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POVZETEK 

 

V diplomsekm delu sem raziskala zgodovino konceptualnih izhodišč preko dadaizma, 

koncepta ready made, skupine in gibanja OHO, do post-konceptualnih izhodišč in 

neokonceptualne umetnosti. Omenjena konceptualna izhodišča sem poskušala 

interpretirati preko področja arhiviranja kot umetniškega slikarskega projekta, kjer ima 

glavno mesto zgodba moje stare mame. Njeno zapisano pripoved sem interpretirala 

preko etnoloških vidikov iz področja nesnovne kulturne dediščine, kot ustno izročilo. 

Arhiviranje ustnega izročila dojemam kot vir navdiha, ki ob likovnih vsebinah razpira 

diskurz o družbenem odnosu mlajših generacij do starostnikov.  

 

Likovno-projektno delo povzema intervju z Vero Jurečič (moja stara mama), slike in 

risbe, ki so nastale ob pripovedi letošnjo pomlad v tehniki akvarel in kemičn svinčnik; 

ter snovni del dediščine – originalne artefakte stare mame (izbrani artefakti, ki 

simbolično zaobjemajo njeno zgodbo) shranjene v kovčku, kot »arhivu«. Ob tem 

združujem pristope neokonceptualne umetnosti s pristopi arhiviranja, ohranjevanja in 

shranjevanja materialov kulturne dediščine, kjer je osrednja tema nesnovna kulturna 

dediščina kot vizualna besedna gradnja ali tekst, ki vsebinsko označuje socialno 

družbeno vlogo – kot arhiviranje preteklosti in njenega združevanja s sedanjostjo. 

 

V pedagoškem delu predstavjam združitev konceptualnih izhodišč z nesnovno kulturno 

dediščino v želji, da bi preko primerov, diskusije in likovnega izražanja pri dijakih prvega 

letnika srednje šole, spodbudila razmišljanje o konceptualni in sodobni umetnosti ter o 

družinskih medgeneracijskih odnosih.  

 

KLJUČNE BESEDE: koncept, arhiviranje, dokumentiranje, nesnovna kulturna dediščina, 

ready made (že narejeno), projekt, starostniki   
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ABSTRACT 

 

The diploma work covers the history of conceptual origins through Dadaism, the 

concept of ready-made, groups and movements OHO, to post-conceptual origins and 

neoconceptual art. I tried to interpret the mentioned conceptual origins through the 

field of archiving as an artistic painting project, in the center of which is the story of my 

grandmother. I interpreted her written story through etnological perspectives from the 

field of intangible cultural heritage, as verbal tradition. I also understood the archiving 

of the verbal tradition as a source of inspiration, which expands the discourse, through 

the art contens, to the social relation of younger generations towards the elderly. 

 

The art project summarizes the interview with Vera Jurečič (my grandmother), the 

paintings, which were made by the story this spring in the watercolour technique; and 

the material cultural heritage – original artefacts of my grandmother (chosen objects, 

which symbolically comprise her story) kept in a suitcase as an »archive«. Through this 

I merge the approaches of neoconceptual art with those of archiving and preservation 

of the materials of cultural heritage, where the main theme is the intangible cultural 

heritage as a visual word construction or a text, whoose contents marks the social role 

of archiving the past and it's unification with the present.  

 

The pedagogical work shows a merge of conceptual origins and the intangible cultural 

heritage, with a desire to, through examples, discussions and artistic expression with 

students in the first year of secondary school, encourage reflection on the conceptual 

and contemporary art as well as on the attitude towards older people. 

 

KEYWORDS: concept, archiving, documenting, intangible cultural heritage, ready-

made, project, elderly people  
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1 UVOD 

Vse se je začelo z zgodbami, ki jih je nam, otrokom,  pripovedovala stara mama1 (in jih 

še vedno) ob različnih priložnostih: med delom, kosilom ali ob zimskih večerih. Bile so 

polne topline in posebnega čara. Nemalokrat so me v teh zgodbah zajete življenjske 

izkušnje močno pritegnile in ob študiju konceptualne umetnosti navedle na razmislek o 

ohranjanju tovrstnega ustnega izročila. Porodilo se je vprašanje, kako takšne pripovedi 

likovno osmisliti in s tem opozoriti na njihov pomen. Jih zapisati ali posneti? In hkrati 

kako jih prikazati oz. prezentirati, da bodo pritegnile poslušalca/gledalca in ga 

spodbudile k razmišljanju, učenju od svojih prednikov in iz njihovih izkušenj, ki so bile 

zelo drugačne od naših, a hkrati tudi zelo podobne.  

Tako sem v raziskovalnem delu odločila za arhiviranje2 snovne in nesnovne kulturne 

dediščine, povezane z umetniškimi mediji (akvarel, akril, kemični svinčnik), ki sem jih 

nato konceptualno urejala. To delo je avtorefleksivno, analitično, kritično, ne zavrača 

teorije in je zasnovano na raziskovanju sodobnega sveta umetnosti. Po Šuvakoviću 

(2007) so umetniška dela, ki nastanejo v konceptualni umetnosti vizualno-verbalni 

predlogi in teoretični objekti (prav tam). 

Tako v likovno-teoretičnem delu naloge raziskujem in predstavljam konceptualno 

umetnost, njene začetke in razvoj do interdisciplinarnosti, v povezavi z arhiviranjem, 

ohranjanjem kulturne dediščine in ustnim izročilom. Praktični cilj diplomske naloge je 

izdelava arhiva oziroma arhiviranje zapisov in artefaktov3, kjer raziskujem tako 

ohranjanje in shranjevanje snovne kot nesnovne kulturne dediščine v navezavi s 

pripovedjo, kot virom navdiha. Cilj pedagoškega dela diplomske naloge je opazovanje 

                                                           
1 V okolju od koder izhajam, je  izraz stara mama običajnejši od babica, nona ali oma značilnejših za druge pokrajine oz. za mestna 
okolja. 
2 Metoda arhiviranja življenjske zgodbe stare mame je bil deloma strukturiran intervju. 
3 SSKJ besedo            -                 razaga kot    čn  izd   n     dj ,    žj  iz p  dzg d vins     i p  zgodovinske dobe 
(pridobljeno 26. 8. 2014 na: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1). V pričujočem delu se 
poslužujem razširjenega pomena besede artefakt, katerega rabo si izposojam iz arheologije, kjer beseda artefakt pomeni katerikoli 
predmet, ki ga je izdelal človek (pridobljeno 26. 8. 2014 na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Artefakt ). »Predmete« oz. izdelke moje 
stare mame, kot nosilce zgodbe, beseda »predmet« namreč ne označuje dovolj ekzaktno, četudi jim v pričujočem delu pridajam 
kontekste (zgodba, pričevanja, ipd.). 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Artefakt
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različnih pristopov reševanja likovne naloge – oblikovanja kompozicije po načelih 

konceptualne umetnosti, na podlagi izvedbe učne ure pri predmetu likovna umetnost, 

ter spodbujanje razmišljanja mladostnikov o njihovem odnosu s starostniki. 

Temeljno izhodišče iz katerega izhaja pričujoče delo je pripoved moje stare mame. 

Želja po ohranitvi njenih zgodb, fotografij in artefaktov, ki se ji pridružuje še 

subjektivna interpretacija v obliki slik, kot likovnega odraza lastnega dojemanja 

posameznih motivov iz pripovedi/zgodbe, je tako postala zgodba mojega likovnega 

snovanja. Gre za neke vrste dokumentiranje, ki nekoliko spominja na delo etnologov, ki 

so nekdaj v obliki risbe dokumentirali stare, izginjajoče tipe zgradb iz posameznih okolij 

ali predmetov, kjer je bila glavna motivacija ohranjanje oz. dokumentiranje snovne 

dediščine, ki ji je grozil propad ali uničenje. Nastanek mojih slik je torej motivirala 

pripoved (nesnovna dediščina), ki pa sem jo poleg tega zajela tudi na objektivnejši 

način v obliki delno strukturiranega intervjuja. Na ta način združujem umetnost z 

varovanjem nesnovne in snovne kulturne dediščine. Le-ta ima velik pomen primarno za 

moje družinsko okolje, ki mu sledi lokalno/regionalno okolje, naposled pa se dotika 

vseh nas. Z združevanjem vseh omenjenih elementov tako posegam na področje 

interdisciplinarnosti in neokonceptualne umetnosti.  

V teoretičnem delu preko predstavitve začetkov konceptualne umetnosti, 

protokonceptualne umetnosti, Marcela Duchampa, njegovega koncepta ready made-a 

in njegovega vpliva na razvoj konceptualne umetnosti, ter njene razlage s primerom 

delovanja skupine/gibanja OHO, postkonceptualizma in neokonceptualizma privedem 

konceptualno umetnost do interdicsiplinarnosti.  

Interdisciplinarnost, v smislu posega umetnosti na neumetniška področja (v mojem 

primeru na področju kulturne dediščine in ohranjanja snovne in nesnovne kulturne 

dediščine), bom obrazložila preko osvetlitve pomena varstva kulturne dediščine in 

njene vloge.  

V zaključku teoretičnega dela bom s sklenjeno povezavo med disciplinama orisala svoj 

koncept: kako je lahko star predmet – artefakt, fotografija, način govora in pripovedni 

slog – vir inspiracije: na kakšen način prikazati podobe, ki so nastale v pripovedi. 
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2 Začetki konceptualne umetnosti 

V 20. stoletju so na razvoj in razumevanje likovne umetnosti močno vplivale 

tehnološke in civilizacijske spremembe. Umetnost se je sprva otresla upodabljanja 

vidnega in začela z uporabo čiste likovne govorice. Premik od likovnega k vizualnemu 

se je zgodil z uporabo novih medijev, njihovo razširjenostjo, dostopnostjo in možnostjo 

različnih načinov uporabe (Ivančič Fajfar, 2012). Tako se začnejo v 20. stoletju slikarji in 

kiparji, ki delujejo med različnimi umetniškimi in kulturnimi disciplinami, ukvarjati z 

vprašanjem pomena, koncepta in teorije, kot pomembnim avtorefleksivnim 

problemom vsakega umetniškega dejanja ali produkta v odnosu do aktualnih ali 

zgodovinskih paradigem umetnosti (Šuvaković, 2007).  

 

Duchampovo delo z svojimi ready made v prvih desetletjih 20. stoletja nakazuje prehod 

od izraza kot načina dela, na kritične intelektualne taktike, kar pomeni konceptualno 

dojemanje umetniškega ustvarjanja in delovanja v specifičnih kontekstih različnih 

(svetov in institucij) umetnosti, kulture in družbe. V trenutku ko postane koncept dela 

pomembnejši od vizualnega izgleda, začne delo funkcionirati kot potencialni vizualni, 

predmetni, prostorski ali behavioralni tekst. Umetniško delo ni več oblikovan objekt 

temveč postane kompleks proizvodnje, izmenjave in porabe pojava, koncepta in 

teorije, kot kompleksnih multimedijskih besedil v specifičnih zgodovinskih in kulturnih 

kontekstih. Umetniško delo je zato po Šuvakoviću (2007) »   s u  ni d g d  «, ki 

stabilizira ali destabilizira miselno stanje (kontekstualno situacijo), kar predstavlja tudi 

funkcijo umetniškega dela (prav tam).  
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3 Protokonceptualna umetnost 

V drugi polovici 19. stoletja je fotografija pripeljala umetnost k širitvi umetnosti od 

posnemanja narave in pripovedovanja k čisti govorici likovnih elementov, ki pa jih je v 

šestdesetih letih 20. stoletja začel izrivati koncept. V galerijah in muzejih likovne 

umetnosti so se postavili na mesto likovne podobe vizualni izrazi konceptov 

(fotografija, video in digitalni mediji) (Ivančič Fajfar, 2012). Šuvaković (2004, 2007) z 

nazivom »p      nc p u  iz  « imenuje heterogena, nedefinirana in odprta polja 

praktičnih in konceptualnih transformacij pojavnosti, statusov in funkcij umetniškega 

delovanja in dela v paradigmah modernizma na začetku druge polovice 20. stoletja. 

Različni mejniki protokonceptualizma od Duchampa preko Kleina, skupine Zero, Cagea, 

Johnsa, Rauschenberga, gibanja OHO, skupine Gorgona, Mangelosa, Radovanovića, 

Kaprowa, Warhola, Richterja ali Reinhardta, pa do postminimalizma Mela Bochnera in 

Sol LeWitta, so različne prakse raziskovanja statusa, funkcije umetniškega ustvarjanja 

in odnosa umetnik – delo – kontekst – družba, v teoretskih prostorih kulture in družbe 

(prav tam). 

 

V trenutku, ko je uničen koncept pripovedne, komunikacijske, mimetične (posnemanje 

stvarnega sveta) ali ekspresivne funkcije dela (verbalna zgodba ali stanje duha), se 

pojavi tudi vprašanje o legitimnosti umetniškega dela (Šuvaković, 2004, 2007).  

Pri tem je potrebno omeniti tudi avtorefleksijo, ki jo navaja Šuvaković (2004, 2007) kot 

usmerjen način prikazovanja ali opazovanja behavioralno-konceptualnega dela na 

konkretni sliki, skulpturi, instalaciji, fotografiji, performansu ali besedilu. Z avorefleksijo 

se namreč prikazuje postopek nastajanja umetniškega dela in način s katerim delo 

funkcionira (prav tam).  
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V umetnosti 20. stoletja je vprašanje avtorefleksije najpogosteje rešeno s tremi 

karakterističnimi pristopi: poetični, metodološko-avtokritični in protokonceptualni (po 

Šuvaković, 2004, 2007): 

1. Poetična koncepcija avtorefleksije zajema v umetniškem delu resnični subjekt 

(njegov um, dušo, psiho, nezavedno), ki ga delo izraža in na kogar se nanaša. Pri tem se 

ne nanaša na stvarno stanje sveta, pač pa na izraz notranjih stanj subjekta.  

2. Metodološko-avtokritična avtorefleksija podreja svoj pristop določenim 

specifičnostim področja in mejam medija.  

3. Protokonceptualna in konceptualna umetnost pa uporablja avtorefleksijo kot taktiko 

izvedbe umetniškega dela. Avtorefleksivni postopek je usmerjen na reprezentacijo 

umetnikovega koncepta, kot pomembnega okvira umetniškega dela in ima dve funkciji: 

funkcijo transformacije prve stopnje umetniškega dela v drugostopenjsko umetniško 

delo v sferi konceptualne in teoretične analize, pojasnjevanja in interpretacije; in 

kritični potencial protokonceptualističnega avtoreflektivnega dela, ki se kaže v 

razkrivanju mistifikacije ali romantičnih shem ustvarjanja umetnosti – po navadi 

zastopana kot neverjetna, herojska, vzvišena dela, ki razstavljajo nekaj nezavednega, 

intuitivnega, vizionarskega (Šuvaković, 2004, 2007). 

 

3.1 Marcel Duchamp (1887-1968) – od dela do koncepta 

V okviru protokonceptualizma je potrebno  izpostaviti Marcela Duchampa (1887-1968), 

ki je postavil niz karakterističnih in problematičnih odklonov od tipične modernistične, 

visoko-estetske umetniške produkcije (slike, skulpture, fotografije, objekta/asemblaža) 

(Šuvaković, 2007) in s tem začel pot proti konceptualni umetnosti. 

  

Njegova dela (oblike ravnanja, produkcije: slike, objekti, ready made, arhivi, besedila) 

so podvrženi filozofskim, teoretičnim ali tudi umetniškim reinterpretacijam, ki so vodile 

k transformaciji pojma umetniškega dela in umetniškega ustvarjanja v poznem 

modernizmu (Šuvaković, 2007). »U   n s  z Duc   p   p vič n  iz  ž  v č s v  n s i 

z zn  i,   p   j  p  ds  v j  v nj ni d j ns  s i« (Bourriaud, 2007, 90). S konceptom 

»duc   p v     dicij « v odnosu z veliko, utopično, herojsko tradicijo modernizma 

(Cézanne, Matisse, Picasso, Mondrian, Wols, Pollock, Rothko, Newman, Noland), so 
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priznani zelo različni umetniki, od Johna Cagea v medprostorih glasbe in besedila, 

Jaspera Johnsa v okvirih kritičnega slikarstva ali Johna Kosutha v razlagi konceptualne 

umetnosti. Duchampovi vplivi se lahko prepoznajo tako v vizualni umetnosti, 

performansu, glasbi, gledališču, poeziji, filmu in različnih postmodernih produkcijah 

(Šuvaković, 2007). 

 

3.2 Koncept ready made-a 

Za nazornejše razumevanje Duchampove tradicije in vpliva na konceptualno umetnost 

je potrebno obrazložiti sam koncept ready made-a. 

 

Ready made (že narejeno) je narejen ali proizveden objekt, ki je prevzet, pre-označen, 

premaknjen in razstavljen kot umetniško delo z dodanimi materiali, verbalnimi posegi 

ali brez njih. Koncepte prvih ready made-ov je postavil Marcel Duchamp na začetku 

drugega desetletja 20. stoletja (Šuvaković, 2007). Ko je Duchamp razstavil izdelani 

predmet (npr. pisoar, lopato za sneg...), »    p  izv d du  «, je s tem spremenil 

problematiko ustvarjalnega procesa in opozoril na umetnikov pogled na predmet in ne 

na umetnikove ročne spretnosti. Že samo dejanje izbire je umetniška operacija, tako 

kot slikanje in kiparjenje. »   Us v  i i p   ni p s  vi i p  d    v n v sc n  ij in g  

razumeti kot lite   ni  i  v p ip v di« (Bourriaud, 2007, 105). Ready made-i izničujejo 

unikatni pomen umetniškega dela, tako da pokažejo, da vsak objekt predstavlja 

potencialno umetniško delo (Šuvaković, 2007, 27). 

 

3.3 Vplivi koncepta ready made-a 

Koncept ready made-a je vplival na avantgardno, neoavantgardno in postavantgardno 

umetnost 20. stoletja. Prvi vplivi so se realizirali v dadaizmu in nadrealizmu v času med 

vojnama. Za dadaizem je koncept ready made-a predstavljala možnost emancipacije 

od ustvarjanja in proizvajanja umetniškega dela (Šuvaković, 2007). V 20. in 30. letih 

prejšnjega stoletja je nadrealizem postal eden osrednjih likovnih slogov v evropskem 

modernizmu. V nastalih delih je prisotna koncepcija, poudarjanje razmerij med 

realnostjo in nezavednim (Gorupič, 2012), ki predstavlja komunikacijski kanal k magiji, 
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in fetišizmu ter metaforično-alegorijskim potencialom običajnih vsakodnevnih 

predmetov. Za neoavantgardna gibanja petdesetih in šestdesetih let preteklega 

stoletja, kot so fluxus, neodada in happening, koncept ready made postane sredstvo 

brezmejnega širjenja področja umetniškega dela na »realni« naravni in družbeni svet. 

Koncept ready made-a se je izvajal v procesualni umetnosti, body art-u, land art-u in 

performansu. Različni uvoženi pojavi (gorenje drevesa, izhlapevanje vodne pare) so v 

umetnost kot ready made, oziroma tudi tla zemlje, najdeni predmeti ali človeško telo, 

ki so na novo opredeljeni in imenovani kot umetniško delo. Velika realizacija koncepta 

ready made-a  pa se je zgodila v konceptualni umetnosti (Šuvaković, 2007).  
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4 Konceptualna umetnost 

Vloga in funkcija ready made-a predstavlja bazo konceptualne umetnosti. Iz shem in 

zamisli Duchampa, na katerih sloni prva perioda konceptualne umetnosti poznih 

šestdesetih, je izpeljana strategija, ki kaže, da se lahko kot umetniško delo uporabi ne 

samo predmete, situacije in dogodke, ampak tudi diskurzivne, teoretične konstrukcije 

in modele. Za konceptualno umetnost ni pomembna proizvodnja umetniškega dela 

(predmeta, situacije ali dogodka) ampak razmere proizvodnje, delovanje in 

sprejemanje umetniškega dela. Konceptualna umetnost je pretežno usmerjena na 

predstavo teorije v kontekstih umetnosti in kulture (Šuvaković, 2007). Kot široka 

kategorija označuje skupino oblik prakse, v kateri so objekti napisani, predloženi, 

predpisani ali imenovani, prikazani ali sploh ne, kot naključne ilustracije ali prikazi 

»ideje« (Harrison, 2001). 

