
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: likovna pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALNI IN NARAVNI PROCESI KOT PRINCIPI 

OBLIKOVANJA FORME V KIPARSKIH DELIH 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: 

mag. Roman Makše 

Kandidatka: 

Mateja Smole 

Somentor: 

dr. Robert Potočnik 

 

 

Ljubljana, avgust 2016 
 



 

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 

 

Podpisana Mateja Smole, rojena 28. 08. 1982 v Brežicah, študentka Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 

Materialni in naravni procesi kot principi oblikovanja forme v kiparskih delih, izdelano pod 

mentorstvom mag. Romana Makšeta in somentorja dr. Roberta Potočnika, avtorsko delo. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________  

(podpis študentke)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAHVALA 

Za mano je pomemben mejnik v življenju in ob tej priložnosti se zahvaljujem 

mentorju mag. Romanu Makšetu za korektno sodelovanje pri nastajanju 

diplomskega dela in somentorju dr. Robertu Potočniku za doslednost, pomoč ter 

vzpodbudo pri realizaciji pedagoškega dela naloge. 

Posebna zahvala gre tebi Jure, ne le za potrpežljivost, pomoč ter vzpodbudo pri 

nastajanju diplomskega dela, temveč tudi za dolgoletno prijateljstvo in trdno 

osnovo, ki jo brezpogojno nudiš v dobrem in slabem… Hvala, da si me dobesedno 

pahnil na to pot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POVZETEK 

To diplomsko delo je refleksija razmišljanja in praktičnih izkušenj, nastalih ob odkrivanju 

dimenzij umetniškega dela. Rdeča nit, ki povezuje celoto, se odraža kot odgovori na vprašanja: 

*kako je nastalo umetniško delo, kaj se je dogajalo s snovnim materialom med oblikovanjem, 

kam je bilo delo postavljeno, za koliko časa ter kako je to okolje vplivalo/vpliva nanj?* in na 

koncu *na kakšen način je bilo delo vpeto med umetnika in gledalca, kje in na kakšen način 

se vzpostavi dialog med njima?* Se pravi, zanimal me je proces pred realizacijo umetniškega 

dela, med njo in po njej. Iskala sem primere del, ki so namensko izpostavljeni bodisi naravnim, 

psihološkim ali mehanskim procesom kot del končne forme. Ukvarjala sem se tudi z lastnim 

razmišljanjem o procesu, ki mu pravimo življenje. Odgovore sem iskala v umetniških delih 

nekje od leta 1965. Izbrana dela in avtorji so predstavniki različnih umetniških smeri, avtorji 

so tuji in slovenski, vsem pa je skupno abstraktno izražanje v svojih delih. 

Praktični del diplomskega dela zajema in interpretira moje izražanje. Pri ustvarjanju 

kiparskega dela v sklopu projektov pri kiparstvu, pod vodstvom prof. Romana Makšeta sem 

prišla do zanimivega načina oblikovanja materiala – gline, ki je temeljil na procesu raztezanja, 

trganja, cefranja … Material je med procesom sušenja in žganja še naknadno spreminjal svojo 

obliko. Delo je bilo sestavljeno iz več abstraktnih elementov, ki so se množili ter večali 

osnovno kompozicijo. Na koncu pa so spreminjali svojo vsebino še s postavitvijo v različna 

okolja. 

Zadnji pedagoški del zajema učno pripravo, analizo in potek učne ure ter fotografije in analize 

del učencev 9. razreda OŠ Križe. 

 

Ključne besede: proces, material, principi oblikovanja, razpadanje, abstraktna forma 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

My final thesis is an analysis of ideas and practical experience, which formed in the process of 

unfolding various works of art. The underlying questions, which one notices throughout my 

thesis, are: How does a work of art come to life, what happens with the materials during the 

modelling process, where will the work of art be displayed and what impact will the 

environment have on it, and last but not least, what will the interaction between the artist and 

the public be, where and in what way will the dialog between the two evolve? In other words, I 

was interested in what happens during the creation, the presentation and the independent life of 

a work of art. In doing so, I searched for artistic work that was deliberately exposed to either 

natural, psychological or mechanic processes, which determined its final form. I have also 

pondered upon my own understandings of life. In doing so, I looked for answers in works of art 

from 1965 onwards. The artefacts and artists I have chosen are examples of abstract art of both 

Slovenian and foreign descent. 

