: maske, like 

prednikov ali kultne like, fetiše in relikviarje. Afričan je ţelel biti pojem enotne celosti, v katero je 

vključeval celotno vesolje. Vidni in nevidni svet, človeško in boţansko, preteklost in sedanjost, vse 

sestavlja ubrano celoto in človek se mora v to celoto vključiti. To je pomenilo, da ne sme kršiti 

tabujev, da mora opravljati obrede, pomirjati duhove, predvsem pa očarati moč, ţivljenjsko silo – t.i. 

mano –, ki se ji je treba prikupiti in jo izkoristiti za dobro plemena. Namen posebnih zvez ali kultov je, 

da z obrednimi slovesnostmi zagotavljajo rast svojega plemena, njegove ţivine in ţetve. Člani teh zvez 

imajo ob primernih časih svoje plese in obrede, s katerimi dosegajo ta namen. S temi potrebami pa je 

povezan tudi večji del afriškega kiparstva. 

Motiv jezdecev 

Zaradi bolezni in pomanjkanja paše konji v mnogih predelih Afrike sploh ne morejo obstati. Kjer pa 

jih lahko goje, jih vidimo tudi kot kipce z jezdeci. Izdelki iz niţje razvitih plemen jih kaţejo kot 

brezoblične ţivali brez anatomsko verjetne zgradbe kosti, spet drugod pa so nastale pravljično 

sestavljene ţivali, po osnovni obliki konji, a z leopardjimi ali slonjimi pridevki. Pri kipcih jezdecev je 

podoba jezdeca v primerjavi s konjem prevelika, kar kaţe na hierarhično lestvico med človekom in 

ţivaljo.  

Jezdec z obrednima palicama 

Primer takega kipca je Jezdec z obrednima palicama iz Jorube, Nigerija. Razlika v velikosti pri tem 

kipu iz slonovine je velikanska, povzročila pa jo je oblika okla, iz katerega je bila skupina izrezljana. 

Jezdec iz Benina 

Pri bronastem Jezdecu iz Benina, Nigerija, iz 16. ali 17. stoletja 

razlika v velikosti ni zelo očitna. Človek in ţival sestavljata 

ubrano, zaključeno obliko. 

Djenne figure 

Upodobljena sta jezdeca iz ţgane gline, visoka 44 cm. Eden od 

jezdecev je na konju, drug na bivolu in sta izjemno redka primera 

takšne upodobitve. Prikazujeta velik prestiţ lastnika ţivali v času 

imperija Mali. Jezdec na konju ima brado, kar pomeni, da je 

verjetno lord, medtem ko ima jezdec bivola lok, kar pomeni, da 

je verjetno vojaški poveljnik. Namena teh figuric ne poznamo. 

Ţivalska figura 

Figura izdelana iz ţgane gline je visoka 77,5 cm, iz Nigerije. 

Takšne figure so sestavljene iz valjastih oblik, močno stilizirane, oblikovanih je le nekaj 

najosnovnejših detajlov. 

Pes 

37 cm visoka plastika iz ţgane gline je bila izdelana med 13. in 16. stoletjem pri Teneku. Tu so 

izdelovali glinene pse valjastih oblik. 
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Moška maska Tabwa 

Maska je izdelana iz lesa, visoka 75 cm. Moška maska 

Tabwa utelešuje duh moškosti in je stesana v obliki bivola 

oziroma bivolje glave. Umetnik, ki je to masko stesal, je 

ujel trdnost ţivali, predvsem je to močno vidno pri 

obdelavi močnih bivoljih rogov. (J. B. Bacquart; 1998) 

 

 

UPODABLJANJE ŽIVALI V MODERNI UMETNOSTI 
Dvajseto stoletje je vso vero in trud posvečalo tistemu, kar so imenovali napredek, s tem je bil mišljen 

predvsem materialni in tehnološki razvoj. A ţe na samem začetku je marsikdo dvomil, da bo človek 

sposoben modro ravnati s svojo novo močjo. Bolj ko je zahodni svet napredoval, več je bilo takšnih, ki 

so videli, da ţivljenje postaja vse bolj razdrobljeno, da so se mesta razrasla v duhu prevzetnosti in 

zatiranja, da človek izgublja stik tako z naravo kot s svojim globjim bistvom. Nasprotno pa so nekateri 

v tem videli dokaze, da prihaja boljši svet. Verjeli so, da bosta tehnika in industrija prinesli izobilje, ki 

bo naredilo konec tekmi med narodi, ljudje pa bodo končno priznali svojo soodvisnost. Vsekakor pa je 

bil to čas sprememb. (N. Lynton; 1994) Izraz moderna umetnost je bil stoletja uporabljan za 

označevanje stila, ki je prelomil tradicijo in išče forme, ki so primernejše občutjem nove dobe.  

Umetnostna gibanja novejše dobe so bila številna. Čeprav govorimo o impresionizmu, kubizmu ali 

nadrealizmu, te različne smeri niso bile izolirane, temveč so bile med sabo prepletene in so 

soustvarjale nove in nove sloge. Lahko tudi trdimo, da v tej umetnosti dominira delo nekaj ustvarjalnih 

genijev. Pojavlja se poenostavljanje, uporaba ponavljanja, nasprotij in dvoumnih problemov vrednosti. 

Novo obdobje kiparstva je začrtal Auguste Rodin (1840–1917), ki je bil začetnik moderne skulpture. 

Njegovo delo je vplivalo na številne umetnike in njihova dela, npr.,na Andreja Deraina, Brancusija in 

Picassa. (Herbert Read; 2007)  

Dragocen je tudi prispevek simbolistične umetnosti, ki se je v zadnji četrtini 19. stoletja razširila po 

celotni Evropi. Umetniki te smeri so zavestno iskali skrite vsebine tako v svetu okrog sebe kakor v 

vzgibih svoje duševnosti. Ustvarjali so vsebinsko večplastna dela, nabita s simbolno izraznostjo. 

Dekadentni duh simbolistov in mrakobno razpoloţenje, ki prevladujeta v njihovih delih, se zrcalita 

tudi v ţivalski simboliki. Tako so se posvečali temni plati ţivali: iskri konji, ki so jih opevali 

romantiki, se zdaj spremenijo v strašljive in nevarne nočne ţrebce, belega laboda zamenja njegov črni 

bratranec, ponosnega orla izrine zlovešči vran. Novi simbolni pomeni so izrazito osebne narave in so 

razumljivi le v kontekstu umetnikovih intimnih doţivetij. To je čas, ko se je razvila globinska 

psihologija, ki je s Sigmundom Freudom in Carlom Gustavom Jungom prinesla revolucionaren 

preobrat v raziskovanju človeške duševnosti, z razlago sanj, v katerih ne manjka resničnih in 

izmišljenih ţivalskih podob, pa vtisnila neizbrisen pečat moderni ikonografiji ţivali. 

V začetku 20. stoletja se je zanimanje znanstvenikov – knjiţevnih zgodovinarjev, kulturnih 

zgodovinarjev, arheologov, zlasti pa umetnostnih zgodovinarjev, ki so se posvetili raziskovanju podob 

in pomena ţivalske simbolike v likovni umetnosti, večalo. Njihove študije so razkrile temeljne 

zakonitosti oblikovanja ţivalske simbolike in opredelile dejavnike razvoja le-te. Pojavili so se prvi 

specializirani ikonografski priročniki, posvečeni izključno ţivalim in njihovim simbolnim vsebinam. 

(T. Germ, 2006) 

Izraz ekspresionizem je bil prvotno mišljen kot zavračanje prednostnih vrednot impresionizma v 

francoski umetnosti. Izraz ekspresionizem se je prvič pojavil v berlinski reviji Der Sturm, ko ga je leta 

1911 uvedel Herwat Walden. (N. Lynton; 1994) Revolucija, ki se dogaja v umetnosti, je torej 

zaznamovana z različnimi energijami in smermi, vendar pa je vse umetnike vodil enak namen – 

poiskati simbole, ki bi primerno simbolizirali njihove notranje občutke, katere so ţeleli deliti s 
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človeštvom. Ekspresionistična umetnost odseva podobo resničnosti, kakor jo vidi umetnik. V 

impresionizmu je pomemben zunanji vtis trenutka, pri ekspresionizmu pa nasprotno, vtisi vrejo iz 

notranjosti. Tokrat so izjemno poudarjena čustva. Umetniki z deformacijo poudarijo čustva in zelo 

pomembna je njihova gesta. Značilna je tekstura, doseţena s pomočjo orodja. 

Nekateri umetniki, ki so upodabljali ţivali, so Franz Marc, Ewald Matare, Marino Marini itn. 

Konja; Franz Marc 

Franz Marc, ki se je ves posvetil krajini in ţivljenju ţivali, je 

prišel do prepričanja, da je umetnost drzen odmik od narave, 

hkrati pa most v svet duha. Primitivno ni bilo omadeţevano z 

materialističnimi vrednotami in krhkim bliščem Zahoda. (N. 

Lynton; 1994) 

Panter; Franz Marz                                     

 

 

 

 

 

Konj; Ewald Matare 

Ewald Matare je postal znan v dvajsetih letih dvajsetega stoletja, 

s svojimi upodobitvami ţivalskih figur. Njihova forma je bila 

gladka, izraţena z le nekaj osnovnimi poudarki. Njegova 

zgodnja dela so odločilno vplivala na Beuysa, ki je bil njegov 

učenec. (Ruhrberg, Scheneckenburger, Fricke, Honnef; ) 

Krava; Ewald Matare 

Bronasta skulptura krave je 

nastala v letu 1924. 

 

 

 

 

Konj in jezdec; Marino Marini 

Italijanski kipar Marino Marini se je naslanjal na dediščino 

Mediterana, Etruščanov in starih Grkov. Njegova prva skulptura 

Jezdeca in konja je nastala okoli leta 1940. Starodobni motiv 

triumfa junaka je pretvoril v moderno sintakso. Sprva sta bila 

človek in konj harmonično zdruţena, kasneje pa je motiv dobil 

moč izraza mračnega pogleda na svet. V petdesetih letih sta 

jezdec in konj zdruţena v enem samem velikem bloku, preţeta z 

napetostjo padlega junaka, ki izraţa poraz in ne zmage. Z 
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barvanjem z bledimi zemeljskimi toni ter z grobimi kretnjami doseţe učinek načetega kamenja s 

fosilnimi ostanki. Na koncu se konj razgradi. Marini je svet po vojni videl z izjemno pesimističnimi 

očmi, kar vidno vpliva na njegovo ţivljenje. (Ruhrberg, Scheneckenburger, Fricke, Honnef; ) 

                               

Primitivizem, ki se pojavi, pomeni poseganje po prastarih in hkrati novih virih, iskanje brezčasnega 

sveta, da bi ponovno vzpostavil kulturno ravnovesje. Rodi se abstrakcija in z njo kubizem. Eksotični 

umetnoobrtni izdelki so zavračali načelo posnemanja. Pri afriških rezbarijah je bila občudovana 

predvsem dramatičnost, s katero so bili predmeti iz narave na novo oblikovani v ekspresivnem, 

pogosto ritmičnem učinku njihovih oblik. Sporočilna moč teh oblik nakazuje na to, da je vsem ljudem 

skupen nek prvinski, v osnovi poetični jezik, ki je v dolgoročnem smislu učinkovitejši od jezika 

trenutnega tekočega sporazumevanja. In vendar še danes večina ljudi zahteva, da morata biti slika ali 

kip upodobitev nečesa prepoznavnega, po moţnosti všečnega. Celo Picasso je sprva zavrnil umetnost 

povsem abstraktnih form. Tako se je med predmetno in abstraktno umetnostjo dvignila pregrada, ki 

obstaja še danes. (N. Lynton; 1994) Izraz kubus, ki je bil spontano uporabljen s strani kritikov in 

novinarjev, da bi opisali učinek razstavljenih slik Picassa in Braqua iz leta 1910, je beseda, ki opiše 

tridimenzionalnost njunih del. Skulptura v začetkih te smeri je bila pod močnim vplivom slik Cezanna 

in afriške plemenske plastike. Picasso in Braqe sta v letu 1908 postala tesna prijatelja in tudi delala 

skupaj. Lahko rečemo, da sta kljub vzajemnemu vplivu pri ustvarjanju med umetnikoma na Picassa 

vplivali predvsem primitivna in pa črnska umetnost, medtem ko se v delih Braqua vidi vpliv 

Cezannovih slik. (Herbert Read; 2007) Brancusi, Picasso, Boccioni, Duchamp-Villon, Archipenko in 

Naum Gabo so osvobodili formo tradicije, zrušili organski kontekst in anatomijo pretvorili v 

avtonomijo. Skulptura se je vrnila k originalni formi materiala, bloku in grobemu klesanju. 