 

Konceptualna umetnost je avtorefleksivna, ker izhaja iz specifikacije procesov 

nastajanja in sprejemanja  umetniškega dela, analize sveta ali sistema umetnosti, kot 

oblika kulturne in družbene politike (Šuvaković, 2007). 

Konceptualna umetnost je analitična, ker je zasnovana na spremljanju umetnosti v 

formalnem in političnem smislu kot družbenega konstrukta, a ne kot področja 

avtonomnega estetskega brezinteresnega doživetja. Izpostavlja se pomembnost 

intelektualnega (konceptualnega ali teoretičnega) dela ali konceptualnih ali teoretičnih 

referenčnosti. Išče pogled na umetnost izven umetnosti in s tem začne samokritiko, 

kritiko modernistične utopije samozadostne umetnosti (Šuvaković, 2007). Kot zapiše 

Harrison (2001, 106) pa cilj konceptualne umetnosti »    ni bi              z   nj  i 

s i     i s u p u   z b s di i   i »p       i«,    v č z sesti prostor opazovanja z 

vp  š nji in p      z  i, n d   s i i »iz ušnj « z b  nj   in p i     b  nju        i   i 

p  v  is     žnj  in     niz  , s      i i j  iz ušnj  p v č n  v u   niš  .« (prav 

tam). 
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4.1 Delovaje skupine OHO 

Ko govorimo o konceptualni umetnosti, ne moremo mimo slovenskega 

neoavantgardnega pojava gibanja/skupine OHO, ki je, kot navaja Puncer (2010) ključno 

za izoblikovanje konceptualne umetnosti pri nas. 

 

Delovanje skupine OHO (1966-1971) in gibanja OHO-Katalog (1966-1970) je potekalo v 

okvirih slovenske nacionalne socialistične kulture, jugoslovanske multinacionalne 

socialistične kulture in mednarodne kulture mladih. »S upin  OHO j  n s     v  z  čju 

n vi  in   n ci n  ni  in      ni  u   niš i ,  s   s i ,  i  z  s i ,  u  u    š i  in 

d užb ni  gib nj,     s  s  v ns i   iz  ,    nc s i s  u  u   iz  , T   Qu   in 

internacionalni poststrukturalizem, nova levica, hipi kultura, arte povera, antiform art, 

b dy    ,   sp  i  n   ni  i  ,   nc p u  n  u   n s , p s  bj   n  u   niš   p   se 

in  udiz   « (Šuvaković, 2009, 10). 

 

Skupina OHO (1966-1971) se lahko smatra kot projekt formuliranja eksistencialne, 

umetniške in politične realnosti v okviru katerega se postavljalo nekatera umetniška 

dela (predmeti, instalacije, procesi, dogodki in koncepti) (Šuvaković, 2007). 

Skupina OHO je kot skupina praktikov (umetnikov) in teoretikov (filozofija, umetnostna 

zgodovina, sociologija kulture), vzpostavljala svoje realizacije v ritualih in aparatih 

mikrokulture, ki je omogočila spontana ali povsem načrtovana preizkušanja za učenje 

in uresničevanje trenutnega mogočega sveta (Šuvaković, 2001, 2007). 

 

Člani skupine OHO so leta 1970 razvili specifični tip konceptualne umetnosti. Takšno 

delo je bilo avtorefleksivnega, avtoanalitičnega in introspektivnega značaja. Realizacije 

objektov, medijskih eksperimentov (knjig, revij), instalacij in procesov so zamenjali s 

konceptualnimi diagramskimi strukturami. Konceptualna dela nosijo ime »projekt«, ker 

se nanašajo na možni dogodek ali stanje, ki pa ni nujno tudi realizirano. Njihovi 

koncepti so ohranjali vsaj potencialno relacijo z referenco v svetu, ki so jo podredili 

strukturalni in konceptualni analizi. »R z i uj    š i i  ip  p  j    v   i   nc p  v 

(Šuvaković, 2009, 33): 

- projekt (ali koncept) je tekstualno-di g   s   p  ds  vi  v   žn g   izičn g  

pojava; 
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- ali tekstualno-diagramska predstavitev realiziranega dela v prostorsko-

č s vn     n inuu u; 

-   i   zu      v        sivn g  sp ci ici  nj   dn s v   d č  ni s upin ,  i d   j  

n  d   č n   p  j   u: 

-   i j   n  iz    dij v   i d užin    dij v «  

 

Umetniška skupina OHO, ki je v šestdesetih letih predstavljala najpomembnejši 

neoavantgardni pojav pri nas, se je tudi enakovredno vključevala v sočasne tendence 

svetovne likovne umetniške produkcije, kot so arte povera, land art, procesna 

umetnost in konceptualizem (Puncer, 2010). 
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5 Postkonceptualizem 

Postkonceptualna umetnost sedemdesetih let je izhajala direktno iz analitične in 

kritične konceptualne umetnosti preoblikovane prakse sodobne umetnosti v hibridno 

polje multimedijskih in kulturno usmerjenih raziskovanj in produkcij (Šuvaković, 2007). 

Običajno se pod nazivom postkonceptualna umetnost ali postkonceptualizem označuje 

umetnost druge polovice sedemdesetih let ali tudi po konceptualni umetnosti, tako 

imenovana postmoderistična gibanja ali pojavi poznih sedemdesetih in osemdesetih 

let, ki so orientirani k postopkom medijske analize, interpretacije in dekonstrukcije 

popularne kulture. V literaturi se pojavljajo različni izrazi: pluralna umetnost, 

konceptualizem in postmodernizem, avantgarda, avantgarda po sedemdesetih, 

neoekspresionizem, superart, neokonceptualizem... (Šuvaković, 2005, 2007). 

 

Pozni konceptualizem temelji na raziskovanju in razpravi o političnem sistemu znotraj 

kulture in umetnosti. Ta pristop razvijajo predstavniki analitične linije konceptualne 

umetnosti, med leti 1973 in 1978, ki so analizo o umetnosti in v umetnosti prestavili v 

razpravo, kritiko in provokacijo institucij in birokracij umetnosti (Šuvaković, 2005, 

2007). 

 

Šuvaković (2007) predstavi štiri smeri konceptualne umetnosti po letu 1971, ki jo 

nekateri avtorji imenujejo tudi postkonceptualna umetnost (Šuvaković, 2007, 222): 

- » n  iz  in   zp  v  p  i ični  in id    š i      niz  v in  b i  d   v nj  

ins i ucij  u  u    u   ni  g    ij ,  uz j,  u  u  , d užb  , n  p i    d   v nj  

skupine Art&Language /.../; 

- delo na konceptualnih besedilih in geometrijskih postminimalis ični      ji , n  

primer Sol Lewitt /.../; 
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- direktna ali indirektna uporaba rezultatov teoretskih raziskav konceptualne 

u   n s i n  sp ci ičn  p d  čj  u   niš  g  d      n  iz      g   ij ,  i   , 

videa, slikarstva), na primer John Hillard /.../; 

- raziskovanje hibridnih oblik prikazovanja v sodobni kulturi (moda, popularna 

umetnost, spektakli, film, zunajevropska kultura, politika spola), na primer 

Vic    Bu gin /   /« . 

 

Sledi obdobje med koncem sedemdesetih in začetkom osemdesetih let preteklega 

stoletja, ko v primerih analitičnega pristopa konceptualne umetnosti skozi filozofijo 

jezika in semiotike pride do raziskovanja tradicionalnih in novih medijev (analitično 

slikarstvo, fotografija kot umetnost, video in film umetnika). Vprašanje ni samo 

raziskovanje tehnik in tehnologij na katerih se ustvarjajo tradicionalni in novi mediji, 

ampak tudi koncept, ideologija in mikropolitika predstavitve medijskega dela 

(Šuvaković, 2005, 2007). 

V postkonceptualni umetnosti prihaja tudi do izvajanja introspektivnih in 

avtobiografskih umetniških del, v katerih umetnik vizualno, verbalno in behavioralno 

govori o sebi in svojem svetu ali dela na sebi (od individualnih mitologij, do 

avtobiografskih performansov, govora v prvi osebi, do alegoričnih prezentacij). 

Umetnost postane področje izvajanja dialektike med privatnimi in javnimi, vsakdanjimi, 

sorodstvenimi, rasnimi ali političnimi identitetami v zahodni družbi (Šuvaković, 2005, 

2007). 

 

5.1 Neokonceptualna umetnost 

Neokonceptualna umetnost ni ime za umetniško gibanje, temveč odprta oznaka za 

imenovanje različnih postkonceptualnih, množičnih medijskih in konceptulanih 

relativizacij elitne in popularne umetnosti od leta 1980 do leta 2000. Neokonceptualno 

umetnost karakterizira (Šuvaković, 2005, 2007): 

- razvijanje in prakticiranje neslikarskih modelov prikazovanja in izražanja; 

- zainteresiranost za družbene, politične, kulturne in tržne nivoje delovanja in 

funkcioniranja. Je postmarskistično orientirana, cinično govori o materialnih, 

medijskih in informativnih mehanizmih družbene konstrukcije in 
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individualne/kolektivne fantazije kot podporne izvedbe realnosti v dobi 

multimedije; 

- zainteresiranost za teoretična poststrukturalistična protislovja postmoderne 

kulture in družbe; 

- insistiranje na natančno, visokotehnološko, neekspresivno industrijsko in 

medijsko upravljanje umetniških del, kar dolguje dizajnu časopisa, notranjemu 

oblikovanju, dizajnu software-a in video-TV proizvodnji. 

 

Tipično delo neokonceptualne umetnosti se realizira kot multimedijsko delo (plakati, 

instalacije, knjige umetnika, video dela, internetna dela), ki ga spremlja avtorefleksivno 

ali paranarativno (pripoved) pisanje umetnika (avtobiografije, eseji o umetnosti, 

kulturi, politiki, seksualnosti, spolu, etnični, rasni ali generacijski identiteti, potrošniški 

mentaliteti, bolezni, homofobiji...) (Šuvaković, 2007). 

 

Predstavniki neokonceptualne umetnosti so: Judith Barry, Barbara Kruger, Cindy 

Sherman, Sarah Charlesworth, Jenny Holzer, Mike Kelley, Jeff Koons, Scherrie Levine, 

Allan McCollun, Matt Mullican, Stephen Prina, Richard Prince, Paul McCarthy, Mike 

Kelly, Jeff Wall in drugi (Šuvaković, 2005, 2007). 

 

Tisto kar konceptualno umetnost poznih 60-ih in zgodnjih 70-ih let preteklega stoletja 

razlikuje od neokonceptualistične umetnosti 80-ih in 90-ih, ni le premik od velikih 

vprašanj metaumetnosti, metalingvistike, metafilozofije in metapolitike, pač pa je 

radikalna preusmeritev od makro k mikro politiki. Kar pomeni k politiki manjšinskih, 

obrobnih kultur, skupin in procesov, ki ne tvorijo globalne slike sveta (bolezni, 

nestabilnost, identiteta, želja, užitek, zadovoljitev, razkol, pomanjkanje, izpuščanje, 

potrošnja, izmenjava, komunikacija, izločanje, izginjanje) (Šuvaković, 2005). 

 

Tako prihajamo do sodobne umetnosti, ki jo lahko razumemo znotraj konteksta 

radikalnega premikanja njenih meja. Umetniki so začeli aktivno dodajati nove medije in 

kontekste, začeli so prehajati v neumetniška področja (kot tudi sama pri svojem 

projektu) in v kontekst vsakdanjika, raziskovanje in uporaba tehnološko-znanstvenih 

inovacij (uporaba materialov, orodij in idej) itn. (Puncer, 2010). 
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Pri avtorskem delu (glej poglavje 7) sem delno uporabila ready made (izbrane 

predmete – artefakte, ki jih je izdelala stara mama, in še nekatere druge predmete, ki 

predstavljajo dokument nekega časa oz. so del njene preteklosti). Zapisani zvočni 

posnetek predstavlja zapis ali shemo nečesa, česar ni, kar je nematerialno in na ta 

način posega na področje konceptualnega. Interdisciplinarni poseg na področje 

kulturne dediščine pa kaže navezavo na neokonceptualno umetnost, tako v smislu 

interdisciplonarnosti kot v smislu namena – osvetljevanje tematike izrivanja skupine 

starostnikov ob rob in odpiranje diskurza o njih. 
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6 Kulturna dediščina 

V avtorskem delu pričujočega diplomskega dela (glej poglavje – Avtorsko delo) se 

naslanjam na področje nesnovne kulturne dediščine, ki jo predstavlja pripoved stare 

mame. Rezultat tega so slike in risbe, kot konceptualno beleženje arhiviranja kulturne 

dediščine, ki sem jo dokumentirala v povezavi z okoljem in prostorom, kjer živi moja 

stara mama. S tem sem izpostavila področje kulturne dediščine, njen pomen in vlogo, 

ter hkrati raziskala ostala področja ustvarjanja, ki se v pedagoškem delu povezujejo 

tudi z edukativnimi vsebinami. 

 

6.1 Na kratko o varstvu kulturne dediščine 

Razumevanje nekaterih vidikov varstva kulturne dediščine je v pričujočem delu 

ključnega pomena, tako za razumevanje avtorskega dela kakor tudi za izvajanje 

pedagoškega dela, katerega cilj je med drugimi ali ne-nazadnje tudi spoznavanje 

kulturne dediščine. Začenjam z orisom sodobnega varstva kulturne dediščine s 

poudarkom na nesnovni kulturni dediščini in predstavitvijo priporočil za shranjevanje 

artefaktov. 

O sodobnem varstvu kulturne dediščine lahko govorimo od sedemdesetih let 20. 

stoletja naprej z objavo K nv ncij    v  s vu sv   vn   u  u n  in n   vn  d diščin  

(Unesco 1972, notif. 1992). Pri tem je bistven poudarek, »    d  p   ni p š  d v nj  

  i izgub  vs   g  p i      u  u n    i n   vn  d diščin  si    š nj  d diščin  vs g  

č  v š v  « (Delak Koželj, 2005, 11). 

Temeljni politični dokument bodočega pomena in smeri ohranjanja kulturne dediščine 

v Evropi pa je D      cij    p  i ični    zs žn s i      nj nj   u  u n  d diščin  v 

Evropi (4. Konferenca ministrov, pristojnih za kulturno dediščino Sveta Evrope, Helsinki, 

1996), ki dediščino pojmuje v najširšem smislu kot: stavbno, arheološko, premično, 

nesnovno in kulturno krajino (Delak Koželj, 2005). 
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Pomembno je omeniti tudi Univerzalno deklaracijo o kulturni raznovrstnosti (Unesco, 

Generalna konferenca, Pariz, 2001), ki poudarja, da je za obstoj človeštva poleg biotske 

raznovrstnosti tudi kulturna raznovrstnost temeljnega pomena. Kulturo definira kot 

»niz zn či ni  du  vni , g   ni , in      u  ni  in čus v ni  p j v v d užb    i 

d užb n  s upin   Ku  u    bs g  v ščin ,  njiž vn s , n čin živ j nj , s biv nj , 

v  dn s n  sis    , š g  in n v d  in v   v nj   P  p zn v  j      s čišč  s d bni  

  zp  v   p  p zn vn s i, d užb n   p v z v nju in   zv ju g sp d  s v , 

     j č g  n  zn nju « (Delak Koželj, 2005, 15).  

 

6.2 Nesnovna kulturna dediščina 

Rezultat intervjuja z staro mamo, ki prinaša pomembna pričevanja o življenju na vasi v 

času pred in po 2. svetovni vojni (navade, stari izrazi, ipd.) in o tragediji izseljeništva 

posavskih internirancev sodi na področje nesnovne kulturne dediščine, ki ga zaobjema 

K nv ncij    v  s vu n sn vn   u  u n  d diščin  (odprta za podpisnice držav na 

generalni konferenci Unesca v Parizu 2003), ki definira nesnovno kulturno dediščino 

(tisto, ki jo prenašamo iz roda v rod), »       jn  p us v  j nj  d užb n  s upn s i in 

s upin ,      dg v   n  p ip d j č      j , nji  v  dn s d  n   v  in p       s i«  Le-

to zagotavlja občutek identitete in kontinuitete, razvija spoštovanje kulturne 

raznovrstnosti in človeške ustvarjalnosti (Delak Koželj, 2005, 16). 

 

»Iz  z »n sn vn   u  u n  d diščin « p   ni p   s , p  ds  v , iz  z , iz us v , 

v ščin , p s  dn   udi orodja, predmete, izdelke in kulturna okolja, s katerimi so 

povezani (in jih spoznajo skupnost, skupine ali posamezniki kot del njihove kulturne 

d diščin  « (Delak Koželj, 2005, 16). Konvencija prav tako omenja, da bo upoštevana le 

tista nesnovna dediščina, ki bo v skladu z mednarodnimi človekovimi pravicami in 

vzajemnim spoštovanjem med skupnostmi. Nesnovna kulturna dediščina je razdeljena 

na (Delak Koželj, 2005, 16): » b i   us n g  iz  či   in iz  z v, v  jučuj č j zi      

n si  c n sn vn  d diščin ; up iz  i v n  u   n s i; d užb n  p   s , š g  in 

p  zn v nj ; v ščin  in p   s  v zv zi z n   v      sv    ;    dici n  n   b  i in 

v ščin .« 
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Nesnovna kulturna dediščina je v svoji abstraktni obliki tudi del mojega razumevanja 

sveta in časa v katerem sem odraščala. Tako lahko nesnovno kulturno dediščino 

razumemo kot neizogibni vir osebne rasti posameznika in kot sporočilno vrednost, ki 

nam lahko pokaže raznovrstne možnosti likovnega snovanja ter poučevanja. 

 

V zabeleženi pripovedi – ustnem izročilu, se poleg življenjske zgodbe stare mame, 

skrivajo opisi takratnega časa. Ta čas pa se skriva v malenkostih, kot so opisi 

preživljanja zimskega časa, življenja na vasi, dela na kmetiji in v arhaičnih oz. danes že 

zastarelih ali celo opuščenih izrazih. Vse omenjene prakse počasi tonejo v pozabo. 

Okoli sebe namreč lahko opazimo zavračanje in stigmatiziranje »staranja«, kot tudi 

»starih« ljudi. Zato je pomembno, da mladi gradimo odnose s starostniki.  

 

Ž. Deu (2005) povzema besede dr. Antona Trstenjaka, da človek nima narave, ampak 

zgodovino. »Z    si        v dn  zn v  p ip v d v  i zg db ,  d  s  ,   j s  ,   j 

  č   « (Deu, 2005, 39). 

 

Pomembno je, da ohranjamo stike in gradimo odnose tudi s starejšimi, kajti ni 

potrebno, da vse preizkusimo sami, lahko se učimo tudi iz pripovedi in izkušenj drugih. 

Stari starši so živeli v drugačnih časih. Pogosto je prisotna naša romantična predstava, 

da je tedaj vse potekalo drugače, počasneje in brez »stresa«, a ni povsem tako. Tudi 

takrat so bili prisotni dejavniki stresa, ki pa so ga povzročali drugačni vzroki (npr. 

vremenske razmere, ki so lahko vplivale na kvaliteto letine, s katero je bila povezana 

eksisetnca). Imeli so drugačna znanja iz področja kmetijstva in danes že deficitarnih 

poklicev (razne obrti). Teh znanj dandanes že primanjkuje ali pa so že povsem 

izgubljena. Določena znanja povezana s poljedelstvom in nabiralništvom (razne 

zdravilne ali užitne  rastline in njihova uporaba) so nedvomno neprecenljiva in so plod 

dolge tradicije, ki ji lahko iščemo razloge, med drugim, tudi v nekdaj pristnejšem stiku 

ljudi z naravo, predvsem z zemljo, ki jih je preživljala (npr. poljedelske prakse). Ne-

nazadnje se na tem področju skriva obilo izkušenj, ki bi nam lahko koristile še danes.  

