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Freud je domneval, da so ljudje daleč v preteklosti živeli v skupnosti,
v kateri so neomejeno izživljali svoje nagonske potrebe, svojo spolnost. Pred njimi pa je
bila izbira: ali še naprej živeti v takem prvobitnem paradižu ali pa uveljaviti
prepovedi, tabuje, in kot nadomestek za prepovedane užitke ustvariti KULTURO.
(Pečjak, 1987, str. 145)

2

Povzetek
Od prazgodovinskih Vener in atributov, ki opevajo plodnost in rodovitnost zemlje s poudarjenimi deli
ženskega telesa, do matematične natančnosti moške muskulature grške antike. Ko teorija in zgodovina
umetnosti postaneta zavesten pisni vir in orodje, ki izpopolnjuje človekovo potrebo po kultiviranosti in
civiliziranosti. Ko se prebudi ideja, da moramo deliti umetnost na lepo in neumetnost, človek vpelje nov
pojem in izpelje vedo, ki postavlja okvirje lepe umetnosti. Govori se o predmetu, ki je estetski, zatorej je
umetniški. Postavljanje estetskih idealov, ki se hote ali nehote navezujejo na preteklost bodisi s
posnemanjem ali črpanjem iz nje. Vnašanje čedalje bolj subjektivnega, avtorsko izvirnega in posledično
rušenje nekdaj estetskega v postavljanje zdaj estetskega. In naposled zavestno iskanje nove lepote v
abstrakciji že poznanega. Na estetsko zmedo pa sledi odgovor s postavitvijo predmeta iz vsakdanjega
življenja, namenjenega uporabi moškega dela populacije, na piedestal kot umetniški predmet, ki nima
nikakršne estetske vrednosti oziroma le za trenutek in še to le v umetnikovi glavi. Radikalno se
preoblikujejo estetska merila in s tem estetsko vrednotenje, ki postane poglobljena dejavnost, močno
podprta s konceptom. S konceptom »ne več lepega« oziroma estetike grdega. Kaj ali kdo je tisti akter, ki
narekuje merila estetike in kakšna so ta merila? Skozi čigave oči, katerega opazovalca, uporabnika ali
gledalca, v katerem času in katerem prostoru, s kakšnim intelektom svoje kulture in pomembnosti njene
splošne razgledanosti, kakšni so ekonomski interesi, ali je prisotna industrializacija ali že globlja
globalizacija so nekatere lastnosti, ki določajo tok novih ali zadrževanje nekdanjih estetskih meril.
Našteto vzrokov, dejanskih akcij in udejanjenj in posledic slikovito opisuje kiparska umetnost in njenimi
primeri, ki v tej nalogi izpostavljajo estetiko grdega s perspektive sodobnega evropskega človeka.

Ključne besede:
ESTETIKA, ESTETIKA GRDEGA, ESTETSKA MERILA, ESTETSKE VREDNOTE, LEPO, GRDO, KIP.
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Abstract:
From prehistoric Venuses and their attributes, praising fecundity and fertility of soil with representing
emphasised woman body parts, hence, till mathematical preciseness of men muscularity of Greeks'
antiquity. When theory and history of art becomes conscious written source and instrument, which fulfils
the human need to cultivate and civilise oneself. When the idea awakens in order to have a need for
dividing art on beauty and what is not art at all, man introduces new concept and carries out a science
which then establishes the frames of what is beautiful in art. The discussion is about an object, which is
beautiful and therefore it is aesthetical. Placing the aesthetic ideas, which intentionally or unintentionally
ties with the past eather by imitating or deplenishing from it. Infusion of increasingly more subjectiviness,
authorial originality and consequently breaking former aesthetical and setting aesthetical now.
Eventually, the conscious surch of new beauty in abstraction of already known. Because of the aesthetic
muddle folows the answer on it with putting the object from every-day life, intended in usage for man
part of population, on pedestal as an object without any aesthetic value or just for brief moment and only
in creators' head. Aesthetic standard becomes radically transformed and aesthetic valuation with it,
which becomes contemplated activity, strongly supported with concept. With concept of »no more
beautiful« or anti-aesthetic. What or who is the factor, which dictate the aesthetic standard and what
standard it is? From whose eyes, which observer, user, beholder, what kind of intellect of specific
culture and importance of its general sophistication, what are economics interests, is there a presence
of industrialization or already a deep globalisation are some features, which determine the flow of new
aesthetic standards or suppression of it. There are innumerable causes, actual actions and realisations
and consequences which sculptural art portrays with examples, which in this assignment are exposing
the anti-aesthetic in sculpture from the perspective of the European man.

Key words:
AESTHETIC, ANTI-AESTHETIC, AESTHETICS STANDARDS, AESTHETIC VALUES, BEAUTY,
UGLYNESS, SCULPTURE.
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TEORETIČNI
DEL

Uvod
Pred moderno oziroma industrializacijo se je govorilo predvsem o lepem in nelepem, se pravi o
estetskem in neestetskem. V besedoslovju gre za odnose med besedami, imenovanimi protipomenke
ali antonimi, za pojma, ki sta si nasprotna. Da bi ta pojma ostala ločena in imela svoje kolikor toliko
definirano mesto v besedoslovju, filozofiji, sociologiji, itd. in na vse zadnje v umetnosti, si je verjetno
boljše pomagati s protislovnimi pridevniki, kot na primer estetika grdega. To je še vedno širok pojem od
še širšega pojma estetike, kjer se jasnost definicije tega širšega pojma vedno bolj briše oziroma se je že
zabrisala. Hitro lahko odkrijemo, da so zato mnogoteri avtorji, od filozofov do umetniških kritikov, prišli
do zaključka, da je »pojem grdote tako kakor pojem lepote relativen, odvisen ne le od dane kulture,
temveč tudi od časa«. (Eco 2008, str. 391) Če hočemo govoriti o estetiki grdega v umetnosti, se je
potrebno lotiti tudi estetike same, ki je pravzaprav filozofska disciplina in proučuje lepo in človekov
odnos do lepega. Razlagamo jo lahko tudi kot filozofijo lepega, kot filozofijo umetnosti ali kot metakritiko.
Da bi pa določili, ali je stvar lepa ali ne, moramo vpeljati vrednote (Erjavec, 1995), estetske vrednote, s
katerimi pa je prežeto sleherno umetniško delo (Jerman 1983). Gre za zapleten pojem, ki ga je težko
precizno objektivno izluščiti in mu dati jasno definicijo in posredovati z njim vrednoto, ki tudi družbi
določa cilj. Vedeti moramo, da estetika danes ne nastopa več kot veda, ki določa, kaj je umetnost in
izloča umetnost, čeprav je po svoji zgodovinski naravi konservativna disciplina in veda. To dokazujejo
nekateri njeni ključni pojmi, kot so lepo, forma, vsebina in harmonija … Po Kantu občutek lepote
povzroči svobodna harmonija med funkcijo podob in funkcijo konceptov, ki jih povzroči umetniški ali
naravni predmet. Zaradi že tako nedoločnega pojma estetike pa je estetika sublimnega še bolj
nedoločna: ugodje, pomešano z bolečino, ugodje, ki izvira iz bolečine. (Erjavec, 1995) Rdečo nit
diplomske naloge sem zasnovala v obliki kratkih esejev in se začne v smislu vsebine naslova diplomske
naloge, z vsakim naslednjim poglavjem, ki opraviči prisotnost prejšnjega. S takšnimi koraki poskušam
prikazati celotno vsebino čim bolj objektivno, kljub nekaterim avtorskim sestavinam.
6

Ker se nam sodobna umetnost predstavlja v povsem drugačni perspektivi, ki je pogosto
vse prej kot hedonistična in nam govori o stvareh, ki nimajo veliko skupnega z lepoto, če
po dveh ali treh tisočletjih, odkar razmišljamo o njej, sploh vemo, kaj naj bi bilo lepo.
(Giorgio Taborelli, 2000, str. 675)
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Opredelitev estetike grdega
I. Gola anatomija grdote
Osebo ali stvar mora vedno nekdo
videti, saj objektivne resničnosti ni.
(Mikuž)
Vsako umetniško delo, hočeš ali nočeš, zaznavamo s čuti. Z njimi avtor ali gledalec stopi v stik z

likovnim izdelkom. Čuti pri človeku sodelujejo in se med seboj podpirajo: vid, tip in sluh ga obveščajo o
prostoru, vid in tip mu posredujeta obliko in zgradbo predmetov, ravnotežni čut se odziva na težnost,
pospešek in pojemek telesnih gibanj ter skupaj s čutom za lastno telo skrbi za osnovno orientacijo v
prostoru, ki jo nato vid potrdi ali pospravi itd. (Butina, 1997) Preprost primer sodelovanja naših čutov je,
ko se na vrtiljaku gibljemo okoli svoje osi in se nam posledično začne vrteti v glavi. Naše oči pač ne
zmorejo več s tolikšno hitrostjo vrtiljaka pošiljati in projicirati slike v naše možgane. Situacijo pa še
podkrepimo, če v tem primeru zapremo oči, kjer je naše telo prikrajšano za čut, ki je na prvem mestu v
vizualnem svetu – to je vid.
Vid nas oskrbi s potrebno razdaljo, ki jo potrebuje želja za delovanje, z ravno pravšnjo oddaljenostjo, da
lahko zamaskiramo vonje in zapeljivo zakrijemo sramotne reči. Vid nas na primer sili k oblačenju, da bi
prekrili tiste dele telesa, ki oddajajo vonjave, so intimni in navadnemu človeku, ki živi s sodobno
tehnologijo, v javnosti tabuirani. Privlačnost, ki jo je zanetila lepota, konča v organih, ki so videti tako,
kakor so pač videti penisi, testisi in vagine. Pogled na umazano javno stranišče ali črve nas lahko navda
s precejšnim gnusom. Vid v takšnih okoliščinah učinkuje tako, da nakaže možnost neprijetnih dotikov,
ogabnih okusov in smrdljivih vonjav ali pa okužujoče procese, kakršna sta trohnenje in oplojevanje. Te
reči žalijo naše čute s svojo moralno oporečnostjo in ne s tem, kar so. V nekaterih primerih smo celo
pripravljeni prepoznati abstraktno lepoto oblike in proporcev, barve in silhuete, kot na primer pri
gosenicah, močeradih, meduzah. Vid je čut, preko katerega običajno sprejemamo grozo. Klasičen
primer so grozljivke. Vid aktivira naše zmožnosti sočustvujočega vživljanja, kar ne velja za voh. Včasih
se nam že ob pogledu na reči, ki so zoprne na otip, sočustvujoče ježi dlaka na koži, ali pa ob pogledu
na nekoga, ki mora jesti svoje lastne iztrebke. Vid je tisti, ki zaznava grdoto, izmaličenost, iznakaženost.
Izmaličenost in grdota nas vznemirjata tudi zato, ker rušita ustaljeni red; odpravita udobje, ki ga
zagotavlja zanemarljivost; prisilita nas, da ju pogledamo in opazimo ali da se ozavemo svoje odvrnitve
ali, nasprotno, nepopolne odvrnitve pogleda. (Miller, 2006)
Zakaj se nam Mueckov Veliki mož (slika 1) zdi tako privlačen? Zgolj zaradi umetnikove sposobnosti
prikazati neverjetno realno podobo ali zaradi zavedanja, da nas opazuje figura, ki ni sposobna ne videti
ne slišati, vohati in okušati, ki ni sposobna občutiti? Resnični kiparski trompe-l'oeil, ki zajema sleherno
neprivlačnost živega človeka. Pri antičnih ali renesančnih figurah ne sprašujemo o notranjih organih
človekovega telesa, pri Mueckovih pa nas brž spremlja srh, že samo zavedanje, da se za zaprtim
kalupom ne skriva nobena organska oblika, ki bi to telo pognala v gibanje. Naj bo figura še tako
dinamična, nas zaradi globokega poseganja v realnost ne prepriča v akcijo, saj vemo, da ne vsebuje
notranjih organov, ki bi tej gmoti silikona in drugih uporabljenih materialov omogočali življenje. Edino kar
nas odteguje od realnosti, je nadnaravna velikost figure.
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Nasprotno Kiki Smith v svojem delu Brez naslova (1990) (slika 2) poudarja psihično bolečino s figurama,
nasajenima na kovinska stojala, kot bi bila križana, z rdečimi lisami, ki pričajo o psihični travmi, in
telesnimi tekočinami, ki polzijo kot mleko iz ženskih prsi, in spermiji iz penisa moškega lika. Vid nas ne
sili, da bi se spraševali o notranjosti teh teles. Kar nam je naše oko želelo sporočiti, se vidi že v eksterni
pojavi tega umetniškega dela.
Na eni strani golo posnemanje in na prvi pogled ustvarjanje resničnosti, na drugi pa ekspresivno
prikazovanje izmaličenosti in telesnih tekočin na človeškem telesu. To sta dva figuralna predmeta, ki ju
zaradi njunih lastnosti zaznavamo drugače. Prvega jemljemo preprosto takšnega, kakršen pač je,
drugega pa jemljemo kot uvid v nedoločeno nasilje, ki v nas vzbuja negativna čustva, ki nas silijo k
premišljevanju.
Čuti težijo k temu, da so locirani v objektivni svet, čut je objektivna kakovost naše reakcije na občutke ali
predstavljene objekte. So naši posredniki v vzbujanju čustev.

II. Čustva in estetska izkušnja grdega
Same ideje nekega dogodka ne moremo tako občutiti kot dogodka samega. V odnosu do umetniškega
dela smo pasivno občinstvo, vsaj kar se tiče izkušnje, ki je povezana s pojmi lepega. Čustva, povezana
z estetsko izkušnjo, so deloma oslabljena, medtem ko čustva, kot so strah, gnus in sovraštvo, veljajo za
pozitivna v smislu očiščenja potlačenih negativnih čustev. V obeh primerih gre za vzpostavljanje
senzibilnosti do umetniškega dela (po Ziff, Godman, 1999). Po D. P. Parkerju umetniku to uspe, ko
ustvari humanizirano podobo objekta, ki postane center občutij. Zahteva po občutju v umetnosti je
potreba po podobi: občutki so bolj živo pritrjeni podobam kot pa abstraktnim idejam. Od čustev se je
dodobra oddaljila konceptualna in minimalistična umetnost in umetnost, ki »zmore ustvarjati iz niča«, ki
je hiperrealistična. Intenzivna čustva pa v nas vzbujajo »happeningi« s prizori pohabljanja, invalidnosti,
grozot sodobnega časa.
Vsaka izkušnja umetnine v prvi vrsti vsebuje občutke in so posredniki izkušnje. Ko ti občutki preidejo v
kontemplativno stanje, gre za neke vrste estetsko izkustvo. Ob tem pomislimo, da bomo op pogledu na
umetnino doživeli nekaj lepega, to doživljanje bo za nas estetsko in v nas bo vzbujalo navdušenje ali
ganjenost. Po tem se je oblikovala definicija, da je specifična lastnost umetnosti vzbujanje estetskih
doživljajev. Vendar nekatera umetniška dela, še zlasti iz 20. in 21. stoletja, delujejo drugače in zato se je
pojavila še druga definicija: Specifična lastnost umetnosti je, da povzroča pretres. Veliko umetnikov ne
vidi naloge in dosežka v umetnosti z vzbujanjem estetskih doživljajev, ampak močna doživetja, pretrese,
»šok«. To je opredelitev, ki ustreza avantgardni umetnosti (Tatarkiewicz, 2000).

