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III 
 

POVZETEK  

 

Diplomsko delo obravnava področje konceptualne umetnosti s 

poudarkom na Land Artu ter uvajanja tovrstnega likovnega izražanja v 

učne programe.  

V prvem sklopu sem raziskala teoretične vidike, zgodovinski pregled in 

samo bistvo konceptualne umetnosti in njeno povezavo z Land Artom. S 

pomočjo deskripcije koncepta sem raziskala tudi sočasno domače 

področje – slovenski umetniški konceptualni svet z reprezentativnimi 

predstavniki. Izpostavila sem skupino OHO, ter nalogi dodala še  

refleksijo v likovno-pedagoški praksi ter načinom tovrstnega dela 

oziroma načrtovanja procesa poučevanja.  

Samo delo zajema tudi razmišljanje o lastnem delu, kjer se skozi sliko, 

risbo in fotografijo izražam s svojimi občutki naravnega prostora, 

oziroma poti z naslovom »Od tu do tam«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Land Art, konceptualna umetnost, univerzalnost 

odprtega prostora, časovne in prostorske povezave, telo kot medij, 

interaktivnost – fotografija, poseg v naravo, naravni procesi, knjiga 

umetnika.  
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ABSTRACT 

The tessis discusses the area of conceptual art, focusing mostly on the 

subject of Land Art and its integration in art education. In the first part I 

have researched the theoretical aspect, historical overwiev, the pure 

meaning of conceptual art and its connection with Land Art.  

Further on I continue with the description with slovenian artists, based 

on a slovenian art group called OHO. And finally considering the subject 

in art education and its inclusion in the pedagogical proces of learning.  

The tessis also includes my author part, where I express my perception 

of natural space or in other words my path From here to there. The 

experience and the concept of my work is expressed in the theoretical 

and practical part of the tessis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: land art, conceptual art, the universality of the open 

space, relations between time and space, body as media, interactivity – 

photography, intervention in nature, natural processes, book of the 

artist.  
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1. UVOD  
 

Konceptualna umetnost se smatra za relativno mlado umetnost, ki je 

tudi danes uveljavljena kot ena izmed vodilnih umetnosti, pod nazivom 

post-konceptualna umetnost. Enako čvrsta je danes tudi povezava 

konceptualnih izhodišč s področjem Land Arta oziroma s t.i. zemeljsko 

umetnostjo.  

Vsebina in cilji diplomskega dela so zgrajeni na omenjenem področju 

ter povezani z mojim osebnim angažiranjem. Čeprav je zemeljska 

umetnost večinoma povezana s kiparskimi izhodišči, je obenem tudi 

področje slikarstva, kadar je izpostavljena barva ali risba oziroma 

fotografija. Tako sem se tudi sama odločila, da bom izhajala iz 

dvodimenzionalnih projekcij.  

Ko se vprašamo o pomenu post-konceptualne umetnosti, se nam v 

glavi porodi misel o nekem konceptu – bistvu, ki se skriva v likovnem 

delu. Z razumevanjem tega bistva, se lahko šele poistovetimo z 

likovnim delom, oziroma ga na prvem mestu razumemo. Post-

konceptualna umetnost je veliko več kot le zvrst likovnega ustvarjanja, 

omogoči nam projekcijo naših misli v likovnem delu brez omejitev. Zato 

sem se odločila da se skozi omenjeno področje usmerim na zemeljsko 

umetnost in jo skušam izraziti na svoj način. Zastavila sem si izziv; ali je 

mogoče iz klasičnega ustvarjanja zemeljske umetnosti, brez konkretnih 

posegov v naravo, obdržati prvotni koncept in ga izraziti preko 

konvencionalnih metod. 

Človek je povezan z naravo. Med človekom in naravo se je skozi 

zgodovino spletla vez, ki pravzaprav določa človeka. Tudi sami smo 
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narava. Narava ni le vir življenja, je veliko več. Moje življenje se je 

razraščalo ob neposredni bližini gozdov, rek, gora. Tako se je med 

odprtim prostorom in mojim bivanjem v njem postopoma vzpostavila 

močna vez oziroma ljubezen, ki mi veliko pomeni. Kot likovnica to 

povezanost negujem preko slikanja, risanja in fotografiranja, kar mi 

daje močan občutek varnosti in spoštovanja do odprtega sveta.    

Moje delo in raziskovanje je zgrajeno na izrazito osebnih izhodiščih, kar 

ni le sentimentalni odnos do narave, temveč raziskovalno delo na 

prehojeni poti »Od tu do tam«.  

 

2. TEORETIČNI DEL  

2.1. Post-konceptualna umetnost 
 

Teorija post-konceptualne umetnosti izhaja iz 60-ih let 20. stoletja, z 

njenimi prvimi začetki, ki sta ga utemeljila Richard Long in Robert 

Smithson. Gre za področje Land Arta, ki pa je danes razširjen tudi na 

druga področja, ter z uporabo drugačnih medijev. Kljub temu se Land 

Art kot prvotna oblika ohranja in neguje tudi danes, predvsem kot 

angažirana umetnost, ki jo opozarja na ranljivost od človeka 

ogroženega prostora. 

Post-konceptualna umetnost spada pod sodobno umetnost, ki se je 

rešila okov klasičnih tehnik in pripomočkov. Razvila se je iz 

ekscentričnih umetnikov, ki so začeli ustvarjati dela izven omejenega 

prostora, izven galerijskih prostorov, v čisto novih likovnih razsežnostih 

in interpretacijah.  
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Začetki post-konceptualne umetnosti se torej oblikujejo v sklopu 

sodobne umetnosti, katero datiramo z začetkom revolucionarnega dela 

umetnika Marcela Duchampa, ko je spremenil pomen vsakdanjemu 

predmetu in ga postavil ljudem na ogled, kot umetniško delo – Fontana 

leta 1917.  Ob Duchampu se je v tem času veliko umetnikov izražalo 

tudi na drugi način, ki ni bil tradicionalen. Z modernizacijo in urbanim 

življenjem, ter s hitrim razvojem tehnologije so se pokazala nova 

izhodišča, novi pristopi ter pripomočki.  

Oblikovalo se je več novih podvrsti, ki jih lahko označimo pod imenom  

sodobne likovne prakse, ki jih navajam v naslednjem poglavju. 

2.2. Sodobne likovne prakse  
 

Kot sem že omenila, se je sodobna umetnost in z njo sodobne likovne 

prakse oddaljila od klasičnih načinov izražanja. Sprašujemo se kaj 

umetnik počne in zakaj. Oblikuje neko umetniško idejo ali koncept, ki 

ga na različne načine predstavi občinstvu. Umetniki imajo poslanstvo 

ustvariti nekaj avtonomnega, ki ni nujno estetsko. Razcvet moderne 

tehnologije je pripomogel k kreativnosti, po poseganju k novim 

načinom izražanja, od dokumentiranja, do uporabe sodobnih orodij in 

mehanizacije. Umetnik poveže občinstvo z delom, na duhovni ali fizični 

ravni.  

Sodobne likovne prakse zajemajo več načinov izražanja, ki v gledalcu 

izzovejo nek miselni proces ali akcijo. V grobem jih delimo na: 

- Umetnost kot ideja (Ready made) 

- Instalacija (Instalation Art) 
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- Performans (Performance Art) 

- Besedna umetnost (Word Art) 

- Telesna umetnost (Body Art) 

- Zemeljska umetnost (Land Art) 

 (M. Kunčnik, str. 18., 2008) 

V nalogi se bom posvetila zadnji veji, torej Zemeljski umetnosti, na 

kateri le – ta temelji.  