Pomemben del časa so nekdaj namenjali druženju, četudi je v večini primerov šlo za 

druženje ob delu. Oralna tradicija se je tako razmeroma enostavno prenašala iz roda v 

rod. S pozornim poslušanjem zgodb lahko kaj hitro ugotovimo, da imamo pri 
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starostnikih opraviti z velikimi »govorci«, kar je razumljivo, saj izhajajo iz časa, ko se je 

znanje prenašalo večji del le ustno, beseda pa je tedaj imela »veljavo«, prav tako 

tradicija in verovanje. Vedno znova nas preseneti tekoča in prijetna pripoved govora 

starostnikov – v pričujočem delu, konkretno moje stare mame – ki deluje izjemno 

sproščeno in »naravno«. 

Moja vizija predstavitve zgodbe stare mame, se je razvijala iz občudovanja njene 

pripovedi in v želji po ohranjanju njenih spominov,  ki so ne-nazadnje tudi moji 

spomini. 

 

Kot sta zapisala Hudales in Muršič (2005, 8): »P  ds  v  »n š « d diščin  n izb is n  

 p  d  juj  n ci n  n ,   gi n  n  in      n  id n i    ,  b n   p  j  d živ j     udi 

    živ  p   s , n     z »izu  j nj      dicij«,    v č z  bčud v nj  ,  i s  

n          sp  v ž  v č šč nj  «.  

 

V nadaljevanju predstavljeno avtorsko delo obsega poleg nesnovnega izročila tudi 

arhiv nekaterih artefaktov in fotografij. Zato je potrebno obrazložiti tudi nekaj splošnih 

in ključnih pravil o ravnanju s predmeti – artefakti, ki jih želimo ohraniti. 

 

6.3 Splošna pravila o ravnanju z artefakti 

Osnovna pravila o ravnanju z artefakti, ki jih želimo ohraniti bi morali poznati vsi, ne le 

strokovnjaki, temveč tudi zasebni zbiralci, galeristi in antikvarji. Z ustreznim ravnanjem 

s predmeti se namreč lahko izognemo nepotrebnim poškodbam, restavratorskim 

posegom ali nepopravljivi škodi. Nestrokovni posegi na predmetih se odsvetujejo, saj 

lahko z nepravilnim posegom naredimo več škode kot koristi. V teh primerih se 

priporoča posvet s strokovnjaki (Madžarac, Šubic Prislan, 2010). 

Pri shranjevanju predmetov se priporočajo prostori s primerno relativno zračno vlago 

(45-65%) z minimalnimi in počasnimi nihanji, kar velja tudi za temperaturo prostora 

(24-10°C). Dobro je, če so predmeti oddaljeni od grelnih teles in onesnaženja, 

neposredne sončne svetlobe in zunanjih sten (Madžarac, Šubic Prislan, 2010). 

Artefakte je potrebno varovati pred umazanijo in prahom. Za shranjevanje se 

priporočajo škatle, omare in vrečke (brezkislinski papir in karton, lakiran les in umetni 
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materiali), odsvetuje pa se časopisni in reciklažni papir, vata in lepilni trakovi. S 

predmetov je potrebno redno odstranjevati prah, razen v primeru, če je površina 

nestabilna. Stanje artefaktov je dobro redno nadzirati in tudi dokumentirati morebitne 

spremembe. Najbolje je, če se jih dotikamo čim manj in jih tudi čim manj prestavljamo. 

Morebitne prestavitve vnaprej načrtujemo in v primeru večjih kosov priskrbimo 

pomoč, da ne bi prišlo do poškodbe (Madžarac, Šubic Prislan, 2010). 

6.4 Dejavniki tveganja 

Predmetom škodljivi dejavniki tveganja iz okolice so (Šubic Prislan, 2010):  

- fizična sila, ki povzroča predvsem mehanske poškodbe;  

- kriminalna dejanja – kraja in vandalizem;  

- izguba – človeške napake, kot so neznanje, zanemarjanje, slaba dokumentacija; 

- ogenj – kar lahko povzroči popolno uničenje, veliko škode pa lahko naredi tudi 

vročina, saje in dim; 

- voda – ob dvigu talne vode, puščanju cevi, zamakanju strehe; 

- škodljivci (žuželke, črvi) – nevarni za predmete organskega izvora; 

- onesnaženo okolje – kemične snovi iz okolja (plini v industrijskih in 

avtomobilskih izpuhih, plini, ki se izločajo z našim potom, iz nezaščitenega lesa, 

propadanja plastike) in prah (saj vsebuje soli in druge agresivne sestavine); 

- svetloba – posledice vidne in UV svetlobe so nepovratne (razbarvanje ali 

propad zaradi sevanja); 

- neustrezna temperatura – višja temperatura pospešuje kemijske reakcije, nižja 

zamrzovanje, njeno nihanje pa je za številne materiale škodljivo; 

- in neustrezna relativna vlaga – vzrok za poškodbe na skoraj vseh vrstah 

materiala, škoduje, če je previsoka, prenizka ali hitro niha.  

 

6.5 Povezava med disciplinama in predstavitev koncepta avtorskega dela 

V avtorskem delu (glej poglavje 7) je predstavljenih več različnih tkanin, ki jih poseduje 

moja stara mama; tako domačih, predvojnih, kakor tudi tujih – nemških, prinešenih ob 

povratku iz internacije. V okviru Krškega polja, kjer je bila velika večina prebivalstva 
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jeseni 1941 internirana4, predstavljajo izjemno redke, še ohranjene kose tkanin izpred 

vojnega obdobja. Ob prisilni izselitvi v Nemčijo so lahko s seboj odnesli le osebno 

prtljago, večina imovine pa je tako ostala na domovih, s katero so po tem upravljali 

Kočevarji5, ki jih je okupator naselili na mejno področje ob Savi. Razne tkanine so 

zajemale velik del prtljage, saj je le-ta potekala v pozni jeseni. 

 Večina starih predmetov – artefaktov je tekom okupacije izginila ali pa so bili uničeni v 

ognju skupaj s poslopji ob umiku jugovzhodne armade v maju 1945.  Zgodbe in poti 

predmetov v internaciji,  konkretno v Nemčiji, so prav tako zanimive. Omenimo zgolj 

dejstvo, da so bile poti v domovino različne in tudi različno dolge in nemalokrat se je 

zgodilo, da so Rusi zasegli celoten konvoj, vračajoče se internirance pa so prestavili na 

odprte živinske vagone zgolj z osebno prtljago.6  

Na ta način se je izgubilo veliko predvojnega materiala, predvsem najdražjih 

predmetov velike sentimentalne vrednosti, ki so nato končali kdove kje. Ob vrnitvi so 

bile hiše popolnoma izpraznjene, brez pohištva, gospodarska poslopja pa brez orodja 

ipd.7 Vsi ti dejavniki so močno zmanjševali možnosti za ohranitev predvojnih 

predmetov, še posebej tkanin. Brisače, robci in serviete, ki jih je stara mama prinesla iz 

Nemčije, kot poklon njene »prijazne gospe«, kot jo je imenovala, predstavljajo redke 

primerke, ki so preživeli pot. V nadaljevanju predstavljam, kako je z ravnanjem s temi 

artefakti in njihovim ohranjanjem. Moja želja je namreč tudi dolgoročno ohranjanje 

tovrstnih predmetov – artefaktov. 

A. Motnikar (2010) navaja, da je za shranjevanje tkanine najbolje, če jo shranjujemo 

raztegnjene in ne preveč obtežene, zelo dobro se obnese shranjevanje na valje – od 

tapiserij do rut. Priporoča se tudi pokrivanje z vrečami, saj ščitijo pred prahom in 

upočasnijo širjenje okužbe tkanine s plesnijo ali molji (Motnikar, 2010).  

Med artefakti arhiva se nahajajo tudi drugi predmeti, npr. fotografije, za katere se 

priporoča uporaba srajčk iz papirja ali iz plastičnih folij. Papir ščiti pred svetlobo, 

plastična folija pa omogoča pogled na fotografijo, brez da bi se je bilo potrebno 

dotakniti, saj z dotikanjem pospešujemo propadanje materiala. Dobro je, če so 

fotografije enake velikosti shranjene skupaj in v škatli postavljene vertikalno – kar nam 

                                                           
4 Več o tej problematiki glej pri Ferenc (1977). 
5 Za več o tem glej priloga- Intervju s staro mamo Vero. 
6 Pripoveduje stara mama Vera 
7 Pripoveduje stara mama Vera. 
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omogoča lažje pregledovanje in zmanjša prijemanje. Odsvetuje se hranjenje v albumih 

s samolepilno folijo. V teh primerih se priporoča, da fotografije odlepimo in poskušamo 

čim bolje odstraniti lepilo iz hrbtne strani. Potrebno pa je omeniti tudi digitalizacijo 

papirnega gradiva, ki je postala pomembni dejavnik pri ohranjanju materialov, saj jih 

varuje pred prepogostim rokovanjem. Za digitaliziranje fotografskega gradiva se 

priporoča skenerje s hladno svetlobo, da se med preslikavanjem preveč ne segreje, 

večje formate pa raje fotografiramo (Planinc, Buh, 2010). 

Del vsebine kovčka – arhiva predstavljajo tudi skenirane fotografije, v izogib različnih 

mehaničnih poškodb. 

Slike in risbe, kot produkt moje interpretacije in reakcije na zgodbo, orisujejo 

najkrhkejši del, t. j. pripoved, ki kot taka neposredno ni materialni ostanek, vse dokler 

ga ne zabeležimo/dokumentiramo kot tonski zapis ali ga zapišemo na papir. Pripoved 

pa se pri tem vzporedno nalaga tudi v mojem spominu, ki bo subjektivni zapis zgodbe 

interpretiral preko likovnega izraza. V njih (zgodbah) je ujeta tenkočutnost in nejasnost 

s hkratnim jasnim čustvenim nabojem.  

Vsak artefakt in vsaka fotografija ima svojo zgodbo. V avtorskem delu izhajam iz 

obratne smeri; iz zgodbe stare mame, ki je nepredmetna, zato jo podprem z zbiranjem 

in s konkretnim arhiviranjem, kar je hkrati tudi podlaga mojemu likovnem snovanju. S 

pomočjo fotografij, predmetov in samega zapisa intervjuja želim razpreti področje 

diskurza o minulih časih in s konkretizacijo osebne zgodbe spodbujati k navezovanju 

stika z bližnjimi in daljnimi starejšimi sorodniki.  

V lastnem delu predstavljam zgodbo kot vir likovnega navdiha, a ne v smislu 

romantičnega ilustriranja starih časov, temveč v luči vprašanja – kako ohraniti 

pripoved, ki za seboj ni pustila zapisa v predmetu ali fotografiji. Gre torej za ohranjanje 

ali arhiviranje pripovedi v obliki tonskega ali pisnega zapisa v kombinaciji z lastnim 

likovnim izrazom, pri čemer »arhiv« simbolizira kovček, ki bi lahko bil spregledan ali pa 

bi kot nezanimiv ostal na podstrešju, zaprašen in pozabljen, kot bi lahko pripoved stare 

mame ostala preslišana in nezapisana. 

Nekatera znanja in stare modrosti so v zadnjem času ponovno podlaga za obujanje 

pozabljenih tradicij, ki jih navadno izvajajo bodisi skupine entuzijastov, ki stremijo k 
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avtentičnosti8 ali pa posamezne tržno naravnane skupine, ki se sklicujejo na dediščino 

in znanja naših babic, a so pri izbiri motivov skrajno eklektični in se večjidel poslužujejo 

zgolj prebujanja romantičnih predstav o življenju naših prednikov, največkrat v slikovni 

podobi (npr. star prt, pisave, ki posnemajo t. im. lepopis, slike starke-babice)9 ali pa 

obljubljajo »avtentične« okuse, kar vse naj bi nas pritegnilo h konzumaciji 

oglaševanega objekta.  Zdi se, da v tem duhu mlajše generacije pogosto brez širšega 

konteksta »ponovno odkrivajo« stara znanja; razne »babičine recepte« za to in ono, ki 

večkrat nimajo kaj prida skupnega z izvirnimi načini in so pogosto le del bolj ali manj 

uspešne tržne propagande. Kako so bila stara znanja po drugi svetovni vojni, v času 

naglega industrijskega razvoja, kjer je bilo vse manj prostora za »staro« odrivana na 

rob, kot zastarela in »kmečka« je, med drugim opazno  tudi preko vse številnejših objav 

v različnih medijih. Te so velikokrat nasičene npr. z recepturami (npr. čiščenje s 

kisom)10, ki so bile našim starim mamam še povsem vsakdanje, a jih le-te iz različnih 

razlogov niso utegnile ali želele prenesti naprej. Odziv današnjih starostnikov na takšna 

»ponovna« odkrivanja je, razumljivo in upravičeno včasih tudi ciničen, češ »toplo vodo 

odkrivate.« Odgovori na desetletja zanemarjanja pomena tradicionalnih znanj, ki z 

marginalizacijo pomena starih staršev, v družini niso zvezno prehajala na mlajši del 

potomcev11, se sedaj vrstijo v različnih oblikah.  Tako ponekod mlajše generacije celo 

organizirajo zbiranje starih znanj12 ali semen13 preko spletnih portalov, kar je vsekakor 

hvalevredno. Toda ta zbiranja še vedno ne pomenijo, da je starostnik, sedaj kot vir 

informacij, tudi dejansko sprejet v krog tekočega dogajanja npr. znotraj družine. Še 

posebej na podeželju so znane številne žalostne usode starostnikov, ki niso našli mesta 

v »sodobni« in »hitri« družbi v katero bi lahko bili sprejeti kot enakovredni člani. Na 

podeželju so svojo avtonomijo izgubili največkrat kmalu po tem, ko so skupaj z otroci 

dogradili predimenzionirano večstanovanjsko hišo, v kateri so po rušitvi stare hiše 

                                                           
8 Glej npr. številne prispevke o obujanju tradicije košnje, ličkanja koruze, ipd., ki so objavljeni v arhivu MMC RTV Slovenija 
(http://www.rtvslo.si/). 
9 Ne pridajam konkretnih referenc, bralcu bo zadostoval že bežen pregled gostinskih in trgovskih reklam za različne  ponudbe, ki 
vsebujejo besede “domače”, “babica” in “staro”. 
10 Glej npr. http://www.bodieko.si/cistimo-s-kisom (pridobljeno 28. 8. 2014). 
11 Do takšnih spoznanj prihajam kot prebivalka Krškega polja od koder so mi znani odnosi do starostnikov med vrstniki in drugimi 
prebivalci. 
12 Npr. na spletni strani Stara znanja, ki je namenjena zbiranju starih in pozabljenih znanj in izmenjavi izkušenj  (pridobljeno 28. 8. 
2014 na:http://www.staraznanja.org/). 
13 Npr. http://brazde.org/category/semenska-knjiznica/ (pridobljeno 28. 8. 2014 ).  

http://www.bodieko.si/cistimo-s-kisom
http://www.staraznanja.org/
http://brazde.org/category/semenska-knjiznica/
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dobili manjšo sobo.14 Ob omembi razlogov za zavračanje starih znanj v zadnjih 60-ih je 

tako pomemben tudi paralelno potekajoč proces izrinjanja starostnikov ob rob 

družbenega dogajanja. Ti sedaj umirajo v domovih za ostarele ali v bolnišnicah, daleč 

stran od svojcev, kar še dodatno tabuizira smrt in krepi strah pred starostjo. S temi 

občutji prežet današnji posameznik postane lahka tarča številnih propagand, tudi 

uvodoma omenjenih, ki ga silijo k potrošnji in ga hkrati osiromašujejo še tistega, kar 

ima nenazadnje doma, ob sebi. Razmislek zaokrožujem z željo in lastno vzpodbudo, kot 

jo predstavljam v pričujočem delu (npr. glej Pedagosški del v poglavju 8), da bi druženja 

s starostniki postala del vsakdanjika predvsem tam, kjer le-to ni več samoumevno. 

Zgodbe starostnikov pri otrocih lahko budijo prijetne občutke topline, ti pa so lahko 

most do neobremenjenega posredovanja starih znanj in dobrih praks mlajšim 

generacijam. Na ta način bi morda celo lahko ohranili in prenesli več tradicijskih znanj 

neposredno (oralno) naprej, brez sodobnih intervencij različnih medijev.  

 

  

                                                           
14

 S tem ne želim posploševati in izpostavljeno problematiko aplicirati na celotno Krško polje oz. 
Slovenijo, temveč zgolj opozarjam na dokaj pogost tukajšnji  pojav. Kako je s to problematiko širom 
Slovenije nisem raziskovala, saj bi to zahtevalo posebno raziskavo.  
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7 Avtorsko delo 

V likovno-projektnem delu predstavljam zapis razgovora s staro mamo, vzporedne slike 

in risbe, ki so nastale med študijem, ter izbrane fotografije in artefakte zbrane v kovčku 

kot umetniškem projektu. 

Vse se je vrtelo okoli moje stare mame, ki je bila polna nasvetov in znanj. Njena 

radovednost in spomin sta kot objem v katerem se lahko počutiš sprejetega in 

ljubljenega. Obenem je stara mama kot skala, ki so jo oblikovali tako lepi kot težki 

dogodki. Ravno zaradi svoje vedrine in žara v očeh, mi daje občutek božanskosti in 

večnosti.  

Tako sem v avtorskem delu ob risbah in slikah izhajala iz delno strukturiranega 

intervjuja. Imela sem sicer vnaprej pripravljenih nekaj vprašanj, nekatera pa sem med 

intervjujem še dodala, večkrat pa tudi nisem želela vplivati na sam tok pripovedi, da se 

je le-ta lahko razvijal v poljubne smeri. 

 

Intervju sem posnela s snemalnikom zvoka, ki sem ga kasneje transkribirala. Da bi bil 

prepis lažje berljiv je zapisan v pogovornem knjižnem jeziku. Zaradi koherentnosti 

zgodbe, ki sem jo želela prikazati, sem določene odseke zgodbe zanemarila, drugim pa 

spremenila vrstni red, pri čemer avtentičnost zgodbe ni trpela. Prav tako sem ohranila 

arhaizme ali besede, ki so dandanes redko uporabljane. Menila sem namreč, da bi 

morda lahko bile te zanimive tudi raziskovalcem iz drugih področij, npr. lingvistike, 

etnologije ipd. Tako prirejena transkripcija je v celoti priložena v prilogi (glej Priloga – 

Intervju s staro mamo Vero). 

 

Izhodišča za pripravo avtorskega dela sem našla v konceptualni umetnosti. Tako v 

protokonceptualizmu in idejah ready made-a, saj moje lastno delo zajema tudi 

vsakdanje predmete, ki z dodano pripovedjo in ovitostjo v koncept arhivskega kovčka z 

vso pridano vsebino pridobijo umetniško vrednost, kot tudi v vrednosti kulturne 



Jurečič, J. Arhiviranje kot beleženje 
 

26 
 

dediščine. S tem, ko se vrednosti povežeta, nastane hibrid spominov, ki si želijo svojega 

obujanja. Le-ta pa nastane z diskurzom, pogovorom o tem, kako je bilo nekoč, kakšne 

tegobe in radosti so bile prisotne in kakšne modrosti so prevladovale. Tako moj arhiv ni 

samo želja po obujanju mojih spominov ampak tudi želja po tem, da bi opazovalec, 

gledalec začel razmišljati o svojih starih starših in njihovih zgodbah. Morda celo zavrtel 

telefon ali odšel na obisk in s svojo staro mamo/starim očetom prelistal album. 

 

Interdisciplinarnost, poseg umetnosti na druga ne-likovna področja pa ima skupne 

točke z neokonceptualnimi pristopi, saj iz materialnega posega na polje 

neoprijemljivega in diskurzivnega. Kako s predmetom, fotografijo, sliko ali pripovedjo, 

nenazadnje tudi vonjem po starem, vzbuditi razmišljanje o nekem času, občutku, 

zgodbi, spominu? Kako nastane zmes umetniške kulture, snovne in nesnovne kulturne 

dediščine in grajenje odnosa s starostniki? 

 

V nadaljevanju predstavljam lastno interpretacijo odgovorov na zgornja vprašanja skozi 

delce pripovedi stare mame, poleg katerih se nahajajo predmeti, fotografije in 

slike/risbe, ki so ostali ali nastali ob pripovedi. 