Vključevala je elemente primitivne umetnosti, kateri so bili tedanji umetniki izjemno naklonjeni. 

Prazen prostor, ki je prodrl v skulpturo, je postal aktiven del forme in forma sama. Skulptura se je 

nadaljevala v prostor, izraţen je bil odnos z okolico. Vse novosti, ki so se v umetnosti pojavile med 

letoma 1906 in 1916, so bile podkrepljene z analiziranjem in najnovejšimi znanstvenimi, psihološkimi 

in filozofskimi dognanji in teorijami. Pojavilo se je vprašanje o formi, strukturi, proporcih, 

ekspresivnih energijah. (N. Lynton; 1994) 

Bikova glava; Pablo Picasso 

Leta 1943 je pričel s serijo konstrukcij, izdelanih iz kosov kovin, ki 

jih je našel in izbral po naključju. Te izjemno poenostavljene oblike 

so bile zreducirane do same konture. Daniel-Henry Kahnweiler jih je 

opisal kot risbe v prostoru. V tem obdobju je izdelal serijo skulptur, ki 

so bile bizarne in brez primere, osnovane le na kiparskem konceptu, 

ki se naslanja na risarske in slikarske tehnike. (Ruhrberg, 

Scheneckenburger, Fricke, Honnef; ) Tako je nastala Bikova glava. 

Picasso je pri ustvarjanju vedno sledil svojim občutkom in notranjim 

vzgibom, konstrukcij nikdar ni sestavljal racionalno. Tako je nastala slavna skulptura Človeka z ovco, 

za katero je osnutke delal več kot dva meseca. Ko se je je naposled lotil v glini, se je zbal, da se bo 

zrušila. Zato je še nedodelano hitro vlil v bron, kar pa ji navsezadnje daje njen neponovljivi čar. 

 



51 

 

Koza; Pablo Picasso 

Izdelave svoje Koze se je lotil drugače. Naprej je nastala ideja, nato je 

dan za dnem na odpadu iskal primerne kose materiala. Tako jo je 

sestavil iz kosov porcelana, lončkov za roţe, kovinskih cevi,... 

 

 

 

 

Opica z mladičem; Pablo Picasso 

Njegova Opica z mladičem je bila ustvarjena podobno kot koza. Glavo 

pavijana je npr. izdelal iz dveh avtomobilčkov svojega sina. (Ingo F. 

Walther, 2007) 

 

 

 

 

 

Čarobna ptica; Constantin Brancusi 

Čarobna ptica iz leta 1910 je prva izmed skupine sorodnih skulptur, 

ustvarjenih v marmorju ali v motno do visokega sijaja zglajenem 

bronu. Brancusi je kasneje izdelal serijo vitkejših in navzgor 

hrepenečih Ptic, ki so postajale vse bolj gibke in breztelesne.  
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Ptica v prostoru; Constantin Brancusi 

Ptica v prostoru predstavlja vrhunec Brancusijevega dela, motiv je 

razvijal kar nekaj časa. Osredotočil se je na gibanje ptice in na njene 

fiziološke značilnosti. Začel je z upodobitvijo mistične govoreče ptice, 

ki jo je postopoma razvijal in poenostavljal, dokler sploh ni bila več 

abstraktna podoba ptice, temveč je utelesil letenje samo. Do visokega 

sijaja zloščena površina dobi značaj ogledala in ustvari povezavo med 

modeliranim prostorom znotraj in prostim prostorom izven skulpture. 

(Ruhrberg, Scheneckenburger, Fricke, Honnef; ) 

          

Konj; Raymond Duchamp-Villon 

Njegovo kubistično izraţanje doseţe vrhunec v številnih verzijah 

Konja, ki ga je Raymond Duchamp-Villon ustvarjal med 1914 in 

1918, pri čemer je viden vpliv Archiplenka. Konj je narejen iz 

ravnih linij, zavojev, spiral, lukenj in lokov. Je demonski hibrid, v 

katerem vidimo sintezo mehanske strukture in naravo ţivali. 

(Ruhrberg, Scheneckenburger, Fricke, Honnef; ) Oble mase so 

polne ţivljenja, na edinstven način so usklajene z drugimi 

elementi, ki so linearni in delujejo kot stroj. Zdruţevanje ţivali in 

stroja daje edinstven izraz kubističnemu principu. (Ţ. Bazen; 

1976)  

 

Druga svetovna vojna je pustila pečat tudi na umetnosti. Picassov Človek z jagenjčkom prebudi 

arhaično podobo dobrega pastirja, medtem ko njegova Glava smrti opominja na vojne grozote. Vendar 

pa se pojavi tudi ekspresija neke nove svobode. Neusahla dejavnost Arpa, Braquea, Legerja, Miroja, 

Matissa in Picassa je bdela nad ustvarjanjem mlajših rodov. Picassova kiparska dela so do leta 1927 

slonela na njegovih slikah. Po tem letu se njegova skulptura osamosvoji. 

Okoli leta 1960 sta na površje prišli dve poglavitni sili modernizma, in sicer kompozicija ter 

psihologija. Pojavile so se ikone univerzalne harmonije in stil umetnosti, ki je bila skoraj mistična pot 

avtorja, njegove ali njene narave, podpisa in geste. Nove smernice so bile socialnost, ţivljenje, 

realnost, tehnologija, lepota elementov, nebo, poulično ţivljenje, medijski svet. V svet umetnosti je 

vstopilo veliko hlepenje po ţivljenju in pa medijski svet. (Ruhrberg, Scheneckenburger, Fricke, 

Honnef; ) 

Ţivalska piramida; Bruce Nauman 

Ena najbolj fundamentalnih izkušenj se je pojavila v poznih 

šestdesetih in začetku sedemdesetih z uvidom telesa kot medija. 

Bruce Neuman je to izkušnjo uporabil v svojih delih. Svoje telo je 

uporabil kot inštrument, s katerim je raziskoval umetniški prostor in 

identiteto umetnika. Kasneje je šel korak dlje, vse do točke, ki je 

šokirala gledalca. Socialna kritika je postala očitna. V tem obdobju 
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je naredil skulpture kloniranih teles divjih ţivali (Ţivalska piramida, 1989). Telesa so se izdelana iz 

plastike kopičila v nočni mori genetskega inţeniringa. (Ruhrberg, Scheneckenburger, Fricke, Honnef; 

) 

         

Pes-balon; Jeff Koons 

Jeff Koons se ukvarja s transformacijo vsakdanjih objektov v 

umetnost. Njegovo delo se včasih zdi nedvoumno plitko, medtem ko 

sam zatrjuje, da izraţa neizrečene, skrite globine. Njegov doprinos 

umetnosti naj bi bila predvsem brezpomenskost in banalnost.  

 

 

Zajček; Jeff Koons 

Koonsov izvorni material je kič. Politično/estetsko strategijo 

polaščanja in njegov model »readymade-a« so iznašli dadaisti na 

začetku dvajsetega stoletja kot sredstvo za demokratizacijo umetnosti. 

Duchamp in dadaisti so s polastitvijo (re)kontekstualizirali vsakdanje 

predmete, da bi nasprotovali avtorizirani kulturi in njeni 

institucionalizirani umetnosti. 

 

 

 

 

Kuţek; Jeff Koons 

Leta 1992 je po naročilu za razstavo v Bad Arolsenu v Nemčiji ustvaril 

Kuţka (Puppy). Trinajst metrov visoka skulptura kuţka (škotski terier) 

je sestavljena iz jeklenega ogrodja, na katerem so različne roţe. 1995 

ga razstavijo in postavijo v Sydneyju, 1997 skulpturo kupi Solomon R. 

Guggenheim Foundation in ga postavi na teraso pred Guggenheim 

Museum Bilbao. Od tod leta 2000 roma v New York na začasno 

razstavo v Rockefellerjevem centru. 
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Mati in otrok ločena; Damien Hirst 

Damien Hirst zdruţuje ostrino s provokativnim humorjem in 

visoki profesionalizem z resnico do sebe. Ustvaril je niz 

nenavadnih del. Leta 1995 je dobil Turnerjevo nagrado. Ko 

se je leta 1997 priključil na »Sensation« na Royal Academy, 

je nastalo nekaj dramatično čistih, izjemnih del. Bil je 

naveličan norosti lačnih medijev in se odmaknil od doslej 

neprestanih nizov mednarodnih razstav. Uspeh vseh 

Hirstovih najboljših del leţi v njihovi mračnosti, 

provokativnosti in vznemirljivosti.  

Morski tiger; Damien Hirst 

V steklene posode, polnjene s formaldehidom, je umestil 

različne ţivali. Morski tiger v notranjosti ene od takšnih 

posod nas opominja na krhkost in potencialno nevarnost. 

Obenem pa velika steklena posoda spominja na domač 

akvarij.  

 

Ločen od tropa; Damien Hirst 

Najbolj preprosto Hirstovo delo v smislu njegove domiselnosti in hkrati najbolj zapleteno v smislu 

pripovedi je »Ločen od tropa«. Ţival lahko opazujemo in vidimo vse detajle. Človek se zave grenkosti 

in religiozne note s sentimentalnim prizvokom stanja biti pokopan ţiv v tekočini.  

Ta mali pujsek je odšel v trgovino, ta mali pujsek je ostal 

doma; Damien Hirst 

V devetdesetih letih so nas v medijih napadale podobe 

umirajočega goveda. Medicinski poskusi na ţivalih, 

kloniranje, recikliranje ţivalske krme, BSE ter kruti, surovi 

športi so mnogo ljudi prisilili, da so spremenili pogled na ţivalsko blaginjo in uţivanje mesa. Opazil se 

je tudi premik podeţelske tradicije v sodobnejšo miselnost. Celo male domače ţivali so postale 

vprašanje morale. Pod vplivom vseh teh dilem je Hirst od sredine devetdesetih razstavljal na pol 

secirane krave in pujse. Mnoţični strah in frustracije je izrabil v izraţanju svojih pogledov in 

umetnosti. 