III. Definicija umetnosti in pogledi lepega
Če hočemo razumeti lepoto grdega v umetnosti, moramo razumeti samo vrednost umetnosti. U. Eco v
poglavju Grdo danes: »Pogosto slišimo trditve, da se današnji srečujemo s temi nasprotji zato, ker
razlika med grdim in lepim ni več zrcalo estetskih vrednot – grdo in lepo naj bi bili le dve opciji, s
katerima je mogoče sobivati na nevtralen način«. (U. Eco, 2008: str. 426) Nasprotja omenja kot
doživljanje lepote v naravi, ljubkosti otroka, hkrati pa zahajanje v hotele ali restavracije, kjer visijo plakati
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avantgardistov 20. stoletja, do česar so imeli stari starši odklonilen odnos, saj je to pomenilo negacijo
vseh idealov klasicizma.
Kaj je tisto, kar daje vrednost v umetnosti, zato obstaja mnogo definicij. Sprašujemo se, ali je stvar
estetska ali neestetska. Beseda estetika ima svoje korenine v grški besedi aisthesis, kar pomeni čutno
zaznavanje ali senzorno spoznavanje. Ta izraz so začeli uporabljati posebej za zaznavanje umetnin in
lepote šele v 18. stoletju, ko Alexander Baumgaren izbere ta izraz za označevanje filozofskega
preučevanja umetnosti, ker je menil, da umetnine nagovarjajo predvsem čutno zaznavanje in
nižjerazredne oblike spoznavanja. (po Kante, 2001)
Kot primer iz 19. Stoletja navajam operete, kot je Offenbachova, plesno glasbo in celo Straussove
valčke, ki niso veljali za dovolj resno. Če bi jih imenovali kot umetniško delo, bi ljudje ugovarjali. Merilo
tega, kaj sodi v umetnost, je bilo namreč spremenljivo in sporno. V teoriji je bilo to merilo lépo, v praksi
pa so bili pomembni tudi delež misli in ekspresije, raven resnosti in nravstvenosti, individualnost dela in
nekomercialni vidik. Težav s tem, da bi umetnost morala biti življenjsko, praktična uporabna, v antiki
sploh niso imeli, kajti njen pojem je zajemal tudi krojaštvo in mizarstvo. Tudi pozneje jih ni bilo; mislimo
si lahko, da je bilo splošno mnenje takšno: umetnost je namenjena lepemu, lepoti življenja, če pa je
obenem praktična, pa toliko boljše. Kar ni bil ravno cilj, ampak toliko bolje, če je to posledica. V prvi
polovici 19. stoletja pa so začeli razmišljati drugače, kjer naj ima umetnost izključno estetske cilje in
posledice. Nastalo je geslo: l' art pour l' art, umetnost zaradi umetnosti. (Tatarkiewicz, 2000)
Kaj je bistvena vrednost umetnosti in z njo povezano lepega, predstavljam s tremi glavnimi teorijami na
tem področju.

IV. Bistvena vrednost umetnosti
Hedonistična teorija umetnosti se opira na zadovoljstvo v barvah in zvoku, ritmičnemu gibanju linij in
forme. Ta teorija ima podporo v industrijskem oblikovanju, kjer se zdi, da ima lepota luksuzen šarm, ki
sledi koristnemu, tudi v slikarstvu in kiparstvu, ko je cenjena njihova dekorativna kapaciteta kot lepih
predmetov. To je delna resnica, saj čutni medij vseh umetnosti teži k razvijanju v smeri užitka, vendar se
teorija ne obnese, ker ne prepozna izrazne funkcije senzacije v umetnosti. »Kot pravi Goethe, je bila
umetnost dolgo formativna, se pravi, da je bila prej izrazna kot pa lepa.« (Parker, 2005: str. 31)
Druga teorija razlaga umetnost kot podobo dobrega, ki ima vrednost, če nam resnični izraz omogoča
izkusiti poučna čustva ali razmišljanje o plemenitih predmetih. Vzvišena lepota Sikstinske Madonne bi
na primer bila pojasnjena kot identična z bogastvom verskih izkušenj, ki jih povzroči v mislih gledalca.
Prednost umetnosti bi domnevno morala biti v njeni moči, da ustvari v domišljiji boljše in bolj
navdihujoče predmete, ki jih življenje ne more ponuditi. Da s svojo močjo osvobodi in kontrolira
kontemplacijo teh predmetov. Ko je ideja o dobrem tako liberalizirana, da vključuje tako nedolžno srečo,
kot tudi strogo etične in verske vrednote, je priznana lepota, ki pripada slikam s pravičnimi ženskami in
otroki ter besedilom. Lepota v tem primeru zagotavlja, da ni ničesar, kar bi lahko šokiralo moralni čut.
Estetska vrednota postane refleksija moralnih in praktičnih vrednot. Pomanjkljivost te teorije je
neustreznost v interpretaciji dejanske umetnosti kot celote. Da najde podporo med obstoječimi primeri,
je prisiljena, da naredi samovoljno selekcijo, ki se ji prilega. Dejanska umetnost je tako kot podoba zla,
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tudi podoba dobrega. Velazquezove slike pritlikavcev in degeneriranih princes so prav tako umetniške
kot Rafaelova Madonna.
Intelektualistična teorija pa trdi, da je namen umetnosti resnica: »Lepota je resnica; resnica je lepota.«
Takojšnji užitek, ki ga občutimo ob lepoti, je enak kot takojšnje zadovoljstvo ob prejetju resnice. Problem
teorije je v neprepričanosti, kaj je mišljeno kot resnica. Zahtevamo resnico v barvah, linijah v slikarstvu
in forme v kiparstvu, po drugi strani pa priznavamo estetsko vrednost čudaški literaturi, slikarstvu in v
izražanju raznih verovanj, ki jih v dotičnem času nihče ne sprejme. (Parker, 2005)
Teorije umetniško vrednost razlagajo z opisovanjem lepote. Nekaj, kar ena teorija priznava za lepo, jo
druga zavrača. Okvirno kažejo na to, da lepota ni popolna negacija grdote in nasprotno. Lepota še
vedno ostaja individualistična izkušnja, ki je utelešena.
In če bolj direktno izpostavimo nekatere oznake grdega, ki so: ostudno, grozljivo gnusno, neprijetno,
groteskno, smrdljivo, iznakaženo. Rosenkranz v Estetiki grdega (1853) razčlenjuje tudi grdo v
umetnosti: nenavzočnost oblike, nesimetričnost, neskladnost, iznakaženost in deformacije (šibkost,
nezadostnost, nizkotnost, banalnost, naključnost in poljubnost, neobdelanost) ter najrazličnejše oblike
odbijajočega. Vendar ne moremo z gotovostjo ločiti grdega od lepega, ki ga razumemo kot harmonijo,
razmerje in celovitost, in ju jemati kot popolno nasprotje. (Eco, 2008)

V. Struktura umetniškega dela
Kako bi potem lahko razložili še posebej umetnost 20. stoletja in sodobno umetnost kot nekaj
enakovrednega lepemu, da je nekaj, kar je neobdelano, lahko že popolno, ali najti rešitev v asimetriji. To
bi lahko najkonkretnejše razložili s strukturo umetniškega dela.
Po Parkerjevem mnenju strukturo umetniškega dela pojasnjujejo tri posebne oblike:
Enotnost v raznolikosti je prvi od treh in je najbolj bistven. Kot prvo vključuje celovitost ali individualnost.
Vsako umetniško delo je edino, drugačno, ločuje se od drugih in ni deljivo na dele, ki bi bili sami po sebi
dokončano umetniško delo. Nobenega dela ne moremo izvzeti, ne da bi poškodovali celoto in če ta del
izgubi svojo vrednost. Celota potrebuje vse svoje dele in deli potrebujejo celoto. Enotnost je enotnost
raznolikosti in raznolikost je diferenciacija enotnosti. Raznolikost je prav tako pomembna za enotnost,
saj ko se enotnost uveljavi, lahko deluje le skozi kontrolirano številčnostjo elementov. Enotnost v
raznolikosti lahko obstaja v enem ali več od naslednjih načinov: harmonija ali zveza kooperativnih
elementov; ravnotežje kontrastnih elementov; razvoj ali evolucija procesa proti zaključku ali vrhuncu.
Estetska harmonija je prisotna kadar koli je katera od identičnih kakovosti, oblik ali cilja utelešena v
številih elementih, ki sestavljajo celoto z drugačnostjo. Kot na primer sosedstvo kroga in kvadrata ali
kroga v kvadratu in nasprotno. Ravnotežje nastopa v tem primeru kot enotnost med elementoma, v
našem primeru krog in kvadrat, ki sta si kontrasta ter se kljub temu dopolnjujeta in zaradi svojih
ekstremitet združujeta. Za predmete, ki so si različni, ni važno, v kakšni razsežnosti so, ni nujno, da so
si v kontrastu. Obstajati mora neka osnovna celota, kateri oba pripadata in v kateri sta združena.
Različni tipi enotnosti niso izvzeti drug od drugega in se po navadi najdejo skupaj v vsakem
kompleksnem umetniškem delu. Simetrija pogosto vključuje harmonijo in ravnovesje. Značaj, ki obsega
dele simetrije, najbolj prikazuje jasnost teh delov. Namreč lažje je najti na eni od obeh strani, kar smo že
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pred tem odkrili na drugi strani. Pogled na eno stran nas pripravi na drugo stran in takšna ureditev laska
hrepenenju po enotnosti. Izkušnja simetrije vključuje prijeten občutek ravnotežja, neomajnosti,
stabilnosti.
Vsaka oblika enotnosti ima svoje nevarnosti, ki se jih je treba izogibati, če hočemo obdržati perfekcijo. V
harmoniji je lahko preveč enoličnosti in premalo pestrosti, kot rezultat pa vse lahko postane dolgočasno
in neinteresantno. Iz tega razloga je rigidna simetrija izgubila nekdanjo priljubljenost v dekorativni in
slikovni umetnosti.
V estetski celoti si elementi skoraj nikoli niso na enakem nivoju: nekateri so v nadrejenem, drugi pa v
podrejenem položaju. Gre za dominantnost, ki je drugi od pojmov strukture umetnosti. Enotnost
posreduje enega ali več poudarjenih elementov, skozi katere celota prihaja v poudarjeni izraz.
Pozornost ni enakomerno porazdeljena med poudarjenimi deli, ampak napreduje od določenih
elementov, ki so ključni in prevladujejo nad drugimi, ki so manj interesantni. Dominantni elementi niso
nadrejeni samo v pomembnosti, so tudi poudarek pri reprezentaciji celote. V njih je vrednota
koncentrirana, so ključ pomenov, katerih je razumljena struktura. Oko najprej pade tja, kjer je lociran
center, nato pa preide k robovom.
Tretji pojem je ravnovesje. Je princip, ki deluje proti dominantnosti, zahteva, kljub podrejenosti med
elementi, da noben element ni zanemarjen. Vsak od njih, ni važno, kako majhen je ta del celote, mora
imeti unikatno vrednoto samo po sebi.
S temi pojmi in prejšnjimi vsebinami sem pripravila podlago za lažje vrednotenje estetsko grdega na
dejanskih primerih, ki jih bomo srečali v naslednjih poglavjih.

VI. Estetska percepcija v kiparstvu
V zahodni umetnosti okviri klasične antike določajo definicijo kipa oziroma so ga vse do kubizma, in
kljub temu še zmeraj ni zamrl, četudi na videz moderno kiparstvo ne daje več takšnega vtisa. Klasični
antični kip še zmeraj predstavlja estetski ideal zahodnega kiparstva v smislu definicije, iz katere so s
konceptom lahko določili estetski »anti-ideal«. Prehod v moderno je tudi označeval zgledovanje po
afriški umetnosti, s katero so se oddaljili in je bila tudi zelo nasprotna, kar se tiče območij »primitivnih«
ljudstev, od klasičnega grškega ideala. Za te so bile značilne majhne figurice geometričnih oblik,
abstraktne uteži, maske in vsi ti predmeti pogosto okrašeni z vzorčasto površino. Izdelovanje teh
predmetov je bilo povezano s tradicijo določenega geografskega predela, zato so tudi narejeni iz
materialov, ki so bili na voljo lokalno, od kovine, patine, voska, zlata, lesa kot najpogosteje
uporabljenega materiala, pa do slonovine, kot simbolnega pomena nadnaravnih značilnosti z visoko
vrednostjo. Kljub povzemanju značilnih elementov afriškega kiparstva so imeli evropski zbiratelji in tudi
umetniki do samih stvariteljev – črncev – zaničevalen in poniževalen odnos. Tako Ladislas Szesci še v
prvi polovici 20. stoletja pojasnjuje vsebino knjige z naslovom Negro avtorice Nancy Cunord: »Črnuhi so
bili sposobni ustvariti umetniška dela zaradi njihove prirojene čistosti in primitivnosti. Lahko so kot
prizma brez kakršne koli namerne preokupacije in jim uspe v uprizoritvi svoje vizije, z gotovostjo in brez
sleherne obremenitve z zunanjim motivom.« (2004: str. 25) Tudi Picasso je nekaj časa vztrajno zanikal,
da se zgleduje po afriški umetnosti, S. Lemke pa je vztrajal, da modernizem ne bi mogel obstajati brez
primitivizma, izraz, ki predstavljata ego in id moderne umetnosti. Estetski odnos afriške umetnosti je
predstavljal tisto, kar Evropa in evropska umetnost ni bila in niti ni želela, vsaj od pozne renesanse in
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razsvetljenstva ne. Afriška umetnost ni bila definirana kot umetnost in njen namen ni bil ustvarjati
estetsko vizijo. Večina del ima verski pomen, kot nosilci nevidnih moči. Po vsem tem jih pa vrednotimo
kot estetske. K. A. Appiah trdi, da je pomembno predvsem to, da smo povabljeni jih tretirati kot
umetnost. Afriška umetnost ni več tretirana kot primitivna, manjvredna ali grda, pač pa kot sublimna in v
njej so poleg Picassa našli navdih in jo posnemali med drugimi tudi Matisse, Derain, Modigliani, Utrillo,
Brancusi …
Prav tako kot afriška umetnost, niti grško-antična umetnost ni imela namena zagotoviti estetski užitek,
kot ga poznamo danes, čeprav so Grki spoštovali formo kipa, njegovo vrednost in estetske namene, pač
pa je bil njihov namen bolj pragmatičen in specifičen – verski. Najbolj slavni kipi, ki jih danes poznamo,
kot na primer Fidiasova Atena Partenos, so bili postavljeni v božjo hišo, kjer je bog prebival in glavna
vloga kipa je bila zagotoviti božjo prisotnost. Za celotno grško antiko pa velja, da so bili grški kipi izrazito
antropomorfični, vendar ne povsem predani človeški figuri. Vemo, da so včasih predstavljali tudi motive
živali. V glavnem pa prikazujejo človeško telo, vendar za razliko od Egipčanov ali srednjeveškega gisant
ne ločujejo med božanstvi in smrtniki. Ker so bili prepričani, da bogovi prevzemajo človeško obliko
telesa, so kipe izdelovali z redom in natančnostjo. V klasični Grčiji je umetnina postala delo umetnika in
ne obrtnika, in v tem obdobju so se izpilile lastnosti, po katerih prepoznamo sodobno umetnost. Šlo je
za poglobljeno raziskovanje forme; v teoriji kipar in slikar Euphranor opisuje pojem simetrija, kipar
Poliklitus pa se natančno loti lepotnega kanona, ki izvira iz aritmetično natančne zgradbe in oba teorijo s
svojimi deli postavita tudi v prakso. Pri upodabljanju je šlo za maksimalno zmanjšanje vrzeli med
podobo in kaj upodablja, brez prikazovanja različnih starostnih obdobij človeka, brez individualnih potez
in izražanja čustev, za udejanjenje lepotnega kanona, kamor sodijo tudi Mironovi realistični kipi. Princip,
ki je natančno reproduciral resničnost in lepoto telesa, z izvzemom lepotnega kanona pa danes
označujejo za idealističnega, vendar tudi P. Bruneau, ki opisuje grško umetnost, meni, da razlika med
klasičnim realizmom in idealizmom ni povsem zjasnjena. Poleg opredelitve pojma simetrija in lepotnega
kanona, se je v tem obdobju začela razlaga umetnostne zgodovine in občudovanje umetnosti iz
preteklosti, pri čemer marmor nastopa kot prevladujoči material v kiparstvu, v helenistični dobi pa kip
prestopi tudi domači prag Grkov.
Črpanje snovi iz grško-antičnega ideala je skozi več stoletij pripeljalo do velike želje preloma s
preteklostjo. S prvimi avantgardami v umetnosti se je ta želja začela uresničevati s kubizmom, ki je hotel
prenoviti snov s prerazporejanjem geometričnih oblik in prekinjenimi linijami. Futurizem pa je hotel
ponazoriti sintezo sprememb, ki jih predmet doživi med gibanjem. Vizijo futurističnega kiparstva je
predstavil Boccioni v Tehničnem manifestu futurističnega kiparstva. Izpostavil je tudi pogled na
evropsko kiparstvo, kjer je izjavil, da se futuristično oko v grozi in gnusi oddaljuje od kipov, ki jih vidimo
kot spomenike in na evropskih razstavah, ter ti nam nudijo spektakel barbarstva in okornosti. Kritiziral je
umetnike, ki so se hoteli odpovedati tradicionalnemu konceptu kiparske forme s posnemanjem živih
modelov in preučevanjem klasične študije s prepričanjem, da lahko najde slog, ki je ustrezen
modernemu mišljenju. V manifestu poziva z vprašanjem, kdaj bodo umetniki razumeli, da je strmenje h
gradnji in ustvarjanju z egipčanskimi, grškimi ali Michelangelovimi elementi tako absurdno, kot bi
poskušali iz praznega vodnjaka potegniti vodo z vedrom, ki nima dna. K spodletelim poskusom
modernega kiparstva, ki so se pojavljali, naj bi med drugim pripomogla ekonomična potreba birokracije,
izpostavi pa Madreda Rosso kot umetnika, ki se je najbolj približal futuristični viziji. Futuristični kip
opisuje kot kip okolja, ki bi vseboval matematične in geometrične elemente modernih predmetov, ki
bodo zakoreninjeni v mišičastih linijah telesa. Kip bi moral dati življenje predmetom z upodabljanjem
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njihovih podaljškov v otipljiv prostor, kajti nihče več ne more zanikati, da se predmet nadaljuje v točki,
kjer se drugi začenja in da obdaja naše telo. V umetnosti bi morala človeška figura in predmeti živeti
zunaj logičnega pojava in kljub njim. Potrebna bi bila dokončna odprava dokončane linije iz zaprtega
kipa ter uvedba ravne linije in prikazati njeno moč, s katero bi nasprotovali baročni zunanjosti in jih ne bi
vodila k imitiranju Egipčanov, primitivcev in divjakov. Ravna linija bo živa, saj je v njej več resnice kot v
prepletu mišic, prsi, herojev in Vener, vse kar očara neozdravljivo nespametnost sodobnih kiparjev.
Ventil, ki se zapira in odpira, prav tako ustvarja ritem, kot zapiranje in odpiranje očesne veke. To je
primerjava, ki kaže futuristično navdušenje nad mehanizacijo in stroji, ki omogočajo večjo hitrost in
gibanje, kot posledico vedno hitrejše industrializacije tistega obdobja. K upodobitvi futurističnega kipa se
je treba odpovedati zaigrani gibljivosti marmorja in brona. Umetnik lahko uporablja številne materiale v
enem samem kipu in s tem priskrbi emocijo, ki jo plastičnost kipa potrebuje.
I. In tehnične lastnosti kipa
Kip se smatra takoj za umetniško zvrstjo dramo zaradi svoje tridimenzionalnosti za najbolj realistično
sredstvo izražanja. In prav zaradi te plastičnosti bi nas moral pripraviti do tega, da bi se ga hoteli
dotakniti. Teža, trdota, mehkost in barva materiala so lastnosti, ki kipu prinesejo določen izraz:
menjavanje črne in zlate barve brona ponazarja globino, belina marmorja trdnost, jasnost in spokojnost
… Črta, ki tako pri slikanju kot tudi kiparstvu igra podobno vlogo, z vijugastim gibanjem, horizontala
poziva k počitku, rahlo ukrivljena pa spominja na energijo ali konflikt. Črta, ki se ne smatra za
umetnikovo inovacijo, pač pa jo je narava ustvarila v samem telesu. Kipar pa to jemlje kot osnovo k
svojemu delu in jo predeljuje z odvzemanjem detajlov ali s selekcijo, da poudari določeno pozo. Potem
podstavek, ki služi kipu enako, kot okvir služi sliki, loči idealen prostor, katerega zapolnjuje od
resničnega, kjer je nastanjen. Biti mora iz istega materiala kot sam kip, drugače bi stal na dejanskih tleh
in v enakem prostoru kot mi. (Parker, 2005) Vse te karakteristike kipa so in še danes veljajo v krogih
akademije in kot primer klasične študije kiparstva. Tem značilnostim so močno oporekali futuristi in
pozneje druge umetniške zvrsti in gibanja, ki so gledalca/opazovalca želeli vključiti v sam kiparski
prostor s prisotnostjo in še več, da v njem sodeluje kot njegov uporabnik. Kip ima svojo notranjo logiko
in lasten pravilnik in njegova logika deluje neločljivo od logike spomenika. S to vrlino logike je
spomeniški kip reprezentacija. Nastanjen je na določenem mestu in govori v simboličnem jeziku o
pomenu ali uporabi prostora, kjer je nastanjen. Takšen spomenik je na primer konjeniški spomenik
Marka Avrelija, ki stoji v samem središču Campidoglia. Konec 19. stoletja smo bili priča izginjanju logike
spomenika. Rodinov kip Balzac je bil mišljen kot spomeniški kip, vendar ga je Rodin izdelal s takšno
stopnjo subjektivnosti, da tudi sam ni verjel, da bo to delo kadar koli sprejeto. Presenetljiva dela so
postala imenovana kip: televizijski ekrani, postavljeni na koncu ozkih koridorjev; ogromne fotografije, ki
dokumentirajo pohode po podeželju; ogledala, postavljena pod nenavadnimi koti v običajnih sobah;
začasne črte zarezane v puščavska tla … Vodilno mesto v estetiki je pač ideologija novega, ki je prikrito
sporočilo historicizma. Historicizem deluje na novem in drugačnem, da blaži novosti in zmanjšuje razlike
ter ustvari mesto za spremembe v izkušnjah, ki jih dobimo z obujanjem evolucijskega modela. Tako
postanemo blaženi s percepcijo, ki je strategija za zmanjševanje česar koli tujega v času in prostoru, kar
že tako vemo in obstaja. (Krauss, 1987) Kiparstvo zajema že vse razsežnosti našega nepredmetnega in
predmetnega sveta, od identitete posameznika z analiziranjem tuje ali umetnikove lastne DNK do
genetskega spreminjanja mikroorganizmov. Gre za hibridno umetnost, imenovano bioumetnost in
znotraj tega za molekularno kiparjenje.
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Bolj se umetnost približuje današnjemu dnevu, tem bolj zahteva teoretsko manj strog in manj
specializiran pristop sodobne estetike, če je sploh še prisotna. Že H. Lefebvre je prišel do sklepa, da je
moderna umetnost prenehala biti lepa in je postala zanimiva. In nove smeri ter nove razsežnosti v
kiparstvu ter umetnosti nasploh kažejo na to, kako se modernizem v svoji avantgardni obliki pred našimi
očmi spreminja v tradicijo, če to že ni postala. (po Erjavec, 1995) (slikovna pola 1)