 

 
Slika 1: Fotografija stare Škrabčeve domačije v 60-ih letih 20. stoletja (FOTO: avtor neznan, reprodukcija: Janja 

Jurečič, 2014) 

»Gostilna je izgledala tako, da je bilo vse v enem prostoru. Notri je bila poleg miz samo 
 n  p s   j  z  s         ,  i j         v dn  p č    i, d  s  g s i  dš i  Tudi  n  j  
bi   v dn  d b   v  j  in j  bi   v s č s z  v n  P  v jni s   i   i puš nš n   – po 
novem bi p n   d     i  s ic  « (Glej – priloga Intervju z mamo Vero, str. 60.) 
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Slika 2: Janja Jurečič: Škrabčeva vrata, akvarel, 2014 

»Oč    j g   č    s  j   b p i  du n  B  g  s up j z ž n   d  či  z    j n   iš ,  b 
     i j  bi        ,  j   s  s    p      c  in d ug  živ  i  Bi i s    i   č  ji   p  J  J  – 
č    ins i z   j  , iz n    vi  , v p   nu š i i   i š i ic , v n š   p i   u č    in  
kmetije). Z vsem skupaj smo imeli samo 8 hektarjev. Tako, da je bilo obdelovalnih njiv 
z  s    4       j  s up j s    vni i « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str 58.) 
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Slika 3: Na fotografiji mama Ivanka in ata Franc Škrabec s prvorojenko Vero, okoli 1928 (FOTO: avtor neznan, 

reprodukcija: Janja Jurečič, 2014). 

»Bi   s   n js    jš  in           udi n jb  j i  ni n   d   žn  v čj  p z  n s i   Oč  
me je vedno in rad vzel s seboj in se z mano tudi pohvalil. Navadno me je dal kar v 
n   b ni  in    p  j   n      su « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 62.) 
 
 

 
Slika 4:  Vera Škrabec s sestrama Ivanko in Elko, okoli 1931 (FOTO: avtor neznan, reprodukcija: Janja Jurečič, 

2014). 

»E       j n  1928  s  n  sp  inj        d b  , b  j i    v sp  inu   j n  Iv n   
(rojena 1930) in njeno malo bel  p s   jic  z  d či i s  nčni  in platnom, ki si ga lahko 
dvigni , d  n  bi d    p d   v n « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 62.) 
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Slika 5: Namizni okrasni prtiček je okoli leta 1933 izdelala Vera Jurečič.  (FOTO: Janja Jurečič, 2014). 

»Iz š    i    š  v dn      nj n sv j p  ič   z  p  d nj   i z  n   iz ,  i s   g  
n   di   v 3    z  du,    s   s  uči i š i  nj  « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str 
62, v opombi.) 

 
Slika 6: Izdelala Vera Jurečič: Kapricpoušter, okoli 1935 (FOTO: Janja Jurečič, 2014). 

»Sp  inj   s   udi,      s   v p       z  du d    i   p icp uš    – to je majhen 
p uš     vzg  vni   z      s  N nj s   n   di   š p   iz    vniš i    ž     ,   d uš , 
klas, regratov lis  in z   ic   « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str 62.) 

 
Slika 7: Izdelala Vera Jurečič: Vandšoner, okoli 1935 (FOTO: Janja Jurečič, 2014). 

»Izd   v  i s   p   udi v ndš n  j   V š    si p in s   b  g  in n nj n  is   vz  c   
V ndš n   j  bi   iš j n     s i  /    s z  n  s  n   J z s   g  imela po poroki v svoji 
 u inji « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str 62.) 
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Slika 8: Janja Jurečič: Nočna pot, akril, 2014. 

»P  v jni,    s   i   i pušnš n  s     di  v M   nc  p       in  udi p  vin   K    č  
zaradi    s nj  v zu p  i ni z  g  , s   p       p  v i    di   s   , vč si  p  j  š   
z   n j  udi F  nci  b      /   /Oč  j  i    n j  j  d b   vin ,      s    u g         
v dn  p in s i n jp  j n  p  ušin   Z  j  i    d b   vin   R     j , naj vzamem kar 300 
li   v in n j n  s  bi , d  b  p č     n  d n  , č  n  b      g i     j p  d  i  K  
smo prodali, j  bi   p  z n s d p    bn  p  j  i n z j  In    zju   j ž   b 2  u i  M n  j  
bi   č z D n v       s    , d  s   s  zi  v s č s     i    Odd    s   s d in d n r in 
s  v ni   n z j « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str 64.) 
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Slika 9: Krstno pregrinjalo. Ukrojila Ivanka Škrabec (mama stare mame), okoli 1920 (FOTO: Janja Jurečič, 2014). 

»Čip  s   p  g inj    j  n   di        iz čip  s   z v s ,      d  j    b v  z   juči   
s čip    T  j  bi   p  g inj    z  č z     , n       i  j  p čiv    d     Vsi s   bi i 
  šč ni v     p  g inj  u, p   g n s p  š  vsi     ci,  i s  ji  bi i   ji s   ši b   i in š  
 d  d ug, č  s  si p iš i izp s di  «(Glej – Intervju s staro mamo Vero, str 63, v opombi) 

 
Slika 10: Poročna slika Ivanke in Franca Škrabca, 1925 (FOTO:avtor neznan, reprodukcija: Janja Jurečič, 2014). 

»M j       j  bi   Iv n   Š    j n c in j  bi   d    iz s s dnj g  dv  išč ,        s  
    i, d  s  j      ž ni  vs      i, p  j  j      d    n  dv  u « (Glej – Intervju s staro 
mamo Vero, str. 65.) 
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Slika 11: Janja Jurečič: »Prazen kup«, akvarel, 2014 

Na dan internacije: »Tis i d n j  bi   p i n s     ; v d  i s   d  b d  p iš i, n  p   d j 
in       M    j  s u      b     P  jšnji d n s   b  i    ič   i     uz ,      d  j  bi  v 
v ži š  v  i  n p sp  v j n  up    uz   K  s  p iš i s  vpi i »los los schnell los!«  Imeli 
s   dv   iš    z b j   p š i  n   p ip  v j n   in s  n   ji      p  š  ng   
(stopnicah) zbutali (zbrcali) ven. Hitro smo se morali napravt (pripraviti). Najprej so na 
 v  bus n   ži i      in n j lajš  s s    M  ic  in vs  ž ns  ,  i s  i       j n  
otroke. Vsi ostali s   č    i p  d  iš   B    F  nci j  i    v    i ig  č  ,  i  u j  j  
vojak Nemec vzel iz rok in kar tako vrgel na pr  j g   « (Glej – Intervju s staro mamo 
Vero, str. 66.) 
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Slika 12: Janja Jurečič: Tujec v svoji hiši, akvarel, 2014 

»Sp  inj   s , d  j  p d   sn g,    s      ni i iz R j  nbu g  n  B  g   T    j  bi   
š  d    in Ju išči  d užin  T n    Ju  čič ,   sn jš g    ž ,  p  J  J    udi,     s  i   i 
bolno mamo. Pri nas doma je bilo odprto in nikjer nikogar. Najprej sem stekla v sobo 
n  p č in jokala. Pritekli so hlapci –  d  s     j s  ? K  uz  ni bi   v č  P č j  g     , 
n   i s  i   i dv     vic  z         H  pci s  bi i s   p s  ni, d  s  s  b  i z  živin   
T n   Ju  čič  j   s  b v      pc  s p      j    Nis  bi i v č      n   d n s  i, p     
s  p  ž  p i  j  i K č v  ji,  i s  i   i  išn  š  vi     N  d    d nji i j  i     udi 
T n   v  š  vi    in s   s  z  č    , s   i  Ju  čič  , s  p       , d  s  K č v  ji 
     i v d ug   iš   T n  j  bi  in   ni  n v z č   u   b u  j  1942,  i p  ž  n v  b   
1941.« (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 66) 
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Slika 13: Prva slika prikazuje detalj brisače z inicialkama MR. Druga pa značilni damast vzorec, iz leta 1942 (FOTO: 

Janja Jurečič, 2014). 

»Z  n v       1942 s   d bi   z  d  i   b is č   G sp   i j  j  d    iz sv j  p   čn  
b     N  nj j s  vidij  nj n  n š i  n  inici     M  ij  R ž   /   / J    igin      n , z 
vz  c   d   s  « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 68) 

     
Slika 14: Prva slika prikazuje posamezne robce, drugi dve pa celotno podobo tašentišerja, iz leta 1942 (FOTO: 

Janja Jurečič, 2014). 

»: G sp  iz     vž   i j  p d  i   z  B žič   š n iš  –  b   ic  z    bc  p sp  vi  « 
(Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 69, v opombi.) 

   
Slika 15: Tašentišer, ki ga je izedlala stara mama Vera, iz okoli leta 1942 (FOTO: Janja Jurečič, 2014). 

»K sn j   i j  p  g sp  p d  i    udi    šn   d  z   b  g , d  sem si lahko sama 
n   di   š   n     šn   b   ic  z    bc  « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 69, 
v opombi.) 
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Slika 16: Janja Jurečič: Krompir, kemični svinčnik, 2014 

»Z      sv  v N  čiji   di i     pi  p bi     Z  p  či   s   d bi i    ic  in   š  ic  
    pi j   T   s  ž  i   i s   j ,      d  s    ni      i ci   pu i i in p         pi  
p bi   i v v  i     š   , d ugi p  s  ji  s   s  i n  v z in d   v v zi i  M    j  
krompir shranjevala, in    j  p iš   č s  d  d  nazaj v Slovenijo je mama iz tovarne, 
 j   s  n   j p  p  i  v  i,  d bi    iš    z b j  , v      i  s       pi  p  j  i d   v  
V K š    n s j  p iš   n  ž   zniš   p s  j  is   i B  z v z    R vn ,    j  z p  j     
 iši, s  j      pi    z   s   p  dv  išču  In   vn         pi  n s j  p  živ    K  s   s  
v ni i s  bi i K č v  ji š   u,    n  p  ni bi   n b n ,      s   š  nji   u   i     pi  
d      nis   dš i « (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 70.) 
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Slika 17: Janja Jurečič: Mašna, akvarel, 2014. 

»N   č s  p iš   Ju išč v   Ju  čič v , s s      sn jš g    ž  T n     n   bis ,    s  
  vn  d    i s    buč vin   N      i    bu i s  bi i ž       p   u nj ni, bi i p  s  
  z ični  b  v;  ni s  i   i p   s , d ugi s  bi i iz plastike (barvast papir je bil, da se je 
      p      ,     ji s  bi i     ji  vidiš v  i  u, d  i  j  g   c   j di ni   s dj     i p  
  ž , p   udi    i p    ni, z vs  s     cv   ic s  bi i  Dv  T n   vi s s  i s  si ji   upi  , 
me z Elko pa enega iz k  buč vin  in s   ni  s pis n    šn    d č , b    in   d   , 
    n š  z s  v   V nd   s   s  b   , d  b       g n , č  ji  b    p in s   d   v  
Tako smo vzele samo   šn ,    bu  p  v g   s   n  M šn  n   j  p iš   p  v,    s   
se peljali domov, da smo jo   z  z  i in si j  p ip   n      c   p  šč  , d  s      j v d  i, 
da smo Slovenci, da smo imeli svoj znak.«  (Glej – Intervju s staro mamo Vero, str. 69.) 
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Slika 18: Sestri Vera in Elka Škrabec, okoli 1943 (FOTO: 
avtor neznan, reprodukcija: Janja Jurečič, 2014). 

 
Slika 19: Poročna fotografija Vere in Toneta Jurečiča, 
26. 12. 1953 (FOTO: avtor neznan, reprodukcija: Janja 
Jurečič, 2014). 

 

»V N  čiji s    udi    bu    up v     
Bi   s      d  punc  in s   s  š   
    g   i    « (Glej – Intervju s staro 
mamo Vero, str. 69.) 

»J z s   bi   b  j s  ivn s n , nis   
ni   u  nič p v d     Vč si  s   T n    
 j  p č     , p     j  z       p ij   in s  
    j vsi  p zi i  F n j  s  si   d s b j v č 
povedali. Vsi so okoli mene hodili, pa 
n g v  j  i, n p s  d p  s  p izn  i: »V š 
vsi bi te radi mel, pa smo se poli 
d g v  i , d  b     T n  u p š š « (Glej – 
Intervju s staro mamo Vero, str. 71.) 

 

S kovčkom in njegovim arhaičnim izgledom, kot »arhivom«, je bil namen pritegniti 

gledalca/opazovalca, da si ogleda njegovo notranjost. Tipanje in ogledovanje 

artefaktov pa naj bi spodbujalo k razmišljanju, k odpiranju diskurza o času, o starih 

starših, o času, ki smo ga preživeli z njimi, in o zgodbah, ki so zaradi njihovega 

pripovedovanja postale tudi naše zgodbe. 
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Slika 20: Fotografija kovčka na podstrešju stare hiše (FOTO: Janja Jurečič, 2014). 

 

Kovček, kot arhiv, bi namreč lahko ostal pozabljen na zaprašenem podstrešju, o njegovi 

zgodbi, ki jo zagotovo nosi, pa bi lahko le ugibali. V pričujočem delu sem torej 

poskrbela, da je njegova nema govorica postala živa tudi s pomočjo zgodbe stare 

mame, ki sem jo poskušala z vsebino (artefakti) tudi aktualizirati. 

 
 
Slika 21: Kovček z artefakti, fotografijami in risbami, kot končna predstavitev projekta. FOTO: Janja Jurečič, 2014 
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8 Pedagoški del 

V likovno-pedagoškem delu predstavljam snovanje učne ure za prvi letnik srednje šole, 

na temo konceptualne umetnosti v navezavi na problematiko odnosa med starostniki 

in mladostniki. Likovna naloga je bila, da dijaki oblikujejo kompozicijo po načelih 

konceptualne umetnosti. Uvodoma izpostavim pomembnost spoznavanja sodobnih 

likovnih praks, ki ob likovnem snovanju, omogočajo združevanje konceptualne 

umetnost s kulturno dediščino in uporabo le-te za odpiranje diskusije o odnosu 

mladostnikov do svojih starih staršev. 

 

Konceptualna umetnost spada po učnem načrtu v področje sodobnih likovnih praks 

(UN: Likovna umetnost: gimnazija, 2008). Z izrazom sodobne likovne prakse, 

označujemo tiste prakse, ki so nastale po letu 1960, ki ne uporabljajo tradicionalnih 

načinov likovnega izražanja, kot so risanje, slikanje in kiparjenje, ampak likovna 

področja med seboj mešajo in iščejo nove, drugačne možnosti izražanja. Namesto 

likovno formalnih problemov pa dajejo v ospredje aktualne, v vsakdanje življenje in 

družbo vpete vsebine (Zupančič, 2006). 

 

Pridružujem se mnenju Zupančiča (2006), ki izpostavlja problematiko, da se 

osnovnošolcem ali srednješolcem zaradi obiska sodobnega muzeja ali galerije zaradi 

nerazumevanja pojavi odpor do umetnosti in prav tako tudi odpor do predmeta 

Likovna umetnost. Motiviranost pri učencih/dijakih bi lahko povečali s pomočjo 

sodobnih likovnih praks –  tako da bi z njimi povezali težave in probleme, ki jih v tej 

starosti začnejo zanimati – saj je njihova naloga ravno vpetost v vsakdanjik in trenutne 

problematike. S tem lahko v razredu kot učitelj »   p ip     š   b  jš  u 

u  snič v nju g  b  ni  ci j v  i  vni  p  d    v, usp s b j nju z  v  dn   nj  

likovnih del, razvijanju zanimanja in gojenju pozitivnega odnosa do likovnih stvaritev 

    sp zn v nju v  g  u   n s i v s d nj s i « (Zupančič, 2006, 5).  
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Že v osnovni šoli omogočajo sodobne likovne prakse medpredmetno povezovanje z 

državljansko in domovinsko vzgojo in etiko. Umetnost kot družbena praksa in umetnik, 

ki skozi »u   niš   d    iz  ž  sv j  dn s d  s b ,  dn s d  d ugi  in  dn s d  sv   , 

v         živi« (Kemperl, 2013, 3), mora razumeti svet v katerem živi. Umetnost se 

povezuje s cilji državljanske vzgoje, saj obravnava umetnine, ki temeljijo na 

poststrukturalističnih metodah,  in nujno vsebuje kritično mišljenje, oblikovanje stališč, 

vrednot, poznavanje zgodovine, geografije, poznavanje drugih kultur, umetniška dela 

pa lahko spodbujajo tudi sodelovanje v družbi in empatijo (Kemperl, 2013). 

Znotraj sodobnih likovnih praks in medpredmetnega povezovanja pa se lahko 

problematizirajo tudi trenutne razmere znotraj razreda, gradi zanimanje za družbeno 

dogajanje ali pa se odpira načine spoznavanja in raziskovanja samega sebe. 

 

Tako sem tudi sama želela preko spoznavanja sodobne in konceptualne umetnosti 

povezati vsebine z njihovim predznanjem in odpreti prostor diskusije, kjer bi se 

pogovorili o predstavah in o mnenjih o umetnosti. Na drugi strani pa sem želela načeti 

tudi problematiko odrivanja starostnikov na obrobje, in sicer z odpiranjem diskusije 

preko asociacij in lastnih, prijetnih in zabavnih zgodb, z namenom, da bi na plano 

pritegnila tudi njihove zgodbe/izkušnje. S tem bi morda lahko spodbudila k razmisleku 

tudi tisti del dijakov, ki tovrstnih izkušenj s starostniki iz različnih razlogov (še) nimajo 

ali pa so manj intenzivne.    

 

Razred prvega letnika splošne gimnazije, v katerem sem izvedla učno uro, je štel 27 

dijakov. V predstavitvi pristopov dijakov k izdelavi matrice po načelih konceptualne 

umetnosti pa predstavljam le dokončane izdelke, kar pomeni 4 izdelke dijakov in 10 

izdelkov dijakinj. 

 

V nadaljevanju predstavljam učno pripravo, Power-Point predstavitev, ki ji sledi 

avtorefleksija nastopa in končne izdelke dijakov z opisi konceptualnih pristopov. 
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8.1 Učna priprava - glava 

Datum: 14. 4 .2014 Šolsko leto: 2013/2014 

Šola:  Gimnazija Ledina 

Učitelj likovne vzgoje:  Študentka: Janja Jurečič 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

2uri 

Razred: 1. letnik 

Likovno področje: sodobne umetniške prakse 

Likovna naloga: Oblikovanje motiva po konceptih konceptualne umetnosti 

Likovna tehnika: Suha igla 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

A3 risalni papir, prazni CD, igla za praskanje, A4 list za skice 

Likovni motiv: Starostniki  

Učne metode: metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, 

demonstracija, pogovor  

Oblike dela: Frontalna, individualna 

Učni mediji in 

pripomočki: 

PPT s fotografijami in ključnimi besedami, primeri matric – 

suha igla 

Medpredmetne 

povezave: 

Družboslovne vede – Sociologija 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij 

Vrsta učne ure: Uvodna, nadaljevalna, kombinirana 

Literatura: 

 

Klančnik, V. (2005). Navodila za uporabo : sodobna umetnost. 
V: - Delo, Leto 47, št. 151, Sobotna priloga, str. 24-25 
N.Purkat.(2008). Učni n č    i  vn  u   n s -
gimnazija,Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 
Zupančič, T. (2006). M   d   i  vn g    nc p  : p i  čni  z  
uči   j . Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana. 

Cilji / učenci: 

 

-Usvojitev enega od načinov sodobnih umetniških praks. 
-Spoznajo konceptualno umetnost in razumejo njen pomen. 
-Ustvarijo konceptualni izdelek. 
-Analizirajo lastno delo. 
-Seznanijo se s sodobno umetnostjo. 
-Dijaki bogatijo obliko izražanja z grafiko in konceptualno 
umetnostjo. 
-Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 
likovnih del. 
-Izdelajo grafiko. 
-Skriti kurikulum: učence spodbuditi, k navezovanju stikov in 
grajenju odnosa s starejšimi. 
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8.2 Učna priprava – potek 

Učitelj Učenci Učne metode, 
sredstva, pripomočki  

Uvodni del 

Dijakom pokažemo nekaj reprodukcij 

sodobnih likovnih del. Preko teh 

ugotovimo, da bomo danes govorili o 

sodobni umetnosti. Spodbujamo jih z 

vprašanji: Ali je na fotografiji kip ali 

slika? Kako bi opisali kar vidite? 

Opazujejo 

fotografije in 

sodelujejo v 

pogovoru. 

 

Frontalna oblika, 

opazovanje, razgovor. 