USTVARJALCI NA SLOVENSKEM 
Štirje psi; Anton D. Fernkorn 

Ena od ljubljanskih znamenitosti so štirje iz ţeleza vliti 

psi, postavljeni pod stopniščem Tivolskega gradu. Znano 

je da so izdelani brez jezikov, od tod govorica, da je avtor 

zaradi tega storil samomor. V resnici pa je bil kipar, ko so 

leta 1864 pse postavili, ţe bolan in najverjetneje so jih 

dokončali njegovi učenci. Veličastne realistično 

upodobljene ţivali zbujajo radovednost in občudovanje. 

(Š. Čopič, D. Prelovšek, S. Ţitko; 1991) 
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Zmaji na Zmajskem mostu; arhitekt Jurij Zaninovič 

Mestna občina ljubljanska je na mesto dotrajanega Mesarskega 

mostu sklenila postaviti nov most, ki naj bi bil odkrit na 40-

letnico vladanja cesarja Franca Joţefa I. (1848–1918). Vendar pa 

se izvedba jubilejnega mostu ni uspela uskladiti s cesarjevimi 

jubileji. Izgradnja mostu je bila dodeljena renomiranemu 

dunajskemu podjetju Pittel & Brausewetter, ki je imelo svoje 

arhitekte oblikovalce – tako je ljubljanski most oblikoval arhitekt 

Jurij Zaninovič. Krilati zmaji, ki so odgovarjali mestnemu grbu, 

so bili sprva zavrnjeni zaradi velikih stroškov izdelave, kasneje 

pa jih je naročnik sprejel, vendar v nekoliko cenejši različici. 

Izdelalo jih je dunajsko podjetje A. M. Beschorner, ki je 

arhitektovo risbo dalo umetniku kiparju, da je izdelal model, po 

katerem so zmaji narejeni. Zmaji so izdelani iz tolčenega bakra 

in tanjeni. (Š. Čopič; 2000) Motiv mogočnih pošastnih ţivali je 

vzet iz findesièclovskega fantazijskega sveta. Tudi vso ostalo 

okrasje je izdelal Jurij Zaninovič. Elegantna secesijska celostna podoba mostu v Sloveniji nima para. 

Most so slovesno otvorili 1901, 1919 so ga poimenovali Zmajski most, 1984 pa temeljito obnovili. (Š. 

Čopič, D. Prelovšek, S. Ţitko; 1991) 

Favni; Lojze Dolinar 

Za preţivetje je delal vse mogoče plastike in na razstavah je 

postala očitna slogovna mešanica tradicionalnega realizma, 

secesijsko zvitih figur z dekorativnimi dodatki in novobaročnih, 

pretirano debelih favnov. Leta 1920 je odpotoval v Ameriko. V 

New Yorku je dobil delo v ateljeju znane kiparke Malvine 

Hoffman. Kot Rodinova učenka je imela lepo zbirko njegovih 

plastik.  

Spomenik kralju Petru I. KaraĎorĎeviću; Lojze Dolinar 

Dolinar je v svojih prvih letih aktivnega kiparjenja takoj pokazal 

velik osebni interes za spomeniško plastiko. Bil je prisoten 

povsod, kjer se je kaj dogajalo, in sam je bil pripravljen 

prispevati kiparski deleţ k dviganju narodne zavesti. Prvo večjo 

zbirko osnutkov za spomenik kralja Petra I. KaraĎorĎevića je 

zbral za natečaj leta 1926. Dolinar je sodeloval z osnutkom 

stoječega vladarja z alegoričnimi figurami ter z osnutkom 

vladarja na konju. Imel je več osnutkov, enega na vzpenjajočem 

se konju, leta 1930 so izvedbo prepustili arhitektu Joţetu 

Plečniku in Dolinarju. Plečnik je izbral kiparjev osnutek konja, ki 

stoji trdno na tleh. Odločitev za črni podpeški kamen je zahtevala 

spremembo osnutka. Zaradi njegove drobljivosti je kipar zapolnil 

odprtino med konjevimi nogami. Plečnik je spomenik postavil 

pred Magistrat, pravokotno na fasado, zaradi česar je moral 

Dolinar svoj model močno zniţati. Spomenik je bil odkrit leta 1931. Italijanske okupacije so spomenik 

leta 1941 razbile kot simbol drţavne suverenosti.  
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Spomenik kralju Aleksandru I. KaraĎorĎeviću; Lojze Dolinar 

Zadnji mirni čas med obema vojnama je Dolinar sklenil s pripravljanjem spomenika kralja Aleksandra 

I. KaraĎorĎevića, ki ga je izdelal in odlil v Beogradu. Bronasti konjeniški kip je bil odkrit leta 1940 v 

Zvezdi v Ljubljani in nekaj mesecev kasneje so ga italijanske okupacijske sile razbile. Elegantna, 

lahkotna upodobitev jezdeca in konja je imela dobro razmerje 

med realističnimi prijemi in klasicistično zglajenostjo. Dober in 

dinamičen je bil prednji pogled, manj prepričljiv pa stranski 

zaradi premika konjevega dolgega trupa. Kritika tega spomenika 

se ni tikala Dolinarjeve rešitve, pač pa samega konjeniškega kipa, 

ki v sodobni umetnosti nima več pravega prostora. Svetovni 

pregledi kiparstva 20. stoletja jih skoraj ne poznajo, omenjen je 

Bourdellov konjeniški kip generala Alvearja v Buenos Airesu 

(1923), za Jugoslavijo Meštrovićeva Indijanca v Chicagu (1928), 

za domače obzorje pa je bil najuspešnejši kipar konjeniških kipov 

Antun Augustinčić.                      

Spomenik kralju Aleksandru I.; Boris Kalin 

Načrt je predvideval spomenik na preurejenem Trgu svobode, na njegovi zahodni polovici ob 

mariborskem gradu. Na natečaju za ureditev trga sta zmagala arhitekt J. Černigoj in kipar Boris Kalin. 

Bronasti kip kralja na konju je bil po maketi obrnjen z zadnjo stranjo proti arkadam mariborskega 

gradu. To je pomenilo dober pogled s tedanje Aleksandrove ceste. Kipar je po predhodnem tretinjskem 

modelu in kipu konja v naravni velikosti (odlit v mavec, ohranjen) izdelal model kraljevega kipa v 

dogovorjeni velikosti. Uresničenje načrta je prehitela vojna. (Š. Čopič; 2000) 

Spomenik padlim junakom; Josip Urbanija 

V Sarajevu so na partizanskem pokopališču v Koševu ohranili spomenik iz prve svetovne vojne, ki 

predstavlja mogočnega leva na podstavku. Spomenik je iz betona, podstavek z močno členjenim 

ostenjem ima v tlorisu eliptično obliko. Lev preţi na podstavku, šapa sega preko prednjega roba, 

glava, ki jo skriva razmršena griva, je obrnjena na stran. (Š. Čopič; 2000) 

Ţrebiček; France Kralj 

V prvih letih tretjega desetletja nastane nekaj sto primerkov 

modelirane male plastike, ki v umetnikovem opusu zavzemajo 

izjemno mesto, saj razodevajo spretnost obdelave materiala in 

neizčrpnost umetniške imaginacije. V kriznem obdobju svetovne 

zgodovine je Kralj jasno zaznal idejne in ideološke tokove, ki so 

ob vse bolj zaostrujočem se soočenju totalitarizmov napovedovali 

propad individualnih vrednot. S spretno napisano avtobiografijo 

Moja pot (1933) je utemeljil izvor individualnega umetniškega 

creda in napovedal vztrajanje na avtonomnih ustvarjalnih 

izhodiščih izven sistemsko vodenih okvirov. Zlasti v kiparstvu je 

v tem času vidna obogatitev opusa z ţivalsko motiviko. Za 

Ţrebička je leta 1937 na svetovni razstavi v Parizu prejel 

mednarodno priznanje.  

 

Priroda; France Kralj  

Dolinarjevo plastiko iz umetnega kamna je Mestna občina ljubljanska postavila na Muzejski trg. Kip 

predstavlja zgornji del ţenske figure, od katere na čelni strani najizraziteje vidimo roke, ki objemajo 

kravjo glavo, dojenčka in ţitni snop, njena glava pa deluje kot vrh kopaste kompozicije. Plastika je 
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bila razstavljena na Umetnostni razstavi v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. Sodeč, da gre za vrtno 

plastiko, so odgovorni mestni odbori odobrili, da ga postavijo na Muzejskem trgu v bliţini nunskega 

zidu. Kip so močno poškodovali, čemur je sledila odstranitev z javnega mesta. O nadaljnji usodi kipa 

ni znane evidence. (Š. Čopič; 2000) 

Krilati lev; Ivan Jurkovič 

Na vogalu pod strešnim vencem mogočnega stanovanjsko-trgovskega poslopja Grafije arhitekta 

Vladimirja Šubica čepi bakrena skulptura krilatega leva, ki v šapah drţi grafični simbol. Ivan Jurkovič 

je izdelal zelo stilizirano orientalsko hibridno zver. Grafični simbol je dvojni tampon, sestavljen v 

kroglo, ki je simbolično učinkovita oblika za svetovno razširjenost grafične industrije ter duhovnega 

potenciala, ki ga tiskarstvo omogoča. (Š. Čopič, D. Prelovšek, S. Ţitko; 1991) 

Pot; Janez Boljka 

Boljka svojo kiparsko poetiko gradi na figuri, pri kateri je razvil svojo likovno govorico, ki je nastala v 

razmerju med izbrano mitologijo, antropologijo in antropocentrizmom. Zanaša se na intuicijo in na 

sposobnost preiti od površinskega ogledovanja v globino, v samo strukturo objekta. Tako vzpostavlja 

stik med vidnim in nadrealnim svetom, med številnimi pojavnimi oblikami prvega brez obvezujoče 

anekdotičnosti in literarnosti. Animalizem, kot idejni problem v umetnostnem jeziku, Boljka izrablja 

prek ostankov, ruševin civilizacije, tehnično-industrijskega sveta, za izraţanje svojega razmišljanja o 

pojavnih problemih druţbenega zla, ki smo mu priča v našem vsakdanjiku. Boljkov animalizem je 

svojevrstna projekcija strahov pred splošnim zlom in odtujenostjo, ki jo povzroča tehnološki napredek 

današnje civilizacije. Prva ţivalska upodobitev je nastala še v študijski dobi, upodobil pa je zobate 

ptiče, ki jih je kipar uporabil v simbolični razseţnosti, upodobil jih je v nekaterih zgodnjih reliefnih 

kompozicijah, v prvih grafičnih listih globokega tiska in pa kot sestavne dele v začetni monumentalni 

kiparski kompoziciji v ţelezu (Pot). Pri zadnji so ti ptiči spremljali večnega popotnika Ahasverja – to 

je ţelezni ptič, ki je vpet na popotnikove prsi. Nadrealno videnje, ki se ga je Boljka loteval ţe 

uvodoma, je tokrat pridobilo simbolne atribute. 

