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Ključne besede: tekstilna instalacija 

                                   odslužena oblačila 

                                   tekstilno onesnaževanje                                  

                                   nit 

                                   tekstil v kiparstvu 

                                    

    

  

 

 

Namen mojega diplomskega dela je raziskati in predstaviti tekstil kot kiparski material v 

sodobni umetnosti. Na kratko predstavim nit, ki je gradnik, ter posledično sorodni material 

tekstila in prav tako nastopa kot suveren material v kiparstvu. Tako kot tekstil se tudi nit v 

kiparstvu pojavi in uveljavi relativno pozno, za izražanje pa jo pogosto uporabljajo ženske, 

saj je predvsem zaradi tradicije šivanja - kot pretežno ženske domene, označen za ženski 

material. Za lažjo predstavo osvetlim pojem moderne umetnosti, umetnostno-zgodovinsko 

obdobje, v katerem se tekstil prvič pojavi kot del skulpture. Navežem se na sodobno 

umetnost, kjer blago kot material v kiparstvu začenja doživljati svoj razcvet. Podam pogled 

na določena avantgardna gibanja in smeri, ki so pri tem odigrala pomembnejšo vlogo. V 

diplomski nalogi poskušam zajeti in predstaviti vse poglavitne načine uporabe tekstila v 

kiparstvu, obenem pa predstavim po mojem mnenju najpomembnejše umetnike, ki se pri 

svojem delu in umetniškem izražanju poslužujejo enega ali več omenjenih načinov. 

Osredotočim se na sodobnega kiparja Ernesta Neta ter njegove interaktivne instalacije, ki so 

pogosto izdelane iz prosojnega najlona. Brazilski umetnik je name že pred leti naredil močan 

vtis in vplival na moja dela, ki jih predstavim v praktičnem delu. V času študija sem jih pod 

vodstvom mentorja prof. mag. Romana Makšeta razstavila v okviru nekaj skupinskih in dveh 

samostojnih razstav. V pedagoškem delu diplomske naloge izdelam učno pripravo za 

likovno nalogo Oblikovanje kiparskega volumna po domišljiji, ter oblikovanje skupinske 

instalacije po načelu sodobnih likovnih praks, v kateri izpostavim pojma instalacija in land 

art, ter tekstil predstavim kot odličen izhodiščni material za ustvarjanje. Velik poudarek 

namenjam ozaveščanju učencev o onesnaževanju in zastrupljanju okolja, ki ga posredno 

povzročamo s pretirano, nepremišljeno in nepotrebno potrošnjo oblačil. Med pisanjem 

diplomske naloge so se mi porajala vprašanja in dileme, o katerih razmišljam na koncu, 

hkrati pa iščem povezave med umetniškimi deli, idejami in rešitvami, ki sem jih odkrivala 

tekom pisanja. 
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My thesis aims to explore and present textiles as a sculptural material in contemporary art. I 

briefly introduce thread as the building block and consequently a material similar to textile, 

which is also used as an independent material in sculpture. Like textiles, thread in sculpture 

appears and becomes widely recognised relatively late. It is frequently used by women, as it 

is mostly characterised as women's material due to the sewing tradition, which is a 

predominantly female domain. To illustrate, I outline the concept of contemporary art, a 

period of art history in which textile appears for the first time as a part of a sculpture. I refer 

to contemporary art, in which fabric as material in sculpture begins to experience its heyday. 

I present certain avandgarde movements and tendencies that played a major role in this 

regard. The thesis attempts to capture and present all the main uses of textiles in sculpture, 

while at the same time presenting those who, in my opinion, are prominent artists using one 

or more of these methods in their work and artistic expression. The thesis is focused on 

Ernesto Neto, a contemporary sculptor, and his interactive installations that are often made 

of translucent nylon. I was strongly impressed by the Brazilian artist already some years ago; 

he influenced my work which is presented in the practical part of the thesis. During my 

studies, I exhibited these works as part of several group and two solo exhibitions under the 

guidance of my mentor, Prof. Roman Makše. The educational part of the thesis features the 

concept for the art project titled Designing sculptural volume according to imagination and 

designing group installations on the principle of contemporary art practices, highlighting the 

concepts of installation and land art and presenting textiles as an excellent starting material 

for creativity. A great deal of attention is devoted to raising awareness of polluting and 

poisoning the environment, which is caused indirectly by excessive, indiscriminate and 

unnecessary consumption of clothing. While writing the thesis, I wandered about issues and 

dilemmas that are dealt with in its final part, while I at the same time looked for links between 

works of art, ideas and solutions that I discovered in the course of writing. 
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1. Uvod 

Izraz tekstil običajno uporabljamo za vse, kar je narejeno iz rastlinskih, živalskih ali 

sintetičnih vlaken, spredenih v prejo (Motnikar, A., 2016). S tkanjem, pletenjem ali 

lepljenjem pridobljen izdelek, ki ga v pogovornem jeziku pogosto označujemo kar blago, 

običajno sproži asociacijo na material za izdelavo oblačil. Oblačila, ki so prvotno služila 

zaščiti pred mrazom, so danes, v svetu globalizacije, masovne produkcije in izjemne hitrosti 

informacij, medij, ki nas opredeljuje bolj, kot karkoli. Današnja oblačilna kultura je 

naravnana na potrošništvo in ob nepredstavljivo velikem številu stilov oblačenja, med 

katerimi lahko izbiramo danes, ter tako vplivamo na to, kako nas opredeljuje in zaznava 

okolica, ob pritiskih družbe in ekonomski dostopnosti oblačil, tudi kot posamezniki bolj ali 

manj posredno vplivamo na intenzivno proizvodnjo in posledično kopičenje odpadnega 

tekstilnega materiala, ki pa lahko postane predmet navdiha za ustvarjanje (Bloemink, 2009).  

 

Od malih nog me je privlačila ideja o šivanju - ne toliko oblačil, temveč šivanju »lupin« iz 

blaga, vseh mogočih oblik, ki se jih da napolniti, jim tako vdahniti novo življenje. Tekstilne 

lupine tako dobijo mehko in polno obliko, ki deluje izrazito organsko hkrati pa je takšne 

forme mogoče spreminjati z vsakim dotikom. Moja želja po ustvarjanju opisanega verjetno 

izvira iz najzgodnejšega otroštva, ko sem pri babici, ki je imela mlin za mletje žita – 

takšnega, kot ga danes najdemo le še po muzejih – z otroško radovednostjo spreminjala 

oblike z moko napolnjenim »žakljem« in vanje delala vdolbinice. 

   

Ko smo na fakulteti pri predmetu kiparstvo dobili nalogo z naslovom »Linija (vertikala, 

horizontala) in točka«, sem razrezala sedalno vrečo in z njenim polnilom iz stiropornih 

kroglic napolnila dolgo ravno cevasto obliko, ki sem jo sešila in tako dobila vse zahtevane 

likovne prvine in spremenljivke v enem (odvisno od položaja). Obesila sem jo tako, da je en 

del ležal na tleh (horizontalna linija), drugi je visel (vertikalna linija), za predstavitev točke 

kot likovne prvine pa sem cevasto obliko obesila na takšno višino, da se je tal dotikala v eni 

točki. To je bil zame pomemben korak v čudoviti svet odkrivanja tekstila kot kiparskega 

materiala, ki mi je »odprl vrata« v izražanje mojih bolj ali manj zavednih tendenc k 

preurejanju in ustvarjanju novega prostora z nizanjem elementov organskih form, ki 

vzbujajo različna občutenja, ter asociacije.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge razmišljam o niti (gradnik tekstila) ki bi ga lahko 

opredelili kot simbol povezovanja. Ponovnega povezovanja s seboj, življenjem in svetom, 

saj je kljub izjemno napredni komunikacijski tehnologiji časa, v katerem živimo, v družbi 
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čutiti odtujenost. Ta pa po besedah fotografa K. Skubana nosi veliko obrazov in izrazito 

zaznamuje psihološki ustroj današnjega človeka: »Odtujenost je v prvi vrsti nezmožnost 

občutenja pripadnosti. Pripadnosti do drugega, do družbe, do dela in odnosov, predvsem pa 

tudi do samega sebe. Predstavlja vsenavzočo psihološko paradigmo v svetu, ki postaja vse 

bolj reguliran, plitek in popredmeten« (Skuban, 2013). Prav gotovo je razlog za takšno 

družbeno klimo tudi v tekmovanju, v katero nas sili potrošništvo, kot strategija zrele oblike 

kapitalizma in posledično zaradi odločno prehitrega tempa, ki ga kapitalistični mehanizem 

zahteva.  

 

V nadaljevanju na kratko predstavim moderno umetnost in umetnostnozgodovinsko 

obdobje, v katerem se prvič pojavi blago kot del kipa in ne le kot simulacija oblačila, ter 

sodobno umetnost, ki je omogočila popolno preobrazbo in razvoj pojma umetnost do 

razsežnosti, ki nam je blizu danes. Tekstil se je, kot material v kiparstvu začel odločneje 

pojavljati šele v sodobni umetnosti predvsem v okviru instalacije, ki velja za najpogostejši 

in najprimernejši načina prezentacije umetniških del od 60 – ih let 20. stoletja dalje. 

Poskušam izpostaviti poglavitne načine uporabe tekstila v kiparstvu, ki jih predstavim skozi 

dela izbranih avtorjev. Avtorje izbiram glede na njihovo uveljavljenost v svetu umetnosti, 

hkrati pa upoštevam svoje tendence in naklonjenost do njihovega dela. Večjo pozornost 

namenjam umetnikom, ki so name naredili močnejši vtis in so hkrati vplivali na moja 

kiparska dela, kot npr. brazilski umetnik Ernesto Neto. 

 

V spekter načinov uporabe tekstila v kiparstvu spada tudi ustvarjanje z odpadnim tekstilnim 

materialom. Tako kot odpadki vseh ostalih vrst, tudi (prehitro) zavržen tekstil velja za 

produkt absurdnega potrošništva, s katerim človek danes brezglavo uničuje svoje naravno 

okolje. Tudi sama sem pri ustvarjanju uporabljala odpadni tekstilni material: najlonske 

nogavice, ki so kot neuporaben material z napako, končale pripravljene za odvoz v eni od 

slovenskih tovarn nogavic, sem uporabila v seriji svojih kiparskih del, ki sem jih predstavila 

v okviru razstav v času študija na Pedagoški fakulteti. Dela, ideje in motive zanje predstavim 

v praktičnem delu diplomske naloge, v zadnjem, pedagoškem delu pa svoje delo poskušam 

prenesti v pedagoško prakso. Učencem želim predstaviti širok spekter možnosti uporabe 

odpadnih tekstilij, preko katerih lahko izražajo svojo kreativnost in inovativnost. Poskušam 

jih vzpodbuditi k razmišljanju o porabi oblačil, recikliranju in ponovni uporabi, ter k 

razvijanju kritične drže do pretirane potrošnje nasploh, kot odgovor na kapitalistični pritisk, 

ki ga omenjam na začetku. Predstavim jim pojme, kot so instalacija, land art, ter jih seznanim 

z nekaj priznanimi avtorji, ki so ali še ustvarjajo s tekstilom. 
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2. Teoretični del 

2.1. Nit v kiparstvu 

 Nit kot gradnik tekstila  

Nit je dolg, tanek skupek vlaken, sesukan okoli svoje osi iz katerega lahko s tkanjem ali 

pletenjem izdelamo tekstil (ZRC SAZU b.d.). Pogosto nit obravnavamo kot osnovni gradnik 

tekstila, vendar zgornja definicija pojasnjuje, da je njegov osnovni gradnik vlakno, ki je 

sestavljeno iz dolgih, linearnih molekul – polimerov. Lahko rečemo, da je nit produkt, 

izdelan iz vlaken zelo različnih materialov. Osnovno razvrščanje pozna štiri kategorije niti: 

preje in sukanci, kjer s posebnimi postopki predenja izdelujejo najprej prejo na predilnih 

strojih, iz teh pa lahko s sukanjem predelajo v sukanec. Nadalje kovinske niti, ki se 

uporabljajo predvsem pri tkaninah in vezeninah. V preteklosti so za tovrstne niti uporabljali 

skoraj izključno žlahtne kovine, danes se za izdelavo kovinskih niti običajno uporablja 

aluminij. Prva oblika kovinskih niti so bili trakovi iz trdnih kovin (predvsem zlata), ki so jih 

izdelovali z rezanjem tanke zlate folije na trakove ali v trak sploščeno predhodno izdelane 

žice. Žice so izdelovali s kovanjem okroglih palčk, z valjanjem narezanih kovinskih trakov 

med ploščatimi kamni ali pa z ovijanjem okoli vlaknastega jedra. Danes jih kot kovinske niti 

uporabljajo za metaliziranje plastične folije (Motnikar, 2016). 

 

Blago poleg materiala določa tudi način oz. tehnika izdelave. Pri osnovni delitvi govorimo 

o pleteninah, vlaknovinah in najstarejših med njimi – tkaninah. Da bi iz niti stkali blago, 

potrebujemo vsaj dva nitna sistema: sistem podolžnih niti ali osnovo in sistem nanjo 

pravokotnih niti ali votek. Z medsebojnim prepletanjem obeh sistemov, kar imenujemo 

vezava, dobimo tkanino. Vezava je bistvena značilnost tkanine in v nekaterih primerih celo 

določa njeno ime. Npr. platno, ki je poleg vezave atlas in keper osnovna vezava tkanin. 

Poleg osnovnih poznamo še posebne vezave, z več nitnimi sistemi za izdelavo 

kompleksnejših tkanin. Z izrazom pletenina označujemo pletene izdelke, razen v primeru 

pletenega metrskega blaga, ga imenujemo pletivo. Tako za strojno, kot za ročno pletenje je 

značilno sprotno krojenje. Če pri tkanju potrebujemo sistem vsaj dveh niti, pri pletenju 

potrebujemo en sam nitni sistem. Pletivo, kjer niti tečejo vodoravno, imenujemo votkovina, 

pri navpično tekočih zančnih stolpcih pa govorimo o snutkovini. Za pletenine je značilna 

močna raztegljivost v vseh smereh, kar je posledica upogibanja niti v pentlje in 



 

4 

medsebojnega prepletanja, ter vezanja niti v zanke. Pletenine so zaradi zraka, ujetega med 

zanke, dober toplotni izolator (Motnikar, 2016). 

 

Vlaknovine so netkane tekstilije, izdelane iz adhezivnih vlaken, ki imajo visoko moč 

sprijemanja, ob tem so utrjena še kemično, termično ali na kombiniran način. Pri nekaterih 

živalskih dlakah, npr. pri volni, se ob namakanju v vodi (posebno topli ali z dodano alkalijo) 

in gnetenju luske na površini vlaken zapletejo med seboj in tako ostanejo, ter tvorijo maso, 

ki jo lahko oblikujemo. Temu rečemo polstenje. Polst je sicer širši izraz, ki označuje tako 

netkane tekstilije, kot polstene tkanine. Vlaknovine danes niso samo živalskega izvora, 

izdelujejo jih iz različnih materialov, tudi odpadkov (Motnikar, 2016). 

 

 

 Nit kot vez – metaforični pomen 

Beseda nit lahko označuje zaporedje dogajanj, dogodkov, če povzamem metaforični pomen, 

ki ga ponuja SSKJ (ZRC SAZU b.d.). Poudariti je potrebno, da na simbolični ravni nit ne 

pomeni le kontinuitete, temveč zaobjame širši pomen. Pogosto uporabljani besedni zvezi 

rdeča nit ali pa niti usode sta le dva od mnogih primerov zgovorne večpomenskosti besede 

nit, ki je na takšen način poznana v različnih kulturah (Zlatar, 2007). 

 

Pred leti je skupina treh oblikovalk (deluje pod imenom Oloop), razstavila zanimivo 

instalacijo pod naslovom Ponovno povezani ki je bila sestavljena iz 9000 metrov rdečega 

traku, razpetega in prepletenega po atrijskem prostoru med dvema poloma. Trak v instalaciji 

deluje kot simbol ponovne povezanosti tako s samim seboj, kot s skupnostjo. Opominja na 

pomembnost povezovanja, saj posamezen člen deluje neznatno v primerjavi z močno celoto, 

ki nastane prav z združevanjem členov. Instalacija s trakovi, ki delujejo kot vlakna spominja 

na sestavo človeškega telesa. Zdi se, kot, da nastane komunikacijska mreža, v katero so vpeti 

in jo tvorijo obiskovalec, tekstil in prostor. Razstava Ponovno povezani je bila med drugim 

poklon ženski, kot pomembnemu subjektu v družbi, ki tke vezi in snuje tkanine življenja 

(Štravs, 2012).  

 

Izhajajoč iz dejstva, da je nit skozi obdobja preteklosti veljala za material, ki so ga v različnih 

ročnih delih in kreacijah uporabljale predvsem ženske, Milena Zlatar v okviru predstavitve 

razstave z naslovom Nit (ob petdesetletnici Koroške galerije likovnih umetnosti), opaža, da 

tudi v sodobnem času ta material navdihuje pretežno ženske (Zlatar, 2007). Nit bi torej lahko 

obravnavali kot nekakšen simbol ženske kreativnosti.  

 

 

 Nit kot enakovreden material sodobnim umetnostnim 

praksam 

Če izhajamo iz predpostavke, da je umetnost odraz časa, v katerem je nastala oz. nastaja, 

potem ni treba poudarjati, da umetniki pri svojem ustvarjanju že dolgo ne uporabljajo več le 

platna, barv, kamna in gline, temveč se poslužujejo vseh mogočih materialov in njihovih 

kombinacij. Tudi niti, ki je bila kot material (v obliki tekstilij) v preteklosti prisotna le v 

uporabni umetnosti (npr. francoske tapiserije 17. in 18. stoletja po predlogah umetnikov), 

kasneje pa so se z razvojem industrije in tendence umetniških hotenj od tega materiala še 
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dodatno odtujile. V 20. stoletju so v delih futurizma in kubizma umetniki - npr. Giacomo 

Balla in Pablo Picasso, nit kot material postavili ob bok sodobnim umetniškim praksam. V 

70-ih letih 20. stoletja je katalonski slikar in kipar Joan Miro, ustvarjal z vrvjo, istočasno pa 

sta umetnici Brazilka Lygia Clark (Slika 1) in Američanka nemškega rodu, Eva Hesse (Slika 

2) v svojih delih že uporabljali nit (Zlatar, 2007).  

 

 

 

Slika 1. Lygia Clark, Elastična nit, 1974 

 

 

 

Slika 2. Eva Hesse, Right after, 1969 

 

 

Nekoliko kasneje (v 80-ih, 90-ih letih 20. stoletja in kasneje), so v svojih, tudi feministično 

naravnanih umetniških delih, nit uporabljale mnoge ženske umetnice, med katerimi so 
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najbolj znana imena Annette Messager (Slika 3), Miriam Schapiro, Rosemarie Trockel, 

Louise Bourgeois, Ghada Amer, Tracey Emin (Zlatar 2007).  

 

 

 

Slika 3. Annette Messager, Penetracija, 1993-1994 

 

 

Feminizem je pojem, ki ga je težko umestiti v okvir ene same definicije; vendar če ga 

opredeljujemo širše, kot pojav ali gibanje, ki se je izrazito razvijalo in širilo v 19. in 20. 

stoletju, se osredotoča predvsem na zmanjševanje neenakosti med spoloma. Položaj žensk v 

svetu umetnosti je bil problematičen in nikakor ne enakovreden položaju moških, kar med 

drugim pojasnjuje zgovoren podatek o tem, da so bile ženske pred začetkom 20. stoletja 

redko sprejete na umetniške akademije, če pa že, jim ni bilo dovoljeno upodabljanje in 

študiranje golih modelov (Genocchio, 2007). Izbira umetniškega materiala, kot je nit, torej 

ni bila naključna. Njen simbolični pomen je še dodatno podkrepil sporočilnost ženskih 

umetniških del. 

