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POVZETEK

Diplomska naloga govori o keramiki kot področju umetniškega ustvarjanja in ne le kot o
lončarski obrti. Na kratko sem predstavila razvoj keramične skulpture in njeno spreminjajočo
se vlogo. Glina bolj kot kateri drugi kiparski medij navdihuje oblikovanje in dotik. Oblikovati
jo začnejo že v prazgodovini. Čeprav se v pregledih umetnostne zgodovine včasih zdi, da je
skulpturalna keramika zapostavljena, v praksi ni bilo tako. Še posebej bogato tradicijo imajo
na vzhodu, pa tudi v Evropi od časa renesanse. Vse do danes se vedno bolj uveljavlja in se
osvobaja termina obrti.

V pedagoškem delu sem načrtovala učno uro, pri kateri bi se učenci spoznali z umetniško
keramiko in njenimi značilnostmi.

Ključne besede: keramika, kiparstvo, umetnost, obrt, razvoj, vloga
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ABSTRACT

Diploma seminar speaks of ceramics as a field of artistic expression and not just as pottery
craft. I presented short overview of developing ceramic sculpture and its changing role. Clay
inspires design and touch more than other sculpture media. It starts as early as in prehistory.
Although it sometimes seems that was sculptural ceramics neglected in art history overview,
it was not so in actual praxis. There is a rich tradition of ceramics in the East and also in
Europe during the renaissance and from that time on. Until today it has been enforcing and
freeing of the term craft.

In pedagogical part I have planned a class, where the students would get to know more about
artistic ceramics and its qualities.
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UVOD
»Zemlja, ogenj in barva so osnovni elementi keramike kot obrti in umetnosti že od
pračloveka, že od prvega izdelka iz gline.« (Michael Kecon, v Stajević, 2006)

V diplomski nalogi bom na kratko opredelila razvoj keramične skulpture in izpostavila
nekatera umetniška dela. Keramiko bom predstavila kot kiparski medij in opredelila lastnosti,
zaradi katerih je glina tako vsestranski medij. V nalogo bom vključila tudi avtorsko delo.
Svoja raziskovanja bom vključila v pedagoško aplikacijo, kjer bom načrtovala učno uro.

Umetnost keramike se deli na unikatno skulpturalno keramiko in uporabno umetniško
keramiko. V literaturi zasledimo večinoma le keramiko kot lončarsko obrt in tehnologijo,
medtem ko nimamo celotnega pregleda skulpturalne keramike skozi zgodovino. Poudarek je
na oblikovanju gline in njeni uporabni vrednosti. Izdelava keramike je ena najstarejših
umetnosti. Tradicija se je skozi čas spreminjala, vendar je bila vseskozi uporabljena tako za
vsakdanjo rabo kot umetniško prakso. Glina ima unikatne značilnosti in vsak mora najprej
poznati delo z njo in to spoštovati (Midgley, 1982).

Glina je vsestranski material, ki se ne omejuje le na eno področje uporabe. Sega na področje
gospodinjstva, gradbeništva, ljudske obrti ter navsezadnje na področje umetnosti. Zaradi svoje
plastičnosti, trdote po toplotni obdelavi in cenovne dostopnosti je po njej začelo segati vedno
več umetnikov. Kljub napredku v znanosti in tehnologiji, natančnem poznavanju karakteristik
in zmožnosti gline, pa se v svetu umetnosti še vedno pojavlja vprašanje, če lahko keramiko
obravnavamo kot del kiparstva ali je še vedno oddaljena od tega sveta in bližje ljudem. K
slednjim pa se navsezadnje želi približati sodobna umetnost.
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1 GLINA KOT KIPARSKI MATERIAL
1.1 Definicija keramike
Termin keramika označuje celotno področje industrije gline, ki zajema izdelke od navadne
opeke do najfinejšega porcelana. Beseda keramika izvira iz starogrške besede »keramos«, ki
je sprva pomenila rog za pitje. Proces keramičnih izdelkov se v grobem deli na tri segmente:
oblikovanje, dodelavo površine in žganje (Horvat, 1999).

Keramične surovine delimo na tri osnovne skupine:
• plastične surovine (gline in kaolini), iz katerih dobimo z dodatkom vode maso,
primerno za oblikovanje;
• neplastične surovine, s katerimi spreminjamo lastnosti mas (uravnavamo krčenje,
poroznost, stabilnost mase, odpornost na temperaturne spremembe itd.);
• surovine za barvanje oz. glaziranje (Horvat, 1999).

1.2 Lastnosti gline
Glina je material, ki ga je težko natančno definirati, ker so vse gline mešanica mineralov. V
splošnem je glina rezultat naravnega procesa razkroja granita in magmatskih kamnin
(Midgley, 1986). Pred milijoni let se je zemlja začela ohlajati in ob tem so se težji elementi
(npr. kovine) sesedali v nižje plasti, lažji pa so ostali na zemeljski površini. Iz njih so pod
vplivom geoloških procesov nastajali minerali. Minerale, ki vsebujejo velike količine
aluminijevega oksida in silicija, imenujemo glinenci in pokrivajo kar 60% zemeljske skorje
(Bizjak, 2013).

Gline delimo na primarne in sekundarne. Primarne gline se nahajajo na kraju nastanka in so
čistejše, brez primesi in neplastične (kaolin, bentonit). Sekundarne najdemo v dolinah, kamor
so jih odnašali voda, veter in ledeniki. Običajno so bogate z železovim oksidom in vsebujejo
veliko različnih anorganskih in organskih primesi (Bizjak, 2013). Sekundarne gline odlikuje
velika plastičnost. Ta lastnost se nanaša na gnetljivost gline in zmožnost, da po modelaciji še
vedno ohrani svojo obliko. Pomembne kvalitete vseh vrst glin, ki so pomembne za kiparja so
plastičnost, tekstura, barva in trpežnost (pred in po žganju) (Midgley, 1986).
2
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Glino sestavljajo različni kovinski oksidi, med njimi sta bistvena aluminijev in silicijev oksid.
Oba oksida, vezana z vodo, tvorita mineral kaolinit, ki ga v čisti obliki v naravi redko
najdemo. Kaolinit je glavna komponenta gline in je vedno pomešan z drugimi primesmi
(Bizjak, 2013).

Dve pomembni lastnosti gline sta poroznost in plastičnost gline. Poroznost ustvarja voda, ki je
kemično vezana v vsaki celici gline in ni vidna s prostim očesom. Izloči se šele med procesom
žganja. Plastičnost je odvisna od količine vode, ki veže celice gline med seboj in izhaja med
sušenjem. Bolj plastične gline imajo večji odstotek vode (Bizjak, 2013).

1.3 Delitev keramike glede na vrsto gline, primesi in tehnološke
obdelave
1.3.1 Terakota
Izraz terakota izhaja iz italijanščine (terra cotta) in pomeni žgana glina ali zemlja. Označuje
izdelke, ki so žgani samo enkrat, pravimo jim biskvitno žgani (Bizjak, 2013). Je
najenostavnejša oblika keramike, ki je pretežno narejena iz naravne rdeče gline, ki zaradi
prisotnosti železovega oksida pridobi po žganju rdečkasto barvo. Ta vrsta keramike je zelo
porozna in temperatura žganja je razmeroma nizka, 700-800°C (Stajević, 2006).

1.3.2 Fajansa
Fajansa je ime za podglazurno poslikavo, ki je svoj razcvet doživela v 15. in 16. stoletju in je
bila poimenovana po italijanskem mestu Faenza. Zanjo so značilni izdelki iz bele gline ali
rdeče z belo prevleko (Barbič, 2010).
Egipčani so okoli 4000 pr. n. št. oblikovali glazuro, ki se danes imenuje egipčanska fajansa
(Bloomfield, 2012). Narejena je bila iz kremenčevega peska in sode. Za barvilo so dodajali
bakrov oksid, s katerim so dobili turkizno barvo glazure (Barbič, 2010).
Majolika je dobila ime po španskem mestu Mallorca, ki je bil trgovsko – transportni center te
vrste keramike in je drugo ime za fajanso. Majolika je danes tudi ime za posebno oblikovan
vrč (Barbič, 2010).
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1.3.3 Kamenina
V zgodovinskem razvoju je kamenina predhodnica porcelana, poznali so jo že Rimljani.
Osnovna surovina so ognjestalne gline. Te gline se sintrajo1 do goste črepinje v
temperaturnem območju 1200°C - 1300°C (Kolar, 1993). Po žganju je izdelek neprepusten za
vodo in odlikujejo ga izredne mehanske lastnosti (Stajević, 2006).