Poveličevanje grdega in umetnost 20. stoletja
Dejstvo je, da lažje pridobimo poglobljenejše znanje o umetnosti, če nam je kronološko bližje. V 20.
stoletju ni več linearnih zaporedij umetniških zvrsti, ampak se prepletajo, nastajajo nove in znotraj njih
gibanja, ki jih poznamo kot gibanja moderne in postmoderne, in po H. Lehmannu druge moderne. Če
pomislimo na to stoletje, pomislimo na industrijo, s tem povezan napredek, hitrost, deformacijo,
abstrakcijo in končno svobodo. Svobodo v uporabi barv, materialov, v razmišljanju o prostoru itd.

I. Kratek pregled izražanja v zgodovini umetnosti do 20. stoletja
Od prvih abstraktnih znakov jamskih slikarij, Vener s poudarjenimi spolnimi značilnostmi,
mezopotamskih kipcev, do egipčanskih stiliziranih figur, mikenske kulture in znane Agamemnonove
zlate maske. Če je šlo na začetku za puščanje človeških sledi, kot je odtis roke, ki ga lahko vidim v jami
Castillo v Španiji, ali za upodobitev božanstev, je pozneje človek začel uporabljati svojo ustvarjalno
zavest v iskanju popolnosti. Napor, da preseže znano, videno, je bil velik korak v primerjavi s
spontanim, naključnim in poljubnim ustvarjanjem.
Prav po zatonu mikenske kulture se je umetnost drastično spremenila. Grki so v času klasične dobe
želeli ustvariti upodobitve idealnega človeka, ki bi izražal modrost in telesno skladnost ter s tem vzbudil
vtis realizma, do vključevanja čustev in nežnih oblik, skratka obvladovanje popolne anatomije. Na prvi
pogled so se Grki ukvarjali z idealnimi razmerji človeškega telesa, vendar so kot idealu popolnosti na
splošno ustrezale osebe dostojanstvenega videza, ki jih odlikujejo pogum, slog, sposobnost in nesporne
športne, vojaške in moralne vrline. Platon je odsvetoval, da se mladeniči prikazujejo grdi, kljub temu pa
je priznaval, da obstajajo stopnje lepote. (po Eco, 2008) Kot prvi filozof umetnosti je lepoto identificiral s
preprostostjo, harmonijo in proporcijo. Aristotel je imel enak pogled. Tako sta bila navdušena nad
estetsko enotnostjo, da sta jo primerjala z drugo najbolj zvezno stvarjo, ki sta jo poznala, z organizmom.
Zatem se je začel uporabljati izraz organska enotnost kot kip, ki predstavlja organsko zvezo kot
enotnost telesa. Dolgo je bilo mišljeno, kot da je organska enotnost enaka lepoti. Četudi je takšen
pogled enostranski, takrat niso uspeli v sledenju, da je objekt lahko lep tudi brez enotnosti. (Parker,
2005) Grki so poznali tudi podzemni svet, ki mu vlada zlo in kjer celo lepi ljudje zagrešijo »grda«
dejanja. (po Eco, 2008) Se pravi, da niso upodabljali samo proporcionalnih teles mladeničev in pozneje
ljubkih deklet, ampak tudi mitološki svet, kot so si ga razlagali.
Nasprotno od grške je rimska umetnost dajala prednosti prepoznavnosti in osebnosti. Tako zelo, da so
včasih tudi zanemarili preučevanje človeškega telesa. Ker je bila umetnost namenjena poveličevanju
države, je kiparstvo, tako kot reliefi, ki so bili izdelani v propagandne ali mitološke namene, in kot obla
plastika ustrezalo zahtevam države. Izrazit primer takšne moči so tudi konjeniški spomeniki ali cesarji,
prikazani kot bogovi. To je bilo tako zelo izrazito, da v Karakalovem času umetnostni zgodovinarji to
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označujejo kot krizo antične umetnosti, kjer se rimska umetnost oddalji od klasične idealizacije in vpelje
elemente resničnosti, kot je Karakalov doprsni tip, ki nakazuje krutost (slika 4).
Umetnost srednjega veka je, če primerjamo prizadevanje antične umetnosti, pomenila kar precejšnji
preobrat. S preganjanjem kristjanov se v zgodnjekrščanski umetnosti uveljavi dogmatična strogost, v
kiparstvu so telesa izgubljala obliko v prazninah in sencah. Poudarek je bil na vsebini, upoštevanju
grdote kot lepega, kot del vesoljstva, ki je božje delo in kar je božje delo, je lepo. V romaniki in gotiki
globoko verne družbe se je kiparstvo uveljavilo kot del sakralne arhitekture, ki je poudarjala njeno
izraznost in dramatičnost. Kot pošasti z Notredamske cerkve (slika 5). Tudi za pošasti so pravili, da so
lepe, ker so bitja, ki predstavljajo brezoblično snov in ker tako prispevajo k harmoniji celote. (Eco, 2008)
Rojstvo renesanse. Njena bistvena značilnost je bila želja po oživitvi antične kulture. Načela, na katerih
je temeljila srednjeveška kultura, so postavili na glavo in popolnoma spremenili oblike izražanja. Ena
izmed osrednjih osebnosti v renesančni družbi je postal umetnik in pripadal mu je položaj intelektualca.
Od zdaj naprej je umetnik nepreklicno predvsem individualen ustvarjalec in s tem je za vedno spremenil
zgodovino umetnosti v zgodovino umetnikov in njihovih stvaritev. V poznejšem 15. stoletju so se kiparji
poglobljeno posvetili študiju lepote, ki izraža zlitje anatomske in duhovne popolnosti. Michelangelovi
Sužnji (slika 10), kot tehnika »nedokončanega«, odražajo bolečino in pomilovanje in predstavljajo
Michelangelovo poetiko idealne forme, »osvobojene iz notranjosti grobega kamna. Manjerizem naj bi
bilo dekadentno nadaljevanje renesanse, zdaj pa ga opredeljujemo kot čas, ko umetnik, ki ga mučita
nemir in melanholija, ne stremi več k lepemu kot posnemanju, temveč k izraznemu. V obdobju
manjerizma so ljudje živeli v svetu, katerega vrednote so se razkrajale, in si prizadevali najti osebne
odgovore za ta svet. Nasprotno pa se je barok rodil kot izraz hotenja, da se spoštuje dogma in obnovi
stroga disciplina pod trdnim papeškim vodstvom. Glavne smernice baročnega kiparstva je postavil
Bernini, ki je v svojih delih udejanjil vse prvine kiparstva 17. stoletja: dinamične poze, zvita telesa,
izrazne kretnje in mimiko obraza, sijajno gladka površina marmorja, virtuoznost in sposobnost
posnemanja. Rokoko, ki se je razvil iz baročnega okvira in se od njega neopazno ločil. Ta vrsta estetike
ni bila povezana s teoretičnimi načeli. Izdelovali so majhne keramične kipce in dekorirali servise. Ker so
ti kipci, okrasne šatuljice ali različni deli pohištva tako ljubki, bi rokoko lahko imenovali kar obdobje
ljubkosti in cukrčka.
V prehodu iz 18. v 19. stoletje se je uveljavil nov pogled na antiko. V umetnosti je zavladal
neoklasicizem. Šlo je za gibanje, ki je kazalo naveličanost nad krivuljo in rokokojskim okrasjem, ki je
povzdigovalo plemenitost in preprostost antike. Denis Diderot, francoski pisatelj in filozof v dobi
neoklasicizma, se je trudil, da bi krepost postala privlačna, pregreha pa zoprna in smešna. Trdil je, da je
pojem lepote neločljivo povezan z dobroto in s krepostjo. V kiparstvu se neoklasicistična estetika kaže s
čistimi oblikami in poudarjeno strogostjo. Kiparji so iskali navdih pri antičnih kipih in reliefih, poudarjali pa
so hladnost, ki so jo zamenjevali za purizem – čistost. V likovni umetnosti je romanika zavrgla grškorimsko antiko kot za vse veljaven vzor in se uveljavila kot reakcija proti tiraniji neoklasicizma. V ospredje
je postavila posameznika in kraljestvo hladnega razuma nadomestila z rahločutnostjo, strastjo in
domišljijo. Z romantiko je patologija nehala biti nekaj izjemnega, bizaren predmet, ampak je postala
sestavina človekove podobe. Franz Xaver Messerschmidt je dokumentiral blaznost in bolezni, ki se
zrcalijo v njegovih Značajskih portretih (slika 6). Čeprav se je tradicija krhala že v romaniki, pa je
največjo krizo doživela v realizmu.
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Do realističnega gibanja je prišlo zaradi škandala »Salonom zavrnjenih«. Osrednja tema realističnih
kiparjev je bil človek. Dela Augusta Rodina, ki velja za največjega realističnega kiparja, niso površinsko
gladka, kot pri starejši generaciji, pač pa so polna vboklin in izboklin, v katere se lovi svetloba in ustvarja
iluzijo življenja. Rodin je bil inovator in je hotel, da imajo njegovi liki, čeprav realistični, tudi simbolično
vrednost. V impresionizmu in postimpresionizmu je bilo kiparstvo v senci slikarjev, ki so zavračali
simetrijo, nepremičnost, red in čistočo. Razlikovanje med ospredjem in ozadjem, frontalna osvetljava, ki
bolj poudarja chiaroscure figure, opredelitev risbe, uravnoteženost volumnov in barv ter
monumentalnost oblik niso bili več pomembni. Mnenje o kiparstvu se je poslabšalo predvsem zaradi
preživelega akademizma in poznoromantičnega spomeniškega kiparstva, namenjenega opremi mest in
grobov. Izšla je tudi Baudelairova kritika Zakaj je kiparstvo dolgočasno (1846). Čeprav kiparstvo ni bilo
primerno za raziskave o brezsnovnosti stalno spreminjajoče se oblike, se je plastika osvobodila
priložnostne retorike in drobnjakarskega verizma. Na primer Bonard se je zlasti zanimal za otipljivost
skulpture ter za razmerje med površino gmote in svetlobe v prostoru. Paul Gauguin je v svoja dela
vdihoval zahodna kiparska izročila, s katerimi je pretrgal in začel s fazo prvinskih lesenih plitkih reliefov.
Medardo Rosso je prispeval k mednarodni kiparski izkušnji med impresionizmom in simbolizmom. V
delu Vratarka je vtkal spoznanje o prepletanju subjektivnega in objektivnega videnja ter o zlitju lika z
ozračjem (slika 7).
Za obseg, ki ga ima zgodovina umetnosti, je pregled resda zelo skop in mu samo list papirja težko sledi,
vendar pa so poudarjene glavne značilnosti posameznih obdobij. Na hitro lahko vidimo preskoke,
vrnitve in dopolnitve ter izjeme estetskih meril preteklosti, seveda s poudarkom na kiparstvu. Nedvomno
je največji pečat v zgodovini evropske umetnosti pustila antika, ki je s svojim duhom vladala vse do prve
polovice 19. stoletja. Kot odgovor na krizo, ki je obstajala v zmedi meril kakovosti, do katere je prišlo v
romantiki, je nastal …