 

Neum Gabo, znan tudi kot Naum Neemia Pevsner, umetnik ruskega rodu, je kot pionir 

konstruktivizma v 50 – ih letih 20. stoletja ustvarjal z najlonsko nitjo, ki jo je ovijal okrog 

dveh križajočih se plasti uvitega pleksi stekla in tako ustvarjal vzorec vboklin in izboklin. 

Skulptura zaradi prepleta niti deluje nežno, prosojno in daje vtis breztežnosti, hkrati pa zaradi 

nedoločljivih začetka in konca poraja občutek neskončnosti (Rapoša, K., 1994) (Slika 4). 
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Slika 4. Naum Gabo, Linear Construction No. 2, 1949 

 

 

Leta 1942 je Marcel Duchamp v New Yorku znotraj instalacije Mile and String (Slika 5) 

uporabil vrv in z njo prepletel slike v okviru razstave First Papers of Surrealism, ter namerno 

povzročil zmešnjavo v prostoru in gledalcem otežil dostop do slik na stenah, ki so veljale za 

konvencionalne. V tem obdobju je bil namreč odnos do konvencionalnosti na vseh ravneh  

umetnosti negativen in skoraj napadalen (Rosenthal, 2003).  

 

 

 

Slika 5. Marcel Duchamp, Mile and String, 1942 

 

 

Zlatarjeva ugotavlja, da porast umetnikov, ki svoje inspiracije za umetniška dela iščejo v 

materialu, ki je bil skoraj do praga 21. stoletja v domeni oblačilne kulture, kaže na fenomen 

s področja sodobne vizualne produkcije. Sodobna umetnost odraža pluralni karakter družbe, 

v kateri živimo danes in tudi to je eden od razlogov za tako množično uporabo niti kot 

materiala v umetnosti (Zlatar, 2007). 
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2.2. Tekstil v kiparstvu 

 Tekstil 

Tekstil lahko razvrščamo glede na surovino (bombaž, svila, poliamid …), glede na stopnjo 

predelave (vlakno, nit, metrsko blago, končni izdelek…), glede na funkcijo (oblačilo, hišni 

tekstil, dekorativni predmet, dodatek, polizdelek, …), glede na merilo zbiranja (arheološki, 

sakralni, etnološki …). Znotraj omenjenih skupin so možne še nadaljnje delitve. Vlakna, kot 

osnovni element tekstila, pa v grobem delimo na naravna in umetna. Naravna so rastlinskega 

ali živalskega izvora, pri čemer je temeljni gradnik prvih celuloza, slednjih pa beljakovine. 

Med tekstilne surovine rastlinskega izvora uvrščamo bombaž, lan, konopljo, juto, ramijo; 

bolj znana živalska vlakna pa so ovčja in kozja volna, kamelja, zajčja in goveja dlaka, žima, 

puh in perje, ter naravna svila. Umetna vlakna delimo na tista iz naravnih polimerov, 

regenerirana celulozna vlakna, modificirana celulozna vlakna, alginatna vlakna, umetna 

beljakovinska vlakna, gumijaste niti, umetna beljakovinska vlakna, vlakna iz sintetiziranih 

polimerov ali poliamidi - kamor med drugim uvrščamo tudi splošno znani najlon, poliestri, 

derivati polivinila, polifenolna vlakna, polietilen, polipropilen, poliuretani in elastani,. 

Slednja, ki jih lahko imenujemo tudi elastomerna vlakna, imajo elastične lastnosti, podobne 

naravni gumi: so izjemno raztegljivi – lahko jih raztegnemo na večkratno, dolžino in vendar 

se hitro vrnejo v prvotni položaj. Med elastane spada tudi znani material, pod imenom lykra, 

ki se običajno uporablja za nogavice, perilo, kopalke, smučarske hlače, povoje in druge 

raztegljive tkanine in pletenine (Motnikar, 2016).  

 

Najlon (privlačen material za kiparje, tudi sama ga uporabljam v svojih delih, predstavljenih 

v praktičnem delu naloge) je komercialno ime za umeten tekstilni material, ki spada v 

družino poliamidov. V nekaterih lastnostih je podoben svili, vendar je mnogo cenejši. 

Najbolj znan je po najlonskih nogavicah, ki so se na trgu prvič pojavile leta 1940, uporablja 

pa se tudi za tehnični tekstil (preproge, ščetke, vrvi, mreže, padala,…), za predivo v posebnih 

mešanicah, za povečanje trdnosti in trajnosti izdelkov, ter lažje vzdrževanje (Motnikar, 

2016). 

 

 

 Začetki uporabe tekstila kot materiala v kiparstvu 

Skozi zgodovino umetnosti je bilo upodabljanje tekstilnega materiala za umetnike zelo 

privlačno. Draperija se pojavlja v različnih kiparskih zvrsteh, vendar skozi dolga stoletja le 

kot simulacija. S klesanjem, modeliranjem in rezbarjenjem so tekstilije upodabljali kot del 

kipa in do začetka 90-ih let 19. stoletja je bilo skoraj samoumevno, da so bili vsi deli 

skulpture narejeni iz istega oz. enakega materiala (Zalaznik, 2013).  

 

Leta 1881 pa je znani francoski slikar in kipar Edgar Degas na razstavi impresionistov 

predstavil kip baletke z naslovom Mala Plesalka, stara 14 let (Slika 6), in s tem skoraj 

revolucionarnim dejanjem povzročil pravi kulturni šok. Kip je bil namreč narejen iz voska,-

materiala, ki je v 19. stoletju veljal za cenenega, poleg tega pa je svojo plesalko oblekel v 

prava in posebej za kip krojena oblačila (Zalaznik, 2013). V enem umetniškem delu je 

uporabil in združil več različnih materialov in, kot pravi Zalaznik, tako gledalca »zapeljal v 

igro dvoumnosti, pri kateri ta ni vedno prepričan, kaj je narejeno iz voska in kaj je le dodan 
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element iz stvarnega okolja. Baletni copatki so sešiti iz blaga in prevlečeni z voskom, a 

pomečkane nogavičke je Degas zmodeliral. Životec je narejen iz blaga in prevlečen z 

voskom, zato učinkuje kot le drugače obarvan del iste tkanine, med tem ko krilo ne skriva, 

da je kos tekstila. Lasulja iz človeških las je na glavi tako močno prekrita z voskom, da se 

sprva zdi zmodelirana, a pentlja, s katero so speti lasje, je nasprotno zelo jasno svilena« 

(Zalaznik, 2013, str. 101 in 102). 

 

 

 

Slika 6. Edgar Degas, Mala plesalka stara 14 let, 1881 

 

 

Kot omenjeno, je Edgar Degas s svojo stvaritvijo naravnost šokiral in pričakovano požel 

negativne odzive, poleg tega pa sprožil celo vrsto vprašanj, ki so odgovore dobila šele v 20. 

stoletju. Ko govorimo o razvoju skulpture, lahko rečemo, da gre pri Degasovi Mali plesalki 

za inovacijo na področju kiparstva in po ugotovitvah pisatelja Hujsmansa predstavlja prvo 

resnično moderno skulpturo. Poleg drznih novosti kipa, kot je naturalistično upodobljena 

glava in po mnenju takratnega občinstva neprivlačnega dekličinega obraza, kot ja način 

predstavljanja – v posebej za to narejenem steklenem ohišju, ki naj bi spominjalo na način 

razstavljanja v formalinu hranjenih človeških anomalij; in nenazadnje, da so v kipu prvič 

uporabljeni ne-tradicionalni materiali, je še posebno potrebno poudariti, da je med temi 

prisoten tekstil (Zalaznik, 2013). To je skulptura, na kateri se prvič v zgodovini umetnosti 
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pojavi pravo blago. Je morda tudi edina take vrste in v tistem času? Tekstil, kot material v 

kiparstvu je kasneje zaslediti predvsem v umetniških instalacijah, ki pa so že potomci 

sodobne umetnosti, o kateri pa govorimo slabih 80 let kasneje. 

 

Sodobna umetnost po letu 1960 V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je, kot pravi 

Zupančič (2007), na področju umetnosti zapihal nov veter in seboj prinesel drugačno 

pojmovanje umetniškega dela, kar se odraža v novih in drugačnih pristopih v likovni 

umetnosti. Zupančič (2006) po Lyntonu umetnost šestdesetih in sedemdesetih let vidi 

razpeto med dvema poloma. Na eni strani dvom zahodnjaka v obstoječe družbene vrednote 

na drugi njegovo zavedanje moči in tudi omejitev umetnosti iz preteklosti. Pojavljata se dve 

veji: na eni strani ti. Matissova tradicija, ki ji sledi umetnik v prizadevanju , da bi ustvaril 

lepa in pomembna umetniška dela znotraj znanih umetniških kategorij, na drugi strani pa 

prav nasprotna, Duchampova teorija. Marcel Duchamp je z ločnico, ki jo je v dvajsetem 

stoletju postavil med pojmom umetnosti in pojmom namensko ustvarjenega predmeta ali 

umetnine, spremenil pozicijo umetnika in umetnosti, ter ju postavil pred velik izziv. S 

svojimi ready-madei je zreduciral predmet ustvarjanja na nivo, kjer gre za intelektualno ali 

celo naključno odločitev poimenovati neko stvar ali pa dejavnost za umetnost (Zupančič, 

2006). 

 

V času okrog druge svetovne vojne so se začela pojavljati avandgardna gibanja, kot so 

dadaizem, konstruktivizem, nadrealizem, futurizem, ki so se kasneje, v 60-ih letih prejšnjega 

stoletja, oblikovala v konceptualno umetnost, kot nadgradnjo evropske avandgarde. Poleg 

konceptualne umetnosti so se razvile še naslednje neoavandgarde: happening, akcijsko 

slikarstvo, body art, arte povera, land art in procesna umetnost (Osborne, 2002). 

 

 

 Načini uporabe tekstila v kiparstvu  

Tekstil se kot kiparski material zdi izjemno prožen – s tem ne mislim le na raztegljivost ali 

elastičnost v dobesednem pomenu, temveč metaforičnem: na širok spekter njegove 

uporabnosti, saj poseduje številne posebne lastnosti in veliko simbolike, kar je verjetno 

razlog, da navdihuje toliko zelo različnih avtorjev, ki v svojem opusu pogosto ne ponujajo 

le tekstilnih instalacij in skulptur. Zdi se, da mnogi med njimi v določeni fazi umetniškega 

raziskovanja in razvijanja »odkrijejo« blago, kot lahko manipulativen material. Posebno 

prosojne vrste blaga so pogosto medij za izražanje tematik, ki se navezujejo na človeško telo 

in organske forme. Če ga obesimo, deluje kot zastor, ki ločuje ali zakriva; če ga spustimo, 

pade, se zguba in ustvari novo formo. Če ga napolnimo, dobimo blazino, če z njim pokrijemo 

nekaj, se prilagodi pokritemu in vendar pokrito skrije; če z njim ovijemo objekt, blago 

postane lupina, ki varuje in ščiti. Če ga napnemo, deluje kot opna ali membrana in če ob tem 

manipuliramo še z izvorom svetlobe, dobimo čarovnijo… 

 

 

2.2.3.1. Tekstil kot oblačilo, ki postane kip 

Če sem v prejšnjem poglavju pisala o tekstilu, ki se kot pravo oblačilo pojavi na kipu 

Degasove Male plesalke, v tem predstavljam oblačilo kot kip, ki za takšno vlogo  pravzaprav 

ne potrebuje ničesar – samo postane skulptura. Votla skulptura, luknja, ki kljub navidezni 

praznosti deluje polno, zadostno in dokončano. Znotraj oblačila manjka telo, ki ga gledalec 
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ne pogreša, saj oblačilo samo ustvarja formo in v primerih umetniških del v nadaljevanju 

začutimo sporočilo, ter avtorjevo idejo tudi, kadar je prazno. Obleka pogosto ni le toplotna 

zaščita; lahko igra vlogo oklepa ali lupine, ki zaščiti in daje občutek varnosti tudi v okviru 

socialnih odnosov. Oblačilo za predmet manipulacije v svojih umetniških delih uporabljajo 

avtorji, kot so Robert Gober, Kaarina Kaikkonen, Nicola Yeoman, Louise Beurgeois, Guerra 

dela Paz (Slika 7, Slika 8), Alan Hranitelj. 

 

 

 

Slika 7. Guerra de la Paz, Pieta, 2006 

 

 

 

Slika 8. Guerra de la Paz, Sealing the Deal, 2008 

 

 

Nemški umetnik, aktivist in učitelj Josef Beuys (1921 – 86), je leta 1970 razstavil delo z 

naslovom Polstena obleka (Slika 9), kot neke vrste avtoportret: je obleka, ki jo je zares nosil 

in predstavlja nekaj intimnega, skrojenega posebej zanj; sešita je iz materiala, ki simbolizira 

občutek varnosti in zavetja. Beuys o materialih razmišlja zelo poetično, ob tem pa 

umetnikovo vlogo vidi »kot vzporedno vlogi šamana, ki kanalizira energijo iz predmetov in 

jim daje nove moči, ter nov smisel« (Rapoša, 1994, str: 43). Takšna interpretacija je lažje 

razumljiva, če jo interpretiramo v okviru umetnikovih mejnih življenjskih izkušenj. V drugi 

svetovni vojni je doživel travmo, kot nad Ukrajino sestreljeni nemški pilot, ki je v 

pričakovanju krute smrti doživel ravno nasprotno. Vaščani so ga sprejeli, ter do konca vojne 

varovali, kot človeka in tu je doživel materiale, ki so konstantno prisotni v njegovih delih: 
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filc (klobučevina) kot material, ki ohranja toploto in nudi zavetje, ter maščobo, ki predstavlja 

simbol za zgoščeno energijo (Moderna umetnost, 2016).  

 

 

 

Slika 9. Josef Beuys, Polstena obleka, 1970 

 

 

Nemški slikar in kipar Anselm Kiefer (1945 -) velja za enega najvplivnejših sodobnih 

umetnikov. Znan pa je po aktivnostih in delih, vezanih na problematiko povojne Nemčije, 

ki obravnavajo zapuščino nacistične preteklosti in holokavst. Njegovo delo vključuje 

simboliko in mitološko-mističnimi vsebine, kar gre verjetno pripisati tudi vplivu Beuysa, ki 

je bil nekaj časa njegov učitelj. Prav iz naslova mitologije in simbolike pa izhaja delo Ženske 

antike iz leta 2002, kjer Kiefer izbere tri ženske iz klasične mitologije (Hipatija, Myrtis in 

Candida) (Slika 10); vse veljajo za primere močnih, neodvisnih, individualističnih žensk, ki 

ob predpostavki, da so lahko enakovredne moškim, premikajo meje svojega časa, za kar pa 

so kruto in po krivici preganjane in kaznovane. Instalacijo tvorijo tri omenjene ženske, ki 

nosijo bele krinoline, namesto glave pa jih Kaifer identificira z različnimi oblikami močnih 

simboličnih pomenov. Myrtis, ki je bila preganjana zaradi tekmovanja s pesnikom 

Pindarjem, namesto glave nameni veliko knjigo, ki predstavlja znanje in zgodovino, 

Candida, obtožena čarovništva, nosi kokon iz nevarne in rjaveče bodeče žice, Hipatijo, 

matematičarko in filozofinjo pa je upodobil s stekleno kocko, ki ima porezane robove 

(Watson, B., 2013). Tudi tokrat lahko zaključim ugotovitvijo, da obleka v opisanem delu 

deluje kot simbol, enakovreden ostalim trem. Čeprav gre samo za lupino, v njej takoj 

prepoznamo žensko. 
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Slika 10. Anselm Keifer, Women from Antiquity, 2002 

 

 

2.2.3.2. Tekstil, ki se v instalaciji pojavlja poleg drugih materialov 

Umetniška instalacija je izraz, ki zajema izjemno širok spekter pomenov; predvsem, če 

vzamemo v obzir dejstvo, da je večina sodobnih umetniških del danes prav v obliki 

instalacije. To pomeni, da izraz »instalacija« morda ni vedno najbolj posrečen, saj lahko 

vključuje skoraj vse, kar si zamislimo (Malpas, 2007). Če izhajamo iz pomena besede 

inštalirati, kar pomeni nekaj umestiti v za to določen prostor (ZRC SAZU b.d.), pa lahko 

rečemo, da pri vsaki instalaciji pomembno vlogo igra oboje, tako prostor, kot tisto kar je 

vanj umeščeno. In vendar je umetniška instalacija še mnogo več. Poleg prostora sta bistvena 

elementa umetniške instalacije še izkušnja gledalca ali bolje obiskovalca in kontekst ali 

sporočilnost instalacije. 

 

Sodobne umetniške razstave so umetnost prostora. Velik vpliv na razvoj umetniške 

instalacije je imel pojav novih tehnologij, zlasti videa in filma. Kot na vseh področjih 

sodobnega sveta pa vse bolj uveljavljen internet, ki odpira vrata virtualnemu prostoru in 

realnosti, ter tako širi področja umetniške instalacije. Razvoj na področjih, ki pogosto 

predstavljajo medij sodobni umetnosti - tudi instalaciji (računalniška tehnologija - internet, 

film, ples, arhitektura) bo še naprej do neke mere kreiral umetnost, saj le-ta še vedno 

reflektira čas ali obdobje svojega nastanka. Ob tem je spekter materialov, ki jih umetniki 

uporabljajo v instalacijah še vedno izjemno širok; od aluminija, plastike, vode, voska, stekla, 

kisline in še mnogih drugih do meni najljubšega – tekstila vseh vrst (Malpas, 2007). 

 

Robert Morris (1931 - ) v svojih instalacijah pogosto uporablja debelo blago, filc, ki ga v 

obliki nekakšnih širokih trakov nakopiči na kup, enega vrh drugega in tako dobimo vtis 

nakopičenih lesnih odpadkov ali volne. Malpas jih opiše kot od vetra nanešene kupe peska 

in ostalega materiala ob železniških tirih. V eni od svojih instalacij iz leta 1968 uporabi 

odpadke debelega bombažnega blaga v obliki trakov, na katere so pritrjena ogledalca. 

Bombažni trakovi kot nanizana drevesca rastejo iz pravokotnih kovinskih škatel, nad njimi 

pa so obešene fluorescentne svetilke. Interpretacija dela Untitled (Slika 11 a in b)  nudi 

povezavo ali združevanje človeškega produkta ali umetnega (luči in ogledala) z naravnim 

ali organskim (bombaž in drevesca) (Malpas, W., 2007).  
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Slika 11. Robert Morris, Untitled, 1970 

 

 

Eva Hesse (1963 – 1970) je fascinantna ženska umetnica nemškega rodu, ki se je v času 

vzpona nacizma iz rodne Nemčije s starši preselila v Ameriko, kjer je študirala abstraktno 

slikarstvo in poslovne prakse oblikovanja. Na svoji kratki umetniški poti (zaradi bolezni je 

umrla stara komaj 34 let) je uporabljala zelo različne materiale, med drugim tudi tekstil - v 

začetku diplomske naloge jo omenjam kot umetnico, ki ustvarja z nitjo (Ward, L., 2016). 

Robert Smithson o njenih skulpturah: »Sometimes loosely hanging, finding their own form, 

at other times Hesse's sculptures werw bound with wire, as if  'making psychic models'« 

(Malpas, W., po Robert Smithson, 2007, str.: 94). 

 

Evino zadnje večje delo, ki ga je dokončala skupaj z asistenti malo pred smrtjo, leta 1969, 

se imenuje Contingent (Slika 12). Gre za instalacijo, narejeno iz osmih oglasom podobnih 

elementov, ki visijo s stropa in združujejo tri različne materiale: vsaka komponenta je 

sestavljena iz velikega pravokotnega odseka lateksa, ki je pokrit z gazo, ter spodaj in zgoraj 

vgrajen v pravokotni plošči iz steklenih vlaken. Ob belih stenah v ozadju se gaze na lateksu, 

ujete med dva prosojna konca steklenih vlaken, zdijo kot kože, napete na površine slik, ki se 

čudežno prekinjajo v zraku. Hessejeva v tem delu združi svetlobo, barvo in težo, ter tako 

zabriše meje kiparstva in slikarstva (Ward, L., 2016).   

