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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji 

raziskujem predvsem tri probleme – preobrazbo ustaljenega načina kiparskega izražanja v 

sodobnih likovnih praksah; instalacijo kot najzanimivejšo sodobno kiparsko obliko, ki se 

ukvarja z interakcijo med predmeti in njihovimi konteksti; ter oblačilo, ki danes ni le nov 

umetniški material, pač pa je tudi učinkovito in potentno sredstvo družbene kritike. V diplomski 

nalogi ugotavljam, na kakšen način lahko oblačilo postane več kot le nekaj, kar 'damo nase'. 

Kaj oblačilo spremeni v objekt s tisočerimi sporočili in interpretacijami in zakaj le-to, ko zapusti 

svojo funkcionalno 'modno' sfero in vstopi v svet umetnosti, dobi popolnoma nov, večinoma 

provokativen pomen in prav tako definicijo.  

V teoretičnem delu diplome me zanimajo likovne prakse, ki ne uporabljajo ustaljenih 

načinov likovnega izražanja – slikanja, risanja ali kiparjenja – ter namesto tega iščejo izrazne 

možnosti v mešanju likovnih področij med seboj. Osredotočam se predvsem na obdobje 

likovnega modernizma, ki je spreminjal načine umetniške prezentacije in usmerjal umetnost iz 

prevladujočega obdobja forme v vedno večje poudarjanje idej. Zanima me predvsem umetniška 

instalacija kot ena izmed pomembnih zvrsti konceptualne umetnosti. Raziskujem njeno 

zgodovino, njene bistvene aspekte in definicije, kot tudi nove, drugačne in nekonvencionalne 

izpovedne načine, ki namesto likovnih problemov izpostavljajo aktualne življenjske in 

družbene vsebine (npr. žgoča družbena vprašanja, kot so položaj ženske v družbi, 

okoljevarstvene teme, zlorabe, potrošništvo, vojne, gospodarska in ekonomska odvisnost, druge 

odvisnosti …), pri čemer me še posebej zanima interakcija med oblačilom in njegovim 

kontekstom v posameznem umetniškem delu. Pri delu zato raziskujem predvsem ustvarjanje 

tistih umetnikov, ki so si za svoj medij izbrali oblačilo, med drugim delo finske umetnice 

Kaarine Kaikkonen, ki pri svojem delu uporablja na stotine rabljenih srajc, priznane francosko-

ameriške umetnice Louise Bourgeois, Kubancev Alaina Guerre in Neralda de la Paza, Kitajke 

Beili Liu, ameriškega avtorja Dericka Melanderja in enega izmed najbolj prepoznavnih 

francoskih sodobnih umetnikov, Christiana Boltanskega.  

Tudi v praktičnem delu diplome, torej v svojem lastnem umetniškem ustvarjanju, se 

ukvarjam z idejo preseljevanja realnih predmetov – oblačil na področje kiparstva. Raziskujem, 

ali lahko trirasežni predmet z uporabno vrednostjo postane kip in pri tem izgubi svojo primarno 

funkcionalnost. Se lahko umetnost rodi iz najbolj banalnih pripomočkov našega vsakdana – iz 

srajce in majice? Zanima me, ali lahko zavrženo, odsluženo oblačilo postane umetniško delo in 

ali je lahko umetniško delo element, vpleten v vsakdanje življenje.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Guerra&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Guerra&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neraldo_de_la_Paz&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neraldo_de_la_Paz&action=edit&redlink=1


Lastna ustvarjalna pot me vodi od najbolj razširjenega kosa garderobe in enega najbolj 

uporabnih uniseks izdelkov tekstilnega področja, srajce/majice – pomakam jih v mavec in 

mokre oblikujem na različne načine – do 18 umetniških skulptur, ki jih umeščam v različne 

prostore: v interier, v eksterier in v širše urbano okolje. 

V pedagoškem delu diplome izdelam učno pripravo za likovno nalogo Oblikovanje 

instalacije iz oblačil, pri čemer izberem likovni motiv 'oblačilo, ki postane kip'. 
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sodobne likovne prakse, konceptualna umetnost, pouk likovne umetnosti. 



SUMMARY 

 

 

 In my diploma thesis with the title A Garment as Sculptural Form in Contemporary Art 

Installation, I research three main problems – transformation of established sculptural 

expression in contemporary artistic use; art installation as the most important contemporary 

sculptural form, which commits itself to the interaction between objects and their contexts; and 

a garment, which nowadays is not only a new artistic material, but also an effective and potent 

means of social criticism. I observe how a garment can become more than something we ‘put 

on’. What is it, that changes a piece of clothing into an object with thousands messages and 

interpretations; and why does it get a completely new, mainly provocative meaning and 

definition, when it exits its functional fashion environment?  

 In the theoretical part of the thesis, I am interested in artistic approaches, which do 

not make use of established artistic expression – such as painting, drawing or sculpturing – but 

rather search for possible expressions in intertwinement of artistic fields. My focus is mostly 

on the period of modernism, which brought changes to the ways of artistic presentation and 

brought a shift from the period of predominant form towards greater emphasizing of ideas. I 

am particularly interested in art installation as one of important genres of conceptual art. My 

research covers its history, key aspects and definitions, as well as new, different and 

unconventional expressions, which expose current social contents (e.g. social issues such as 

status of women in the society, environmental issues, abuse, consumerism, wars, economic 

dependence, various addictions etc.). Among these, I am especially interested in interaction 

between a garment and its context in an individual artwork. Therefore, I have focused on works 

of those artists, who choose a garment as their medium, for example on Finnish artist Kaarina 

Kaikkonen, who has used hundreds of used shirts in her works; acclaimed American-French 

artist Louise Bourgeois, Cubans Alain Guerra and Neraldo de la Paz, Chinese artist Beili Liu, 

American author Derick Melander and on famous French artist Christian Boltanski. 

 In the practical part of my thesis – in my own artistic creation – I develop the idea of 

shifting real objects – items of clothing – onto the field of sculpturing. Moreover, I address a 

question, whether a three-dimensional object with a practical value can become a sculpture and 

through this loses its primary functionality. Can art be born from the most banal everyday 

accessory, from a shirt? Can a discarded, worn-out piece of clothing become an artistic work, 

involved in everyday life? In my own creation, I travel from the most widespread and most 

useful unisex products of the textile field, shirts, which I dip in plaster and while still wet design 



in various ways, to 18 sculptures, which are then installed in diverse surroundings – in an 

interior, exterior and a broader urban ambient.   

 In the educational part of my thesis, I write a teacher’s preparation for an art task 

‘Formation of an installation from clothes’ with a motive ‘a garment becomes a sculpture’.   
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1.1 Čas likovnega modernizma 

 

 Na začetku 20. stoletja so se elementi različnih umetnostnih tokov poznega 

devetnajstega stoletja sintetizirali v neko novo umetnost, danes poznano pod skupnim imenom 

modernizem. Tomaž Brejc umešča zgodovinsko dobo modernizma v čas med letoma 1880 in 

1980 in poudarja tri prevladujoče mite moderne umetnosti: mit o modernizmu kot obdobju 

forme – brez razvoja formalnih problemov in vzpostavitve forme kot gonilne sile moderne 

vizualne civilizacije ne bi bilo modernega načina; mitologijo izraza, ki zaznamuje vsako 

likovno delo, tudi tiste od izraza najbolj odmaknjene smeri, kot sta denimo geometrična 

abstrakcija ali konceptualna umetnost; ter umetniško osebnost, opredeljeno z modernimi 

vrednostnimi kategorijami izvornosti, ustvarjalnosti, unikatnosti in subjektivnosti. (Brejc, 

1991, str. 5).  

 Čeprav so se likovni umetniki prejšnjih dob prav tako zavedali specifik likovnega jezika 

in jih zavestno uporabljali, pa sta se prav z modernizmom v likovni praksi uveljavili 

raziskovanje in poudarjanje značilnih izrazil posameznih medijev, umetniških smeri in 

področij. Clement Greenberg, eden najvplivnejših umetniških kritikov 20. stoletja, ki je podal 

morda najbolj elegantno definicijo modernizma, pravi, da je vsaka zvrst umetnosti razvila zanjo 

značilne metode, ki jih uporablja za lastno kritiko, vendar ne zato, da bi omajala svojo 

pristojnost, pač pa z namenom krepitve območja lastne kompetence (Greenberg, 1961). 

Prve avantgarde, ki so se pojavile v zgodnjih desetletjih 20. stoletja, so, čeprav različnih teženj, 

smeri in gibanj, nakazale prelom s klasično umetniško tradicijo, predvsem z njeno zavezanostjo 

mimetičnosti. Fauvisti, kubisti, futuristi, skupina Modri jezdec s Kandinskim na čelu, Most, 

orfizem in dadaizem so denimo razvili novo slikovno govorico, temelječo na abstrakciji, 

raziskovali so izrazne možnosti materialov in umetniških tehnik, ki v umetnostnem procesu 

niso bili še nikoli uporabljeni. Modernizem je svoj navdih našel v avtonomnosti likovnega 

jezika, v likovni govorici, ki se je s svojim formalističnim načinom izražanja odražala v 

abstraktni likovni umetnosti, katere skrajnost predstavljajo platna Kazimirja Malevicha ali 

geometrijske abstrakcije Pieta Mondriana. Modernizem je zamajal vse trdne temelje, na katerih 

je temeljila umetnost od renesanse naprej. Po mnenju Althoferja je bil vpliv modernizma na 

umetnost 20. stoletja celo rušilne narave (Zupančič, 2006, str.9). 

 V šestdesetih letih dvajsetega stoletja so se začeli v umetnostnih krogih pojavljati  novi 

odnosi do likovne umetnosti, ki so bili odraz drugačnega pojmovanja umetniškega dela. 

Dogajanja v likovni umetnosti po letu 1960 so v veliki meri spremenila sodobno umetnost, naše 

pojmovanje le-te pa tudi njeno vlogo v družbi. Kot pravi Norbert Lynton, je umetnost 60. in 70. 
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let prejšnjega stoletja po eni strani obremenjena z dvomom zahodnega človeka o vrednotah 

njegove družbe in njeni veljavi v širšem svetu, po drugi pa s široko zavestjo o moči in omejitvah 

umetnosti minulih dob niha med dvema skrajnostma – na eni je umetnik, ki želi ustvariti lepa 

in pomembna dela, po navadi v obstoječih umetnostnih kategorijah, na drugi pa umetnik, ki si 

prizadeva postaviti umetnost pod vprašaj (Zupančič, 2006, str.10).  

 Položaj umetnika in umetnosti se je v 20. stoletju soočil z velikim izzivom Marcela 

Duchampa, ki je pojem umetnosti ločil od pojma namensko ustvarjenega predmeta. S svojimi 

ready-madei je izpraševal predvsem način delovanja umetniškega sistema, ki so mu načelovali 

akademiki in samooklicani kritiki in s tem krojili umetniški okus. Duchamp je ključno vlogo 

vnovič predal umetniku, ki naj bi določal, kaj je umetnost in kaj ni. Ta preprosta zamisel je v 

temelju zamajala temelje tedanje institucije umetnosti. Če je bil do tedaj pomemben umetniški 

medij – platno, les, kamen – ki je umetnikom narekoval način ustvarjanja, je Duchamp 

hierarhijo obrnil. Prvi je umetnik, natančneje, njegova ideja, njegov medij pa je sekundarnega 

pomena. Po tej miselni invenciji je umetnost lahko nastala iz česarkoli in na čemerkoli, zunaj 

konvencionalnih medijev slikarstva in kiparstva ter onkraj domene okusa. Duchamp si je 

prilastil neki predmet iz uporabniške družbe, neki običajni izdelek, in ga povzdignil do 

dostojanstva umetniške stvaritve zgolj zato, ker ga je izbral umetnik. Poudarjal je, da je 

umetnost precej bolj odvisna od umetnikovega namena in cilja kot od tega, kar naredi z rokami 

oziroma kar čuti do lepote (Pagon, Kovič, Zabel, 2003, str. 310). 

 Od sredine 50. let naprej smo bili torej v umetnosti priča pojavu nepregledne množice 

najrazličnejših dejavnosti, ki se razglašajo za umetnost in umetnost v resnici tudi so (Lyton 

poudarja, da ni nobenega razloga, da bi omenjenim manifestacijam odrekli oznako umetnosti – 

tudi kadar se podajajo na neumetniška področja). Druži jih nezainteresiranost za konotacije stila 

in vrednosti ter to, da niso slike, kipi ali grafike, vsaj v nobenem izmed običajnih pomenov ne. 

Umetniki, ki niso želeli sodelovati v kapitalističnem kolesju porabe in kreiranja umetnostne 

scene na podlagi trendov pod diktatom kapitala, so iskali drugačne poti, po katerih bi svojo 

umetnost vključili v družbo kot njen sestavni del. Spreminjali so načine umetniške prezentacije 

in usmerjali umetnost iz prevladujočega obdobja forme v vedno izrazitejše poudarjanje idej, to 

pa je vodilo v tako imenovano konceptualno umetnost (Zupančič, 2006, str.11). 