II. Modernizem in nova merila kakovosti
V prvi polovici tega razdelka se nanašam na esej Clementa Greenberga Moderno in postmoderno, v
katerem poda svojo definicijo »modernizma«: Označuje zgodovinsko – in ne zgolj kronološko –
opredeljiv pojav: nekaj, kar se je v nekem času začelo in danes morda živi še naprej, ali pa morda tudi
ne. Kar danes z gotovostjo lahko poimenujemo modernizem, je nastalo sredi 19. stoletja. Najprej
krajevno omejeno v Franciji (z Baudelairom v književnosti in Manetom v slikarstvu), kjer se je prvič
pojavil tudi v kiparstvu. Bil je bolj drža in usmeritev k merilom in ravnem, predvsem in izključno v
pogledu estetske kakovosti. Modernisti so ta merila jemali iz preteklosti, iz najboljšega v preteklosti. Ne
toliko iz vzorov v preteklosti, bolj je šlo za destiliranje in filtriranje estetske kakovosti. Ni šlo za
posnemanje preteklosti, temveč da bi ji postali enaki. Biti moderen je pomenilo obdržati se pred
preteklostjo. Seveda so že v preteklosti iskali svoja merila kakovosti. Vprašanje je, kako jih je nekdo
iskal in s kakšno nujo. Modernizem je reagiral na romantiko, tako da je poudaril tisto, kar je otipljivo,
tisto, kar je natančno. Predvsem se je opredelil s tem, da mu je pomembna prenova meril kakovosti, kar
je dosegel s kritičnim in manj spoštljivim ravnanjem s preteklostjo. Tako je merila kakovosti napravil
aktualna, se pravi, da se je težišče premaknilo od posnemanja k samostojnemu poustvarjanju. Da je bila
estetska kakovost dosežena, je bila potrebna inovacija, kar imajo pogosto za znamenje modernizma in
morala je biti radikalnejša in nenadna. Z modernizmom so poleg inovacije povezovali tudi upor in če je
upor resnično pripadal modernizmu, mu je takrat, ko so menili, da je potreben zaradi interesov estetske
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vrednosti. Treba ga je razumeti kot poskus ohranjanja, kot nenehno stremljenje k varovanju ogroženih
estetskih meril kakovosti. Umetniki so si v vseh časih prizadevali za izstopajočo estetsko kakovost, tisto,
kar pa umešča modernističnega umetnika in mu daje identiteto, pa je predvsem njegova reakcija na
okrepljen občutek ogroženosti estetskih vrednot na trgu, ki se je že vzpostavil in si je tudi priboril
prevladujoč položaj.
Zatorej: Modernizem obstaja v nenehnem stremljenju k zaustavitvi propadanja estetskih meril kakovosti,
ki jih je v industrijski družbi ogrožala relativna demokratizacija kulture. Umetnost ni več dolžna učiti
ničesar, ničesar ali nikogar ji ni treba slaviti ali poveličevati, ni ji treba podpirati interesov, ima svobodo in
se lahko distancira od religije, politike in celo morale. Njena edina dolžnost je, da je kot umetnost dobra.
(Greenberg, 1999)
Skratka, gre za obdobje, ko so nastopile velike »zgodovinske avantgarde«, za zaton figurativne in
začetek abstraktne umetnosti, uvajanje novih idej in materialov. Razvoj v znanosti in njeni tehnologiji je
z rentgenskimi žarki in mikroskopi ljudem ponudil nov pogled na resničnost. Umetniki niso več čutili
potrebe po upodabljanju iluzionistične realnosti. Vsak element je postal enako pomemben kot celota, od
nje so se ločili in ustvarili drugo novo celoto. Šlo je za proces poenostavljanja oblike, za prevladujoče
oblike, za umetnost predstavljanja. Ta pojav, ki je spremenil vsa pravila kompozicije, je bil kubizem.
Kubisti se niso želeli ločiti od stvarnosti, skušali so prodreti v njeno globino, raziskati njene najskrivnejše
vidike in ponuditi čim več in formacij o njej. Kot Arhipenkova Glava (slika 8), ki je sestavljena iz
geometričnih elementov in prikazuje njene najznačilnejše vrednosti.
Umberto Eco grdoto avantgardistov opisuje kot formalno grdost, kakršno je organsko neskladje med deli
celote. Umetniki so se trudili, da bi osupnili širšo javnost, ki ni bila samo osupla, temveč se je zgražala.
Eco izpostavi esej Carla Gustava Junga, kjer grdoto označuje kot grdoto današnjega dne, znamenje in
napoved velikih sprememb, do katerih mora še priti. Se pravi, kar bomo jutri občudovali kot veliko
umetnost, se nam danes še zmeraj utegne zdeti grdo in da okus vedno zaostaja za pojavi novega.
Avantgarde so poskušale porušiti sleherni red in percepcijsko uveljavljeno shemo ter se skušale
dokopati do novih načinov spoznanja, ki bi prodrlo v najbolj skrite kotičke nezavednega, v globočine
neobdelane snovi, pri tem pa obsojalo odtujenost sodobne družbe. Theodor W. Adorno v estetski teoriji
poudarja, da je v umetnosti potrebno prav tisto, kar je kot grdo potisnjeno na stran, da bi s
prikazovanjem grdega obtoževala svet, ki ga ustvarja in poustvarja po svoji podobi. (Eco, 2008)
Moderno niso zaznamovala samo avantgarda gibanja, zaznamovali sta jo tudi 1. in 2. svetovna vojna.
Nekatera gibanja so vojno pozdravljala (futurizem med 1. svetovno vojno), druga pa so proti njej
nasprotovala in opozarjala na njeno nečlovečnost. To prepričljivo v svojih delih prikazuje Ossip Zadkine
(slika 11).
Vzporedno z izbruhom 1. svetovne vojne se je pojavilo gibanje, ki je v osnovi zavračalo kakršno koli
obliko kulture, umetniškega ustvarjanja in vsako povezavo, organsko, razumno komunikacijo. Ta
naravnanost se je s širjenjem in krutostjo vojne še poglobila. Dadaizem je zavračal idejo o »ustvarjanju
umetnine«. Pojavilo se je kot nasprotje eksperimentiranju in vnetemu razlaganju idej. Dadaisti so izbirali
banalne, vsakdanje predmete, ki sami po sebi sicer nimajo estetske vrednosti, vsebujejo pa vrsto
alegoričnih, simboličnih, konceptualnih vrednot, tudi po zaslugi naslova, ki jim ga je dal umetnik,
pogosto z dvojnim pomenom in s humoristično dvoumnostjo. Pogosto je bilo mišljeno, da so bili umetniki
povezani z dadaizmom, proti umetnosti, toda bolj natančna opredelitev bi bila, da so bili proti
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estetskemu v umetnosti. Pozdravljali so kaos, neracionalnost, kot najbolj primeren odraz temu, kar se je
dogajalo v vojnem stanju Evrope. Bili so proti vsemu, kar je zaviralo njihov izrazni potencial, zavračali so
vse, kar je bilo tradicionalno. V dadaizmu so se razvile nove tehnike v umetnosti, med njimi asemblaž
(assemblage) in ready-mades. Pod ready-mades se je podpisal Marcel Duchamp (slika 16), ki je
izzivalno razglašal za umetniška dela predmete za vsakdanjo rabo in zatrjeval, da jim takšno vrednost
daje zgolj umetnikova volja.
Nekatera temeljna dadaistična načela je povzel nadrealizem. Eno izmed teh je bilo pojmovanje
neomejene svobode in popolne medsebojne prepletenosti umetnosti in življenja. V nasprotju z
dadaizmom je nadrealizem tem načelom vdihnil pozitivno in konstruktivno noto. Joan Miró je bil del
skupine, ki so jo sestavili, da bi določili smernice umetniškega iskanja. Pa vendar, ker je imel vsak
umetnik svojo predstavo, je težko določiti značilnosti enotnega nadrealističnega sloga. V glavnem je šlo
za preseganje resničnega s pomočjo vizij, halucinacij in asociacij. Miró se je pri štiridesetih posvetil
kiparstvu, vendar so tako v njegovih kipih kot tudi slikah prisotni neizčrpna domišljija, igrivost, svežina in
živost barv (slika 12). Na nove estetske vrednote so vplivale Freudove psihoanalitične teorije in so se
porajale z navidezno nezdružljivimi resničnostmi. To lahko opišemo že z zelo dobro znano definicijo
lepote, ki si jo je Max Ernst izposodil pri Lautréaumontu: »Lepo kot naključno snidenje šivalnega stroja
in dežnika na operacijski mizi.« Za velik prispevek k moderni umetnosti je poskrbel surrealistični
predmet, katerega elementi imajo izvor iz vsakdanjega življenja, v surrealističnem predmetu pa dobijo
drugačen pomen.
Novonastale estetske vrednote in gibanja je začela ogrožati 2. svetovna vojna. Nacisti so moderno
umetnost razglasili za bolno z razstavo »Izprijena umetnost« (Die entartete Kunst). Nemško kiparstvo
naj bi črpalo iz klasike, bila monumentalno in simbolizirala naj bi upravičenost do oblasti. Kot slikarstvo,
grafika in arhitektura, je tudi kiparstvo imelo propagandne namene. Kipi nemških kiparjev Josefa
Thoraka in Arna Brekerja so izražali ideologijo nacistične umetnost in jih označujejo kot kipe sterilne
estetike tretjega rajha. Za izrojeno je bila označena vsa abstraktna umetnost, ki je imela kvarni vpliv, ker
ni upodabljala sveta takšnega, kot je. Med njimi so bila ekspresionistična, kubistična, dadaistična dela in
druga. Že pred uradno razstavo »izrojene umetnosti« so priredili vrsto »sramotilnih razstav« in v muzeju
uredili »prostore umetniških strahot«.
Po 2. svetovni vojni se je pospešila globalizacija kulture, čedalje bolj se je uveljavila nefigurativna
umetnost, ki je s še drznejšimi eksperimenti razvijala ideje in likovno govorico avantgard iz prve četrtine
stoletja. S pospeševanjem globalizacije in s tem tudi gospodarske rasti je prišel v ospredje material, ki je
drastično sprva olajšal vsakdanje življenje. To je bila plastika; v industriji to obdobje po 2. svetovni vojni
imenujejo plastična doba. Plastika je bila preprosta in cenovno ugodnejša za pridelavo, predelavo in
izdelavo vsakdanjih predmetov, ki nas obkrožajo. Ta material se je postopoma začel vedno bolj in
hitreje in pogosteje uporabljati tudi kot kiparski material.
Pojavili so se tudi novi pojmi, skupine in gibanja:
Art Brut (surova umetnost) je pojem, ki se ga je spomnil Jean Dubuffet. Želel je označiti in ovrednotiti
stvaritve »umetniških posebnežev«, kjer jim ne vlada umetnost poklicnih intelektualcev. Cenil je
predvsem ustvarjalno moč, ki jo je bilo po njegovem mnenju mogoče prepoznati tudi v delih duševnih
bolnikov. Ljudje, ki so ustvarjali, so bili večinoma prikriti – proletarci, otroci, ženske in imuni na
umetniško kulturo. Materiali, ki jih uporabljajo, so pogosto naključno najdeni in pobrani, ki jih združujejo
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in oblikujejo zelo svobodno. Leto pozneje je nastala skupina Cobra, ki je sprejela program, ki poskuša
umetniškemu dejanju povrniti spontanost in silovitost. Kiparstvo Cobre je prakticiralo vztrajanje pri
izročilih primitivizma in ljudske umetnosti, povzema pa tudi nekatere izkušnje nadrealizma.
V šestdesetih letih 20. stoletja pa je moderna prišla v hudo krizo, ki je povezana z zlomom njenega
idealizma. Začne se obdobje pozne moderne ali, kot jo opiše J. Meinhardt, radikalizacija projekta
moderne:

III. Postmoderna
Prelom idealizma moderne, njene vere v estetsko ozadje se je začel že z dadaisti in Marcelom
Duchampom. V dadaizmu so ponovno odkrili dela umetnikov, ki so veljala kot neodadaistična. Analitična
in kritična umetnost se idejam moderne vseeno ni povsem odpovedala, zato to obdobje imenujemo tudi
pozna moderna. Zrušil pa se je estetski svet, estetsko-duhovno onstranstvo materialnega sveta in je
uničil bistveni del tistega, kar je do tedaj veljalo kot umetnina. Ne obstajajo več niti zvrsti, ki so vnaprej
opredeljene kot umetniške, niti vnaprej ne obstajajo več določene razlike med umetniškimi deli in
drugimi tipi predmetov. Duchamp, ki je eksplicitno odklanjal ustvarjanje umetnin, je premaknil pojem
umetnosti in s tem področje estetskega zaznavanja in estetskega izkustva na vsakdanje predmete.
Njegov koncept ni več meril na koncept proizvodnje slik ali umetniških del, temveč na raziskovanje
estetske funkcije posebnih stvari iz vsakdanjega življenja. Duchamp je želel izbrati predmet, ki bi pustil
opazovalca hladnega in ki ne izzove nobenih estetskih emocij.
M. Duchamp: »Ko sem odkril svoje ready-mades, sem nameraval ustaviti estetski vrvež. V
neodadaizmu pa uporabljajo ready-mades, da bi v njih odkrili estetsko vrednost! Sušilnik za steklenice
in pisoar sem jim vrgel v obraz kot izziv, in zdaj ju občudujejo kot tisto estetsko lepo.« (M. Duchamp
1964: str. 212)
Nova umetniška dela ne omogočajo več tega, da na specifičen način gledamo, temveč omogočajo, da
na specifičen način razmišljamo. V neodadaizmu in delih novih realistov so nastale prve mešane forme,
v katerih se je poleg tradicionalne estetske kompozicije pojavila estetizacija golih predmetov. Novi
realisti so se želeli postaviti po robu takrat prevladujoči abstraktni umetnosti. Posegli so po dadaističnem
ready-mades, ki pa so ga zdaj razstavljali v njegovi surovi ekspresivnosti in se odpovedali kakršnemu
koli slikarskemu posegu v smislu informela. Odkril je odpadke industrijskega sveta in drobce uničenih
predmetov, ki jih je sestavljal v nove oblike. Tako je na primer odpadke predstavil Arman v seriji
Smetnjaki in seriji fetišev (slika 14).
Na prehodu moderne v postmoderno pa se je pojavila prva manifestacija Funk arta. Ta besedna zveza
ima več pomenov: funky smelly, gnil, smrdljiv; šok, šokanten, brca itd. Na tej prvi razstavi je bila
nenavadna akumulacija odvečnih stvari, kratkoživih materialov, odpadkov, najdenih v zabojnikih za
smeti, ki so jih umetniki označili za funk in jih nato pustili na kraju samem, da bi še bolj poudarili
kratkotrajni značaj stvaritve. Najprej je šlo za raziskovanje krhkosti materialov, efemernosti,
nedokončanega, vulgarnosti predmetov malomeščanskega sveta. Funk art se ne zmeni za estetiko niti
za moralo in pogosto uporablja gradivo z erotičnimi in skatološkimi konotacijami.
Pop art pa ni uporabljal pravih in resničnih predmetov, niti ni uporabljal ready made dadaizma, temveč
njihove predelave poudarjenih razsežnosti barv. Pozival je k estetskemu recikliranju navlake. Claes
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Oldenburg je pretirano povečeval banalne predmete in spreminjal v monumentalne skulpture zidarske
žlice, tube z zobno kremo ali ščipalke za perilo. Iz mavca ali papirnate kaše je oblikoval živobarvne jedi,
kot so sladice, kosi mesa ali izdeloval mehke »skulpture« pretiranih dimenzij in grotesknih oblik, ki so
predstavljale stikala, pisalne stroje, umivalnike in druge predmete za vsakdanjo rabo (slika 15). Ko so
ponovno obudili gibanje Funk, je pop art izgubil svojo ostrino in neposredno berljivost, ki je bila zelo
priljubljena pri newyorških umetnikih in je postal Shoker Pop ali Acid pop: konstrukcije, asemblaži
slikarstva in kiparstva, namerno poudarjanje slabega okusa, kričeče barve, brez osrednjega motiva,
naključno mešanje materialov. Spoj funka in popa z nadrealističnim pridihom je prišel do izraza zlasti v
ambientnih skulpturah Edwarda Kieholza (slika 17), sarkastičnih mizanscenah, ki so se norčevale iz
ameriške družbe in njenih ustaljenih vrednot. Kot reakcija na umetnost, podrejeno tehnologiji (Op art) in
porabniški družbi (Pop art), pa poskuša revna umetnost v provokativnem duhu »dekulturacije«
vzpostaviti neposreden stik z naravnimi materiali – zemljo, ogljem, kamnom, steklom, tkaninami,
rastlinami, živalmi, in ne išče estetike v osiromašenju. Za podobno naravnanost gre pri novih realistih, ki
so za svoja dela uporabljali najbanalnejše drobce vsakdanjika, kjer so stroge kompozicije prevzele
ekspresionistične vrednosti, stvarnost pa je bila predstavljena čustveno in dramatično. Umetnik revne
umetnosti, konkretno G. Celant, pa ima v mislih razširitev obsega predstavnosti umetnosti, razmišljanje
o materialih, ki jih umetniki uporabljajo in ki že zdavnaj nimajo prav nobenega stika z »lepimi
umetnostmi« (Brejc, 2000). Resničnost je upodabljala bolj z razumom, kot pa s čustvi. Revna umetnost
ali Arte povera se zavzema za sedanjost, naključnost, nezgodovinske dogodke. Osrednja osebnost
italijanske revne umetnosti je bil Michelangelo Pistoletto. Z Venero cunj (slika 13) odseva ne samo
italijansko klasično preteklost, temveč tudi vprašanje forme, materiala in mesto umetnosti v
spreminjajoči se družbi. Na kip je naletel v trgovini, ki je prodajala vrtnarsko okrasje. Marmorni kip
Venere, ki gleda proti kupu starih cunj, nakazuje oddaljevanje od preteklosti in hkrati trk med
zgodovinskim in sodobnim. Dialog med nasprotji se nadaljuje v igri med trdo/mehko, formo/neformo,
cenjenim/ničvrednostjo, monokromatičnim/barvnim, unikatnim/običajnim in med kulturo in vsakdanjikom.
GRAV je zavračal individualistično pojmovanje umetnosti, poudarjanje anonimnosti, zavračanje
odvisnosti od umetnostnega trga in, kar je za naš pregled grdega pomembno, zavračal je tradicionalne
kulture in estetske okvire. Poudarjali so pojem multipla, nestabilnost stvaritev in sodelovanje občinstva.
Skozi svoja dela so preučevali različne vrste gibanja v umetnosti, upoštevali so različne volumne in
strukture, barve, reliefe in sodobne materiale (plastične snovi, kovine, pleksi steklo, zrcala). Njihove
reciklaže kažejo na opuščanje pojmov slikarstva in kiparstva ter vsebujejo objekte, programske slike,
ambiente, spremenljive strukture. GRAV se je udeleževal velikih razstav kinetične umetnosti.
Predstavniki kinetične umetnosti so se navduševali nad industrijskim napredkom in pri svojem
ustvarjanju so uporabljali tehnološke materiale, orodja in postopke. K sodelovanju so želeli, tako kot pop
art, pritegniti občinstvo. Kinetične konstrukcije, ki so se premikale zaradi njihovih lastnosti, vgrajenih
mehanizmov ali pa jih je potisnil v gibanje sam gledalec. Dela so bila zasnovana z matematično
natančnostjo in niso razkrivala slogovnih značilnosti avtorjev ali njihovih čustev, omejevala so se na
prikazovanje samih sebe.
Kiparski materiali in stvaritve, ki so kot kinetična umetnost obsegale geometrične oblike, vendar so bile
predvsem stroge in hladne, je bila bistvena značilnost minimalne umetnosti, minimal art. Označevali so
jo tudi z imeni ABC art, cool art, object sculpture, primary structures ali literalsit art. Zaradi
monumentalne zasnove so bili v neposrednem odnosu z okoljem in dobili značaj arhitekturne stvaritve,
po katerih se je gledalec lahko tudi sprehajal.
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Umetnost si je čedalje bolj prizadevala, da neposredno vključuje gledalce. Za razliko od kinetične in
minimalne umetnosti pa je konceptualna umetnost navajala gledalce k daljnosežnemu razmišljanju, s
postavljanjem ugank z najpreprostejšimi idejami, pri čemer pa se ni odrekala travmatskim
presenečenjem. Konceptualisti so se naslonili na Duchampa in njegovo načelo, po katerem je misel,
koncept pomembnejši od umetniškega ustvarjanja, umetniški predmet pa je le negibna vizualna
predstavitev ideje, ki ga je spočela. Gino de Dominicis je na beneškem bienalu razstavil duševno
prizadetega mladeniča, ki je sedel na zamejenem prostoru in se izpostavljal pogledom gledalcev. To so
bili izzivi, ki so spodbujali psihično odzivanje občinstva.
Način, kako direktno pozivati široko javnost in šokirati občinstvo z namenom, da ponovno ovrednotijo
svoje predstave o umetnosti in odnosa do kulture, se je imenoval performans – happening. Smatral se
je kot način oživljanja mnogih formalnih in konceptualnih idej, na katerih je temeljila umetnost. Kot
orožje so nenehno uporabljali živo gibanje proti konvencionalni uveljavljeni umetnosti. Bila je neke vrste
hibridna umetnost, kjer so se prepletali gledališče, glasba, književnost, slikarski in kiparski načini
izražanja. (Goldberg, 2001) Osrednji material, ki so ga uporabljali, če ga lahko tako označim, je bilo telo
izvajalcev happeninga. Izvajalci so bili že vnaprej pripravljeni nanje, le končni izid ni bil popolnoma
predvidljiv. Nekateri so bili skrajno nasilni in so se naslanjali na raziskovanje človeškega vedenja.
Špricali so se s krvjo žrtvovanih živali, hlinili epileptične napade, iztrebljali pred gledalci, mazali z lastno
krvjo in iztrebki. S happeningi so se ukvarjali tudi umetniki pop arta in mednarodnega gibanja Fluxus.
Predstavnik slednjega gibanja je bil tudi Joseph Beuys. Beuyseva utopična vizija njegovega socialnega
kipa je bila »celostna oseba«, v kateri narava, mit, znanost, intuicija in razum postanejo eno. Kip je videl
kot tekoči proces med organskim življenjem in stabilnostjo, med kaosom in jasnostjo, med toploto in
trdoto. Razglasil je razširjeno umetnostno polje, kjer so snov za umetniško delovanje vsa življenjska
področja. Tako si je na eni izmed manifestacij Fluxusa pozlatil in namazal glavo z medom in takšen
mrtvemu zajčku v naročju razkazoval slike in kipe v umetnostni galeriji (slika 18). In podal tezi:
»Umetnost je življenje« in »Misel je kip«.
Kot »kiparski material« in estetsko orodje je svoja telesa uporabljal tudi Body art. Začelo se je z
Duchampovo ironijo, ko je dal umetniški pomen svojemu telesu in ga spremenil v umetniško delo s tem,
ko si je, na primer, prekril obraz z brivsko peno, da bi spremenil lastne poteze in vse to dal ovekovečiti s
fotografijo, in je odmevala v delih P. Manzonija. Ta je za Žive kipe uporabil živa telesa, se na njih
podpisal in jih opremil s spričevalom o prisotnosti, potem prodajal svoje iztrebke po gramih in dnevnih
cenah zlata. Body art pa velja za mazohistično umetnost. Umetniki so s krvavimi posegi v lastno telo
želeli izraziti eksistencialne stiske in nasilje. Tudi ko telo ni bilo predmet dejanj, ki so zadajala bolečino,
so umetniki maličili njegovo podobo.
Pred pragom novega tisočletja se je v osemdesetih odvijalo obdobje »Novo angleško kiparstvo«. Kot
osnovno gradivo za svoje skulpture so se uporabljali predmeti za vsakdanjo rabo. Predelava predmetov
s sestavljanjem, z razstavljanjem in s ponovnim zlaganjem vodi k nastanku nepričakovanih podob,
močnejših od predmeta kot takšnega, saj je na ta način vzpostavljena neprestana napetost med
stvaritvami narave in človekovimi posegi vanjo. Kip pogosto uporabljajo kot instrument humorne naracije
in je kot malo čustveno gledališče, v katerem se ostanki porabniške družbe povezujejo z ustvarjanjem
neke druge resničnosti z močjo imaginacije, ki izhaja iz otroštva. V naslednjem desetletju se je razvila
skupina YBAs ali Young British Artists, katere glavni predstavnik je bil Damien Hirst, ki je v svoja dela

22

vključeval mrtve živali, kot so morski pes, krave in ovce. Glavna domena skupine je bila šokirati (slika
9).
Sredstva, ki jih uporabljajo kot material performerji, umetnik Body arta, skupine YBAs in tudi drugi, bi jih
lahko označili kot grde same po sebi. Tako U. Eco v knjigi Zgodovini grdega razlikuje pojav grdega po
sebi (izločki, razpadajoča mrhovina, človeški iztrebki, razmazani po človeškem telesu) in že prej
omenjeno formalno grdost.
Junk art ali Trash art je kot del upora moderne proti uporabi tradicionalnih materialov v umetnosti in kot
nenehna želja, da je v umetnost lahko narejena iz česar koli, prvič izpostavljen že na polovici 20.
stoletja. S to besedno zvezo je L. Alloway opisal umetniška dela, narejena iz zavrženega materiala,
pokvarjenih strojev, starih oblek, hlodov, starega papirja in drugih najdenih materialov. Sledovi Junk arta
se začnejo že z Duchampom, Picassom, Swittersom, Rauschenbergom in se pojavljajo v gibanjih
dadaizma, Arta Povera, Funk arta, Novem realizmu in kot podvrsta Found arta. Njegova glavna
identiteta pa ostaja uporaba banalnega, navadnega, vsakdanjega materiala. Čeprav se je kot gibanje
šele ali že uveljavilo v petdesetih letih 20. stoletja, je priljubljenost, kar je danes smatrano kot sodobna
umetnost z modernim pogledom na estetiko, tako velika, da se odpadni predmeti pojavljajo v mnogih
tipih umetnosti, tako kot v slikarstvu, kiparstvu, asemblažu, instalaciji in konceptualni umetnosti.
Sicer pa so modernost, postmodernizem in politične avantgarde le nekatere izmed tem, ki so zahtevale
teoretsko manj strog in manj specifičen pristop sodobne estetike. Nič več ne zapirajo umetnikov zaradi
njihovih izjav, nič več niso heroji in mučeniki, postali so prvenstveno proizvajalci simbolnih dobrin.
Instalacije kažejo materiale ter njihove oblike in teksture. Modernizem se v svoji avantgardni obliki pred
našimi očmi spreminja v tradicijo. Estetika danes ne nastopa več kot predpisan sistem, ki določa, kaj je
umetnost in izloča umetnost. (Erjavec, 1995) Grdo avantgarde smo sprejeli kot nov model lepote in
postal je predmet novih oblik trgovanja. (Eco, 2008)

IV. Novo tisočletje in ekologija
Fluggov zakon: Ko hočeš potrkati po
lesu, ugotoviš, da je svet narejen iz
aluminija in plastike.
Z neverjetno hitrim razvojem tehnologije si je tisti del človeštva, ki živi v procesu globalizacije, močno
olajšal vsakdanje življenje. Vendar smo si z vsako novo »rešitvijo«, ki pospešuje način življenja, ustvarili
probleme, kot posledica te rešitve. Eden osrednjih problemov zadeva ekologijo. Ogromna količina smeti,
ki se jih navidezno znebimo s ciljanjem v koš za smeti, je za dobo še mnogo zanamcev večna. Lahko
kar rečemo, da se je pojavil nov trend – ekologija, recikliranje, ki je močno povezano s potrošništvom.
To je postal nov motiv pri ustvarjanju v umetnosti in plastika ter smeti, kot eden prevladujočih materialov
v kiparstvu.
Dela Maye Lin z razstavo Recycled Landscapes (Reciklirane krajine) nadaljujejo njene raziskave naše
povezanosti z okoljem. Obsegala so konstelacijo osmih »planetov« manjše velikosti, ki jih je
poimenovala Asteroidi. Dva izmed njih (slika 19) sta sestavljena iz deških in dekliških otroških igrač, ki
so bile ljubljene, uporabljene, izrabljene in zavržene, ter so eden najbolj kulturno obremenjenih
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predmetov in hkrati najbolj prikupni. Ti kipci so sestavljeni iz vsakdanjih predmetov z ritualnimi,
čustvenimi in potrošniškimi vrednotami.
Nekoč kot znanstveni pripomoček, danes pa osnovni pripomoček slehernega človeka »napredne
civilizacije«, je računalnik postal tudi sredstvo za izražanje v umetnosti kot pripomoček »včerajšnji«
umetnosti, ki jo nekateri označujejo kot hiperrealistično umetnost. Skupaj s televizijo je to presežek v
umetnosti, kar se tiče otipljivega, ki si ga verjetno nikoli prej niti niso zamislili. V ospredje prihajata
videoumetnost in grafično oblikovanje, tudi kot odgovor na potrošništvo in rapidni razvoj tehnologije, kot
tudi v službi te družbe. S podatki, integriranimi v vezje, so nekateri že doživeli svoj konec, drugi pa ga še
čakajo. Govorim o prenosljivih medijih zapisa podatkov, bodisi glasbe ali drugih dokumentiranih
dogodkov. Videokasete, vinil plošče, radio kasete in CD-ji so postali prikladen kiparski, pa tudi slikarski
material z jasnim sporočilom hitrega razvoja in hkrati hitre minljivosti, ter kot neobstojni medij, verjetno
tudi mrk arhiva digitalne dobe.
Jean Shin je poznana po svojih monumentalnih instalacijah, ki transformira vsakdanje predmete v
eleganten izraz identitete in skupnosti. Sound Wave (Zvočni val) (slika 20) je njeno delo, kjer je stopila
vinil plošče in jih oblikovala v obliki kaskadnega vala. Rezultat je kip, ki govori o neizogibnih valovih
tehnologije in upodablja vsako naslednjo generacijo zastarelih medijev. Z delom tudi meri na dejanski
manifest kratkotrajnosti, minljivosti glasbe, kot tudi glasbeni okus posameznika.

V. Lastna refleksija
Pogled na umetnost s perspektive dekade 21. stoletja je združitev vseh estetskih meril, določen nehote
ali hote v preteklosti umetnostne zgodovine. Izkušnje, ki so jih doživeli predhodniki s tokom manifestacij,
gibanj, skupin in dlje v zgodovini v smislu verovanj, doseganja estetskih popolnosti, so se prenesle v
tretje tisočletje, kjer jih sprejemamo in so že v naši podzavesti kot estetska merila. Merila, ki jih zaradi
nenehnega bombardiranja informacij in podob, tako pomirjajočih kot tudi vznemirjajočih, na katere smo
postali že imuni, v kolikor nismo direktno v stiku s situacijo, težko presežemo. Znotraj teh estetskih meril
smo ustvarili »novo« filozofijo umetnosti, novo vrsto evalvacije, ki je podvržena že slehernemu
posamezniku v smislu pomembnosti individuuma kot akterja naše družbe. Umetnost se je s to
vpletenostjo posameznika, ki mu je bila dana tudi svoboda govora, močno usidrala v nujo potrošništva
in s tem začela graditi estetske kakovosti, ki služijo komercialnim namenom. Če si smem drzniti, danes
umetnost, v smislu »sodobnih« estetskih meril, odgovarja na probleme, ki so danes aktualni, kot so
potrošništvo, politika, ekonomija, ekologija, zabavna industrija. To je seveda samo eden izmed vidikov,
kot trenutno najbolj izpostavljenega in modernega. Ne nanašam se samo na prevladujoči motiv, pač pa
tudi na material, ki predstavlja snovni del »problema«. Maurizio Cattelan s svojimi kiparskimi deli, ki jih
pogosto združuje s performansi, pogosto provocira in izziva vrednote sodobne umetnosti s pomočjo
ironije in humorja (slika 20). Ne zavzema kakršnih koli moralnih ali ideoloških stališč in v svojih delih
pretanjeno krši meje tolerance. Vseeno je eden najbolj znanih italijanskih umetnikov, mednarodno
priljubljen tako pri kritikih kot tudi širšemu občinstvu. Čas, v katerem živimo, in način, ki ga živimo, ima
globalni efekt na umetnost. Umetnost prakticira vse oblike, vse strategije, ne glede na geografsko lego.
V sodobno umetnost se vključujejo umetniki vseh celin. Kar nam je prinesla zgodovina, so različni
aspekti estetskega in to je tudi značilnost sodobnega umetnika kot posameznika. Predstavitev teh
aspektov v enem samem delu pa omogoča zaradi svoje tridimenzionalnosti in otipljivosti tudi kiparstvo.
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Teoretičnega dela
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Personifikacija človeške figure
Človeške figure od natančne interpretacije realnosti z izjemo nenaravne velikosti, do personifikacije
psihičnega z moralno nespodobnimi motivi v okviru izraza »Abject Art«, ki se nanaša na reprezentacijo
s koreninami v psihosomatskem stanju in do miniaturne podobe Hitlerja v molitveni pozi, kot ikone
strahu.