 

 

 

Slika 12. Eva Hesse, Contingent, 1969 
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Že omenjeni Joseph Beuys (1921 – 86), ki velja za enega najvplivnejših konceptualnih 

umetnikov druge polovice dvajsetega stoletja, je po zamislih in skicah iz leta 1958 več kot 

četrt stoletja kasneje v Londonu postavil instalacijo z naslovom »PLIGHT« (mučno stanje, 

pa tudi obljuba in dolžnost) in je odmev nemške besede Pflicht, ki pomeni dolžnost (Slika 

13). Za instalacijo je uporabil dva galerijska prostora in njune stene oblekel v svitke blaga 

(polsti). V prostorih ni bilo ničesar, razen zaprtega klavirja, na katerega je postavil 

termometer in majhno prazno šolsko tablo. Polst je prostoru vdahnila slovesnost in zatohlost, 

hkrati pa ga naredila toplega, varnega, kot zatočišče pred truščem velemestnega središča. 

Delo pripoveduje o človeških hrepenenjih in sposobnostih, ter o njihovem zatiranju. Beuys 

skozi izrazito konceptualna umetniška dela sporoča, da je umetnost človeška misel in 

dejanje, ter, da svet slednja potrebuje za upor družbenopolitičnim sponam naše (vedno 

aktualno) dobe (Lynton, 1994). 

 

 

 

Slika 13. Joseph Beuys, Plight, 1985 

 

 

Peter Osborne konceptualno umetnost opisuje kot kaotično mrežo idej, ki je nasprotovala 

krizi formalističnega modernizma. V obliki dematerializacije se je razvijala predvsem skozi 

verbalno sporočanje. Osborne meni, da je pri konceptualni umetnosti pomemben predvsem 

izviren načrt in pristop, ki združuje tako intuitivni, kot razumski del, hkrati pa ni nujno, da 

je odvisen od likovnih sposobnosti umetnika. Konceptualno delo naj bi bilo reprezentirano 

na zanimiv način, za katerega ni nujno, da je v celoti likovne narave. Konceptualna umetnost 

je po Greenbergu razdeljena glede na štiri značilnosti, ki so v času njenih začetkov 

nasprotovale takratni zahodno evropski umetniški miselnosti: dematerializacija (kasneje je 

na podlagi tega nastal Performance), razvoj »idejnega sistema« (minimalizem), zavračanje 

vizualne forme s semiotiko (povezana z ready made umetnostjo) in zavračanje avtonomije 

likovnega dela (vstop socialne in politične kritike v umetnost) (Osborne, 2002). 

 

Ime konceptualna umetnost izhaja iz besede koncept, kar lahko razberemo iz korena besede 

»(koncept /lat. conceptus iz concipere/: splošni pojem, zamisel; fig.: osnutek, načrt)« 

(Zupančič, 2006, str. 12). Konceptualna umetnost izhaja iz idej in velja za angažirano 

umetnost, ki se ukvarja z različnimi področji od politike, ekologije, psihologije, do 

novinarstva itd. Izraz konceptualna umetnost se je začel pojavljati v sredini 60 - ih let 20. 

stoletja, čeprav so prva konceptualna dela nastajala že mnogo prej. Za začetnika velja Marcel 
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Duchamp, ki je leta 1917 razstavil moški pisoar in ga kot umetniško delo poimenoval 

Fontana (Slika 14) (Zupančič, 2006). 

 

 

 

Slika 14. Marcel Duchamp, Fountaine, 1917 

 

 

Med najpomembnejšimi motivi konceptualne umetnosti je, kot omenjeno, zavračanje 

trgovanja z umetninami ali posedovanje le-teh, čemur se upira tudi z izbiro načinov 

predstavljanja umetniških del. Najpogosteje uporabljen medij za prezentacijo konceptualnih 

umetniških del je verjetno instalacija (tudi performans, ekscentrična akcija, besedna, telesna 

in krajinska umetnost…) ki za razliko od klasičnih kipov in slik onemogoča ali pa vsaj 

otežuje omenjeno trgovanje. Zgovoren stavek, ki priča o tem, da v konceptualni umetnosti 

ne gre za posedovanje ali poveličevanje umetniškega objekta, temveč za idejo v umetnosti, 

je: »Ko veš za moje delo, ga tudi poseduješ« (Lawrence Weiner po Zupančiču, 2006, str. 

12). Konceptualna umetnost nas prisili v razmišljanje in spreminjanje ustaljenih vrednot tudi 

na drugih področjih. To se zgodi, ker nas konceptualna dela običajno ne vabijo z idejami, ki 

bi ponujale udobje v naših odzivih, temveč ravno obratno. Tako smo soudeleženi in 

postanemo dvomljivci; vendar z idejo, ki jo ponudi konceptualno delo, (p)ostanemo 

bogatejši; ne materialno, temveč intelektualno (Zupančič, 2006). Malpas meni, da celotno 

sodobno umetnost lahko v osnovi tretiramo kot konceptualno in velik delež od tega kot 

umetnost instalacije (2007). 

 

 

2.2.3.3. Tekstil, kot material za »oblačenje« objektov in pokrajine 

Tekstil se kot umetniški material pojavlja tudi na področju land art-a ali krajinske umetnosti, 

ki je tesno povezana z instalacijsko umetnostjo in tako vključuje različne vrste umetniških 

del, s katerimi avtorji bodisi posegajo v naravo bodisi svoje delo zasnujejo kot performance  

ali arhitekturne instalacije. Land art lahko vključuje umetnost pokrajine ali vrtno umetnost, 

lahko pa gre le za skulpture, ki so pozicionirane zunaj interjerja ali umetniške prakse 

(Malpas, 2007). Tako kot instalacija, je tudi krajinska umetnost sorodna konceptualni 

umetnosti, pravzaprav je opredeljena kot del ali ena od oblik konceptualne umetnosti. Veliko 

umetniških del land arta je dokumentiranih le v obliki fotografij, video posnetkov, spomina 

ali različnih zapisov, ki kot takšni niso krajinska umetnost, vendar imajo po navajanjih 

Malpasa (2007) za umetnike enako vrednost, kot tista, ki so trajna in jih je možno kadarkoli 

videti in doživeti v živo. Mel Bochner kot eno najbolj tipičnih značilnosti »idealnega« 

konceptualnega dela izpostavlja natančno jezikovno korelacijo, to pomeni, takšno 

podatkovno opremljenost, da je delo možno v enaki obliki ali razsežnosti ponavljati v 

neskončno (Mel Bochner v Malpas 2007).  
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Land art izhaja iz procesualne umetnosti, pri kateri sta ključni lastnosti minljivost in uporaba 

naravnih materialov. Umetnike land arta pogosto vodijo romantične ideje, npr. minljivost in 

ljubezen do narave. Čeprav ob prvem pogledu na posege v naravo nekaterih del krajinske 

umetnosti, morda najprej pomislimo na škodo, ki jo umetniki s takšnimi posegi povzročijo 

okolju, je potrebno poudariti, da gre pri takšnih delih pogosto prav za nasprotno; nosijo 

močno sporočilnost in nas med drugim opozarjajo tudi na ekološko prizadetost in 

izkoriščanje narave, širjenje urbanizma in uničevanje naravnih habitatov, globalno 

segrevanje itd. Če bi izhajali iz delitve land art-a na pet različnih smeri te umetnosti, bi 

opisano uvrstili med »izvršitev ali izvajanje« ali kar »environmental art (ekološka 

problematika), kjer gre za raziskovanje ekosistema ali socialnopolitičnih problemov v 

povezavi z okoljem. Ostali segmenti krajinske umetnosti obravnavajo še »integracijo«, pri 

kateri gre za tipično krajinska dela, kjer avtorji izkoriščajo in manipulirajo z naravnim 

materialom, svoja (običajno monumentalna) dela pa prepustijo procesom narave. Naslednja 

zvrst krajinske umetnosti je »vpletenost«, ki obravnava individualen odnos človeka in 

narave. Poimenovanje zvrsti se nanaša na vpletenost umetnikovega telesa v naravo (puščanje 

odtisov, vtisov in sledi v naravi) zato bi bilo na mestu tudi ime »land-body art«. »Distrakcija 

ali motnja« predstavlja področje land art-a, kjer se umetniki ukvarjajo z vprašanjem razmerja 

umetno in naravo. V naravi ustvarjajo z umetnimi materiali ali v galerijo »prinašajo naravo« 

(Podreka, 2013). Primer takšne umetnosti je delo Christa in Jeanne Claude Running Fence 

iz leta 1979 (Slika 15). 

 

 

 

Slika 15. Christo and Jeanne-Claude, Running Fence, 1976 

 

 

Pri uporabi tekstila kot kiparskega materiala v krajinski umetnosti pomembno vlogo igra 

omenjeni umetniški par, ki od 60 – ih let 20. stoletja deluje (je deloval) pod imenom Christo. 

Američana, Christo Vladimirov Javacheff (1935 - ) in njegova pokojna žena Jeanne-Claude 

(1935 - 2009), on bolgarskih, ona francoskih korenin sta ustvarila ogromen opus umetnin, 

ki so zaradi značilne minljivosti del land arta dokumentirane le v obliki fotografij in 

posnetkov. Tekstilne kose gigantskih dimenzij uporabljata na različne načine tako v urbanem 

kot v ruralnem okolju, verjetno pa sta najbolj poznana po zavijanju – ovijanju objektov, 

dreves, delov obal v tekstil. Leta 1974 sta za obdobje 40 – ih dni iz obeh strani ovila 2000 – 

letni rimski zid (Slika 16), devet let kasneje sta s skoraj 604-imi km2 plavajočega 

polypropylenskega blaga roza barve obdala 11 otokov v Miamiju (Slika 17). 
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Slika 16. Christo and Jeanne-Claude, Wrapped Roman Wall_Via Veneto and Villa Borghese, Rome, 

Italy, 1973-74 

 

 

 

Slika 17. Christo in Jeanne-Claude, Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 

1980-83 

 

 

Leta 1995 sta za 14 dni v srebrno blago odela Berlinski Reichstag. (Slika 18) Stavba, 

zgrajena 1894,  ki je v svoji zgodovini doživela kar nekaj težkih obnov: zaradi požara leta 

1933 in kasneje, leta 1945, ko je bila v 2. svetovni vojni skoraj uničena, še vedno velja za 

simbol demokracije. Umetnika sta jo »oblekla« v pravo razkošje srebrnih gub in prevezala 

z modro vrvjo, kar je ustvarilo bogat tok vertikalnih gub, ki so poudarjale značilnosti in 

razmerja mogočne strukture in poudarile bistvo Reichstaga. Če izhajamo iz zgoraj omenjene 

privlačnosti upodabljanja gubanja tekstila skozi celotno zgodovino umetnosti, ki pogosto 

velja za pomembnejši del umetnine (slika, relief, kip,…), potem se zdi, da Reichstag, ovit v 

blago in prevezan z vrvjo, sledi klasični tradiciji. Blago deluje kot oblačilo ali druga koža, 

hkrati pa poudarja edinstveno kakovost nestalnosti (Christo and Jeanne -Claude, 2016). 
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Slika 18. Christo and Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95 

 

 

Leta 1998 sta po 32-ih letih vlaganja prošenj za projekt, v okviru katerega sta želela »obleči 

drevesa«, le dobila dovoljenje za realizacijo. S tekstilnim materialom, ki ga sicer za zaščito 

dreves pred snegom in zmrzaljo pozimi uporabljajo na Japonskem, sta ovila drevesa v 

švicarskem Riehnu, v Fondation Beyeler in Berower Park-u (Slika 19). Veje ovitega drevesa 

potiskajo prosojno tkanino navzven in ob tem ustvarjajo zanimivo dinamiko volumna 

svetlobe in sence, ter se gibljejo v vetru z novimi oblikami, ki jih ustvarja kombinacija blaga 

in vrvi (Christo in Jeanne-Claude, 2016).  

 

 

 

Slika 19. Christo in Jeanny- Claude, Wrapped Trees, Fondation Beyeler and Berower Park, Riehen, 

Switzerland, 1997-98 

 

 

Čeprav je eno prvih vprašanj, ki se poraja ob prebiranju dokumentacije o vseh umetniških 

projektih Christa in Jeanne-Claude, vezano na ogromne kose blaga in onesnaževanje okolja, 

avtorja zagotavljata in pri vsakem delu posebej dokumentirata, kako se je uporabljeno blago 

kasneje recikliralo ali uporabilo v druge namene. Tako, kot večina krajinskih umetnikov, 

tudi Christo začasno uporabita del okolja, ga pokažeta v drugačni podobi, ki ostane 

dokumentirana tako v slikovni in opisni obliki, kot v spominu tistih, ki so delo v času 

fizičnega obstoja uspeli videti in doživeti. Po krajšem časovnem obdobju objekt ali izbrani 

del okolja vrneta v prvotno stanje. Čeprav jima je bilo večkrat očitano, da je namen njunih 
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projektov (preveč) vezan le na vizualnost, skozi razlago in interpretacije avtorjev samih 

začutimo višji pomen njunega dela. Z »oblačenjem« objektov in ostalih elementov v naravi 

opozarjata na pomembnost drugačnega pogleda. Dosežeta, da jih gledalec vidi in doživlja 

na nov način, včasih pa le opozorita na to, da določen objekt obstaja. Kadar določeno okolje 

vsakodnevno gledamo, doživljamo in nenazadnje živimo v njem, se nanj navadimo in ga 

preprosto ne opazimo več. Christo in Jeanne-Claude ponujata nov, drugačen pogled; objekti 

v naših očeh dobijo novo identiteto in so nekakšen stimulans za zavedanje določenih dejstev, 

tudi s področja varstva okolja, kar v sodobnem času velja za eno od ključnih vprašanj 

človeštva in odseva tudi v umetnosti. Pravita, da je včasih najboljši način, da nekaj vidimo, 

da to isto stvar vidimo ali pogledamo drugače.  

 

 

2.2.3.4. Tekstil kot koprenasta vreča, ki za obstoj forme potrebuje 

polnilo ali element težnosti – mehko kiparstvo 

Kot sem uvodoma omenila, je tekstil pravzaprav preplet določenega osnovnega vezivnega 

tkiva ali vlaken, ki je v končani fazi kljub navidezni mehkosti lahko izjemno trden material 

– trden predvsem zaradi povezanosti - ki lahko nosi in prenese mnogo več od svoje lastne 

teže. V primerih umetniških del, ki jih obravnavam v nadaljevanju, igra vlogo nekakšne 

vreče, ki jo napolnimo z drugim materialom in tako dobimo popolnoma novo formo - telo, 

ki zaradi narave blaga skoraj vedno deluje organsko; ta učinek je še izrazitejši, če je tekstil, 

ki ga uporabljamo raztegljiv. Forma, ki jo želimo doseči s polnjenjem neke tekstilne 

ovojnice, je zelo odvisna tudi od materiala, ki ga uporabljamo, kot polnilo in seveda od tega, 

do kakšne mere izbrano obliko napolnimo. Če dvoplastno blago, sešito v vrečo, razgrnemo, 

imamo pred seboj ploskovito ali dvodimenzionalno obliko, ki ji lahko vdahnemo »novo 

življenje« npr. s tem, da jo napolnimo. Tekstil torej potrebuje težji material ali npr. sipko 

snov, ki zapolni vse kote in »rokave« vreče in tako ujeta ustvari telo, popolnoma drugačnih 

lastnosti od tistega, ki ga je ponujala prvotna oblika. Napolnjena deluje domače, toplo in 

mehko, ter običajno prikliče občutke ugodja. Tekstil ali blago v takšnem primeru deluje kot 

koprena, ki omejuje polnilo, kot element težnosti in na tak način določa formo. Brez tega 

elementa blago ostane vreča, prazna in mlahava. Kot nekakšen sinonim praznine, konca, 

starosti, revščine in pomanjkanja. Znani pregovor »prazna vreča ne stoji pokonci« se nanaša 

na človeško telo, ki za normalno delovanje potrebuje hrano, kot gorivo, medtem, ko tekstilna 

vreča v obdobju masovne proizvodnje in gromozanskih količin odpadkov velja za nekakšen 

simbol ekološke miselnosti. 

 

Claes Oldenburg (1929 -) je ameriški kipar, švedskega rodu, ki je znan predvsem po 

umetniških instalacijah, v katerih zelo vsakdanje predmete transformira in replicira v 

ogromne, mehke skulpture, ki gledalcu vzbujajo občutek neverjetnosti (Rogalery, 2016). 

Oldenburg v umetniških delih pogosto uporablja materiale, ter izdelke potrošniškega sveta 

in s svojo umetnostjo izraža vsakodnevno sodobno življenje v vsej zapletenosti in 

spremenljivosti. Znano Oldenburgovo delo iz leta 1962 je skulptura z naslovom Velikanski 

hamburger (Slika 20). Narejena je iz potiskane jadranovine in napolnjena s peno, v velikosti 

132 x 213 cm. Rapoša Velikanski hamburger označuje kot gigantsko različico ikone 20. 

stoletja in pravi, da avtor z njo želi na novo interpretirati enega najvplivnejših simbolov 

ameriške kulture, vendar pravzaprav okrepi njegovo moč in učinek (Rapoša, 1994). 
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Slika 20. Claes Oldenburg, Giant Hamburger, 1962 

 

 

Če naj bi bili materiali tradicionalnega kiparstva trdni in trdi, to delo podira ustaljeno 

pojmovanje tega; ne le zaradi tekstilnega materiala, ki obliko naredi mehko, temveč tudi 

zaradi motivike (Rapoša, 1994). Kraussova dela Oldenburga interpretira kot objekte, ki 

ustvarjajo teatralno vzdušje in gledalce vabijo k sodelovanju in udeležbi kot igralce v njihovi 

reprezentativni igri. Umetnikovi stalnici pri transformiranju običajnih predmetov sta izjemna 

velikost in mehkoba (pogosto uporablja s peno polnjen tekstilni material), ki ju gledalec 

doživlja kot nekakšen predmet spotike, saj v pretiranosti tako zelo presegata meji svojih 

običajnih dimenzij, da gledalec kot udeleženec težko ostane ravnodušen. Pretirana velikost 

predmetov (npr. hamburger) in mehkoba, ki spominja na človeško telo – torej dvoje lastnosti, 

ki ju pravzaprav narekuje človeško telo, gledalca silita v simultano sprejemanje dejstev, da 

so dotična umetniška dela ogromne replike predmetov, ki jih dnevno uporablja sam in da so 

mu na nek način celo podobne.  Tukaj se lahko začne preobrat v doživljanju sebe in to 

zagotovo vodi do določenih spoznanj, ki odstopajo od prvotnih prepričanj, ter miselnosti 

gledalca (Krauss, 1977) (Slika 21, Slika 22). 

 

 

 

Slika 21. Claes Oldenburg, Ghost Toilet, 1966 
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Slika 22. Claes Oldenburg, Giant Fag Ends, 1967 

 

 

Barry Flanagan (1941 – 2009). Ko danes slišimo ima Barry Flanagen, je običajno naša prva 

asociacija bronasti zajec. In vendar je motiv te živali postal njegov simbol ali zaščitni znak 

šele v kasnejšem obdobju Flanaganovega ustvarjanja (po letu 1980). Flanagan velja za enega 

najbolj kreativnih, izvirnih, radikalnih in vsestranskih kiparjev svoje generacije. Bil je 

svetovno znan umetnik britanskega rodu, katerega kiparska dela je mogoče videti v mnogih 

galerijah in javnih prostorih povsod po svetu. V obliki stalnih javnih bronastih plastik 

kraljujejo na prestižnih lokacijah, kot npr. velikanska bronasta skulptura Hare on a Bell 

Equitable Life Tower West na Manhattnu in v Londonu, Nine Foot Hare v Victoria Plaza 

Hotel ali Leaping Hare na Crescent and Bell na Broadgate. Čeprav so mi »počlovečeni« 

zajci (hares) izjemno všeč, se v diplomski nalogi posvečam Flanaganovemu ustvarjanju v 

zgodnejšem, pravzaprav začetnem obdobju njegove umetniške poti. Njegova dela iz obdobja 

do leta 1973 so popolnoma drugačna od omenjenih; vključujejo preprostejše in 

nekonvencionalne materiale, kot so raševina, pesek, mavec, vrvi, palice, platnene vreče, itd. 