PPT predstavitev.  

  

 

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Razložimo, da bomo danes vstopili v 

sodobno umetnost – umetnost naše 

dobe, ki traja od 60-ih let prejšnjega 

stoletja. Spodbujamo jih z vprašanji, 

kako bi na podlagi ogledanih fotografij 

nekomu razložili kaj je sodobna 

umetnost? Kaj si mislite o sodobni 

umetnosti? Kako se počutite, ko 

opazujete predstavljene fotografije 

del? Pri tem dijake spodbujamo k 

sodelovanju, in sicer tako, da jim 

razložimo, da ni napačnih odgovorov, 

saj nas zanimajo njihovi občutki in 

mnenja.  

Vprašamo jih tudi kako se dela 

razlikujejo od del v predhodnih 

obdobjih?  

 

Sodelujejo v 

pogovoru. Na osnovi 

že ogledanih 

primerov dijaki 

predstavijo svoja 

mnenja.  

 

 

 

 

 

Z primerjavo s 

predhodnimi 

obdobji poiščejo 

značilnosti sodobne 

umetnosti.  

Pogovor opremljen s 

slikami na PPT. 
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Skupaj poiščemo značilnosti, kot so: 

sodobna umetnost ne uporablja 

ustaljenih načinov izražanja, risanja, 

slikanja, kiparstva in grafike, ampak 

bodisi vključuje več načinov v eno delo 

ali pa odkriva nove načine izražanja;  

od sodobne umetnosti ne pričakujemo 

estetskega užitka, ampak nas le-ta 

lahko navdaja s tesnobo, s strahom, z 

gnusom (in tudi drugimi občutji) ali pa 

nas sili k razmišljanju.  

 

Ena od vej sodobne um., ki se pojavi v 

20. stoletju je tudi konceptualna 

umetnost. Le ta za svoje izhodišče 

uporablja  koncept. Dijake vprašamo 

kaj si predstavljajo pod besedo 

koncept? 

Razložimo jim, da je gre za idejo, ki jo 

nosi likovno delo.  Ta ni nujno vedno 

takoj jasna ali razvidna. Včasih si 

moramo pred ali po ogledu prebrati 

besedilo, kjer je razloženo kaj je 

umetnik mislil oziroma na kaj je želel v 

delu opozoriti. Sporočilu, ki ga je 

umetnik želel s svojim delom, 

(razstavo, performansom) doseči,  

pravimo koncept. Torej gre za neko 

ideja, ki stoji za umetniškim delom in 

je zelo pomembna. Učinek koncepta je 

lahko čustven in eksistencialen, idejno 

ima politične lastnosti, ki se bojujejo 

za človekove pravice ali pa npr. za 

ekološko ravnovesje. Dijakom še 

enkrat pokažemo fotografije iz 

prezentacije in jih spodbujamo k 

razmišljanju: Kaj bi pri posameznem 

predstavljenem delu lahko bil 

umetnikov koncept? Ali vsi dobimo 

enake asociacije ob opazovanju? O 

čem to priča? Na kaj želi z delom 

 

 

 

 

 

Ob tem bi dijaki 

opazovali 

fotografije. 

 

 

 

 

Poslušajo, 

opazujejo, podajo 

svoja mnenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo v 

pogovoru, naštevajo 

asociacije; kaj 

mislijo, da je bilo 

 

 

 

 

 

Opazovanje, 

opisovanje. 

 

 

Razlaga, opazovanje, 

frontalna oblika, ppt – 

primeri, ki smo si jih 

ogledali že prej in še 

nekaj dodatnih 

primerov: 
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opozoriti? Kaj je bil njegov namen? Ali 

je koncept jasno razviden ali je bolj 

prikrit? 

 

 

  

Dijakom razložimo, da sodobna 

umetnost, še zlasti konceptualna um. 

rada posega tudi na druga področja in 

je interdisciplinarna zaradi njenega 

poseganja tako na področje 

sociologije, družbenih odnosov, 

zgodovine, psihologije, gledališča, 

zdravstva... 

Vprašamo jih kaj si predstavljajo pod 

pojmom sociologija? Katera področja 

preučuje? Dijakom pokažemo nekaj 

fotografij različnih predmetov in jih 

nagovorimo na kaj jih predmeti 

spominjajo? Kakšne so njihove 

asociacije? Tudi sami podamo nekaj 

primerov: Palica me spominja na mojo 

babico, ki z njo dreza v voluharjeve 

luknje v vrtu, rekoč, da jim nagaja. 

Dijake spodbujamo k razmišljanju ali 

imajo tudi sami kakšno asociacijo, na 

starostnika? Kakšno imajo mnenje o 

njih? Ali se družijo z njimi? Kakšni so 

njihovi pogovori? O čem se ponavadi 

pogovarjajo z njimi? Se jim zdijo 

dolgočasni? Ali  vedno govorijo eno in 

isto... ? (Kot zgled za lažji začetek 

diskusije navedem tudi svoje primere 

iz pogovorov z svojimi 

babicami/dedki.) 

Po končani diskusiji dijakom razložimo, 

da bodo izdelali grafiko. Vprašamo jih 

katere vrste grafike že poznajo? Ali ste 

že izdelovali globoki tisk? Suha igla? Bi 

sporočilo (ideja) na 

prikazanih likovnih 

delih? Primerjajo 

svoja opažanja in 

ugotavljajo zakaj 

prihaja do različnih 

zaključkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki opisujejo 

svoje asociacije.  

 

 

 

 

Pripovedujejo o 

dedkih in babicah, 

navajajo primere in 

dogodke. 

 

 

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja in 

opazujejo fotografije 

na PPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Pogovor. Diskusija. 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje in 

pogovor. 
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znali našteti značilnosti te tehnike in 

na kaj moramo paziti? Pokažemo jim 

nekaj primerov grafik. Med njimi 

pokažemo tudi primer linoreza in 

dijake vprašamo ali je to tudi suha igla 

in ali bi znali ugotoviti za katero 

tehniko gre? Spomnimo jih, da so se s 

to tehniko že srečali. 

 

 

Pokažemo jim primere svojih matric iz 

fakultete in jih vprašamo kaj mislijo, 

kako je bila matrica narejena? S 

kakšnim orodjem? Na kakšen način so 

bile izdelane zareze? Kakšen bo odtis 

takšne matrice? Kje bo nanešena 

barva? V lažji razmislek jim ponovno 

pokažemo zgornje primere in jih 

spodbujamo naj primerjajo način dela 

in značilnosti z linorezom. 

Spodbujamo jih, da skupaj opozarjamo 

na značilnosti tehnike suhe igle. Te so: 

kjer bodo zareze, tam bo barva;  

upoštevati je potrebno, da bo slika 

zrcalna (predvidevanje vnaprej) zato je 

potrebna izdelava skice;  senčenje s 

črtami (kar demonstriramo na tablo). 

Predstavimo jim pravilni način podpisa 

grafičnega izdelka, pri čemer si 

pomagamo tako, da na tablo narišemo 

shemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo, 

odgovarjajo na 

vprašanja, iščejo 

značilnosti. 

 

 

 

 

 

Sodelujejo pri 

naštevanju 

značilnosti, ki si jih 

tudi zapišejo v 

skicirko, zraven pa 

dodajo tudi shemo 

pravilnega 

podpisovanja 

grafike. 

  

   

 

 

Primer matrice suha 

igla na cinkovi plošči. 

Opazovanje in 

pogovor. 

Napoved likovne naloge  

Dijake spodbudimo k razmišljanju o 

povezavi današnjih tem v likovno 

nalogo? Govorili smo o sodobni 

umetnosti, konceptu, grafiki in odnosu 

s starostniki. 

 

Sodelujejo pri 

združevanju in 

povzamejo bistvo. 

Frontalna oblika, 

razlaga in pogovor. 
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Skupaj ponovimo bistvene značilnosti, 

ki smo se jih danes naučili in 

povežemo v nalogo:  

Tehniko suhe igle izvajamo na CD 

plošče. Ker smo že poudarili pomen 

vnaprejšnjega predvidevanja pri 

matrici, jim predlagamo izdelavo skice 

na A4 v času največ 10 min. Ko bodo s 

skico zadovoljni lahko pričnejo z iglo 

oblikovati matrico (CD).  

Ker smo se pogovarjali o sodobni 

umetnosti in umetnikovem konceptu, 

jih opozorimo, da ni pomemben 

realizem, pač pa ideja za motiv. 

Vseskozi poudarjamo tehten 

razmislek, saj bo ključnega pomena 

argumentacija in predstavitev njihove 

odločitve (za motiv). 

Za motiv vsakdo uporabi idejo, ki jo je 

dobil ob asociaciji na starostnike 

(babica, dedek ali druga starejša 

oseba) in poskuša prikazati nek 

dogodek ali neko stvar, ki ga spominja 

na to osebo (odvisno od asociacije). 

Omenjene kriterije, ki so pomembni za 

uspešno izvedbo likovne naloge 

imamo zapisane na zadnjem 

diapozitivu predstavitve, ki ga pustimo 

vidnega tekom procesa likovnega 

izražanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li  vn  iz  ž nj  

Učence pri delu spodbujamo in jim 

pomagamo pri reševanju likovnih 

problemov. Po potrebi opominjamo 

na kriterije likovne naloge. 

Sprašujemo jih po njihovem konceptu 

in tako sproti preverjamo njihovo 

razumevanje naloge in jih 

Izdelujejo likovni 

izdelek.  

 

 

 

 

Papir, suha igla in CD. 

Individualna oblika. 
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pripravljamo na zagovor.  

Če se dijaki prvič srečujejo s tehniko 

suhe igle, asistiramo pri tiskanju. 

Najhitrejšim dijakom določimo 

različne naloge v postopkih tiskanja  

(priprava papirjev, čiščenje in 

postavljanje matrice). 

 

Tiskajo. 

 

 

Preša, valj za nanos 

barve, črna barva, 

papir in bencin za 

čiščenje. 

Sklepni del 

Pogovorimo se o izdelkih. Pogledamo 

nastale grafike in se pogovorimo o 

njihovem učinku.  

Z dijaki oblikujemo, na podlagi likovne 

naloge, merila za vrednotenje: 

- Upoštevanje posebnosti 
tehnike in upoštevanje 
zrcaljenja motiva – pomembno 
predvsem pri postavitvi črk;  

- podpis grafike po predstavljeni 
shemi; 

- izvirnost idejnih rešitev 
(izvirnost oz. domiselnost 
predstavitve spomina, 
predmeta, besedne 
asociacije...);  

- zagovor oz. obrazložitev izbire 
motiva – koncepta. 

Učenci ovrednotijo 

izdelke, razmišljajo o 

izdelavi grafike in 

različnosti njihovih 

idej. 

Frontalna oblika, 

pogovor. 

Zapišemo ocene in uredimo razstavo 

izdelkov.   

Sodelujejo pri 

oblikovanju in 

postavljanju 

razstave. 
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8.3 Power point prezentacija 

 
Slika 22: Erwin Wurm:Adorno as 
Oliver Hardy in the Bohemian Girl, 
Acrylic and clothing, 1936. 

 
Slika 23: Damien Hirst: Mother and 
Child, 1993. 
 

 
Slika 24: Andreas Gursky: 99 Cent 
II Diptychon, 2001. 
 

 
Slika 25: Banksy:  Follow Your 
Dreams, 2010. 

 
Slika 26: Matija Jama: Kolo, okoli 
1935. 

 
Slika 27: Leonardo da Vinci, Mona 
Liza, okoli 1503-1507. 

 
Slika 28: Duchamp: Razglednica z 
Mona Liso – L.H.O.O.Q, 1919. 

 
Slika 29: Duchamp: Fontana, 1917. 

 
Slika 30: Subodh Gupta's Ray, 
2012. 

 
Slika 31: Kusama Trees - Japanese 
artist Yayoi Kusama. 

 
Slika 32: Palica. 

 
Slika 33: Pisalni stroj. 

 
Slika 34: Šivalni stroj. 

 
Slika 35: Pekač. 

 
Slika 36: Stari predmeti. 
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Slika 37: Babica. 
 

 
Slika 38:Sam Ricciardone: krokar, 
suha igla, 2014. 

 
Slika 39: Helena Fortuna: 
Sadovnjak, suha igla, 1996. 

 
Slika 40: Suha igla – konj: (avtor 
neznan). 

 
Slika 41: Zec Safet: Košara, suha 
igla, 2005. 

 
Slika 42: Lesorez –Veno Pilon: Moj 
oče, 1920. 

 

  

 

 

8.4 Avtorefleksija poteka ure 

8.4.1 Realizacija ure 
Pri realizaciji ure mi je uspelo spodbuditi dijake k vključevanju v razpravo in pričetku 

razmišljanja o sodobni umetnosti. Pojem konceptualna umetnost je bil predstavljen 

dovolj razumljivo. Dijake je pritegnila razprava, v kateri smo si pripovedovali izkušnje s 

starostniki. Konstantna osredotočenost dijakov na problematiko in njihovo 

vključevanje v diskusije, je potrdila dobro izbrano tematiko, saj so bili dijaki 

presenetljivo zainteresirani za izbrani motiv. Razumevanje likovne naloge je bilo, med 

drugim, razvidno tudi iz hitrosti in izvirnosti nastajanja likovnih izdelkov. 

 

Težave so se pojavile s pričetkom tiskanja. Predhodna domneva, da ne bodo končali vsi 

hkrati, temveč bodo postopoma hodili v prostor za tiskanje, se je izkazala za zmotno. 

Zaradi velike gneče, ki je nastala, sta pri tiskanju pomagali še dve študentki likovne 
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pedagogike. Pri tem je nastala dolga čakalna vrsta in proti koncu ure se je večina 

dijakov, ki so že odtisnili izdelek ali pa so še čakali na tiskanje, dolgočasila. Tu je tičal 

tudi vzrok, da je ob koncu ure zmanjkalo časa za evalvacijo in sklep. 

 

Bistveno spoznanje je, da imajo dijaki pozitivne odnose s starostniki, kar je bilo 

razvidno iz zgodb in spominov, ki so jih delili z razredom. Le-ti so bili zelo topli in 

prijetni, kar se odraža tudi v njihovih motivih. 

8.4.2 Predlogi izpopolnitve 

Eden od predlogov izboljšanja predstavitve sodobne umetnosti pri sklopu podajanja 

učne snovi bi lahko bilo iskanje razlik med prejšnjimi obdobji in sodobno umetnostjo 

preko primera dveh likovnih del – npr. Jama: Kolo in Hirst: Mati in otrok.  

V pomoč pri razumevanju besede koncept bi lahko izhajali iz njihovih interesnih 

področij. Koncept bi na primer dijakom poskušali predstaviti preko »hipsterjev«, morda 

njim bližjo tematiko, čeprav iz področja subkultur. Potek realizacije bi preko vprašanj, 

ki bi jim sledili razlagalni odgovori, izvedli npr. takole: Kakšen je njihov izgled? Obleka? 

Videz? Zakaj se nekdo tako oblači? Kakšne so njihove značilnosti? Kakšna je njihova 

ideja? Razlaga: Ideja – o alternativi, zavračanju novih stvari, potrošništva, spodbujanje 

okoljske ozaveščenosti, predstavljajo se kot intelektualci – to je njihov koncept – nekaj 

kar se skriva za vizualno podobo. Dijake bi spodbudila, naj poskušajo to spoznanje 

prenesti na likovno delo. 

V parih bi lahko primerjali Leonardovo in Duchampovo Mona Lizo in pri vsakem 

primeru poskušali poiskati koncept. 

Ustreznejši pristop k izdelavi matric bi bila demonstracija poteka tiskanja, in nato 

določitev naloge najhitrejšim dijakom, da bi le-ti pripravili dve preši in bi tako uspelo 

vsem dijakom priti na vrsto. Delitev dela in zaposlitev vseh učencev v procesu tiskanja 

– od namakanja listov, do čiščenja matric – bi preprečila, da bi se dijaki med čakanjem 

dolgočasili. V zaključnem delu ure pa bi se morali v večji meri posvetiti vrednotenju 

nastalih izdelkov. 

Glede na različne cilje, ki sem si jih zadala v učni pripravi, kot so spoznavanje tehnike 

suhe igle, njenih specifik, razmišljanje o sodobni in konceptualni umetnosti v navezavi s 
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temo starostnikov – kar je ne-nazadnje precej zahtevna naloga – sem zelo zadovoljna z 

iztekom celotne ure.  
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8.5 Primeri končnih likovnih izdelkov 

Glavni cilj pedagoškega dela je bilo opazovanje različnih pristopov reševanja likovne 

naloge po načelih konceptualne umetnosti. Dosego tega najlepše prikazujejo različne 

realizacije motiva. 

Na podlagi fotografij izdelkov prikazujem neverjetno raznolikost asociacij dijakov na 

motiv starostnikov. Večina je izhajala iz odnosa s svojimi starimi starši in z velikim 

navdušenjem razlagala o vzrokih izbire dotičnega motiva in o tem, kakšna zgodba, ideja 

in koncept se skrivata za podobo. V nadaljevanju prikazujem končne izdelke dijakov z 

naslovi in s pripisom zagovorov motivov. 

 
Slika 43: Dijak, 15 let. Družinsko 
drevo, 2014. 

 
Slika 44: Dijak, 15 let. Ostarele 
gube, 2014. 

 
Slika 45: Dijakinja, 15 let. Staro 
otroštvo, 2014. 

Dijak je prikazal družinsko 
drevo svojih prednikov, kot 
korenine iz katerih je nastal 
tudi sam. 

Dijak je izvirno izkoristil 
format na katerem je narisal 
zgubani obraz, saj, kot pravi 
najprej pomisli na staranje in 
gube, ki nastanejo na obrazu. 

Dijakinja je prikazala orodja, 
ki so starim ljudem krojila 
otroštvo. 

 
Slika 46: Dijak, 14 let. Čas, 2014. 

 
Slika 47: Dijakinja,15 let. Mačke, 
2014. 

 
Slika 48: Dijakinja, 15 let. Babi, 
2014. 

Dijak je izkoristil obliko 
formata tako, da je prikazal 
uro, ki simbolizira čas; torej 
rojstvo, staranje in minljivost, 
kot krogotok življenja. 

Dijakinja se je ob besedi 

babica najprej spomnila na 

mačke, saj ima njena babica 

veliko mačk.  

Dijakinja je prikazala profil 

obraza in cigareto iz katere se 

vije dim, saj njena babica 

veliko kadi. 
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Slika 49: Dijakinja, 15 let. 
Staro/novo, 2014. 

 
Slika 50: Dijak, 15 let. Stari dragi 
vlak, 2014. 

 
Slika 51: Dijakinja, 15 let. Starost je 
lepa, 2014. 

Dijakinja je prikazala različne 

predmete, ki jo spominjajo na 

staro in novo. 

Dijak je prikazal vlak, saj je bil 
njegov dedek strojevodja. 

Dijakinjina prva asociacija so 

bile križanke, saj njeni stari 

starši veliko rešujejo križanke. 

 
Slika 52: Dijakinja, 14 let. Nedeljska 
kosila, 2014. 

 
Slika 53: Dijakinja, 15 let. Letni časi, 
2014. 

 
Slika 54: Dijakinja, 15 let. Babičina 
kuhinja, 2014. 

Dijakinja najprej pomisli na 
skupna kosila pri katerih 
nikoli ne manjka veselih 
obrazov in harmonike. 

S prikazanim menjavanjem 
letnih časov je dijakinja želela 
prikazati krogotok življenja 
kot alegorije. 

Dijakinja je prikazala stare 
predmete, ki jo spominjajo na 
kuhinjo pri babici. 

 
Slika 55: Dijakinja, 14 let. 
Zamegljene misli, 2014. 

 
Slika 56: Dijakinja, 15 let. Spomini 
starih staršev, 2014. 

 

Plasti zemlje predstavljajo čas 
in stvari, ki se nalagajo, da 
smo vedno višje. A na koncu 
vedno pademo nazaj v 
prepad – kot se starejši 
ponovno obnašajo kot otroci. 