 

 

 

 

 



4 
 

 1.2 Konceptualna umetnost  

  

 Konceptualna umetnost sodi med neo-avantgarde s konca 60. let, kot sta denimo 

antiforma in krajinska umetnost, ki so meje tradicionalnega področja umetnosti nenehno širile 

s spraševanjem o smislu in namenu umetniškega dejanja. Pomen koncepta v umetnosti ni nov: 

če je Leonardo Da Vinci opredelil svojo dejavnost kot cosa mentale, s tem ni podvomil o 

lastnostih in fizičnem obstoju stvaritev. Po letu 1965 se umetniki niso več ukvarjali z 

razmišljanjem o realizaciji umetniškega objekta, pač pa z umetniškim objektom samim. 

Raziskovali in hkrati problematizirali so razmerje med umetniki, trgovci, kustosi, zbiralci in 

občinstvom. Prevlada ideje nad samo stvaritvijo je zastavek, ki ga najdemo že pri Duchampu 

(Pagon, Kovič, Zabel, 2003, str. 129). 

 Konceptualni umetniki so se namreč naslonili prav na Duchampa in na njegovo načelo, 

po katerem je misel oziroma koncept pomembnejši od umetniškega ustvarjanja, umetniški 

predmet pa je le neogibna vizualna predstavitev ideje, ki ga je spočela (Enrico Annoscia ... [et 

al.] ; 1997, str.642).  

 Kakor nakazuje ime (koncept pomeni zamisel, osnutek, načrt), gre pri konceptualni 

umetnosti za smer, ki izhaja iz idej. Konceptualne umetnine nam vedno, ne glede na to, kakšna 

sredstva uporabljajo, predstavljajo ideje, ki so za umetniško delo enako pomembne kot delo 

samo. Gre za angažirano umetnost, ki se ukvarja s politiko, z ekologijo, s filozofijo, psihologijo, 

z družbenimi in s socialnimi vprašanji, tabuji ipd. Konceptualna umetnost ni vezana na galerije, 

srečamo jo lahko tako rekoč povsod, tudi na ulici. S tem, da nam ne dovoli udobnega odzivanja 

na umetnine, nas sili, da na novo ovrednotimo še vse kaj drugega kot umetnost, in dela iz nas 

soudeležence v svojem razdiralnem dvomu. Idejo, ki nam jo prinaša, lahko obdržimo, ne 

moremo pa je uokviriti ali prodati, reproducirati ali uporabiti za obtežilnik. Ker se proti 

trgovanju z umetninami bori tudi s samo izbiro načinov prezentacije, ki zaradi svoje narave 

onemogočajo trgovanje v smislu klasične prodaje slik ali kipov, je ena izmed močnih alternativ 

tradicionalnim formam in razstavnim praksam. Kot pravi Lynton, vsa konceptualna 

ustvarjalnost pripomore k širši ideji o umetnosti kot o nečem, česar ne gre istovetiti s posebnim 

predmetom (sliko, kipom ali čimerkoli že) oziroma s posebnimi kraji (galerijo, muzejem). 

Konceptualne umetnosti ne zanima umetniški objekt kot predmet posedovanja, prodaje ali 

poveličevanja. Takšno gledanje na umetnost zavrača, poveličuje pa nematerialno, idejno plat 

umetnosti. Lawrence Weiner, eden izmed začetnikov konceptualizma, pravi: »Ko veš za moje 

delo, ga tudi poseduješ.« (Zupančič, 2006, str.12)  
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 Domneva, da konceptualizem predstavlja samo enega izmed 'izmov' v sodobnem 

likovnem dogajanju, je torej napačna. V zakladnico likovne umetnosti je namreč prispeval nov, 

drugačen pogled na vlogo umetnosti v sodobni družbi, pogled, ki pomembno sooblikuje 

današnja likovna dogajanja. Med vsemi tendencami, ki so se pojavile v umetnosti v poznih 60. 

in zgodnjih 70. letih, je prav konceptualna umetnost tista, ki predstavlja najbolj ekstremno držo 

in v bistvu ostaja najbolj živa v spominu in vplivih.  

 Smith Edwardsova pravi, da je bil konceptualizem verjetno največje, najhitreje rastoče 

in najpristnejše internacionalno gibanje umetnosti 20. stoletja (Smith, 1980). Nemogoče bi bilo 

našteti, kategorizirati ali samo poznati vse, kar se je dogajalo pod tem imenom. V nasprotju s 

kubizmom, z abstraktnim ekspresionizmom ali minimalizmom konceptualizem nikakor ne 

more biti zožen na prgišče bazičnih umetnikov v tej ali oni državi. Nasprotno, konceptualnost 

je temeljna značilnost sodobnih likovnih dogajanj na začetku 21. stoletja. Tomaž Brejc v 

razmišljanju o globalni umetnosti ugotavlja, da je poglavitna intenca sodobne umetniške 

produkcije, kljub temu, da je polna notranjih protislovji in negotovosti, pogosto narcisoidna in 

avtistična, pa spet kolektivna in projektivna, socialni realizem, metoda pa konceptualizem. 

Širok pojem konceptualne umetnosti zajema v celoti ali delno precej različnih zvrsti od 

performansa, ekscentrične akcije, besedne, telesne in krajinske umetnosti do instalacije 

(Župančič, 2006, str. 13). 

 

  

 1.3 Instalacija 

 

 Umetniška instalacija je izjemno širok pojem, ki se nanaša na obsežno polje umetniške 

prakse. Na posvečen prostor, v katerem je na delu umetniška vizija, ki ustvarja različne 

fenomene. Na kratko bi jo lahko označili kot način izražanja, ki vsebuje razporejanje predmetov 

v prostoru, nekakšen menedžment celotnega prostora, pri čemer umetniškega dela ne 

predstavlja ne predmet ne prostor, pač pa njuna nerazdružljiva celota. Za instalacijsko umetnost 

bi zato lahko trdili, da je prej način produkcije in razstavljanja umetniškega dela kot pa določeno 

gibanje ali določen stil (Malpas, 2007).  

 Namesto klasičnega umetniškega dela, denimo kipa ali slike, instalacija namreč 

zavzema celoten prostor z najrazličnejšimi oblikami umetniškega izraza, ki lahko vsebujejo 

tradicionalne ali netradicionalne medije, med drugim readymade, najdene predmete, 

fotografije, risbe, bodyart, performans, besedila, svetlobne učinke, vonj ali celo temperaturo. 

Njena podoba je lahko zelo preprosta ali skrajno kompleksna. Lahko se pojavi v galeriji ali v 
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muzeju, v izložbi trgovine, v zaporu, na avtobusni postaji, na pročelju hiš, na ulici ali na 

travniku. Obsega lahko en sam objekt ali pa asemblaž različnih objektov (to je precej bolj 

pogosto), ki so med seboj povezani ali pa tudi ne. Mogoča je tudi popolna odsotnost objektov, 

le navzočnost prostora, podobno kot arhitekturna manifestacija. Nekatere instalacije so 

namenjene izključno zaprtim prostorom, druge pa stojijo pod milim nebom. Nekatere so neme, 

druge interaktivne. Možnosti so brezkončne in popolnoma odvisne od koncepta in namena 

umetnika.  

 Zaradi neskončne izbire uporabljenih materialov, najrazličnejših prostorskih variacij in 

umetnikove sporočilnosti, je različnih tipov instalacij nešteto. In ker je, kot pravi Malpas 

(2007), danes vsa sodobna umetnost v takšni ali drugačni obliki a priori tudi umetniška 

instalacija, instalacija ni najustreznejši termin. Vsebuje lahko namreč karkoli. Lahko jo 

opredelimo kot katerokoli željo umetnika, ki ima na voljo prostor, v katerem lahko ustvarja.  

Zaradi te njene tako raznolike in težko opredeljive podobe obstaja več definicij umetniške 

instalacije, ki se osredotočajo na različne, za instalacijo bistvene aspekte. Zurbrugg (2001) 

denimo trdi, da je poglavitna značilnost instalacije tridimenzionalni prostor, De Oliveira 

(1994) kot najpomembnejšo lastnost izpostavlja prevlado koncepta nad formalnimi lastnostmi, 

Reissova (1999) instalacijo opredeljuje v odnosu do gledalčeve izkušnje, Gonzalezova (1998) 

bistvo instalacije vidi v podiranju tradicionalnih meja med gledalstvom, umetnostjo in 

prostorom, Coulter-Smith (2006) jo umešča v kritični okvir, Ranova (2009) jo opredeljuje kot 

novo obliko umetnosti, značilno za postmodernizem, Zupančič (2006) pa jo označuje kot način 

izražanja, ki zavrača koncentracijo na posamezne objekte in se raje ukvarja z medsebojnimi 

odnosi med množico elementov oziroma z interakcijami med predmeti in njihovimi konteksti.  

 

 

 1.3.1 Zgodovina instalacije 

  

 Začetke instalacije večinoma povezujemo z obdobjem od 60. let prejšnjega stoletja, 

čeprav obstaja kar nekaj precedentov, še posebej v avantgardnih umetniških gibanjih zgodnjega 

20. stoletja, kot so suprematizem, konstruktivizem, dadaizem, surealizem in futurizem. 

Readymade Marcela Duchampa, predvsem njegov kontroverzni pisoar, imenovan Fontana 

(1917, SLIKA 1), delo Kurta Schwittersa, še posebej njegov asemblaž Merzbau (1919–1937, 

SLIKA 2), ki je napolnil celotno stavbo, Proun Room na berlinski železniški postaji leta 1923 

ruskega suprematista Ela Lissitzkega (SLIKA 3), Spatial Environments (1949) spacialista Lucia 

Fontane (SLIKA 4), nema glasbena kompozicija 4–33 Johna Miltona Cagea Jr., pa asemblaži 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0008
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0003
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0003
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0007
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0005
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0002
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0006
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/kurt-schwitters.htm
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in happeningi ameriškega avantgardnega umetnika Allana Kaprowa (SLIKA 5) – vse to so prvi 

prototipi instalacijske umetnosti (Graham Coulter-Smith, 2006). 

 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, ki jih štejemo za formativno obdobje umetniške 

instalacije, so zaznamovali številni družbeni, politični in kulturni preobrati. Kot odziv na 

omejenost modernizma so se pojavila številna nova avantgardna gibanja, ki so pomembno 

vplivala na razvoj instalacije – med drugim minimalizem, performans, konceptualna umetnost 

in land art – in odpirala drugačne poglede na razumevanje in vlogo umetniškega dela. 

Singularno, pasivno in enosmerno srečanje z umetniškim delom so zamenjala z aktivno in 

večsmerno izkušnjo, pomembnost vizualne reprezentacije pa s konceptom oziroma idejo. 

Umetnostni zgodovinar, teoretik, kritik in umetnik Charles Harrison meni, da se je v poznih 

šestdesetih in na začetku sedemdesetih pojavila kriza modernizma in postalo je jasno, da 

določene konvencionalne ali bolje tradicionalne oblike umetnosti in tradicionalno razumevanje 

le-te niso več mogoči. Slikarstvo je bilo zreducirano na čisto esencialnost - na barvno ploskvo, 

na platno, in  postavilo se je vprašanje, v katero smer še sploh lahko gre. Kiparstvo je bilo 

pripeljano do stopnje, ko je na tla položena plošča pomenila nekakšno poslednjo in hkrati prvo 

obliko. Ali lahko ustvarimo še bolj esencialno obliko skulpture? Preprosto ni bilo več mogoče 

zagovarjati razvoja določenega medija. Potreben je bil temeljit premislek o umetniškem delu 

kot takem - o slikarstvu in o kiparstvu. Tako ni bilo naključje, da so se ljudje začeli vnovič 

zanimati za Duchampa. Niso več govorili, da je umetnik 20. stoletja Picasso, ampak je to postal 

Duchamp. Ozrli so se nazaj do readymadea, in to je bila točka, ki je pomenila konec 

tradicionalnega kiparstva in slikarstva ter hkrati rojstvo objekta in ideje kot dveh relevantnih 

elementov umetnosti. Skratka, to je bil trenutek, ko se je rodil dogovor, da je karkoli lahko 

umetniško delo, in hkrati tudi trenutek rojstva konceptualizma (Mladina, 2000). Kot pravi 

francoska filozofinja Julia Kristeva, je bistven postal kontekst, ker kontekst nosi pomen. Kup 

opek na gradbišču je kup opek, kup opek v galeriji je … umetniška skulptura (Kristeva,1980).  