2.3. Zemeljska umetnost 

 

Termin Land Art (zemeljska umetnost), kot ga omenja Oxfordov slovar 

Umetnosti in Umetnikov (Dictionary od Art & Artists), se navezuje na 

smer umetnosti, ki za svoje ustvarjanje uporablja naravne zemeljske 

materiale, kot so kamen, zemlja, voda, in podobno. Kot gibanje se je 

zemeljska umetnost razvila ob koncu 60-ih let 20. stoletja, v povezavi z 

drugimi vzporednimi umetniškimi gibanji, kot so minimalizem 

(ekstremno poenostavljanje in opuščanje oblik), arte povera (uporaba 

ničvrednih materialov – nekonvencionalnih), happeningi in performansi 

(enkratni javni projekti) oziroma v neposrednem odnosu s 

konceptualno umetnostjo. (Chilvers I., str. 340, 2009)  

Povod za razvoj zemeljske umetnosti naj bi bil tudi etos vračanja k 

naravi ali drugače rečeno hipijevskega načina življenja (back-to-nature), 

zaradi razočaranosti nad sofisticirano tehnologijo urbane kulture (prav 

tam). Nova umetnost je utemeljena na več načelih. Prvo načelo je 

načelo odkrivanja izgubljenega človekovega stika z naravo, ki je kot 
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človekov bivanjski prostor razumljena kar najširše. Drugo pomembno 

načelo pa je družbena želja umetnosti, da bi se izmaknila prisilni 

izolaciji bele kocke galerijskega prostora in prestopila v javni, 

demokratični prostor. S tem se želi tovrstna umetnost upreti obravnavi 

umetniškega dela, kot tržne dobrine, saj umetniških del, katera 

zastopajo krajinsko umetnost, ni mogoče postaviti v galerijo in s tem 

cenovne vrednosti. (Alčeva E. str. 150, 2007) ! 

Menim da se v tem primeru pojavi diskurz med prepričanjem tako 

imenovanih »zemeljskih umetnikov« o bojkotu muzejev in prodajnem 

trgu umetnin in realizacijo projektov. Zaradi prepričanja, da tovrstna 

umetniška dela niso namenjena prodaji, in tako rečeno, nimajo tržne 

vrednosti, se od njih umetniki ne morejo financirati. Umetnik je idejni 

vodja, ki samo za realizacijo projektov potrebuje neko finančno zaledje, 

saj večina del zahteva najem mehanizacije, delovne sile in podobno. 

Tako se večina sredstev, ki jih umetnik potrebuje, pridobi iz prodaje 

dokumentacije projektov. To pomeni, da se umetnik financira s 

pomočjo galerij, kjer so razstavljene dokumentacije (fotografije) 

njihovih posegov v naravo in s tem predmet prodaje.  

Skratka, če povzamemo bistvo, lahko rečemo, da kljub diskurzu o 

finančnem pogledu na umetnost, eno brez drugega v današnjem času 

enostavno ne gre. Ne glede na to, ali umetnina potrebuje finančno 

zaledje ali ne, ali to želi umetnik ali ne, se v sodobni potrošnjiški družbi 

pojavi nekdo, ki bo to izkoristil. S tem, koliko je umetnik pripravljen 

»dati« za umetnino, pa se odraža v procesu ustvarjanja zemeljske 

umetnosti.  
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Zemeljska umetnost se je razvijala pretežno v dve smeri. Ena smer se je 

razvila v ZDA, ob koncu 60-ih let, druga smer pa v Evropi ob koncu 70-ih 

let 20. stoletja, kot reakcija na pretirano industrijski videz 

minimalistične umetnosti. Vendar ga kljub temu z minimalizmom veže 

sorodna težnja po uporabi enostavnih oblik, po osnovnih značilnostih 

pa ga uvrščamo v konceptualno umetnost. (Alčeva E., str. 149, 2007)! 

Zemeljska umetnost se je,  poleg v Evropi in ZDA, pojavljala tudi drugod 

po svetu, vendar so bili bolj ali manj umetniki tisti, ki so kraje za svoja 

dela iskali na drugih celinah. Bila je priljubljena dejavnost umetnikov 

predvsem v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja, saj je odpirala nova 

vrata v umetnost, ali bolje rečene izven nje. S tem, ko se je ''umetnina'' 

osvobodila okvirjev galerij in muzejev je dobila čisto nove razsežnosti. 

Navdih so umetniki iskali v naravi sami, v tem, kar jim ponuja surova 

oblika narave in kako to izkoristiti v prid umetnosti.  

 

2.3.1.   Zemeljska umetnost v ZDA 

 

V Združenih državah Amerike so se vizualne konceptualno umetniške 

vsebine gradile in uveljavljale v tesni povezavi z naravo – z naravnimi 

fenomeni, kot sta ameriška zahodna obala in puščava. Snov za 

umetniška dela je bil naravni prostor in tamkajšnja  krajina. Umetniki so 

za svoja dela izbirali divjo, nekultivirano in nenaseljeno naravo, 

obenem pa izbirali za svoja izhodišča tudi poseljeni prostor, kot so 

avtoceste, bencinske črpalke in drugo. Glavni predstavnik ameriške 

smeri tovrstne umetnosti je nesrečno umrli Robert Smithson (1938-

1973), s tipičnim delom The Spiral Jetty ali Spiralni pomol, iz leta 1970 
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na Velikem slanem jezeru v zvezni državi Utah. (Lailach M., str. 86, 

2007).  

 

Slika 1 - Primer krajinske umetnosti v ZDA; Rober Smithson - The Spiral Jetty ali Spiralni pomol 

(1970) 

 

Z rekonstrukcijo naravne površine, je Smithson ustvaril unikatno delo, v 

obliki spirale, ki se pod vplivom zunanjih dejavnikov spreminja in 

ustvarja enkratne vizualne efekte. Tako delo ni le poseg v naravo, 

ampak je del nje, se spreminja z njo.  

Ob Smithsonu poznamo še številne druge zemeljske umetnike. Ena 

izmed bolj znanih sta, na primer, Christo in Jeanne Claude. Christo in 

Jeanne sta znana kot umetnika »zavijanja«. V njunem delu se velikokrat 

pojavi nekaj, kar je »zavito« v neko tančico, tkanino ali kakšen drug 

material. Tovrstno delo, zavito v 92,900 m2 zaščite proti eroziji iz 

polipropena, je obala v Sydneyju v Avstraliji, kjer sta prekrila 2,4 km 

dolgo in 46-244 m široko obalo ob morju. Zahteven podvig je terjal 
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17,000 delovnih ur ob težkih vremenskih razmerah. Celotno prevleko 

pa so pritrdili s kar 56 kilometri vrvi.  (Lailach M., str 32) 

 

 

Slika 2 - Christo and Jeanne-Claude  
Wrapped Coast, One Million Square Feet, Little Bay, Sydney, Australia, 1968-69 

 

 

2.3.2.   Zemeljska umetnost v Evropi 

 

Zemeljska umetnost, značilna za evropski prostor, ima svoje korenine v 

Angliji, njen začetnik in glavni predstavnik je Richard Long (1946-). Long 

se je za razliko od svojega ameriškega vrstnika usmeril v telesni 

oziroma fizični poseg v naravo. Za svoja dela ni uporabljal težke 

mehanizacije, temveč lastno telo in efekt lastne prisotnosti. Njegova 

prva in tudi najbolj znana dela so nastala zgolj z nepretrgano hojo po 

določeni poti. Prvo delo je ustvaril z vidno linijo pohojene trave, katero 

je preprosto imenoval A Line Made By Walking England (1967). Preko 
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let je ustvaril več variacij na isti koncept. A hojo ali s polaganjem 

materiala v ravni liniji v naravi je pustil pečat po celem svetu, od 

sosednje Irske (Linija na Irskem, 1974), Himalaje (1975), Avstralije 

(1977) do mogoče najbolj znane Prehojene črte v Peruju (1972). 