1.3.4 Porcelan
Izdelki iz porcelana spadajo med najpomembnejše in najdražje proizvode klasične keramične
industrije. Osnovne sestavine mase za porcelanske izdelke so gline, glinenci in kremen. Glina
daje porcelanski masi plastičnost, potrebno za oblikovanje in po sušenju zadostno trdnost za
nadaljnjo obdelavo. Glinenec je talilo, ki znižuje temperaturo žganja. Kremen zagotavlja
obstojnost oblike izdelkov pri temperaturah, ko se ostale sestavine že stalijo. Med glinami je
najčistejši kaolin, glina z visoko vsebnostjo kaolinita. Vendar je kaolin v primerjavi z drugimi
glinami bolj grobozrnat in manj plastičen, posušeni izdelki pa so manj trdni. Zato navadno
sestavljajo porcelanske mase tako, da mešajo kaolinske in plastične gline ter prilagajajo
sestavo načinu oblikovanja. Po temperaturi žganja ločimo »trdi« porcelan (1380-1460°C) in
»mehki« porcelan (1200°C) (Kolar, 1993).

1.4 Tehnike oblikovanja gline
Najenostavnejši način prostoročnega oblikovanja gline je tehnika ščipanja, pri kateri kepo
gline oblikujemo s stiskanjem mase. Z njo lahko izdelamo posodo v celoti, običajno pa se
uporablja kot tehnika obdelave. Posodo ali kip lahko gradimo s pomočjo svaljkov ali glinenih
trakov, ki nam omogočata izdelavo večje posode ali kipa (Horvat, 1999).

Keramični objekt lahko oblikujemo tudi na lončarskem vretenu, ki se uporablja že od 4.
tisočletja pr. n. št. Tehnika, s katero najlažje izdelamo več enakih objektov, oblikovanje z
mavčnim kalupom. Poznamo kalupe za vtiskovanje in za vlivanje (Bizjak, 2013).

1

Sintranje je faza žganja, pri kateri se začnejo delci v glini taliti in združevati. V tej fazi se zmanjšuje poroznost gline, kar

pomeni zgoščevanje in krčenje izdelka (Kolar, 1993).
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Veliko starodavnih kipcev je bilo vlitih v kalupih, mnogi pa so bili tudi ročno zmodelirani v
glini. Na primer na Kitajskem so bile narejene grobne figure iz kamenine z zeleno glazuro
okoli tretjega stoletja. Eden izmed teh je sedeči harfist (Slika 1), ki prikazuje značilnosti
modeliranja teh figur. Od temperature in lastnosti gline je bilo odvisno, ali je figurica ostala
po žganju v enem kosu. Mnogi so na to gledali v tistem času kot na eksperiment, ki ni bil
vreden truda zaradi velike verjetnosti razpok, kot jih vidimo na tej figurici. Razpoke so
nastale predvsem zaradi neenakomerne debeline kipca. Zato so rajši modelirali figurice iz
posode, ki je bila narejena na vretenu ali pa glinenih plošč, katere so zgibali in lepili skupaj
(Penny, 1993).

Slika 1: Sedeči harfist, glazura, pozno 3. stoletje, 14,6 cm, Ashmolean Museum Oxford

Večina večjih glinenih skulptur je bila narejena le s pomočjo kalupa, a vendar so našli odlične
primere etruščanskih ali kitajskih, ki so narejene s kalupom in kasneje še dodelane z
modelacijo. V Italiji so v 15. stoletju iskali način, kako bi žgali velike zmodelirane figure. Kip
Device Marije z otrokom v naravni velikosti (Slika 2) je bil zmodeliran okoli leta 1420 v
delavnici Michela de Firenza, kiparja, ki je delal z Ghibertijem in Donatellom. Zmodeliral je
polnoplastičen kip in ga nato izdolbel od zadaj. To pa je bilo možno, če je bil kip postavljen v
nišo ali ob steno. Šestdeset let kasneje je neznan italijanski kipar naredil prostostoječi kip
apostola (Slika 3). Tudi on je naprej naredil poln kip, ampak ga je nato na različnih koncih
prerezal in nato izdolbel. V tem primeru pa so delitve močno opazne, očitno je bila glina že
suha in tudi velikost peči je bila morda težava. Votlo figuro so dobili tudi s pomočjo jedra, ki
5
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so ga izvlekli, preden se je glina strdila ali so ga pustili, da je zgorel med žganjem (Penny,
1993).

Slika 2: Michele da Firenze, Devica Marija in otrok, žgana glina, okoli 1420, naravna velikost, Nacionalni
muzej Bargello v Firencah

Slika 3: Neznan avtor, Apostol, žgana glina, okoli 1480, 180 cm, Palazzo Ducale, Mantova
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V nekaterih italijanskih mestih, najbolj opazno v Bologni, kjer so imeli oblino zalogo gline, so
snovali boljše tehnike za dolbenje in sušenje. Skupina Objokovanje, ki sestoji iz šestih figur v
naravni velikosti, ki se zbirajo okrog Kristusovega trupla, je delo Niccola dell'Arca, ki sem ga
že omenila. Kipar se je bolje znašel z materialom in figure upodobil v aktivnih pozah z bogato
draperijo, kot vidimo pri Mariji Magdaleni. Kipe je zmodeliral, razrezal na dele, izdolbel in
nato združil. Draperijo je dodal na po tem, ko je sestavil kose. Težava je bila v velikosti peči,
zato so kipi žgani v dveh delih, Kristus pa v treh. Kipe je torej na koncu še enkrat prerezal.
Spoje je zakril z mavcem in preslikavo (Penny, 1993).

Do 15. stoletja so bile velike skulpture iz nežgane gline pogoste za predhoden model,
ponavadi v naravni velikosti, za kasnejšo izdelavo v kamnu ali marmorju. Zopet se je razširilo
vlivanje brona in glina je postala prehoden material. Glineni model je umetniku omogočal, da
razvija idejo v materialu, ki dopušča spreminjanje oblike in je cenovno relativno ugoden
(Penny, 1993).

1.5 Keramične tehnike
1.5.1 Dekorativne tehnike na nežgani glini
1.5.1.1 Engoba
Glineni premazi so tanke prevleke na keramiki, ki prekrijejo barvo črepinje. V temelju so to
glinaste kaše, brez ali pa z dodatki kovinskih oksidov (Horvat, 1999).

1.5.2 Dekorativne tehnike na žgani glini
Glazura ali lošč je tanka steklena prevleka na površini keramičnih izdelkov. Z njo dosežemo
neprepustnost porozne keramične črepinje, gladko površino in sijaj. Poveča se tudi mehanska
trdnost izdelka. Glazura skrije barvo podlage in izboljša estetski videz keramike (Kolar,
1993).
1.5.2.1 Podglazurna poslikava
Podglazurne barve se nanašajo na žgano neglazirano površino. Po končani dekoraciji predmet
prekrijemo s prosojno glazuro. Risba je po žganju zastekljena ter zaščitena. S podglazurnimi
7
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barvami lahko ustvarimo natančne in bolj podrobne poslikave. Niso namenjene za poslikavo
celotne površine in zato tudi uporabljamo tanjše čopiče (Barbič, 2010).
1.5.2.2 Glazurne krasilne tehnike
Glazuro, ki je v prahu, najprej raztopimo v vodi. Pri pripravi moramo biti pozorni na
neraztopljene delce v njej. Zato jo moramo precediti pred nanašanjem in narediti primerno
gosto maso (Barbič, 2010).
Glazuro lahko nanašamo s pršenjem, s pomočjo zračne ali električne razpršilne pištole. Tako
lahko nanesemo tanek sloj glazure. Pri tem nanosu mora biti glazura redkejša. Biskvitna
podlaga vpije vodo iz glazure, s tem pa jo »prilepi« nase. Glazuro lahko tudi nanašamo s
čopičem. Tak način je primeren za poslikavo manjših površin ali za doseganje posebnih
učinkov. Čopič mora biti mehak, da je nanos glazure čim bolj enakomeren. Najpogostejša
tehnika pri umetniški keramiki pa je nanos z oblivanjem, pri katerem se glazura enakomerno
porazdeli po glazirani površini. Glazura se lahko nanaša tudi s potapljanjem. V maso primerne
gostote potopimo žgan predmet in pri tem uporabimo klešče za glaziranje. Glazuro, ki
prekriva dno, moramo pred žganjem obrisati, da se pri peki ne zlepi s podlago (Barbič, 2010).
1.5.2.3 Nadglazurna poslikava
Nadglazurne barve nanašamo na glazirano površino, zato so pri njihovi uporabi potrebna tri
žganja. Če je nanos barve redek, dobimo nežno akvarelno poslikavo. Med nadglazurne
poslikave spada tudi dekoracija s plemenitimi kovinami. Na določena mesta nanesemo tanek
sloj plemenite kovine, s tem pa sijoča dekoracija izstopi iz bleščeče glazurne poslikave
(Barbič, 2010).