 Umetniki niso bili več zadovoljni s tem, da na steno obesijo sliko ali postavijo kip na 

podstavek. S popolnim opuščanjem konstruktov, kot sta okvir in podnožje, so se minimalistični 

umetniki uprli klasičnim strategijam razstavljanja umetniškega dela in nadvladi slikarstva in 

kiparstva ter namesto tega pozornost gledalca speljali k celostni in aktivni izkušnji z 

umetniškim delom – z njegovimi materiali, s kontekstom in z lokacijo oziroma prostorom. 

Razstave so postale prostor, napolnjen s TV-monitorji, z računalniki, s kabli, z gradbenimi odri, 

s kostmi in z nešteto drugimi objekti in stvarmi iz najrazličnejših materialov od aluminija, 

plastike, vode, olja, lateksa, gume, kislin, kokoši in drugih živali, ljudi, oblek in svetlobe.  
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 Dogajanja v okoljski umetnosti, landartu, konceptualni umetnosti, performansu, 

happeningu in video umetnosti so začela vse bolj poudarjati elemente, kot so začasnost, 

performativnost, lokacijska pogojenost, ki so namesto vprašanja, kaj delo predstavlja, začeli 

spraševati, kaj delo sporoča. Z novimi načini razstavljanja umetniških del so umetniki izzvali 

prevladujoče konvencionalne poglede o tem, na kakšen način si lahko občinstvo ogleduje 

umetnost.  V tem času nastajajoče kritične teorije, še posebej feminizem, postkolonialna teorija 

in poststrukturalizem, so namreč izzvale modernistično predpostavko o stabilnosti, 

predvidljivosti in izjemnosti na ogled postavljenega umetniškega dela. Predpostavljale so, da 

posameznika oblikujejo njegove kulturne, družbene, politične in psihološke izkušnje, ki vodijo 

njegovo srečanje z umetniškim delom. V tem kontekstu umetniška instalacija kot način 

proizvodnje in prezentacije ponuja enega najbolj kompleksnih in vsestranskih načinov 

angažiranja gledalca  z umetniškim delom (Moran, 2010). 

 Pojavljanje novih prizorišč in velikih mednarodnih razstav v 80. letih prejšnjega stoletja 

je umetniški instalaciji ponudilo možnosti, da je postala prevladujoč format, še posebej v okviru 

spektakularnih idej velikih razsežnosti. Nove razstave, kjer so se kot kustosi pojavili umetniki 

sami, so pomembnost lokacije zamenjale s poudarjanjem gledalčeve sodelovalne vloge. 

Prostorska določenost je bila pomemben element v zgodnjih oblikah instalacij, sodobnejše 

oblike pa so se začele vse bolj prilagajati notranjim možnostim razstavnega prostora. Prostorsko 

pogojenost so tako zamenjale projektna orientiranost, sodelovanje in diskurzivnost,  pri čemer 

je bistvo umetniškega dela postajala gledalčeva interakcija z umetniškim delom. Na premik k 

bolj sodelovalni obliki instalacij so vplivale različne družbeno angažirane in participativne 

umetnosti v 80.  kot tudi relacijske umetnosti v 90. letih. Vse te prakse so namreč poudarjale 

aktivacijo gledalca skozi aktiven angažma z umetniškim delom (Kelly, 2010). 

 Na razvoj instalacije pa so v veliki meri vplivale tudi nove tehnologije, še posebej video 

in film, saj veliko umetnikov kinematografijo uporablja kot primarno izkušnjo. Razvoj digitalne 

tehnologije, virtualne realnosti in interneta je zagotovo zaslužen za razširitev polja umetniške 

instalacije, katere razvoj danes še zdaleč ni končan. Nanjo namreč vplivajo dogajanja in novosti 

z drugih področji in disciplin – denimo avantgardno gledališče in ples, arhitektura in notranje 

oblikovanje. 
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 1.3.2 Taksonomija po Rosenthalu 

  

 Najbolj poglobljeno se v zadnjem desetletju z raziskovanjem umetniške instalacije 

ukvarjata umetnostna zgodovinarja Claire Bishop in Mark Rosenthal, ki se osredotočata na dva 

različna načina razumevanja umetniške instalacije. V nasprotju z Bishopovo (2005), ki 

instalacijo opredeljuje kot dvoumno razvijajočo se umetnost in jo označuje za 'žanr' sodobne 

umetnosti in ne za medij, Mark Rosenthal meni, da moramo instalacijo razumeti predvsem kot 

medij in ne kot žanr, saj nam le takšna definicija omogoča dovolj široke možnosti raziskovanja 

(Rosenthal, 2003). Po njegovem nas resnično razumevanje pravega obraza umetniške 

instalacije čaka šele v prihodnosti. Njegova taksonomija umetniško instalacijo glede na prostor 

deli na dve vrsti, in sicer na instalacijo filled-space, ki je neodvisna od prostora, in od prostora 

odvisno instalacijo site-specific. V nadaljevanju obema tipoma dodeljuje še po dve kategoriji – 

prostorsko neodvisni instalaciji ustrezata kategoriji enchantments (čarobnost) in 

impersonations (oponašanja), prostorsko odvisni instalaciji pa interventions (intervencije) in 

rapprochements (približevanja). Rosenthal poudarja, da so določena umetniška dela 

kombinacija dveh ali več tipov. 

 Enchantments označuje instalacije z močnim gledališkim delovanjem, ekstremne vizije 

realnosti z elementi sanjskega, začaranega in nerealnega, pri katerih ima gledalec občutek, da 

je v umetnikovi glavi. Tipičen primer 'čarobne' instalacije je Merzbau (1919–1937) Kurta 

Schwittersa, ki gledalca podobno kot katedrala preplavi s spoštovanjem ali kontemplativnostjo 

(Rosenthal, 2003, str. 330). Instalacije, ki jih Rosenthal označuje z oznako Impersonations 

(takšna je denimo instalacija Jannis Kounellis 12 konjev (1969, SLIKA 6), oponašajo 

življenjske situacije do takšne mere, da včasih gledalcu ni jasno, da sploh gre za umetnost. 

 Interventions je vrsta instalacije, ki se upira vsem konvencijam, je pravi izziv za 

razmišljanje in za svoje orodje uporablja izpraševanje ali celo napad, na primer Mile of String 

Marcela Duchampa (1942, SLIKA 7). Instalacija za razstavo slik First Papers of Surrealism 

(organiziral  jo je Andre Breton v New Yorku leta 1942) je zajemala prepleteno vrv, ki je 

gledalcem oteževala ogled slik, in predstavljala metaforo za težave, na katere naleti laik, ko želi 

razumeti moderno umetnost (Rosenthal, 2003, str. 61).  

 Zadnji tip instalacije po Rosenthalu  je rapprochment, pri katerem prevladuje predvsem 

fizični kontekst. Umetniško delo je pogosto bolj formalne kot kulturne narave. Če tip 

enchantments primerjamo z gledališčem, moramo rapprochment primerjati z arhitekturo 

(Rosenthal, 2003, pg. 77). Avtor za primer navaja Wrapped Raeischtag (1977–95) umetniškega 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0026.xml#obo-9780199920105-0026-bibItem-0001
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dua Christa in Jeanne-Clauda v Berlinu (SLIKA 8), ki sta sedež nemškega parlamenta oblekla 

v kilometre blaga.  

  

 

 1.3.3 Bistveni aspekti 

  

 Čeprav različni avtorji umetniško instalacijo dojemajo, vrednotijo in razumejo na 

različne načine ter njenim posameznim aspektom pripisujejo različne stopnje pomembnosti, se 

vsi pravzaprav strinjajo, da so prostor, gledalčeva izkušnja in odpiranje novih meja bistveni 

elementi umetniške instalacije, zaradi česar se jim v nadaljevanju posvečam podrobneje.  

 

 

 

 1.3.3.1 Instalacija in njen prostor 

 Prostor oziroma lokacija je bistven element umetniške instalacije. Navsezadnje je 

instalacija termin, uporabljan za tista dela, v katera lahko gledalec vstopa. Čeprav s svojo 

nekonvencionalno podobo in inovativno obliko, še posebej v primerjavi s slikarstvom ali 

kiparstvom, večkrat deluje šokantno, pravzaprav ni sodobna invencija. Kot pravi Mark 

Rosenthal, so instalacije z nami od vekomaj. Umetniki, ki so pred 17.000 leti  slikali na stene 

jam v Lascauxu, so ustvarili variacijo tega, kar je danes znano pod imenom prostorsko odvisna 

instalacija –  umetnost, ki je izdelana za določen prostor, v takšni meri, da je brez težav ne 

moremo odstraniti od tam, saj umetniško delo ni objekt, pač pa je del okolja, v katerem se 

nahaja. Tudi Michelangelo je večkrat uporabil prostorsko odvisen način – poglejte samo 

Sikstinsko kapelo ali manieristično zasnovano Laurenterijsko knjižnico, kjer je kot arhitekt 

določil vsak aspekt obiskovalčeve fizične izkušnje. Čeprav so umetniki v preteklosti umetniško 

podobo pogosto usklajevali s prostorom, ta cilj ni bil vedno prepoznan. Zgodovina umetnosti 

ta kontekst praviloma zapostavlja, čeprav bi pri določenih umetniških delih prostor lahko bil 

bistven za njihovo razumevanje. Danes je zgodba drugačna. Umetnikov, ki svoja prizadevanja 

gradijo na širšem razumevanju tvornih elementov umetniškega dela, je veliko (Malpas, 2007).  

 Glede na število objektov in glede na naravo njihove razporeditve po prostoru se lahko 

umetniška instalacija giblje od natrpanega do minimalistično praznega. Prostor je v določenih 

primerih (npr. Wrapped Reichstag Christa in Jeanne-Clauda (1977–95)) tako neločljiv in 

pomemben element umetniškega dela, da je vsakršno prenašanje ali vnovično postavljanje na 

drugi lokaciji nemogoče, saj v tem primeru delo 'razpade', ko ga vnovič 'sestavijo' pa postane 
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novo, drugačno umetniško delo. Ta vrsta s prostorom neločljivo povezane instalacije, pri kateri 

je umetniško delo tako rekoč povsem odvisno od izbrane lokacije se, kot že rečeno, po 

Rosenthalovi taksonomiji (Rosenthal, 1988) imenuje site-specific ali v prostem prevodu s 

prostorom določena instalacija. Njeni posamezni deli, ki so sicer v tesnem odnosu drug z 

drugim, so predvsem povezani s prostorom, ki jih obdaja. Umetniki zato v takšnih primerih 

prostoru oziroma lokaciji namenijo veliko pozornosti, saj je le-ta tista, ki narekuje obliko, 

fizično substanco in tudi pomen umetniškega dela (Rosenthal, 1988, str.28). Iz tega razloga je 

premikanje prostorsko odvisne instalacije nemogoče, saj dela, vzetega iz prostora njegovega 

konteksta, ne moremo razumeti niti videti. Gledalec je tako navzoč v dialogu, ki poteka med 

umetnikom in prostorom.  

 Prav nasprotno pa se dogaja pri t. i. prostorsko neodvisni instalaciji filled-space 

(Rosenthal, 1988, str. 28). Čeprav je prostor vedno osrednja komponenta umetniške instalacije, 

pri prostorsko neodvisnih instalacijah umetniško delo ni neločljivo povezano z njim. Namesto 

odnosa objekti–prostor je tu pomembnejši odnos med objekti samimi, zato se tovrstna 

instalacija včasih zdi celo izolirana od svoje lokacije (npr. Fontana Marcela Duchampa). 

 Pri prostorsko neodvisni instalaciji je možnost dekonstrukcije in vnovične konstrukcije 

umetniškega dela v drugih podobnih prostorih ali na sorodnih lokacijah omogočena tako v 

obstoječi ali v preoblikovani obliki – odvisno od zahtev in koncepta umetnika. Instalacija, 

kakršna je Intimate Relations Michaela Craiga-Martina (2001), bi bila lahko razstavljena  

kjerkoli (SLIKA 9). Enako velja za denimo kinetične svetlobne prostore skupine Groupe 

Recherched'Art Visuel (1960–1968), ki so bili na ogled po vsej Evropi (SLIKA 10), prav tako 

Earth Room Walterja De Marie (1968), ki je prepotoval Ameriko (SLIKA 11) in pa '20:50' 

britanskega umetnika Richarda Wilsona (2010) – bazen olja, ki je bil prvič razstavljen v 

londonski Royal Scottish Academy, zdaj pa je dobil stalen prostor v galeriji Saatchi (SLIKA 

12). 