S takšno izbiro kaže svojo zanimanje za materiale in procese dela, hkrati pa njegova zgodnja 

dela nakazujejo domiselno izpodbijanje narave kiparstva v tistem času. Vztrajno preseneča 

z nenavadnimi materiali, ter na drugačen, bolj svež način znova osvetljuje tradicionalne 

kiparske prvine, kot so teža, površina in prostor (Levy, 2011). Tako kot mnogi kiparji, 

Flanagan izpostavlja pomembnost izdelovanja skulpture, dejansko »gradnjo« s pravimi, 

naravnimi materiali in pravi, da njegovo umetniško delo ni osredotočeno na izkušnjo, temveč 

zanj izdelovanje samo predstavlja izkušnjo (Flanagan v Malpas, 2007). 

 

Ob razstavi Flanaganovih umetniških del iz zgodnjega obdobja, z naslovom Barry 

Flanagan: Early Works 1965–1982, v londonski galeriji Tate Britain (2011- 2012), se njegov 

prijatelj in nekdanji asistent, Peter Randall, iz tistih časov spominja in izpostavlja Barryjevo 

izrazito navdušenje, zanimanje in razumevanje narave materialov, njihovih kombinacij, ter 

odzivov na različne dejavnike. Zanimalo ga je, kako se določeni materiali obnašajo v 

kombinaciji z drugimi, kako se odzivajo na svetlobo, kako lahko nekatere vrste materiala 

vsebujejo ali nosijo druge, zanima ga odnos med lupino in vsebino itd. (Randall, 2016). 

Znana dela Barrya Flanagana, kjer umetnik uporablja tekstil, ki ga napolni s peskom in 

drugimi materiali (Slika 23 a in b Slika 23). 
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Slika 23. Barry Flanagan, Aaing j gni aa, 1965 

 

 

Ernesto Neto (1964 - ) 

 

»I like to think of my body as a landscape of pleasure, as a sensory meditation« 

 

- Ernesto Neto – 

 

Ernesto Neto je sodobni vizualni umetnik, ki živi in ustvarja v Riu de Jeneiru. Po mnenju 

Dr. Cliffa Lausona, kustosa Londonske Hayward Gallery, Brazilec velja za enega najbolj 

inovativnih in vplivnih umetnikov danes (Etherington, R., 2010). Za razliko od vseh 

omenjenih umetnikov, ki se v svojih delih poslužujejo enega ali dveh načinov uporabe blaga 

v kiparstvu, Neto uporablja kombinacijo vseh, poleg tega pa razvoj svojih edinstvenih 

instalacij in celotnega dojemanja umetnosti pelje še mnogo dlje. 

 

Znan je po svojih ogromnih instalacijah, ki običajno zapolnijo celoten prostor. Pogosto 

manipulira z raztegljivimi, prosojnimi tekstilnimi materiali, ki jih bodisi napolni z različnimi 

materiali, bodisi razpne po celotni višini prostora, ter z njimi ustvarja mistične prostore, ki 

vabijo v svojo notranjost. Njegova dela so bila razstavljena v številnih največjih muzejih in 

galerijah po svetu, od Muzeja moderne umetnosti v New Yorku, Tate Modern Gallery, v 

Londonu; Reina Sofía Art centra v Madridu, George Pompidou centra v Parizu, do 49. 

beneškega bienala in Muzeja sodobne umetnosti v Rimu itd. (Artnet, 2016).  

 

Dela brazilskega umetnika bi lahko determinirali kot »experience sculptures«. Skulpture ali 

raje instalacije ponujajo ne le vizualno, temveč celostno čutno izkušnjo. Raziskujejo telesne 

in senzorične efekte, opogumljajo gledalca, ter ga vabijo k aktivnemu partipiciranju. 

Omenjeni materiali, običajno iz najlonskih vlaken ali lykre, delujejo prosojno, ter tako 

prepuščajo svetlobo, ki še dodatno poudari formo skulpture in vabijo k dotiku. Kadar 

uporablja polnilo, so to stiroporne kroglice ali začimbe, kar prostor napolni s posebno 

atmosfero, prežeto z omamno aromo ingverja, kumine in klinčkov (Grosenick, U., 2005). 

Znano je, da snovi v aromatičnih začimbnicah delujejo na aktivizacijo določenih delov v 

naših možganih in tako pomagajo sprožati različne občutke – z njimi lahko delujemo na 

razpoloženje, sproščamo napetost, itd.  

 

Netove instalacije so značilnih organskih oblik in delujejo kot nekakšna povečava 

»mikrobiološke pokrajine« znotraj našega telesa. Uta Grosenick jih opisuje kot intimne 
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meditacije na tankih membranah, ki razmejujejo individualno in okoliško; meni, da njegova 

dela ustvarjajo sistem (bi)polarnosti: na eni strani fizično, kar se nanaša na težo, maso, 

volumen in napetost v njegovih instalacijah in na drugi strani konceptualno, v smislu 

nakazane dihotomije: znotraj / zunaj, trdno / tekoče, transparentno / prekrito, naravno / 

umetno (Grosenick, U., 2005). 

 

Šotorska struktura umetniškega dela, z naslovom Nude Plasmic iz leta 1999 (Slika 24), se 

razprostira po celi višini prostora, od stropa do tal in nas vabi, da vstopimo skozi ozke 

odprtine. Skulptura nudi asociacijo na človeško telo (Grosenick, U., 2005).  

 

 

 

Slika 24. Ernesto Neto, Nude Plasmic, 1999 

 

 

Instalacija Humanoides (Slika 25 a in b) iz leta 2001 predstavlja skulpture, narejene iz 

raztegljivega poliamida in stiropora ki so nekakšni hibridi med stoli in kostumi. Nanje se je 

možno usesti in jih hkrati obleči (Grosenick, U., 2005). 

 

 

 

Slika 25. Ernesto Neto, Humanoides, 2001 

 

 

Neto je posebej za prostore Rimskega muzeja sodobne umetnosti MACRO (projekt je bil 

razstavljen tudi na 49. Beneškem bienalu) (Slika 26) ustvaril velik objekt, ki zavzema 
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celotno površino zastekljenega dela galerijskega prostora in tvori nekakšno plavajočo 

arhitekturno skulpturo organskih – rastlinskih oblik, ki vabi obiskovalca k vstopu in 

interakciji. »Tekstilno - začimbni stalaktiti« instalacije, ki je pritrjena na stekleno streho 

galerijskega prostora, segajo do metra nad tlemi. Lycra vsebuje zmlete začimbe: poper, 

kumina, nageljnove žbice, ingver in kurkuma. Omamna aroma začimb popolnoma prevzame 

naš občutek za vonj, pričara znane ali neznane okuse in spomine, kiparske oblike pa vabijo 

k dotiku in poslušanju v tišini (Artpulse, 2016) . 

 

 

 

Slika 26. Ernesto Neto, »E o bicho«, 49. Beneški bienale, 2001 

 

 

Instalacijo The Slow Pace of the Body that Skin is (Slika 27) iz leta 2004 Grosenickova 

doživlja kot otok z griči hkrati pa pravi, da jo lahko vidimo tudi kot amorfno pošast, ki se 

razširja horizontalno v prostor. Zaradi aromatičnih začimb ustvarja prijateljsko in prijetno 

vzdušje.  

 

 

 

Slika 27. Ernesto Neto, The Slow Pace of the Body That Skin is, 2004 
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2.2.3.5. Tekstil, vpet v ogrodje ali konstrukcijo ustvarja monumentalno, 

interaktivno instalacijo, ki aktivira različne čute 

Zupančič instalacijo opredeljuje, kot novejši pojav v umetnosti, kjer gre za način izražanja, 

pri katerem se avtor ne osredotoča na posamezne objekte ali dele instalacije, temveč se raje 

ukvarja z medsebojnimi odnosi med njimi in njihovimi konteksti. Instalacija se kot velik, ter 

drugim likovnim področjem enakovreden del sodobne likovne prakse pojavlja od 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Sprva se je pojem nanašal zgolj na način postavitve 

razstave v prostorih znotraj galerije, danes pa kot hibridno področje vključuje mnogo 

različnih likovnih področij, ki se pojavlja na različnih javnih prostorih in že dolgo ne več le 

znotraj zidov galerij. Pri instalacijah gre za konstantno zbliževanje umetnosti z življenjem 

in ne zgolj problematiziranje znotraj umetnosti. Odnos med gledalcem in umetniškim delom 

je pri instalaciji drugačen, kot pri »umetninah na podstavku«, ki jih je potrebno opazovati z 

razdalje. Instalacija je odprta za gledalca, ga vabi in nagovarja (Zupančič, 2006). Lahko bi 

rekli, da umetniška instalacija celo zahteva aktivno vključevanje in sodelovanje gledalca. Z 

vstopom v prostor instalacije, si gledalec pridobi možnost, da vidi in si ogleda umetniško 

delo iz vseh mogočih strani in perspektiv, ter intenzivneje, kot je to možno pri opazovanju 

npr. slike, ki visi in si jo običajno ogledujemo samo iz ene perspektive. Umetnost instalacije 

lahko vključi in aktivira več ali pa celo vse gledalčeve čute – dotik, sluh in vonj, torej več, 

kot le optični ali vizualni čut. Umetniška instalacija, kot izrazni medij, torej daje prednost 

izkušnji in komunikaciji in ne toliko zaključenemu umetniškemu objektu (IMMA, 2016). 

Ernesto Neto za polnilo svojih tekstilnih skulptur, kot omenjeno, pogosto uporablja dišeče 

začimbe (Slika 28 a in b). 

 

 

 

Slika 28. Ernesto Neto, Anthropodino, 2009 

 

 

Anthropodino, Netovo delo iz leta 2009 (Slika 29, Slika 30 a in b), je izvirna, gigantska in 

edinstvena interaktivna instalacija, ki spodbudi človeške čute in obiskovalcem vzbuja 

različna občutja. Postavljena je v zelo velik prostor, ki ni galerija ali muzej, temveč javni 

prostor, dostopen vsakomur in odprt za različne vrste dogodkov (Park Avenue, zgradba v 

New York Cityju, v New Yorku), kar umetnik izpostavlja kot veliko prednost pri doseganju 

učinka, ki ga želi doseči s svojim delom. Prednost tega prostora pred galerijami vidi tako v 

večji sproščenosti, manj hierarhije in napetosti, kot tudi v fizičnem smislu. Predvsem zaradi 

zračnosti prostora, kar doživlja kot privilegij, saj pravi, da so njegove skulpture zelo 

povezane z zrakom, ki ga je v dotičnem prostoru tudi zaradi izjemno visokih stropov dovolj. 

Poleg transparentnosti tekstilnih materialov, ki delujejo kot svetlobni filtri, je prav zračni 
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volumen tisti, ki definira njegovo delo. Vse to po njegovih besedah naredi notranjo 

atmosfero tako drugačno od zunanje. Izkušnja, ki jo Neto ponuja po vstopu v Anthropodino, 

je zares izvirna in edinstvena. Idejo o njej je razvil avtor sam. Omenja pa umetniška imena, 

po katerih se zgleduje oz. mu je njihovo delo v veliko pomoč pri ustvarjanju: Antonio Gaudi, 

Constantin Brancusi, Jean Arp, José de Barros Carvalho e Mello – Tunga. Posebno Richard 

Serra, ki se v svojem delu veliko posveča z ravnotežju in Giovanni Anselno, ki ga zanima 

napetost v kompoziciji (Neto, E., 2009). Izpostavi tudi brazilsko umetnico Lygio Clark, ki 

je v 60-ih letih 20. st. skupaj z nekaterimi drugimi brazilskimi umetniki svojega časa začela 

gibanje z imenom Neo – Concrete, kjer poudarjajo pomembnost materiala v umetniških delih 

(Grosenick, 2005). Clarkova je odkrivala načine, kako »galerijskega ogledovalca« 

spremeniti v interaktivnega udeleženca. Poleg tega se je ukvarjala z vprašanjem o razmerju 

med umetnostjo in družbo (Wikipedia, 2016). Te ideje so Netu zelo blizu, saj jih udejanja v 

vsakem svojem delu. Ne le pri realizaciji Anthropodina, temveč tudi pri postavitvah drugih 

Netovih instalacij, zaradi velikosti in obsežnosti le-teh, pogosto sodeluje z umetniki iz 

različnih področij, kot so modni in prostorski oblikovalci, fotografi, ter ljudmi, ki jih najame 

za pomoč pri izvedbah in postavitvah. Anthropodino je kavernozni labitrint, ki se razprostira 

po celotnem prostoru. Samo za viseči stropni del, je avtor porabil cca. 100 m tekstilnega 

materiala (najlon). Skozi glavno vdolbino se proti tlom spuščajo z zelišči obtežene vreče v 

obliki stalaktitov, tako, da se prostor razdeli na celo serijo manjših predorov, kotičkov in 

rokavov, ki so zelo značilni za Netove instalacije (Jess Wilcoxs, 2009). 

 

 

 

Slika 29. Ernesto Neto, Anthropodino, 2009 

 

 

Na vprašanje, od kod ideja za ime Anthropodino, umetnik odgovarja, da gre za sestavljanko 

izrazov antropologija – veda o človeku kot členu narave in anthropophagia – pomeni 

kanibalizem. Izraz je povezan z brazilskim umetniškim gibanjem (okrog leta 1960) v smislu 

kulturnega in glasbenega kanibalizma različnih družb. Ernesta Neta je navdihnila tudi pesem 

Oswalda de Andrade Manifest Antropofago (1928), ki govori o požiranju drugih kultur, kar 

naj bi bilo v zgodovini Brazilije njen največji adut za uveljavljanje neodvisnosti nad 

evropsko kolonialno kulturo. Izraz hkrati namiguje na kanibalizem, kot starodavni brazilski 
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plemenski obred (Tate, 2016). Neta zanima antropologija, zanima ga struktura naše družbe, 

zanimajo ga ljudje. Pravi, da ob vsakem velikem delu, kot je to, ki ga predstavljam, razmišlja, 

kako bi vanj vnesel pridih človeškosti. Risba za umetniško instalacijo predstavlja celico, kot 

osnovno gradbeno enoto vsakega živega organizma. Če izhajamo iz predpostavke, da je 

družba živo bitje, je posameznik znotraj družbe celica, organi pa predstavljajo skupnosti. 

Osrednji del instalacije, ki je nameščen pod visečim membranastim stropom, iz katerega se 

spuščajo omenjeni omamno dišeči »stalaktiti«, je skeletno ogrodje (kosti narejene iz tila), na 

katerega je vpeto prosojno najlonsko blago, ki daje vtis organskosti – spominja na hrbtenico 

in simbolizira lupino. Znotraj je jedro, center energije za ljudi, ki se gibljejo okrog njega. 

Prav tu visi ogromen »kapnik«, ki širi omamno dišavo in ustvarja prijetno vzdušje in 

pozitivno energijo. Prosojne stene simbolizirajo membrano, tako vizualno, kot metaforično. 

Prvo zato, ker gre za prosojno raztegljivo pletenino, drugo pa, ker je avtor želel ustvariti vtis 

celične strukture (Wilcox. J., 2009) (Slika 30). 

 

 

 

Slika 30. Ernesto Neto, Anthropodino, 2009 

 

 

Ernesto Neto v intervjuju ob svojem delu z naslovom The Edges of the World  (Slika 31 a 

in b), razkriva, da je to delo, s katerim preizkuša meje: meje, do kam gremo lahko in kako 

raztegljiv je material, itd. O sebi pove, da rad združuje ljudi, prostore, ideje in tako želi 

ustvarjati umetnost s tematiko, ki je skupna vsem – seksualnost, igra, otroškost, užitek. Svoje 

delo opiše kot konstanten boj med kulturo in naravo; meni, da je ta boj zelo človeški in 

značilen za vsakogar od nas in da globoko v sebi vsi nosimo nekaj živalskega, s čimer se 

nenehno borimo (Soutkbank Centre, 2011). Torej boj za prevlado dobrega, pravilnega, 

našega, kulturnega ali enostavno boj s samim seboj? The Edges of the World je izjemno 

raznolika instalacija, v celoti pokrita z napeto najlonsko tkanino, polna prosojnih stolpičev 

iz istega materiala, ki povezujejo strop s tlemi. Združuje vrsto med seboj povezanih 

interaktivnih skulptur, navezujoč se na različna področja avtorjevih interesov, kot so 

kulturna zgodovina, antropologija, fizika, itd. Obiskovalci se lahko sprehodijo skozi 

področja, ki so posvečena različnim čutom: dotiku, vonju, bivalnemu prostoru, na koncu pa 

jih čaka izhod na prosto in bazen za kopanje. Instalacijo je moč doživljati različno; 

stimulacija čutov človeka poveže samega s seboj, hkrati pa jo lahko obravnavamo kot prostor 

za doživljanje socialne izkušnje.  
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Slika 31. Ernesto Neto, The Edges of the World, 2011 

 

 

2.2.3.6. Tekstil kot odpadni material 

Količina odvrženega tekstila se iz leta v leto povečuje, razloga za to pa sta predvsem 

spodbujanje potrošnje in lažja dostopnost oblačil. Če je bila še do pred nedavnim vrhunska 

oblikovalska moda dostopna le višjemu sloju, so jo velika tekstilna podjetja v zadnjih letih 

naredila dosegljivo širšim množicam. To dejstvo pa odpira celo vrsto problematičnih 

vprašanj, med katerimi ne moremo mimo izkoriščanja poceni delovne sile (pogosto tudi 

otroške) v državah, kjer izdelujejo oblačila in izjemno škodljivih posledic, ki jih ima panoga 

na okolje. »Podatki Univerze v Cambridgeu iz leta 2006 pravijo, da Britanec (podatki za 

Slovenijo niso znani) vsako leto v povprečju nakupi 35 kilogramov oblačil in drugega 

tekstila, štiri kilograme od tega daruje v dobrodelne namene, preostalih 31 kilogramov pa 

zavrže. Po podatkih evropske komisije tekstil predstavlja do štiri odstotke vseh odpadkov, 

ki so odvrženi kot mešani. Odlagališča vse večje količine odpadkov ne prenesejo več.« 

(Kapitanovič, P., 2012). 

 

Zametke ideje o umetniškem ustvarjanju iz odpadnih materialov najdemo že v obdobju 60-

ih let prejšnjega stoletja, ko so pripadniki umetniškega gibanja arte povera (glej str. 38, 39 )  

zagovarjali uporabo nekonvencionalnih in tudi že odpadnih materialov, hkrati pa so 

zavračali potrošništvo. Znana imena omenjenega gibanja, ki so v svojih delih uporabljali 

tudi tekstil (kot odpadni material), so npr.: Jannis Kunellis in Michelangelo Pistoletto, ki še 

vedno ustvarjata in leta 2007 preminuli Luciano Fabro. Če je bilo v tistem času povod za 

uporabo alternativnih umetniških materialov (med drugim) tudi pomanjkanje dragih in 

uveljavljenih materialov, so danes vse pogosteje navdih različnim umetnikom prav 

nasprotno - gromozanske količine zavrženih odpadkov, tudi tekstilnih. 

 

Ameriška umetnika kubanskega rodu, Alain Guerra in Neraldo de la Paz, ki delujeta pod 

skupnim imenom Guerra de la Paz (v prevodu pomeni vojna miru) skozi instalacije iz 

rabljenih oblačil spodbujata k razmišljanju o vprašanjih, kot so množična potrošnja in 

posledično proizvajanje tekstilnih odpadkov, s čimer zastrupljamo okolje; napeljujeta tudi 

na vprašljivo smiselnost materializma, itd. S tekstilno instalacijo, ki nosi naslov »Nine«, 

(Slika 32) avtorja želita opozoriti na moč in enotnost družbe, s katero le – ta neverjetno 

vzajemno deluje proti naravi in okolju tako, da s konstantnim kupovanjem novih in 

odmetavanjem starih oblačil podpira masovno tekstilno produkcijo. Devet parov nog v 
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čevljih predstavlja družbo, gmota rabljenih oblačil, ki jo nosijo čevlji, pa težo civilizacije (A 

Parallel World, 2016).  