(Lailach M., str. 70, 2007) 

 

 

Slika 3 - primer krajinske umetnosti v Evropi; Richard Long – 

A Line Made By Walking in England (1967) 

 

Na podoben način se je izražal, in še vedno se,  tudi angleški umetnik 

Hamish Fulton (1946-). Celoten koncept njegovega dela je hoja in 

doživetje poti. Pravi, da ima hoja svoje življenje, in da je ni potrebno 

umeščati kot umetnost. Sebe opisuje kot umetnika, ki ustvari dela iz 

izkušenj realnega življenja. Kot »hodeči umetnik« ne posega v naravo 

samo, pač pa beleži svojo pot s peščico fotografij. Ne dokumentira 

celotne poti, ampak le delček nje. Fotografije, ki predstavljajo njegovo 
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delo, velikokrat doda neko besedilo, ki gledalcu dodatno stimulira 

razmišljanje in čustva.  Čeprav umetnik trdi, da delo ne more poosebiti 

izkušnje iz narave in, da mora ostajati vpliv narave na umetnika pred 

vplivom umetnika na naravo, so njegova dela, kljub temu, močno 

ekspresivna. (Lailach M., str. 44) 

 

Slika 4 -  Hamish Fulton, The Crow Speaks 1986, 1991 

 

'If in doubt. Keep walking.' (V dvomu. Hodi naprej). Napis, ki ga je 

Hamish dodal seriji printov, nastalih v sedmih dneh hoje po gorovju 

Caringorm na Škotskem. V številki sedem je prepoznal magično število, 

ki se potem velikokrat pojavlja v njegovem delu. V zgornji sliki se 

nahaja skrit v besedilu »colours of the rainbow«, saj ima mavrica 

sedem barv, prav tako kot ima  sama beseda »rainbow«, oziroma po 

naše, mavrica  sedmih črk.  
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Richard Long in Hamish Fulton, svojo zemeljsko umetnost izražata skozi 

hojo. Zato sem ju izbrala za predstavnika evropske zemeljske 

umetnosti, saj ima njuna filozofija o hoji, kot umetnosti, velik vpliv tudi 

na moje avtorsko delo.  

 

2.3.3.  Hoja kot umetnost 

 

Kot sem že omenila, se je zemeljska umetnost skozi čas razvijala v dve 

smeri, ameriško in evropsko. V evropski smeri, je umetnik Richard Long 

razvil nov in predvsem enostavnejši način realizacije svojih projektov – 

s hojo. S hojo po naravnih površinah je s časoma nastala sled, njegova 

sled ali drugače rečeno njegov pečat v naravi. Pri tem je dokumentiral 

postopek nastajanja linij s fotografijami in kasneje s posnetki, kjer je 

poleg vizualnega zabeležil tudi zvočni zapis umetniškega procesa.  

(Lailach M., str. 16, 2007) 

 

Če se vprašamo, kako je hoja postala umetnost, moramo poznati 

umetnikov koncept. Long je med hojo zbiral razno kamenje, veje ipd, 

katere je kasneje zlagal v ravne linije ali krožnice. Všeč so mu enostavni 

in pristni materiali, ki izhajajo iz narave, iz katerih je sestavljen svet in 

sama senzibilnost tovrstne tehnike ustvarjanja.  

(Lailach M., str. 17, 2007) 

Hoja predstavlja nek subtilen način dojemanja krajine. Prvinskost hoje, 

stik človeka s tlemi, naravo, je nekaj osebnega, sentimentalnega. Hoja 

skozi naravo in dojemanje le te, je od posameznika do posameznika 



Ana Košir – diplomsko delo    Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  
 

14 
 

drugačna, svojevrstna. Lahko bi rekli, da simbolizira povezavo človeka z 

naravo in je način sodobnega izražanja.  

Longov in Fultonov način razmišljanja o zemeljski umetnosti in 

konceptu, sem upoštevala tudi pri lastnem likovnem procesu. Moja pot 

od tu do tam, je pot, na kateri sem tudi sama pustila pečat. Pot, ki sem 

jo zabeležila ne le s fotografijami, ampak tudi z akvareli in risbami, ki 

predstavljajo trenutne občutke in dojemanje narave v točno 

določenem trenutku na točno določenem mestu.  

 

2.3.4. Likovne značilnosti zemeljske umetnosti 

 

Zemeljska umetnost temelji na posegih v naravo na projektih, ki so v 

večini primerov neobstojni. Posegi v naravni prostor so konstantno pod 

vplivom zunanjih dejavnikov - eroziji tal, spremembam letnih časov, 

ipd. Umetniki posegajo v naravo s projekti, ki jih nato dokumentirajo in 

razstavljajo s pomočjo digitalnih medijev, kot sta fotografija in film. 

(Zupančič T., str. 17, 2006) 

Bistvo zemeljske umetnosti ponazarjajo konceptualni posegi v naravo, 

posredno ali neposredno.  Umetniki si zamislijo projekt, ki je lahko 

izvedljiv na različne načine. Robert  Smithson, na primer,  je imel zelo 

ambiciozna dela v večjem merilu, ki so za izvedbo zahtevala pomoč 

strojne mehanizacije. Medtem ko je  Richard Long za svoja dela 

uporabil le naravne materiale iz okolja. Kljub tej različnosti, sta oba 

prišla do zaželenega ustvarjalnega cilja.  
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2.4. Post-konceptualna umetnost v slovenskem prostoru 

 

Začetki post-konceptualne umetnosti na slovenskem segajo v sredino 

60-ih let 20. stoletja. V tem času se je pojavilo vprašanje obstoja 

umetniškega dela, ki je sprožil proces širjenja mej umetniškega procesa 

na posamičnih področjih kiparstva, slikarstva, grafike in risanja. Prišlo je 

do mešanja in povezovanja likovnih disciplin, kar je oblikovalo nov 

koncept likovnega jezika, s poudarkom na bivanjskem prostoru. 

Umetnost se je tako tudi pri nas iz zaprtih in izoliranih prostorov – belih 

kock, postopoma preselila v odprt urbani prostor, v naravo. Umetniki 

so za svoje projekte v naravnem prostoru začeli uporabljati 

nekonvencionalne materiale, materiale povezane s samo naravo 

(zemlja, vrvi, kamenje, les, ipd.).  

(Alčeva E., str. 127, 2009) 

Pozornost post-konceptualne umetnosti pri nas, je bila usmerjena 

predvsem na procesu nastajanja umetniškega izdelka. Končni izdelek je 

v tem primeru le zaključek nekega procesa, ki za konceptualno 

umetnost nima bistvenega pomena. Pomembna je pot, ali bolje rečeno, 

celoten koncept po katerem se je oblikoval končni izdelek (prav tam).  