 

 

 1.3.3.2 Instalacija in izkušnja 

  

 Naslednji pomemben vidik umetniške instalacije je gledalčeva izkušnja. Mirno lahko 

trdimo, da je ta precej drugačna kot doživetje ob opazovanju tradicionalnega umetniškega dela, 

denimo slike ali kipa. Sliko si ogledujemo praviloma tako, da stojimo pred njo in jo pasivno 

opazujemo iz izbranega zornega kota, iz ene perspektive. Instalacija namesto pasivnega 

opazovanja zahteva in spodbuja aktivno sodelovanje gledalca. Zajema lahko njegovo vstopanje 
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v umetniško delo in interakcijo z njim, saj se ob vstopu v instalacijo z umetniškim delom 

srečamo iz različnih zornih kotov. Umetniško instalacijo zato lahko razumemo kot izkušnjo 

celotnega telesa, multisenzorično izkušnjo, ki zaposluje različna čutila – dotik, sluh, voh in ne 

le vid. Ker je manj domača od tradicionalnih umetniških oblik, pri gledalcu z lahkoto povzroča 

zbeganost, to pa ji omogoča, da preseneti ali odpre povsem nove poglede, podobno kot to stori 

popotovanje po neznanih območjih. Instalacija daje izkušnji in komunikaciji prednost pred 

videzom, gledalčeva direktna izkušnja z umetniškim delom pa je bistvena za razumevanje 

instalacijske umetnosti (Kelly, 2010). 

 Zaradi različnih vrst izkušenj, ki jih gledalci doživljajo ob stiku z instalacijo, Bishopova 

meni, da je le-to treba razumeti in raziskovati izključno na podlagi gledalčeve izkušnje in ne 

teme niti materiala. Njena taksonomija tako razlikuje štiri vrste umetniške instalacije – The 

Dream Scene (Sanjsko sceno),  Heightened Perception (Poudarjeno zaznavo), Mimetic 

Engulfment (Mimetično pogreznitev) in Activated Spectatorship (Aktivirano ogledovanje). 

 Instalacijo tipa The Dream Scene Bishopova opredeljuje skozi Freudovsko perspektivo, 

v kateri je gledalec psihoanalitično absorbiran ali naleti na sanjam podobno okolje (Bishop, 

2005, str. 10). Takšno je denimo delo Allana Kaprowa z naslovom Words iz leta 1962 (SLIKA 

13). Kaprow je zidove sobe v galeriji Smolin v New Yorku prekril z besedami. Obiskovalci 

razstave so jih lahko poljubno premikali in jim dodajali nove. Avtor ni želel ustvariti nečesa 'na 

ogled', pač pa neki nadrealni svet, v katerem se lahko gledalec, od katerega se pričakuje dejavna 

vloga, igra.  

 Instalacija, ki jo Bishopova označuje z imenom Heightened Perception, je organizirana 

okoli fenomenološkega modela gledanja predmeta. Temelji na filozofiji Mauricea Merleau-

Pontyja, ki je bila ključnega pomena za minimalistično skulpturo v 60. letih prejšnjega stoletja 

in je poudarjala gledalčev telesni odziv na umetniško delo (Bishop, 2005, str. 10). Kot primer 

tovrstne instalacije Bishopova navaja svetlobno steno belgijskega umetnika Carstena Hollerja 

Lichtwand iz leta 2000 – svetlobni zid, prekrit s tisoči močnih LED-luči, ki pri gledalcu 

povzročijo optično iluzijo in vizualne halucinacije (SLIKA 14). Pri instalaciji, imenovani 

Hightened Perception, gledalčeva izkušnja zajema okrepljen občutek zaznavanja lastnega 

telesa in njegovih fizičnih omejitev. Ti po navadi svetli prostori, opremljeni z močnimi, 

motečimi, skoraj izzivajočimi lučmi, so v popolnem nasprotju s temačnim prostori, značilnimi 

za instalacijo Mimetic Engulfment, ki odraža Freudovski princip 'onkraj načela ugodja'. Takšna 

je instalacija Lucasa Samarasa Room No.2 (1966), polna neskončnih ogledal, ki 'razrežejo' 

gledalčevo telo na tisoče kosov in mu ponujajo pogled v neskončnost (SLIKA 15). Instalacija 
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vrste Mimetic Engulfment zajema temačen, zmeden in težko opredeljiv prostor, ki gledalcu 

onemogoča zaznavo lastnega telesa v odnosu do okolja, ki ga obdaja (Bishop, 2005, str. 10).  

 Sporočilno najmočnejše pa so po mnenju Bishopove instalacije tipa  Activated 

Spectatorship, ki se odlikujejo z družbeno angažiranostjo in gledalca v vlogi pripadnika 

kolektivne skupnosti (ne pa posameznika) spodbujajo k aktivnemu sodelovanju (Bishop, 2005, 

str. 102). Na tem področju Bishopova kot primer navaja skupino Collective Group Material, 

znano po svoji politični naravnanosti proti elitizmu umetniškega sveta v Ameriki, in njihovo 

instalacijo Americana iz leta 1985 (SLIKA 16). Ta je strnila dela vseh na bienalu newyorškega 

muzeja The Whitney zavrnjenih del, med drugim populistično umetnost, dela temnopoltih 

umetnikov, feministično prakso in politično umetnost.  

 

 

 

 1.3.3.3 Instalacija in njeno sporočilo 

  

 Zadnji, a morda najpomembnejši vidik umetniške instalacije je njeno sporočilo. 

Umetniška instalacija vpliva na to, kako izkušamo in dojemamo določen prostor. Je umetniška 

intervencija, ki nas spodbuja k razmišljanju o lastnem življenju, o vrednotah in o svetu. 

Umetnike, ki se lotevajo instalacij, zato bolj zanima predstavitev sporočila kot pa formalni 

načini, na katerega so ga dosegli. Sredi 20. stoletja, ko so umetniki začeli izdelovati prve 

instalacije, je namreč prevladoval občutek, da so vse tradicionalne umetniške oblike, tudi tiste 

avantgardnih gibanj, preživete. Precej umetnikov, ki so se takrat ukvarjali z umetniško 

instalacijo, je želelo izdelati nekaj neznanega, novega, vznemirljivega in presenetljivega. 

Njihov cilj je bil zbegati gledalca in hkrati brisati mejo med umetnostjo in življenjem, kar ostaja 

živo do današnjih dni (Harvey, 2010). 

 Z drugimi besedami – umetniki, podobno kot njihovi avantgardni predhodniki, želijo z 

umetniško instalacijo pretresti umetniški svet, ga prenoviti in ga spet narediti bolj 

presenetljivega in pretresljivega. Ljudi želijo prisiliti, da ob pogledu nanjo nekaj začutijo. 

Vsakršen odziv je namreč boljši od brezbrižja. 

 Umetniki, ki delujejo na tako imenovan sodobni način, nas želijo na vsakem koraku 

osupniti, šokirati, ker nam samo tako neki umetniški izdelek ostane v spominu. Zaradi 

prevzetosti ali želje po kritiki ga v mislih znova in znova premlevamo. Težko pa je vznemiriti 

današnje občinstvo, ki je po različnih medijih – od revij, časopisov, televizije pa vse do interneta 
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– videlo že vse. Postali smo imuni za smrt, spolnost, razkosane živali v formaldehidu, urin v 

steklenicah, kri na slikah. To se nam zdi vsakdanje, realno (Brunšek, 2015).  

 Umetniška instalacija ponuja dela, ki si želijo gledalca globoko dotakniti, ga pretresti, 

prisiliti k razmišljanju in ga navdušiti s svojo estetsko lepoto ali z globokoumnimi idejami. Kot 

meni Harveyeva, instalacija umetnikom dovoljuje ukvarjanje z enakimi estetskimi in 

filozofskimi vprašanji, s kakršnimi se je umetnost ukvarjala že od nekdaj, vedno, vendar na nov 

način, takšen, ki umetnika osvobaja vseh rutinskih pričakovanj. 

 V 20. stoletju je postala umetnost personalizirana in spolitizirana v skladu z geslom 

‘osebno je politično’. Umetniška instalacija s popolno odsotnostjo pravil in okvirjev omogoča 

neskončne možnosti izražanja pomena, zaradi česar je ena izmed najprimernejših umetniških 

oblik, skozi katero lahko umetniki te pogosto tendenciozne, transgresivne in interdisciplinarne 

ideje raziskujejo na poetičen način (De Oliveira, 2004). 

 

 

 1.3.3.4 Instalacija in življenje 

 

 Umetniška instalacija je medij po meri sodobne družbe. Sodobna umetnost namreč išče 

vse bolj inkluzivne oblike umetnosti, takšne, ki so blizu življenju samemu. Moderna doba je 

namreč precej kritična do zgodovine umetnosti in njenega ločevanja umetnosti od življenja. 

Umetniki so danes prepričani, da so stare oblike in stari koncepti potrebni preobleke in obnove. 

Menijo namreč, da je lahko umetnost precej bolj kompleksna in bogata, kot pa so dovoljevale 

tradicionalne umetniške prakse. Najbolj bistven cilj sodobnih instalacijskih umetnikov je 

združevanje umetnosti z življenjem, inovativno iskanje izraza življenja – njegovih kompleksnih 

vprašanj, aspektov in njegovega videza (Rosenthal, 2003). Instalacija se je v tem smislu 

pokazala kot zelo uporabno orodje, s katerim lahko umetnik raziskuje življenje in govori o 

njem. 

 Dva najbolj bistvena aspekta, s katerima se instalacija približuje resničnim življenjskim 

situacijam, sta prostor in čas. Gledalec v vlogi raziskovalca umetnine na enak način, kot bi 

raziskoval neki življenjski fenomen, stopa skozi prostor in čas z namenom, da pridobi določeno 

zavedanje. Tako kot življenje je to njegovo početje sestavljeno iz ene percepcije za drugo, vsaka 

je bežen, nelinearen, minljiv trenutek – kot življenje. Čas in prostor gledalca sovpadata s časom 

in prostorom umetniškega dela. Ločnice med njima ni, prav tako ni nikakršne dihotomije med 

gledalcem in objektom (Rosenthal, 2003). Z drugimi besedami – instalacijo prežema življenje. 
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In ker uporablja običajne materiale in predmete iz vsakdanjega življenja, lahko stanje človeštva 

komentira na zelo učinkovit način, saj je polna življenjskih snovi. 

 

 

 1.3.4 Posebni izzivi, ki jih prinaša umetniška instalacija 

  

 Umetniška instalacija kljubuje tradicionalni razdelitvi umetniških oblik in medijev, to 

pa ji prinaša tako kritiko kot tudi slavo. Kot medij ne pomeni izziva le umetniškim kritikom, 

pač pa tudi zgodovinarjem, predvsem zahvaljujoč svoji minljivi naravi, ki za seboj pušča le 

malo materialnih ostankov. Gledalčeva neposredna izkušnja z umetniškim delom, ki je bistvena 

za razumevanje umetniške instalacije, je namreč včasih težavna, saj je instalacija po svoji naravi 

pogosto le začasna. Dokumentiranje ob pomoči fotografije ali filma je marsikdaj edini dokaz 

njenega obstoja in v nekaterih primerih edino sredstvo, ob pomoči katerega gledalec stopa v 

stik z delom. Ta začasna in minljiva narava instalacije je zagotovo svojevrsten izziv 

umetniškemu trgu, saj odpira vprašanji, kako takšnemu delu postaviti ceno in, predvsem, kako 

ga prodati. Eden izmed fenomenov je zagotovo dejstvo, da dokumentacija, ki postane edina 

reprezentacija nekega dela, prevzema tudi  njegovo komercialno vrednost (Malpas, 2007). 

Večina umetniških instalacij je zato denarno malo vredna. Njihova prava vrednost je umetniški 

učinek, ki ga povzročajo (Graham Coulter-Smith, 2006). Ker je umetniške instalacije težko 

prodati in zbirati, je, kot meni Harveyeva (2010), pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da je 

instalacija umetnika osvobodila tipičnih omejitev umetniškega tržišča. Umetnike manj skrbi 

finančna plat njihove umetnosti, zato se bolj osredotočajo na pomen in izkušnjo, ki jo ustvarjajo, 

to pa jim omogoča, da se vnovič vrnejo h koreninam umetnosti  — k njeni moči navdiha, 

transformiranja in spodbujanja razmišljanja. 

 Začasnost je svojevrsten izziv tudi za muzeje in galerije, ki hranijo in ohranjajo 

umetniške instalacije (še posebej, če delo zajema potencialno zastarelo tehnologijo ali 

razgradljive materiale). Kljub omenjenim izzivom, ki predpostavljajo, da je umetniška 

instalacija pravzaprav brez vsakršne komercialne vrednosti, pa to danes kljub vsemu ne drži 

popolnoma.  Umetniške instalacije se v takšni ali drugačni obliki prodajajo, kupujejo in zbirajo 

in to tako na institucionalni kot tudi zasebni ravni (Malpas, 2007). Drži pa, da je instalacija, 

morda bolj kot katerakoli druga umetniška zvrst, temeljito spreobrnila tradicionalna pravila 

razstavljanja, trženja, prodaje, naročanja in ohranjanja umetniškega dela in s tem prevetrila 

politiko umetniškega sveta. 
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 1.3.5 Razlika med kipom in instalacijo 

  

 Kakšna je razlika med kipom in instalacijo? Kdaj kip ni več kip, pač pa umetniška 

instalacija? Od česa je to odvisno? Ne nazadnje na prvi pogled nekatere instalacije pogosto 

spominjajo na tradicionalno umetnost, najpogosteje na kiparstvo ali pa na bolj modernističen 

asemblaž. Rosalind Krauss (1977), ameriška umetnostna teoretičarka, denimo večino del, ki 

spadajo v kategorijo instalacija, označuje za  ‘razširjene skulpture', ki jih zavoljo potreb 

postmodernističnega kiparstva, ki zajema danes zelo široko polje aktivnosti, deli na različne 

kategorije, med katerimi je kot najzanimivejša sodobna kiparska oblika svoj prostor našla tudi 

instalacija. Po njenem ta namreč brez dvoma spada v kategorijo kiparstva, vendar določa 

povsem nova pravila.  