 

 

 

Slika 32. Guerra de la Paz, Nine, 2007 

 

 

Derick Melander ( 1964 - ) je ameriški umetnik, ki pri svojem kiparskem delu uporablja 

skoraj izključno zavržena oblačila. Iz zelo natančno zloženih odrabljenih oblačil izdeluje 

velike geometrijske instalacije, ki tehtajo tudi do dve toni. Umetnik oblačila obravnava kot 

mejo med človekom in zunanjim svetom; pravi, da nošena oblačila postanejo intimni zapis 

fizične prisotnosti tistega, ki jih je nosil, zato jim pripisuje izrazit čustveni naboj (Melander, 

2010). Poleg tega v svojih delih obravnava tudi problematiko pretirane porabe oblačil in s 

tem celotnega okolje-uničevalskega mehanizma, ki ga poganja prav brezglava potrošnja s 

kapitalistično naravnanim namenskim ustvarjanjem potreb. Za eno od svojih skulptur, ki se 

imenuje Into The Fold (Slika 33) je porabil natanko 1639 kg rabljenih oblačil, kar ustreza 

količini tekstilnih odpadkov, ki jih mesto New York ustvari vsakih 5 minut.  

 

 

 

Slika 33. Derick Melander, Into The Fold, 2010 

 

 

Melander je svojem v delu z naslovom Between Immanence and Transcendence uporabil 

oblačila družinskih članov, vključno z oblačili svojega pokojnega očeta, ter jih smiselno 

barvno razporedil od bele do črne, ki predstavljata začetek in konec (Melander, D., 2010). 

V valjasto obliko, ki vzbuja zavedanje o minljivosti, je z zlaganjem plasti rabljenih oblačil 
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in skrbnim šivanjem ujel skoraj celotno barvno paleto, od sijoče bele v sredini do vranje črne 

na zunanjem delu. (Slika 34) 

 

 

 

Slika 34. Derick Melander, Between Immanence and Transcendence, 2011 

 

 

Jarod Charzewski (1970 - ) je kanadski kipar, ki se v svojih delih iz odpadnih oblačil 

sklicuje predvsem na Zemljo in človeško prisotnost na njem. Z instalacijami, v katerih 

skrbno zlaga po barvah sortirana oblačila, opozarja na vprašljivost preživetja civilizacije ob 

današnjem tempu napredovanja masovne produkcije. V delu, z naslovom Scarp iz leta 2008 

(Slika 35), opozarja na dejstvo, da nam modna industrija narekuje trende in tako skoraj nova 

oblačila umetno postara (jih označi za zastarela), potrošnike pa navdihuje in spodbuja k 

nakupu novih in tako zaključuje krog, v katerem se vrtimo in ustvarjamo okoljsko katastrofo. 

 

 

 

Slika 35. Jarod Charzewski, Scarp, 2008 
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V instalaciji Scarp (v prevodu pomeni odpadki) je Charzewski na leseno konstrukcijo skrbno 

razporedil oblačila tako, da celota deluje kot prerez novega umetnega planeta, kjer so vidne 

posamezne plasti različnih kemičnih in sintetičnih snovi, ki sestavljajo njegovo skorjo. Poleg 

je izdelal nekakšno skalo ali grafični prikaz, na katerem je poimenoval omenjene plasti: 

tekmovalnost pri nakupovanju, kompulzivno nakupovanje, marketinška manipulacija 

(ustrahovanje), umetna zastarelost, dejanska poraba – predstavlja najtanjšo plast - izgubljeni 

predmeti, nakupi, ki vlivajo samozavest, modne smernice. 

 

Christian Boltanski je francoski vizualni umetnik, rojen leta 1944, ki se pri svojem 

ustvarjanju  poslužuje različnih medijev, od fotografije, režije, slikarstva in kiparstva. Tekstil 

pa je kot material za svoje delo »odkril« relativno pozno, proti koncu 90-ih let prejšnjega 

stoletja. Njegova priljubljena tematika je genocid v drugi svetovni vojni in kljub dejstvu, da 

sam ni doživel grozot tistega obdobja, jih predstavlja z neverjetno doživetostjo in 

prepričljivostjo (Franzke, A., 2016). Eno njegovih najbolj znanih in ambicioznih del je 

monumentalna instalacija iz starih oblačil, ki je bila pod  naslovom Personnes, leta 2010 na 

ogled v Grand Palais v Parizu (Slika 36), istega leta pa jo je pod imenom No Man's Land  

ponovil v New Yor-škem Parku Avenue Armory (Slika 37) (Cash, S., 2010). 

 

 

 

Slika 36. Christian Boltanski, Personnes, 2010 

 

 

 

Slika 37. Christian Boltanski, No Man's Land, 2010 
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Park Avenue Armory je ogromen kompleks, ki je nekoč služil potrebam vojske, danes pa je 

namenjen družabnim in kulturnim dogodkom. Posebno primeren se zdi za razstave del večjih 

dimenzij, kot je npr. zgoraj opisana instalacija Anthropodino, avtorja Ernesta Neta. Tako v 

instalaciji v Pariški Personnes, kar pomeni nekdo - lahko pa tudi nihče, kot v No Man's Land, 

ki v prevodu pomeni nikogaršnja zemlja, je Boltanski uporabil preko 30 ton starih, rabljenih 

oblačil (Slika 38 a in b). V obliki manjših pravokotnih polj jih je po talni površini ogromnih 

dimenzij smiselno razporedil v posamezne odseke, ob vsakem posebej pa postavil drog z 

mikrofonom iz katerega se širi in odmeva močan zvok bitja srca 55000 ljudi. Vsak 

obiskovalec ima možnost, da pusti posnetek svojega bitja srca. Posnetek bo ostal, tudi ko 

bomo mi odšli – ne le z razstave, temveč tudi po tem, ko bomo odšli s tega sveta. Ostal bo 

skupaj z našimi fotografijami in oblačili. Avtor namreč bitje srca, fotografije ali oblačila 

nekoga doživlja in obravnava skoraj tako, kot truplo. Ko človek umre, za seboj pusti stvari, 

ki so z njim povezane. Na oblačilih npr. ostane človekov vonj, vrhnje oblačilo, kot je plašč 

pa morda med vsemi oblačili najhitreje v spomin prikliče silhueto pogrešanega; še vedno si 

ga lahko predstavljamo. Slednje je razlog, zaradi katerega Boltanski sortira oblačila – plašči 

so razporejeni v omenjena polja, ostala oblačila pa so pomešana v ogromnem kupu oblačil, 

ki se sredi prostora vzpenja preko 7 metrov visoko. Pri teh oblačilih po avtorjevih besedah 

razporeditev ni pomembna; pomešana so, ker se je že izgubila njihova individualnost, v teh 

oblačilih si človeka ne moremo več predstavljati. Ko se obiskovalci sprehajajo med polji 

plaščev in gledajo po tleh, se zdi, kot da nekoga iščejo, medtem, ko plašči in jopiči delujejo 

kot ljudje, ki so še živi in čakajo. Pogled na izhod iz prostora, ki deluje skoraj brezčasno, 

zastira visok zid, sestavljen iz 3000 praznih kovinskih škatel za piškote. Ogromen hladen 

prostor, nabit z energijo oblačil nekih odsotnih ljudi in prežet z glasno mešanico 

odmevajočih utripov srca deluje kot begunjsko taborišče ali taborišče smrti, zvok pa 

spominja na tovarniškega. Nad ogromnim »hribom«  iz oblačil se naključno premika roka 

žerjava - Boltanski jo opiše, kot nekakšno božjo roko - ki izbira in pobira po nekaj oblačil, 

jih dvigne v višino in takoj za tem spušča nazaj na kup (Cash, S., 2010).   

 

 

 

Slika 38. Christian Boltanski, No Man's Land, 2010 

 

 

Christian Boltanski vztraja, da se njegovo delo po končanih razstavah ali dogodkih podre in 

uniči (s tem mislim, da  se oblačila razdeli med ljudi, ki jih potrebujejo ali pa se jih  reciklira). 

Želi, da njegovo delo ostane v obliki zgodbe ali izkušnje (Cash, S., 2010). Verjamem, da se 

njegova želja vedno znova uresničuje, kajti večina, ki deli vtise z razstave, delo No Man's 



 

34 

Land opisuje kot izjemno in intenzivno doživetje. To je delo, ki odpira vprašanja o 

minljivosti, preživetju, edinstvenosti in pomembnosti človeka, kot posameznika, ki se v po 

smrti (v spominu svojcev) ohrani komaj dve ali tri generacije, nato pa popolnoma izgine.   

  



 

35 

 

3. Praktični del 

3.1. Moja dela 

 Ideje za delo 

Že na začetku sem omenjala vez, ki jo od majhnega čutim do materiala, v katerega se 

oblačimo, s katerim se grejemo, v katerem se pokažemo ali pa naredimo skoraj nevidne. 

Tekstil. Skoraj čudežni material, tako tanek, mehak, nežen in vendar je ravno vsesplošno 

uporaben tekstil eden tistih materialov, iz katerih nastajajo in se rojevajo najbolj 

monumentalna sodobna umetniška dela. Monumentalnost je še eden od elementov, ki me 

vedno znova prevzame pri umetniškem delu – gre za nekakšen presežek; začutiti ga je moč 

ravno skozi ogromnost nečesa, kar morda pričakujemo ali si predstavljamo v manjši obliki. 

Polnjenje različnih tekstilnih materialov in posledično ustvarjanje nove forme pa je tretja 

oblika strasti, ki me je, kot omenjeno na začetku, zaznamovala že v času ranega otroštva. 

 

Moje navdušenje nad odkritjem dela Ernesta Neta v obdobju študija, je bilo neizmerno; bilo 

mi je tako blizu in moje občutke lahko preprosto opišem s primero tistih, ki jih doživimo, ko 

se po daljši odsotnosti vrnemo domov. V njegovih stvaritvah so prisotni vsi trije zgoraj 

omenjeni elementi: tekstil, monumentalnost in polnjene oblike. V začetku so me njegove  

instalacije fascinirale predvsem na nivoju vizualnega, šele kasneje sem se seznanjala z 

idejami, koncepti in globljo filozofijo njegovega dela. Spoznavanje Netovega načina dela in 

materialov so bili zame nekakšen ventil, ki mi je pomagal sprostiti moj notranji nemir. 

Nemir, kot posledico želje po ustvarjanju z materialom, ki bi mi bil zares blizu kot medij za 

izražanje. Kot omenjeno, sem vedno rada ustvarjala s tekstilom, vendar ga do odkritja Neta 

in v uvodu opisane naloge pri urah kiparstva, preprosto nisem obravnavala ali dojemala, kot 

kiparski material.   

 

Chriatian Boltanski izpostavlja vprašanja, ki jih si jih umetnik zastavlja ob svojem delu, ki 

so zanj pomembna in naj bi kot rdeča nit povezovala njegove stvaritve, skozi katere 

pravzaprav išče odgovore. Pravi, da so vprašanja nujna, tudi če nanje nikoli ne najde 

zadovoljivega odgovora. Sama mislim, da si takšna vprašanja postavljamo tudi tisti, ki smo 

umetniki zgolj po duši ali pa kar vsi, ki se zavedamo življenja in se tako ali drugače 

ukvarjamo z njim. Moja vprašanja so povezana s časom. Dimenzijo, ki je pravzaprav ni – 
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iznašli smo jo, da bi se lažje orientirali in vendar je prav ta dimenzija tista, ki nas kot bitja 

najbolj omejuje. Običajno na začetku naše poti življenje doživljajmo kot neznansko dolgo, 

živimo z občutkom, da imamo za vse stvari in ljudi na voljo še ogromno časa; nekoliko 

kasneje, ko se začnemo zavedati sebe, ter okolice in življenje začnemo doživljati 

intenzivneje, se z vprašanji o času pogosto niti ne obremenjujemo. Intenzivnost je nato kar 

dolgo prisotna kot konstanta, spreminja se le objekt, na katerega se navezuje. V 

mladostniškem obdobju je to čustvovanje in iskanje identitete, v dobi odraslosti sodobnega 

človeka pa gre za področja, vezana na materialnost, delo in preživetje. Čas postane nekaj, 

kar nam določa in narekuje obveznosti, nas priganja in potegne v kolesje, ki se vrti prehitro, 

da bi se uspeli prav pogosto ustavljati in loviti trenutke. Tako se mu pogosto preprosto 

prepustimo. Čas je torej pojem mnogoterih pomenov in ko se nam uspe izviti iz omenjenega 

kolesja, se pogosto zavemo, da je najlepši del poti že za nami. Zgodbe o tem, kako se 

začnemo zavedati časa in življenja šele, ko zaslutimo konec, so verjetno stare toliko, kot je 

staro človeštvo in vendar te zgodbe pripovedujemo še vedno in vsak po svoje.  

 

Naj se ponovim, nekatera moja vprašanja so torej vezana na čas in hkrati na prostor, kamor 

se umaknemo pred njegovim pritiskom; kamor zbežimo kadar želimo ujeti čas. Tako 

paradoksalno in vendar realno.  

 

Skozi tekstilne skulpture in kasneje instalacije, ki sem jih razvijala iz začetne preproste 

cevaste oblike, napolnjene s stiropornimi kroglicami, sem raziskovala različne materiale in 

njihove meje raztegljivosti po tem, ko sem jih polnila z različnimi sipkimi materiali, forme 

in oblike teles, ki so nastajala po polnjenju, prostor, v katerega so bile umeščene, učinek 

svetlobe in odzive gledalcev oz. obiskovalcev. Običajno so v mojih delih prisotni nekakšni 

multipli izrazito organskih oblik, ki na prvi vtis delujejo enaki, od blizu pa so absolutni 

unikati. Bolj ali manj napolnjeni bodisi visijo s stropa – po možnosti visokega, bodisi 

»rastejo« oz. se dvigajo s tal in s svojo množino ustvarjajo vtis dreves v gozdu, med katerimi 

se lahko za trenutek »izgubiš« in doživiš trenutek ugodja, lepote, zadovoljstva, sreče, 

hvaležnosti…to so občutja, ki pomagajo začutiti trenutek in se zavedati sedanjosti; ob 

pogostem doživljanju takšnih momentov človek izgubi občutek, da nekaj zamuja in da gre 

njegovo življenje mimo brez njega samega. 

 

Kraji, kamor se ljudje zatekamo, da doživljamo opisano, so različni, največkrat gre za okolje 

v naravi. Čeprav sem človek, ki mu naravno okolje pomeni neizmerno bogastvo, pa menim, 

da so različni javni urbani prostori, kot so velike knjižnice s posebno atmosfero in vonjem, 

ki je značilen samo za knjižnice, galerije, starejša mesta in razni kotički med visokimi 

kamnitimi zgradbami, ki dihajo energijo mnogih minulih časov in ljudi, nadvse primerni 

kraji za doživljanje kakovostnih trenutkov sedanjosti. Za človeka, ki danes živi v urbanem 

okolju, kjer so možnosti za hiter odhod iz mesta skoraj ničelne, so omenjeni kraji lahko 

dragocenost, če jih le zna izkoristiti. Svoje tekstilne instalacije sem ob pomoči mentorja, 

prof. mag. Makšeta, poskušala umeščati v prostore, ki se rahlo približujejo opisanim in tako 

intenzivirati njihovo energijo. Moje želje in ideje za posamezne instalacije so bile v večini 

vezane na veliko večje dimenzije, vendar zaradi obsežnosti dela (vse sem delala sama), 

premalo časa in logističnih ovir, sem se morala zadovoljiti z nekoliko manjšimi deli, ki so v 

nekaterih primerih kljub vsemu zavzela celoten galerijski prostor.  

 

Znano je, da instalacija ni več nujno vezana na razstavni prostor v galerijah, temveč se lahko 

pojavi kjerkoli, poleg tega pa vključuje tla, stene, strop, vrata in nenazadnje svetlobo oz. 

osvetljevanje. Malpas svetlobo vidi kot enega od ključnih materialov sodobne umetniške 
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instalacije, ki je pravzaprav postala že njena podzvrst (Malpas, 2007). Ob vsem tem je 

potrebno je poudariti da prostor ali kraj, ki ga avtor izbere za prezentacijo instalacije navadno 

ni naključen, saj lahko igra zelo pomembno vlogo  pri sporočilnosti instalacije. Dober primer 

instalacije, kjer je izbor ambienta, kot prostora za prezentacijo enako pomemben kot delo 

samo, je bila npr. razstava dveh znanih in izvrstnih slovenskih risarjev Zvonka Čoha in 

Milana Eriča, z naslovom Koprnenje po svetlobi (Slika 39). Razstava je bila leta 2014 na 

ogled v nekdanji samostanski cerkvi v Kostanjevici na Krki in kljub dejstvu, da se je zgodila 

kar nekaj let za mojimi in da je veliko bolj obsežna in kompleksna, je možno zaznati rahlo 

povezanost z mojimi stvaritvami, zaradi česar se mi zdi še posebno fascinantna. Gre za 

»celostno zasnovan ambient, ki se navdihuje pri arhitekturni in simbolni logiki prostora, 

hkrati pa jo z umetniško intervencijo sprevrača in prevaja v drugačno doživljajsko območje. 

V prostoru samostanske bazilike sta umetnika ustvarila alternativno »arhitekturno« situacijo, 

tako da sta s stropa in sten, kot da bi risala po zraku, izobesila in prepletla transparentne bele 

trakove. Sestavljeni v mrežo ti zapolnijo in razgibajo običajno izpraznjen cerkveni prostor. 

Na eni strani njihova struktura sledi ritmu arhitekturnih elementov, šilastih lokov, snopastih 

stebrov in obokov, hkrati pa ohrani samosvojo igro oblik« (Galerija Božidar Jakac, 2014). 

 

 

 

Slika 39. Zvonko Čoh in Milan Erič, Koprnenje po svetlobi, 2014 

 

 

 Material in postopek 

Nosilni material, ki ga uporabljam v svojih delih, je tekstil. Največkrat so to odpadne 

najlonske nogavice, ter drugi raztegljivi materiali in platno, ki ga šivam v različno dolge 

cevaste oblike, nato pa različno napolnim s sipkim materialom, ki spominja na droben pesek, 

le da je mnogo lažji. Pri iskanju materiala za polnjenje sem se soočala z različnimi ovirami, 

saj sem iskala nekaj, kar bi vsebovalo drobne delce, ki bi jih bilo moč »spraviti« tudi v 

najmanjše »pore«, sešite iz tako občutljivega materiala, kot je najlon. Poleg tega pa je morala 

teža polnila ustrezati finosti najlona, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do trganja. 

Odkrila sem glineni prah oz. vrsto absorbenta v granulah. Pomembno vlogo pri mojem delu 

ima tudi barva. Pri tekstilu sem običajno izbrala belo, ki jo doživljam kot najbolj čisto, 

začetno, poleg tega pa z belo najlažje poudarim učinek prosojnosti najlona. Skupaj z 

glinenim prahom, ki je opečnate barve, bela deluje prvinsko, hkrati pa poudarja izrazito 

organskost forme kot brezkompromisno stalnico vseh mojih del. »Tekstilne cevi« so včasih 

obešene oz. na svojem vrhu vpete v nitasto mrežo in na dnu  napolnjene, tako, da ustvarjajo 
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vertikalne volumne in s tem posebno razmerje med zemljo in nebom. Drugič pa so vertikalno 

oblikovane tekstilije, trdno na tleh, z omenjenim materialom napolnjene do tolikšne mere, 

da jih je vsakič znova še možno oblikovati v neponovljive  unikate izrazito organske oblike. 

 

Ko pišem o materialu v mojih instalacijah, ne morem preko dejstva, da so ta dela nastajala 

v študentskem obdobju, ko je gmotni položaj posameznika običajno odvisen od skrbnikov 

ali priložnostnega študentskega zaslužka in tudi z menoj ni bilo drugače. Iz takšnih razlogov 

je razmislek o materialih za izražanje in ustvarjanje v obdobju študija še posebno pomemben. 