S pojmom post-konceptualne umetnosti se je v slovenskem prostoru 

začela razvijati tudi zemeljska umetnost, ki je iskala izgubljen stik 

človeka z naravo in se uprla klasičnim vidikom umetniškega dela. Za 

pionirje slovenske krajinske umetnosti pa se smatra umetniško skupino 

OHO. 
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2.4.1. Skupina OHO  

 

Skupina OHO, se je na slovenski umetniški sceni pojavila v 60-ih letih 

dvajsetega stoletja, natančneje leta 1962 v Kranju. Začetnika skupine 

sta bila Marko Pogačnik (1944-) in Iztok Geister Plamen (1945-). Z njima 

na čelu se je oblikovala umetniška skupina, v kateri so sodelovali tudi 

Aleš Kermavner (1946-1966), Franci Zagoričnik (1933-1997), Milenko 

Matanovič, Andraž (1947-) in Tomaž Šalamun (1941-2014), David Nez 

(1968-1989) in še mnogi drugi. (Šuvaković M., str. 25, 2009)   

Gibanje skupine OHO, je eno izmed najzanimivejših umetniških gibanj v 

Sloveniji. Čeprav niso delovali dolgo časa, so v svojem obstoju uspeli 

doseči zelo bogato in kompleksno zgodovino, ki se je razvijala v 

različnih fazah.  

V grobem delimo njihov razvoj na tri glavne faze. Prva faza je bila faza 

tako imenovanega reizma (1966 - 1968), kjer je bil poudarek na 

konceptu »stvari« in odkrivanju radikalne neodvisnosti človeka od 

lastnega avtonomnega bivanja. Po reizmu se je skupina usmerila v 

drugo fazo (1969 – 1970), ki je temeljila na polju sodobne umetnosti. 

Začeli so uveljavljati nove pojave, kot sta Arte povera in procesualna 

umetnost. Prav tako pa jih je začelo zanimati telo, kot izrazno sredstvo 

in njegova povezanost s pokrajino. Začeli so prehajati v 

konceptualizem. V zadnji fazi razvoja, pa se je skupina usmerila v 

ezoterično obliko t.i. transcendentalnega konceptualizma, ki je temeljil 

na ekološki drži. Leta 1971 je skupina prenehala z delovanjem na 

umetniškem področju in se posvetila oblikovanju skupnosti, ki želi 
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doseči identiteto umetnosti in življenja – Družina v Šempasu. 

(http://videolectures.net/oho2010_ljubljana, 28. 6. 2015) 

 

2.4.2. OHO in zemeljska umetnost 

 

Skupina OHO, je kot sem omenila v prejšnjem poglavju, delovala v treh 

fazah. Za moje raziskovanje je bistvenega pomena druga faza, zato bom 

njej posvetila več pozornosti. V drugi fazi je skupina začela raziskovati 

področje zemeljske umetnosti. Razmišljali so o telesu, odnosu telesa do 

narave, povezanosti človeka z naravo in tako dalje. Odkrivali so nove 

načine izražanja, ki so bistveni za razumevanje mojega avtorskega dela.  

Člani skupine OHO so razvili prav posebno različico krajinske umetnosti. 

Leta 1969 so ustvarili serijo poletnih projektov, ki je definirala njihovo 

umetnost s tega področja. Prvo delo, ki spada pod omenjeno področje, 

je delo Marka Pogačnika, imenovano Programirani gozd. Pogačnik je v 

umetno zasajenem gozdu, na podlagi numeričnega programa, na 

drevesa pritrdil aluminijaste obroče, ki so zbujali pozornost 

mimoidočih. Poleg Pogačnika, se je krajinski umetnosti posvetil tudi 

Milenko Matanović, ki je pri svojih projektih uporabljal zgolj palice iz 

gozda in vrvi, ter David Nez z integracijo zrcal v samo naravo.  

(Zabel I., str. 125 , 2007) 
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Slika 5 - Fotografija poletnega projekta skupine OHO; Marko Pogačnik - Programiran gozd 

(1969) 

 

 

 

Slika 6 - Milenko Matanović - Žito in vrvica (1969) 

 

 

Slika 7 - David Nez - Ogledalo v krajini (1969) 
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Kontekst ohojevske zemeljske umetnosti je temeljil na neagresivnih 

projektih, ki niso imeli dolgotrajnih posledic na okolje. Lahko rečemo, 

da je njihovo delo v nasprotju s klasičnimi posegi v naravo z vidika 

zemeljske umetnosti drugod po svetu, zlasti v ZDA. Njihovi projekti so si 

bili bolj v sorodu z delom Richarda Longa, kateri je utemeljil hojo, kot 

intimno razmerje med človekom in pokrajino. Njihovo poseganje v 

naravo je bilo subtilno, intimno. Z naravo so se počutili povezano, tako 

kot jaz.   

3. AVTORSKO DELO  

3.1. Uvod  

 

Izhodišče mojega ustvarjalnega procesa je zunanja narava. Moje 

življenje je tesno povezano z naravo. Z njo sem rasla in se razvijala, zato 

ima zame poseben sentimentalen pomen. V njej sem se vedno počutila 

varno, nudi mi prostor za sproščanje, razmišljanje in osebno rast. 

Neposredna bližina narave je v meni vzbudila posebne občutke, katere 

sem izrazila skozi svoje delo v zadnjih dveh semestrih študija slikanja in 

risanja.  

Glavni namen mojega avtorskega dela je bilo raziskovanje mojega duha 

in odnosa do krajine, narave, ki me obkroža. Moje dojemanje narave v 

določenem času in prostoru se izraža v likovnih delih, skozi akvarele, 

risbe in fotografije. Tako je nastala zaključena serija slik, risb in 

fotografij, ki temelji na določeni poti, po kateri sem hodila z naslovom 

Od tu do tam.   
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3.2. Idejna zasnova 

 

Kot sem že omenila v uvodu, se moje življenje tesno prepleta z naravo. 

Zato sem želela zadnji letnik študija posvetiti tej temi. Že od nekdaj se 

najlažje izražam skozi risbo in sliko, zato sem se odločila, da raziščem 

možnosti v tej smeri. Po glavi so se mi prepletale misli o povezavi 

človeka z naravo, osebnimi posegi v naravo, občutkih, barvah, 

konceptih, in kako to projicirati v  likovno delo. Tako sva s profesorjem 

našla rdečo nit, ki povezuje celoten koncept dojemanja narave v 

določenem času in prostoru, ter raziskovanje le-tega v teoretičnem in 

praktičnem smislu.  

3.3. Zgled in vpliv drugih avtorjev 

 

Skozi ustvarjalni proces sem se opirala na več avtorjev, saj je ta 

zahteval znanje iz več področij likovnega ustvarjanja. Kot prvo sem se 

oprla na umetnika oziroma začetnika krajinske umetnosti v Evropi - 

Richarda Longa, ki je uporabil svoje telo kot medij in definiral hojo, kot 

umetnost. Long, je pustil svojo sled v neokrnjeni naravi zgolj s svojo 

prisotnostjo, brez konkretnih posegov vanjo. Zgledovala sem se po 

njegovem razmišljanju o telesu, kot mediju. S tem se moja pozornost 

posveča tudi Skupini OHO, ki je delovala po istem principu v 

slovenskem prostoru.  

Razmišljala sem o hoji, kot del ustvarjalnega procesa. Moja dela so 

projekcija trenutnega stanja, trenutnih občutkov na poti v točno 

določenem času in prostoru. Pot, ki sem jo prehodila ima zame 

poseben pomen. To je pot ob reki Savi, ki sem jo prehodila večkrat kot 
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lahko naštejem. Ta pot v meni vzbuja posebne občutke, občutke 

varnosti in zavetja. Pomaga mi pri razmišljanju, sproščanju, reševanju 

problemov, pomaga mi najti stik samo s seboj in zavedanje o moji 

majhnosti. Moja dela so le približek tega, kar se v resnici dogaja, so 

končni izdelek, za katerim se skriva veliko pomembnejši koncept, 

koncept poti do končnega produkta.  