 Mnenje njenega kolega Grahama Coulterja-Smitha (2006) je nekoliko drugačno. Pravi 

namreč, da  je med kiparstvom in instalacijo velikanska razlika, vsakršna podobnost pa je zgolj 

iluzija. Umetniška instalacija učinkovito obrne bistvene principe kiparstva. Kiparstvo je namreč 

namenjeno ogledovanju od zunaj. Je samozadostna kompozicija izbranih oblik, ki od gledalca 

zahteva zgolj pasivno gledanje. In prav v tej točki je bistvena razlika – instalacija gledalca obda 

v celoti in izzove vse njegove čute. Aktivira ga tako fizično kot tudi psihično. Pri instalaciji 

gledalec vstopa v nadzorovano okolje, kjer se lahko poleg kipov ali drugih tradicionalnih 

umetniških oblik nahajajo svetloba, zvoki in še marsikaj drugega. Forma kompozicije je 

sekundarnega pomena – bistvo je učinek, ki vpliva na gledalčeva prostorska in kulturna 

pričakovanja. Instalacija je temeljito opravila s klasičnim galerijskim pravilom 'glej, ampak ne 

dotikaj se', kar tako učinkovito ni uspelo nobeni drugi umetniški zvrsti (Graham Coulter-Smith, 

2006). Iz napisanega sledi, da je umetniška instalacija v kontekstu 'razširjenega kiparstva' sicer 

lahko zelo sorodna kiparstvu, pa vendar se zavoljo svojih specifičnih značilnosti od njega 

bistveno razlikuje. 

 

 

 1.3.6 Instalacija in oblačilo 

  

 1.3.6.1 Material 

 

 Pojmovanje, kaj naj bi predstavljal umetniški material, se je v umetnosti 20. stoletja 

radikalno spremenilo. »Material je dobil svoj lastni pomen in svojo funkcijo v umetnosti. 

Pogosto je pomenil bistvo umetniškega dela, ki je le-temu dalo značilen karakter.  Postal je 
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pomemben dokument svojega časa pa tudi kazalec njegove družbene funkcije.« (Althofer, 

2006, str. 29) 

 Uporaba nekonvencionalnih materialov je odprla vrata eksperimentom in novim 

možnostim izražanja. Ekspresionisti so bili denimo prvi, ki so izvedli poskuse z nelakiranimi 

slikami, v 60. letih sta Tapies in Poliakoff za slikanje recimo uporabila mivko, kaolin in pesek, 

Edgar Hofschen in Piero Manzoni pa sta kot nosilni element slik uporabila tekstil. In prav tekstil 

oziroma oblačilo je umetniški material, ki me najbolj zanima. 

 

 

 1.3.6.2. Oblačilo kot metafora  

  

 Skozi celotno zgodovino umetnosti je oblačilo veljalo za pomemben in nepogrešljiv 

motiv. Od antike naprej je s svojim gibanjem, z možnostjo oblikovanja v gube, pliseje in 

draperije bilo pomemben del slik, fresk, reliefov in kipov. In nič drugače ni danes. Sodobne 

umetniške prakse, še posebej umetniška instalacija, v oblačilu niso našle le voljan in relativno 

poceni material, pač pa tudi zelo učinkovit medij za prenašanje umetnikovega sporočila. V 

sodobnih umetniških praksah je oblačilo izgubilo svojo primarno vlogo in postalo precej več 

kot le sredstvo, s katerimi pokrijemo svoje telo. Prerodilo se je v objekt, ki lahko nosi nešteto 

pomenov in gledalcu ponuja mnoštvo interpretacij. In to se ne dogaja le takrat, ko v umetniško 

sfero prestopa moda (sodelovanja priznanih modnih kreatorjev in njihovih blagovnih znamk z 

umetniki so namreč izjemno popularna praksa, od sodelovanja Yvesa Saint Laurenta in Pieta 

Mondriana v 60. letih minulega stoletja, Comme des Garcons in Cindy Sherman v 90. do 

izjemnih kolaboracij novega tisočletja, kot so bili umetniški projekti Helmuta Langa z Vanesso 

Beecroft (2002), modne hiše Louis Vuitton s Takashijem Murakamijem (2007) in z Richardom 

Princeom (2008), Damiena Hirsta in fundacije Andy Warhol s kavbojkami Levi (2008), Tracy 

Emin z modno znamko Banjo and Matilda (2011) ter Louisa Vuittona s Yayoi Kusama (2012)), 

pač pa tudi takrat, ko v umetniškem delu 'nastopa' nepodpisano povsem osnovno oblačilo – 

srajca, majica, nogavica ali čevelj. V obeh primerih je učinek enak – oblačilo dobi popolnoma 

novo definicijo, nov pomen, ob pomoči katerega umetniki izražajo svoj pogled na družbo in 

kulturo, v kateri bivajo.  

 Nas oblačila določajo? Smo res to, kar nosimo? Kakšna sporočila oddajamo z izbiro 

vsega, kar si nadenemo? Dejstvo je, da se v sodobnem svetu kostumizacije, množične 

produkcije in globalizacije, kjer se informacije širijo s tako rekoč nadzvočno hitrostjo, prek 

oblačil opredeljujemo bolj kot prek kateregakoli drugega pripomočka. Oblačilo, ki se je razvilo 
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zato, da bi človeško telo varovalo in grelo, je skozi čas in v odnosu do kulture, v kateri živimo, 

postalo tudi izraz dostojnosti, odsev spola, starosti, kulturne identitete in statusa, pri čemer 

večinoma (ne pa vedno) vizualno razlikuje vladajoče, pomembne in bogate od vseh drugih. 

Danes lahko izbiramo med tisočerimi garderobnimi stili, kombinacijami in vrstami ter ob 

njihovi pomoči spreminjamo način, na katerega nas zaznavajo in opredeljujejo drugi. 

 In prav ta izhodišča so fascinantna za sodobne umetnike, ki so jih, kot je za umetnike 

značilno, še dodatno razširili, poglobili in spreobrnili. Oblačila jim odpirajo zelo obširne teme, 

od vprašanj osebne identitete, feminizma, spola in individualizacije do bolj globalnih 

problemov – ekonomije, politike, vojne, migracije, globalizacije, religije, ekologije in nasilja.  

Število umetnikov, ki v instalaciji uporabljajo oblačilo kot metaforo za skupna kot tudi osebna 

vprašanja, je od 90. let prejšnjega stoletja vedno večje. In prav ti umetniški podvigi po mnenju 

avtorice Barbare J. Bloemink (2009), kuratorke razstave Dress Codes: Clothing as Metaphor, 

oblikujejo nekatera izmed najbolj presenetljivih in sporočilno močnih del sodobne umetnosti.   

Finska umetnica Kaarina Kaikkonen pri svojem delu denimo uporablja na stotine rabljenih 

srajc. Te na različne načine razobeša in razporeja po barvah na vrvi za perilo v notranjih 

prostorih, na električni napeljavi, na ulicah in še kje. Njena instalacija Are We Still Going 

On?(2012) je komentar razlik med spoloma, simboličen dialog o spolu, s katerim hoče poudariti 

lepoto harmonije medsebojnega razumevanja (SLIKI 17). 

 Srajce so poglavitni material tudi v delu Italijana Luce Pizzaronija Labels Project 

(2008); avtor je zanj zbral primerke iz skoraj vseh svetovnih držav in jih obesil na krožni 

trgovski obešalnik. Vsaka je opremljena z deklaracijo svojega izvora in predstavlja metaforo 

potovanja, ki gledalca okoli sveta ponese ob pomoči kolektivnega vizualnega jezika (SLIKA 

18). 

 Na popolnoma drugačno potovanje popeljejo srajce v instalaciji Brez naslova (2014) 

Britanke Nicole Yeoman (SLIKA 19). Ti beli, prosojni in breztežni duhovi, ujeti v 

zamrznjenem gibu, ki pričarajo skoraj mistično atmosfero, brez kakršnekoli besede umetnice 

odpirajo neštete možnosti interpretacije, popolnoma odvisne od gledalca.  

 Kakšno je življenje v 'tujih čevljih', raziskuje japonski umetnik Chiharu Shiota. V 

instalaciji Breath Of The Spirit (2012) je uporabil 600 parov rabljenih čevljev, ki jih je na 

vrvicah obesil na fasado Narodnega muzeja umetnosti v Osaki (SLIKA 20).  

 Čevlji navdihujejo tudi Williea Colea, afriško- ameriškega umetnika, ki je ob pomoči 

na stotine belih in črnih čevljev odprl rasno vprašanje. V The Difference between Black and 

White (2005–6) hkrati tudi vidno kritizira potrošniško družbo (SLIKA 21).  

http://www.nicolayeoman.com/
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 Tudi delo priznane francosko-ameriške umetnice Louise Bourgeois Pink Days and Blue 

Days (1997) ima dvojen pomen (SLIKA 22). Nanaša se na tradicijo oblačenja dojenčkov glede 

na njihov spol – v roza ali modre odtenke. Govori o družbenem spolu, ki nam ga dodelijo, in o 

biološkem spolu, s katerim se rodimo. Pa ne le to, njena instalacija, ki spominja na vrtljivi 

obešalnik za obleke, na katerem visijo roza in modra oblačila, kot pravi sama, simbolizira tudi 

nasprotujoča si čustva in pogled na vlogo umetnosti. »Umetnost mora raziskovati in izražati 

čustva posameznika. Vsi imamo dobre roza dni in slabe modre, vendar na koncu med njimi 

najdemo neko ravnovesje, prevzamemo nadzor v svoje roke in začnemo vnovič,« razlaga 

Bourgeoisova (Bloemnik, 2009). 

 Italijanka Chiara Mazzocchi v svoji kombinaciji instalacije in performansa Human 

Alienation (2012) uporablja nogavice in z njimi opozarja na napetost med političnim in 

družbenim sistemom (SLIKA 23). Zanjo nogavica denimo pomeni močan ženski simbol na eni 

ter pogubo na drugi strani. 

 Na Kubi rojena umetnika Alain Guerra in Neraldo de la Paz, ki delujeta pod imenom 

Guerra del la Paz, se lotevata sodobnih konfliktov v družbi in v svojih delih, kot je denimo Nine 

(2007), ob pomoči rabljenih oblačil predstavljata 'težo' civilizacije (SLIKA 24). Njune 

instalacije poudarjajo brezmiselni materializem in množično proizvajanje (predvsem tekstilnih) 

odpadkov. Gomila odvrženih, čeprav na neki način lepih oblačil se zdi v njunem delu na moč 

depresivna. 

 Umetniška instalacija Yolande Dominguez FashionVictims (2013) zajema tri ženske – 

modele, ki oblečene v modna oblačila ležijo na tleh, prekrite z razbitinami (SLIKA 25). 

Brutalne podobe, ki nas navdajajo z grozo, sporočajo, da slavni in znani niso resnične 'modne 

žrtve', pač pa so to izkoriščani delavci v tekstilnih tovarnah. 

 Občutke nelagodja in strahu vzbuja tudi instalacija kitajske umetnice Beili Liu The 

Mending Project (2011, SLIKA 26). Vsebuje na tisoče škarij, ki visijo s stropa z rezilom 

navzdol. Pod tem grozečim oblakom nasilja in strahu sedi umetnica, ki tiho in mirno skupaj 

šiva kose belega blaga, ki ji ga prinašajo gledalci (z velike bale ga odrežejo na vhodu v prostor). 

Umetnica tako v času performansa iz odrezanega blaga ustvarja novo blago, gromozanski 

patchwork, ki pokriva tla okoli nje. Preprosti akt šivanja v kontrastu z grozečim oblakom rezil 

na stropu deluje pomirjujoče. 