In the practical part of my final thesis I have then interpreted my own artistic creations. Under 

the mentorship of Professor Roman Maške I have moulded my clay sculptures by straining, 

tearing and ravelling, which gave them an interesting shape. The material changed even more 

while drying and baking. Finally, the artefact which consisted of various abstract elements 

outgrew the initial composition, since it grew bigger and bigger throughout my working 

process. And it changed yet again when put on display in different environments. 

The pedagogical part with which I end up my thesis includes a lesson plan along with its 

analysis, as well as photos and interpretations of works of art by 9th year pupils from Križe 

Primary School. 

 

Key words: process, materials, modelling principles, decomposition, abstract form 
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1. UVOD 

procés tudi procès -ésa m (e ̣̑; ȅ e ̣́) 1. med seboj povezani pojavi, ki se vrstijo v času po določenih a) naravnih 

zakonitostih: proces poteka, se razvija; opazovati, proučevati proces; bolezenski, 

življenjski procesi; proces gnitja, staranja; procesi v organizmu / zdravnikom je uspelo 

zaustaviti proces / duševni, miselni proces b) navadno s prilastkom družbenih 

zakonitostih: razčlenjevati družbene, zgodovinske procese; združevalni proces; zapleteni procesi 

družbenega razvoja; publ. vloga delavskega razreda v procesu človekovega osvobajanja pri človekovem 

osvobajanju 2.navadno s prilastkom celota del, delovanja za dosego kakega cilja: načrtovati, organizirati, 

usmerjati proces; delovni, proizvodni proces / izobraževalni, vzgojni proces 3. jur. skupek po pravnih 

pravilih določenih dejanj, ki vodijo do pravno določene rešitve; postopek: obnoviti, sprožiti proces; javni, 

tajni proces; proces proti revolucionarjem; priče na procesu / civilni, kazenski proces / 

sodni proces ● publ. monstre proces s številnimi obtoženci; publ. politični proces zaradi političnih 

razlogov ◊ kem. kemični process, pri katerem se spremeni kemična sestava snovi; psih. posredovalni 

procesi procesi v človekovi duševnosti, ki nastajajo med dražljajem in reakcijo 

nanj; zgod. nürnberški proces sodni proces mednarodnega vojaškega sodišča proti vodilnim vojnim zločincem 

hitlerjevske Nemčije leta 1945 in 1946 v Nürnbergu ♪ 

Slika 1.1: Pomen besede procés v slovarju slovenskega knjižnega jezika 

 

 

 Kadar razmišljamo o procesu v umetnosti, je prva asociacija najbrž smer, konceptualna 

umetnost, ki se je začela razvijati nekje v drugi polovici sedemdesetih let. Glavne značilnosti, ki 

zaznamujejo konceptualizem, so avtorefleksija, analiziranje, raziskovanje narave, kritično 

vrednotenje umetnosti ter sveta nasploh (Čolić, 2010). 

            V svojem diplomskem delu pa se posvečam procesom pri oblikovanju, transformiranju 

materialov od priprave, obdelovanja do končnega produkta, ki se glede na lokacijo postavitve 

naknadno oblikuje, spreminja, razpada. Ni pa nujno, zajemam tudi dela, ki so postavljena v 

galerijski prostor in sama po sebi ne pričajo o materialnih procesih, temveč so rezultat neke 

ideje, notranjih vzgibov umetnika in so sama po sebi nosilci globljih, očem nevidnih 

transformacij. 