2 KERAMIKA KOT UMETNOST, NE LE OBRT
»Popolnoma jasno je, da je lahko umetniku obrt zelo blizu, medtem ko se obrtniku umetniško
ustvarjanje zdi kot nedosegljiva iluzija.« (Stajević, 2006)

Umetnost keramike je skozi vso zgodovino imela uporabno in umetniško noto. Funkcija
predmeta je pogosto ločnica, ki označuje razliko med umetnostjo in obrtjo. Na začetku
dvajsetega stoletja je mnogo pomembnih umetnikov sprejelo keramiko kot veljaven
8
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ekspresivni medij. Kritik Herbert Read je v svojem delu Pomen umetnosti iz leta 1931
zapisal: »Keramika je ena najenostavnejših in najbolj zahtevnih od vseh umetnosti. Je
najenostavnejša, ker je najbolj elementarna; je najbolj zahtevna, ker je najbolj abstraktna.
Keramika je čista umetnost; je umetnost osvobojena od kakršnekoli posnemajoče namere.«
(Clark, 2006)

Slika 4: Benvenuto Cellini, Solnica za Franca I., zlato in emajl, 1540-43, 26 x 33,3 cm, Umetnostnozgodovinski
muzej na Dunaju

Italijanski zlatar in kipar Benvenuto Cellini je v 16. stoletju izdelal solnico za Franca I. (Slika
4) in spada danes med najdragocenejše eksponate Umetnostnozgodovinskega muzeja na
Dunaju. Dragocena umetnina je bila leta 2003 ukradena, tri leta za tem pa so jo
nepoškodovano dobili nazaj (Tratnik, 2013). Na tem primeru je razvidno prepletanje
umetniške in uporabne funkcije predmeta. Solnica, ki ima v osnovi povsem uporabno
funkcijo, je v tem primeru priznano umetniško delo.

Keramika je postala pomemben medij za umetnike kot so Picasso, Miró in Malevich. V Rusiji
so Malevich, Lissitzky in drugi umetniki med letoma 1918 in 1921 oblikovali uporabne
keramične kose, ki so bili povezani z njihovimi slikami in kipi. Zanimanje za keramiko in
druga področja je na filozofski ravni podprla proletarska zavest, ki je zavračala mit o
umetniku kot geniju in sprejela ljudsko umetnost. Takšen odnos je bil politično povezan z
idejami gibanja Arts and Crafts v Angliji, čeprav so bili rezultati videti povsem drugače, saj je
9
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ruska avantgarda vključevala sprejetje industrijskih oblik z neestetsko zavezo k čisti
geometriji. Keramika je preživela v takšnem obdobju, ker je tradicionalno narejena na
vretenu, ki omogoča simetrične oblike. Navsezadnje pa je glina poceni industrijski medij,
zaradi česar je postala pomembna že v času renesanse. Na Bauhausu najdemo mešanico
tradicionalnih form, ki črpajo tako iz srednjeveških in klasičnih vplivov kot tudi modernih
industrijskih form. Po Gropiusu, direktorju Bauhausa, obrt deluje kot posrednik med
umetnostjo in industrijo. Ker je obrt povezana s spretnostjo, treniranjem in tradicijo, je mnogo
umetnikov 20. stoletja zavračalo obrtniško dejavnost (Clark, 2006).

Glina navsezadnje ni nič več in nič manj kot eden izmed materialov, med katerimi umetnik
izbira. Karakteristike gline, ki so ji pomagale prodreti dlje od same obrti, so tudi tiste, ki so jo
naredile ranljivo za ponižujočo obravnavo na trgu. Keramična dela so pogosto narejena v
manjših dimenzijah zaradi očitnih razlogov in imajo bolj intimen značaj. Miniaturni objekti
imajo lahko intenzivno psihološko prisotnost in kažejo na mogočna razkritja. Umetniki so do
danes dodobra spoznali tehnologijo keramike, ki jim omogoča večje dimenzije, kar pa je
povezano tudi s potrebo po dokazovanju kvalitete in zmožnosti materiala (Clark, 2006).

3 RAZVOJ KERAMIČNE SKULPTURE
Glina nas spremlja že od majhnih nog. Mnogi smo jo sami izbrskali iz tal in se z njo igrali.
Poleg tega, da je bilo gline v izobilju, je glina postala pomembna zaradi svoje plastičnosti in
trajnosti po toplotni obdelavi. Beseda glina (ang. clay) izhaja iz nemške besede kleben, ki
pomeni »prilepiti se na«. Sveža glina je plastična in se odziva na pritisk in ohranja obliko, ki
je nastala. Ko pa je glina žgana, postane izjemno trdna. Četudi se bo razbila na kose ob padcu,
bodo ostali kosi trajali večno (Staubach, 2005).

Izobilje, plastičnost in trajnost so lastnosti, ki so dale glini pomembno vrednost ob vzponu
civilizacije. Pisali so na glinene ploščice, z glinenimi posodami se je začel razvoj kuhanja, z
opekami so gradili hiše in glinene figurice so imele pomembno vlogo pri religioznih obredih
in otroških igrah. Danes je glina pomembna v računalniški industriji, biotehnologiji,
založniški industriji, bistritev vode in za mnogo proizvodnih procesov. Je del našega
vsakdanjega življenja (Staubach, 2005).
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Glina je bila nekoč kamen. Bilijone let nazaj, ko se je stopljena magma počasi ohlajala, je
kristalizirala v trdno skorjo, večinoma granit. Skozi čas je bil granit izpostavljen dežju, snegu,
vetru in ledenikom. Med vročim poletjem se je širil in krčil v mrzlih zimah. Granit je začel
preperevati in začel razpadati. Nekje je bil izpostavljen organskim kislinam in kemijskim
spremembam. Po milijonih let se je začel granit razkrajati in je skozi čas postal glina.
(Staubach, 2005).

Glina, bolj kot kateri drug medij, navdihuje oblikovanje in dotik. Ponuja neskončno možnost
oblikovanja. Prva dela iz gline so bile figurice ali mogoče ogrlice. Tudi po izdelavi posodja so
nadaljevali z izdelavo figuric. Mnoge posode so tudi postale figure. Majhna figurica Venere iz
Vestonic (Slika 5) je bila izdelana okoli 25000 let pr.n.št. in velja za eno najstarejših keramik.
Narejena je iz mešanice mletih kosti in gline (Staubach, 2005).

Slika 5: Venera iz Vestonic, žgana glina, 25000-29000 pr. n. št., 11,1 x 4,3 cm

Majhne glinene figurice se pojavljajo povsod po Evraziji. Tako imenovane figure Vener so
bile narejene iz kamna, lesa, kosti in navsezadnje tudi iz gline. Te figure so predstavljale
boginje rodnosti, simbole rojstva in regeneracije. Arheologi so našli tudi ptice, bike, pujse in
nekaj moških figur iz gline (Staubach, 2005). Izdelovanje keramike se je razvilo, ko človek ni
11
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več živel kot nomad, ampak se je ustalil in kultiviral. Tako so nastala prva naselja v Egiptu,
Indiji, Kitajski, Bližnjem in Srednjem vzhodu, kjer so našli tudi keramične izdelke (Midgley,
1986).

3.1 Razvoj keramike v različnih obdobjih in deželah
Glina, žgana in nežgana, je igrala in še vedno igra pomembno vlogo v naši civilizaciji. Dala
nam je zavetje, od najpreprostejšega blata in barak v zgodnji kameni dobi do večnadstropnih
stanovanj v sodobnih urbanih središčih (Staubach, 2005).

3.1.1 Prazgodovina
V jami Le Tuc d'Audoubert v Franciji sta bila okrog 13000 pr. n. št. najdena dva bizona,
oblikovana iz gline (Slika 6). Živali sta reliefno izdelani v strogem profilu in ju lahko stilno
povežemo z jamskimi poslikavami (Davies idr., 2004).