Dijakinja je prikazala stvari, ki 
jo spominjajo na stare starše. 
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9 Zaključek 

V diplomskem delu sem izhajala iz pripovedi stare mame, ki me je s svojo naracijo 

motivirala in likovno navdahnila k želji po ohranjanju in varovanju njenih spominov, ki 

so preko druženja in pripovedovanja zgodb postali tudi moji. Z načinom prezentacije in 

ohranjanja te pripovedi sem predstavila povezavo svojega avtorskega dela tako z 

izhodišči konceptualne umetnosti kot tudi z varovanjem kulturne dediščine. Na eni 

strani s predstavitvijo artefaktov, fotografij in slik, kot slikarskim projektom in na drugi 

strani z arhiviranjem, beleženem in ohranjanjem, kot delom snovne in nesnovne 

kulturne dediščine. 

 

Preko začetkov konceptualne umetnosti od Duchampa do skupine OHO ter umikanja 

diskurza iz problematiziranja umetnosti v sfero družbene kritičnosti odnosa do 

obrobnih skupin, sem prepoznala stično točko z današnjim stanjem odnosa do 

starostnikov, ki so na nek način onemogočeni sodelovanja v dnevni sferi življenja svojih 

potomcev. Skozi zgodbe stare mame in lastnega likovnega izraza opozarjam na pomen 

ohranjanja in varovanja pripovedi, kot tudi artefaktov. Vendar ne le v smislu varovanja 

kulturne dediščine, temveč s svojim delom opozarjam na nujnost gradnje 

medgeneracijskih odnosov. 

 

V avtorskem delu, kot arhivu artefaktov, fotografij in slik, ki pripovedi ne ilustrirajo, 

temveč jo dopolnjujejo s svojo zgodbo, tako tiči koncept. Le-ta preko svoje vizualne 

podobe nagovarja gledalca k razmišljanju in diskurzu o ne tako daljni preteklosti, saj so 

ljudje iz tistega časa še med nami. Skriti cilj tako predstavlja želja po transferju primera 

dobre prakse (zanimive zgodbe in dobrega odnosa vnukinja-stara mama) v zasebna 

življenja bralcev pričujočega dela in gledalcev kovčka (arhiva). V kolikor se bo zgodil 

vsaj en prenos, je bil cilj dosežen. 
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Morda pa bodo reakcije na delo tako pozitivne, kot se je obravnavana tematika 

prikazala v presenetljivem odzivu srednješolcev, ki so poleg likovnega izražanja na 

motiv starostnikov, razred napolnili s smehom in toplino pripovedi o svojih starih 

starših. 

 

Če se sprašujemo kdaj bomo imeli čas za druženje s svojimi starimi starši, je edini 

pravilni odgovor – ravno zdaj.  
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10 Priloge 

Prilagam transkripcijo intervjuja, ki sem ga nekoliko skrajšala, ne da bi bistveno okrnila 

pripoved oz. samo vsebino, ki jo želim v pričujočem delu prikazati in obravnavati. Kljub 

temu, da so bila vprašanja vnaprej deloma pripravljena, so bila med intervjujem 

nekatera izpuščena, druga pa dodana, odvisno od toka pripovedi. Intervju je bil izveden 

18. 3. 2014, pričujoči zapis pa je nastal na podlagi zvočnega posnetka, sprotnih 

zabeležk in še nekaterih predhodnih in kasnejših obrazložitev stare mame, ki so 

podane v obliki opomb. Potrebno je poudariti, da gre za opise drobcev življenjske 

zgodbe, ki jo pričenjam s prihodom Franca Škrabca na Brege15 in zaključujem z 

zapustitvijo rodne kmetije in poroko z Antonom Jurečičem16, mojim starim očetom.  

 

10.1 Intervju s staro mamo Vero 

 

Kratek življenjepis stare mame 

Vera Jurečič, rojena leta 1925, kot prvorojenka staršema Francu in Ivanki Škrabec, je do 

internacije v Nemčijo leta 1941 živela v vasi Brege na Krškem polju. Po vrnitvi leta 1945 

je še nekaj časa živela v rojstni vasi, kjer se je leta 1953 omožila z sovaščanom 

Antonom Jurečičem (7.10.1023 - 10.12.2012), nakar sta se odselila »za delom« v 

Trbovlje. Tam se jima je leta 1954 rodila hči Verica in leta 1959 še sin Rafael. V začetku 

osemdesetih let, ob nastopu pokoja, so se vrnili – z izjemo hčere Verice, ki je ostala v 

Trbovljah – na rodno kmetijo moža Antona na Bregah in tam pričeli z gradnjo hiše. Do 

danes je Vera že 6-krat stara mama in enkrat prastara mama. Ohranila je mladostno 

vedrino in gostoljubnost, opravlja številna dela, še vedno obdeluje vrt ter skrbi za jato 

kokoši.  

                                                           
15 Franc Škrabec je bil moj prapraded, v pričujočem intervjuju, pa je večkrat omenjen njegov sin in oče stare mame, ki je nosil 
enako ime. 
16 Anton Jurečič, po domače Tone Ju išč. Domača varianta Jurišč bo večkrat omenjena predvsem v zadnjem delu intervjuja. 
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1. K j bi       p v d        js vu sv j g   č   ? 

Moj oče je bil Škrabec Franc. Njegov oče se je imenoval Jože Škrabec, ki je poročil 

Marijo Srpčič iz Gorenjih Skopic. Imela sta tri otroke: Mico, mojega očeta, nato pa še 

Anico. Kasneje smo izvedeli, da izhajajmo iz Ribnice. Oče je bil rojen 8. 2. 1857. 

2. K  šn  j  bi   zg db    p i  du Š   bc  n  B  g ? 

Oče mojega očeta se je ob prihodu na Brege skupaj z ženo odločil za majhno hišo, ob 

kateri je bila mlaka, kjer so se kopale race in druge živali. Ko je bil oče star 3 mesce, se 

je njegov ata ponesrečil v Gorenji vasi pri Leskovcu, kjer so grabili listje. Med delom se 

je nanj tako nerodno prevrnil voz, da ga niso mogli rešiti. Stara mama je nato živela 

sama z otrokoma. 

Ko so otroci odrasli je moj oče odšel v Ameriko, doma pa so ostale mama, Mica in 

Anica17. 

V Ameriko je odšel v času 1. svetovne vojne, tako kot mnogi sovaščani. Zaposlil se je v 

rudniku soli. Teta Mica se je med tem ženila in ji je pošiljal tudi denar za obleko. 

Kasneje ji  je tudi zrihtal (priskrbel) službo18 v Ameriki. Nekje po desetih letih pa se je 

vrnil k mami na Brege. 

3. V    šn   s  nju j  bi     d j    tija? 

Ko se je oče vrnil iz Amerike je delal na posesti. Bili smo  i   č  ji (op. J. J. – četrtinski 

zemljak, iz nem. vier, v pomenu štiri ali štirica, v našem primeru četrtina kmetije)19. Z 

vsem skupaj smo imeli samo 8 hektarjev. Tako, da je bilo obdelovalnih njiv za samo 4 

hektarje skupaj s travniki. A še to šele potem, ko sta bila všteta še travnik, ki ga je 

dobila moja mama za doto in travnik blizu Velike vasi, ki ga je podedoval oče. 

4. K  š n ug  d j  i    v v si       i    jč  ? 

Bolj »pomembni« so bili tisti, ki so imeli cele kmetije, potem so bili polovičarji in šele 

nato  i   č  ji. 

 

                                                           
17 Anica se je rodila kasneje, nikoli pa se ni vedelo kdo je njen oče. Omožila se je z »generalom« iz 1. svetovne vojne in odšla v 
Ljubljano. 
18 Mica je kasneje  ponovno potovala v Ameriko in se še dvakrat možila. 
19 Razširjena oznaka med ljudmi pri omenjanju velikosti posameznih kmetij. Največ je veljal celak ali tisti, ki je imel celo kmetijo, 
sledil mu je polovičar, ki je imel pol kmetije, firklčar... najmanj pa je veljal sebenk, tudi kočar ali osebenjek. Ta praviloma ni 
posedoval poleg stavbnega zelmljišča nikakršne zemlje. Oznaka kmetije pa je vezana na veliikost obdelovalnih površin, ki jo je 
posamezna kmetija obdelovala. Tako razlagajo starejši kmetje ustroj kmetij na krškem polju (različni informatorji). 
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5. K j j     p   ni   z  p šn  p  vic ? 

Opaziti je bilo, da so izločali tiste, ki niso imeli  pašne pravice20. Če si imel pašno pravico 

si lahko pasel pod Gmajno, na Zaromenu in Plišu21. Pašne pravice so izvirale iz celih 

kmetij, zato je manjši pogosto niso imeli in so si morali pašne pravice kupiti. Na primer 

N. N. (op. J.J.) ni imel pravice in je pasel krave kar ob poti, ko je šel orat. 

6. K    bi s    z    d  i  v iz        d užin  si? S  j   d  b  j »n si «? 

Nekateri so bili bolj imenitni (ugledni, premožni), kar se je videlo po tem, da so bili 

lepše oblečeni. Drugi so bili pa zelo revni in so bosi hodil in če je bil sneg niso prišli v 

šolo. Spominjam se, da je bila navada, ko je prišel Miklavž v šolo, da so najbolj revne 

obdarili.  

7. K    bi  pis    sv j g   č   ? 

Moj oče je bil dobrovoljen, srčen, in je pomagal vsem ubogim, ki so bili še na slabšem 

kot mi (ki so imeli le eno ali dve njivice), vse se je k nam zatekal22  in oče ni nikomur 

odrekel pomoči, vse je sprejel in jim tudi pomagal. Moji starši so bili mnogim krstni 

botri. Ko je  oče imel že konje je vsem pomagal, če je bilo treba koga kam peljati. 

8. Komu vse je pomagal? 

Navadno niso prosili za denar, ampak bolj za kako delo. Na primer N. N. (op. J.J.),  ko so 

se po vojni vrnili, je bila njihova hiša porušena, in so potem stanovali v našem skednu23. 

Pri eni drugi hiši se je zgodilo, da se je oče ni vrnil iz Amerike in je moj oče postal 

skrbnik – girof– njegovih otrok. Tem se je kasneje še zgodilo, da bo mera polna, da so 

pogoreli. Dobro se spominjam, imela sem 8-9 let. Še zdaj vem, da je oče tedaj kupil nov 

pajkl24 – bel z rdeče pobarvanimi robovi – ki smo jim ga posodili za ječmen pajklat 

ravno v času pred požarom. Otroke so pa pripeljali k nam in smo skupaj čez okno 

gledali kako je gorelo. 

Bom povedala eno zgodbo. V nekem trenutku se je zgodilo, da so koze (op. J.J. – črne 

koze) razhajale. Nekateri so imeli čisto spikane (popikane) obraze. Eni deklici so tudi oči 

                                                           
20 Pašna pravica – pravica posestnika zemljišča do skupne pašne površine. 
21 Gmajna, Zaromen in Pliš predstavljajo ledinska imena za predele, kamor so hodili na pašo. 
22 Ljudje so se k njim zatekali po pomoč. 
23 Skedenj – gre za samostojno gospodarsko stavbo v okviru kmečkega doma, ki je namenjena za mlatev in hrambo sena in slame 
(Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 535) 
24 Pájkel, v j  ni , v   ni , v   nj č , naprava na ročni pogon za odstranjevanje plev in primesi iz žita. Širok lijak, v katerega vsipajo 
žito, spušča s tresenjem žito nad veter, povzročen z lopatastim kolesom. Pajkel je prihajal v rabo ob koncu 19. stoletja, opuščen pa 
je bil ob uvajanju kombajnov konec 60ih let 20. stoletja (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str 400). 
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skazile25 in je zato kasneje slabo videla. Bil pa je tudi en šepast fant. Pa sta se skupi 

spravla26 in je zanosila. Želela sta se poročiti. Takrat je namreč veljalo, da ne moreta 

živeti skupaj, če nista poročena. Dekan je poklical mojga očeta na posvet. Oče pa mu je 

rekel: »Č  ji  n  b    p   či , b    vs  n s upi živ    in v g   u živ   , č  ji  b    p  

p   či , b    p  v p    i «. Tako sta se lahko poročila, oče jima je šel pa za pričo. 

Ata je bil vaški mož. Velikokrat so ga povabli na poroke. Če pa že ne na poroke, pa vsaj 

na ohcet. Mama je šla kdaj z njim, kdaj pa tudi ne. Je bila nekako bolj resna. Spomnim 

se, ko se je Z. ženil, da sta šla oba na ohcet. Po mene pa je prišel B., da bi se zrihtali v 

maškare, jaz bi pa morala mirkat (paziti) otroke. Oblekla sem si eno staro široko bluzo, 

pa nekaj sem si dala čez oči in sva šla. Ko smo prišli so nam takoj dali prostor. Mene je 

bilo pa strah, kaj bodo starši rekli, ampak me niso okregali. Malo smo se nasmejali, 

zaplesali, popili in odšli domov. 

9. D  bi  č  p     ni  v s,        s  j  p d    udi v g s i nič  s v   Bi         j 

p v d         , np      šn  j  bi   g s i niš   vzdušj ? 

Prometa ni bilo vedno veliko. Hrane nismo stregli, razen, če je prišel kak popotnik in  je 

lahko dobil pečena jajca in kruh. Imeli smo tudi grahrle. To so bile take smešne 

steklenice, v katere si pritisnil kroglice in si dobil okus – na primer po limoni. Bili so pa 

tudi drugi okusi. 

Vaška gostilna je zaživela, ko so bili sejmi in so se po njih možje tu oglasili in še malo 

glihali, pa  š     i (primerjali in zniževali cene) in se ga tudi malo napili. Ali pa če je bilo 

kakšno ž gn nj  so se ljudje prav tako radi ustavili.  

Ata je bil dobrovoljček. Kdaj se je zgodilo, da je navil gramofon, odprl okno, da so ljudje 

p š i, ker so slišali glasbo. Rad in dobro je tudi plesal, tako, da je tudi mene naučil. 

Gostilna je izgledala tako, da je bilo vse v enem prostoru. Notri je bila poleg miz samo 

ena postelja za staro mamo, ki je morala vedno počakati, da so gosti odšli. Tudi ona je 

bila vedno dobre volje in je bila ves čas zraven. Po vojni smo imeli puš nš n 27 – po 

novem bi ponekod rekli osmica. 

                                                           
25 Skazíti  -ím tudi izkazíti -ím dov., skázil tudi izkázil (  í) 1. sp    ni i n   vn , p  vi n   b i   č s : bolezen ga je skazila; v pretepu 
so mu skazili obraz // sp    ni i p v  n   b i  , vs bin  č s  v s  bš , n g  ivn  (SSKJ, pridobljeno 1. 8. 2014, na: http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D69965) 
26 T. j. postala par. 
27 Pušenšank – vin   č, točilnica in prodajalna vina lastne pridelave za pitje zunaj lokala. Pred 2. svetovno vojno so bili razširjeni 
predvsem na vinorodnih območjih. Trimesečno dovojenje za prodajo je izdajalo okrajno načelstvo. Kraj točenja je moral biti vidno 
označen z izveskom oz. gostilniškim znakom. Začasni vinotoč im. Puš nš n , puš  š n  (iz nem. Buschenschank, točilnica pod vejo), 
so bili značilni za okolico mest na Štajerskem, zlasti okoli Maribora. Odprti so bili praviloma ob določenih dneh, zlasti nedeljah in 
praznikih, in so bili hkrati priljubjene izletniške točke. Obiskovale so jih povečini družine iz nižje in srednje družbene plasti. 
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Enkrat je prišel študent in je prosil, da bi dobil kaj za piti in jesti. Ko je dobil hrano je 

vprašal, če bi lahko kaj pomagal. Povabili smo ga naj pomaga pri krmi, pa ni znal delati 

z grabljami. Nekaj časa je ostal pri nas in spal na kozolcu. Enkrat pa so opiti gostje 

drezali vanj in je povedal, da študira za fara  (op. J. J. – za župnika, danes bi rekli 

teologijo). Vprašali so ga tudi, če zna točo delati28. Vanj so drezali tako dolgo, da se ni 

mogel več izgovarjati, češ, da ne more brez knjige), nakar je rekel : »P  i p  v  di, 

      p  i  vsi p d  iz « . Imeli pa smo velike štirioglate mize. Tudi stara mama je 

morala pod mizo, da bojo lahko videli kako bo prišla toča. Vendar pa stara mama ni 

zdržala pod mizo, tako da tudi iz toče ni bilo nič. 

Študent je pri nas ostal nekje 3 tedne. Nismo vedeli kaj se je potem z njim dogajalo. 

Ponovno se je oglasil veliko kasneje, tisto leto, ko se je začela vojna. Prišel je kot 

popotnik, ki je znal š  g   (vedeževati). Šlogal je Nekaj hudga, da bomo mogli dom 

zapustit in da se n   b  n  i  udg  d g j   in d  b  n   šč j, po tem pa nas je vprašal 

ali se ga še spomnimo.  

V gostilni se je včasih oglasil tudi Mihajlo Rostohar29. Vedno, ko se je vrnil na Brege, se 

je oglasil in sta z očetom kaj popila in se pogovorila. 

Včasih so se v gostilni tudi stepli, če je bil na primer sejem, pust, ali pa žegnanje. Oče je 

moral vse grablje in vile pospravit. Ko so začeli vriskati in vpiti »auf« je pomenilo, da 

ima nekdo že nož v roki in da se bodo stepli. Spomnim se, ko so se stepli zaradi nekega 

dekleta, ki je bilo zelo lepo in so bili fantje vanjo zatreskani (zaljubljeni). Srajce so imeli 

vse   zč   n  (raztrgane) in stoli so bili polomljeni. Po celi vasi so iskali, če bi našli kje 

kaj orodja. Tega sem se vedno bala, če je kdo »auf« zakričal. Ata je takoj rekel:  »Nč, nč, 

p  i p  nč v č n  d bi   pi «, ker so včasih začeli metati tudi kozarce. Navadno so očeta 

kar ubogali. Njegova beseda je obveljala, saj se je tudi znal postavit30. 

                                                                                                                                                                          
Obiskovalcem so prodajali jabolčnik, staro in novo vino, le redko jestvine(hrano), te so si obiskovalci večinoma prinesli s seboj. V 
zahodni Sloveniji se vinotoč imenuje osmica. (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str 676). 
28 Motiv verovanja o nadnaravne moči duhovnikov, je po Mirjam Mencej, ki je razsikovala vaško čarovništvo v vzhodni Sloveniji, 
znan v Sloveniji in tudi drugod po Evropi (2006, 272). V istem delu navaja nam zanimiv primer iz bližnje Brestanice, kjer so leta 
1742 domačini po hudem neurju s točo okrivili domačega župnika, češ da je kriv za ujmo in  nad katerim so se želeli tudi fizično 
znesti (2006, 274). V našem primeru je razvidno, da je bilo na Bregah v začetku 20. stoletja še živo verovanje vezano prav na 
omenejni motiv-župnikovih nadnaravnih moči.   
29 Rostohar Mihajlo, psiholog, rojen 30. jul. 1878 (†5. avgust 1966) kmetom na Bregah. Že 1907 je v Pragi javno podprl zahtevo po 
slov. univerzi ter v sledečih letih do njene ustanovitve požrtvovalno delal zanjo (pridobljeno dne 1. 8. 2014, na: 
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi518905/) 
30 T. J. postavit zase. 
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V gostilni smo imeli tudi komplet krožnikov za 12 oseb, sklede za krompir in biš   31 za 

svatbe. Tudi iz Drnovega so jih prihajali iskat. Ko so vračali prte je mama vedno 

naročila, da naj nič ne perejo, samo en liter mleka naj prineso. Prte smo nato namakali 

v mleko, prekuhali in spomladi razprostrli po travi in jih polivali z vodo, da so se 

pobelili32.  

10. A i bi        pis   ,      si           d živ j      js v  s s    in b    ? K  šni s  

bi i v ši   ds b jni  dn si? K    s   s  i   i in    šn  j  bi   v  g   v j  s     

     p i  iši? 

Bila sem najstarejša in kot taka tudi najbolj imenitna (deležna večje pozornosti). Oče 

me je vedno in rad vzel s seboj in se z mano tudi pohvalil. Navadno me je dal kar v 

nahrbtnik in me peljal na kolesu. Meni je izbrala ime teta Anica, ki je potem kmalu 

umrla za jetiko. Elke (rojena 1928) se ne spominjam tako dobro, bolj imam v spominu 

majhno Ivanko (rojena 1930) in njeno malo belo posteljico z rdečimi s  nčni i in 

platnom, ki si ga lahko dvignil, da ne bi dete padlo ven. 