Ţalostna druţina; Janez Boljka 

Leta 1958 je nastalo prvo pomembno delo Ţalostna druţina (mavec, kasneje bron), pretresljiva 

portretna študija opičje skupine, ki dosega v kombinaciji polne in votle plastične gmote, stilno rešene 

v neke vrste naturalističnem nadrealizmu. Od tod kipar krene proti fantastični, tudi groteskni 

pojavnosti ţivali, predvsem opičjega para, bikov, nosorogov. Forma je razgibana, plašč z odprtimi, 

tudi votlimi prostori, opredeljenimi s slikovito razjedenim robom in razpadajočo teksturo. Grotesknost 

se pokaţe v idejnem smislu – pred nami se pojavi ţival atomskega časa.  

Opičja druţina; Janez Boljka 

V letu 1980 se v Boljkovem kiparstvu zgodi velik premik, in sicer v smislu še intenzivnejše 

psihološko skulpturalne metafore, ki se kaţe v abstraktno obarvani kiparski gmoti, kjer prevladujejo 

konkavne oblike z izrazito razjedeno, dobesedno razţrto površino. Ţivalska masa doţivlja likovno 

dosledno vizualno razkrajanje. Opičja druţina iz leta 1980 (aluminij) deluje kot vklenjena v 

industrijsko strogi, brezčutni oklep, v ţivalsko maso pa so se vtisnile industrijsko oblikovane oznake.  

Ciklusa bikov in nosorogov; Janez Boljka 

Pri bikih in nosorogih se kipar v svojem prizadevanju za psihološko skulpturalno metaforo opre na 

samo fizično, močno pojavnost samcev, na njihov vedno šibkejši ţivalski gon kot naravni klic po 

ohranjanju rodu. Kiparska gmota v ciklusih bikov in nosorogov deluje prepričljivo zlasti v svoji 

abstraktni formi plašča, na katerega zunanjščini so konveksno poudarjene, anatomsko značilne 

figurativne oznake. Kipar sledi svoji vsebinski intenciji asemblaţnega načela, operira z deli strojev in 

vijakov, namerno pušča kanale v pomenski funkciji napada ali razjedanja organske mase.  
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Naslednji posamični ţivalski primeri, nastali po letu 1980, ostajajo del kiparjeve interpretacije videnja 

novega sveta: zlovešči krokar togega, mehansko sestavljenega videza, leopard, povodni konj, kozorog, 

divja svinja v agresivno grozeči drţi, vendar ţe značilno prizadeti po površini, z globokimi 

razkrajajočimi utori. Pestrost ţivalske motivike po letih 1980 je kljub vsemu izredno selektivna, vpeta 

v določen pomensko-znakovni komunikacijski krog, v katerem se kipar giblje večino svojega časa.  

Boljka je popotnik v notranjem času in prostoru, kjer se domišljija, vizionarstvo polno grotesknih 

svaril in zaznava eksistencialnega nelagodja zlivajo v trdne podobe človeštva, ki je razţrto, raztrgano 

in razmesarjeno vse do kit in sklepov, kjer se ţe pokaţejo znaki robotizacije, mehanični deli, 

tovarniški ţig, umetne transplantacije. Boljka je pripovedovalec in sestavljalec podob in oblik. 

Raziskuje, ţivi, tolmači, se odziva in si izmišljuje delovne procese in figure, ki poročajo o njegovi 

vznemirjeni zavesti, njegovi ţelji po komunikaciji in odrešitvi. Na poti do vse večjega prečiščevanja in 

vse natančnejšega opredeljevanja umetnik prispe do ţivalske skulpture kot metafore, ki se iz 

človekove usode razširi na poloţaj narave, na zaznavo psihološkega statusa v kozmičnem odnosu. 

Opice, biki, pume, konji, ovni in nosorogi postanejo nove mitografije moči, obupane napadalnosti, 

ţivljenjske napetosti, eksistencialne volje, krika, erotične potence in silovitosti, ki jo še krepi igra 

gmot, tako globoko izdolbenih, da je še bolj poudarjen ritmični utrip snovi. 

             

Parcours; Lujo Vodopivec 

V delu Luja Vodopivca je močna povezava kiparskih elementov in 

namestitve. Eden izmed njegovih najljubših elementov je okrogel, 

grotesken nekonjski konj. V delu »Parcours« se njegovi konji soočijo 

z ţivo pobarvano oviro. V tem delu so prisotni elementi premika in 

integracije, ki gledalcu odprejo vrsto novih vprašanj.  

 

 

Bik; Drago Tršar 

V delu Bik (1954, bron, višina 21 cm) je zgnetena gmota napadalnega 

bikovega trupa s krepkimi rogovi v obliki polmeseca, prikaz 

prehajanja energije v gmoto. Napeta gmotnost trupa nakazuje sunek, 

udarec naprej, prišiljena opornika prednjih nog se samo spodaj 

sploščita v zavoro, da je kipar lahko pridrţal ta sunek vsaj za trenutek. 

 

Bik; Drago Tršar 

Slikovitega napadalnega bika iz mavca v nezadrţnem gibanju je izdelal leta 1957. Šilaste noge so 

vzpete na prste, trup je vrtinčasta gmota, ki se je še bolj povesila naprej. Udarca te aerodinamične 

forme ni več mogoče zadrţati, rogovje ni več polmesec, temveč se je razvilo v napadalno oroţje. 

Nočni pes; Drago Tršar 
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Nočni pes (1954), ki je zaustavljen v hipu napadalnega poloţaja, pa je podoba od znotraj zavrte 

napadalnosti. Razpotegnjeni mišičasti trup se je v hipu zaustavil. Razkrečene, zavirajoče, prišiljene 

noge so vzpete na izredno močne, napadalne, a ta hip zavirajoče kremplje, ušesa pritegnjena, nos 

vzdignjen, razprta in reţeča usta pa z grozečimi čekani tulijo prvinsko tesnobo, stisko noči, večno 

ogroţenost bitij teme.  

Fosili; Jiři Bezlaj 

V delu Jiřija Bezlaja je vseskozi prisotna močna simbolika in, ker sam pravi, da kamnu, ki ga 

izklešemo, damo novo, močno energijo, lahko verjamemo, da je v predelavi večjih skulptur v več 

manjših prisotna simbolika. V začetku devetdesetih, ko je za sabo ţe imel nekaj pomembnih razstav, 

se je prijateljem, ki so mu kipe pomagali spravljati na odpad, zazdelo te serije kipov škoda in so jih 

raje odnesli v gozd. Tam so jih razpostavili med drevesa, kjer so te skulpture postale del gozda, 

podrast jih počasi prerašča, spreminjajo se v naravo. Med njegovimi kipi so tudi marmorni podstavki 

za kamne, ki jih je obdelala narava, razstavljeni leta 1986. Bezlajeve fosile lahko poveţemo z 

razmišljanji o navzočnosti umetnosti v sami naravi, v njenem delovanju in o tem, ali ni tu prisotna 

neka podobotvorna inteligenca. Bezlajev kiparski način temelji na fizični materialnosti, na dotiku, na 

čutnem, obenem pa njegova kiparska praksa kaţe na nekaj nematerialnega, kot proces, v katerem se 

materialne realizacije lahko zdijo zanemarljive. 

Vozli in kače; Jiři Bezlaj 

Prva dela v kamnu so bili vozli in kače. Konceptualno so se povezovala z raziskovanjem starih religij. 

Belkasta plastika je nastajala v travertinu in marmorju. Ta dela so se navezovala na obliko in pomen 

starih egipčanskih simbolov, na predromansko pletenino in na simbolično obliko predkolumbijske 

kačje ornamentike.  

Prebivalec kamna; Jiři Bezlaj 

V letu 1987 so pričele nastajati skulpture, ki so se močno razlikovale od prejšnih vozlov in kač. Za 

spremembo je bilo deloma krivo potovanje v Indijo. Na poti ga je navdušilo tudi starogrško kiparstvo. 

V tem letu je nastala marmorna skulptura Prebivalec kamna, okamenina neke štirinoţne ţivali – morda 

konja ali psa. Pričel je uporabljati kamen iz kamnoloma Lesno Brdo, kamen si je, v njegovi prvotni 

obliki, ogledal ţe v kamnolomu, še preden je ta postal gladek blok, primeren za prodajo.  

Ţrtveniki; Jiři Bezlaj 

Leta 1995 se je zgodila razstava v Beţigrajski galeriji. Tokrat je Bezlaj postavil ţrtvenike, pol 

obdelane kamne, ki so na razstavi stali drug na drugem. Natančno in anatomsko pravilno klesane 

ostanke ţivalskih teles je postavil na neobdelane kamne. Tak primer je na piedestal postavljen fosil 

konjske glave. Posamezne enote so bile grajene na treh stopnjah: osnova je na tleh nasut pesek, na 

njem je postavljen neobdelan kamen, ki predstavlja ţrtvenik, na njem pa kosi, ki predstavljajo dele 

ţrtvenih ţivali. Razstava je bila simbolična instalacija ţrtvovanja, za katerega pa umetnik pravi, da je 

bil pravzaprav le podoba, ostanek dogodka, saj se magični obred ustvarjanja odigrava v ateljeju, v 

samoti.  
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OPIS LASTNEGA DELA 
 

V kiparskem delu te naloge orisujem razvoj lastnega upodabljanja ţivali. Od trdih in teţkih skulptur, 

izdelanih iz gradbenega materiala, siporeksa, ţice, mavca ter izravnalne mase sem potovala preko 

skeletne gradnje k svetlobi in lahkosti. V zadnjih delih se posvečam diametralnostim med lahkotnostjo 

in mogočnostjo, polnostjo in skeletnostjo. Ves čas dela sem se naslanjala na simboliko, tako uradno 

kot osebno.  

Simbolika, ornamenti, jasne linije, elegantne vitice in zavoji, ki rastejo po objektu, ki ţari v 

lahkotnosti, prepušča ali celo oddaja svetlobo, vse to so značilnosti obdobja, ki me še posebej 

navdihuje. Art nouveau je bil tako stilna smer umetnosti kot tudi duhovno gibanje. Lastni časopisi, 

plakati, preobrazbe na področju umetnosti so bile plod tega novega gibanja, ki se je odraţalo na vseh 

področjih. Gibke napetosti, na pol abstraktne na pol cvetlične ornamentike, kakršno sta razvila 

Hermann Obrist in njegov učenec Endell, stoje na začetku abstraktne plastike. Sodobniki so se docela 

zavedali povezav med abstraktnimi in okrasnimi oblikami, ki jih je docela razvil findesièclovski slog. 

Okrasje je iskalo navdih v naravnih oblikah, raziskovali so prosojnost in barve. (A. Schug; Naša doba) 

Novosti, povezane s simbolistično ikonografijo, so se materializirale v valoviti liniji, ploskovitosti, 

vpeljavi vegetabilne in geometrične ornamentike ter stapljajočih se oblikah. Pojavljala se je teţnja po 

izraţanju gibanja, zanimanje je vzbujalo vse, kar je bilo povezano z elementom vode in fluidnosti, 

teţnje po takšnem upodabljanju brez dvoma kaţejo na večpomensko simboliko vode, ki je dobila 

duhovne dimenzije.  