Poleg opisanih pogojev v zgornjem odstavku, ki so bili plod mojih hotenj, sem pri izbiri 

materiala torej poskušala najti nekaj, kar bi ustrezalo tudi mojim takratnim finančnim 

zmožnostim. Prva izbira so bili vsekakor rabljeni, neuporabni oz. zavrženi materiali, ki sem 

jih uporabljala v največji meri. Tako, kot so to počeli pripadniki gibanja arte povera - 

umetniškega gibanja, ki se je v 60 - ih letih 20. stoletja pojavilo v Italiji. 

 

V letih med 1950 in 1960 je Italija doživela zelo hitro in izrazito gospodarsko rast, zaradi 

česar je potrošništvo postalo dostopno večini. Tako hitro, kot je prišlo do t.i. Miracalo 

Italiano, tako se je že do sredine 60 - ih let pojavila recesija in z njo namesto prejšnjega 

optimizma, skepticizem in negotovost. Skupaj z ostalimi radikalnimi spremembami, ki so se 

v tistem času dogajale po svetu (splošni upor študentov in delavcev v Evropi in Ameriki leta 

1968, nova seksualna liberizacija, upori proti vietnamski vojni, popularnost vzhodnjaških 

filozofij, kult droge, kot pot v umetno in idealistično doseženo občutljivost in percepcijo, 

…), je takšna klima vplivala na nastanek arte povera. Ime, ki ga je leta 1967 objavil 

italijanski umetniški kritik Germano Celant, v dobesednem pomenu prevedemo »revna 

umetnost«. Termin revna se tukaj nanaša na odpadne materiale, ki ponujajo neomejeno 

možnosti ponovne uporabe in močno odstopajo od uveljavljenih, tradicionalnih, kot so 

marmor, bron, platno, ter slikarsko olje. Arte Povera velja za enega najodmevnejših gibanj 

tistega časa, ki je močno zaznamovalo takratno umetniško ustvarjanje zahodnega sveta, 

njegov vpliv pa je mogoče v umetnosti zaznati tudi danes. Takrat delujoči mladi italijanski 

umetniki, ki so izogibali uvrščanja svojih del v okvire določenih stilov in so spodbujali 

neskladje, kot umetniško vrednost, so delovali na področjih kiparstva, fotografije, instalacij 

in performansa. Postavljali so se ob bok umetnikom takratnih gibanj land arta, 

postmodernizma in konceptualne umetnosti, katerih težnje so na nekaterih nivojih sovpadale 

z njihovimi. Umetniki, ki se idejno najbolj približujejo vrednotam arte povera in so hkrati 

njeni začetniki, so Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzonari, Pino Pascali, 

Gilberto Zorio, njeni znani predstavniki pa so še Jannis Kunnelis, Marisa in Mario Merz, 

Luciano Fabro, Michelangeo Pistoletto in Emilio Prini. Zanima jih razmerje med umetnostjo 

in življenjem, naravo in kulturo, predvsem pa točke, v katerih se vsebine teh pojmov stikajo 

(Bakargiev, 2005). 

 

Bakargieva navaja, da Arte povera po mnenju Celanta (1967) izraža banalen in 

nekomercialen pristop k umetnosti. Celant jo je sprva označil kot gibanje, ki zavrača 

potrošništvo in umetnika prej kot proizvajalca doživlja kot nekoga, ki je predan samo-

projekciji človeških aktivnosti. Bakargieva vidi bogastvo te umetnostne smeri v pluralnosti, 

ki je zmožna združevanja kontrastov, kot so konceptualno in čutno, dobesedno in 

metaforično, poetično in realno; pravi, da so ji je blizu sedanjost, hkrati pa se preko spominov 

zaveda preteklosti.  

 

Arte povera združuje življenje z umetnostjo. Umetniški kritik Tommaso Trini izpostavlja 

antropologijo, kot vedo, katere narava proučevanja se za arte povero zdi zelo pomembna. 
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Pravi, da antropologija proučuje razmerje med naravo in kulturo, ter da se produkti prve in 

druge po strukturah ne bi smeli bistveno razlikovati med seboj (Bakargiev, 2005). Umetniki 

te smeri pravzaprav povezujejo pojma naravno in kulturno skozi združevanje preprostih in 

uporabnih materialov, kot so npr. neonske luči, oblačila, steklo, ter s tem krojijo nov jezik 

umetnosti, ki ponuja neposredno doživljanje izkušnje in ne več le vizualno, verbalno, 

figurativno ali abstraktno. arte povera je spekter čutov, ki je bil v umetnosti do tega obdobja 

bolj ali manj omejen na vizualnega, razširil na uporabo ostalih čutnih dimenzij. Ko je Janis 

Kunellis v svoji instalaciji uporabil kavo ali Mario Merz vosek in sveže sadje, sta zbudila 

čut za voh. Podobno vključujejo čut dotika z materiali različnih tekstur in struktur. Luciano 

Fabro je v svoji instalaciji Piedi (1968 – 71) (Slika 40) npr. združil  marmor, steklo in svilo 

(Bakargiev, 2005). Vačkrat so avtorji, ki so svojo umetniško pot začeli kot slikarji, pod 

vplivom arte povera prestopili in se ustvarjanja lotili na katerega od načinov, ki ni definiran 

le z vizualnim. Pri tem ni šlo za zavračanje tradicije, temveč za raziskovanje drugačne 

percepcije, kjer oko ni več emblem za moč in simbol centralnega vpliva na razmerje med 

posameznikom in svetom (Bakargiev, 2005). 

 

 

 

Slika 40. Luciano Fabro, Piedi, 1971 

 

 

Ta umetniška smer je po navajanju Bakargieve med vsemi gibanji in tendencami sodobne 

umetnosti najbolj povezana s konceptualno umetnostjo in minimalizmom, kar je najbolj 

razvidno skozi heterogenost arte povera in svobodo izbire materialov. Kot omenjeno, gibanje 

se je začelo v Italiji, vpliv arte povere pa je čutiti širom po Evropi in Ameriki; predvsem 

strani umetnikov, kot sta Brazilca Helio Oiticica in Lygia Clarck, Američanka Eva Hesse, 

Bruce Neuman, Britanec Barry Flanagan, F. Waltwr de Maria, Richard Serra, Robert Morris, 

nekatera dela Hansa Haacke, Joseph Beuys (Bakargiev, 2005).  
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 Moja dela in razstave, pri katerih sem sodelovala 

Svoja dela sem predstavila na nekaj skupinskih in dveh samostojnih razstavah. Prva med 

njimi je bila Razstava profesorjev in študentov leta 2007 (60 let PeF) v Galeriji PeF, nato je 

istega leta sledila tradicionalna Zaključna razstava del študentov 4. letnika Oddelka za 

likovno pedagogiko PeF (Slika 41), kasneje pa sem pripravila in sodelovala še pri razstavah, 

katerih dela predstavljam v nadaljevanju. Na zaključni razstavi sem se predstavila z delom, 

ki ga sestavlja 8 cevastih oblik sešitih iz najlonskih nogavic, ki segajo od stropa do tal. Na 

vrhu so pritrjene na stropne reflektorje, katerih svetloba je ujeta v prosojen material, kot v 

sito, ki nato prepušča mehkejšo difuzno svetlobo. Vsaka od cevi je sešita iz 5-ih  do 6-ih 

belih najlonskih nogavic – dokolenk, tako, da šivi, skupaj z zadebeljenim delom dokolenke 

delujejo kot »kolena« travnih bilk. 

 

 

 

Slika 41. Valentina Štirn, Brez naslova, 2007 
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3.1.3.1. Samostojna razstava v Galeriji PEF: Prazno (po)polnega (2008) 

Raztegljive cevaste forme iz belega jerseya so obešene na drogove iz umetnih niti, tako, da 

so po širini prostora premične. Na površini tal se zaključujejo z lovkami morskim 

mehkužcem podobnimi formami, narejenimi iz odpadnih najlonskih nogavic in sešitimi v 

tanjše cevi, ki so napolnjene z glinenim prahom (Slika 42, Slika 43, Slika 44, Slika 45). 

 

 

 

Slika 42. Valentina Štirn, Prazno (po)polnega, 2008 
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Slika 43. Valentina Štirn, Prazno (po)polnega, 2008 

 

 

 

Slika 44. Valentina Štirn, Prazno (po)polnega, 2008 
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Slika 45. Valentina Štirn, Prazno (po)polnega, 2008 

 

 

3.1.3.2. Samostojna razstava v Galeriji Srečišče v Mladinskem hostlu 

Celica (2008) 

Vertikalne forme stožčaste oblike, ki sem jih dosegla s šivanjem belega platna v vreče prav 

takšnih oblik in jih z absorbentom napolnila toliko, da sem jih še lahko oblikovala, 

spominjajo na organska telesa, kot nekakšni hibridi med rastlino in človekom. Unikatno 

oblikovani multipli »rastejo« iz tal in tvorijo instalacijo, ki zavzema skoraj celotno površino 

prostora (Slika 46, Slika 47, Slika 48, Slika 49). 
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Slika 46. Valentina Štirn, Brez naslova, Galerija Srečišče, 2008 
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Slika 47. Valentina Štirn, Brez naslova, Galerija Srečišče, 2008 

 

 

 

Slika 48. Valentina Štirn, Brez naslova, Galerija Srečišče, 2008 
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Slika 49. Valentina Štirn, Brez naslova, Galerija Srečišče, 2008 
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3.1.3.3. Skupinska kiparska razstava »Kipi« v Galeriji Simulaker v 

Novem Mestu 

Inštalacijo, ki jo predstavljam spodaj (Slika 50, Slika 51, Slika 52, Slika 53, Slika 54, Slika 

55), spet določata dva nosilna materiala, ki sta v posameznih elementih soodvisna: v močno 

raztegljiv najlon, prišit na cevasto obliko iz bele, prav tako raztegljive pletenine, je ujet 

material, ki spominja na droben pesek. Cevasto oblikovane tekstilije so pod stropom obešene 

na drogove, k tlom pa jih sili teža ujetega glinenega prahu. Najlon, krojen v kačaste oblike 

in napolnjen z omenjenim materialom opečnate barve, deluje mehko, napeto in organsko, ter 

tako vzbuja zelo različna občutja in asociacije. Obešeni pri svojem vrhu in polnjeni na dnu, 

kot multipli ustvarjajo podolgovate volumne in določajo posebno razmerje med nebom in 

zemljo. Na tekstilne volumne, ki jih ustvarjam iz materialov, ki niso značilni za izdelavo 

stebrov kljub temu delujejo kot elegantni tanki stebrički, so vezani pridevniki, kot sta krhek 

in minljiv. Samo en rez prozorne niti pri vrhu ali pa prosojnega najlona na dnu in elegantna 

napetost bi se v trenutku spremenila v kupček mehkega na tleh. V okviru razstave »Kipi« mi 

je bil dodeljen poseben prostor s stopnicami, ki je že ob vhodu v galerijo  deležen frontalnega 

pogleda, kar je dodatno pripomoglo k posebnemu učinku moje instalacije. 

 

 

 

Slika 50. Valentina Štirn, Skupinska razstava Kipi, 2009 

 

 

 

Slika 51. Valentina Štirn,  Skupinska razstava Kipi, 2009 
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Slika 52. Valentina Štirn,  Skupinska razstava Kipi, 2009 
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Slika 53. Valentina Štirn,  Skupinska razstava Kipi, 2009 

 

 

 

Slika 54. Valentina Štirn,  Skupinska razstava Kipi, 2009 
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Slika 55. Valentina Štirn,  Skupinska razstava Kipi, 2009 
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4. Pedagoški del 

4.1. Ideja  

Pri ideji za praktično-pedagoški del diplomske naloge smo izhajali iz ključnih točk metode 

likovno-pedagoškega koncepta. Pri takšnem načinu dela so po Zupančiču najpomembnejši 

element, ki ga moramo upoštevati pri izbiri likovnega dela ali naloge, interesi učencev. 

Zupančič meni, da so učenci pri likovnem izražanju resnično motivirani le, kadar čutijo, da 

lahko svoje ideje, poglede in njim lastne probleme izražajo na sodoben način. Poleg tega jih 

pritegne tudi povezovanje umetnosti z realnim življenjem. 

 

Poglavitni del metode likovno-pedagoškega koncepta je pristop k likovnemu izražanju. Ta 

je sodoben in stremi k spoznavanju, razumevanju, ter uporabi drugačnih, hibridnih in včasih 

celo pogojno likovnih tehnik in pristopov (Zupančič, 2006). Kerry Freedman opominja na 

nujnost spremembe pri obravnavanju likovne vzgoje kot predmeta, ki se ukvarja le z 

likovnimi prvinami in elementi. Ti so vsekakor pomembni kot sredstvo za predstavljanje 

idej v vizualni obliki, nikakor pa niso poglavitni; likovna vzgoja namreč ni vezana le na 

vprašanja o načinih nastajanja umetnosti. Poglavitnejša so vprašanja o tem, zakaj ustvarjati, 

kako uporabljati in vrednotiti umetnost, hkrati pa likovna vzgoja igra pomembno vlogo pri 

razvijanju kritičnih sposobnosti in konceptualnega razmišljanja učencev. Freedman opisano 

navaja kot pomembne točke pri spreminjanju načina likovnega izobraževanja, kjer gre večji 

poudarek interaktivnim izkušnjam, ki sovpadajo z interesi učencev, njihovemu 

sociokulturnemu znanju, znanju o likovni umetnosti in podobah novodobne kulture 

(Freedman, K., 2008). 

Eno od načel metode likovno-pedagoškega koncepta pri predstavljanju sodobnih likovnih 

praks govori v prid zavzemanja enakovrednih pozicij učenca in učitelja. Učitelj je tisti, ki 

ima več znanja in vedenj, kar pa ne more biti podlaga za to, da bi njegova interpretacija 

umetnine ne bila le ena od mnogih. Sodobno umetniško delo v celoti postane to šele z 

odzivom gledalca, neglede na njegovo likovno izobraženost. Zupančič pravi, da nepravilnih 

tolmačenj umetnine ni, zato so vsi odzivi učencev na sodobna umetniška dela »pravilni« in 

»dovoljeni« (Zupančič, 2006).  

 

Napisano v zgornjem odstavku je še posebno pomembno pri ustvarjanju učencev, ne le pri 

njihovem opazovanju in vrednotenju umetniških del, oz. likovnih del njihovih vrstnikov. 



 

52 

Župančič meni, da je ustvarjalni potencial učencev pri sodobnih načinih likovnega 

ustvarjanja že v osnovi nekoliko omejen, saj se za razliko od klasičnih likovnih tehnik, ki jih 

uporabljajo že od predšolskega obdobja dalje, z novimi in drugačnimi načini izražanja, ter 

novimi zahtevami in pogledi šele srečujejo (Zupančič, 2006).  

 

Ravno zato potrebujejo dodatno spodbudo, ter pravilno obliko mentorstva in podporo strani 

učitelja. Likovno izražanje skozi sodobne likovne prakse je v šolsko delo vpeta pozitivna 

alternativa ali kanal, preko katerega učenci izpovedujejo sami sebe. To sicer počnejo tudi z 

oblačenjem in obnašanjem, ki pa včasih žal odstopa od meril primernega vedenja in se kaže 

tudi v skrajnejših oblikah, kot so zloraba drog in alkohola, izzivalno oblačenje itd. »Njihovi 

likovni izdelki niso krasilni in dopolnjujoči predmeti sveta odraslih, ne obstajajo v konsenzu 

z obstoječo družbo, niti ne navdušujejo z obrtnim znanjem ali likovnoformalno kakovostjo, 

ampak ravno obratno, aktivno in kritično dregajo v družbeno okolje« piše Zupančič 

(Zupančič, 2006, str. 32) in v tem prepoznava možnost za pozitivno pedagoško delovanje, 

ki je vredno zavzemanja, saj spodbuja notranjo motiviranost likovnega dela učencev. 

 

Za primarni material pri izvedbi likovne naloge smo izbrali odpadna oblačila, ker je 

diplomsko delo vezano na tekstil in tudi zato, ker tekstil - predvsem v obliki oblačila - skoraj 

od začetka njegove uporabe velja za enega poglavitnih načinov izražanja, posebno pri mladih 

pa je oblačenje eden od pomembnih virov identifikacije. 

 

»Osebna identiteta posameznika sestoji iz avtoidentifikacije, torej samoocenjevanja ter 

identifikacije, ki mu je določena z merili družbe. Ljudje se z identiteto igramo, jo skrivamo 

in si izmišljamo neresnične identitete, torej z njo manipuliramo. Namen oblačila je vzbuditi 

željo po identifikaciji (z njim). Takšna želja ne nastopa v smislu popolne identičnosti, ampak 

s preskokom v kakovosti predstavitve in pojavnosti, saj oblačilo nadgrajuje identifikacijo 

telesa. Človek si želi dopolniti svoje pomanjkljivosti do perfekcije in na nek način 

vzpostaviti lastnosti, ki jih nima. Želi biti drugačen od sebe« (Blatnik, S., 2016). 

 

»Oblačila niso nikoli brezpomenska, temveč ustvarjajo družbeno interakcijo med 

posamezniki in okolico, četudi med njimi ne pride do govorne komunikacije« (Sušnik, 2004, 

str: 33). Znano je, da je obleka skozi dolga stoletja zgodovine veljala za simbol vseh mogočih 

družbenih pripadnosti (verska, spolna, narodna, starostna, razredna). V sodobni, 

postmoderni družbi, pa se družbena identiteta oblikuje glede na način življenja posameznika 

in presega okvire razrednosti. Posameznik danes z načinom oblačenja predstavlja svoj 

življenjski stil, ki pa je lahko povsem individualen in neodvisen od morebitnih smernic, ter 

oblikovan glede na posameznikove interese, želje, fantazije in pobude iz privatnega okolja 

(Sušnik, 2004).  

 

Glede na izkušnje z učenci tretje triade, ki smo jih pridobili v času študija, ter dejstvo, da gre 

za mlade ljudi, katerih upiranje konvencijam med drugim vključuje tudi oblačenje; in glede 

na zgoraj navedeno, se mi zdijo rabljena (ali že uporabljena in zavržena) oblačila izvrsten 

material za likovno izražanje skozi instalacijo. Izbrali smo instalacijo, kot eno od oblik 

sodobne likovne prakse, ki je med vsemi ostalimi morda najmočneje osvežila pogled na 

umetnost, hkrati predstavlja medij za prezentacijo tematsko širokega spektra vprašanj, ki 

niso nujno vezana na umetnost. Lahko obravnava različna aktualna družbena ali pa 

vprašanja, vezana na tematiko osebne narave; posebno slednja se za mlade ljudi v obdobju 

uporništva zdi zelo ustrezna. 
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Instalacija je tudi sicer primerna oblika sodobne likovne prakse za približevanje sodobne 

umetnosti učencem. Ob tem Zupančič poudarja, da instalacija - tako kot vse ostale oblike – 

zahteva izrazito osvetlitev njenega konceptualnega ozadja, saj s tem razkrijemo smisel na 

prvi pogled nerazumljivega umetniškega dela (Zupančič, 2006). V situaciji, kakršna vlada 

na področju sodobne umetnosti pri nas, se seznanjanje učencev s konceptualizmom že v 

osnovni šoli zdi nujna, če želimo, da vsaj mlajše generacije počasi izstopijo iz okvirov 

konservativnosti, ki so po besedah priznanega umetnika Tadeja Pogačarja značilni za našo 

družbo in prisotni ne le na področju kulture (Pogačar, T. po Klančnik, V., 2005). Kustosa 

Moderne galerije Igorja Zabela ne presenečajo komentarji obiskovalcev galerij, ki so vse 

prej kot pozitivni; po njegovih navajanjih je to odraz umetnostne neizobraženosti in 

pomanjkanje osnovnih orodij za razumevanje sodobne umetnosti: »Večina ljudi od 

umetnosti še vedno pričakuje estetski užitek, sodobna umetnost pa velikokrat navdaja s 

tesnobo ali sili k razmišljanju« (Zabel, I., po Klančnik, V., 2005). Lepo že dolgo ni več enako 

umetniškemu; zaradi izjemne hitrosti pri napredovanju sodobne tehnike, ki upodablja 

resničnost, počasi izgublja na vrednosti tudi veščina upodabljanja. Čeprav izpostavljanje 

lepote umetniškega dela in zvesto upodabljanje realnosti v izobraženih krogih velja za znak 

preprostosti ali celo primitivnosti, je potrebno izpostaviti dejstvo, da so informacije o 

sodobni umetnosti druge polovice 20. stoletja zelo skope tudi v okviru izobraževalnih 

programov, kjer umetnostna zgodovina predstavlja ključni predmet (Vogrinc, J., po 

Klančnik, V., 2005).  