 Med pisanjem diplome sem večkrat naletela na zame težko odločitev, katere umetnike 

naj vanjo umestim. Želela sem predstaviti različne avtorje, materiale, načine oblikovanja, 
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procese pri nastajanju umetniških del ter po njem. Fiziološki, fizični, naravni, mehanski procesi 

so vedno prisotni, tudi pri mojem delu. Materiali so različni, zahtevajo različno obdelavo, enake 

materiale lahko oblikujemo različno, možnosti je našteto. Razkrajanje, razpadanje, 

preoblikovanje, trganje, deformiranje – vsi ti pojmi označujejo na splošno procese, ki se dogajajo 

v naravi in človeku že med nastankom oziroma rojstvom in po njem. Dejstvo, da je vsako 

življenje minljivo, da se vse, kar obstaja, počasi razgrajuje, umira, razpada, je na prvi pogled 

zastrašujoče. Človek na svoje življenje in na življenje okoli sebe gleda s svojega stališča v tem 

svetu. Od nekdaj je bila smrt tista, ki je človeka navdajala z grozo, nemočjo – težko si je namreč 

zamisliti, kako bi bilo, če ne bi obstajal. Človeški ego je mogočna reč, sposoben je izbrisati 

civilizacijo z obličja zemlje, a hkrati je med evolucijo prispeval velik del, da človeška vrsta ni 

izumrla. Tudi v umetnikih je vseprisotna misel na propadanje. Nekaj mora nastati, da lahko 

potem propade. Nekaj mora biti izpostavljeno določenim razmeram, da lahko spreminja obliko 

– se razkraja. Nekateri materiali se zdijo neuničljivi, pa vseeno so, čeprav zelo počasi, 

postavljeni na začetek poti lastnega konca. 

 Drug vidik pisanja naloge izhaja iz mojega stališča do izpostavljene problematike. Ta ne 

temelji toliko na fizičnih procesih zgolj v materialu, temveč je nekakšen pogled na življenje ter 

minljivost nasploh. V letu 2013/14, ko so nastajale serije glinenih gmot, sem bila nekako spet 

soočena sama s sabo, tako da sem v glino vgnetla tudi del občutkov, ki so me preplavljali ob 

pojmih, kot so proces, razpadanje, razkrajanje … Ta intimni, subjektivni pogled na vsesplošno 

minljivost razkrivam po delčkih ob predstavitvi umetnikov ter njihovih del v nadaljevanju. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 Bistvo teoretičnega dela je v delih izbranih avtorjev poiskati ter predstaviti različne 

procese – naravne, mehanične in mentalne, ki so bili ali pa so še vedno prisotni pri oblikovanju 

kiparskega dela. Za proučevanje procesov sem izbrala sedem umetnikov, štiri slovenske in tri 

tuje. Na podlagi njihovih del sem analizirala procese pri nastajanju umetniških del in potem. Vsi 

avtorji pri svojem delovanju uporabljajo naravne materiale in naravo. Zanimalo me je predvsem, 

koliko je umetnik tisti, ki ima celosten nadzor nad nastajanjem umetniškega dela, ter koliko se 

delo oblikuje, sooblikuje na podlagi procesov, zgradbe materiala ter umetnikove samodiscipline 

v odnosu do le-tega. Pri definiranju in razvrstitvi procesov v sledeče sklope sem izhajala tudi iz 

lastne izkušnje pri izvedbi praktičnega dela. 

 Procese pri nastajanju umetniškega dela in po njem sem razčlenila na: 

 naravne procese v končni formi ter odnose do fizične gradnje umetniškega dela 

 mentalne, psihološke procese, 

 manipuliranje z naravnimi materiali in izpostavljenost naravnim procesom v sliki, 

 mehanske procese, 

 procese umetnikovega fizičnega, celostnega poseganja v material in 

 nadzorovane procese obdelave materiala. 

 

NARAVNI PROCESI V KONČNI FORMI TER ODNOSI DO FIZIČNE GRADNJE 

UMETNIŠKEGA DELA 

 Najprej sem se osredotočila na land art in izbrala dva značilna predstavnika te smeri, 

Walterja De Marijo in Roberta Smithsona. Glavna značilnost zemeljske umetnosti je seveda ta, 

da so dela postavljena v naravno okolje, zunaj zidov galerij, in zato zanimiva zame, ker so 

izpostavljena naravnim procesom, ki jih spreminjajo ali pa spreminjajo nosilno informacijo ob 

različnih vremenskih razmerah. 