Slovenski kipar Joţef Ajlec (1874–1944) je bil znan po ikonografiji in upodabljanju ţivali pod 

vplivom secesijskega sloga. Za figuri Ligije in Ursusa (1909), ki snov črpata iz Sienkiewiczevega 

romana Quo vadis, natančneje iz odlomka, ko ukaţe Neron privezati golo kristjanko Ligijo na bikov 

hrbet, dokler je ne reši velikan Ursus, je prejel akademsko nagrado. Kompozicija je diagonalno 

formulirana. Ţensko telo se staplja z bikovim hrbtom in simbolično izraţa neusmiljen boj za ţivljenje.  

 

 

 

 

 

 

Kipar Josip Urbanija (1877–1943) je z motivom krilatega luciferskega jezdeca, ki s svojim konjem 

neusmiljeno tepta ţrtve do skrajnosti, razvil fenomen dramatičnega gibanja. (R. Simonšek; Slovenska 

secesija) 
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Secesija in njene lahkotne prosojne oblike so pustile lep pečat v oblikovanju nakita in mali plastiki. 

Francoski kipar René Lalique (1860–1945) je svoj navdih poiskal v oblikovanju in barvanju stekla, ki 

ga je prepletal z kovinami.  

 

 

 

Belgijski ustvarjalec Philippe Wolfers se je izučil v očetovi zlatarski delavnici v Bruslju. Sprva se je 

osredotočal na izdelovanje nakita, pri čemer je v drobno plastiko vpletel slonovino. Kasneje je 

izdeloval kipe, keramiko, pohištvo, njegov slog pa je postajal bolj in bolj geometričen in abstrakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secesija se je dotaknila arhitekture, slikarstva, kiparstva, literature, tudi okraševanja uporabnih 

predmetov, oblikovanja luči, tekstila, pohištva in nakita. Rastlinsko okrasje se kot rdeča nit vije v 

ritmih, ornamentih preko predmetov, navdihnjenih v tem obdobju. Ta stil je šepetal načelo: »umetnost 

naj bo način ţivljenja.« Pogosto je na umetnike vplivala japonska umetnost, izkoriščali so steklo, 

prosojnost v sozvočju z drugimi materiali. Narava je bila neizčrpen vir navdiha, prav tako simbolika.  
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Ptici v letu 

Pri oblikovanju prvega kipa me je prevzela mistična simbolika goloba. Golob je v srednjeveški 

ikonografiji zasidran tudi kot simbol boţje milosti, usmiljenja, odpuščanja, miru in sprave, kar izhaja 

iz biblijskega vesoljnega potopa in Noetove rešitve. Golobica, ki Noetu prinese oljčno vejico, sporoča, 

da se vode umikajo in da je boţja jeza pri kraju. Ob vseh pomenih je treba posebej poudariti, da bel 

golob v krščanski ikonografiji najpogosteje simbolizira Svetega duha in se v tej podobi pojavlja v 

najrazličnejših motivih, od Marijinega oznanjenja, Krsta v Jordanu do binkošti in prizorov nebeške 

slave. V srednjeveški kulturi golob simbolizira tudi Kristusa Odrešenika. Takšen pomen izhaja iz 

nekaterih svetopisemskih odlomkov in iz Fiziologa, kjer piše, da se golobi druţijo v jate in jato vodi 

rdeče obarvan golob. Ta ima tolikšno moč, da pod svoje okrilje zvabi še divje golobe. Alegorični 

komentar dodaja, da je rdeči golob Kristus, ki vodi vernike in ima moč, da k sebi prikliče tudi 

neverujoče. V renesančni hieroglifiki črna golobica simbolizira ţalujočo vdovo, ki ostane do smrti 

zvesta umrlemu soprogu. V emblematiki pa golob največkrat zaznamuje plašnost. V novem veku je ta 

ptica prevzela vlogo hitrega sla. Zaradi nezmotljivega nagona, ki poštne golobe vodi pri opravilu, so 

postali simbol natančnosti, zanesljivosti in predanosti. 

Golob pa je ţe od antike posvečen tudi boginji ljubezni, grški Afroditi oziroma rimski Veneri, zaradi 

bogatega paritvenega plesa, ki ga spremlja značilno gruljenje in kljunčkanje. Golobi so sloveli po 

neţnosti in ljubeznivem značaju, ki naj bi se kazalo tudi v tem, kako pogosto si golobji par izmenjuje 

ljubkujoče pozornosti. Golobi spremljajo Afrodito kot njen stalni atribut, pogosto so celo zapreţeni v 

njen voz, s katerim se pelje čez nebo, ali pa preletavajo okoli nje in njenega sinčka Erosa. Tudi v 

številnih drugih kulturah je simbol ljubezni, zvestobe, neţnosti, miline, nedolţnosti, ljubezenske 

izpolnitve, gorečnosti, naslade in plodnosti. V klasični mitologiji je golob Atenina sveta ptica. V tem 

primeru v kljunčku drţi oljčno vejico in je v vlogi prinašalca miru, blagostanja in novega ţivljenja. 

Črn golob je v stari Grčiji posvečen Zevsu in je veljal za preroško ptico. 

Goloba oziroma golobico kot ptico ljubezni pozna tudi judovsko-krščanska tradicija. V Visoki pesmi 

zaročenca drug drugega primerjata z golobom in golobico. Biblijski eksegeti so Visoko pesem 

razlagali v alegoričnem duhu, ki v zaročenki vidi krščansko dušo in v zaročencu Jezusa Kristusa, zato 

ne preseneča, da je golob v takšni razlagi simbol za duhovno ljubezen. To je eden od temeljnih 

pomenov goloba v krščanski ikonografiji, kjer so posebej izpostavljene vsebine ljubezenske 

predanosti, nedolţnosti in neomadeţevanosti. Hkrati je golob simbol čistosti, zvestobe, skromnosti, 

poniţnosti, preudarnosti in zmernosti. Motiv čistosti so v srednjem veku izpeljevali iz dejstva, da se 

golobi radi kopajo, še pomembnejša pa je bleščeča belina perja belih golobov. Ključnega pomena pa je 

bila moralistična nota, ki čistost povezuje z domnevno vzdrţnostjo in zvestobo golobov. Golobji par 

naj bi si bil namreč vse ţivljenje zvest in če eden od njiju umre, drugi ostane sam ali pa umre od 

ţalosti. 

Stilizirani ptici sem postavila na podstavek iz siporeksa, ki sem ga zgladila z izravnalno maso, da sem 

dosegla strogost geometrijskega objekta v nasprotju z organskostjo ptic na njem. Ptici sem postavila 

na začetek podstavka, s čimer sem skušala prikazati prihodnost, proti kateri letita in jo ustvarjata zdaj, 

v tem trenutku. Sami ptici imata močno stilizirano mavčno telo s siporeksno okroglo osnovo. Telo sem 

ovila v ţično mreţo, le-to pa oblekla v mavec. Bolj kot fizični lahkotnosti ptice sem se pri tem delu 

skušala posvetiti simboliki ţivljenjske poti.   
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Ptica 

Pri tem delu se posvečam simboliki ptice, navdihuje me simbolika in podoba laboda. V stari Grčiji je 

bil labod sveta ptica Apolona, boga sonca, glasbe, pesništva in preroške jasnovidnosti. Ţe sam pogled 

na te lepe in elegantne ţivali vzbuja občudovanje in spoštljivost. Grki so verjeli, da so labodi tudi 

izjemno plemeniti in pogumni. Po odličnosti se labod v stari Grčiji pribliţuje orlu, a je lepši, 

priljudnejši in neţnejši. Najverjetneje si je zato Zevs nadel podobo laboda, ko se je pribliţal 

Tindarejevi ţeni Ledi. Ta je po zdruţitvi z labodom znesla veliko jajce, iz katerega sta se rodila 

dvojčka Kastor in Poluks.  

Zaradi nevsakdanje lepote in miline ter zaradi pozornega dvorjenja v času paritve so labode v antiki 

častili kot Venerine svete ptice. Rimski pesniki pišejo, da so v Venerin voz vpreţeni beli labodi. O 

labodu kot ptici ljubezni govori ganljiva legenda, ki jo v Metamorfozah navaja Ovidij. Pesnik pravi, da 

labod (gr. kyknos) svoje ime dolguje ligurijskemu knezu in pevcu Kiknosu, prijatelju nesrečnega 

Faetona, ki si je drznil voziti sončevo zaprego svojega očeta Helija in ga je Zevs za kazen udaril s 

strelo. Kiknos, ki ni mogel preboleti smrti svojega ljubega, je tako dolgo jokal na bregu reke, v katero 

je strmoglavil Faeton, dokler se ni spremenil v laboda, ki s toţečim petjem še naprej oznanja svojo 

bolečino. Ključna lastnost, po kateri je slovel labod, je njegovo petje, ki naj bi bilo tako lepo, da je 

postal simbol pesnikov in pevcev. Platon v Državi celo pravi, da se je duša slovitega pevca Orfeja po 

smrti utelesila v labodu. Njegovo petje naj bi bilo najlepše in hkrati najbolj otoţno takrat, ko čuti, da 

se mu bliţa smrt. Vendar pa se je mnenju, da labod poje iz ţalosti pred bliţajočo smrtjo, ostro 

zoperstavil. Dejal je, da nobena ptica ne poje, kadar je otoţna, nasprotno, labodji spev je izraz radosti. 

Platonovo mnenje je močno vplivalo na priljubljenost laboda kot nagrobnega motiva, kjer simbolizira 

srečno smrt in prehod v večno ţivljenje. Zaradi bleščeče beline perja je labod v krščanski ikonografiji 

simbol čistosti, brezmadeţnosti in duhovne lepote.  

Deloma gracilnost, ki označuje to prelepo ptico, delno pa ţelja po lahkotnosti me je od teţke 

masivnosti in trdih lastnosti materialov prvega dela motivirala pri izdelavi naslednjega. Podala sem se 

v skeletno gradnjo in vozličasto oblikovanje ţice. V skulpturo sem vnesla prosojnost in organsko 

prepletanje v nasprotju s teţkim in trdim podstavkom siporeksa, oblitega z mavcem. Navdih sem poleg 

v simboliki našla v opazovanju narave, natančneje laboda pri raztezanju mogočnih kril. Kljub temu 

sem ţelela vnesti stilizacijo in napetost v nenaravni drţi. Odmaknila sem se od teţe prvega dela k 

iskanju svetlobe, ki pronica skozi čipkasto grajeno skulpturo ptice. 
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Konj 

Svetloba me vznemirja in privlači. Bogata simbolika konja, njegova podoba, ki zdruţuje izjemno 

količino mase in lahkotnosti, me ţe od nekdaj navdušuje. Prav tako kot njegova fizična pojavnost ima 

tudi v svetu simbolike raznolike in diametralno nasprotujoče si pomene. Pomešan med lovno divjad se 

pojavlja ţe v jamskem slikarstvu prazgodovine, kjer ima nedvomno vsaj totemski značaj. Kot 

udomačena jezdna ţival je postal stalni spremljevalec človeka, pri čemer je bila ţe v starih 

civilizacijah izpostavljena njegova prestiţna vloga izbranca, ki nosi vladarje, vojskovodje in 

najrazličnejše junake. V večini svetovnih mitologij bogovi jezdijo konje, ki imajo čudeţne darove in 

moči ali pa se vozijo v sijajni zapreki iskrih ţrebcev. Konji so v klasični mitologiji povezani tudi s 

Soncem, saj so štirje sijoči beli konji vpreţeni v njegovo kočijo. Beli konji simbolizirajo nebeško 

svetlobo, ki je hkrati svetloba duha, razuma, intelekta. Utelešajo apolinični princip – duhovno lepoto, 

čistost, plemenitost in ustvarjalno iskrivost, ki se najpopolneje odraţa v filozofskem iskanju resnice in 

lepote. V nasprotju s Sončevo vprego so v nebeški voz Lune ali Noči vpreţeni črni konji, njihova 

simbolika pa je v marsičem različna solarnim vsebinam Apolonovih konjev. 