 

Noemi Smolik predlaga korenito spremembo pri načinu utemeljevanja umetniškega dela. 

Piše, da je potrebno spremeniti predstavo o (sodobnih) umetniških delih, ter njihovo 

absolutnostjo in posledično večno vrednostjo. Takšnih del po besedah Smolikove ni; 

obstajajo le umetniška dela, ki zvezde postanejo le za kratko obdobje, potem pa poniknejo 

in se morda kasneje v okviru drugih povezav spet vrnejo (Smolik, N., 2016). Morda bo lažje 

sprejeti dejstvo, da umetniška dela odhajajo, če bomo po načelih konceptualizma od njih 

vzeli tisto, kar nam želijo posredovati – izkušnjo, spoznanje, zavedanje, idejo. To so elementi 

vrednosti, ki jih lahko prejemamo skozi umetnost in ki bogatijo naše življenje. Smolikova 

navaja: »…tudi če umetniška dela odhajajo, nam še vedno ostaja življenje« (Smolik, N., 

2016, str. 96). Mogoče sprememba ni ravno edina, je pa vsekakor pomembna stalnica 

sodobne umetnosti; potrebno jo je interpretirati in vzeti od nje, takrat, ko se zgodi. 

Sposobnost interpretacije sodobnih umetniških del in zavedanje o bogastvu, ki ga skriva 

umetnost sta nedvomno dobri popotnici za kakovostnejše življenje in prav predmet likovne 

vzgoje igra vlogo podajanja teh neprecenljivih znanj. Poleg tega umetnost pogosto nosi 

zavest o družbi, politiki ipd., kar je sicer bolj kot pri nas, že več kot desetletje prisotno v 

tujini (Badovinac, Z., 2016). Seznanjanje mladih ljudi s sodobno umetnostjo, kar je ena od 

nalog likovne vzgoje, torej pomeni tudi dodajanje kamna v mozaik večjega angažiranja in 

zanimanja mladih za družbeno-politično dogajanje. Menim, da je slednje pomemben faktor 

pri ustvarjanju zdrave in zrele klime, ki jo v Slovenskem prostoru včasih pogrešamo.   

 

Problematika odpadkov in recikliranja se zdi pomembna in aktualna tema, ki je v svetu 

množične produkcije na mestu vedno in povsod, predvsem pa v višjih razredih osnovne šole, 

ko otroci ali mladi ljudje že lahko razmišljajo o krogu družbe in civilizacije, v katerega so 

vpeti hote ali nehote in v kateri s svojim zavedanjem že lahko igrajo pomembno vlogo. 

Posebno mladi ljudje bi morali biti stimulirani k razmišljanju o tem od samega začetka; 

doma, kasneje v šoli in v družbi nasploh. V okviru likovne naloge Tekstil v instalaciji, učenci 

razmišljajo o smiselnosti masovne produkcije, izkoriščanju poceni delovne sile, potrošnji, 

kopičenju tekstilij, predelavi in nenazadnje uporabnosti zavrženih oblačil in s tem ponovijo 
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znanje, ter vedenje, ki so ga pridobili v nižjih razredih, hkrati pa krepijo občutek 

odgovornosti za okolje, v katerem živijo. Obenem razvijajo domišljijo in iščejo nove ideje.  

 

 

4.2. Pedagoška priprava 

 

Študentka: Valentina Štirn                               Šolsko leto: 2015/16 

Mentor: dr. Robert Potočnik 

Predmet:  
likovna vzgoja 

 

Predvideni čas izvajanja 

likovne naloge 

4 ure 

Razred: 
9. razred  

 

Likovno področje: 
kiparstvo 

 

Likovna naloga: 

oblikovanje kiparskega volumna po domišljiji ter 

oblikovanje skupinske instalacije po načelu sodobnih 

likovnih praks 

Likovna tehnika: 
risanje, striženje, šivanje, polnjenje, spenjanje 

 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

stara ali odslužena oblačila in druge tekstilije in čevlji, nit in 

trakovi, sukanec, šivanka, škarje, žica, stiroporne kroglice, 

spenjač in sponke, luknjač. 

 

Likovni motiv: 
stara oblačila pripovedujejo novo zgodbo 

 

Učne metode: 

razlaga, pogovor, demonstracija, eksperimentiranje,  risanje 

(skica), metoda kompleksnosti in prepletanja, metoda 

transportiranja in alternative, metoda osveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda specifičnosti estetske komunikacije 

 

Učne oblike: 
individualno, skupinsko  

 

Učni mediji (sredstva): 
fotografije različnih umetniških instalacij 

 

Medpredmetne povezave: 
naravoslovje , geografija 

 

Vrsta učne ure: 
kombinirana 
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Dostopno na: http://christojeanneclaude.net/faq, 22.4.2016 

 

Odpadni tekstil je lahko nova surovina, Delo, 23.04.2016. 

Dostopno na: 

http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/odpadni-tekstil-je-

lahko-nova-surovina.html 

 

Viri slikovnega gradiva so navedeni na koncu diplomskega 

dela (poglavje št. 7). 

 

Cilji / učenci: 

- se seznanijo s pojmi, ki opredeljujejo oblike 

sodobnih likovnih praks, predvsem instalacija v 

sodobni likovni umetnosti 

- spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini 

izražanja v prostoru 

- ob spoznavanju odpadnih materialov in možnostih 

za njihovo ponovno uporabo ali reciklažo razvijajo 

in krepijo občutek odgovornosti do okolja 

- iz odpadnega tekstila izdelajo instalacijo 

http://www.pojmovnik.si/
https://vimeo.com/8608547
http://www.mbandf.com/parallel-world/sensational-recycled-clothing-art-by-guerra-de-la-paz
http://www.mbandf.com/parallel-world/sensational-recycled-clothing-art-by-guerra-de-la-paz
http://christojeanneclaude.net/faq
http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/odpadni-tekstil-je-lahko-nova-surovina.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/odpadni-tekstil-je-lahko-nova-surovina.html
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- ob delu v skupini krepijo veščine za kvalitetne 

socialne stike, ter bogatijo osebnostne in čustvene 

kvalitete  

- vrednotijo lastno likovno delo in dela drugih 

učencev. 

 

 

 

 

U uvodnem delu učitelj pozdravi učence in jih vpraša, če so kdaj razmišljali o tem, koliko 

oblačil imajo trenutno v omari, koliko jih zavržejo kot odpadni material in kam pravzaprav 

odložijo ta odpadni material. S tem vprašanjem jih usmeri na problematiko, ki sledi in 

vzpodbudi diskusijo o tekstilu, kot materialu, ki predstavlja ogromne količine odpadkov. Za 

lažjo predstavo in kot zanimivost naniza nekaj podatkov o »tekstilnem onesnaževanju«: 

- velik del oblačil je izdelan iz sintetičnih materialov, ki se razgrajuje tudi od 300 – 

400 let, 

- za en kilogram bombaža, ki zadostuje za par hlač iz jeansa, je potrebnih 8500 litrov 

vode, 

- za tekstilne delavce v državah, kjer izdelujejo oblačila za evropski trg, je 

najnevarnejša obdelava kavbojk s kremenčevim peskom za postarani učinek, pri 

čemer prihaja tudi do smrtnih žrtev, 

- pri ljudeh, ki so bili pogosto v stiku z oblačili in obutvijo, obdelano z nevarnimi 

kemikalijami, beležijo različne primere obolevanja idr. 

 

Učitelj učence usmerja v pogovor in razmišljanje o predstavljeni problematiki. Učenci 

sodelujejo  

S pomočjo slikovnega materiala učitelj posreduje nekaj primerov sodobne umetnosti, ki 

vključujejo tekstil, hkrati pa predstavi dve od oblik sodobnih likovnih praks: 

- instalacija (Installation art), 

 

- krajinska umetnost (Land art), 

 

 

 
 

Slika I. Jarod Charzewski, Scarp, Ostanki, 

2008 

 

  
 

Slika II. Jarod Charzewski, What Land 

Will Take, 2012 
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Slika III. Derick Melander, Between 

Immanence and Transcendence, 2013 

 

 
 

Slika IV. Derick Melander, The Painful 

Spectacle of Finding Oneself 500, 2012 

 

 
 

Slika V. Christo and Jeanne-Claude, 

Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95 

 

 
 

Slika VII. Guerra de la Paz, Indradhanush, 

2008 

 

  
 

Slika VI. Guerra De La Paz, Nine, 2007 

 

 
 

Slika VIII. Christo, Surrouded Islands, 

1980-83 

 

 

 

Vpraša jih, kaj menijo, da bi lahko predstavljalo prikazano: mavrica v škornjih, oblečena 

drevesa, oblečena zgradba, steber iz zloženih oblačil, pokrajina iz oblačil, »obkroženi« otoki 

itd. Učenci sodelujejo s predlogi in odgovori, vezanimi na izpostavljeno tematiko. 

 

Učitelj mnenja zapiše na tablo in pove, da so vsi zanimivi, vendar so avtorji, ki so ustvarili 

te podobe v naravi ali nekem drugem okolju, želeli izpostaviti določeno idejo ali problem 

(temu pravimo tudi koncept) z namenom, da nam sporočijo določeno vsebino. 

 

V nadaljevanju učitelj usmeri učence na slikovni prikaz, kjer je poglavitni material tekstil. 

Pri vsakem od primerov sodobne umetnosti posebej predstavi sporočilo avtorja, njegov 

koncept in idejo: 
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Derick Melander: »Into The Fold« (2010) (Slika IX):  

 

 

 

Slika IX. Derick Melander, Into The Fold, 2010 

 

 

Avtor je uporabil 1,64 tone skrbno zloženih in po barvah urejenih rabljenih oblačil. To 

predstavlja količina tekstilnih odpadkov, ki ostane za prebivalci NewYorka vsakih 5 min! Si 

lahko zamislite? Pojasni, da kljub navidezni preprostosti (po barvah zložena oblačila) avtor 

tukaj odpira vprašanja o pomembnosti ali nepomembnosti našega izgleda (identiteta) in 

posledično potrošništva, ki pa nas vodi k razmišljanju o okolijskih ali ekoloških vprašanjih. 

Razloži, da sodobno umetniško delo nagovarja posameznika, ki je del družbe, v kateri 

živimo in če želimo preživeti in ohraniti naš planet, ne moremo ostati ali postati potrošnik 

brez zavedanja o posledicah svoje potrošnje. Čeprav se morda zdi, da smo pri tem nemočni, 

v resnici lahko veliko naredimo kot posameznik, tudi s svojim vzgledom.  

 

Učitelj učencem predstavi še deli avtorjev Guerra de la Paz, ki sta bili prikazani med 

fotografijami v začetku: »Indradhanush« (slika VII), in »Nine« (slika VI). Prva, mavrica 

(hindujsko), »obuta v škornje« in druga »devet«, kjer devet parov »nog« nosi ogromen kup 

starih in odrabljenih oblačil. Ironijo tega dela začutimo v moči skupnosti oz. enotnosti 

današnje družbe (družbo predstavlja 9 parov nog), s katero deluje proti naravi in okolju tako, 

da s konstantnim kupovanjem novih in odmetavanjem starih oblačil podpira masovno 

tekstilno produkcijo. Nova oblačila kmalu po tem, ko so ugledala luč sveta, končajo na kupih 

tekstilnih odpadkov. Verjetno si težko predstavljamo, kako gromozanske količine kemičnih 

snovi spustimo v okolje ob proizvodnji in kasneje predelavi, barvanju in vseh mogočih 

ostalih postopkih obdelave oblačil. 

 

Umetnika Alain Guerra in Neraldo de la Paz (oba Američana, kubanskega rodu, ki ustvarjata 

pod imenom »Guerra de la Paz« - to pomeni Vojna miru) v svojih instalacijah iz rabljenih 

oblačil med drugim spodbujata tudi k razmišljanju o množični potrošnji in posledičnemu 

proizvajanju tekstilnih odpadkov, ter nesmiselnosti materializma. Učenci opazujejo slike in 

poslušajo. 

 

Učitelj pojasni, da ob pogovoru o množični produkciji tekstila danes ne moremo mimo 

vprašanja o tem, kje se dogaja vsa ta proizvodnja. Vpraša učence, če morda kdo želi 

predstaviti kakšen problem, ki ga pozna. Vpraša jih tudi, če kdaj pogledajo etiketo na 
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oblačilu in preverijo, kje je bil določen kos oblačila izdelan. Učenci odgovarjajo, učitelj pa 

jih želi usmeriti na razmislek o tem, da je večina tekstila danes izdelana v manj razvitih 

državah sveta (predvsem revne jugo - vzhodne azijske države, daljni vzhod), kjer gre pogosto 

za izkoriščanje delovne sile, tudi otroške. Povpraša jih po morebitnem njihovem mnenju o 

tem. Učenci sodelujejo z odgovori, učitelj pa jih ob tem prosi, naj preverijo etikete na svojih 

oblačili – majicah in puloverjih.  

 

Učitelj nadaljuje z naslednjim primerom: 

 

Christo and Jeanne-Claude, »Wrapped Trees«, 1997-98 (Slika X). 

 

 

 

Slika X. Christo and Jeanne-Claude, Wrapped Trees, 1997-98 

 

 

Pojasni, da delo na fotografiji predstavlja eno od sodobnih umetniških praks, ki jo 

imenujemo land art ali krajinska umetnost. Predstavi avtorja ovitih dreves - par, ki deluje (je 

deloval) pod imenom Christo. Christo in njegova pokojna žena Jeanne-Claude sta (bila) land 

art umetnika, ki sta skupaj delovala od 60-ih let 20. stol. Med drugim sta prepoznavna tudi 

po tem, da s tekstilnima materialom ovijata pomembne zgradbe, obale, drevesa, otoke,… Na 

vprašanje, zakaj se lotevata  monumentalnih projektov takšne vrste in kakšna je njuna 

sporočilnost, odgovarjata, da gre predvsem za spreminjanje okolja na način, kjer se ohrani 

lokacija, osnovna oblika in vse ostale značilnosti določenega objekta, le vidimo in 

doživljamo ga drugače, kot običajno. Umetnika začasno uporabita del okolja, ga očem 

gledalcev pokažeta v drugačni podobi, ki ostane v njihovem spominu, nato objekt po krajšem 

časovnem obdobju vrneta v prvotno stanje. Kako bomo zavita drevesa videli in doživeli mi, 

je verjetno odvisno od nas – to prepuščata gledalcu. 

 

Učitelj vpraša učence, kako doživljajo prikazano na fotografijah. Pogovor nadaljuje z 

razmišljanjem, kako okolja, v katerem živimo in ga gledamo vsak dan, pogosto niti ne 

opazimo več. Ne razmišljamo o pomembnosti dreves za naše okolje. Prosi učence, da povedo 

nekaj koristi živih dreves (ne lesa) in gozdov. Namen njunega tovrstnega početja je torej 

ozaveščati ljudi, jih za trenutek ustaviti in opozoriti na različno problematiko.  

 

Pozornost učencev ponovno usmeri na fotografije del, ki so si jih že ogledali. Pojasni, da so 

danes obravnavali dela, ki jih uvrščamo v dve zvrsti sodobne likovne prakse, to sta instalacija 

in land art.  
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Instalacijo predstavi kot umetniško delo, ki je lahko sestavljeno iz več (različnih) 

elementov, združenih ali povezanih v smiselno celoto, ki predstavlja ali sporoča avtorjevo 

idejo in koncept. Še dodatno razloži, da gre za postavitev v prostoru, kjer imajo predmeti 

neko posebno medsebojno funkcijo. Pojasni, da pri postavljanju instalacije zelo pomembno 

vlogo igra prostor, kamor bo umeščena, saj lahko že sama izbira prostora nosi velik del 

sporočilnosti. Pomembno vlogo pri instalaciji ima lahko tudi svetloba (ali pomanjkanje le 

te). Kot gledalci lahko posežemo v ta prostor, pogosto so instalacije postavljene tako, da nas 

na nek način povabijo k sodelovanju. Pokaže primer (slika XI: Ernesto Neto, »Humanoids«, 

2001) 

 

 

 

Slika XI. Ernesto Neto, Humanoids, 2001 

 

 

Predstavi še drugo zvrst sodobnih likovnih praks, to je land art ali krajinska umetnost. Pri 

land artu govorimo o zelo različnih načinih poseganja v naravo, kjer pa nikoli ne gre za 

kakršno onesnaževanje ali uničevanje narave, temveč celo nasprotno: pogosto avtorji s 

svojimi deli in posegi v naravo želijo opomniti ali ozavestiti občinstvo, da je naše okolje 

potrebno bolj ceniti, ga ohranjati in ne uničevati, kar današnja civilizacija žal počne v polni 

meri. Pojasni, da je pri krajinski umetnosti potrebno omeniti še eno pomembno značilnost te 

zvrsti, to je začasnost. Ta dela so pogosto na ogled samo krajše časovno obdobje (za primer 

izpostavi ovita drevesa, ki bi na daljši rok zavita odmrla), kasneje pa si jih je mogoče ogledati 

dokumentirana na posnetkih oz. fotografijah. 

 

Pojasni, da tako instalacija, kot tudi dela land arta sporočajo neko idejo, koncept, ki ga ob 

delu samem avtor predstavi, napiše, ubesedi. Spomni jih, da so se dela na fotografijah še 

pred razlago in pojasnitvijo avtorjeve ideje, zdela nesmiselna. Seveda pa so vsa mnenja, 

dojemanja in interpretacije umetniškega dela »pravilne« in sprejemljive, saj jih lahko 

doživljamo vsak po svoje. Če za postavitev instalacije lahko izbiramo prostor tako zunaj kot 

znotraj interierja, gre pri land artu vedno za zunanje okolje, kar pove že samo ime.  

 

Preden napove likovno nalogo, povpraša učence po njihovem mnenju in morebitnih idejah, 

ki so se utrnile ob interpretaciji umetniških del, čeprav so bila sprva nerazumljiva. Spomni 

jih na ideje in sporočila avtorjev umetniških del iz odpadnih oblačil: potrošnja, masovna 

proizvodnja, nenehno nakupovanje novih oblačil ipd. Vpraša jih, če se spomnijo še katere 

od omenjenih idej. Prosi učence, naj poskušajo razmišljati in si predstavljati, kako bi lahko 

sploh izstopili iz kroga intenzivnega tekstilnega potrošništva.  
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Postavlja vprašanja: 

- Kako bi se počutili, če bi od sedaj naprej npr. nosili oblačila izključno 

iz »second hand« trgovin (pojasni pojem, če je potrebno) in da bi bilo 

število oblačil v omari omejeno na tretjino sedanjega (ob enaki 

možnosti pranja)? 

- Bi bili s strani vrstnikov označeni za drugačne, bi bili enako sprejeti? 

- Kakšno vlogo – če sploh - igrajo oblačila pri druženju in navezovanju 

stikov? 

- Koliko vplivajo nova in nova oblačila sošolcev in prijateljev na to, da si 

jim tudi sami želite slediti? 

- Bi lahko vse to označili kot nekakšen splošni pritisk družbe? 

 

Učenci odgovarjajo. 

 

Učitelj napove likovno nalogo. Pojasni, da bodo likovno nalogo izvajali v dveh delih. V 

prvem delu bodo v parih izdelali skulpturo iz odpadnih oblačil in tekstilij in / ali niti. 