Slika 6: Dva bizona, glina, dolžina 60 cm, jama Le Tuc d'Audoubert, Francija

V Romuniji sta približno v času neolitika nastali dve keramični figurici, moška in ženska
(Slika 7). Njuni obliki sta abstrahirani in bolj linearni kot zaobljeni. Najdeni sta bili v
grobnici. Par morda predstavlja pokojna zakonca, morda žalujoče ali pa sta bili darilo že pred
smrtjo (Davies idr., 2004).
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Slika 7: Ženska in moška figura iz Romunije, žgana glina, 3500 pr. n. št., višina 11,5 cm, Nacionalni muzej v
Bukarešti

3.1.2 Bližnji vzhod
V 6. st. pr. n. št. je Babilon postal bogata in imenitna prestolnica. Že v asirskem času je za
arhitekturo značilno oblaganje pročelij, sten in obokov z opeko, ki je bila prevlečena z
glazirano opeko namesto s klesanim kamnom. Razvrščena je bila v dekorativne vzorce ali pa
v mitološke živalske frize. Frizi so nastajali tako, da so risbo ali motiv vrezali v velike
nežgane glinene plošče, te nato razrezali v posamezne kose opeke in jih prevlekli z glazuro in
žgali (Barbič, 2010).

Ena najbolj znanih in najlepših od osmih vrat, ki so vodila v Babilon, so Ištarina vrata (Slika
8). Slikovit barvni učinek se pojavi na dvoriščni fasadi prestolne sobe in sprevodna pot, ki
vodi do Ištarinih vrat, ki so danes rekonstruirana v Berlinu. Na fasadi so bile svete živali:
zmaji s kačjim vratom, biki in levi (Slika 9) (Davies idr., 2004).
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Slika 8: Ištarina vrata, rekonstrukcija (1899-1915), glazirana opeka, original okoli 575 pr. n. št., višina 12,2 m,
Državni muzej v Berlinu

Slika 9: Ištarina vrata, detajl

Širjenje islama v 7. stoletju je zaznamovalo novo fazo v kulturi in umetnosti Azije, Severne
Afrike in Evrope. V današnjem Uzbekistanu je Ulugh Beg ustanovil ogromen astronomski
observatorij kot tudi akademijo, ki pa ima čudovito fasado iz keramike (Slika 10) (Davies idr.,
2004). Trgovanje in kulturni stiki s Kitajsko so vplivali na keramiko v obeh kulturah.
Perzijski vplivi segajo v Španijo kot posledica vdora Mavrov iz Severne Afrike. Iz Španije so
se ti vplivi razširili po drugih delih Evrope, kar se kaže v uporabi cinkove glazure, ki je skupaj
z emajlirano poslikano dekoracijo dominirala v evropski keramiki do 18. stoletja (Midgley,
1986).
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Slika 10: Akademija Ulugha Bega, fasada iz keramike, okoli 1435, Uzbekistan

3.1.3 Egipt
Keramika se je v Egiptu pojavila že v 7. in 6. tisočletju pr. n. št. V grobovih so našli ženske
keramične figurice in lončevino, ki je bila krašena z geometričnimi ali stiliziranimi motivi
živali in rastlin (Barbič, 2010). Umrlemu so pridali veliko različnih predmetov, med drugim
tudi iz fajanse. V obdobju 12. in 13. dinastije (2040-1640 pr. n. št.) je v Tebah nastala ženska
figurica, ki je morda služila kot simbol plodnosti. Egipčani so modrozeleno barvo fajanse
povezovali s plodnostjo, regeneracijo in boginjo Hathor (Davies idr., 2004).

Slika 11: Ženska figurica, egipčanska fajansa, 2040-1640 pr. n. št., višina 8,5 cm, Britanski muzej v Londonu
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3.1.4 Grčija
Na območju Egejskega morja se je na otoku Kreta razvila minojska kultura, imenovana po
mitološkem kralju Minosu. Kretska umetnost je poleg bogatega keramičnega posodja znana
tudi po kipcih iz žgane gline, ki predstavljajo ženska božanstva (Barbič, 2010). V Minojski
kulturi je bilo najdenih več kačjih boginj, toda največkrat reproducirana in omenjena, je
Boginja s kačami (Slika 12). Odkril jo je Arthur Evans leta 1903 v palači Knosos na Kreti.
Kačja boginja je postala ikonična figura, ki je simbolizirala zanimanje ljudi 20. stoletja za
skrivnostno preteklost in kulture zunaj zahodnih vplivov. Boginja je dovršeno oblečena z
razkritim velikim oprsjem. Morda je imel nadzor nad kačami specifičen pomen za ljudi s
Krete. Če figuro gledamo danes, opazimo močan karakter figure, lepo žensko telo, ekspresijo
in izrazite oči (Garcia, 2012).

Slika 12: Boginja s kačami, fajansa, okoli 1650 pr. n. št., višina 29,5 cm, Arheološki muzej v Herakloionu na
Kreti

Grška keramika je znana po svoji dekoraciji in oblikovana je bila po klasičnih idealih. Med
motivi so prevladovali bojevniki, bogovi in klasični miti, ki so bili narejeni v tehniki, ki je
bila kasneje poimenovana terra sigillata (Charleston, 1981). Grki so uporabljali glinasti firnež,
ki je po žganju dobil značilen lesk. Pripravljen je bil iz posebno plastične gline, ki je imela
malo apnenca in veliko železa. Motiv je bil vpraskan z lesenim peresnikom v usnjato površino
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glinaste posode, nato pa začel nanašati glineni firnež (Barbič, 2010). Osnovne tehnike
izdelave in dekoracije keramike so bile odkrite že v prazgodovini. V neolitiku so bile najdene
posode obarvane z drugo barvo kot je osnovna glina. V bronasti dobi se je uporabljalo
oksidacijsko in redukcijsko žganje, s čimer so dobili temno sijočo črno na rožnati, oranžni in
tudi rjavkasti podlagi. Vsekakor pa je v antičnem svetu prevladovala uporabna keramika in so
bili kipci redkejši. Znani so bili po različnih oblikah posodja kot je npr. amfora (Charleston,
1981).

3.1.5 Etruščanska keramika

Slika 13: Sarkofag iz Certeverija, terakota, okoli 520 pr.n.št., dolžina 2 m, Louvre, Pariz

Etruščani so prebivali v srednjem delu Apeninskega polotoka na območju današnje Toskane.
Iz Grčije so uvažali predvsem keramiko in številne izdelke so posnemali (Barbič, 2010). V
etruščanski umetnosti zasledimo kar nekaj del iz terakote. V Certeveriju so našli dva
sarkofaga. Eden je datiran 520 pr. n. št. Umetnik je oblikoval sarkofag kot kavč, na katerem
ležita dve figuri zakoncev (Slika 13). Kljub bolj abstraktnim formam in rigidnim pozam
arhaičnega stila, je glina kiparju omogočala zaobljene oblike in nenavadno neposrednost in
živost. Etruščani so lesene stavbe zaščitili s ploščami iz keramike, ki so bile tudi reliefno
oblikovane. Eden najbolj znanih etruščanskih kipov je Apolon iz Veiijev (Slika 14). Stal je na
vrhu templja poleg treh kipov v naravni velikosti. Stilno je podoben sočasnim grškim
kurosom, vendar imajo etruščanski kipi v sebi več živosti in gibanja. Eden od razlogov je
material, ki je omogočal kiparju več svobode, da je vnesel v kip t. i. etruščansko energijo. To
17
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vidimo tudi na primerih portretov, saj imajo tisti iz terakote bolj izrazite poteze (Davies idr.,
2004).

Slika 14: Apolon iz Veiijev, barvana terakota, okoli 510 pr. n. št., višina 1,75 m, Nacionalni muzej Villa Giulia,
Rim

3.1.6 Nemčija in Avstrija
Konec 14. stoletja v Nemčiji so odkrili kamenino s solno glazuro, kar predstavlja pomembno
tehniško novost. Ta proces vključuje dodajanje soli v peč med žganjem. Sol se združi s
kemičnimi snovmi v glini, kar se oblikuje v glazuro. Ta proces je danes redko uporabljen
zaradi varnostnih razlogov (Midgley, 1986). Biskvitno žgan predmet iz kamenine se položi v
peč in preden začne masa sintrati se v peč doda sol. Sol (NaCl) se pri temperaturi 1200°C
uplini in veže z vodno paro. Nastane Na2O, ki se veže na površini s sestavinami mase in pri
tem nastane sijoča trdna glazura. Postopek zahteva izjemno previdnost, saj se pri procesu
izloča tudi klor, ki je strupen (Barbič, 2010).