Od masivnosti prvega dela k vozljani skeletni gradnji drugega sem tu podobo te v naravi teţke ţivali 

osvobodila spon polne mase. Na izrazito skeletno osnovo, postavljeno na popolnoma neobdelanem 

bloku siporeksa sem napela japonski papir. Po tem, ko sem ga navlaţila in posušila, se je le-ta izjemno 

napel. Ţe v prejšnjem delu sem ţelela v skulpturo spustiti svetlobo, pri oblikovanju tega se je ta ţelja 

še povečala. Surova struktura zavitih ţic, ki proseva skozi tančico belega papirja, skulpturi vdihuje 

organskost. Zaradi same gradnje in prosojnega materiala konj deluje lahkotno, napolnjen s svetlobo in 

nekakšno pravljičnostjo. Navdušujejo me mitološka bitja, kot sta Pegaz in samorog, tokrat sem skušala 

ustvariti bitje svetlobe. Oblike telesa so stilizirane, a se naslanjajo na naravne proporce. Poudarila sem 

vrat, ki je nenaravno dolg, ter zadnji nogi, ki dajeta občutek velike energije in moči. Ţico sem pred 

napenjanjem papirja pobarvala, zato je skulptura popolnoma bela, kjer se ponovno naslanjam na 

simboliko. Podstavek je neobdelan, surov, prikazuje pa nasprotje z lahko in prosojno podobo, ki jo 

nosi.  
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Feniks 

Mit o feniksu se je rodil v starem Egiptu, kjer je zanj slišal tudi Herodot, ki prvi med grškimi pisci 

natančneje poroča o tej čudeţni ptici. Prepričanje o obstoju feniksa se je v rimski dobi močno 

zakoreninilo, vendar Plinij dvomi o verodostojnosti poročil in dopušča moţnost, da gre za bajeslovno 

ţival. Vsekakor pa ima feniks pomembno mesto v svetu antične in krščanske simbolike. V antičnih 

zapisih je rečeno, da je feniks edina ptica svoje vrste, zato se njegov rod obnavlja na čudeţen način: ob 

izteku petstotih let feniks pripravi gnezdo iz dišavnic, sede vanj in umre. Iz telesa mrtve ptice, ki ga 

obseva sonce, se rodi mladi feniks, čigar prva naloga je, da očetu priskrbi dostojen pogreb. Zato truplo 

balzamira, ga spravi v jajce iz mire in drugih dišav ter z njim poleti v egiptovsko mesto Heliopolis, 

kjer ga poloţi v tempelj boga sonca. Egipčani so feniksa častili kot sveto ptico boga sonca, tesno 

povezanost s soncem pa je ohranil tudi v kulturnem krogu grško-rimske antike. Ker je feniks edini 

svojega rodu, je edinstven kot Sonce na nebu, ki vzhaja in zahaja – tako se tudi feniks rojeva v 

enakomernem krogotoku časa. Njegovo rojstvo predstavlja začetek nove dobe, je obet sreče in 

blagostanja. V krščanskem svetu feniks ohrani vlogo solarne ptice, vendar se je njegova simbolika še 

obogatila z navezavo na Kristusa, ki kot novo sonce prinaša luč in odganja temo.  

Srednjeveški bestiariji zapis o feniksu povzemajo po Fiziologu, ki poroča, da v Indiji ţivi ptica , ki 

vsakih petsto let odleti proti cedrovim gajem Libanona, nabere dišečih vršičkov in poleti v egiptovsko 

mesto Heliopolis. Veliki svečenik v templju sonca pripravi grmado iz vitic vinske trte, na katero sede 

ostareli feniks, z udarcem kljuna ob kamen zaneti plamen in se zaţge. Naslednji dan je v pepelu 

majceno bitje podobno črvičku, ki naglo raste in dobiva podobo ptice, tretji dan pa se iz pepela dvigne 

odrasel, prerojen feniks bleščečega perja in odleti nazaj v Indijo. Krščanskim piscem je bila pri srcu 

različica s samoţrtvovanjem, kjer feniks predstavlja Kristusa, ki je prišel iz nebes, umrl za človeštvo in 

zopet vstal od mrtvih. Ker so srednjeveški moralisti feniksovo prerojenje v ognju razumeli kot 

prispodobo očiščenja, so ga povezali s Čistostjo. Tako ga v likovni umetnosti najdemo kot atribut te 

kreposti. Feniks pa je tudi simbol obzirnosti in sočutnosti, saj se hrani le s sončnimi ţarki in nebeško 

roso, s čimer ne škoduje nobenemu drugemu bitju.  

Bolj kot na najbolj poznano lastnost te ptice, večno ţivljenje in vstajanje iz pepela sem se pri tem delu, 

kot pri prejšnjem, osredotočila na simboliko svetlobe. Ponovno sem se lotila skeletne gradnje ţice,  

nanjo sem napela japonski papir in ga primerno obdelala, da se je napel. Vrat in glava ptice je v 

napetem zavoju vstran, dokaj veliko, a lahko telo počiva na podstavku, ki je tokrat posebej obdelan. 

Na prsa sem dodala vitičasto zavito ţico, ki meče senco na papir in s tem ţelela ilustrirati nekaj 

pravljičnosti, saj je rajska ptica v različnih kulturah ilustrirana z mnogimi ornamenti in detajli. 

Posebno pozornost sem namenila krilom, ki segajo izven podstavka, minimalističen in razcepljen rep 

pa ga objema. Sam podstavek je navrtan, pobarvan in polakiran. Tokrat sem tudi vanj ţelela vnesti 

občutek svetlobe, kako le-ta prodira vanj in zopet iz njega. Poudarek je na svetlobi, ţaru, napetosti, 

občutku mogočnosti in odmiku od vsakdanjosti v nek drug svet. 
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Konj 

Konj je simbol plemenite prvinskosti, svobode in hrepenenja po daljnih prostranstvih, kjer bi bila telo 

in duh prosta vsakdanjih utesnjenosti. Konj je utelešenje moči in ţivljenske sile, ki kipi v mišicah lepo 

oblikovanega telesa. Romantična literatura vidi v njem tudi prispodobo vročekrvnosti, mladostne 

iskrivosti, neobremenjene ţivljenske radosti, upanja, ki zmeraj najde pot. 

Dvojno naravo konja, nasprotje med belcem in vrancem, v antični kulturi predstavi Platon s 

prispodobo o duši kot dvovpregi, ki ima na desni vpreţenega belega, na levi pa črnega konja. Beli konj 

voljno uboga voznika in celo sam vleče v pravo smer, v krepostno, duhovno bogato ţivljenje in 

ljubezen, medtem ko se črni temu upira, saj ga privlačijo zgolj zemeljski uţitki in njihova minljiva 

slast. 

V tem delu nadaljujem s skeletno gradnjo, ki je osnova prosojnemu materialu. Vnesla sem več 

napetosti, nenaravne drţe, dinamike in dramatičnosti. Ob naslanjanju na simboliko sem upodobila 

bitje, polno moči, samozavesti in svetlobe. Rep tokrat podpira dinamično skulpturo in jo ovija, v njem 

se energija in eksplozivnost umirita in se spremenita v eleganco. Vrat je kot v prejšnjih dveh delih 

nenaravno dolg, zavit in napet, konj je ustavljen v trenutku intenzivnega giba, ki nakazuje, da se bo 

zdaj zdaj vzpel na zadnji nogi, vendar tudi ta gib ni naravno upodobljen. Kot pri feniksu sem se tudi tu 

posvetila podstavku. Vrtline tokrat bolj spominjajo na ornament, ki sprejema in prepušča svetlobo in 

nakazuje na organskost, rast in gibanje še tako neorganske oblike, kot je kvader. To sem skušala 

doseči tako, da vrtline le delno posegajo v geometrično osnovo in nakazujejo, da se bo odpiranje in 

dihanje materiala k svetlobi nadaljevalo. Skeletne osnove nisem niti lakirala niti barvala, zato se je pod 

mokrim japonskim papirjem pričela razvijati rja, ki pa se je le delno dotaknila skulpture in njene 

beline. Kot pri prejšnjih delih se naslanjam na nadnaravnost, simboliko konja, svetlobe in gibanja, 

skulptura v svetlobi zaradi svoje prosojnosti zaţari in občutek imamo, da ţari od notranjosti navzven. 
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PEDAGOŠKI DEL 

UVOD 

Pri pedagoškem delu diplomske naloge me je zanimala ustvarjalnost otrok ter njihova motiviranost ob 

različnih ponujenih materialih. Danes so naravni materiali na velikem pohodu in različne alternativne 

pedagoške ustanove jih v svojem delu uporabljajo pogosteje kot umetne. Zanimalo me je, ali bodo 

otroci pri ustvarjanju z naravnimi materiali bolj ustvarjalni ali bolj motivirani kot pri oblikovanju z 

umetnimi. Tako sem izvedla dve delavnici v dveh skupinah otrok pribliţno iste starosti. Otroci so bili 

stari od sedem do dvanajst let, z izjemo najmlajšega, ki je štel šest let.  

PRIPRAVA ZA IZVEDBO 1. LIKOVNE DELAVNICE 

GLAVA PRIPRAVE 

Datum: 28. 6. 2011 

Avtor: Tanja Erţen 

Šola: Galerija Titanija 

Predmet: Likovna vzgoja 

Število ur: 3 

Oblikovalno področje: kiparske tvorbe 

Likovna naloga: oblikovanje kipov iz naravnih materialov 

Likovna tehnika: rezanje, lepljenje, ovijanje, ... 

Likovni materiali: lubje, trsje, kamenje, pesek, listje, veje, vrv, ţelodi, semena, lepilo, škarje, svinčnik, 

papir 

Likovni motiv: ţival  

Metode dela:  

 Splošne:  razlaga, pogovor, delo s slikovnim materialom, demonstracija, praktično delo. 

 Specifične: metoda udejanjanja likovne senzibilnosti, metoda estetske komunikacije, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda zavedanja lastne senzibilnosti. 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: slikovno gradivo, ppt predstavitev, CD-predvajalnik, glasbena 

zgoščenka 

Vrsta učne ure: obravnava nove snovi 

Literatura:  Tine Germ; Simbolika živali; Modrijan zaloţba, Lj. 2006, 

                   H. W. Janson; Istorija umetnosti, pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do 

danas; 1986. 
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Cilji:  

 spoznajo pomen simbolike v kiparstvu, 

 spoznajo različne načine upodabljanja ţivali, 

 izdelajo kip iz naravnih meterialov, 

 privzgajajo pozitiven odnos do dela z naravnimi materiali, 

 razvijajo občutek za kiparske vrednote, 

 razvijajo občutek za kiparski volumen.  