Slika 1:
Ron Mueck. Big Man, 2000.
Mešani materiali,
203.2 x 120.7 x 204.5 cm.
Hirshhorn Museum and
Sculpture Garden, Smithsonian
Institution, Washington, D.C.

Slika 2:
Kiki Smith. Brez naslova, 1990.
Vosek in pigment,
Naravne velikosti

Slika 3:
Maurizio Cattelan. Njemu, 2001.
Instalacija v faergfabriken,
Center za sodobno umetnost in
arhitekturo, Stockholm
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Estetska percepcija v kiparstvu
Slikovna pola:
Slika a: Figura ženske. ok. 1900. Les, višina 74.5 cm, Nyamwezi, Tanzanija, zasebna zbirka.
Slika b: Figura varuha relikviarija. 19. st. Poslikan les, 34.9 cm x 19 cm, Fang, Gabon, zasebna zbirka.
Slika c: Constantin Brancusi. Prvi korak, 1913. Les
Slika č: Nkisi nkondi. pozno 19. st. Les, kovina, pigment, višina 108 cm, Kongo, Zaire, Muzej Prestorico
Etnografico 'L. Pigorini', Rim.
Slika d: Henri Matisse. Jeannette V. 1916. Bron
Slika e: Grebo maska. Poslikan les in vlakna, višina 64 cm, Slonokoščena obala, Liberija, Muzej Picasso, Pariz,
nekdaj Picassova zasebna zbirka.
Slika f: Pablo Picasso. Kitara. 1912. Pločevina in žica.
Slika g: Calixte Dakpogan. La Mort Debout. 2005. Železo, plastika in steklo, 94 x 71 x 46.5 cm.
Slika h: Varvakionska Atena. 3. st. Fidias. Pomanjšana kopija Atene Partenos. Nacionalni muzej, Atene.
Slika i: Kritijev deček. Zgodnje 5. st. pr. n. št. Muzej Akropolo, Atene.
Slika j: Kipa Marsiasa, Louvre muzej in Galerija Uffizi, Firence.
Slika k: Auguste Rodin. Balzac. 1898. Bron, Boulevard Raspail, Pariz.
Slika l: Umberto Boccioni. Konj+jezdec+hiše. 1914. Cink, nafta, les in karton.
Slika m: Maja Smrekar. MaSm Metatransformation. 2011.

Primeri, postavljeni drug ob drugega, začenši z afriško umetnostjo »primitivnih« ljudstev. Prekinjajo
primeri moderne umetnosti, ki neodkrito sledijo pravilom umetnosti afriških plemen z odvzemanjem in
preimenovanjem značilnih fragmentov (a, b, c, č, d, e, f). V sodobni afriški umetnosti se še zmeraj
začutijo njene korenine in tradicija z izjemo novega kiparskega materiala, predmetov iz vsakdanjega
življenja in njegove značilnosti (g). Utelešenje božanskega je v grški antiki zahtevalo popolno združitev z
realnim, sprva podrejeno teološkim zahtevam (h), kurosi kot izhodišče grškega kiparstva predstavljajo
kiparjeve veščine, ki upodabljajo shematično do Kritijevega kurosa (i), ki predstavlja vmesno stopnjo
med shematičnim in maskulinskim kiparstvom. Upodabljanje mladih, starih, pijanih žensk,
ekspresivnega izraza na obrazih, trpečih (j) izpopolni grško kiparstvo v helenistični dobi grške antike.
Grškemu idealu so se le malo oddaljevali tudi v realizmu 19. stoletja, ki je nastal kot odgovor proti tedaj
akademskemu pojmovanju »idealne lepote«. Rodin je šel dlje od tega, površine njegovih del niso bile
površinsko gladke, poleg realističnosti je vnesel tudi simboličnost in ekspresivnost, zaslediti pa je tudi
abstraktnost (k). Kar je bilo že dolgo tradicija, je futurizem želel pustiti za seboj in iskati resnico globlje v
prostoru (l). Meje otipljivega in vidnega v kiparstvu je preseglo sodobno kiparstvo in celo vpeljalo
gledalca kot aktivnega, kjer lahko končni produkt tudi zaužije (m).

(a)

(b)

(c)
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(č)

(d)

(e)

(h)

(f)

(i)

(g)

(j)

(l)

(k)

(m)
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Portretne možnosti
S portreti ali doprsnimi kipi so navadno izpostavljene podrobnosti, ki bi se sicer porazgubile s
poenotenostjo celotne figure. Z raziskovanjem karakteristik portretiranca se narekovana idealizacija
umakne resnici, ki prikazuje negativno ali grdo v značaju (4) ali psihično bolezen (6). Prikazovanje z
vzbujanjem groznega, odbijajočega so v srednjem veku skušali odgnati zle duhove, kot so imele
funkcijo Notredamske pošasti (5), ki so imele poleg praktičnosti tudi dekorativni namen. Doprsni kip
Rossa (7) ne zanima obrazna mimika, pač pa poskuša z razgibano površino ujeti bežno impresijo, ki ga
povzroči vir svetlobe; nagibal se je k upodobitvi ideje. Razstavljanje in sestavljanje v novo abstraktno
formo s poenostavljenimi geometričnimi elementi je poskušalo kubistično slikarstvo prikazati z več
različnih zornih kotov in ustvariti novo stvaritev. To so bila kubistična načela, ki so se pojavila tudi v
kiparstvu (8). S krepko neobičajnim »kiparskim materialom« in konceptom pa član skupine YBAs M.
Quinn šokira in vznemirja gledalca. Namreč, vprašanja o identiteti in naravi portreta postavlja z
avtoportreti iz zmrznjene krvi. Na fotografiji (9) Quinn opazuje lasten portret iz serije Krvave glave.
Odlitek naredi vsakih 5 let in s tem dokumentira lastne transformacije in proces staranja.

Slika 4:
Karakala. Za časa cesarja Karakala
(180-192). Iz Hiše vestalk v Rimu,
Rimski narodni muzej, Rim

Slika 5:
Pošasti z Notredamske cerkve.
Rekonstrukcija. Iz 19. st. Pariz

Slika 6:
Franz Xaver Masserschmidt.
Značajska glava. 1770-83.
Avstrijska galerija, palača Belvedere,
Dunaj
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Slika 7:
Medardo Rosso. Vratarka.
1883.
Zasebna zbirka, Biella

Slika 8:
Aleksandr Arhipenko.
Glava. 1913.
Muzej moderne umetnosti,
Rim

Slika 9:
Marc Quinn. Jaz sam.
2006.
Nacionalna galerija
Portretov, London
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Ekspresivnost forme
Neobdelana površina ali ekspresivno menjavanje konveksnih in konkavnih oblik volumna pusti poetični
pečat forme kipa. Michelangelov Suženj (10), kot nedokončano dela, za nas predstavljajo dokončano
delo sužnja, ujet v dejanju, ko se želi osvoboditi snovnega, v katerem se nahaja. Dramatično izražena
formo s kubo-ekspresionističnimi potezami in praznino, ki se nahaja na mestu, kjer bi moralo biti srce,
Ossip Zadkine (11) prikaže kot simbolično za povojni Rotterdam, ki je ostal brez zgodovinskega bistva.

Slika 10:
Michelangelo. Lik Ujetnika, imenovan
tudi Prebujajoči se suženj. 1530-34.
Galerija Akademije, Firence

Slika 11:
Ossip Zadkine. Spomenik »mestu z
iztrganim srcem«. 1953.
Bron, višine 260 cm, Rotterdam
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Tehnike vsakdanjika
Naj gre za transformacijo najdenih predmetov, ki nepovezane predmete združi v novo celoto. J. Miró
naključno najdene predmete iz vsakdanjega življenja (senene vile, boben, tnala) izkoristi kot sredstva, ki
predstavljajo podlago za končno kreacijo, ulito v bron, ki jo obarva z živimi barvami (12). Pistoletto
raziskuje estetiko zanemarjenih predmetov in postavi nekoč antični ideal, ki ga je našel v trgovini z
vrtnimi pripomočki, proti kupu rabljenih cunj (13). Velja za predstavnika gibanja Arte povera, ki se je
razvilo kot reakcija na fantazmagonijo bogastva z novo politično in estetsko predanostjo zavrnjenim in
odpadnim materialom. Novi realisti vključujejo v umetniške stvaritve potrošniške izdelke. Z naraščanjem
oglaševanja in prodora tehnologije človek ne more biti več zadovoljen z upodabljanjem samega sebe.
Arman je tako s količinskim nizanjem vsakdanjih predmetov odkril možnost preseči vsakdanjo
banalnost. S prekomernim ponavljanjem je presegel prekletstvo, podrejeno potrošnji (14). C. Oldenburg
pa na javnih mestih v nadnaravnih velikostih umešča imitacijo vsakdanjih predmetov, da pa je skulptura
še bolj igriva, jo spremeni v fontano (15) in izkoristi izpostavljenost vremenskim pojavom – zasnežena
češnja na žlici se spremeni v grižljaj sladoledne kupe.

Slika 12:
Joan Miró. Osebnost. 1967.
Poslikan bron,
217 x 47 x 39 cm,
Zbirka Fundacija Joan Miró,
Barcelona

Slika 13:
Michelangelo Pistoletto. Venera
cunj. 1967, 1974.
Marmor in tekstil,
212 x 340 x 110 cm
Zbirka Tate
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Slika 14:
Arman. Pisarniški fetiš. 1984.
Plastika, kovina in papir,
134.6 x 76.2 x 76.2 cm,
Inštitut za umetnost Detroit, Detroit,
Michigan

Slika 15:
Claes Oldenburg in Coosje van
Bruggen. Most iz žlice in češnja.
1988.
Nerjaveče jeklo in aluminij pobarvan
s polinetenim emajlom,
9 x 15.7 x 4.1 m,
Minneapoliški kiparski vrt,
Minneapolis
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Predstavitev ideje – konceptualizem
Abstrakcijo, ki je postala že običajna, zamenja nova nenavadna abstrakcija, ki estetiko prejšnje označi
za institucionalno. Izraz konceptualizem, ki ni omejen le na sfere konceptualne umetnosti, se začne s
60. leti 20. stoletja, in sicer se prekine tradicija abstraktnega z ready-mades (16). Estetsko vrednost
predmetu da objekt, ki ga opredeljuje ideja. Kienholz postavi situacijo – trenutek, ko se začne življenje
(17). S svojo umetnostjo obtožuje, kar je videl kot nemoralno in hinavsko sodobnega življenja. Odlitki
figur so vulgarni, brutalni in srhljivi, s tem in s satiričnostjo vzbuja v gledalcu vprašanje človeške
eksistence in humanosti družbe 20. stoletja. S pozlačeno glavo, kot simbolom energije sonca, čistosti,
modrosti, in mrtvim zajcem v naročju, kot simbolom pozabljenih asociacij, se Beuys sprehaja po galeriji,
medtem ko zajcu šepetajoče razkazuje slike in kipe. Performans, ki ironično slavi običaj pojasnjevanja
umetniških del (18).

Slika 16:
Marcel Duchamp. Fontana. 1917.
Replika. 1964.
Zbirka Tate

Slika 17:
Edward Kienholz. Rojstvo. 1964.
213.4 x 304.8 x 152.4 cm
Staatsgalerie Stuttgart, Germany

Slika 18:
Joseph Beuys. Kako pojasniti slike
mrtvemu zajcu. Performans,
Düsseldorf, 26. Novembra 1965
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Materialni trend 21. stoletja
Z množično proizvodnjo se množijo tudi množični obstojni odpadki, pogosto kot zavrženi z jasno
primarno funkcijo, ki že kot uporabljeni kiparski material pripovedujejo zgodbe nedavne preteklosti (19,
20).

Slika 19:
Maya Lin. Dečki proti deklicam, iz
serije Asteroidi igrač. 2009.
50.8 x 50.8 x 50.8 cm
Salon 94, New York

Slika 20:
Jean Shin. Zvočni val. 2007.
Muzej za umetnost in oblikovanje,
New York, 2008
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PRAKTIČNI
DEL

Uvod
Ko se človek sprehaja po prečudovitih gozdičkih in travnikih Dolenjske, ga zamika, da bi si omislil hiško Janka in
Metke. Na srečo so že na vsakem hribčku postavljeni dimniki v obliki prikupnih ptičjih hišic in očitno skrbijo za
ogrevanje, še preden kar koli tam stoji. Da postane parcela zazidljiva, je verjetno treba počakati, da se zemlja,
pod katero so zakopani različni materiali, le malo posede. Materiali, ki niso več uporabni ali samo uporabni in
zavrženi, so tudi glavni materiali, ki jih uporabljam v naslednjih predstavljenih delih. Ali so to zahvaljujoč kadilcem,
ki so več kot desetletje vestno zbirali porabljene vžigalnike za moj projekt, ali našemu dolgoletnemu pralnemu
stroju, za katerega sem leta in leta čakala, naj že enkrat crkne, da mu izpulim plastična vrata, saj so se mi zdela
neznansko uporabna kot posoda za solato in potem tudi to ne več. Potem sem se zapičila v kuli in pisala z njim,
kolikor je bilo mogoče, da je končno zmanjkalo tiste čudne tinte, ki jo je imel in potem sem lahko iz njega snela
pisane okrasne obročke in jih zarinila v das maso, da je kipec lahko imel takšen make-up, kot se mi je zdelo pač
takrat prav, pa še kaj bi se našlo. Ves material za izdelavo kipcev, ki ne nastopa kot vezivno sredstvo, in material
hkrati je bil že vnaprej izbran in – najbolj pomembno – bil je domač, zatorej je imel svojo zgodbo in intimno
vrednost in že vnaprej določen drugotni namen in izcimilo se je: naslednja prikazana dela, nekatera s pridihom
humorja, ironije, sarkastičnosti, pa tudi cinizma. Razvrščena so tudi iz različnih obdobij in popadkov kiparskega
ustvarjanja.
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»Mozart z družino«
1999, materiali: das masa, plastika, tkanina,
sukanec

Rezultat, ki ga vidimo na fotografiji zgoraj, je
posledica čistega otroškega avtomatizma. Ne da
bi iskala kakršno koli infantilnost, je v tem obdobju
še zmeraj bila prisotna sama od sebe. Značilna
uporaba živih barv in poudarjanje štrlečih delov
človeškega telesa. Igriva uporaba nekiparskih
materialov, za zdaj še v manjšini. Vse te
značilnosti skupaj s postavitvijo figuric
vzpostavljajo vročo debato. Kot že omenjeno, so
posamezni elementi precej spontani, celota pa
ima vseeno svojo zgodbo: močno vcepljanje v
možgane pri glasbenem pouku, celo na TV Shopu
je verjetno pri skoraj vsakemu človeku prvo
skladateljsko ime, ki mu pade na pamet, Mozart.
Tako sem tudi jaz po trenutnem navdihu, da bi
nekaj ustvarjala, pomislila, da bi bilo smiselno
tako podaljšati in zviti roke, le če bi imele
intenzivno funkcijo. Verjetno le dirigent bi lahko to
potreboval, samo ne kateri koli, zato mu moram
dodati frak in dirigentski oder. In kako naj mu bo
ime? Zakaj pa ne Mozart. In sem mu dodala še
sivo lasuljo iz šiviljske niti. Ali ni imel tudi ljubice,
ki jo je tudi poučeval in ji pisal ljubezenska pisma?
No, ona ne rabi biti tako zadržana. Seveda sem
pozneje prišla do spoznanja, da sem jo zamešala
z Beethovnovo Josephine Deym, ampak dvojica
je bila že izdelana in izpopolnjevanje družine z
Beethovnom zagotovo ne bi bil več rezultat
iznenadnih povezav med utrinki informacij, ki nas
obdajajo, in avtomatičnih zaporedij izdelovanja
figuric.
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»Taljenje«
2005, materiali: plastika, silikon, steklo