3.1.7 Italija
V obdobju renesanse je bila keramika idealna rešitev za imitacijo marmorja, ki je bil v
takratni arhitekturi nepogrešljiv. Glina je primeren material za študijske namene in
raziskovanje kiparskih problemov. Omogoča svobodno eksperimentiranje, hkrati pa je široko
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dostopna in poceni. V Firencah zgodnjega 15. stoletja so se kot zgled poudarjale vrednote in
umetnost republikanskega Rima. Rimski pisec Plinij Starejši je zapisal, da so največji grši
mojstri, na primer Praksiteles, modeliranje v glini razumeli kot mater vseh ostalih oblik
kiparstva. Odličen primer barvane terakote je portret Niccolòja Da Uzzano (Slika 15), ki ga je
naredil renesančni kipar Donatello. O spremenjenem vrednotenju terakote priča dejstvo, da so
naročniki od kiparjev neredko odkupili tudi glinene modele, ki so nastali kot študijski izdelki
za kipe v kamnu ali bronu (Germ, 2011).

Slika 15: Donatello, Portret Niccola da Uzzana, barvana terakota, 1430, višina 46 cm, Narodni muzej Bargello,
Firence

Od 14. stoletja naprej, še posebej v 15. in 16., so se razširile keramične delavnice in zaživele
na več krajih, še posebej v Italiji: severna Italija z Benetkami, Emilija in Lombardija, središče
Italije s Toskano in Umbrijo in Apulija in Kalabrija na jugu. Delavnica družine della Robbia
je pustila velik pečat in veljajo za ločen fenomen umetniške dejavnosti. Najpomembnejši so
bili Luca (1399-1482), Andrea (1435-1525), in Giovanni (1469-1529) (Charleston, 1981).
Največkrat so bili izdelani reliefi, ki lahko služijo kot arhitekturni okras ali samostojne oltarne
podobe, namenjene zasebni pobožnosti (Germ, 2011).
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Slika 16: Luca della Robbia, Madona z otrokom in dvema angelčkoma, glazirana terakota, okoli 1450, premer
100 cm, Narodni muzej Bargello, Firence

Delavnica družine Della Robbia izstopa, ker je kiparski vidik dominiral nad lončarskim in
zgolj obrtniškim. Luca Della Robbia, ki je sprva delal v marmorju in bronu, se je začel
ukvarjati s keramiko, ker je ugotovil, da lahko na ta način več zasluži, saj je material cenejši
(Slika 16). Kasneje sta se začela ukvarjati s keramiko še Andrea in Giovanni. Slednjega je
najbolj privlačila trojna narava keramične umetnosti – material, oblika in tehnika. Pri Luci in
Andrei je bilo to omejeno z vencem okvirjenih tondov in lunet (Charleston, 1981).

Delavnica Della Robbia je unikatna zaradi drugačnega karakterja od tradicionalnih delavnic v
majoliki. Njihovo delo je prepoznavno in drugačno zaradi glazure ter tudi zaradi debelega
nanosa barv. Njihov način dekoracije je zaznamoval drugo polovico petnajstega stoletja in
začetek šestnajstega stoletja z izjemnimi deli (Charleston, 1981).

Niccolo dell'Arca je v drugi polovici 15. stoletja naredil celo skupino keramičnih kipov,
upodobil je objokovanje Kristusa (Slika 17). Figure so dramatične in dinamične. Takšno
bogatost v izrazu najdemo še pri Guidu Mazzoniju (Slika 18), ki je prav tako upodobil
objokovanje. Postavitev je teatralna, obrazi so individualizirani, vsa čustva se kažejo na
obrazih in v gestah (Duby in Daval, 1996).
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Slika 17: Niccolo dell'Arca, Objokovanje mrtvega Kristusa, glazirana terakota, po letu 1462-63, naravna
velikost, Santa Maria della Vita, Bologna

Slika 18: Guido Mazzoni, Objokovanje mrtvega Kristusa, glazirana terakota, naravna velikost, 1492-94,
Sant'Anna dei Lombardi, Neapelj

3.1.8 Francija
Francoski lončar Bernard Palissy je v 16. stoletju osupnil javnost s svojimi glaziranimi pladnji
z bogatim visokim reliefom s kačami, žabami, ribami, jastogi, školjkami, cvetlicami, listi in
vinom. Kombinacije svetlo zelene, rumene, modre in vijolične so navduševale s svojo
realističnostjo. Pladnji so bili izdelani tako natančno, da so živali dajale vtis živosti. Njegova
posebnost je bila tudi kombinacija različnih živali, školjk, cvetlic v jukstapoziciji, ki se nikoli
ne pojavlja v naravi (Staubach, 2005). Eksotična keramika Palissyja je bila cenjena in
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posnemana v Franciji in drugje. Primer je delo Josepha Landaisa, ki naj bi prvi imitiral
Palissya v 19. stoletju (Hildyard, 2009).

Slika 19: Joseph Landais, Pladenj, glazirana terakota, 1855, 8 x 53,4 x 42,5 cm, Victoria and Albert Museum,
London

3.1.9 Kitajska
Na daljnem vzhodu so zelo hitro napredovali v spretnosti izdelave keramike, tako v samem
oblikovanju kot glaziranju in žganju keramike. V času dinastije T'ang (7. – 10. stoletje) je
keramika že lahko tekmovala z dragocenimi kovinami. Med drugim so izdelali veličastne
glazirane kipe konjev. Na Kitajskem so pokopavali keramične izdelke z umrlimi. Kasneje v
dinastiji Sung (10. – 13. stoletje) so še napredovali v glazurah, večja je bila harmonija med
materialom, obliko in ornamentom. Največja pridobitev na Kitajskem je bilo vsekakor
odkritje porcelana. Poznan je bil že prej, a šele ko so napredovali v tehniki glaziranja, je
porcelan pridobil na vrednosti.
Tako kot v prazgodovini se tudi kasneje pojavljajo majhne figurice, ki so služile kot grobni
pridatki umrlim. Figura lokostrelca iz gline, pobarvana z barvnimi pigmenti, je nastala v 3.
stoletju (Slika 20). Bojevniška figurica kot je ta, je bila morda namenjena za zaščito pred
demoni.
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Slika 20: Figura lokostrelca, barvana glina, okoli 3. Stoletja, višina 33,3 cm, Arts Council of Great Britain

V času dinastije Sung je nastala masivna skulptura Lohana, ki je visoka 120 cm (Slika 21).
Lohani so »apostoli« Bude, skupaj jih je šestnajst. Morda je to primer ene največjih
ohranjenih keramičnih skulptur na Kitajskem. (Charleston, 1968)

Slika 21: Figura Lohana, glazirana keramika, 10.-11. Stoletje, višina 120 cm, British Museum, London
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V času dinastije Ming je nastal kip pomočnika sodnika pekla, glaziranega z barvnimi
glazurami (Slika 22). Takšni glazirani kipi so bili v templjih pogosti (Staubach, 2005).

Slika 22: Kip pomočnika sodnika pekla, glazirana keramika, 1522-1620, 136 x 39 x 31 cm, British Museum,
London

Leta 1974 so odkrili vojsko Xi'an izdelano iz terakote (ok. 200 pr. n. št.) v provinci Shaanxi
na Kitajskem (Slika 23). Sestavljena je iz 8000 vojakov, 130 kočij s 520 konji in 150
potovalnih konjev. Višina figur niha od 1,75 do 1,97 metra. Vojska iz terakote predstavlja
moč velike dinastije Ch'in (Garcia, 2012).

Slika 23: Xi'an bojevniki, terakota, okoli 200 pr. n. št., Teraccota Army Museum China
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3.2 Primeri keramike iz moderne in sodobne umetnosti
Socialne in ekonomske razmere so se začele pospešeno spreminjati v sredini 18. stoletja.
Populacija prebivalstva se je povečala, kar je zahtevalo masovno produkcijo (Midgley, 1986).
V 19. stoletju je že prevladovala industrijska proizvodnja keramike po svetu. Zamisel o delu
in sama izvedba sta postali ločeni aktivnosti. Poleg tega so odkrivali nove materiale, ki so
izpodrivali starejše. Različna umetniška gibanja so se razvila kot reakcija na hladno sterilnost
industrijske revolucije: gibanje Arts nad Crafts v Evropi in Združenih državah in kasneje
gibanje Art Nouveau, Bauhaus v Nemčiji, Studio Potter in Mingei na Japonskem. Njihov
namen je bil ohraniti integriteto posameznega dela in tudi umetnika ter navsezadnje oblikovati
povezavo med objektom, materialom in umetnikom. Gibanje Arts and Crafts je ustanovil
William Morris, socialist, na katerega je vplival John Ruskin. Morris se je zavzemal za lepoto,
ki jo je našel v vsakdanjem pohištvu: tapetah, oknih, tkanini in lončarstvu (Staubach, 2005).