Pri tem, kako prenesti občutke poti na papir, kako ovekovečiti nekaj kar 

je neotipljivo in hkrati ohraniti neko bežno figuraliko narave, mi je 

pomagalo delo Hermana Gvardjančiča. Moji končni izdelki so nastali s 

čutnim izražanjem pri katerih je moč čutiti nekaj, kar je očem nevidno. 

Tovrsten način izražanja se močno povezuje z Gvardjančičem, ki je v 

svoja dela vpletel svoj subjektivni odnos do krajine, zato mi je bil v 

veliko oporo pri lastnem ustvarjalnem procesu, oziroma bolje rečeno 

pri zaključku ustvarjalnega procesa.   

 

 

Slika 8 - Herman Gvardjančič: Kostanjevica, 1995, akvarel, 50x68 cm 
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3.4. Postopek ustvarjanja in tehnika 

 

Pri lastnem avtorskem delu sem se posvetila dvema tehnikama – 

slikanju in risanju, za kar se lahko zahvalim profesorju oziroma 

mentorju – Zdenku Huzjanu, ki mi je omogočil svobodno ustvarjanje v 

zaključnem letniku na področju risanja in slikanja. Dela so relativno 

majhnih formatov. Izbira formata ni naključna. Manjši formati delujejo 

že sami po sebi zelo intimno, kar se sovpada s konceptom mojega dela.  

Doma sem v bližini reke Save, ki je zame prispodoba tamkajšnjega 

življenja, ne samo ljudi, temveč življenje celotne narave, kjer sem 

odraščala. Pot ''Od tu do tam'' je označena s krajem Radovljica, vse do 

mojega ''kotička'' ob reki, kamor rada zahajam. Medij za upodabljanje 

povezanosti z naravo je mehak svinčnik ali oglje, in akvarel, ki zmehča 

prizorišča, ki jih slikam kot osebno izpoved skozi romantično pokrajino.  

Med risbami in slikami vlada močan kontrast. V risbi prevladuje groba 

in temna linija, medtem ko v akvarelih najdemo igrivo, sproščeno 

barvno harmonijo.  

Z delom sem začela na majhnih formatih, s katerimi sem poudarila 

intimnost poti. Preko leta se je risba/slika razvijala in s tem tudi njen 

format. Toda kmalu sem se znašla v položaju, ko moje delo ni bilo več 

izraz trenutnega stanja, mojega beleženja poti. Bila sem izgubljena. 

Najti sem morala svojo pot. In sem jo. Tako so nastala zadnja dela, ki so 

izraz tega iskanja poti. Majhna okrogla opna odpirajo pogled na 

pokrajino, vendar le delček nje. Ostalo za gledalca ostane skrito, občuti 

lahko le del tega, kar občutim jaz in tak je tudi namen.  
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Celotno zgodbo sem zaključila še s pomočjo fotografij, ki so nastale 

tekom poti – od tu do tam.  

 

3.4.1. Akvareli 

 

Pri akvarelnih slikah sem uporabila bel nosilec – bel akvarelni papir, 

manjšega formata. Belo barvo sem izbrala, ker se na beli podlagi 

akvareli najbolje obnesejo, in ker omogoča večjo izrazitost barv.  Na 

izbran nosilec sem nanašala barve z različnimi tehnikami.  

 

Slika 9 - Ana Košir, »Od tu do tam«, 2014, akvarel,  12x15 cm 

 

 

Slika 10 - Ana Košir, »Od tu do tam« 2014, akvarel 12x15 cm 
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3.4.2. Risbe 

 

Pri risbah sem za razliko od slik, izbrala naravne odtenke nosilca, pri 

čemer format ostaja enak. Za naravnejši odtenek sem se odločila na 

podlagi izbrane tehnike risanja z ogljem. Za oglje se nisem odločila po 

naključju, pač pa zato ker je oglje naravni material, ki izvira iz narave, iz 

lesa in je posredno povezan  z mojim delom, ki temelji na konceptu 

hoje po naravi. Prav tako pa omogoča mehke in nežne sledi, s katerimi 

sem najbolje izrazila bistvo.  

 

 

Slika 11 - Ana Košir, »Od tu do tam«, 2014, oglje na papirju, 10x15 cm 

 

 

Slika 12 - Ana Košir, 2014, »Od tu do tam« , oglje na papirju, 10x15 cm 
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3.4.3. Fotografije 

 

Za fotodokumentacijo sem se odločila zaradi raznolikosti narave in 

zajemanju ključnih trenutkov rasti in minljivosti. Fotografije so nastale 

ob hoji po poti ob reki Savi pri Radovljici, iz katere izvirajo tudi ostala 

dela. Fotografije nekako zaključujejo celotno idejno zasnovo in 

dokumentirajo posebne prizore iz narave, ki v nas vzbujajo miselni 

proces in razmišljanje o življenju in smrti in naši majhnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13 - Ana Košir, »Od tu do tam« , 2014, fotografija 

Slika 14 - Ana Košir, »Od tu do tam« , 2014, fotografija 
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3.4.4. Razstava  

 

Slike, risbe in fotografije, ki so bile namenjene za zaključno razstavo 

četrtih letnikov, sem razstavila v vezani obliki. Nastale so tri vezane 

knjige iz trdih platnic debelejšega kartona, v katerih so bila dela na črni 

podlagi. Za črno podlago sem se odločila zaradi njene simbolične 

vrednosti, kot tudi vizualne, saj so na njej izdelki še bolj ekspresivni.  

Izbira načina predstavitve ni bila naključna. S tem, ko sem »shranila« 

svoja dela v vezane knjige in jih postavila v vitrino, sem se oprla na 

koncept arhiviranja, tako kot mnogi drugi »zemeljski umetniki«. Če 

povzamem bistvo, sem s svojim delom (sliko, risbo in fotografijo) 

dokumentirala svojo pot, jo shranila in dala na ogled v vitrino. Gledalec 

je tako lahko opazoval le določen razkrit delček poti, ki simbolizira okno 

v moje razmišljanje in čustva. 

 

 

Slika 15 - Ana Košir, »Od tu do tam« zaključna razstava 4. Letnikov 2014 
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4. PEDAGOŠKO - RAZISKOVALNI DEL  

4.1. Uvod  
 

V pedagoško-raziskovalnem delu sem se osredotočila na zemeljsko 

umetnost v srednji šoli. Ker se po učnem načrtu sodobne likovne 

prakse obravnavajo v 1. letniku srednje šole, me je zanimalo na kakšen 

način so spoznavali zemeljsko umetnost (če sploh so) in koliko so od 

tega odnesli.  

Raziskavo sem izpeljala z anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnjevali 

dijaki, ki obiskujejo srednjo šolo. Vprašalnik je bil sestavljen iz 16-ih 

vprašanj na temo konceptualne umetnosti, sodobnih likovnih praks, 

zemeljske umetnosti in podajanja učne snovi za omenjeni temi. Zadnje 

vprašanje je bilo demografskega tipa, o kraju šolanja.  