Na eni strani matematično pravilne krožne oblike, na drugi pa snov, ki daje pridih organskega. Celotna kiparska
kompozicija je v nenehnem boju med simetričnim in asimetričnim ravnovesjem in drugimi nasprotji. Sorodni
geometrijski liki zaradi neenakomerne postavitve ustvarjajo znotraj kompozicije neenakomerno porazdeljene
geometrične prostore. Meje teh likov so na določenih mestih zaključene polkrožno, drugje režejo v prostor,
transparentna narava materiala pa te meje spet zabriše. Svetloba, ki prihaja in oddaja toploto, jasno definira
težišča, kjer je gostota likov intenzivnejša in kipu doda trdnost, hkrati pa ga raztaplja. Kubistično usmerjeno
geometrično kompozicijo omehčajo mehki izrastki organskih oblik, ki zaradi za odtenek manjše transparentnosti
dajejo vtis tekočega agregatnega stanja prevladujočih tridimenzionalnih ploščatih likov. Celotno zgodbo pa
zaključi prazen prostor v obliki vertikale, ki razdeli kip na dve polovici in zadovolji potrebo človeških možganov po
zakonih simetrije in ravnovesju.
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Brez naslova, detajl
2006, materiali: plastika, gel vosek, lepilo

Lepljiva zdrizasta snov vzbuja pri človeku tisto prvinsko
radovednost, ki jo uresniči z dotikom. To dejanje sproži
ježenje kocin, zvijanje jezika in krčenje obraznih mišic.
Človeško radovednost zamenja gnus, ki ga čez nekaj
sekund ovrednoti človekov razumni del: Ker je površina
lepljiva, ta kip ni nikoli zaključena celota, saj se z vsako
sekundo
ndo nanj lepijo prašni delci, ki se nahajajo v
atmosferi in se po vrsti naključij srečajo s to gnetljivo
snovjo valjaste
te oblike, naložene druga
drug ob in na drugo.
Transparentnost in belina želita obliki pasjega iztrebka
dati višjo vrednost in skupaj z belo podlago,
po
ki definira ta
predmet kot kip, označiti za estetskega, po čemer se
loči od navadno vsakdanjega okolja, kjer se nahaja.
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Brez naslova, detajli
2006, materiali: plastika, karton, parafin

Radiokasete, vlite (parafin) v kalup, so plastična draperija s prevladujočim materialom, ki je že skoraj popolnoma
neuporabni medij sodobnega življenja, kljub fizični lastnosti, to je obstojnost. Parafin nastopa kot vezivo, ki prikuje
kasetno ohišje v skupek, ki je zavržen kot nepotrebna navlaka, predana nasledstvu prejšnjih generacij. Tako je
postal eden izmed snovno najugodnejših »kiparskih« materialov, poleg ostalih dotrajanih prenosljivih medijev.
Skupaj z vlivno maso je prvotna oblika skoraj popolnoma neprepoznavna, vseeno pa ohranja tiste atribute, ki jih
ponujajo frakcijske lastnosti plastičnega ohišja. Temu zahvaljujoč iz središča kartonaste podlage rastejo
nazobčane izbokline in kažejo svojo namerno postavitev, ki nekako opravičuje svoje mesto v vsakdanjosti z
novim namenom – biti kip in biti kip v prostoru, kjer se nahajamo.
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»Tipografska juhica in sestavine«
2010, materiali: plastika, gel vosek

Sestavine:
● gel vosek,
● računalniška tipkovnica.

Recept:
Vosek segrejemo v vreli vodi toliko, da se raztopi in ga gladko umešamo med črkovne tipke.
Počakamo, da se ohladi in nato hladno serviramo. Hladno je možno kadar koli premešati.

Tipografska juhica je rezultat igrivega razpoloženja ob okvari vitalnega hišnega pripomočka za vsakdanjo
uporabo. V trenutku, ko je računalniško tipkovnico zadel curek »Fructalovega« soka, sem ob tem ključnem
dogodku to odsluženo orodje prepoznala kot nov predmet – kot ključno sestavino sodobnih gospodinjstev, ki
sledijo trendom prehranjevalne industrije. V uporabi so izključno moderni materiali, ki preplavljajo naša
gospodinjstva in so tako tudi prevladujoči moderni odpadki. Nobiliteta črne, bele in transparentnosti je ozaljšana z
umetno svetlobo, skupaj pa označujejo cenjen kič trendovskega sveta.
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»Vesele praznike«
2011, materiali: plastika, lepilo, pena za britje

V ospredju poživljajoči nebotičniki, v ozadja pa panoramski pogled na pokrajino armiranega betona. Snežno
okrasje pa pričara praznično vzdušje, ki v stiku s kisikom postopoma zbledi in sčasoma dokončno izgine. Takrat
se mesto vrne v ustaljene tire in čaka na nove bližajoče se praznike. Vsak posamezni element turobne instalacije
je odvisen od lastnih statičnih zakonov, saj je geometrična navpičnost prisotna le navidezno. Vžigalniki, zloženi v
dveh vrstah, drug na drugega, zaradi neenakomerne debeline, ne ponujajo trdnosti; tako se po teh zakonitostih
nagibajo vsak v svojo smer. Kljub temu je celotna kompozicija minimalistično zastavljena, »okitena« z
neobstojnim »novoletnimi« okrasjem kot nepotrebna navlaka, ki nam polepša življenje v času oddiha. Popolna
nasprotja med plastičnimi nebotičniki, ki so kot material del našega miniaturnega sveta in okolica armiranega
sveta, ki predstavlja material, po katerem se sprehajamo in med zidovi katerega bivamo, označuje svoje enormne
zmožnosti, v celoti prestavi celotno kompozicijo iz realnega v drugo sfero, ki meji med smetiščno navlako in
vrednostjo kiparskega prostora.
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Povzetek
Dela si kronološko sledijo od figuralne abstrakcije, ki je prisotna pri večini umetnosti primitivnih ljudstev, ki so
izhajali iz tistega, kar najboljše poznajo, sebe kot človeškega telesa in okolice, ki jih skupaj z živalskim in
rastlinskim svetom obdaja. Svoj stik z naravo so uprizarjali z vero v božanstva in ta so seveda bila grajena iz tistih
elementov, ki so vidna človeškemu očesu in zmožnosti po transformaciji, ki je poudarjala ključne značilnosti
božjega predstavnika. Ne gre za poglobljeno razmišljanje, pač pa za tisto »primitivno« logiko, ki je prisotna pri
vsakem neobremenjenem bitju, ki si pojave okoli njega razlaga mitološko. Tako kot v evropski zgodovini
umetnosti, takšno zaporedje dogodkov je tudi v fazah človekovega razvoja, ki sprva kot otrok izhaja iz človeka,
njegove abstrakcije, nato pa z veliki avantgardami nastopa vedno bolj ekspresivno in premišljeno v »zrelosti«.
Tako sem delo nadaljevala še vedno v nekem smislu figuralno, kjer geometrični liki kot celota težijo k višku, kot
so se začele kubistične abstrakcije, vendar pa ni zaslediti dejanskih elementov, ki figuro utelešajo. Pojavil pa se
je že nekakšen podpis, ki je v podobni obliki prisoten v vsakem naslednjem kipu. To je notranja potreba po
zanikanju čiste, stroge, pravilne, matematične linije kiparske kompozicije, ki bi se morebiti lahko ujemala z
okolico, kjer ima kip svoje mesto. Miniaturni Land Art, ki je v primerjavi z ameriškimi puščavami verjetno primeren
za umestitev k slovenskim pokrajinam, je poln »organskih« dodatkov, ki so mi avtomatično dala zadovoljstvo, da
je kip končan in ga postavim v intimno okolje, kot postavim nočno svetilko in kozarce vode na nočno omarico.
Sredstva, ki sem jih prej uporabljala kot pripomoček za sestavljanje ključnih elementov, so mi postala zanimiv
izrazni material, tako so lepilo, silikon in gel vosek zaradi svoje delne neukrotljivosti v oblikovanju in pozneje
njihove trdnosti postali simulacijsko sredstvo resničnih predmetov. In potem tudi vključevati kot enakovreden
kiparski material ostalim vrstam materialov. Uničenje neuporabnih predmetov je bila ves čas vrsta zabave in
medtem so se tudi vedno bolj pojavljali koncepti samega postopka in končanega dela. Tako so me vedno bolj
začeli zanimati vsakdanje življenje, odpadki in vedno bolj podrobna zahteva po ločevanju le-teh, ki je že postala
aktivnost, ki nas še dodatno zaposluje. Predvsem me zanima odnos med komercialno uporabnim predmetom, ki
je uporabnikom že zaradi svoje funkcionalnosti estetski, in estetskim kot umetniški material, ki še zmeraj govori o
svojem prejšnjem življenju in smislu, ki ga je imel. Vse skupaj spremlja otroška igrivost in naivnost v dojemanju
kipa kot estetskega.
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PRILOGA

Pod mentorstvom Mateje Cvelbar, učiteljice slovenščine na SŠOF, sem kot domačo nalogo napisala manifest, ki
ga je pregledal in lektoriral moj oče Marko Vresk (2000):
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Ž

Manifest generacije 1983

Nič več ne bo tako, kot je bilo. Generacija 1983 bo
preplavila svet.
Nogomet in smučanje bomo nadomestili z
risanjem, kiparjenjem in čebelarjenjem.
V mestne parke bomo postavili električne pastirje
in gojili ovce Solčavske pasme.
Vsi bomo enaki, vendar bomo tisti iz leta 1983 bolj
bo
enaki.
Dalija bomo proglasili za heroja in nadomestili
Nicole Kidman kot ideal generacije.
Vse kipe, ki so bili idealni v času antike, bomo
obrnili na glavo in v njih našli novo, veliko
bogatejšo vsebino.
Klasične jezike bomo pisali in brali od desne proti
levi in ustvarili nov esperanto.
Odiseja 2001 se bo začela na Marsu in končala na
začetki evolucije človeka k opici.
Kofetarice Ivane Kobilce bodo pile Red Bull in
Radler.
Generacija 1983 bo najprej stavkala, dobila plačilo,
potem pa se bo odločila, ali bo še kaj naredila.
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PRAKTIČNO-PEDAGOŠKI
DEL

Uvod
Da bi dosegla enotnost diplomskega dela na vseh treh področjih (teoretično, avtorsko in pedagoško), sem
praktični del naloge zastavila precej neobičajno v smislu rednega učnega načrta in poteka učnih ur, in sicer tako,
da poglavitne točke vlečem iz teoretičnega in avtorskega dela naloge precej direktno. Učno uro sem zastavila na
način, ki bi prinesel kar se da očitne rezultate, to so izdelki učencev kot rezultat sodobnih estetskih meril v
umetnosti. Se pravi kot neizmerna svoboda v ustvarjanju z dodanimi estetskimi vrednotami, ki bi jih učenci
pridobili na bolj zavestni ravni tekom učne ure. Zato sem se pri sestavljanju učnega načrta poskušala čim bolj
poglobiti v svoje preteklo razmišljanje, kot učenke takratnega osmega razreda osnovne šole, ki bi mi predstavljalo
usmeritev v zdajšnje dojemanje umetnosti. Raziskovanje ciljnih pojmov diplomske naloge sem neposredno
pretihotapila v redni učni načrt, s poudarkom na figurativnih primerih kiparske umetnosti. To je bila odločitev, ki
sem jo sprejela iz povsem preprostega razloga, ki je izhajanje človeškega dojemanja iz samega sebe. Nenadno
bombardiranje učencev z abstraktno umetnostjo in takojšnjim srečanjem z nefiguralno umetnostjo bi lahko
pripeljalo do nepričakovanih in nasprotnih rezultatov zastavljenih ciljev.
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Učna priprava
Datum: 16. 5, 23. 5, 30. 5 in 6. 6. 2011
Razred: 9. r
Število ur: 4
Predmet: likovno snovanje
Likovno področje: kiparstvo
Likovna naloga: Izdelava abstraktne skulpture
Likovna tehnika: kombinirana – sestavljanje, lepljenje, vezenje
Likovni materiali, pripomočki in podlaga: odpadni – stare igrače, gumbi odsluženih naprav ali njihovo ogrodje;
kasete, videokasete, CD-ji, potem razni zamaški, zavitki bombonov itd., lepilo, karton, krožniki, plastika, lepilo
Likovni motiv: neprivlačna abstraktna skulptura
Učne oblike: frontalna, individualna
Učne metode: razlaga, pogovor
Učila in pripomočki: fotografije, računalnik
Medpredmetna povezava: zgodovina, slovenščina, ekologija
Viri slikovnega gradiva: internetne strani ter gradivo iz spodaj navedene literatura
Literatura in internetni viri:
- Debicki, J., Favre, J., Grünewald, D. In Pimentel, A. F. (1998), Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne
umetnosti. Ljubljana: Modrijan
- http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=estetika&hs=1 (5. 4. 2011)
Učni cilji:
Učenci:
•
•
•
•
•
•
•

se seznanijo z vrednotenjem modernih in sodobnih abstraktnih skulptur,
razvijajo lastno kritično mišljenje glede abstraktnega kiparstva in nasploh,
spoznajo pojem estetika in njegovo širino,
umestijo svoj izdelek glede na njegovo obliko, v notranji/zunanji prostor,
opišejo pomembnost harmonične povezave med skulpturo in okolico, ki jo obdaja,
obogatijo likovno izražanje z uporabo vsakdanjih materialov, ki nas obkrožajo kot uporabni predmeti,
razvijajo likovno ustvarjalnost.
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Potek učne ure
1. Uvodni del – Motivacija

Učitelj

Učenci

Učna sredstva, pripomočki,
metode in oblike dela

- Se predstavim in pojasnim
svojo prisotnost.
- Za motivacijo jim pokažem
nekaj primerov fotografij s kipi
iz renesanse in umetniških
gibanj 20. stoletja (futurizem,
revna umetnost in novi
realizem)

- fotografije

- power point projekcija
- demonstracija
- frontalna

2. Osrednji del – posredovanje posebnosti kiparskih pojmov in likovne naloge

Učitelj

Učenci

Učna sredstva, pripomočki,
metode in oblike dela

- Učence vprašam, katera
umetniška zvrst se ukvarja s
predstavljenimi deli.
- Učence usmerim v opisovanje
predstavljenih kipov.
- Po kratki diskusiji izpostavim
pojem ESTETIKA in jih vprašam,
kaj si pod tem pojmom
predstavljajo. Po potrebi jim
posredujem nekaj pojmov, ki
jih poznajo kot likovne prvine in
oblikovalna načela.
- Zastavim jim vprašanje: »Ali je
neenotnost, neskladje, aritmija,
disproporcioniranost tudi lahko
lepa?«. Vprašam jih tudi, ali
lahko izpostavijo kakšen
praktičen primer.
- Takoj zatem jim s priloženim

- Pojasnijo, da umetniško zvrst
imenujemo kiparstvo ali
plastično oblikovanje.
- Opisujejo kipe

- pogovor

- Pripovedujejo: LEPOTA –
harmonija, skladje, enotnost,
ritem, proporci, kontrast,
skladna oblika …

- pogovor
- frontalna oblika

- Pojasnjujejo primere iz
vsakdanjega življenja: razne
deformacije, na primer pri
rastlinah, albino živali itd.