Vsestranska uporaba gline je pritegnila tudi tiste umetnike, ki se prvotno niso ukvarjali z njo.
Pablo Picasso je bil očaran z možnostmi, ki mu jih je ponujala glina. Leta 1946 je v vasici
Vallauris blizu Cannesa na priložnostnem obisku zmodeliral malo favnovo glavo in dva bika.
Leto pozneje se je vrnil v tovarno keramike Madoura, katere lastnik je bil Georges Ramié.
Tam je v nekaj mesecih izdelal okoli dva tisoč različnih keramičnih izdelkov (Pirnat-Spahić,
1995). Picassova keramična dela so postala bolj sproščena, ko se je bolj spoznal z materialom
(Slika 24) (Garcia, 2012).

Slika 24: Pablo Picasso, Vrč za led, fajansa, 1952, 31 x 19 x 36 cm, izdelano v 100 oštevilčenih primerkih
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Joan Miró, znan predvsem kot slikar, je ustvaril številna figurativna dela v keramiki, ki nihajo
med abstrakcijo in figuraliko. Njegov pristop do gline odseva občutek za svobodo in občutek
za material, ki se kaže v ekspresiji njegovih del. (Garcia, 2012).

Clare Twomey je postavila instalacijo, pri kateri je ustvarila lažna tla iz nežganih kitajskih
ploščic (Slika 25). Nato je dovolila ljudem iz občinstva, da stopijo na delo in pustijo stopinje.
Šele ko se je čez ploščice sprehodilo več ljudi, so se ploščice zlomile in ostala je navzočnost
udeležencev v nevidnih stopinjah (Garcia, 2012).

Slika 25: Clare Twomey, Projekt Zavedanje/zavest, 2001-2004, instalacija

Tehnološki, znanstveni in medicinski razvoj v osemdesetih letih 20. stoletja, je v umetnikih
povečal željo ustvariti globljo človeško povezavo z njihovim občinstvom. Osredotočili so se
na minljive lastnosti človeškega telesa in idejo fragmentacije. Anthony Gormley je postavil
instalacijo, ki sestoji iz 24000 – 200000 majhnih, grobo obdelanih figuric. Njegovo delo
raziskuje neposredno manipulacijo gline (Garcia, 2012).

Slika 26: Anthony Gormley, Projekt Polje, terkota, 1989 – 2003, instalacija
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Judy Chicago je bila v okviru feminističnega gibanja odgovorna za delo Zabava z večerjo, pri
katerem je sodelovalo več kot 400 žensk (Slika 27). Judy je oblikovala trikotno mizo z 39
pogrinjki, ki so bili posvečeni pomembnim ženskam v zgodovini, od antičnih boginj do ikon
20. stoletja. Vsak pogrinjek je vključeval ročno poslikan keramični pladenj, ki je upodabljal
ženski spolni organ. Judy je namerno izbrala keramiko, ker je to medij, ki je najbolj povezan z
vlogo ženske (Davies idr., 2004).

Slika 27: Judy Chicago, Zabava z večerjo, keramika in tekstil, 146,3 x 146,3 x 146,3 m, 1974 – 1979, Brooklyn
Museum

Jeff Koons je, kot mnogi, svoja dela idejno osnoval, izdelavo kipa pa je prepustil drugim
mojstrom. Še posebej se zanima za vprašanja okusa in kako umetnost funkcionira kot
proizvod. Njegova keramična skulptura Michaela Jacksona in Bubblesa je bila izdelana v
tovarni po Koonsovih navodilih v Italiji (Slika 28). Sama podoba ni bila narisana ali
oblikovana na novo, ampak jo je kipar izbral iz reklamne fotografije pevca in njegovega
šimpanza, čemur je kasneje sledila tudi tožba. Koons se v svojem delu nanaša na italijansko
baročno skulpturo 17. stoletja in francoski porcelan 18. stoletja., medtem ko s ceneno zlato
barvo in rdečilom na ustnicah, poleg metaforike pop kulture, prikaže neokusen videz, povezan
z masovno produkcijo figuric iz trgovin z darili. Delo je narejeno v naravni velikosti kot
klasična skulptura grškega boga in s tem je podobo iz masovnih medijev postavil v kontekst
umetnosti in ji dal nov pomen. Transformiral jo je iz kičastega spominka v prepričljivo izjavo
o tem, kaj tvori umetnost. Koons nas opozarja, da je umetnost tudi trgovsko blago.
Načičkanost podobe in porcelan dajeta skulpturi grenek priokus krhkosti in minljivostim
namigujoč na začasno naravo življenja in slave (Davies idr., 2004).
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Slika 28: Jeff Koons, Michael Jackson in Bubbles, porcelan, 1988, 107 x 179 x 83 cm, Courtesy Sonnabend
Gallery, New York

3.3 Primeri iz slovenske umetnosti
Keramika je univerzalen likovni medij, v katerem so začeli umetniki tudi na Slovenskem
odkrivati široke možnosti izražanja in raziskovanja na področju umetniškega ustvarjanja. To
se kaže tudi z mednarodnim trienalom keramike Unicum, prvi je bil leta 2009. Prikazuje
raznolikost umetniških pristopov in predstavlja keramiko kot umetnost enakovredno
kiparstvu. V nadaljevanju bom na kratko predstavila tri slovenske kiparje, ki so v svoje delo
vključevali tudi keramiko.

3.3.1 Drago Tršar
Drago Tršar se je rodil leta 1927 v Planini pri Rakeku. Leta 1944 je risal v Goršetovi večerni
šoli in kiparil pri Borisu Kalinu, kar ga je usmerilo v kiparstvo. Na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1951. Pomemben preobrat v svojem kiparstvu je
napravil leta 1957 z množično pojmovano skulpturo. S problematiko plastike množic je Tršar
vstopil v sočasno svetovno kiparstvo. Temu so sledila vabila na najpomembnejše svetovne
razstave. Leta 1960 postane asistent na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1967
docent, leta 1974 izredni profesor, redni profesor pa leta 1978. Leta 1991 je postal član
28

Eva Rokavec: Keramika v kiparstvu, 2014

slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg kiparstva se ukvarja tudi z risbo, grafiko in
skulpturalno keramiko (Tršar, 2009).

Tršar se kontinuirano ukvarja z erotiko od leta 1953, ko je nastalo delo, imenovano Tolažba.
Zelo dobro pozna zgodovino kiparstva in ustvarja dialog z velikimi mojstri erotične
umetnosti. Skulpture Draga Tršarja so izpopolnjene s tako izraznostjo in življenjsko silo, da se
nam zdi, kot da pod povrhnjico brona, gline ali keramike pulzira nemirno življenje samo.
Tisto, kar zanima Tršarja, je erotična ženskost, ki jo globoko v sebi čuti in razume vsak. Ta
njegov opus je bil dolgo časa v zasebnem opusu in je bil prvič predstavljen v velikem obsegu
leta 2006 v Galeriji Murska Sobota. Umik v zasebno je Tršarju omogočil sporadičen in hoteni
umik v naturalizem (Tršar, 2009).

Tršarjeve skulpture so včasih v celoti pobarvane ter odete v novo kožo, včasih pa so jim
dodani samo posamezni barvni akcenti. Barva je element, ki stopnjuje čutni karakter njegovih
del (Slika 29). Tršarjeva erotična dela najdejo svojo bivanjskost tako v povsem miniaturnih
glinenih plastikah kakor tudi v velikih bronastih skulpturah (Tršar, 2009).

Slika 29: Drago Tršar, Skladišče keramike: ženska – cvet, pozlačena keramika, 2008, 40 x 20 x 20 cm
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3.3.2 Peter Černe
Peter Černe je rodil leta 1931 v Ljubljani. Od leta 1950 do 1955 je študiral na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani, kjer je 1957 končal kiparsko specialko pri profesorju Borisu
Kalinu. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah slovenske in jugoslovanske likovne
umetnosti doma in v tujini. Umrl je leta 2012 (Černe, 2003).