Glede na praktično delo v okviru študija na srednji šoli, sem ugotovila, 

da dijaki nimajo posebnega znanja o sodobnih likovnih praksah ali 

zemeljski umetnosti in jim je to relativno nov pojem. Zato sem z 

raziskavo želela ugotoviti, kako snov približati dijakom na način, ki bi bil 

trajen in učinkovit.  

Zastavljeni hipotezi sta, da dijaki nimajo posebnega znanja o sodobnih 

likovnih praksah in zemeljske umetnosti oziroma, da le tega v okviru 

likovnega izobraževanja niso spoznali, in da si dijaki želijo več znanja na 

tem področju, na primeru praktičnega dela. Zanimal me je tudi odnos 

dijakov do narave same, in ali jim je pomembno, da se za praktično 

delo pri likovni umetnosti prestavijo iz učilnice v naravni prostor.  
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H1: Dijaki nimajo znanja o sodobnih likovnih praksah in zemeljske 

umetnosti (Land Art). 

H2: Dijaki si želijo več praktičnega dela v naravi v sklopu likovne 

umetnosti.  

 

4.1.1. Analiza ankete »Mnenje dijakov o sodobnih likovnih praksah 

in Land Artu« 

 

VPRAŠANJE 1: Ali ste pri likovni umetnosti obravnavali konceptualno 

umetnost?  

 

Dijaki v večji meri (75,9%) niso obravnavali konceptualne umetnosti v 

srednji šoli.   
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VPRAŠANJE 2: V katero stoletje umeščamo konceptualno umetnost? 

 

Pravilno je odgovorila dobra tretjina dijakov (39,3%), kljub pomoči 

podanih odgovorov. Ostali so odgovorili napačno (skupno 60,7%). 

 

VPRAŠANJE 3: Ali ste pri pouku likovne umetnosti izvajali praktično delo 

na temo konceptualne umetnosti? 

 

V veliki večini dijaki niso izvajali praktičnega dela na temo konceptualne 

umetnosti (86,2%). Odgovor se povezuje s prvim vprašanjem, ali so 

obravnavali konceptualno umetnost, pri čemer se vidi, da od 24,1% 

dijakov, kateri so jo obravnavali, je niso vsi izvajali praktično, ampak le 

teoretično.  
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VPRAŠANJE 4: Ali veš kaj je to Land Art? 

 

Landart pozna le dobra polovica dijakov (55,2%). 

 

VPRAŠANJE 5: Naštej nekaj glavnih predstavnikov (umetnikov) Land 

Arta.  

 

Vprašanje se je navezovalo na tiste, ki so odgovorili, da poznajo Land 

Art, pri čemer jih je le polovica od njih znala našteti predstavnike.  
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VPRAŠANJE 6: Ali ste pri pouku likovne umetnosti izvajali praktično delo 

na temo Land Arta?  

 

Dijaki pri pouku likovne umetnosti v večji meri niso izvajali praktičnega 

dela na temo Land Arta (85,7%).  

 

VPRAŠANJE 7: Ali poznaš kakšne slovenske umetnike/skupine, ki so/se 

ukvarjali z Land Artom?  

 

Kar 92,9% dijakov ne pozna slovenskih umetnikov, ki so se ukvarjali 

oziroma se ukvarjajo z Land Artom.  
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VPRAŠANJE 7.1: Naštej vsaj enega. 

 

Vprašanje se navezuje na poznavanje umetnikov Land Arta, pri čemer 

izstopa skupina OHO in se usklajuje z odstotkom poznavanjem Land Art 

umetnikov.  

VPRAŠANJE 8: Na kakšen način, vam je bila podana snov na temo Land 

Arta? 

ODGOVORI 

1 
PREDAVANJE, POWER POINT, SLIKOVNO 

GRADIVO, VIDEOVSEBINE, OBISK 
MUZEJEV, GALERIJ 

7 
PREDAVANJE, POWER POINT, 

SLIKOVNO GRADIVO 

2 OBISK MUZEJEV, GALERIJ 8 SLIKOVNO GRADIVO 

3 
PREDAVANJE, POWER POINT, SLIKOVNO 

GRADIVO 
9 

PREDAVANJE, SLIKOVNO 
GRADIVO 

4 
SLIKOVNO GRADIVO, VIDEOVSEBINE, 
PRAKTIČNI PRIMERI, OBISK MUZEJEV, 

GALERIJ 
10 

PREDAVANJE, POWER POINT, 
SLIKOVNO GRADIVO, KNJIGE, 

UČBENIKI 

5 PREDAVANJE, KNJIGE, UČBENIKI 11 PRAKTIČNI PRIMERI 

6 PREDAVANJE 12 PRAKTIČNI PRIMERI 

 

Na vprašanje je odgovorilo 12 dijakov, 18 dijakov ni odgovorilo na 

vprašanje. Tisti, ki so učno snov imeli podano, je prevladal način 

podajanja snovi preko klasičnega predavanja in slikovnega gradiva.  
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VPRAŠANJE 9: Ali meniš, da je poseganje v naravo z likovnega vidika 

sporno dejanje? 

 

Dijaki v večjem deležu menijo (82,1%), da poseganje v naravo z 

likovnega vidika, ni sporno dejanje.  

 

VPRAŠANJE 10: Kakšen je tvoj odnos do narave?1  

 

Večina dijakov (96,4%) goji pozitiven odnos do narave.  

                                                           
1
 Vprašanje je bilo zastavljeno iz vidika odnosa do narave za povezavo, le tega z izvajanjem likovnega pouka v naravi.  
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VPRAŠANJE 11: Kako se počutiš, ko si v naravi (v gozdu, ob reku, v gorah, 

na travniku…)?2 

 

Večina dijakov se v naravi počuti zelo dobro (93,1%), kar se sklada tudi 

z odnosom do narave.  

  

VPRAŠANJE 12: Ali ste praktično delo pri likovni umetnosti kdaj izvajali v 

naravi?  

 

 

 

 

 

Dobra polovica dijakov (62,1%) praktičnega dela pri likovni umetnosti 

ni izvajala v naravi. 

                                                           
2
 Vprašanje je bilo zastavljeno iz vidika odnosa do narave za povezavo, le tega z izvajanjem likovnega pouka v naravi.  
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VPRAŠANJE 13: Ali ste izvajali praktično delo na temo Land Arta izven 

učilnice?  

 

Polovica dijakov (51,7%) ni izvajala praktičnega dela na temo Land Arta. 

Izmed tistih, ki so ga, jih je le polovica izvajala izven učilnice. 

 

VPRAŠANJE 14: Ali se ti zdi pomembno, da se praktično delo pri likovni 

umetnosti izvaja tudi izven učilnice?  

 

Velika večina dijakov meni, da je pomembno izvajanje praktičnega dela 

tudi izven učilnice (89,7%).  
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VPRAŠANJE 15: V kateri regiji obiskuješ srednjo šolo?  

 

Vprašanje je bilo demografskega tipa, pri čemer me je zanimala regija 

obiskane srednje šole. Prevladuje Gorenjska (65,5%), kar je bilo 

pričakovano. Ostali dijaki prihajajo iz Gorenjske, vendar obiskujejo 

srednjo šolo v drugi regiji.  