                              

POTEK UČNE URE PO KORAKIH 

1. Uvodni del 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 

pripomočki 

Učna oblika in 

metode 

Pokaţem kratek 

filmček obnašanja in 

gibanja različnih 

ţivali v naravi ter 

konkretne primere 

poveţem z 

fotografijami 

umetniških del. 

Otroke vprašam, kaj 

si je pri konkretnem 

delu umetnik 

prizadeval upodobiti. 

Je poudaril telo in 

mišice ali le glavno 

obliko ţivali?  

Ali se je zgledoval 

po resnični ţivali ali 

jo je oblikoval po 

svoji predstavi? 

Kaj ţival na 

posameznem delu 

izraţa, počne? 

Kakšne materiale je 

uporabil pri izdelavi? 

Pokaţem primere 

simbolov ţivali. 

Otroke vprašam, kaj 

ţival na teh delih 

predstavlja? 

Predstavim nekaj 

najpogostejših 

ţivalskih simbolov: 

konj – ponos, 

zvestoba, 

zmagoslavje, 

lev – moč, 

bojevitost, pogum, 

Otroci ob 

opazovanju 

primerov 

ugotavljajo, kako je 

umetnik ţival 

upodobil, ali se je 

zgledoval po naravi 

ali pa je ţival 

poenostavil.  

Primerjajo 

fotografije ţivih 

ţivali z umetniškimi 

deli. 

Ugotavljajo, da ţival 

lahko predstavlja 

določene človeške 

značilnosti. 

Powerpoint 

predstavitev 

 
 

 
 

 
 

 

Frontalna, pogovor, 

delo s slikovnim 

gradivom 
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strah, 

prašič – sreča, 

radodarnost, 

poţrešnost, 

ptice – svoboda, 

neţnost, ljubezen, 

slon – modrost, 

miroljubnost, 

plemenitost. 

 

2. Osrednji del 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 

pripomočki 

Učna oblika in 

metode 

Razmislite, katera 

značilnost vas 

določa? Katera ţival 

lahko to značilnost 

predstavlja? 

Pokaţem nekaj 

primerov kipov, 

izdelanih iz naravnih 

materialov in 

razloţim potek dela. 

Z demonstracijo jim 

pokaţem, kako naj 

med seboj lepijo 

materiale, način 

rezanja ţic, ovijanja 

materialov z ţico, 

izkoriščanja 

naravnih lastnosti 

materialov (oblika, 

tekstura, ...). 

 

Razmislijo o svojih 

značilnostih in 

glavno zapišejo, nato 

zapišejo tudi ţival, ki 

so si jo izbrali, da jih 

bo predstavljala. Ob 

glasbi naravnih in 

ţivalskih zvokov 

pričnejo z 

ustvarjanjem. 

Najprej narišejo 

svojo izbrano ţival z 

svinčnikom, nato jo 

izdelajo z 

sestavljanjem, 

lepljenjem, 

povezovanjem z 

vrvico. 

Veje, palice, lubje, 

storţi, kamenčki, 

ţelodi, semena, slama, 

vrvica, lepilo, škarje, 

glasbeni predvajalnik, 

zgoščenka. 

 

 
 

 
 

Individualna, 

pogovor 

 

 

 

 

3. Zaključni del 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 

pripomočki 

Učna oblika in 

metode 

Kaj smo se danes 

naučili? Kaj lahko 

predstavljajo ţivali v 

umetnosti?  

V čem se razlikuje 

slika ţivali od vašega 

Ţivali lahko umetnik 

upodobi realistično, 

lahko pa prikazuje 

značilnosti. (simboli) 

Ţivali lahko 

upodabljamo z 

 Pogovor 
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kipa? 

Kako naravni 

materiali vplivalo na 

podobo ţivali? 

različnimi materiali, 

tudi tistimi, ki jih 

naberemo sami.  

Kip lahko primem in 

si ga ogledam z vseh 

strani. 

Pri oblikovanju lahko 

izkoristim značilnosti 

naravnih materialov, 

kot sta oblika ali 

barva. 

 

ANALIZA 1. DELAVNICE 

Delavnica je temeljila na reševanju problema oblikovanja kiparske tvorbe iz naravnih 

materialov. Otroci so bili za delo zelo motivirani in aktivni. Uvodna motivacija je v njih 

zbudila zanimanje in veselje do izdelovanja kipa. V osrednjem delu so nekateri otroci 

potrebovali dodatno individualno razlago in spodbudo k samostojnemu delu. Z dodatno 

razlago in ob slikah so kmalu sami našli zanimive in kreativne rešitve. Iznajdljivo so uporabili 

oblike naravnih materialov in izdelke prilagodili. Oblikovali so veliko detajlov. Pri delu se 

večinoma niso posvečali stabilnosti, temveč so pogosto sestavljali bolj reliefno. Motivacija je 

bila ves čas visoka in ob koncu so bili nad izdelki navdušeni. 

ANALIZA POSAMEZNIH DEL 

Nina, 9 let, Zajček in Ptica 

Deklica je iznajdljivo uporabila naravne materiale in 

njihove lastnosti. Izdelala je veliko detajlov. Upoštevala 

je navodila, večje kose je med seboj povezala z vrvico, 

medtem ko je detajle zlepila. Osredotočila se je na 

glavne značilnosti upodobljenih ţivali, ki jih je poudarila 

z detajli. Za delo je bila zelo motivirana, zato je po 

končanem prvem izdelku naredila še enega.  

 

Ota, 10 let, Ţaba 

Deklica se je osredotočila na glavne značilnosti ţabe. 

Naredila je malo detajlov, zato pa je iznajdljivo 

izkoristila značilnosti materialov – za dolge in tanke 

krake je uporabila vrvico, izbuljene oči je ponazorila z 

ţelodi. Za delo je bila ves čas motivirana in je upoštevala 

dana navodila. 
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Ema, 8 let, Sova 

Deklica je sovo izdelovala v leţečem poloţaju – reliefno. 

Upoštevala je navodila in izkoristila lastnosti materialov. 

Izdelala je nekaj glavnih detajlov, osredotočala pa se je na 

poglavitne značilnosti ţivali. Za krila je tako uporabila 

slamo, ki jo je spominjala na perje, velike oči pa je izdelala 

iz ţelodov. Za delo je bila ves čas zelo motivirana. 

 

 

 

 

Ela, 9 let, Pikapolonica 

Deklica je pokazala izjemno iznajdljivost pri oblikovanju 

in upoštevanju naravnih značilnosti. Izdelala je mnogo 

detajlov, pri katerih je upoštevala lastnosti materialov. 

Tako je za pike uporabila semena, iz ţice je oblikovala 

tipalke, za glavo je uporabila suh cvet. Za delo je bila zelo 

motivirana in je pokazala veliko zanimanja. 

                                                        

Aleksander, 11 let, Ptica 

Deček sprva ni kazal velikega zanimanja, a je ob dodatni 

motivaciji pokazal veliko ustvarjalnosti, s čimer se je 

znatno povečala tudi motiviranost. Izdelal je veliko 

detajlov, a se kljub temu osredotočal na glavne značilnosti 

ptice. Upošteval je navodila in izkoristil značilnosti 

materiala. 

 

Enej, 6 let, Lev 

Nekoliko mlajši deček je pokazal veliko zanimanja in 

motivacije. Izdelal je leva, pri katerem se je osredotočil na 

glavne značilnosti, razmršeno grivo, oči in gobec. S 

trupom se ni pretirano ukvarjal, dejal je, da lev počiva. 

Delal je samostojno in kasneje izdelal še dve kači. 

Upošteval je dana navodila, pri povezovanju z ţico je 
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potreboval nekoliko pomoči. 

Nuri, 9 let, Konj 

Deček je bil za delo ves čas zelo motiviran in je izdelal kar dva 

takšna konjička. Upošteval je navodila in izkoristil značilnosti 

materiala. Izdelal je veliko detajlov, kot so pike, za katere je 

uporabil semena, za rep pa vrvico, ki jo je razpletel.  

 

 

Lili, 8 let, Slon 

Deklica je izdelala slona. Upoštevala je navodila za delo. 

Sprva je bila motivirana, nato nekoliko manj, vendar je 

delo dokončala. Osredotočila se je na glavne značilnosti 

ţivali, kot so rilec in ušesa. Naredila je nekaj detajlov, 

kot so dlake iz slame na vrhu glave. 
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PRIPRAVA ZA IZVEDBO 2. LIKOVNE DELAVNICE 

 

GLAVA PRIPRAVE 

Datum: 28. 6. 2011 

Avtor: Tanja Erţen 

Šola: Galerija Titanija 

Predmet: Likovna vzgoja 

Število ur: 3 

Oblikovalno področje: kiparske tvorbe 

Likovna naloga: oblikovanje kipov iz umetnih materialov 

Likovna tehnika: rezanje, lepljenje, ovijanje, sestavljanje, ... 

Likovni materiali: škatlice, tulci, baloni, časopisni papir, volna, slamice, lončki, folija, škarje, klešče, 

lepilo, lepilni trak.  

Likovni motiv: ţival  

Metode dela:  

 Splošne: razlaga, pogovor, delo s slikovnim materialom, demonstracija, praktično delo. 

 Specifične: metoda udejanjanja likovne senzibilnosti, metoda estetske komunikacije, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda zavedanja lastne senzibilnosti. 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: slikovno gradivo, ppt predstavitev, CD-predvajalnik, glasbena 

zgoščenka. 

Vrsta učne ure: obravnava nove snovi 

Literatura:  Tine Germ; Simbolika živali; Modrijan zaloţba, Lj. 2006; 

                   H. W. Janson; Istorija umetnosti, pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do 

danas; 1986. 

Cilji:  

 spoznajo pomen simbolike v kiparstvu, 

 spoznajo različne načine upodabljanja ţivali, 

 izdelajo kip iz umetnih materialov, 

 privzgajajo pozitiven odnos do dela z umetnimi materiali, 

 razvijajo občutek za kiparske vrednote, 

 razvijajo občutek za kiparski volumen.  
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POTEK UČNE URE PO KORAKIH 

4. Uvodni del 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 

pripomočki 

Učna oblika in 

metode 

Pokaţem kratek 

filmček obnašanja in 

gibanja različnih 

ţivali v naravi ter 

konkretne primere 

poveţem z 

fotografijami 

umetniških del. 

Otroke vprašam, kaj 

si je pri konkretnem 

delu umetnik 

prizadeval upodobiti. 

Je poudaril telo in 

mišice ali le glavno 

obliko ţivali?  

Ali se je zgledoval po 

resnični ţivali ali jo 

je oblikoval po svoji 

predstavi? 

Kaj ţival na 

posameznem delu 

izraţa, počne? 

Kakšne materiale je 

uporabil pri izdelavi? 

Pokaţem primere 

simbolov ţivali. 

Otroke vprašam, kaj 

ţival na teh delih 

predstavlja? 

Predstavim nekaj 

najpogostejših 

ţivalskih simbolov: 

konj – ponos, 

zvestoba, 

zmagoslavje, 

lev – moč, bojevitost, 

pogum, strah, 

prašič – sreča, 

radodarnost, 

poţrešnost, 

ptice – svoboda, 

neţnost, ljubezen, 

slon – modrost, 

miroljubnost, 

plemenitost. 