- pogovor

- kultura južnoameriških

- demonstracija kipa:
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gradivom iz uvodnega dela
učne ure in s primerom afriške
umetnosti obrazložim, kako se
ideal lepote kronološko
spreminja in je tudi kulturno
pogojen: se pravi, da se skozi
čas ideal lepote spreminja in da
je odvisen tudi od kulture. Nato
učence usmerim v
pripovedovanje primerov.
- Učencem izpostavim na
primer renesančni ideal lepote,
kot je milina obraza, svetla polt
(v slikarstvu), linearna
perspektiva in kot anekdoto
omenim primer slikarjev, ki so
resnične osebe, olepšane,
prikazovali na način: človek
zgleda lepše, če zadaj narišeš
gršega.
- Skupaj primerjamo lepotne
ideale nekoč in danes na
praktičnih primerih in v
umetnosti.
- Učence vprašam:«Kdaj in
zakaj se je po vašem zgodil
največji prelom v umetnosti?«
S pomočjo dejstev, ki jim jih
skozi debato posredujem,
napeljem učence, da obnovijo
in opisujejo pojme, ki so jih
spoznavali predvsem na
kiparskem področju.

starodavnih indijanskih plemen:
Maji, Inki; antična umetnost,
srednjeveška umetnostkrščanska umetnost itd.
- pogovor
- razlaga
- frontalna oblika

- srednjeveška moda: korzeti,
- pogovor
krinoline, neudobje, pokritost
telesa; sodobna moda:
ekstravaganca, nesorazmerja v
oblačilih itd.
- Pojasnjujejo: v 20. stoletju, v
- razlaga
času zgodovinskih avantgard.
- frontalna oblika
Velik napredek znanosti in
tehnologije po 2. svetovni vojni,
kot je: nastanek novih medijev:
TV, računalnik, fotoaparat,
telefonija, nove tehnike
reprodukcije, izdelovanje novih
materialov: armiran beton,
plastične mase (plastična
doba), sintetične barve,
rentgenski žarki, mikroskop –
omogočili pogled v resničnost.
Kot posledica se je odražalo
tudi v umetnosti: Niso se več
ukvarjali z iluzionističnim
upodabljanjem prostora, ne gre
več za umetnost posnemanja,
zaton figurativne in začetek
abstraktne umetnosti, namerno
rušenje harmoničnosti,
proporcev, ritma itd.
Posluževanje novodobnih
materialov, kot likovni material
(plastika, odpadni materiali,
nova vezivna sredstva). Tudi v
kiparstvu z raznolikostjo
kiparske površine, zavestno
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poseganje v in iz kiparskega
prostora, umetnine izstopijo iz
galerij.
- Opisujejo njihove posebnosti:
materiali: les, keramika, kovina,
- Učencem pokažem nove
gips, plastika, tekstil, silikon;
primere abstraktnega kiparstva, razmerje: sorazmerno (človeške
razvrščene po letu nastanka in
figure naravnih velikosti) –
kronološkem zaporedju
razmerja, ki predstavljajo
avantgardnih gibanj in
uravnoteženost; podstavki: kip
modernih smeri v umetnosti. Z kot podstavek samemu sebi,
učenci analiziramo uporabljene tnala, figura, vključena v
materiale, razmerja,
zunanji prostor.
uravnoteženost, podstavke in
njihovo vključenost v prostor.

- fotografije:

-demonstracija
-pogovor
- Učencem posredujem likovno
nalogo: povem jim, da bodo
izdelovali abstraktni kip iz
odpadnih materialov, pri
katerem bo poudarek na
asimetriji,
disproporcioniranosti,
neritmičnosti, močnemu
poseganju v prostor ali v samo
skulpturo. Opomnim jih tudi, da
se lahko vezivna sredstva, kot
na primer lepilo, uporabljajo
kot izrazni material, ki pa, kot je
vidno na lastnem izdelku, jim
ga pokažem. Opozorim jih tudi
na uporabo podlage: ali
uporabiti podstavek ali za
podstavek izbrati okolico, ki
nam je dana.
- Po potrebi svetujem
posameznemu učencu in jih
spodbujam k delu.

-lastni izdelek:

- Pripravijo delovno površino,
likovne materiale in
pripomočke in se začnejo
likovno izražati.
- Izdelujejo abstraktni kip.
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3. Sklepni del

Učitelj

Učenci

Učna sredstva, pripomočki,
metode in oblike dela

- Z učenci oblikujemo merila za
vrednotenje:
*domiselna izvedba likovnega
motiva,
*upoštevanje ene izmed
deformacij, navedenih v
podajanju likovne naloge,
*domiselna uporaba enega ali
več materialov hkrati.

- Z učiteljem oblikujejo kriterije
vrednotenja.
- Ovrednotijo likovni izdelek.
- Pripravijo likovni izdelek za
fotografiranje.

- digitalni fotoaparat
- pogovor
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Analiza učnega nastopa
Moj nastop je bil učencem nenapovedan, kar sem izkoristila sebi v prid kot del uvodne motivacije, saj sem s tem
presenečenjem že pritegnila začetno pozornost. Po predstavitvi in obrazložitvi svoje prisotnosti sem učno uro
začela kar s fotografijami kiparskih del in namerno na začetku izpostavila dve, ki ju poznajo že iz učbenikov in
nadaljevala s čedalje bolj abstraktno figuraliko. Takoj so ugotovili, da gre za kiparstvo in da so kot kiparski
material lahko uporabljeni množica materialov, ki so jih tudi izpostavili pri opisovanju fotografij. Med njimi so bile
tudi stare cunje in stacionarni telefoni.
Ker je šlo za deveti razred likovnega snovanja proti koncu šolskega leta, sem sklenila, da v problem, ki ga želim
izpostaviti, vključim učencem že znane likovne pojme, s katerimi ga bodo lažje dojeli. Še zlasti zato, ker sem
izpostavila pojem estetika, ki je ključni pojem diplomske naloge in ga še niso poznali. Tudi s tem sem jih
seznanila in jim namignila, da lahko pod tem pojmom konkretne primere, ki sem jim jih pokazala, opišejo z
likovnimi prvinami in oblikovnimi načeli. Tako sem približala ustreznost učne vsebine, ki je primerna za likovno
snovanje devetega razreda, in obudila tudi izkušnje, ki so si jih v preteklih obdobjih pridobili. Da osrednji del učne
ure ne bi potekal tako monotono, sem jih skozi vprašanja vodila do želenih odgovorov, vezanih tudi na vsakdanje
primere in njihove izkušnje. Tako so tudi spoznali povezanost učne snovi na podlagi konkretnih primerov, ki nas
obdajajo v naravi in s tem lažje sledili novemu pristopu pri podajanju neznane vsebine. Srečali so se z novim
načinom vrednotenja. Ta je vključeval besedo, pogosto prisotno v umetnosti in v življenju nasploh. Šlo je za
besedo lepota. Učenci so jo primerjali s pojmi, kot so asimetrija, disproporci, neenotnost, in se s tem znanjem
vrnili na umetniško področje in prikazane fotografije, s še dodatno fotografijo figurice afriške umetnosti. Z
vprašanjem sem jih spodbudila k razmišljanju o lepotnih idealih danes in nekoč in od česa so odvisni, in na moje
presenečenje se jim pri slednjem ni zataknilo, saj so znali predvidevati, da je to v veliki meri odvisno od
geografske lege, ljudi, ki se tam nahajajo, in časa, v katerem živijo. Skupaj smo nato odkrivali vzroke v
vsakdanjem življenju prejšnjega stoletja, ki so pripeljali do današnjega razmišljanja o materialih, kiparskih
površinah, umeščenosti kipa v prostor in okolje, ki nas obdaja. To je bila še dodatna nadgradnja že znanih
vsebin, ki so jih povezali z dogodki iz zgodovine. Na podlagi na novo osvojenih pojmov in obnovitve prejšnjih sem
jim pokazala nove fotografije kiparskih del in te so analizirali: opisovali so materiale, katere fizične lastnosti kipa
prispevajo k ravnovesju, katere izstopajo in kaj prispeva k enotnosti, kot na primer oblika kipa, podstavek, na
katerega so umeščeni, in prostor, v katerega so umeščeni. Ob tem so učenci spoznali način estetskega
vrednotenja modernih kipov, ki so jih tudi prvič videli.
Kot prevladujočo likovno metodo sem izbrala pogovor, saj se mi je zdelo v tem primeru kot najbolj primerno
sredstvo, ki uresničuje razumevanje učne snovi, spodbuja učence k samostojnemu razmišljanju in k logičnemu
dojemanju. Pojme estetika in lepo v umetnosti so lažje povezali z že obstoječim znanjem in to znanje v
nadaljevanju uporabili za vrednotenje tudi bolj abstraktnih kipov. V pomoč k razlagi so na platno projicirane
fotografije učencem dale boljšo predstavo o možnostih, ki jih ponuja kiparski material, o razsežnosti človekovega
ustvarjanja, kako je potekal miselno ustvarjalni razvoj skozi zgodovino, kar jih je vodilo v globljo analizo. Zato sem
si izbrala frontalno obliko dela kot najboljše sredstvo za podajane tako abstraktne snovi.
Kot otipljiv primer abstraktnega kipa je bilo do začetka praktičnega dela predstavljeno tudi eno izmed lastnih
avtorskih del. Učenci so lahko primerjali in analizirali tudi ta izdelek in jaz sem jim nudila dodatna pojasnila pri
podajanju navodil likovne naloge in likovnega motiva. V nadaljevanju sem ga umaknila, da ne bi bil moteč
dejavnik pri samoiniciativnosti in izvirnem ustvarjanju. V začetku praktičnega dela pouka za tem, ko so si pripravili
delovno površino, je večina kot kiparski material uporabljala različne vrste papirja, vendar so se iz ure v uro bolj
opogumljali pri poseganju bolj vsakdanjih, že narejenih predmetov iz vsakdanjega življenja, jih razstavljali in
sestavljali v nove oblike. Pravo težo svojemu izdelku pa so dodali, ko smo skupaj umeščali kip v prostor. Takrat
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so tudi prišli do resničnega zavedanja kipa in njegove povezave z okoljem, ki ga obdaja. Saj se jim je sprva zdelo,
da njihovi abstraktni kipi ne pridejo do pravega izraza. Tako smo tudi lažje oblikovali kriterije za vrednotenje
njihovih izdelkov, ki je vključevalo izvirnost, približanje likovni nalogi in uporabo modernih kiparskih materialov, in
jih na koncu ovrednotili. Po fotografiranju njihovih izdelkov sem jih še poprosila o njihovih vtisih teoretičnega dela
učne ure in samega likovnega motiva. V skladu z odgovori in končnimi izdelki sem predpostavila, da jim je bila
snov dovolj razumljiva, motiv pa vsaj na začetku izdelovanja kipa nekoliko še nejasen, ki pa jim je tekom ur
postajal vedno bolj razumljiv.
Posledično sem prišla do zaključka, da so se učni cilji uresničili skozi celoten proces učne ure, čeprav so bili za
dosego le-teh izpostavljeni v določenih etapah učne ure. Učenci so bili sposobni absorbirati zastavljeno učno
snov in primere kipov bi v skladu s tem lahko podkrepila z več različnimi primeri.
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Analiza nastalih del s slikovnimi primeri

Slika 1 Ana, brez naslova, 2011, dimenzij: 46 x 32 x 31 cm; papir, papirnate brisače, vrv, plastika

Ana je strogo usmerjenost kipa v prostor razbila z odebeljenim in razgibanim spodnjim delom, kjer je
nakazala nove smeri. Ti kazalci kažejo različne poti, pogled nas po rdečem valju pelje proti samemu
vrhu, kjer se nenadoma zaključi koničasto. Enotnost je ohranjala s posameznimi ovalnimi elementi kipa
in z izbiro barv, ki so si sorodne. To enotnost je pretrgala z betnim predelom, ki ga je ojačala s
papirnatimi brisačami, vrvico in barvami vzdolž rdečega papirja v obliki valja. S tem je kip prizemljila k
tlom, ki drugače zaradi izbire in količine posameznih materialov ter pokončnosti usmerjenosti daje vtis
lahkotnosti. Dodatno težo kipa predstavlja tudi izbira zemeljskih barv in diagonalna postavitev. Močan
kontrast, ki ga povzroči stik kipa z barvo prostora, pa sili kip v ospredje ter ga jasno definira in mu
omogoča, da deluje celovito.
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Slika 2 Eva, brez naslova, 2011, dimenzij: 57 x 30 x 25 cm; papir,
papirnate brisače, plastični lepilni trak, aluminijeva folija, lasje

S krožnim ponavljanjem je Eva poudarila ritem in ga vzdolž kipa razporedila neenakomerno ter s tem poudarila
prevladujočo obliko kipa. Uravnoteženost zgornjega razgibanega dela, ki teži iz smeri osrednjega predela, se je
vzpostavila z lebdečim podstavkom samega kipa in z izbiro svetlečega materiala preusmerila pogled na celotno
delo. Drugače bi pogled silil k višku, kjer se zgodi preobrat tako v materialu z dodanimi lasmi in rožnatim
odtenkom papirja, kot tudi s postopnim širjenjem tridimenzionalne oblike. S stožčastim trupom nakazuje na strogo
simetričnost, s katero se poigrava s krožnimi oblikami, na koncu pa se razcveti. S pretežno nevtralnimi barvami
se staplja s hladno in poudarjeno perspektivično okolico.
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Slika 3 Eva, brez naslova, 2011, dimenzij: 27 x 17 x 2 cm; papir, papirnate brisače, plastika

V tem primeru je problem zastavila povsem drugače, in sicer v obliki reliefa. Na belo podlago je prilepila
z vodo prepojene papirnate brisače in s tem domiselno izkoristila obnašanje vlažnega materiala.
Zgoščenost in posamezni štrleči konci dajejo reliefu celovito enotnost. Vključena plastična roka pa
sodeluje v pripovedovanju dramatičnih učinkov reliefa, skupaj s krvavo rdečimi odtenki. Izbrala si je
ravno pravšnjo paleto materialov, ki zadostujejo za izvirno izvedbo likovnega motiva, in jih v ravno
pravšnji meri kombinirala. Z vsemi temi značilnostmi je predstavila vse aspekte likovne naloge, kot je
asimetričnost v sami obliki reliefa in ritmu, ki se množi v nagubanih detajlih. Za umestitev reliefa se je
odločila za nekontrastni učinek živo rdeče podlage, ki nam ga prinese na belem »pladnju«.
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Slika 4 Nataša, brez naslova, 2011, dimenzij: 20 x 15 x 12 cm;
plastika, papirnate brisače, plastični lepilni trak

Nataša je zastavila abstraktno figuro s polkrožnim telesom, ki se nagiba nazaj, sprednji konec papirnatih
konic pa jo drži v ravnovesju. Oba dela sta ločena S profila z diagonalo, ki vzbuja zametek simetrije,
vendar govorita drugo zgodbo. Celotno figuro je gradila proporcionalno z glavo in proporci človeškega
telesa, s pravokotnim pogledom frontalno na armaturo pa nam figura daje videz kolajne, kjer se spet vidi
tenzija po uravnoteženosti spodnjega dela z zgornjim, saj je vmesni del v primerjavi z ostalimi elementi
občutno ožji. Kljub temu pa prevladuje vertikalna postavitev kipa, ki pa zaradi uravnoteženosti s širino
ne daje občutka višine in usmerjenosti k vrhu, temveč se vidi enakomerna porazdelitev širine in višine
posameznih elementov. S premikanjem vodnih armatur pa je prikazala več vidikov na figuro, ko se
spremeni sama razporeditev okolice.

57

Slika 5 Polona, brez naslova, 2011, dimenzij: 28 x 24 x 13 cm; usnje, plastika

Tukaj se je Polona lotila čisto pravega asemblaža. Sestavila je predmete iz vsakdanjega življenja,
ponošen star čevelj, roko, nogo in glavo priljubljene lutke Barbie in koščke CD-ja. Tri različne predmete,
ki so služili vsak drugemu namenu, je združila in jim dala drug pomen. Dobro znani obliki, to je oblika
čevlja, je dodala dva ostra predmeta, ki diagonalno režeta v prostor. Štrleči del kompozicije je omilila s
podolgovati in ovalnimi udi lutke. Pustila je tudi prazen volumen v asemblažu, prostor, ki je obstajal že
pred čevljem kot kiparski material. V čevelj naravne velikosti je vstavila človeške ude miniaturne
velikosti. Razlike v proporcih delujejo uravnovešeno kot posamezni elementi celote. Kip si je zamislila
kot aranžma izložbenega okna, kjer svojo vlogo odigra kontrast svetlobe in sence v votlem predelu kipa.
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Sklepni del
Neposredno vnašanje nekaterih ključnih pojmov, ki zadevajo estetiko v redno učno snov, je bilo
zastavljeno dokaj ambiciozno. In porajali so se rahli dvomi, da bo vse skupaj splavalo po vodi, vendar
so končni rezultati pokazali, da je bila likovna naloga in zastavljen likovni problem primerno zasnovan.
Vsa dela, ki so nastala izpod učenčevih rok in njihovega razmišljanja, so me pozitivno presenetila šele,
ko smo jih začeli postavljati v prostor, in sicer tako, da so bile v veliki meri izpostavljene poglavitne
značilnosti posameznega kipa. Za razvojno stopnjo učencev so z umeščanjem kipa v prostor izkoristili
možnosti, ki jim ga ta ponuja, pozitivno presenetili in pokazali, da imajo poleg izkušenj tudi dovolj
znanja, ki ga pri likovnem snovanju lahko bolj izrazito izkoristijo. Skoraj v vseh delih pa so še zmeraj bili
priljubljeni figuralni elementi, kar je bila verjetno posledica kvantitativne razpoložljivosti kiparskih
materialov. Posredno skozi dela učencev je vidna postopno pridobljena samozavest pri ustvarjanju in
posledično tudi izvirnost ter domiselnost pri izvedbi likovnega motiva, korakoma bolj drzna uporaba
materialov in upoštevanje deformacij s podano likovno nalogo, ki tudi pripelje do estetskega v kiparstvu.
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