3.1 Povzetek ankete  
 

Če povzamem rezultate ankete, lahko rečem, da je znanje dijakov o 

zemeljski umetnosti dokaj šibko. Dijaki imajo željo ustvarjanja v naravi, 

s čimer se dejavnost najlažje poveže s praktičnim izvajanjem zemeljske 

umetnosti, ali drugače rečeno Land Artom. Dijaki gojijo pozitiven odnos 

do narave in se tam dobro počutijo. Redki, ki so se spoznali z zemeljsko 

umetnostjo v srednji šoli, imajo neko znanje o tem, poznajo umetnike, 

vendar praktičnega dela niso izvajali izven učilnice. Večina učiteljev se 

drži klasičnih metod podajanja učnih vsebin, kot je predavanje s 

slikovnim gradivom. Predavanje z video vsebinami, ali obiskom 

muzejev, galerij je zanemarljivo. Razlog za to, je lahko oddaljenost kraja 

šolanja od muzejev ali pomanjkanje tehničnih pripomočkov.  
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Če primerjam ugotovitve s predpostavljenimi hipotezami pridem do 

sklepa, da sta obe hipotezi potrjeni. Torej, dijaki nimajo posebnega 

znanja o Land Artu (zemeljski umetnosti) in si pri likovni umetnosti 

želijo več praktičnega ustvarjanja izven učilnice, torej na prostem, v 

naravi.  

 

4.1.2. Možna rešitev problema  

 

Zemeljska umetnost, po učnem načrtu za srednje šole, bi morala biti 

predavana učencem. Drži dejstvo, da si učitelj lahko izbira določene 

teme in ni strogo prepovedano, da kakšno zadevo iz programa izpusti. 

Vendar glede na našo umetniško zgodovino, bi morala biti zemeljska 

umetnost in seveda z njo konceptualna umetnost, del splošne 

izobrazbe. Glavni akterji zemeljske umetnosti pri nas so bili umetniki 

skupine OHO, in prav je da spoznajo vsaj del njihove in naše zgodovine 

umetnosti. 

Verjamem, da se lahko najde čas, za obravnavanje omenjene tematike 

in da bi lahko učitelji posvetili več časa izvajanju praktičnega dela izven 

učilnice. Res je, da so danes učitelji pod pritiskom zakonov in 

odgovornosti, ki jim otežuje tovrstno delo, ampak za vsak problem se 

lahko najde rešitev, če je le ta v interesu učitelja in učencev.  

V prid učitelja in šole, bi lahko v okviru likovne umetnosti izdali pisna 

dovoljenja za izvajanje praktičnega dela na prostem, seveda po 

predhodnem dogovoru z dijaki, ali si tega želijo.  
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Skoraj vsaka šola ima v neposredni bližini kakšen travnik ali gozd, 

katera sta polna naravnih materialov za izvedbo praktičnega dela, s 

čemer se tudi zmanjša strošek porabe materiala in pripomočkov.  

Dijaki se lahko sprostijo od napornega urnika in izkoristijo naraven 

prostor za učenje, in ne zaprtih morbidnih prostorov, v katerih so zaprti 

od ponedeljka do petka. S tem bi se povečala tudi storilnost dijakov, 

motivacija in (v upanju) tudi želja po likovnem udejstvovanju.  

V okviru tega, sem pripravila učno pripravo, ki je namenjena 

spoznavanju zemeljske umetnosti in spodbudi praktičnega dela v 

naravi. Priprava je sestavljena iz dveh delov, iz teoretičnega in 

praktičnega, pri čemer se pri teoretičnemu delu obrača na sodobne 

metode podajanja učne snovi z video vsebinami, ki približajo temo 

učencem, tako da lahko razumejo celoten koncept nastajanja in 

dojemanja zemeljske umetnosti. Praktični del pa bi se izvajal izven 

učilnice, na prostem z uporabo materialov iz okolice in neposrednim 

intervencijam v naravni prostor, na način, ki je dostopen vsem šolam in 

pred vsem učiteljem.  
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4.1.3. Učna priprava  

- Glava priprave 

AVTOR: Ana Košir 

ŠOLA: Srednja šola - gimnazija 

PREDMET: Likovna umetnost 

RAZRED: 1. letnik 

ŠTEVILO UR: 2 

OBLIKOVALNO 
PODROČJE: 

SODOBNE LIKOVNE PRAKSE 

LIKOVNA NALOGA:   Oblikovanje slike z naravnimi materiali   

LIKOVNA TEHNIKA:   Slikanje  

LIKOVNI MOTIV:  Svoboden 

UČNE METODE: Pogovor, razlaga, pogovor, diskusija 

UČNE OBLIKE: Skupinska, frontalna 

MATERIALI IN 
ORODJA:   

Materiali iz narave 

UČNA SREDSTVA 
IN PRIPOMOČKI:  

PP projekcija, računalnik 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

KORELACIJA: Področja slikanje, geografija 

POSEBNA 
DEJAVNOST 
UČENCEV 

Razstava izdelkov v naravnem okolju šole 

 

VIRI IN 
LITERATURA:  

 

Učni načrt za gimnazije 

Lailach, M. (2007). Land Art. Köln: Taschen  

Šuvaković, M. (2009). Skrite zgodovine 
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skupine OHO. Ljubljana: zavod P.A.R.A.S.I.T.E 

Alčeva, E. (2009). Pojmovnik slovenske 
umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, 
skupine, težnje. Ljubljana: Študentska založba: 
Inštitut ALUO 

http://www.wikiart.org/en/joseph-
beuys/how-to-explain-pictures-to-a-dead-
hare-1965-1 

http://www.tate.org.uk/learn/online-
resources/glossary/l/land-art 

CILJI: 

 

Dijaki: 

- poglobijo znanje o sodobnih likovnih praksah 
s poudarkom na zemeljski umetnosti; 

- spoznajo avtorje tuje in slovenske zemeljske 
umetnosti; 

- razvijajo smisel za načrtno in projektno delo; 

- spoznajo povezave med zamislijo, njeno 
grafično predstavitvijo in likovno izvedbo v 
realnosti,  

- razvijajo občutek za estetsko ureditev 
prostora, 

- razvijajo pozitiven in kritičen odnos do 
urbanega in naravnega prostora;  

- osvojijo enega od načinov sodobnih 
umetniških praks; 

- navajajo se na kritično vrednotenje lastnega 
dela in dela vrstnikov. 

   

 

 

 

http://www.wikiart.org/en/joseph-beuys/how-to-explain-pictures-to-a-dead-hare-1965-1
http://www.wikiart.org/en/joseph-beuys/how-to-explain-pictures-to-a-dead-hare-1965-1
http://www.wikiart.org/en/joseph-beuys/how-to-explain-pictures-to-a-dead-hare-1965-1
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/l/land-art
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/l/land-art
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- UVODNI DEL (5 – 10 min)  

Učitelj Dijaki 
Metode, 
pripomočki… 

Pozdravim dijake in začnem z 
uvodnim delom učne ure.  

Pokažem sliko zemeljske 
umetnosti:  

Primer krajinske umetnosti v 
ZDA; Rober Smithson - The 
Spiral Jetty ali Spiralni pomol 
(1970) 

Vprašam ali kdo pozna zadevo 
na sliki? Iz česa je narejena, 
kje je to, zakaj je tam, kdo jo 
je naredil, ali je naravnega ali 
človeškega izvora, kaj naj bi 
predstavljala..? 

  

 

Dijake dopolnim, da gre za 
način likovnega izražanja skozi 
zemeljsko umetnost, ki je del 
sodobnih likovnih praks in 
današnja tema. 

 

Pozdravijo 
nazaj 

Poslušajo in 
opazujejo 
fotografijo. 

 

 

 

 

Poslušajo in 
odgovarjajo 

Ugotovijo, da 
gre za 
spiralasto 
obliko, 
najverjetneje 
človeškega 
izvora, nekje ob 
obali.  