Černe je ustvarjal v lesu, bronu in žgani barvni glini. Obdelovanje lesa je opustil po nasvetu
zdravnikov zaradi težav s hrbtenico in predvsem rokami. Glina mu je bila znana po tehnični
plati, saj je z njo oblikoval skulpture celih sedem let študija na akademiji. V svojih kipih iz
pobarvane žgane gline je zajel duha Istre in Krasa in v njih združil kiparstvo in slikarstvo.
Černetova narava je prestopila v poenostavljen obris klasičnega poprsja, ki je utelešenje
pokrajine z vsemi njenimi arhitektonskimi in naravnimi prvinami. V podobo Istre je vnesel še
svojo duhovitost in erotično razmerje do istrske očarljivosti (Slika 30) (Černe, 2003).

»Najlažje je naslikati, toda tega bi se moral naučiti, kar bi lahko trajalo zelo dolgo. V treh
dimenzijah zajeti nebo? Nemogoče (je mogoče). Toda vključiti nebo nad tridimenzionalno
pokrajino. Hribček z naselji in cerkvicami so naredili že mnogi v keramiki, jaz pa sem hotel
še nebo!« (Černe, 2003)

Slika 30: Peter Černe, Babjelonski stolp, barvana žgana glina, 1997, 33 x 33 x 44 cm
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3.3.3 Tone Demšar
Tone Demšar se je rodil leta 1946 v Ljubljani. Po končani srednji šoli za oblikovanje se je
vpisal na Akademijo za likovno umetnost, kjer je študiral kiparstvo. Diplomiral je leta 1971.
Leta 1975 je končal specialko za kiparstvo pri profesorju Slavku Tihcu in Dragu Tršarju.
Umrl je leta 1997 (Demšar, 1996).

Demšar je že v času specialke spoznal glino in neštete možnosti njene obdelave. Zvrtena
krogelna forma na lončarskem vretenu je postala Demšarjev prvi element. Prilagodila se je
njegovim razmišljanjem o notranji organizaciji kiparske gmote in o odzivanju polmehke
materije na zunanji pritisk (Slika 31). Označevalec zunanjega pritiska so vrv, les in drugi
materiali, ki se zažirajo v glino. Naravna barva žgane gline, sledi vrtenja in risba linij lesa ali
vrvi dajejo površini Demšarjevih eksponatov grafično-strukturno lepoto. Deformirani obrazi,
ki nas spominjajo na spake, strmeče v nas, izražajo isto bolečino kot krogelna forma (Demšar,
1996).

Slika 31: Tone Demšar, Leto 1991, žgana glina, 1991, 62 x 35 x 35 cm
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4 AVTORSKO DELO
S keramiko sem se prvič bolje spoznala v prvem letniku študija Likovne pedagogike. Glina je
topel material, ki nudi široke možnosti izražanja. Je plastična in obliko prilagaja
umetnikovemu dotiku ter jo ob pravilnem ravnanju tudi obdrži. Pri glini me najbolj
navdušuje, da je izmenjava energije med ustvarjalcem in njo vzajemna. Torej kolikor energije
vzamem med delom materialu, toliko ga vzame meni. Vseskozi poteka enakomeren pretok
energije in prilagajanja. Glina zahteva konsistentno delo in potrebno je upoštevati njene
karakteristike.

Za svoj diplomski projekt sem ustvarila kip boginje s kačo. V pregledu razvoja keramike sem
omenila kipec boginje s kačami iz Minojske kulture, ki me je navdihnil za lastno delo.
Minojska boginja ima v vsaki roki kačo in gleda naravnost predse. Pri svojem kipu pa sem
spremenila razmerje med boginjo in kačo. Boginja ni več tista, ki nadzira kačo, ampak se
odnos obrne. Kača ovija boginjo in ji niti ne pusti več dihati, medtem ko se boginja nemočno
in neuspešno izvija iz njenega prijema. Kip je narejen iz šamotirane bele gline in glaziran z
več različnimi glazurami. Pri gledalcu želim doseči subjektiven odziv in razmišljanje o
odnosu med subjektoma.

Slika 32: Eva Rokavec, Prevlada, glazura, 2014, višina 55 cm
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Slika 33: Eva Rokavec, Prevlada, glazura, 2014, višina 55 cm

Slika 34: Eva Rokavec, Prevlada, glazura, 2014, višina 55 cm
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5 PEDAGOŠKI DEL
Predmet likovna umetnost temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti,
likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Je predmet, pri katerem
spoznavajo, doživljajo in vrednotijo dediščino likovne umetnosti. V tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju, natančneje v 7. razredu se spoznajo z delitvijo keramike na
umetniško in industrijsko.

Za pedagoški del naloge sem si zamislila učno uro, pri kateri bodo učenci razvijali odnos do
gline kot kiparskega medija in spoznali njegove karakteristike.

V uvodnem delu učne ure bi z učencem pokazala primere kiparskih del iz keramike, nekaj iz
preteklosti in nekaj iz sodobne umetnosti. Tako bi spoznali, da v keramiki ne nastajajo le
posodice in vaze, temveč še veliko več. Pri tej uri bi se omejila izključno na umetniško
keramiko, razliko med industrijsko in umetniško bi le na kratko opredelila. Da bi lahko učenci
bolje izkusili razsežnosti materiala, bi bilo morda dobro obiskati pred izvedbo ure kakšno
razstavo. V vsakem primeru pa bi k uri prinesla vsaj en keramični kip, ki bi ga lahko učenci
pogledali od blizu in tudi otipali. Pogovorili bi se o tem, kako barva glazure vpliva na vtis
kipa in kakšno vlogo ima. Tako bi skupaj prišli do zaključka, da je glazura pomemben del
kipa. Lahko z njim sodeluje ali pa mu nasprotuje. Če je kip dinamičen, ga lahko enobarvna
glazura umiri. Če je kip statičen, ga mu lahko z glazuro damo več dinamike. Odvisno je od
tega, kaj želimo doseči in prikazati.

Likovna naloga bi bila modeliranje figure iz gline. Delali bi statično in dinamično figuro. Pred
izvedbo naloge bi osvežili pojma statično in dinamično. Pogledali bi si konkretne primere za
boljšo predstavo. Učenci bi najprej zmodelirali dve manjši figurici, torej v statični in
dinamični pozi. Ko bi bile figurice žgane, bi jih glazirali in skušali figure z barvo
uravnovesiti.
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5.1 Učna priprava
Študentka: Eva Rokavec
Mentorica: asist. dr. Uršula Podobnik
Razred: 7.
Predmet: Likovna vzgoja
Število ur: 5
Oblikovalno področje: kiparstvo
Likovna naloga: Oblikovanje statične in dinamične plastike po domišljiji in glaziranje.
Likovna tehnika: keramika
Likovni motiv: dinamična in statična človeška figura
Materiali in orodja: glina, modelirke, zanke, svinčnik, radirka, list, predmeti, s katerimi bi se
dalo vtisniti teksture (čipka, ključi, blago...), žica.
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija
Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del
Učna sredstva in pripomočki: PowerPoint predstavitev, računalnik, LCD-projektor
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetno povezovanje: zgodovina

Cilji:
Učenci:
• spoznajo pojma industrijska in umetniška keramika,
• znajo definirati umetniško keramiko in našteti primere keramičnih kipov,
• znajo našteti in opredeliti lastnosti gline,
• znajo pravilno zmodelirati kip iz gline in ga po žganju tudi glazirati,
• razvijajo motorične spretnosti in občutek za delo z glino,
• usvojijo pojme: keramično modeliranje, keramika, keramično kiparstvo,
• spoznajo različne postopke oblikovanja modelirane keramike,
• privzgajajo čut za estetsko obliko samostojno oblikovanega predmeta,
• se navajajo na oblikovanje izvirnih oblik po lastni zamisli, z različnimi postopki
modelirane keramike,
• privzgajajo kritičen odnos do umetnosti kot oblike človekove ustvarjalnosti.
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POTEK UČNE URE:
1. UVODNI DEL
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

Prikaz motiva z vaze iz grške

Motivacijska dejavnost za

Frontalna oblika.

umetnosti.

učence (kaj prikazuje slika,

Pogovor,

kaj lahko iz nje razberemo,

demonstracija.

Uvodna motivacija:

ali bi lahko glede na
upodobitev ugotovili, kje se
upodobitev nahaja, čemu je
bila posvečena, namenjena…)
Prikaz primera grške vaze v celoti,
ob katerem ugotavljamo, kje se
poslikava nahaja, kakšne barve so
uporabljene, ali ima posoda gladko
površino, ali je hrapava, …

Prikaz kipa iz daljnega vzhoda.
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Vprašam jih: »Kako se
razlikujeta?«
Če ne vejo, jim pomagam z

Učenci primerjajo prvo in

Pogovor,

drugo kiparsko obliko med

demonstracija.

seboj. Ugotavljajo, kaj imata
skupnega in kaj ju loči.

vprašanji.