Najbolj se spominjam Ivanke, ko je že sedela in so jo kopali v škafu. Toliko je motovilila, 

da si je izbila zob. T   živc j  bi  . Jaz sem bila pa kriva, ker bi jo mogla mirkat. K iž 

b žji! 

Kmalu sem morala že veliko pomagati. Že zjutraj pred šolo sem kobilo vodila, vsaj par 

vrst, da je mama lahko potem okopavala. Kobila Rička je bila mirna, morala sem samo 

paziti, da gremo po vrsti, da se je koruza lahko okapala.  

Naslednje leto, ko je Ivanka že shodila, so nas obdržali doma, da smo starejši otroci 

pazili na mlajše. Ravnatelj šole in učiteljica sta rekla, da naj ne ostajamo doma, ampak 

pripeljemo otroke s seboj, saj so imeli za njih organizirano varstvo. Tako sem s seboj 

nosila sestro Ivanko, ona je bila v varstvu, jaz pa v šoli33. 

Ko je Sonja (rojena 1932) shodila, je bil pa že tudi brat Franci rojen (1934). Starši so si 

zelo želeli enega fanta. Rojen je bil ponoči. Zjutraj nam ga je mama pokazala. Bil je v 

p  jč u (plaščku), na katerem je imel  n   š i  (način vezenja) našiti rožici – rdečo in 

modro. Rekli so nam, da ga je Lahija (Lahinja) prinesla. To so bile Hrvatice ob meji, ki so 

                                                           
31 Jedilni pribor. 
32 Takrat so bili na svatbah popularni š    i (šartelji), j g nč i (lončeni modeli v obliki jagenjčka), potice in š  u   č i. 
33 Dodajam pripoved iz drugega pogovora: Iz šole imam še vedno ohranjen svoj prtiček za pladenj ali za na mizo, ki sem ga naredila 
v 3. razredu, ko smo se učili štikanja. Spominjam se tudi, kako smo v petem razredu delali   p icp uš    – to je majhen p uš    
(vzglavnik) za okras. Nanj sem naredila šopek iz travniških rož (mak, modruša, klas, regratov ist in zlatica). Izdelovali smo pa tudi 
v ndš n  j . V šolo si prinesel blago in nanj narisal vzorce. Vandšoner je bil mišljen kot slika/okras za na steno. Jaz sem ga imela po 
poroki v svoji kuhinji (pogovor: Brege, 10. 8. 2014). 
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imele bele, vezene obleke, kot Franci. Ker smo jih večkrat videle smo tudi verjele, da so 

ga prinesle. 

Ko je bila marca 1941 rojena Marica sem v peči zažgala kruh. Takrat sem bila stara 15 

let in sem že kuhala, kruha pa še nisem pekla. Mama je kruh zamesila34, potem pa ni 

zmogla nadaljevati. Rekla je, da naj preverim, če je peč ravno prav vroča, in to tako, da 

trikrat po njej zakrožim z roko, in če zdržim, lahko dam notri kruh. Ampak jaz sem 

pomahala zelo na hitro. Nisem upala motit mame,     s  j  ž  d g j    in se mi je kruh 

zažgal. Če pa bi vprašala mamo, bi mi rekla »pus      p č  dp    in dj n pis      z   

v d  n   «, ampak takrat tega še nisem vedela. Niso me kregali, sem pa morala 

zamesiti novo testo.  

Ko se je rojevala Marica je prišla babca iz Leskovca, ki so ji rekli velka teta. Bila je 

močna in velika ženska. Ko je bila mama še šv   (šibka), se je pripeljala s kolesom 

okopat in previt otročička, jaz pa sem zaklala kuro in skuhala juho35. Spomnim se, kako 

je babca rekla sestri: »V š Iv n  ,  i n  s  š   s  j s , s   župc « in je pograbila 

kolbo (kurjo bedro) ter jo pojedla. 

Enkrat je babca prnesla par dni staro punčko S. Bila je zelo šv  n  (slabotna). Takrat je 

veljalo, da se mora tak otrok takoj krstiti, da ne umrje (umre ) nekrščen. V mesarskem 

cekru je na balanci (krmilu kolesa) prinesla štručko k nam, da jo je mama hitro nesla na 

krst. Mama jo je lepo napravila v čipkasto pregrinjalo. Za punčke je bilo roza s svilenimi 

  šnic  i, za fantke pa modro, z modro   šnIc 36. Ata je zapregel konje in sta jo 

odpeljala. Jaz pa sem jo nato nesla nazaj (k njenim staršem). Mama je naredila še 

pogačo ampak je punčka umrla. Na pogrebu je bila majhna bela trugca (krsta), ki jo je 

oče imel na pasu čez ramo in jo je tako nesel. Otroci so imeli grobove na posebnem 

koncu, tam kjer je zdaj v Leskovcu kapela. Če bi šel na pokopališču od križa še malo 

naprej, na desno stran, tam so bili sami majhni grobovi. Imeli so gomilce (majhne 

golile) z malo zemlje zasajene s kakšnimi zelenimi rožami. Se pa tudi spomnim, da smo 

na dan mrtvih, ko smo šli iz šole, nosili rožice in jih dajali na zapuščene grobove. 

 

 

                                                           
34 To je bil zmesni kruh, mešan iz moke ječmena, koruze, prosa in ajde. 
35 Mama je imela rada bolj čisto juho in mlečni kruh. 
36 Čipkasto pregrinjalo je naredila mama iz čipkaste zavese, tako da je robove zaključila s čipko. To je bilo pregrinjalo za čez roke, na 
katerih je počivalo dete. Vsi smo bili krščeni v tem pregrinjalu, poleg nas pa še vsi otroci, ki so jim bili moji starši botri in še kdo 
drug, če so si prišli izposodit (pogovor: Brege, 10. 8. 2014). 
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11. Bi       p v d        šn  p ig d  s   nj  , p n či? 

Po vojni, ko smo imeli pušnš n  smo hodil v Malence po moko in tudi po vino. Ker oče 

zaradi tresenja vozu poti ni zmogel, sem po teh opravkih hodila sama, včasih pa je šel z 

menoj tudi Franci (brat). 

12. Kako je na primer zgledala ena taka pot? 

Oče je imel najraje dobro vino, tako sem mu ga morala vedno prinesti najprej na 

pokušino. Z. je imel dobro vino. Rekel je naj vzamem kar 300litrov in naj ne skrbim, da 

bo počakal na denar, če ne bomo mogli takoj prodati. Ko smo prodali je bilo prazen sod 

potrebno peljati nazaj. In to zjutraj že ob 2. uri. Mene je bilo čez Drnovo tako strah, da 

sem skozi (ves čas) molila. Oddala sem sod in denar in se vrnila nazaj. 

Enkrat sva šla s Francijem v Podbočje po bližnjici; takšni, da sva prišla ven nekje pri 

Kostanjevici. Ko sva se vračala nazaj, je bila nevihta in je udarilo nekje zelo blizu. Se je 

tako zaiskrilo, kot bi udarilo v kobilino kopito. Franci jo je zaradi nevihte komaj umiril. 

Enkrat je pa B. zrihtal (pripravil) vino in je zato moral iti z menoj. Vedno, ko si kam 

prišel, si dobil še malo za prigrizniti, in je bila ura takoj čez polnoč, ko sva se vračala. 

Bila je spet nevihta, tema pa kot v rogu. Kar naenkrat nekdo skoči pred konja in kriči 

naj počakamo. Poznal je našega očeta in je bil ravno na poti iz obiska od nas doma. Ker 

je kazalo k nevihti so mu pri nas posodili dežnik. Med potjo pa je dež ponehal. Doma so 

se pa z njim menili (pogovarjali), da sva tudi midva na tej poti ali cesti (in da njau bo 

srečal). Ko naju je zagledal, se je postavil pred konja in je rekel, da nima več daleč in 

nama kar da dežnik nazaj. Spomnim, se da sem se tako ustrašila, ker je bila tema in ga 

nisva dobro videla. Ni bilo telefonov in se je bilo pač treba drugače zment (dogovorit).  

Če sem šla do kakšne zidance37 sem vedno počakala na pragu. En j  p šinu in j     u,  i 

n  b   nč n   du, b        vin  p  b    in sem dobila pogum, da sem čez prag 

stopila. Vedno sem povedala da sem Škrabčeva in so imeli odstojanje (spoštovanje). 

Vedno sem bila dobrodošla. 

 

 

                                                           
37 Zidanca, zidan vinski hram. Najpogosteje je vrhkletna zidana stavba z vežo, hišo in delno vkopano kletjo. V veži v pritličju sta 
ponekod kurišče za hišno peč in stiskalnica, drugod imajo tudi samostojno (črno) kuhinjo, v delno vkopani kleti so sodi za vino, 
ponekod tudi stiskalnice. Hišna oprema je skromna, namenjena najnujnejšemu za bivanje v času vinogradniških del. V njej so 
ponekod stalno živeli najemniki š  n   ji (iz nem. Standort, bivališče). Zidanice stojijo največkrat na pobočju ali grebenih 
vinogradniških goric. (Slovenski etnološkoi leksikon, 2004, str 709). 
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13. Bi        pis    š       j  bi      si š   n  p š ? 

Na pašo nisem veliko hodila, največ je pasila sestra Elka. Morala sem pa zavrnt38 konje 

ki so se pasli Pod vrbami39, kjer je bila bolj konjska trava. Enkrat se spomnim, da sem 

morala nesti zajtrk očetu in stricu, ki sta kosila. Rekla sta mi naj grem kobilo Maričko 

zavrnt, ker je našla luknjo40 in se je že šla pasti v Brnopake41 in je bi   v š  di 

(povzročala škodo). Rekli so naj ne hodim preblizu in naj si raje pomagam s kolom. 

Nisem dobro preračunala koliko se ji lahko približam in me je kobila usekala (udarila) v 

trebuh. 

Drugače pa nisem hodila na pašo. Pastirica je bila bolj Elka. Pred njo je bil pa N. N. (op. 

J. J.) – hlapec, ki je bil tudi dober čevljar. Ko je futru (hranil) krave ga je ena z rogom v 

uč  (oko). Se spomnim, kako je krvavel in ni več videl. Je pa tako lepo pleu (pletel)  

peharje, noben jih ni znal tako  ičn  (lepo) izdelati. Ko je bil sneg, sta N. N. in ate imela 

v hiši prave delavnice. Pletli so peharje, sjavnice (sejavnica)42 za zrnje sejati, grablje in 

ročice na zalogo, ker so se rade lomile. Ko so delali vitre43 je bilo vse polno oblanja. 

Takrat smo se s sestrami igrale in iz hoblanja delale posteljice za punčke. Največ 

izdelkov se je delalo iz kostanjevega lesa. Ko je bil sneg so ga šli nabrat, naredili so šope 

in jih imeli v snegu. Od mame brat je pa pletel tudi g jž  44. Spodnji del je bil š  b , 

zgoraj so ga pa razkalil, obdelali in spletli naprej iz kostanjevega lesa. 

14. Iz katere kmetije je bila tvoja mama? 

Moja mama je bila Ivanka Škofljanec in je bila doma iz sosednjega dvorišča, takrat so 

rekli, da se j      ž ni  vs      i, p  j  j      d    n  dv  u. Ata je bil č dn (postaven) 

mladenič, pa iz Amerike je prišel in so mu nagovarjal45 punce. Enkrat so šli na oglede, 

kjer so mu nagovarjal eno bogato. Je pa prišla čisto umazana in je rekel » , n ,    ž  n  

b  z    n «. In sta se s prijateljem hitro dogovorila, da bosta rekla, da sta prišla zaradi 

                                                           
38 Obrniti ali preprečiti zapasitev živali v obdajajoče njive/travnike). 
39 Nekdanje ledinsko ime severno za vasjo. 
40 T. j. prehod skozi živo mejo, ki jo je prdstavljala mejnica. 
41 Brnopake – ledinsko ime 
42 Sejalnica, sejalnik, sevnica, sevnik, sejača, sevka, sejavnica, setvena košara za žižitno seme; iz slame pletena košara z ročajem, 
ena stranica je rahlo usločena navznoter, tako da se sejalcu bolje prilega ob bok. Najbolkše, najlažje in najtrpežnejše so izdelovali 
Ribničani. Za setev manjših količin žita v določenih krajih jih tu in tam še uporabljajo (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str 527). 
43 Vitra, tanek, razrezan ali razcepljen (klan ali kalan) trak lesa iz šibje leske, vrbe, kostanja, smreke. Vitre so osnovno gradivo za 
petenje košev, košar idr. petenih izdelkov. So iz naravnega (neobeljenega) ali iz obeljenega šibja. Iz debelejših palic so na Uncu do 
2. sv. vojne izdelovali vitraste obroče za sode in kadi in obroče za zapiranje transportnih posod (Slovenski etnološki leksikon, 2004, 
str 679). 
44 Gajžla, bič (iz nem. Geisel, bič) – pripomoček za poganjanje vprežne živine, sestavjen iz palice in nanjo pritrjenega jernena ali vrvi. 
Izdelovanje je bila redka obrt. Bič so izdelovali s struženjem iz enega kosa lesa suhorobarji na ribiškem, velikolaškem in cerkniškem 
območju. Posebna mostrovina so bile pletene lesene palice iz prožnih vrst lesa (npr brin): palice so na drobno razklali do ročaja in 
razklane lesene trakove spletli v gosto kito. Bič je bil del voznikove podobe in okras voza (Slovenski etnološki eksikon, 2004, str 33). 
45 Nagovarjati, kot pripravljati ali nekomu predlagati neko dekle. 
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vina in ne zaradi žene. To je tako ata pripovedoval, kako so hodili na oglede. No, na 

koncu je bila pa mama taprava. 

Od mame mama je bila iz Petrovčeve46 hiše – tudi Škofljanec. Tudi od mame ata je bil 

Škoflanc, vendar nista bila v ž    i (v sorodu). Pravili so, da je kupil to kmetijo, ker je 

bila razprodaja, on pa je imel denar, zraven je vzel pa še velik travnik (to je bilo okoli 

leta 1900).  

15. In   n cij  v N  čij ,      s   p ič    i  is i d n? 

Tisti dan je bilo pri nas tako; vedeli smo da bodo prišli, ne pa kdaj in kako. Mama je 

skuhala obaro. Prejšnji dan smo belil (ličkali) koruzo, tako da je bil v veži še velik 

nepospravljen kup koruze. Ko so prišli so vpili »los, los, schnell los!«  Imeli smo dve 

 iš   (zaboja) p š i  n  (pripravljene) in so nam jih kar po š  ng   (stopnicah) zbutali 

(zbrcali) ven. Hitro smo se morali napravt (pripraviti). Najprej so na avtobus naložili 

mamo in najmlajšo sestro Marico in vse ženske, ki so imele majhne otroke. Vsi ostali 

smo čakali pred hišo. Brat Franci je imel v roki igračko, ki mu jo je vojak Nemec vzel iz 

rok in kar tako vrgel na prtljago. 

Potem so nas naložil na tovornjak. Mamo in Marico so peljali vseskozi gor na 

Rajhenburg.47 Nas so odložili spodaj in smo morali gor peš s prtljago. Namestili so nas v 

š    . Notri so bili hlodi in slama, vmes je bilo malo prehoda in spet slama na sredini. 

Povsod je bila samo slama, na kateri je dobil vsak svoj prostor in smo čakali na popis. 

Vse so popisali in nam dali medaljo (kovinsko oznako okoli vratu) in številko. Ena hala 

je bila ogrevana in tam so bile samo matere z dojenčki. Notri so bili pogradi za otročke. 

Sonja je bila tudi tam in je lahko samo sedela, ker za ležati ni bilo prostora. Ko so nas 

popisali so nas zbrali za transport. Vsi smo morali peš v dolino na postajo. Nekateri so 

šli že s prvim transportom in več nas je šlo z njimi za pospremt (pospremiti jih).  

(Op. J. J.- v n s  dnj    ds  v u  pisuj   d  d z  č      iz zbi n g  centra) domov na 

B  g   K   j  bi  nji  v    nsp    v N  čj  p  s  v j n n  n s  dnji d n s  iz   is i i 

p i  žn s  in izp  si i  d  d n  d  , d  bi     pi i z   g     n  z  d  g  p     

Spominjam se, da je padal sneg, ko smo krenili iz Rajhenburga na Brege. Teta je bila še 

doma in Ju išči (družina Toneta Jurečiča, kasnejšega moža, op. J. J.) tudi, ker so imeli 

                                                           
46 Hišno ime. 
47Grad  Rajhenburg v Brestanici je bil leta 1941 zbirni center za internirance iz Posavja. 
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bolno mamo.48 Pri nas doma je bilo odprto in nikjer nikogar. Najprej sem stekla v sobo 

na peč in jokala. Pritekli so hlapci- kdo smo kaj smo?49 Koruze ni bilo več. Peč je gorela, 

notri so imeli dve latvice z mlekom. Hlapci so bili sem poslani, da so skrbeli za živino. 

Tone (Jurečič) je oskrboval hlapce s petrolejem. Niso bili več kot en teden sami, potem 

so pa že prihajali Kočevarji50, ki so imeli hišne številke. Nekdo med njimi je imel tudi 

Tonetovo številko51 in sta se z očetom, starim Jurečičem stepla, tako da so Kočevarji 

morali v drugo hišo. Tone je bil interniran v začetku februarja 1942, mi pa že novembra 

1941.  Med našo odsotnostjo je na našem domu živela kočevarska družina s prizadeto 

deklico. Imeli so trgovinico za nujne stvari. Njihov oče je govoril nekaj malega 

slovensko ostali pa ne. Vedeli so, da smo bili izseljeni, a ko smo se vrnili, niso vedeli kdo 

smo in smo jim povedali, da je to naš dom52.  

(Op. J. J.- nadaljuje z opisom dogodkov ob izrednem povratku na dom iz zbirnega centra 

Rajhenburg.) 

P  Šinč 53 smo zaklali približno 70kg težkega prašiča, in še po enega pri Maroltovih in 

Ju išč vi  in z njih pripravili kose, da smo jih lahko vzeli s seboj. Nekaj je drugi dan na 

postajo pripeljal Tone – pečeno meso in okoli 100 litrov vina. Ne vem koliko smo mi 

tega pojedli, ker smo si bolj želeli kruha. 

(Op. J. J.- nadaljuje z pripovedovanjem v zvezi z odhodom v internacijo.) 

Po tem so nas zaklenili na vagone. Šele na Dunaju smo se ponoči ustavili in nam je 

rdeči križ prnesel golaž. Ljudje so klicali, da potrebujejo plenice, ampak jih ni bilo. 

Mama je dobila en šop papirja za podlago plenice. Nato so zopet zaklenili vagone in 

peljali do mesta Riesa bei Elbe. Tam so nas zložili in nas naprej peljali z avtobusi. V 

mestu Riesa bei Elbe so namestili preko 500 ljudi. To je bila velika hala z mizami, kjer 

smo imeli kosilo in zajtrk. Po tem so nas razporejali na delo. Izbrali so punce, ki smo 

                                                           
48 Njihov odhod v Nemčijo so zaradi tega prestavili na februar 1942 (pogovor: Brege, september 2013). 
49 Med tem so hiše že pričenjali naseljevati Kočevarji, za prepuščeno živino pa so skrbeli “hlapci” domačini, ki še niso bili internirani 
ali drugi iz območja Štajerske, ki prav tako niso bili izseljeni (pogovor: Brege, September 2013). Glej tudi naslednjo opombo. 
50 » Kočevarji ali Kočevski Nemci (Gottscheer) so nekdanja nemško govoreča skupnost, ki je živela na Kočevskem, na nemškem 
jezikovnem otoku, katerega središče je bilo mesto Kočevje. Svoj jezik, bavarsko narečje kočevarščino, so ohranjali več kot 600 let 
od naselitve okoli leta 1330 vse do izselitve 1941, danes pa ga na Kočevskem in po svetu govori le še nekaj ljudi« (pridobljeno 27. 
8. 2014 na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Devarji).  
51 To je pomenilo, da bi se moral lastnik, oče Toneta z bolno ženo in 9 otroci umakniti iz svoje hiše priseljencu Kočevarju, ki je dobil 
njegovo hišno številko za naselitev. 
52 V pogovoru Vera pove, da je oče Franc pustil kočevarsko družino, da v miru počaka na odhod v njihovi hiši, sami pa so se vselili v 
spodnji del gospodarskega trakta.  Zvedeli so, da so ostali družinski člani kočevarske družine že pred tem odpotovali v Ameriko. V 
tem času nihče od njih (niti kočevarska družina niti oni) niso imeli skorajda nič hrane. Različne vojske, ki so se umikale čez Krško 
polje maja 1945 so oplenile ves živež. Tako je sedaj oboje reševal Škrabčev krompir pripeljan iz internacije. Po tem ko je uboga 
družina odšla, so čez nekaj mesecev dobili zahvalno pismo njihovega sina iz Amerike. V njem se je zahvaljeval za lepo ravnanje z 
njegovimi starši in sestro  ob koncu vojne. Vsi so namreč srečno prispeli k njemu.  (Pogovor: september 2013 in marec 2014).  
53 Staro hišno ime za eno izmed kmetij v vas. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Devarji
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bile dovolj stare za službo – Arbeitsamt (izmenjava, zaposlovanje), kjer so nas ljudje 

(kateri so bili zainteresirani) p š i izbrat. Od desetih deklet sem bila prva izbrana. 