 

 

 

 

 

Frontalna 
oblika, dialog, 
fotografija 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 
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- OSREDNJI DEL (15-20 min) 

 

Učitelj Dijaki Metode, 
pripomočki… 

1.)  

Pogledamo primere v power 
point predstavitvi, s katerimi 
skušamo ugotoviti veje post-
konceptualne umetnosti oz. 
načela sodobnih likovnih 
praks: 

 

Joseph Beuys – primer 
performansa (1976) 

Z dijaki opazujemo 
fotografijo in skušamo 
ugotoviti kaj predstavlja.  
Skupaj ugotovimo, da gre za 
neko osebo, ki v naročju drži 
zajca. Razložim da gre za vejo 
sodobnih likovnih praks 
oziroma post-konceptualne 
umetnosti in sicer za 
performans. Pri tovrstnem 
načinu izražanja se umetnik 
postavi v vlogo 
pripovedovalca, 
akterja…umetnik aktivno 
sodeluje pri likovnem delu. 

 

Razmišljajo in 
odgovarjajo na 
vprašanja 

 

Poslušajo in 
odgovarjajo na 
zastavljena 
vprašanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 
predstavitev, 
frontalna oblika, 
pogovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 
pogovor. 
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Gre za akcijo, ki je 
momentalna, se zgodi 
namenoma, na točno 
določenem mestu in času, 
pred gledalci ali v interakciji z 
njimi.  

 

 

Joseph Kosuth – Primer 
instalacije (1965) 

Ugotovimo, da gre za tri 
stole, v treh različnih 
interpretacijah – fotografiji, 
slovarju in dejanskim stolom. 
Razložim, da gre za primer 
instalacije, kjer umetnik s 
postavitvijo izrazi svoj likovni 
vidik, bodisi to s stoli ali 
katerim koli drugim 
predmetom.  

 

Marcel Duchamp – Primer 
Ready made (1917) 

Na sliki vidimo, da gre za nek 
pisoar, kopalniški 
pripomoček. Vprašam dijake, 
zakaj bi bil pisoar umetnina?  
Ugotovimo, da je umetnik 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo in 
komentirajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 
pogovor  
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spremenil koncept oz. 
namen pisoarja – ga obrnil 
na glavo in se nanj podpisal. 
Vsakdanji predmet je 
spremenil v umetniški 
artefakt, oziroma Ready 
made.  

 

 

Marko Pogačnik – Primer 
Zemeljske umetnosti (1962) 

 

Drugi primer (prvi že v 
uvodu), zemeljske umetnosti 
ponazarja delo slovenskega 
umetnika Marka Pogačnika, 
aktivista znane slovenske 
umetniške skupine OHO. 
Ugotovimo, da gre za gozd, v 
katerem so neka ogledala. 
Skupaj skušamo ugotoviti 
koncept dela, kaj pomenijo 
ogledala in zakaj so tam.  

2.) 

Podam še nekaj primerov 
zemeljske umetnosti, katere 
primerjamo med seboj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo in 
skušajo 
ugotoviti 
pomen dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 
pogovor 
predstavitev. 
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Richard Long – A line in the 
Himalayas (1975) 

  

Christa in Jeanne-Claude – 
Wrapped Trees (1997-98) 

3. )  

NAPOVED LIKOVNE NALOGE 
Diajkom podam likovno 
nalogo:  
Oblikovanje slike z naravnimi 
materiali v okolici šole.  
Ogledamo si nekaj šolskih 
primerov:  

  

 

 

 

 

 

Diajki 
ugotovijo, da 
gre za različne 
načine 
poseganja v 
naravo.  

Oblikujejo 
likovne 
značilnosti 
zemeljske 
umetnosti. 
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Skupaj z dijaki oblikujemo 
kriterij vrednotenja, pri 
čemer bomo upoštevali:  

- Uporabo naravnih 
materialov iz okolice 

- Kreativnost pri 
ustvarjanju 

- Obrazložitev oziroma 
koncept likovnega dela 

 

 

 

 

 

 

- LIKOVNO DELO (30 min) 

Učitelj Učenci Metode, 
pripomočki… 

Prosim, da se oblikujejo v 
skupine in gremo na ogled 
okolice šole.  
 

Dijake spodbudim k uporabi 
materialov iz okolice, za 
realizacijo likovnega dela.  

 

 

 

 

 

 

5 min pred koncem opozorim 
da imajo še 5 min, da 
zaključijo z delom, ter da 

Oblikujejo 
skupine in 
sledijo 
učitelju. 

Nabirajo 
materiale in 
oblikujejo 
idejno 
zasnovo.  

 

Rešujejo 
likovno nalogo 
in ustvarjajo. 

 

 

Zaključujejo z 
delom, 
končujejo 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinska 
oblika, pogovor, 
diskusija. 
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temu sledi komentar del. 

  

 

Dijaki ob razlagi nastalih 
izdelkov razpravljajo o tem, 
kaj jim je v procesu 
ustvarjanja všeč, ali jim je 
bilo težko ustvariti sliko iz 
naravnih materialov, kaj so 
ob tem razmišljali in zakaj.  

 

 

izdelke, 
detajle.. 

 

Končajo z 
delom 

 

Poslušajo in 
komentirajo 

 

 

- ZAKLJUČNI DEL (10-15 min)  

Učitelj Dijaki Metode, 

pripomočki… 

 

Ob končanem delu naredimo 

diskusijo in ocenimo izdelke.  

Oblikujemo likovno razstavo 

izdelkov, tako da jih pustimo 

na ogled ostalim.  

 

Pohvalim dijake za dobro 

delo in se vrnemo nazaj v 

šolo 

 

 

Komentirajo 

 

 

 

Se poslovijo in 

odidejo nazaj 

v šolo 

 

Skupinska 

oblika, pogovor, 

diskusija. 

 

Fotografiranje, 

printanje in 

postavitev 

razstave v šoli. 
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5. ZAKLJUČEK  

 

Sodobno, konceptualno, zemeljsko, človeško. Ti termini zajemajo 

bistvo naloge. Spoznali smo se s sodobno umetnostjo, njeno 

konceptualno zasnovo, nadaljevali pot po človeških stopinjah v 

zemeljsko umetnost in njene atribute. Človek je že od nekdaj povezan z 

naravo, od jamskega do modernega. Tako ali drugače, človek najde stik 

z njo, preko sebe ali preko umetnosti.  

Zemeljska umetnost je umetniška struja, ki omogoča neskončne 

možnosti interpretacije. Od sentimentalne osebne izpovedi popotnika, 

do megalomanskih projektov sodobne mehanizacije. Veliki proti 

majhnim, podiranje mej klasike, cvetenje umetniške domišljije in še in 

še. Zemeljska umetnost izvira iz zemlje in je lepa, četudi še tako 

neizrazita in subtilna. 

Z avtorskim delom sem našla svojo povezavo z zemljo, mojo 

povezanost, moja čustva, katera sem dokumentirala in dala na vpogled 

drugim, Vam.  Ne smatram se za umetnika, smatram se za raziskovalca, 

ki še išče svojo pot in pri tem želim izkušnje deliti z mladimi potenciali – 

učenci.  

S pedagoškim delom sem ugotovila, da zemeljske umetnosti ti upi ne 

poznajo. Tako sem oblikovala načrt, kako stvar približati dijakom v 

upanju, da bi se zadeva v prihodnosti spremenila.  
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6.2. Priloga: Anketni vprašalnik (spletna anketa)  
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