 Drugi pogled na dela omenjenih avtorjev je v smislu delovanja. Pri obeh so prisotni 

mehanski procesi v izgradnji. Oba izdelavo prepuščata drugim, sta idejna vodja, delodajalca. 

Glede posega v naravo pa se razlikujeta v tem, da De Marija svoja dela vanjo le postavi, 

Smithson pa jo dejansko preoblikuje. 

 Tudi naravni procesi, kot principi oblikovanja že dokončanega dela, različno vplivajo in 

preoblikujejo material. Smithsonovo delo se je pod vplivom izpostavitve tem procesom fizično 
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spremenilo, De Mariijino pa je ostalo v materialnem smislu enako, spreminja se le odsev v 

različnih delih dneva ter ob vremenskih spremembah. 

 

MENTALNI, PSIHOLOŠKI PROCESI 

 V nadaljevanju se osredotočam na procese, ki se dogajajo znotraj umetnika. Zanima me, 

kako umetnik pretvori travmatične življenjske dogodke v umetniško delo, ki je hkrati neke vrste 

terapija. Joseph Beuys v svojem ustvarjalnem ciklusu nenehno uporablja iste materiale, ki se 

fizično menjujejo, kot del notranjih bojev pa so nosilci istih informacij. Zato se mi zdi, da gre 

tukaj tudi za nekakšen proces, ki sam po sebi narekuje izbor materialov in kompozicijo. 

 

MANIPULIRANJE Z NARAVNIMI MATERIALI TER IZPOSTAVLJENOST 

NARAVNIM PROCESOM V SLIKI 

 Tukaj obravnavam transformacijo naravnega materiala v snov, ki služi kot medij med 

idejo, realizacijo in prostorom v slikah Toneta Lapajneta. Nanos snovi na neko površino, 

izpostavitev naravnim procesom ter vprašanje, koliko je ta naravni proces nadzorovan. 

 

MEHANSKI PROCESI 

 Kot dober primer mehanskih procesov je delovanje Matjaža Počivavška. Neoseben 

pristop do oblikovanja materiala. Odsotnost umetnikove roke. Prepuščanje materialu, da deluje 

v skladu s svojo elementarno zgradbo. Skozi njegovo razstavno delo Nesos/Otok predstavljam 

te procese v vosku in kovini. 

 

PROCES V UMETNIKOVEM FIZIČNEM, CELOSTNEM POSEGANJU V MATERIAL 

 V tem poglavju obravnavam pripravo materiala za umetniško delo, ki je hkrati umetniško 

delo. Proces, v katerem Brdar izkorišča celotno telo, material (glino) oblikuje ekspresivno, 

njegovo delovanje pa se prepleta s procesi v materialu, ki nehote sooblikujejo končno podobo. 

 

NADZOROVANA OBDELAVA MATERIALA 

 Drug vidik oblikovanja materiala (gline) predstavim z deli Toneta Demšarja. Avtor pri 

svojem delovanju nadzorovano preoblikuje material. Za njegovo oblikovanje pa uporablja za 

kiparstvo neznačilno orodje in oblike dela. Izdelava končne oblike je sestavljena iz več 

komponent. Gre za nekakšno serijsko proizvodnjo, zlaganje, sušenje in na koncu žganje. 
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2.1 NARAVNI PROCESI V KONČNI FORMI TER ODNOSI DO FIZIČNE 

GRADNJE UMETNIŠKEGA DELA 

 Naravni proces kot princip oblikovanja umetniškega dela zavzema velik del pri 

udejstvovanju umetnikov v zemeljski umetnosti. V tem poglavju se osredotočam na dva različna 

pristopa pri postavitvi dela ter njegovi izpostavitvi naravnim procesom v naravnem okolju. Kaj 

je naravni proces? Naravni proces kot princip oblikovanja umetniškega dela je spreminjanje le-

tega pod vplivom naravnih pojavov. Od klasičnega ustvarjanja umetniških del se ta razlikuje po 

tem, da umetnik ne more več s svojim delovanjem vplivati na svoje delo, ko je enkrat postavljeno 

v njemu namenjen prostor. Delo je prepuščeno času in naravnim pojavom, ki ga razgrajujejo ali 

spreminjajo. Vsekakor pa so ti procesi odvisni od skrbno izbrane lokacije, ki jo določi avtor. 