Izbrala me je mehanikova hči. Imela sem veliko srečo, da sem bila pri njih. Nekatere so 

šle delat na kmetije, daleč stran po okolici. Za moške ne vem kam so šli. Po tem so nas 

peljali v Lichtenburg blizu češke meje. Tu je bila velika stavba, spodaj gostilne, na vrhu 

pa gledališka dvorana s posteljami druga vrh druge. Mi smo imeli 4 postelje drugo nad 

drugo. Od tam so nas pošiljali na Arbeitsamt, moške pa v rudnik svinca, tudi stric in ata 

sta šla v rudnik. Mama je pomagala v lagru (delovnem taborišču), jaz sem šla v     vž 

(župnišče), Elka v tovarno š  i  v (vrvi) za padalce, Ivanka pa je bila varuška in so jo tudi 

porabili za vse. Je pa bila v dobrih odnosih s kuharico in z otroci.  

16. K  i   č s  p  si bi   v     vži? 

Jaz sem bila v     vži dve leti in pol. Far je bil evangeličanski in je bil tudi poklican v 

vojsko, v Črno Goro. Ko je prišel na obisk nam je prinesel ocvirkove masti in odvečne 

obleke. H. so se pisali. Mama je bila tajnica in je delala v pisarni. Imela sta dvoje otrok 

(stara 1 in 3leta), ki sem ju pazila. Z njima sem se učila nemščine. Če sem kaj narobe 

izgovorila me je fant vedno popravil. Vesela sta bila, ko sem jima brala Grimmove 

pravljice. Ker pa nisem znala pravilno izgovarjati, sta me popravljala. Zraven sem 

morala še pospravljat. Hiša je bila ogromna,     vž je bil velik. Spodaj so bile pisarne. 

Zadnje mesece sem morala na kmete. H. so pa zaprosili, da bi prišla za 14 dni nazaj k 

njim in me je kmet pustil. H. je bil prisrčen. Bili so poročeni in so isto molili Oče naš kot 

mi. Nikoli me niso odrivali, tudi pri mizi sem lahko jedla zraven njih. 

17. T  j  p        d užin  s        si  bd ž    s i  ?  

Tako je. Potem smo si z njimi dopisovali, še lansko leto mi je hčerka pisala. Sin je šel za 

svečenika in je imel tri otroke. Hčerka je bila tudi poročena. Študirala je medicino in je 

rodila tri hčerke /.../ mi je poslala slike. Še potem, ko so njeni starši umrli, sva si 

dopisovali. No poleg teh sem imela pa še Brunhildo, ki me je prišla obiskati v Trbovlje. Z 

njo sva se spoznali, ko je bil Bremen bombardiran in so prebivalce prestavili v vasi k 

velikim kmetom.  

Za novo leto 1942 sem dobila za darilo brisačo. Gospa mi jo je dala iz svoje poročne 

bale. Na njej se vidijo njene n š i  n  inicialke M  ij  R ž . Ona je bila letnik mojih 

staršev. Blago je že okoli 100 let staro. Je original tkano, z vzorcem damast. Ona mi je 
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zmeraj kaj dala. Še serviete mi je dala, rekoč da mi bo prišlo prav, če se bom ženila in 

bom potrebovala54. Menda so serviete strojno delali. Tako lepo so bili zapakirani. 

Jaz sem gospo tikala, ker drugače nisem znala. Kasneje so me otroci naučili, kako se 

vika. Ampak je bila huda. »D s is  s   n t «, je rekla; da je lepše, če jo tikam. Ko so 

imeli otroci rojstni dan sem morala še moje mlajše sorojence pripeljati – Sonjo in 

Francija. 

Najbolj sem bila vesela pred božičem, ko smo pekli š   n (vrsta peciva). To so imeli za 

božične praznike. Tudi v lagru (delovnem taborišču) smo jih dobili prvo leto.  

Ko sem bila pri tej gospej, smo celo leto šp      (varčevale), da smo dale speči k peku 

12 štruc. Tja sem peljala maslo, sladkor in karte za moko. Nato smo jih zložili v predal. 

Notri so bile neke dišave, kandirano sadje, rozine, od vsakega sadja nekaj. Ni bilo 

pokvarljivo, na hladnem je stalo en mesec. In poli je dobil vsak en kos odrezan za k črni 

kavi. Kava je bila navadno črna, mleka ni bilo, ker ni bilo krav. Za božične praznike so 

dali vsem odraslim Nemcem 5 dag cele prave kave in eno steklenico konjaka. Dobil si 

karte in si lahko to kupil.  

(Op. J. J.- pripovedovanje se razvije v zanimivo opisovanje nekaterih dogodkov in 

opravil tekom internacije.) 

Imam pa še oblekico za robce z   šnic  lepo izdelano, ročno. To so imele punce kake 

lepe robce notri zložene55. 

V Nemčiji smo tudi klobuke kupovale. Bile smo mlade punce in smo se šle fotografirat. 

Nekoč so prišle Ju išč v  (Jurečičeve, sestre kasnejšega moža Toneta) na obisk, ko so 

ravno delali s klobučevino. Nekateri klobuki so bili že malo preluknjani, bili pa so 

različnih barv; eni so imeli peresa, drugi so bili iz plastike (barvast papir je bil, da se je 

lahko pletlo), tretji so bili kot jih vidiš v filmu, da imajo gor cel jedilnik (sadje) ali pa 

rože, pa tudi taki pleteni, z vse sorte cvetlic so bili. Dve Tonetovi sestri so si jih kupile, 

me z Elko pa enega iz klobučevine in slamnik s pisano mašno (rdeča, bela in modra), 

kot naša zastava. Vendar smo se bale, da bomo kregane, če jih bomo prinesle domov. 

Tako smo vzele samo mašno, klobuk pa vrgle stran.  

                                                           
54 Iz kasnejšega pogovora dodajam: Dobila sem šest belih brisač z inicialkami MR – Marija Režl, kar je bilo dekliško ime moje gospe. 
Le to mi je š n     (podarila) iz svoje poročne bale (pogovor: Brege, 10. 8. 2014). 
55 Iz drugega pogovora: Gospa iz farovža mi je podarila za Božič   š n iš  – oblekico za robce pospravit. Kasneje mi je pa gospa 
podarila tudi takšne odrezke blaga, da sem si lahko sama naredila še eno takšno oblekico za robce (pogovor: Brege, 10. 8. 2014). 
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Mašna nam je prišla prav, ko smo se peljali domov, da smo jo razrezali in si jo pripel na 

reklce (plašče), da so takoj vedeli, da smo Slovenci, da smo imeli svoj znak.   

Z mamo sva v Nemčiji  hodili krompir pobirat. Za plačilo smo dobili malico in košarico 

krompirja. Tam so že imeli stroje, tako da smo eni morali cimo puliti in potem krompir 

pobirati v velike košare, drugi pa so jih stresali na voz in domov vozili. Mama je krompir 

shranjevala in ko je prišel čas odhoda nazaj v Slovenijo, je mama iz tovarne, kjer so 

nekaj prepakiravali,  dobila  iš   (zaboje), v katerih smo krompir peljali domov. V 

Krškem nas je prišel na železniško postajo iskati B. z vozom. Ravno, ko je zapeljal k hiši, 

se je krompir raztresel po dvorišču. In ravno ta krompir nas je preživel. Ko smo se vrnili 

so bili Kočevarji še tu, hrane pa ni bilo nobene, tako smo še njim kuhali krompir dokler 

niso odšli.  

18. Bi       s d j p v d    š  zg db             s   s  z      n š  ? 

Z atom (Tone Jurečič) sma se rada vidla, že tako bežno, če si se videl si bil srečen. Tone 

bi moral iti v vojsko, ampak so ga zaradi odsotnosti očeta  frajal – namesto njega pa je 

šel njegov mlajši brat Franci.  

Takrat je bil problem, ker ni bilo hrane. Npr. Trbovlje, Hrastnik, tam niso imeli hrane in 

so poslali aktiviste in direktive na občino,    š    p     in    i   d  . Vendar hrane pri 

nas tudi ni bilo. Še dobro se spomnim, da smo imeli svinjo, ki smo jo mogli oddat. Moj 

oče je bil pa na občini tajnik in so se vsi, ki so dobili kak tak listek za oddajo hodili k nam 

domov kregat.  

Takoj po vojni so bili razni tečaji v smeri komunistične partije. Z vsake vasi nas je nekaj 

hodilo. Tisti, ki so hodil na tečaj, so lažje dobili službo. Jaz bi tudi lahko dobila potom 

   dins     g niz cij , p       j  p š   p    n . Meni je bilo pa grozno gledati, kako 

so se spravljali na očeta, ker je bil tajnik in sem rekla, da jaz tega nočem. Nato sem 

hodila raje kopat, cel dan, brez hrane. Ko si prišel domov si bil tako izmučen, da si kar 

padel v posteljo. Kjer ni bilo hrane si zaslužil 100din, pa kak kos kruha si imel s seboj za 

malico. Na Štajerskem smo dobili pa hrano, pa 50din. Štajerci niso bili internirani in so 

še vodili kmetijstvo. Imeli so živino in vse, mi pa ob povratku nismo imeli nič. 

S Tonetom sva se že takrat kdaj videla, če smo koruzo lupli, ali pa ko so bile vaške 

veselice56.  

                                                           
56 Jaz sem takrat vodila celo plesno skupino, smo se učili vsi iste plese, da bi nekam šli, ko je mel Tito štafeto mladosti in to. 
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Gledala sva se bolj na skrivaj. Potem pa je šel tudi Tone v vojsko. Domov nisem upala 

pisati, zato sva si pisala preko sestre Elke. Doma so pa že nekaj sumili in so se 

spraševali, če se ne marava več. Tudi nisva bila več tako mlada. Ko pa so izvedeli, so 

najprej nasprotovali. 

Tonetova mama je šla kar v     vž povedati, da ne spadava skupaj, da ne bo šlo, da 

sem prerevna, da je njihova družina prevelika in da bo potrebno p  v č v n vz  . 

Potem se je tako vleklo naprej. Mama od župnika me je pa spoštovala, ker sem v 

tabrh57 (dnina) hodila. Ko sva bila že bolj pred poroko, mi je povedala, kako je njegova 

mama rekla, da nisem zaželena, ona je pa rekla mami: »Š  bug d  bi g        , s j j  

pridna«. Tako je bilo.  

19. P  s   si d         d s b j   j p v d     d  j       i vš č? 

Jaz sem bila bolj skrivnostna, nisem nikomur nič povedala. Včasih sem Toneta kje 

počakala, pa me je za roko prijel in so takoj vsi opazili. Fantje so si med seboj več 

povedali. Vsi so okoli mene hodili, pa nagovarjali, naposled pa so priznali: »V š vsi bi    

  di    , p  s   s  p  i d g v  i , d  b     T n  u p š š.«  

So si pa tudi trače izmišljevali. Ko smo belili koruzo je bila ena noseča. Tone je pa že 

hodil v Trbovlje in ga je prišla počakat, da jo je peljal s kolesom. Pa so se ž  vs g  

menili. So hodili k meni in me dražili, da je ona z njim noseča, da bo njo oženil. Se je pa 

menda videlo, da so me prizadeli in so me še bolj zafrkavali.  

Najbolj sva se pa zbližala ko se je N.N. (op. J. J) ženil s N.N. (op. J. J). Mi so bili v botriji in 

sem bila povabljena, Tone pa je bil ženinu za pričo. 

Enkrat sva šla na kosilo v Čateške toplice na pečene filane prsi in sem prvič lahko šla 

tako, uradno, z njim na zmenek. 

Ko je njegov brat Francelj prišel iz vojske domov je š u Tone v Trbovlje. Vem, da je bila 

nedelja in sem lahko šla k njemu. Takrat sem doma že povedala in smo bili že bolj 

povezani. Ni prišel nič prosit, tako kot je bilo to poprej.. 

20. P  s  s   ši p ip  j  i     bi   j   n  v n g v  j  ? 

Ja, meni so rihtal že prvo leto po vojni. Pripravili so mi železničarja, ker so poizkušali 

tako kombinirat, da bi me oženil in bi imela državno službo. Takrat pa se je izvajala še 

popisnina, kaj so Kočevari pustili po vasi, jaz pa sem bila zapisnikar. Tale pa je prišel 

                                                           
57 Tabrh (iz nem. Tagwerk, dnevno delo, dnina), a. Površina travnika, ki jo je kosec pokosil v enem dnevu; b. Delo, ki ga opavlja 
najeti delavec, plačan na dan (dninar). (Etnološki leksikon, 620). 
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ravno takrat k mojemu stricu in so me čakali kdaj bom končala. Mene je pa sestra 

(Elka) obvestila, da me doma že »ženin« čaka in se mi zato ni nič mudilo domov. Oba, 

ata in mama sta šla z mano do strica, kjer me je čakal »ženin«.  Ni mi bil všeč. So pa 

starši zelo nagovarjali, ker da nič nimamo, da smo iz   g   p š i... Takrat me je najbolj 

prizadelo, da je (op- J. J.- snubec) vrgu na mizo 2 jurja, da nej si kej kupim, sem pa 

rekla, to pa ne! 

21. Kako so pa doma sprejeli tvojo zavrnitev? 

Stric je bil užaljen, ker je on rihtal tega fanta. Tako mi je rekel: » Zdej ti bom pa tazga 

z i  u, d  g  b š      d s ! S         b   si ž  s      zg  n jd  ,    g  b        

d s «. Moji so mi tako svetovali, da bom imela službo in denar in sem jih v vprašala, če 

se me hočejo znebiti? Kako naj bi bila z nekom, ki mi ni bil všeč? Saj je bilo veliko 

snubcev. Ker smo imeli gostilno je bilo veliko fantov, ki so nagovarjali in mi pošiljali 

pisma, ampak jaz jim nisem odpisovala. Včasih je bilo s strani fantov več dvorjenja. 

Eden mi je na primer podaril majhen š  u  ncig   (izvijač) in mi pisal pisma. Drugi je 

prišel po »ajdo«, ampak ni rabil ajde... Potem se spominjam še enega, ki nam je prišel 

travo pokosit. Sestra Elka je svojega moža spoznala v službi, Sonja prav tako, v 

Ljubljani. Po tem smo se ena za drugo omožile. Jaz in Tone sva se 26. 12. 1953. 

 

S p iv db  zg db  d  č s  p     , z   jučuj    bs g in   vjuj ,  i s   g  p  dvid    

za p ičuj č  d     D d j   š , d  s   s  ji   v is    d s     ju   di    či V  ic  in sin 

R       S  dnji p  j    j  č    
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Zupančič, T. (2006). M   d   i  vn p d g š  g    nc p  : p ip čni  z  uči   j . Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 
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12. 1 Spletni viri: 

Kočevarji. Pridobljeno dne 27. 8. 2014, na: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Devarji  

Mihajlo Rostohar. Pridobljeno dne 1. 8. 2014, na: http://www.slovenska-

biografija.si/oseba/sbi518905  

Pomen artefakt. Pridobljeno dne 26. 8. 2014 na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Artefakt 

SSKJ, Pridobljeno 26. 8. 2014 na:  http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1 

SSKJ, Pridobljeno 1. 8. 2014, na: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D69965  

Učni načrt. Likovna umetnost: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija. (ur) 

Purkat, N. Ministerstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. Pridobjeno 2. 

4. 2014 na: 

http://www.zrss.si/pdf/030212124342_1_un_likovna_umetnost_gimn_2008.pdf) 

12.2 Slikovni viri 

Andreas Gursky, 99 Cent II Diptychon, 2001, C-print mounted to acrylic glass, 2x 207 x 

307 centimeter: http://en.wikipedia.org/wiki/99_Cent_II_Diptychon   

Banksy:  Follow Your Dreams , 2010: http://www.secretsofthefed.com/teen-graffiti-

artist-dies-after-being-tasered-by-police/  

Duchamp: Razglednica z Mona Liso – LHOOQ, 1919: 

http://museografo.com/exposicion-sobre-la-obra-de-marcel-duchamp/  

Duchamp: Fontana, 1917: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Readymades_of_Marcel_Duchamp  

Erwin Wurm: Adorno as Oliver Hardy in the Bohemian Girl (1936). Sculpture. Acrylic 

and clothing: http://esferapublica.org/nfblog/?p=10170  

Damien Hirst: Mother and Child (1993): 

http://foros.todoseries.com/index.php?topic=11755.0  

Leonardo da Vinci, Mona Liza, okoli 1503-1507, olje na topolovem lesu, 77 × 53 cm: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mona_Lisa.jpg  

Lesorez –Veno Pilon:  Moj oče, 1920: http://www.venopilon.com/praga.php 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Devarji
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi518905
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi518905
http://sl.wikipedia.org/wiki/Artefakt
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=artefakt&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D69965
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D69965
http://www.zrss.si/pdf/030212124342_1_un_likovna_umetnost_gimn_2008.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/99_Cent_II_Diptychon
http://www.secretsofthefed.com/teen-graffiti-artist-dies-after-being-tasered-by-police/
http://www.secretsofthefed.com/teen-graffiti-artist-dies-after-being-tasered-by-police/
http://museografo.com/exposicion-sobre-la-obra-de-marcel-duchamp/
http://en.wikipedia.org/wiki/Readymades_of_Marcel_Duchamp
http://esferapublica.org/nfblog/?p=10170
http://foros.todoseries.com/index.php?topic=11755.0
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mona_Lisa.jpg
http://www.venopilon.com/praga.php
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Kusama Trees - Japanese artist Yayoi Kusama: http://www.huffingtonpost.com/frank-

browning/marseille-2013-ii-can-art_b_2524744.html 

Matija Jama: Kolo, okoli 1935: http://www.rtvslo.si/impresionisti/matija_jama/delo  

Palica: http://www.bolha.com/umetnine-starine/ostale-umetnine-starine/stara-

pohodna-palica-1288184837.html  

Pekač: http://www.kulinarika.net/blogi/625/hladna-potica/  

Pisalni stroj: http://www.pbase.com/cmanaginged/image/59931539  

Smeti, Subodh Gupta's Ray, 2012: 

http://www.theartnewspaper.com/articles/Sculptures-by-contemporary-art-stars-fill-

Shanghai-park/27194Suha igla – košara, 2005: http://www.galerijacerne.si/zec-

safet/kosara  

Stare stvari: http://oldthings.co.za/  

Starejša gospa: http://saltshakernews.com/2014/06/04/wife-lives-with-dead-husband-

in-the-house-for-9-months/  

Suha igla – Sam Ricciardone: krokar, 2014: http://dsmdsc3.blogspot.com/  

Suha igla – konj: http://www.martin2001.com/terminology/terminology.html 

Suha igla – Helena Fortuna: sadovnjak, 1996: 

http://fortunagrafika.blogspot.com/2010/03/helena-fortuna-jenko-diplomirala-

na.html 

Šivalni stroj: http://www.redbubble.com/people/katielou7/works/4691882-old-things-

old-singer-sewing-machine  

http://www.huffingtonpost.com/frank-browning/marseille-2013-ii-can-art_b_2524744.html
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