Skulptura naj nosi sporočilo ali idejo, ki bo ustrezala naslovu Rivalstvo glede oblačenja 

med sošolci in vrstniki – pritisk okolice. Pojasni in umeri učence, naj poskušajo skozi  

svoje delo izraziti morebitno mnenje  o zgornji temi, naj razmišljajo o tekmovalnosti z 

oblačenjem, ki se morda dogaja med vrstniki, tudi če nikoli prej niso posvečali posebne 

pozornosti temu. Učenci poslušajo in razmišljajo o dani nalogi. 

 

Učitelj pojasni, da bodo kasneje vsa nastala dela združili v istoimensko enotno instalacijo, 

kjer bo vsako od posameznih del imelo vlogo dela celote.  

 

Spomni jih na razmišljanje o poglavitnih značilnostih instalacije (jih skupaj ponovijo) 

posebno o prostoru, saj bodo v okviru danih možnosti za predstavitev oz. razstavo (vodstvo 

šole) le – tega izbrali sami. Pomemben del njihove stvaritve naj bo tudi komentar o ideji.  

 

Razloži, da bodo imeli možnost uporabiti različne tehnike, izbirali pa bodo lahko med 

šivanjem, rezanjem, lepljenjem spenjanjem, obešanjem, šivanjem in njihovimi poljubnimi 

kombinacijami. 

 

Učenci se lotijo priprave materiala, učitelj jim pri tem pomaga, jih spodbuja pri delu, 

odgovarja in pojasnjuje morebitna vprašanja, ter jim pomaga pri reševanju likovnih 

problemov, kasneje po potrebi sodeluje pri izboru prostora za razstavo skupne instalacije. 

 

Sledi skupno vrednotenje likovnih delih. Skupaj oblikujejo merila za vrednotenje: 

 

- sporočilo, ki so ga hoteli predstaviti 

- smiselna nova funkcija /uporaba oblačil  

- izvirnost idejne rešitve 

- tehnična izvedba (konstrukcijska rešitev, izbor materialov) 
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4.3. Sklep 

Iz izkušenj, pridobljenih skozi obvezno prakso v času študija in ure risanja, ki sem jih vodila 

v okviru lokalnega društva (udeleženci so bili predvsem osnovnošolci različnih starosti 

vključno z devetošolci), lahko trdim, da je za uspešno in kvalitetno izvedene ure likovne 

vzgoje, kjer so rezultat izdelki, na katere so učenci ponosni in jih z veseljem razstavijo, 

poglavitna kvalitetna učna priprava. Pomembno se mi zdi, da učitelj s svojo karizmo in 

pristopom pritegne tudi najmanj zainteresirane učence. Z dinamiko in zanimivim slikovnim 

gradivom, ki predvsem v teoretičnem delu ure učencem »ne dovoli«, da bi se prepustili 

dolgočasju in odtavali drugam, mora učitelj ustvariti ustvarjalno klimo in vzdušje, kjer 

učenci vedo, da bodo nalogi kos. To ni vedno lahka naloga, saj od učitelja zahteva veliko 

kreativnosti, posebno, če izhajamo iz dejstva, da likovna vzgoja večini učencev pomeni le 

nepomemben predmet, zaradi katerega morajo vsak drugi teden v šoli ostajati uro dlje 

(likovni vzgoji so običajno dodeljene zadnje ure), s katerim se morda lahko brez posebnega 

truda izboljšajo povprečje ocen.    

 

Navdušena sem nad vodilno idejo likovno-pedagoškega koncepta o povezovanju likovnega 

dela z interesi učencev, saj je s takšnim načinom dela gotovo lažje doseči cilj (opisano 

zgoraj). Pomemben del pedagoškega dela se mi zato zdi tudi sledenje interesom učencev in 

aktivna komunikacija med učiteljem in učenci, kjer slednji učitelja doživljajo kot mentorja 

(in ne le pozicijsko avtoriteto), ki jih podpira in vodi pri njihovi kreativnosti in idejah.  

 

Instalacija se, kot ena od oblik sodobne likovne prakse, zaradi izredne širine, ki jo ponuja 

tako na področju tehnike, izvedbe, idej, tematike, zdi zares idealen medij za likovno 

izražanje mladostnikov. Posebno v obdobju, ki ga obravnavam, so mladi ljudje nagnjeni k 

realističnemu  upodabljanju, hkrati pa so pogosto zelo kritični do svojih izdelkov in zaradi 

občutka, da niso uspešni, enostavno odnehajo. Skozi spoznavanje in odkrivanje primerov 

sodobnih likovnih praks učenci dobijo na umetnost in ustvarjanje drugačen pogled in 

postanejo bolj sproščeni, kar pa na ustvarjalnost vpliva izrazito pozitivno. Nenazadnje pa bi 

skupinsko instalacijo izpostavila kot neobičajen, poseben in hkrati zelo pozitiven način za 

druženje sošolcev in krepitev timskega duha, kjer s svojim likovnim delom sodelujejo v 

skupinskem projektu, ki ga gradijo skupaj. Pri takšnem podvigu je potrebno sklepati 

kompromise, se dogovarjati in usklajevati, poleg tega pa učenci že na začetku ustvarjanja 

svojega dela skupinske instalacije čutijo večjo odgovornost in se izdelka morda zato lotevajo 

z drugačnim odnosom, kot bi se v primeru, da bi izdelek na koncu le oddali. Pri končnem 

postavljanju skupinske instalacije iz nastalih izdelkov bi morda aktivneje sodelovali učenci, 

ki niso ravno blesteli v prvem delu, kjer je bilo potrebno izdelati skulpturo v dvojicah. Učenci 

imajo različne sposobnosti in ravno skozi projekte, kot je improvizirano postavljanje 

skupinske instalacije, lahko odkrivajo različne talente in sposobnosti. Nekdo je npr. lahko 

dober organizator, drugi se bolje znajdejo v vlogi izvajalcev, tretji pa pomagajo z 

inovativnimi idejami. 

 

Ob vsem tem bi izpostavila še odpadni material, v mojem primeru blago, ki skozi izvedbo  

likovne naloge lahko za koga od učencev postane predmet navdiha za morebitne projekte v 

prihodnosti. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali učitelji pri načrtovanju likovnih nalog 

pogosto posegati prav po odpadnih materialih in s tem med drugim tudi spodbujati učence k 

razmišljanju o recikliranju. Reciklaža, enormne količine odpadkov, tone odvečne embalaže, 

ipd. so danes aktualna in vroča tema na vsakem koraku vendar se zdi, da je v razmerju med 

govorom in udejanjanjem na tem področju še vedno v prednosti prvo. V trgovinah še vedno 
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večina ljudi vzame vrečko, pogosto samo zato, ker je brezplačna in jo kmalu za tem vrže v 

smeti, hkrati pa se počuti dobro, ker jo je odvrgel v ustrezen koš za smeti (ločevanje 

odpadkov), v veri, da je nekaj prispeval k ohranjanju okolja. Kako ironično. Pred kratkim 

sem nekje zasledila, da povprečen Evropejec proizvede cca. 170 kg odpadkov na leto in ne 

verjamem, da ta podatek zajema tudi težo tekstilnega odpadka ki ga ta isti človek kupi in 

zavrže vsako leto. Predstavljam si, da so še vedno v manjšini tisti, ki bi si lahko privoščili 

nova oblačila pa se odločijo, da si jih ne bodo izključno v izogib ekološkim posledicam, ki 

jih masovna produkcija in odpadki povzročajo našemu okolju. Sicer pa vpetost v krog 

današnjega socialnega življenja in marketinški pritisk posamezniku skoraj ne dopuščata 

svobode oblačenja. To zveni kontradiktorno napisanemu v prvih odstavkih uvoda diplomske 

naloge, vendar ni, če poudarim, da s »svobodo oblačenja« tukaj ne mislim na svobodo izbire 

stila in posameznih kosov oblačil, temveč na to, da bomo v družbi hitro zaznamovani, če se 

ne bomo vsaj delno prilagodili trendom oblačenja, ki pa se kljub navidezni svobodi oblačenja 

spreminjajo precej hitro. Posebno pri mladih ljudeh, ki še niso izoblikovali trdnih osebnosti 

in so zato lahek plen marketinškega sistema, je potrebno širiti krepiti zavest o celotnem 

mehanizmu potrošništva in odgovornosti, ki do okolja nosi prav vsak, čeprav se morda zdi, 

da smo kot posameznik popolnoma brez moči. Verjamem, da tudi kvalitetno izvedene ure 

likovne vzgoje nudijo pomemben prispevek k oblikovanju zdravega in odgovornega odnosa 

mladostnikov do sebe, družbe in okolja.  
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5. Zaključek 

Ko sem se po devetih letih, kolikor mineva od neformalnega zaključka mojega študija, lotila 

diplomske naloge in se tako počasi vračala v svet, ki sem ga po sili razmer takrat zapustila, 

sem ugotovila, da se je v obdobju skoraj desetletja na področju, ki ga obravnavam, zgodilo 

in spremenilo marsikaj. Tekom pisanja se mi je porodilo lepo število vprašanj; na nekatera 

od njih sem našla iskani odgovor, nekaj pa jih je ostalo za nadaljnje raziskovanje. 

 

V še močneje razvitem kapitalističnem sistemu, kjer šteje le troje: ustvarjanje potreb kupcev 

- potencialnih kupcev in prodaja, intenzivno potrošništvo, ter hiperprodukcija, so se še 

dodatno okrepili in zrastli gigantski tekstilni mogotci, ki obvladujejo oblačilni trg in žal tudi 

dojemanje oblačilne kulture predvsem mladih – ki so verjetno njihova najpoglavitnejša ciljna 

skupina. Ogromne in monopolne tekstilne korporacije, kot sta npr. Zara in H&M, so kulturo 

oblačenja spremenili na več nivojih. Modo, kakršna še ne tako zelo dolgo nazaj ni bila 

dostopna množicam, ponujajo po smešno nizkih cenah, spreminjajo miselnost potrošnikov 

in nas na prefinjen marketinški način oz. s ti. posebnimi ponudbami kot so »tri za dva« ali 

»dva za enega« vabijo z obljubo, da bomo z nakupom nekaj prihranili. S takšnim 

nakupovanjem so oblačila razvrednotena, poleg tega jih zavržemo še hitreje, nedvomno pa 

preden se postarajo in ravno zaradi omenjenih navideznih akcij kupujemo še več. Družba, ki 

deluje na opisan način, mladim kaže vzorec, kjer je nepremišljeno nakupovanje oblačil 

povsem običajno in postane celo nekakšen hobi. Tako se rojevajo generacije, ki proizvajajo 

še več odpadnega tekstilnega materiala. Prav ta navdihuje predvsem mlade in sodobne 

umetnike, ki s svojimi umetniškimi instalacijami iz zavrženih tekstilij želijo ozavestiti 

človeštvo o škodi, ki jo le-to povzroča samemu sebi in svojemu okolju. Pred začetkom 

sestavljanja diplomske naloge sem o tekstilnem materialu, ki se pojavlja v kiparstvu 

razmišljala drugače. Kot omenjeno, me je navduševalo delo sodobnega kiparja Ernesta Neta, 

ki v svojih tekstilnih instalacijah uporablja material, posebej ustvarjen za določen projekt, 

ne poslužuje pa se odpadnih tekstilij; zato sem sprva razmišljala o obravnavanju njegovih in 

del podobnih avtorjev. Ugotavljam, da je Neto v svojih stvaritvah zares edinstven, poleg tega 

pa me je presenetilo veliko število delujočih in zares odličnih avtorjev, ki se poslužujejo 

zgolj zavrženega tekstilnega materiala. 

 

Med pisanjem diplomskega dela sem odkrila zanimivo povezavo med avtorjema, ki delujeta 

v času dveh različnih umetnostnozgodovinskih obdobij: Edgarjem Degasom, ki v času 

modernizma ustvari prvo moderno skulpturo in Ernestom Netom, ki ustvarja danes. Za vstop 
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v kratek oris časa (modernizem), v katerem deluje Degas, se zdi zelo primeren citat Lyntona, 

ki svojo Zgodbo moderne umetnosti začne z razmišljanjem o tem, kako številke v obliki 

letnic psihološko delujejo na splošno vzdušje celotne družbe: »Bližina novega stoletja zbuja 

misli na spremembe, besedi »dvajseto stoletje« pa imata še prizvok tisočletja« (Lynton, 

1994, str.1). Na pragu 20. stoletja in na skorajšnjem pragu 3. tisočletja je bila »v zraku« 

nekakšna mešanica vznemirjenja, strahu in dvomov pred ti. »novo dobo« in novostmi, ki jih 

je le-ta obetala in napovedovala. Splošno klimo so na eni strani ustvarjali do napredka in 

novosti pesimistično opredeljeni, ki so se bali, da je to absolutni konec človekove 

povezanosti tako z naravo, kot s samim seboj; na drugi pa so bili tisti, ki so razmišljali v 

nasprotni smeri in so čutili, da se rojeva nov, bolj razvit svet, poln izobilja, blaginje in 

medsebojne povezanosti (Lynton, 1994). 

 

Z izrazom »moderna umetnost« označujemo umetniška dela, ki so nastajala v obdobju 

modernizma, zgodovinskega obdobja, ki je trajalo od sedemdesetih let 19. stoletja do 

sedemdesetih let 20. stoletja. Tomaž Brejc izpostavlja tri poglavitne elemente modernizma, 

za katere trdi, da so pomembni še danes: mit o tem, da je modernizem obdobje forme – 

vzpostavitev forme, kot gonilne sile moderne vizualne civilizacije je ključna za 

modernistični način; mitologija izraza – izraz, kot povezava s človekovimi  najglobljimi 

spoznanji in usodnimi doživetji, še preden se jih »polasti« družba; in mit umetniške 

osebnosti, na katerega se nanašajo kategorije vrednosti, kot so izvirnost, kreativnost, 

subjektivnost (Brejc, 1991). 

 

Moderno umetnost je otvoril slog imenovan impresionizem, ki je bil sprva predmet posmeha. 

Impresionisti so v svojih delih lovili trenutek in igro svetlobe, ter sence, zdi se, kot da je bilo 

bolj pomembno kako, kot pa kaj so slikali. Očitano jim je bilo pomanjkanje sporočilnosti; 

Emil Zola (francoski pisatelj in novinar 19. stoletja) »jih je zagovarjal češ, da kažejo naravo, 

videno skozi temperament« (Zola po Lyntonu, 1994, str.: 15, 16). Kiparstvo v tem obdobju 

ni bilo tako uveljavljeno, kot slikarstvo, nastajala pa so kiparska dela, v katerih se prav tako 

čuti iskanje novih likovnih izrazov, s katerimi se avtorji poskušajo umikati od uveljavljenih 

akademskih pravil, čeprav motivi ostajajo dokaj tradicionalni – portret, mitološki in 

zgodovinski motivi, ter alegorije (Impresionisti, 2009). Znana avtorja, ki so poleg Degasa v 

tem obdobju ustvarjala (tudi) kot kiparja sta npr. Henri Matisse, Auguste Rodin. 

 

Kasneje, okrog leta 1900, se v okviru modernizma pojavi ekspresionistična umetnost, ki je 

cenila ali, kot pravi Lynton (1994) celo zahtevala močna osebna stališča, kot so osebno 

izkustvo nečesa usodnega, težkega, poleg tega pa je potrebovala še občutljivega umetnika, 

ki to intenzivnost želi deliti z občinstvom. Znano ime ekpresionizma je npr. Ernst Ludwig-

Kirchner, ter skupini umetnikov Der blaue Reiter in Die Brucke. 

 

Skoraj hkrati so se začele pojavljati prve avandgarde, katerih težnje so bile različne, njihov 

skupni imenovalec  pa je bil odločen umik od  klasične umetniške tradicije, predvsem kar 

zadeva (stvarno) posnemanje sveta ali mimetičnost. Nova slikovna govorica fauvizma, 

kubizma, futurizma, orfizma, dadaizma je zasnovana na abstrakciji. Lynton ugotavlja, da so 

v ideološkem smislu prav nekatere od teh smeri, skupaj z določenimi platmi ekspresionizma 

in revolucionarnimi dosežki ruskih umetnikov »popeljali umetnost iz razmeroma omejenega 

polja dejavnosti, v sedanje, na videz neskončno območje delovanja«  (Lynton, 1994, str. 

355). Zupančič npr. svojo predstavitev modernizma sklene z ugotovitvijo, da je ravno to 

obdobje zaznamovano s poudarjanjem avtonomnosti likovnega jezika in da abstraktna 

likovna umetnost omogoča odražanje likovne govorice v okviru njeni lastnega 
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likovnoformalnega načina izražanja. O skrajnih oblikah te abstrakcije pa govorimo pri 

platnih Kazimirja Maleviča, kjer črno polje geometrijske oblike umesti na belo podlago in 

obratno, geometrijskih abstrakcijah Pieta Mondriana, ter pri poznih delih Marka Rothka 

(Zupančič, 2006). 

 

Morda bo zvenelo drzno, vendar Ernesta Neta in njegova najnovejša interaktivna dela (npr. 

Anthropodino in The Edges of the World) dojemam podobno, kot Edgarja Degasa in Plesalko 

staro 14 let v njegovem času. Če so Degasu utirali pot mnogi umetniki, ki so skozi dolgo 

zgodovino upodabljali oblačila, on pa je dejansko oblekel figuro, je tudi Neto nadaljeval 

začrtane smernice umetnikov, ki so pred njim »orali ledino« in »pripravljali teren« za 

interaktivno sodelovanje gledalca v instalaciji (npr. Lygia Clark in sodobniki), bil je prvi, ki 

je umetnost pripeljal do opisanih razsežnosti. Seveda so odzivi na Netove instalacije v dobi, 

ko nekaj šteje samo tisto, kar je novo in inovativno, popolnoma drugačni, torej pozitivni 

(celo nasprotni). In vendar, verjamem, da se ob njegovih gigantskih skulpturah, ki vabijo k 

vstopu, ter sodelovanju, porajajo dvomi in vprašanja v zvezi s tem, do kam sega umetnost. 

Zadnja umetniška dela Ernesta Neta me spominjajo na igrišča za odrasle, kar zveni nekoliko 

grobo in podcenjeno (nikakor ni mišljeno tako) in v okviru meni znanega, je takšna umetnost 

vendarle novost, ki izzove tudi vprašanje o meji med umetnostjo in uporabnostjo. Netovo 

delo ima idejo, močno idejo, ob kateri težko govorimo o uporabnosti, kljub odločni asociaciji 

na omenjeno igrišče. V svetu, ko dan ni več 24 ur, temveč 24 ur novic, ko delo že dolgo ne 

vzame le 8 ur dnevno ampak nas služba (če jo čisto po naključju imamo) okupira v celoti in 

predvsem v času, ko se družimo skoraj samo še on – line, Brazilec v vsaki od svojih skulptur 

ponudi oazo, ki združuje, na določeni točki morda celo zbližuje in nas vsaj poskuša spomniti 

na to, da pozabljamo, kdo smo. Zvabi nas v svoje prosojne labirinte, »omami« z 

afrodizičnimi dišavnicami in prepusti, da v tunelih iz tekstilnih membran ujamemo in 

začutimo trenutek - kar pa je za večino danes že pravi izziv.  

 

Skozi prebiranje materiala za pedagoški del moje diplomske naloge sem prišla do spoznanja, 

da se vloga likovne vzgoje v osnovni šoli zadnja leta spreminja, pridobiva na teži, predvsem 

pa bolj, kot je bilo to čutiti v preteklosti, opravičuje nujnost prisotnosti tega predmeta. Pristop 

k likovni vzgoji se skozi uveljavljanje likovno-pedagoškega koncepta zdi izrazito osvežen 

in drugačen; namesto vsebin, ki bi jih učenci doživljali kot vsiljene in nepotrebne, ponuja 

načine, s katerimi jih pritegnemo k sodelovanju. V kolikor jim želimo približati določene 

vsebine (v mojem primeru ozaveščanje o tekstilnem onesnaževanju) do mere, da jih bodo 

začeli ponotranjati in živeti v skladu z njimi, pa je sodelovanje ključnega pomena.  
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