 Zelo zanimivo se mi zdi delo ameriškega avtorja Dericka Melanderja, ki izdeluje velike 

geometrijske instalacije iz zelo natančno zloženih rabljenih oblačil – nekatera njegova dela 

tehtajo tudi do 3 tone. Delo Where Do You Begin (2003), v visokem stolpu iz plasti ženskih 

oblačil se ta zaradi kopičenja plasti stiskajo in s tem ustvarjajo intenzivno barvno površino, ki 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Guerra&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Guerra&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neraldo_de_la_Paz&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neraldo_de_la_Paz&action=edit&redlink=1
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deluje kot kalejdoskop  (SLIKA 27). Umetnik na svojevrsten način s tem raziskuje prostor med 

družbo in posameznikom, prostor, ki je poln konfliktov in v katerem se meja med obema lahko 

hitro podre in vnovič ustvari. Rabljeno oblačilo, ki je ponekod uničeno, zamazano, je zakrpano 

in nosi ime nosilca, postane intimno sporočilo človeške fizične navzočnosti. Za Melanderja 

imajo rabljena oblačila čustven naboj, so meja med nami in zunanjim svetom. Oblačilo tako 

nosi individualno, pa vendar hkrati tudi kolektivno sporočilo. Kot da bi se 'si, kar nosiš', na neki 

način srečalo z 'osebno je politično'. »Pri delu s tonami različnih oblačil, ki gredo skozi moje 

roke in roke mojih prostovoljcev, se postavlja predvsem vprašanje, kdo? Kdo je nosil to obleko? 

Kakšna je njegova zgodba? Oblačilo, v katerem je nekdo živel, se tako spremeni v košček žive 

zgodovine,« razlaga Melander, ki želi, da se gledalec interaktivno sooči z njegovim delom 

(Vincent, 2005). Instalacija Grasp (2005), ki je izdelana iz nekaj ton oblačil, nas denimo vabi, 

da pokukamo skozi njena 'vrata' (SLIKA 28). Da ugotovimo, kaj je notri. Pri tem se moramo s 

telesom dotakniti naloženih oblačil, kar predstavlja sklenjen krog, sklepno dejanje 

Melanderjevega dela, ki pogosto odpira tudi pomembna okoljska vprašanja.  

 V Into The Fold (2009) je na primer uporabil natančno 1,639 tone skrbno prepognjenih 

rabljenih oblačil – 1,639 tone zato, ker natančno toliko tekstilnih odpadkov v New Yorku 

ustvarijo vsakih 5 minut (SLIKA 29). Melanderjeva dela se zdijo na prvi pogled preprosta, ob 

bolj poglobljenem pogledu pa nam odkrijejo širši kontekst, ki nas  

vodi k razmišljanju o identiteti, videzu in potrošništvu, predvsem pa o tem, koliko oblek 

pravzaprav vsak izmed nas v resnici potrebuje. 

 Rabljena oblačila v svojih instalacijah uporablja tudi kanadski umetnik Jarod 

Charzewski. Njegovo delo postavlja vprašanje, kam nas vodi naša potrošniška kultura. Hočemo 

več in več, nikoli nimamo ničesar dovolj, kupujemo novo, staro mečemo stran in s tem 

ustvarjamo veliko okoljsko katastrofo. V instalaciji Scarp (2008) iz rabljenih oblačil Jarod 

ustvarja zelo svojevrstno pokrajino (SLIKA 30). Naredil je celo grafični prikaz sestavnih 

delčkov našega iz sintetičnih hranil in kemične lepote sestavljenega ‘novega’ planeta – 

tekmovalnega in kompulzivnega nakupovanja, marketinškega ustrahovanja, umetne 

zastarelosti, dejanske znošenosti, izgubljenih predmetov, nakupov za večjo samozavest in 

modnih smernic, pri čemer dejanska obraba predstavlja zgolj neznaten delček.  

 Po mojem mnenju pa med najbolj dramatične instalacije, ki za svoj medij uporabljajo 

oblačilo, spada delo francoskega umetnika Christiana Boltanskega. Oblačila je, kot nov surov 

material, začel v svojem delu uporabljati leta 1988. Prvič so se pojavila v delu Réserve, ki 

posnema skladišča, ki so jih nacisti uporabljali za shranjevanje oblačil umorjenih v 

koncentracijskih taboriščih (SLIKA 31). Za Boltanskega so oblačila ostanek mrtvega. Kot pravi 
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sam:« Fotografija, oblačilo ali truplo so ista zadeva. Nekdo je bil tu, zdaj ga več ni.« Minljivost 

življenja in tudi nacistični genocid nad Židi sta umetnikovi priljubljeni temi. Posvetil se jima je 

v celotni seriji instalacij z naslovom Réserve, ki so sledile prvi leta 1988. Sobe in hodnike je 

napolnil z rabljenimi oblačili, v delu Réserve: Puriim Holiday (1989) (SLIKA 32) in v Réserve: 

Lake of the Dead (1990) (SLIKA 33) ležijo na tleh, v Réserve: Children’s Museum (1989) 

(SLIKA 34) jih zlaga v vrste, ki pretresejo na izjemno močan in globok način. Obleka je v 

njegovih delih neusmiljen opomnik človeškega trpljenja, opomnik, ki nima le vizualnega 

učinka, pač pa s svojim vonjem postanih, rabljenih oblačil neizpodbitno priča o minljivosti, ki 

se gledalca dotakne na globlji, telesni ravni. 

 Takšno je tudi delo Personne (2010) (SLIKA 35), gigantska instalacija, ki je prekrila 

13.500 m2 glavne ladje pariškega muzeja Grand Palais (istega leta je instalacijo pod imenom 

No Man's Land ( SLIKA 36) ponovil v New Yorku), ki velja za umetnikovo najbolj ambiciozno 

delo. Ta monumentalna umetniška instalacija, ki raziskuje glavne motive 40. let dolge 

umetnikove kariere – individualnost, anonimnost in minljivost – in predstavlja ogromno 

pokrajino, narejeno iz 30 ton odsluženih in zavrženih oblačil, gradbenega žerjava in udarcev 

človeškega srca, ponuja nepozabno in pretresljivo izkušnjo, čeprav je ne vidiš v živo. 

 Polja rabljenih oblačil, ki so kot vrtički razdeljena po posameznih sekcijah, pred njimi 

oštevilčeni zaboji z neznano vsebino, na sredi velikanski žerjav, ki iz ogromnega kupa rabljenih 

oblačil zajema tista na vrhu, jih dviguje v zrak in spet spušča nazaj v nekem nesmiselnem in 

neskončnem procesu, kot indiferentna božja roka ali pa kot človeška igra z igralnim avtomatom, 

v kateri želimo prijeti igračko, a nam to nikoli ne uspe … vse to spremlja močan zvok dejanskih 

posnetkov utripanja človeškega srca 15.000 ljudi, h katerim lahko, če želite, dodate tudi 

svojega. »Personne ima v francoščini dvojni pomen, lahko pomeni nekdo ali nihče. Ta projekt 

je prehod med biti in ne biti, med nekdo in nihče,« pravi umetnik sam (Kranson, 2010). Njegove 

instalacije iz oblačil sledijo življenju izgubljenih in pozabljenih ter so glasen opomnik, da bodo 

nekega dne ostala prazna tudi naša oblačila. Ker je oblačilo, tako kot koža, krhko in minljivo.  
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 2.1 Raziskovalna vprašanja 

  

 V praktičnem delu diplomske naloge sledim raziskovanju v uvodu omenjenih treh 

problemov oziroma vprašanj – preobrazbi ustaljenega načina kiparskega izražanja v sodobnih 

likovnih praksah; instalaciji kot najzanimivejši sodobni kiparski obliki, ki se ukvarja z 

interakcijo med predmeti in njihovimi konteksti; ter oblačilu, ki danes ni le nov umetniški 

material, pač pa je tudi učinkovito in potentno sredstvo družbene kritike. Skozi svoje likovno 

delo sem želela ugotoviti, na kakšen način lahko oblačilo postane več kot le nekaj, kar 'damo 

nase'. Kaj oblačilo spremeni v objekt s tisočerimi sporočili in interpretacijami in zakaj le-to, 

ko zapusti svojo funkcionalno 'modno' sfero in vstopi v svet umetnosti, dobi popolnoma nov, 

večinoma provokativen pomen in definicijo.  

 

  

 2.2 Ideja in koncept 

  

 Kot meni Rosalind Krauss (1977), je umetniška instalacija pravzaprav razširjena 

skulptura, ki pa zajema povsem nova, drugačna pravila. Za sodobno 'razširjeno' kiparstvo 

lahko potemtakem rečemo, da presega medijsko določenost in stopa v polje 

interdisciplinarnega. Moja izhodiščna točka je bil kip in šele nato instalacija. Na začetku sem 

se osredotočila predvsem na razmerje med kiparskim telesom v odnosu do modnega, pri 

čemer me je zanimalo, kje se konča eno in začne drugo. Pot me je vodila od najbolj 

razširjenega kosa garderobe in enega najbolj uporabnih uniseks izdelkov tekstilnega področja, 

srajce/majice, do umetniškega dela.  

 Kiparstvo je vrsta umetnosti, pri kateri umetniki - kiparji izdelujejo trirazsežne oblike, 

njihov namen pa je zgolj  estetski.  Kadar ima trirazsežni predmet poleg umetniškega tudi 

uporabni vidik, ga lahko imenujemo kip le, če umetniški vidik prevladuje. Ko sta umetniški in 

uporabni vidik uravnotežena, gre za funkcionalni kip. Kaj pa obratno? Lahko trirazsežni 

predmet z uporabno vrednostjo postane kip in pri tem izgubi svojo primarno funkcionalnost? 

Se lahko umetnost rodi iz najbolj banalnih pripomočkov našega vsakdana – iz srajce in 

majice? Da je to mogoče, dokazuje zgodovina umetnosti, med drugim denimo Duschampov  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kipar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Razse%C5%BEnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Estetika
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vodnjak, ki je uporabni predmet naredil za umetniški, kot tudi Goberjevi pisoarji – makete 

sanitarij, ki nimajo funkcije ter so kot zmodelirani objekti delo kiparja.  

 V svojem delu sem se skušala ukvarjati z idejo preseljevanja realnih predmetov – 

oblačil na področje kiparstva. Zanimalo me je, kako lahko zavrženo, odsluženo oblačilo 

postane umetniško delo in ali je lahko umetniško delo element, vpleten v vsakdanje življenje. 

Glede na to, da sem izbrala za predmet oblačilo, so me zanimale tudi sledi na uporabljenem 

predmetu, sledi, ki pričajo o odsotnosti, o telesu, ki je bilo in ga ni več. 

 Pri delu sem raziskovala predvsem ustvarjanje tistih umetnikov, ki so si za svoj medij 

izbrali tekstil/oblačilo. Poleg del v prejšnjem poglavju omenjenih umetnikov tudi delo 

sodobnega ameriškega umetnika Marca Swansona (SLIKA 1), ki ustvarja instalacije iz v 

mavec namočene tkanine, ovite okoli lesenih okvirjev. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, 

da se forma njegove instalacije materializira ob pomoči umetnikovih fizičnih in konceptualnih 

gibov, pri čemer gib ostaja osrednja prvina v Swansonovem delu.  Tudi Američanka Brie 

Ruais (SLIKA 2) pri svojih mavčnih skulpturah/instalacijah iz blaga uporablja svoje telo kot 

performerka, kot delavka, kot manipulatorka in kot živo držalo, ki v rokah drži 50 kg z 

mavcem napojenega tekstila, dokler se ta ne strdi. 

Navdahnile so me srajce britanske umetnice Nicole Yeoman (SLIKA 3, 4) in 'mavčni ljudje' 

Georga Segala (SLIKA 5), postavljeni v javne prostore, ki predstavljajo dejanske lupine 

resničnih ljudi, tako kot moje srajce predstavljajo odvržene človeške oklepe, samostojna 

telesa brez telesa. 

Da lahko obleka tudi v odsotnosti telesa nosi močno sporočilo, dokazuje tudi koncept 

nemškega umetnika Anselma Kieferja, še posebej serija Women of Antiquity (SLIKA 6), ki 

prikazuje monumentalne kipe, izdelane iz glamuroznih ženskih oblek. Odsotnost telesa Kiefer 

denimo uporablja za poudarjanje sporočila o nepravični obravnavi žensk v mitologiji, ki je 

nekatere posameznice demonizirala, ker so izrazile svoj dvom o družbi (in moških). 

 

 

 

 

 

 

http://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/artist/kiefer-anselm/
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 2.3 Material in postopek dela 

  

 Primarna surovina, iz katere sem izdelala svoje skulpture, so bila zavržena oblačila, 

predvsem srajce in majice, ki sem jih potopila v mavec, pri čemer sem uporabljala različne 

kakovosti mavca kot tudi različne manipulacije samih objektov. Med eksperimentiranjem 

sem ugotovila, da se mavec različnih kakovosti ne strjuje enako hitro, pa tudi to, da je 

prevleka iz nekaterih enakomernejša in gostejša. V mavec potopljena oblačila sem sušila na 

različne načine. Nekatera sem obesila na obešalnike, druga sem natančno zložila, tretja sem, 

tako kot vržemo uporabljeno oblačilo, ki ga ne potrebujemo več, odvrgla na izbrani nosilec. 