»Pod katero likovno področje
spadata?«

Pogovor,
Odgovorijo, da kiparstvo.

demonstracija.

Če ne vejo, skupaj naštejemo vsa
likovna področja in pridemo do
tega, da kiparstvo.
Keramika. Pojasnijo svoj
»Morda kdo ve, pod katero vrsto

odgovor.

kiparstva ju uvrščamo glede na
material?«

2. OSREDNJI DEL
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

pojmov:

Poslušajo in zastavljajo

Frontalna oblika.

»To je keramika. Keramični

morebitna vprašanja.

Pogovor.

predmeti so oblikovani iz votle

Naštevajo primere votle

Demonstracija.

plastične oblike- votla plastika.

plastike (vaze, pepelniki,

Katere poznate?

sklede, lonci,...).

Posredovanje novih likovnih

Navedejo primer figuralnega
in nefiguralnega kipa.
Pojasnijo razliko med njima
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Keramika imenujemo tudi figuralne in med njima in votlo
in nefiguralne kipe oblikovane iz

plastiko.

gline. Kaj pomeni figuralen kip?
Kaj pa nefiguralen?

Poslušajo.

Po čem se torej ločita med

Zastavljajo vprašanja.
Razlaga.

seboj?Po čem pa se ločita od votle
plastike?

Keramično kiparstvo torej zajema
votlo in polno plastiko.«

»Beseda keramika izhaja iz grške
besede keramos, ki pomeni glina.
Pojavlja se že v začetkih
človeškega oblikovanja in je ena od
najstarejših tehnik ustvarjanja
predmetov za vsakdanjo rabo in za
krasitev.«

»Ločimo tri področja oblikovanja
keramike:
-

ljudska keramika ali
lončarstvo,

-

umetniška keramika

-

in industrijska keramika.«

»Lončarski izdelki nastajajo na

Opišejo, kako na vretenu

vretenu in lahko nastajajo cele

nastaja glinena posoda:

serije enakih ali zelo podobnih

- Zakaj lončar uporablja

oblik.«

vreteno? Kaj se z njim dogaja
med delom?
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- Kakšno glino uporablja
lončar?
- Na kaj mora biti pozoren pri
delu?...).

»Drugo področje je umetniška
keramika. To so lahko izdelki, ki so

Demonstracija.

uporabni (posode, vaze, krožniki)

Razlaga.

ali pa figuralni in nefiguralni kipi,
pri katerih izstopa izvirnost
ustvarjalčeve ideje.«

»Tretje področje je industrijska

Ugotavljajo, katere izdelke

keramika in je nastala zaradi

industrijske keramike sami

potrebe po večji količini

pogosto uporabljajo.

keramičnih izdelkov. Pri tej je
poudarek predvsem na
uporabnosti.«

Ugotavljajo, kakšen je
Kako nastane keramični izdelek?
»Ko zmodeliramo izdelek iz gline,
se mora najprej posušiti, nato sledi
žganje v primerni peči.«

postopek.
Poslušajo.
Postavljajo morebitna
vprašanja.

39

Razlaga.

Eva Rokavec: Keramika v kiparstvu, 2014

»Ko izdelek še ni žgan, ga lahko
pobarvamo z nestrupeno glineno
barvo (engobo). Žgane izdelke
lahko pokrijemo z glazuro in
ponovno žgemo, lahko pa izdelek
tudi samo pobarvamo.
Bi našli še kakšen način

Učenci pojasnijo svoje

okraševanja gline, dokler ta še ni

zamisli, kako okrasiti glinen

suha?«

izdelek.

Pogovor.

Izdelek lahko okrasimo z
vrezovanjem v mehko glino,
odtiskovanjem.«

Učenci pojasnijo svoja
opažanja.

Pogovor.

Spomnimo se kipa sedeče figure iz
uvodnega dela.
»Kako barva glazure vpliva na

Lahko ga poživi, razgiba. Ob

kip?«

prikazanih primerih naredijo
primerjavo statičnosti in

»Barva glazure lahko sodeluje s

Demonstracija,

dinamičnosti.

kipom ali pa ne. Lahko mu poveča
dinamiko ali pa ga umiri. To boste
skušali narediti tudi vi. Zmodelirali
boste majhen kipec iz gline, ki naj
bo statičen ali dinamičen. Torej
lahko predstavlja figuro v
razgibanem položaju ali pa v bolj
enostavnem.«
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Razlaga.

Poslušajo, zastavljajo
vprašanja v zvezi z nalogo.

Posredovanje likovne naloge:
Učencem povem likovno nalogo in
jo pustim napisano na power point
prosojnici:
»Oblikovanje statične in dinamične
figuralne plastike po domišljiji.«
Eksperimentiranje.

Nato jim razložim posebnosti dela
z glino: da jo je treba dobro
pregnesti, ne sme biti preveč mokra
ali pretrda. Pokažem, kako lahko
oblikujejo iz kepe. Da je glino
občasno treba poškropiti z vodo

Vsak učenec naj v svoji
puščici ali likovni škatli
poišče predmet, s pomočjo
katerega je mogoče v glino
vtisniti zanimivo teksturo.

(učenci si lahko pomagajo z
gobicami).

Uporabim nekaj predmetov, ki so
jih izbrali učenci in jim pokažem
jim, s čim in na kakšen način lahko
delajo ornamente in teksture.

Izvedba likovne naloge:
Na projektorju pustim likovno
nalogo. Spomnim učence, naj
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oblikujejo statično in dinamično
figuro, naj skušajo upodobiti

Začnejo delati skico s

izvirno likovno delo, naj z

svinčnikom. Ko je skica

vtiskovanjem oblikujejo različne

narejena dobijo glino in

teksture na površini, izvedbo in naj

začnejo z izdelovanjem.

se potrudijo.
Učenci opazujejo.
Najprej naredijo skico s
svinčnikom, nato jim individualno
svetujem, razdelim glino in učenci
začnejo z izdelovanjem. Učence
spodbujam pri delu.

3. ZAKLJUČNI DEL
Dejavnost učitelja

Dejavnost učencev

Metode in oblike dela

Nastale izdelke položimo na mizo,

Komentirajo nastala dela,

Pogovor,

spomnimo se ključnih likovnih

strnejo spoznanja o novih

demonstracija.

pojmov, ki smo jih spoznali tekom

likovnih pojmih. Izražajo

ure. Pogovorimo se o izvedbi, kdo

svoje mnenje.

Analiza in vrednotenje likovnih
del:

je najbolje upošteval likovno
nalogo. Skupaj z učenci
analiziramo in ovrednotimo
izdelke. Pogovarjamo se o načinu
izdelovanja in kako želijo
naslednjič glazirati izdelek.

Nato pospravimo učilnico,
vsak pospravi za sabo.
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6 SKLEP
Keramika je imela skozi zgodovino vseskozi uporabno in umetniško funkcijo, čeprav je
morda večkrat prevladovala uporabna zaradi vsestranskosti materiala. Keramika se je pojavila
kot kiparski material, ker je cenovno ugodna in lahko kipar z njo doseže podoben učinek.

Moj cilj je bil predstaviti keramiko kot kiparski medij, ki ponuja široke možnosti izraza. Pri
učenju umetnostne zgodovine se področje keramike predstavlja bolj skozi vaze, posode,
pladnje in druge uporabne predmete. A je veliko več kot to. Že v prazgodovini so odkrili
njene kvalitete in znanje o tehnologiji keramike se je kmalu začelo razvijati. Sodobni
umetniki vedno več posegajo po glini kot izraznem sredstvu, ki jim nudi veliko svobode in
možnosti.

»Moj pogled na žgano glino je dokaj specifičen, skoraj bi rekel šamansko potovanje v
mistično. Kot da bi se z rdečim prahom enostavno in lahkotno pogovarjala zemlja in nebo.
Terakota, enkratna v vsej svoji krhkosti in mehkobi, je neponovljiva v barvnih odtenkih in
plasteh izražanja. V trenutku ustavi čas kot hiter in neposreden zapis duše. Je otipajoč in
skrivnosten material, je zemlja, temeljna misel, simbolika arhetipsko-magijskega pojmovanja
subtilne sfere človeškega duha, materializirane ničnosti rdečega prahu. Je drobni odpadek,
kateri se razpre v naplavini vseh realističnih in vseh simbolnih struj v umetnosti, od
prazgodovine do danes. Je svojevrstna brezkončna arheologija človeške izkušnje in duha.«
(Mirsad Begić, v Barbič, 2010)
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