Otroci ob 

opazovanju primerov 

ugotavljajo, kako je 

umetnik ţival 

upodobil, ali se je 

zgledoval po naravi 

ali pa je ţival 

poenostavil.  

Primerjajo 

fotografije ţivih 

ţivali z umetniškimi 

deli. 

Ugotavljajo, da ţival 

lahko predstavlja 

določene človeške 

značilnosti. 

Powerpoint 

predstavitev 

 
 

       

     

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Frontalna, pogovor, 

delo s slikovnim 

gradivom 
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5. Osrednji del 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 

pripomočki 

Učna oblika in 

metode 

Razmislite, katera 

značilnost vas 

določa? Katera ţival 

lahko to značilnost 

predstavlja? 

Pokaţem nekaj 

primerov kipov, 

izdelanih iz umetnih 

materialov in 

razloţim potek dela. 

Z demonstracijo jim 

pokaţem, kako naj 

med seboj lepijo 

materiale, način 

rezanja ţic, ovijanja 

materialov z ţico, 

izkoriščanja lastnosti 

materialov (oblika, 

tekstura, ...), 

demonstriram 

postopek kaširanja. 

 

Razmislijo o svojih 

značilnostih in 

glavno zapišejo, nato 

zapišejo tudi ţival, ki 

so si jo izbrali, da jih 

bo predstavljala. Ob 

glasbi naravnih in 

ţivalskih zvokov 

pričnejo z 

ustvarjanjem. 

Najprej narišejo 

svojo izbrano ţival z 

svinčnikom, nato jo 

izdelajo z 

sestavljanjem, 

lepljenjem, 

povezovanjem z 

vrvico, kaširanjem 

Slamice, ţica, volna,  

papir, škatlice, 

pokrovčki, folija, 

lončki, tulci, lepilo, 

škarje, klešče, glasbeni 

predvajalnik, 

zgoščenka. 

 

 
 

 

Individualna, 

pogovor 

 

6. Zaključni del 

Aktivnost učitelja Aktivnost učencev Učna sredstva in 

pripomočki 

Učna oblika in 

metode 

Kaj smo se danes 

naučili? Kaj lahko 

predstavljajo ţivali v 

umetnosti? 

V čem se razlikuje 

slika ţivali od vašega 

kipa?  

Kako umetni 

materiali vplivajo na 

podobo ţivali? 

Ţivali lahko umetnik 

upodobi realistično, 

lahko pa prikazuje 

značilnosti. (simboli) 

Ţivali lahko 

upodabljamo z 

različnimi materiali, 

tudi odpadnimi. 

Kip lahko primem in 

si ga ogledam z vseh 

strani, pri risbi pa 

smo lahko narisali 

več podrobnosti. 

 

 Pogovor 
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ANALIZA 2. DELAVNICE 

Delavnica je temeljila na reševanju problema oblikovanja kiparske tvorbe iz umetnih 

materialov.  Otroci so bili za delo zelo motivirani in aktivni. Uvodna motivacija je v njih 

zbudila zanimanje in veselje do izdelovanja kipa. V osrednjem delu so nekateri otroci 

potrebovali dodatno individualno razlago in spodbudo k samostojnemu delu. Z dodatno 

razlago in ob slikah so kmalu sami našli zanimive in kreativne rešitve. Iznajdljivo so uporabili 

oblike materialov  in izdelke prilagodili. Delali so nekoliko bolj simbolno, z manj detajli, 

uporabili so nekoliko več domišljije kot otroci, ki so delali z naravnimi materiali. Motivacija 

je bila ves čas visoka in ob koncu so bili navdušeni nad rezultati. 

ANALIZA POSAMEZNIH DEL 

Nina, 9 let, Ţirafa 

Deklica je bila za delo zelo motivirana, izdelala je ţirafo, pri čemer 

je upoštevala dana navodila. Osredotočila se je na glavne značilnosti 

ţivali, ki jih je upodobila s sestavljanjem in lepljenjem različnih 

materialov, pri čemer je upoštevala njihove lastnosti.  

 

 

 

 

 

Mark, 8 let, Prazgodovinski kit 

Deček je z rezanjem, lepljenjem in ovijanjem z ţico izdelal ţival, pri 

čemer je upošteval njene glavne značilnosti. Detajlom se ni veliko 

posvečal, temveč se je zanimal za celoto. Upošteval je navodila, 

njegov izdelek je bil tudi stabilno postavljen. Za delo je bil ves čas 

motiviran. 

 

Lucija, 10 let, Zajček 

Edina deklica, ki je pri delu uporabila aluminijasto folijo. Posvetila 

se je detajlom, nekoliko več teţav je imela pri povezovanju različnih 

delov, vendar se je nato znašla in uporabila ţico. Bila je motivirana 

in upoštevala je navodila. 
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Luka, 12 let, Zajček                                                                                                                       

Deček je bil zelo motiviran in iznajdljiv. Upošteval je navodila, 

poiskal je materiale, ki so imeli značilnosti, ki jih je pri svojem delu 

potreboval. Upošteval je barvo in obliko. Izdelal je veliko detajlov, 

zelo iznajdljivo pa je tudi dosegel veliko stabilnost izdelka s pomočjo 

pokrovčkov. 

 

 

 

 

Eva, 11 let, Miška 

Deklica se je odločila za kaširanje balona. Bila je zelo iznajdljiva in je 

za teksturo dlake uporabila volno. Osredotočila se je na glavne 

značilnosti miške, vendar je izdelala nekaj detajlov z upoštevanjem 

značilnosti materialov. Porabila je nekaj več časa, vendar je bila za 

delo zelo motivirana. 

 

                                                                                                                                                            

Lara, 9 let, Pujsek 

Deklica je s časopisnim papirjem kaširala balon. Pri izdelavi pujska 

je upoštevala navodila. Izkoristila je značilnosti materiala in njegove 

oblike. Osredotočila se je na glavne značilnosti ţivali z nekaj detajli. 

Za delo je bila ves čas motivirana. 

 

ZAKLJUČEK PEDAGOŠKEGA DELA 

Obe skupini otrok sta bili za delo zelo motivirani. Več posvečanja detajlom sem opazila pri skupini 

otrok, ki je izdelovala kiparske tvorbe iz naravnih materialov, medtem ko so se otroci v drugi skupini 

bolj posvečali simbolnim izrazom in so uporabljali več domišljije. Pri spajanju različnih materialov so 

imeli manj teţav otroci v prvi skupini, zato pa so bili otroci, ki so izdelovali iz umetnih materialov, 

bolj iznajdljivi. Skupina, ki je izdelovala kipe iz umetnih materialov, se je mnogo bolj posvečala 

stabilnosti in upoštevala celoto, saj se otroci niso izgubljali v izdelovanju detajlov. 

Motiviranost za delo je bila pri obeh skupinah ves čas zelo visoka, kar kaţe, da na motivacijo sam 

material nima velikega vpliva, temveč je ključna uvodna motivacija, sam pogovor in individualno delo 

s posameznim otrokom. 
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ZAKLJUČEK 

 

        Po sprehodu skozi zgodovino umetnosti, ki opeva lepoto narave, nedotakljivost bitij ter njihovo 

simboliko, sem se srečala z najrazličnejšimi pogledi in stili upodabljanja ţivali. Od popolnoma 

naturalističnih upodobitev romantike, v kult zavite podobe starih ljudstev, vse do naluknjanih, 

sestavljenih plastik moderne dobe, ki se poigrava tako z idejami kot stvarnim svetom, svetlobo in 

senco, zdruţljivostjo materialov, razpadom in rojstvom. V simboliki sami se v različnih obdobjih 

dodajajo različni pomeni, sama rdeča nit sporočilne vloge posamezne ţivali pa ostaja enaka. 

Zanimivo je, da so pri pedagoškem delu diplomske naloge otroci sami brez sugestije upodobili 

ţival, s katero so ţeleli opisati neko karakteristiko, ki je bila enaka tisti, ki se je odraţala skozi 

zgodovino upodabljanja neke ţivali. Delno je za to gotovo odgovorna tiha vzgoja, ki smo je bili 

deleţni vsi. Preko zgodb, podob in pripovedovanj tako doma kot v ustanovah, kot so šole in 

cerkve. Tako smo se srečali z lisico Zvitorepko, volkom v Rdeči kapici, kačo v biblijski zgodbi o 

Adamu in Evi in s tem določeni ţivali nekako dodelili simbolni pomen. Po drugi strani pa 

otrokova tenkočutnost zazna karakteristike, ki lahko segajo preko priučenega. Lev s svojo 

mogočno podobo popolnoma spontano prikliče v zavest simbol moči in poguma, zajček jim 

predstavlja ljubkost in hitrost, ptica lahkotnost in svobodo. Skozi upodabljanje ţivali so otroci 

radi upodobili svoje značilnosti, značilnosti svojih dragih ali pa celo svojih strahov.  

       Če se vrnemo v samo zgodovino upodabljanja, opazimo, da so se spreminjala tudi sporočila samih 

upodobitev. Dela starega sveta kaţejo na mistično vlogo, prošnje in kaţejo na kultne prostore, 

kasneje svetišča. V antiki se okrepi simbolni pomen ter se poslej gradi in povečuje, v moderni 

dobi celo nadvlada naturalistično upodobitev. V bleščečih obdobjih renesanse in baroka 

sporočilnost opeva ponos, zmago dobrega nad zlim, povzdigovanje idej in tudi voditeljev, katerih 

atributi jasno kaţejo na značilnosti, s katerimi so se povzdignili na piedestal. V moderni dobi se 

pojavijo razkroj, razpad, črna vizija in temačnost. Pogosto je moţen pogled v drobovje, kot da bi 

umetnik čutil pritisk časa na samega sebe. Mešajo se elementi stroja z organskimi detajli, 

pogosteje kot svetle se pokaţejo grozeče stvaritve. Zdi se, da se duh obeh svetovnih vojn vije vse 

skozi dvajseto stoletje, kot da stroj prebada telo in duha. Sama verjamem, da je narava močnejša. 

Da sta močnejša duh in svetloba. Verjamem, da je prišel čas, ko je treba prekiniti s temačnimi 

zamislimi, ko se je treba ponovno vzdigniti k svetlobi. To sem v svojem delu skušala doseči 

sama. Z zgledom ţara, ki se je ob ponujenem materialu ter motivu pojavil na otroških obrazih, 

sem se zakopala v delo. Svetloba, ki ţari skozi telo in premaguje temačnost in črnogledost, ki 

smo jih vsi ţe presiti, je rdeča nit simbolike mojega kiparskega dela. Znanje, ki sem ga pridobila 

ob preučevanju te teme in katerega bom poglabljala tudi v prihodnsti, sem na neki ravni vpletla 

pri ustvarjanju. Tako sem pridobila še eno vodilo v svetlem obdobju secesije, lahkotnih linijah in 

prosojnih materialih. Ta zaključek diplomske naloge je tudi uvod v nadaljnje delo, raziskovanje, 

ustvarjanje ter podajanje znanja naprej, predvsem pa spodbuda otroške radosti in razigranosti. 
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