Igrala sem se z različnimi učinki padanja, povešanja, pometanja po tleh, zgibanja, mečkanja, 

prepogibanja, zlaganja, glajenja in ravnanja, kot tudi s spreminjanjem oblike ob pomoči 

balonov, ščipalk in podobnih pripomočkov. Na ta način sem želela doseči sugestijo 

človeškega telesa, telesa, ki izgine tako hitro, kot se pokaže. Moja z mavcem natopljena 

oblačila naseljujejo isti prostor kot koža – bariera med eksternim in internim svetom, med 

javnim in zasebnim. So telesa brez telesa. 

 Izdelala sem 18 različnih skulptur, ki so v nadaljevanju bile osnova za moje 

instalacije. Iz 18 skulptur, ki sem jih umestila v tri različne prostore – v interier, v eksterier 

in v širše urbano okolje – sem nato izdelala 3 skupine instalacij.  

 

  

 2.4 Instalacija Doma  

  

 Za razstavni prostor instalacije Doma sem izbrala ne galerijski prostor, intimo doma, 

ki ponuja opazno razliko med uporabnim objektom in objektom, 'predelanim v umetniško 

delo'. Moji kipi so našli prostor v garderobni omari poleg drugih uporabnih oblačil, kjer so v 

svoji mavčni trdoti bili videti monumentalni in 'večni' v nasprotju z drugimi oblačili, ki jih 

modna industrija vsako novo sezono označi za zastarele in neprimerne (SLIKE 1, 2, 3).V 

drugem primeru sem jih v nizu položila na jedilno mizo, kjer so celotni prostor, mizo z 

vsemi predmeti na njej, spremenili v samosvojo umetniško instalacijo, ki je presegala ožji 

prostor skulpture in se je širila v širši prostor okoli mize (SLIKI 4, 5). Mavčne majice so 

postale življenjski objekti, ki pričajo o tem, da je vsakršna reciklaža, tudi najbolj banalna, 

dobrodošla. Pri tretji instalaciji v tej skupini sem posamične skulpture pritrdila na golo belo 

steno (SLIKA 6).  Postale so portret, v času zamrznjen opomnik nečesa, kar nam je bilo 
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drago, kar se je dotikalo našega telesa, je bilo kot naša druga koža, vpijalo naš pot, nam 

vdano služilo in bilo priča našemu življenju.  

 

 SLIKA 1 

 

 

SLIKI 2 IN 3 
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SLIKA 6 
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     2.5 Instalacija Brez naslova  

  

  Prostor, ki sem ga izbrala za Instalacijo Brez naslova, je bil eksterier. 

Odločila sem se za naravno okolje, vrt in njegov rdeči javor, na katerega sem srajce 

obesila kot obešence (SLIKE 7, 8, 9). Nihajoče na drevesu so skupaj s premikajočimi 

se listi v nenehnem gibanju tvorile mobil, ki je na svoj način spreminjal vsakdanje 

okolje. Srajce so v tem nepričakovanem ambientu delovale kot nemi duhovi, 

nadnaravne prikazni, ki nosijo s seboj neko surrealistično nadrealno kvaliteto. Praznina 

med objekti je postala kiparski prostor, vse skupaj pa je postalo popolno, ko je 

instalacija –  sklop objektov, tako srajc kot tudi drevesa in njegovih vej – prišla v 

interakcijo z vetrom in tudi z gledalcem.  

 

SLIKE 7, 8, 9 
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 2.6 Instalacija Pregrada  

 

 Zadnjo serijo instalacij sem umestila v urbano okolje. Izbrala sem si simbolične 

stopnice Vatikana in starega templja, kjer so kipi–majice postali nepričakovana razgibana 

formamasa, nekakšna ograja ali fizična pregrada, simbol procesa, ki se dogaja že stoletja in 

vero, domoljubje, raso, premoženje, družbeni sloj  in vsako drugo obliko razlikovanja ljudi 

uporablja kot orožje za oblikovanje voljne družbe pod nadzorom peščice izbrancev (SLIKI 

10 IN 11). 

 

 
SLIKA 10 

 

 

SLIKA 11 
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 2.7 Avtorefleksija  

 

 Delo z izbranim materialom, ki je s seboj prinašal dobršno mero eksperimentiranja, 

mi je bilo v veliko veselje. Odsotnost pravil, značilna za 'kiparsko' izražanje v sodobnih 

likovnih praksah, mi je ponujala dodatno motivacijo, saj menim, da ima kreativnost brez v 

naprej postavljenih okvirjev precej večja in svobodnejša krila. Instalacija kot medij sodobne 

kiparske oblike mi je odprla nove poglede in možnosti ter sveže razmišljanje o interakciji 

med predmeti in njihovimi konteksti.  

 Moj cilj je bil skozi lastno likovno delo ugotoviti, na kakšen način lahko oblačilo 

postane več kot le nekaj, kar 'damo nase', ter odgovoriti na vprašanje, kaj oblačilo spremeni v 

objekt s tisočerimi sporočili in interpretacijami in zakaj le-to, ko zapusti svojo funkcionalno 

'modno' sfero in vstopi v svet umetnosti, dobi popolnoma nova, večinoma provokativna 

pomen in definicijo. Moj odgovor je tak – ker je oblačilo bistveni del naše identitete. Je precej 

več kot blago, ki pokriva naše telo. Z oblačili, ki jih nosimo, namreč navzven sporočamo, kdo 

smo, predvsem pa, kdo ali kaj želimo biti. Oblačilo je poglavitno orodje ene izmed najbolj 

primarnih oblik neverbalne komunikacije, ki priča o tem, kako se počutimo in na kakšen 

način želimo, da nas dojemajo drugi. Dejstvo je, da imajo danes oblačila precej jasno in 

glasno sporočilo.  Izražajo namreč naše vrednote in prioritete, našo pripadnost družbenim ali 

drugim skupinam pa tudi številne druge lastnosti, kot so naš spol, starost ipd. Za svoje delo 

sem izbrala majico ali T-shirt, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja postala posebna oblika 

osebnega izraza. Opremljena z logotipi in s slogani se je iz osnovnega garderobnega kosa 

preobrazila v politično in družbeno orodje, ki je bolj kot karkoli drugega globoko penetriralo 

v najrazličnejše dele kulture in družbe. In prav zato sem za svoje delo izbrala nepopisano belo 

majico. Ta je namreč postala edinstven statement, jasna kritika potrošništva, logomanije ter 

sinonim za individualnost in popolno svobodo misli, ki zavrača kakršnokoli brendiranje, 

etiketiranje ali podrejanje uveljavljenim kanonom. Bela nepopisana majica je namreč, prav 

tako kot bi taka morala biti umetnost, ena izmed redkih stvari, ki se ne podreja nikomur in 

ničemur. 
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3. LIKOVNO PEDAGOŠKI DEL  
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 3.1 Ideja 

  

 Med obvezno pedagoško prakso sem imela možnost poučevati učence in dijake različnih 

starosti. Ugotovila sem, da so bili vsi, ne glede na starost, precej bolj motivirani in posledično 

tudi bolj ustvarjalni, kadar so likovne naloge zajemale zanje pomembne in relevantne tematike. 

Precej bolje so se namreč odzvali takrat, kadar sem pri pripravi likovne naloge izhajala iz 

vsebin, ki so jim blizu – sodobne glasbe, filmografije in na splošno pop kulture.  

 Kot meni Zupančič, je bistvo metode likovnopedagoškega koncepta prav povezovanje 

likovnega dela z interesi učencev. Ti so pri likovnem izražanju iskreno notranje motivirani 

takrat, kadar imajo občutek, da lahko na sodoben načini izražajo njim lastne probleme, ideje, 

poglede. Prav tako jih umetnost lahko pritegne le, če vidijo povezave med njo in življenjem. 

Delo v razredu na podlagi metode likovnopedagoškega koncepta temelji na sodobnem pogledu 

na likovno izražanje. Pri delu lahko uporabljamo tudi klasične načine, risanje, slikanje itd., 

vendar je temeljni poudarek na spoznavanju, razumevanju in uporabi sodobnih, hibridnih, 

velikokrat le pogojno likovnih pristopov (Zupančič, 2006). 

 Te smernice so me vodile pri učni pripravi za likovno nalogo Oblikovanje instalacije iz 

oblačil. Instalacija kot sodobna umetniška praksa je morda bolj kot katerakoli druga praksa 

osvežila naša dojemanja in naše poglede na umetnost. Ker se ne ukvarja s problemi, ki se 

dotikajo zgolj umetnosti, pač pa z aktualnimi problemi v družbi in z življenjskimi situacijami, 

se mi zdi za najstnike, obremenjene s številnimi vprašanji, še posebej zanimiva. Sploh zato, ker 

instalacija odpira vrsto pomembnih pedagoških tem, kot so strpnost, multikulturnost, enakost 

med spoloma, razmišljanje z lastno glavo, obsojanje nasilja, čezmernega potrošništva … in še 

marsikatera druga. Instalacija s svojimi tisočerimi obrazi, z najrazličnejšimi podobami in s 

temami, ki si jih lahko vsakdo razlaga po svoje, dijakom ponuja neskončne možnosti 

poistovetenja. Iz enakega razloga sem za motiv izbrala oblačilo, ki postane kip. Znano je, da je 

oblačilo še posebej pri mladostnikih poglavitni vir in sredstvo identifikacije, ki deluje v dve 

smeri – ena je zahteva po pripadnosti skupini torej po kolektivizaciji, druga pa zahteva po 

izstopanju, torej individualizaciji. Kakorkoli – identiteta, povezana z oblačilom, je zagotovo 

tema, ki se mladih dotakne tako ali drugače. Likovno področje, likovno nalogo in likovni motiv 

sem želela povezati z njihovim odnosom do sveta, saj menim, da je na ta način mogoče pri 
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samem ustvarjanju doseči večjo emotivno motiviranost, ki bi morala po mojem mnenju pri 

pouku likovne vzgoje biti bistven pedagoški cilj. 

 

 3.2 Pedagoška priprava 

 Učna priprava  

Študentka: Tea Hegeduš  Šolsko leto: 2014/15 

Mentor: Robert Potočnik  

  

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega področja: 

4 ure 

Letnik: 2,3 

Likovno področje: sodobne umetniške prakse 

Likovna naloga: Oblikovanje instalacije iz oblačil  

 

Likovna tehnika: mavec 

 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

rabljena oblačila, mavec, večji lavor posoda, vrv za sušenje, 

sponke, baloni, vreče za smeti  

 

Likovni motiv:  

oblačilo postane kip. 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo  

Učne oblike: frontalno, individualno, skupinsko 

Učni mediji in 

pripomočki: 

fotografije umetniških del iz preteklosti in sedanjosti  

Medpredmetne povezave: zgodovina, naravoslovje, družboslovje  

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, programska predstavitev fotografij 

umetniških del 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in drugi viri: 

 

- Papadakis, C. (1990). New Art International. London: 

Art&Design. 

- Bowness, A. (1972). Modern European Art. London: 

Thames and Hudson. 

 

Cilji/učenci:   

 

- se seznanijo s pojmom instalacije v sodobni likovni 

umetnosti; 

- spoznajo pojem instalacija in tudi dela umetnikov, ki se 

ukvarjajo z instalacijami; 

- spoznajo načine likovnih predstavitev, ki jih instalacije 

vsebujejo; 

- izdelajo instalacijo in pri tem spoznavajo drugačne, med 

seboj prepletene likovne postopke; 

- razširjajo svoje vedenje o tem, kaj je sodobna umetnina; 

- razvijajo sposobnost ustvarjalnega mišljenja; 

- navajajo se na sprejemanje sodobnih načinov likovnega 

izražanja; 



47 
 

- ponovijo pojem proporc in spoznavajo, kako le-ta vpliva 

na obliko; 

- razvijajo izrazne možnosti in občutek za razporejanje 

oblik pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s 

tem negujejo individualni likovni izraz; 

- ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij 

razvijajo motorične spretnosti; 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje meril in vrednotenje 

likovnih del; 

- privajajo se na delo v skupini. 

 

 

Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki  

 

 Uvodni del  

Učence povpraša, kaj so sodobne 

umetniške prakse. 

 

 pogovor 

Pokaže jim trikrat po dva primera 

različnih umetniških del (da 

Vinci/Mueck; Carravagio/Emin; 

Rodin/Melander) in jih spodbuja k 

ugotavljanju razlik.  

Kaj je tisto, po čemer se eno delo 

razlikuje od drugega? Tehnika? 

Motiv? Kako vemo, da je eno 

umetniško delo staro, drugo novejše? 

Posredujejo predloge in mnenja v 

povezavi s postavljenim 

vprašanjem. 

 

 

delo s slikovnim 

materialom, 

opazovanje, 

razprava, 

opisovanje 

 

 
 

 
 

 
 

Odgovore zapisuje na tablo. 

 

 zapis na tablo 

   

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Iz odgovorov učencev izlušči podatke 

(pomaga si s tabelnim zapisom), ki 
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opredeljujejo značilnosti sodobnih 

likovnih praks.  

Predstavi poglavitne značilnosti 

sodobnih likovnih praks. 

 

  

 

Učence vpraša, katere oblike 

sodobnih likovnih praks poznajo, in 

jim pokaže nekaj primerov. 

 

Pri vsakem primeru opredeli obliko, 

npr. landart, streetart, instalacija … 

 

Učencem pove, da se bodo tokrat 

posvetili instalaciji, saj je s tem 

povezana likovna naloga. 

 

Skozi primere razloži pojem 

instalacija in učence spodbuja k 

iskanju vsebine vsakega 

posameznega umetniškega dela. 

Poudari vsebinski kontekst, pereča 

družbena vprašanja. 

 

Izbere primere umetniških del, pri 

katerih je kot material uporabljeno 

oblačilo. 

 

Učence ob opazovanju umetniških 

del sprašuje o tem, kaj vpliva na videz 

instalacije. Na kakšen način umetnik 

uporablja oblike, da poudari svoje 

sporočilo? 

 

Kaj je proporc in kako vpliva na 

obliko dela?  

Vnovič razloži pojma proporc in 

disproporc. Učence vpraša, kateri je 

uporabljen v umetniških delih in 

zakaj. 

 

Privede jih do spoznanja, da proporc 

vpliva na obliko dela.  

 

Naštevajo oblike sodobnih 

likovnih praks, ki jih lahko 

razberejo iz primerov. Iščejo 

mogoče pomene prikazanih 

umetniških del in jih povezujejo z 

aktualnimi družbenimi vprašanji. 

Nizajo ideje o tem, kaj vpliva na 

videz instalacije in na kakšen 

način umetnik uporablja oblike. 

Opredelijo, kaj pomeni proporc in 

kaj disproporc ter kako se oba 

pojavljata v pričujočih delih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor, 

razprava, 

opazovanje 

 

 
 

 
 

 
 

 

razlaga, prikaz 
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Napoved likovne naloge 

Pojasni, da bo naloga sestavljena iz 

dveh delov.  

Najprej bodo ob pomoči rabljenih 

oblačil, ki so jih v ta namen prinesli s 

seboj, izdelali kip. 

Uporabili bodo mavčno tehniko. 

 

Iz nastalih kipov bodo v razredu 

izdelali skupno instalacijo, pri čemer 

bodo upoštevali poglavitne 

značilnosti instalacij. 

 

Pokaže primere.  

 

 

 

 

 

Opazujejo.  

 

 

 

 

prikaz fotografij 

izdelkov 

 

 
 

 
 

 
 

razlaga, zapis na 

tablo 

 

Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbuja in jim 

pomaga pri reševanju likovnih 

problemov. 

 

Pripravijo si potreben material in 

nujne pripomočke. 

 

Ustvarjajo likovni izdelek. 

 

Pripravijo razstavo postavljene 

instalacije. 

 

Individualno, 

likovno 

izražanje na 

podlagi 

domišljije 

Sklepni del 

Nastala dela sproti analiziramo. 

Postavimo merila za vrednotenje. 

Vrednotimo: 

- izvirnost idejnih rešitev  

- tehnično rešitev (izbiro 

materialov in konstrukcijsko 

rešitev zasnove). 

 

 

Skušajo ponoviti temeljne 

značilnosti likovnega problema.  

 

Ovrednotijo izdelke sošolcev. 

pogovor 

 

 

opazovanje, 

opisovanje, 

pogovor 

Zapiše ocene    
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 3.3 Sklep 

 

 Likovna vzgoja ni na visokem mestu lestvice prioritet učencev in dijakov. Iz izkušenj, 

pridobljenih med obvezno pedagoško prakso, lahko trdim, da je za skoraj vse, razen za redke 

posameznike, ki vidno uživajo v likovnem ustvarjanju in (praviloma so na tem področju tudi 

nadpovprečno nadarjeni), likovna vzgoja dolgočasno nujno zlo, predmet, ki se ga lotevajo z 

levo roko. Sodobne umetniške prakse, še posebej pa instalacija, so izvrstna priložnost za 

motiviranje učencev, saj ponujajo vsebine, ki so jim blizu, hkrati pa so dovolj provokativne in 

drugačne od klasičnih, da prebudijo njihovo pozornost. Pomembno se mi zdi tudi dejstvo, da 

izdelki, ki se uvrščajo na področje umetniške instalacije, ne zahtevajo popolnosti izvedbe, ne 

zahtevajo obvladanja risanja, slikanja niti kiparjenja, to pa učence in dijake na neki način 

zagotovo osvobaja strahu zaradi neobvladovanja klasičnih veščin kot tudi želje po posnemanju 

realnosti. Opazila sem namreč, da si predvsem učenci višjih razredov prizadevajo stvari 

upodobiti takšne, kot so v naravi, in kadar jim to ne uspe – le redkim njihove risarske spretnosti 

to sploh omogočajo – s svojim delom niso zadovoljni in so posledično tako že kar na začetku 

nemotivirani. Instalacija s svojo demokratično podobo, pri kateri je dovoljeno vse, je za mlade 

izvrsten temelj za razvijanje neobremenjene ustvarjalnosti. Za konec pa naj izpostavim še 

zadnjo, a ne najmanj pomembno lastnost, ki jo omogoča obravnavanje instalacije v razredu. 

Instalacija lahko postane skupinska naloga (tudi sama sem si nalogo, kot je razvidno iz učne 

priprave, zamislila v dveh delih, drugi del naj bi bila skupinska instalacija). V tekmovanju za 

dobre ocene in ozračju vsesplošne tekmovalnosti lahko predstavlja učinkovito orodje za 

spodbujanje odnosov znotraj razreda, za spodbujanje komunikacije, povezovanje in krepitev 

odnosov ter pripadnosti skupini.  
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            4. ZAKLJUČEK 
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 Instalacija je medij, ki danes ponuja najbolj neomejene možnosti raziskovanja in 

izražanja. Ima mednarodni doseg, zaradi česar umetnosti omogoča zadovoljevanje njenih 

ambicij po univerzalnosti. Ker se pri instalaciji umetniško delo in prostor stapljata v eno, se je 

instalacija bolj kot katerakoli druga umetnost približala življenjskim situacijam in s tem 

umetnost demokratizirala. Kot meni Malpas, instalacija skladno z idejo nemškega 

Gesamtkunswerka dve tisočletji poprej umetniku omogoča popoln nadzor nad prostorom in z 

uporabo najrazličnejših umetniških sredstev, od arhitekture, glasbe, plesa in gledališča v 

kombinaciji z vizualno umetnostjo, ustvarja potentno sinestetično okolje (Malpas, 2007). 

 Instalacija zahvaljujoč svoji globalni osebnosti, želji po popolni obremenitvi vseh čutov 

in zahtevi po ne elitizmu obeta, da bo postala prevladujoča oblika umetniškega izraza v 

sodobnem svetu. Pri tem je pomembno izpostaviti, da tradicionalna lakota po umetnosti in z njo 

povezani intelektualni stimulaciji, ni pri instalaciji nič manjša kot pri drugih, bolj tradicionalnih 

umetniških oblikah in zvrsteh. Kot meni Malpas (2007), se je umetnost z umetniško instalacijo 

učinkovito osvežila. Z instalacijo je umetnost, v želji, da bi lahko dosegla nova področja in nove 

izkušnje, zgolj razširila svoje meje. In prav ta njena lastnost, podčrtana z neomejenimi 

možnostmi raziskovanja in izražanja, umetniško instalacijo pri pouku Likovne umetnosti v 

srednji šoli, uvršča med tista likovna področja, ki bi jim bilo pametno posvetiti čim več časa. 
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http://www.fubiz.net/2014/12/01/object-sculptures-by-nicola-yeoman/ 

 

SLIKA 20: Chiharu Shiota, Breath Of The Spirit, 2012 

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/chiharu-shiota-breath-of-the-spirit 

 

SLIKA 21: Willie Cole, The Difference between Black and White, 2005-06, 

http://www.katonahmuseum.org 

 

SLIKA 22: Louise Bourgeois, Pink Days and Blue Days, 1997 

http://collection.whitney.org/#object/11513 

 

SLIKA 23: Chiara Mazzocchi, Human Alienation, 2012 

http://www.chiaramazzocchi.com/ 

 

SLIKA 24: Guerra De La Paz, Nine, 2007 

http://www.saatchigallery.com/artists/guerra_paz.htm?section_name=abstract_america_painting_sculpture 

 

SLIKA 25: Yolande Dominguez, Fashion Victims, 2013 

http://www.yolandadominguez.com/en/project/fashion-victims-2013-2/ 

 

SLIKA 26: Beili Liu, The Mending Project, 2011 

http://www.beililiu.com/10to11/mend.html 

 

SLIKA 27: Derick Melander, Where Do You Begin, 2003 

http://www.derickmelander.com/works/sculpture/w_d_i_s/w_d_y_b.htm 

 

SLIKA 28: Derick Melander, Grasp, 2005 

http://www.derickmelander.com/works/sculpture/w_d_i_s/w_d_y_b.htm 

 

SLIKA 29: Derick Melander, Into The Fold, 2009 
http://www.derickmelander.com/works/sculpture/w_d_i_s/w_d_y_b.htm 

 

SLIKA 30: Jarod Charzewski, Scarp, 2008 

http://www.jarodcharzewski.com/lately/?page_id=154 

 

SLIKA 31: Christian Boltanski, Réserve, 1988 

http://e-cours-arts-plastiques.com/fiche-danalyse-doeuvre-reserve-de-christian-boltanski/ 

 

SLIKA 32: Christian Boltanski, Réserve, 1990 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Boltanski_en/ENS-Boltanski_en.htm 

 

SLIKA 33: Christian Boltanski, Réserve: Lake of the Dead, 1990 
https://www.artsy.net/artist/christian-boltanski 

 

SLIKA 34: Christian Boltanski, Réserve: Children’s Museum, 1989 

https://www.artsy.net/artist/christian-boltanski 

 

SLIKA 35: Christian Boltanski, Personne, 2010 

https://aajpress.wordpress.com/2012/02/29/christian-boltanski-storage-memory/ 

 

SLIKI 36: Christian Boltanski, No Man‘s Land, 2010 

http://www.museomagazine.com/CHRISTIAN-BOLTANSKI 

 

 

LIKOVNO PRAKTIČNI DEL 

 

SLIKA 1: Marc Swanson, Brez naslova, 2012 

http://www.richardgraygallery.com/artists/marc-swanson/ 

 

http://www.nicolayeoman.com/
http://www.katonahmuseum.org/exhibitions/archive/?page=11
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Boltanski_en/ENS-Boltanski_en.htm
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SLIKI 2:   Brie Ruais, Undoing Persephone, 2012; Holding a Space for Appearace: Coddle, 2012 

http://www.columbia.edu/cu/arts/mfathesis2011/students-ruais.html 

 

SLIKA 3 Nicola Yeoman, And Then.... (Famosa), 2014     

http://www.fubiz.net/2014/12/01/object-sculptures-by-nicola-yeoman/ 

 

SLIKA 4 Nicola Yeoman, Brez naslova, 2014 

http://www.fubiz.net/2014/12/01/object-sculptures-by-nicola-yeoman/ 

 

SLIKA 5: George Segal, Three Figures and Four Benches, 1979 

https://www.bluffton.edu/~sullivanm/ohio/cleveland/segal/segal.html 

 

SLIKA 6: Anselm Kiefer, Women of Antiquity,2002  

http://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/324.2005.a-c/ 

 

 

LIKOVNO PEDAGOŠKI DEL (V UČNI PRIPRAVI) 

 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503–19 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/mona-lisa-%E2%80%93-portrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-
giocondo 

 

Ron Mueck, Ghost, 1998 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/mueck-ghost-t07445 

 

Tracy Emin, My bed, 1998 

https://www.saatchigallery.com/artists/artpages/tracey_emin_my_bed.htm 

 

Caravaggio, Death of the Virgin, 1606 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/death-virgin 

 

Auguste Rodin, The Kiss, 1882 

http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/kiss 

 
*Preostale fotografije iz učne priprave so navedene v likovno teoretičnem delu. 

 
 

 

 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/mona-lisa-%E2%80%93-portrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-giocondo
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/mona-lisa-%E2%80%93-portrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-giocondo
http://www.tate.org.uk/art/artworks/mueck-ghost-t07445
https://www.saatchigallery.com/artists/artpages/tracey_emin_my_bed.htm
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/death-virgin
http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/kiss