Umetnik ima tako vseeno nekakšen vpliv, načrt, kaj se bo v bistvu z delom dogajalo. Končno 

besedo pa imajo narava in njene značilnosti v danem okolju. 

   

 2.1.1 Odnos umetnik – umetniško delo – material 

 Umetniki k izdelavi umetniškega dela pristopajo na različne principe. Kot zanimiv 

pristop v zemeljski umetnosti je opustitev osebnega, fizičnega udejstvovanja pri gradnji. To 

seveda ne drži za vse umetnike, ki so se ukvarjali z land artom, vsekakor pa je to način, ki sta 

ga za svoje mega projekte uporabljala Walter De Maria in Robert Smithson. Umetnik je pri 

svojem delu prisoten le kot idejni vodja ter tisti, ki določi lokacijo in material. Za gradnjo najema 

delavce in jih tudi plača. Seveda je logično, da posameznik nikakor ne bi zmogel sam izpeljati 

tako velikega načrta, pa vendar je to neki nov pristop kot princip fizične realizacije umetniškega 

dela. Drug pogled v tem okviru pa izhaja iz poseganja v naravo. De Maria vanj vnese material, 

ga vkomponira v naravno okolje, Smithson pa črpa material iz narave, ga vanjo vrača in jo hkrati 

preoblikuje. V nadaljevanju bom obravnavala Walterja De Mario in njegovo delo Polje bliskov 

ter Spiral Jetty, delo Roberta Smithsona. 
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 2.1.2 Walter De Maria (1935–2013) 

 

Slika 2.1: Walter de Maria 

 

 Walter de Maria (1935–2013), ameriški predstavnik minimalizma, land arta in 

konceptualizma. Ukvarjal se je z glasbo – bil je skladatelj, z ilustracijo ter kiparstvom. Živel 

in delal je v New Yorku, leta 2013 je umrl v Los Angelesu, v Kaliforniji. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_De_Maria). 

 

 

 2.1.3 Od ideje do realizacije Polja bliskov 

 Tomaž Brejc v svojih esejih označi delo De Marie kot del land  arta, ki ne vključuje 

subjektivne note v odnosu do narave in življenjskih,  bivanjskih filozofij tistega časa (Brejc, 

2000, str. 55–56). Polje bliskov je v puščavi New Mexica v ZDA. Kompozicijo sestavlja 400 

v kvadrat postavljenih drogov iz nerjavečega jekla, spoliranih do visokega sijaja. 25 x 16 

bleščečih palic, postavljenih v ravne črte z razmikom 65 metrov med njimi, tvori pravilno 

mrežo pravokotnika. V višino merijo okrog 6,5 metra – odvisno od reliefa podlage. Celotno 

delo obsega okrog 1609 x 1006 metra. Poleg orisanega pravilnega pravokotnika iz ptičje 

perspektive delo vsebuje tudi fiktiven pravilni pravokotnik na vrhu jeklenih palic. To pa 

pomeni, da je bilo treba višino za vsak jekleni drog natančno izračunati, izmeriti, analizirati in 

obdelati dobljene podatke. Višina palic je tako natančno določena, da bi se ob postavitvi 

pravokotne plošče na zgornje točke vsak drog dotikal površine. Pravokotnik jeklenih palic je 

postavljen v okvir strani neba. Stranice s 25 palicami so postavljene na relaciji vzhod–zahod, 

stranice s 16 palicami pa sever–jug. Spolirane svetleče se jeklene palice so strelovodi, zato 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_De_Maria
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ima vsaka izmed njih ostro zašiljeno konico, skozi katero naj bi se električni naboj bliska ujel 

ter stekel v zemljo (Brejc, 2000, str. 47). Polje bliskov ni produkt nenadne enovite ideje 

umetnika, gre za daljši proces, v katerem je Walter De Maria razvijal ter negoval idejo o 

brezčasni, razsežni postavitvi kompozicije v naravni prostor. Prvi zametki realizacije te ideje 

segajo v leto 1974, ko je v puščavi Arizone testiral izvedljivost zamisli, še pred tem pa je leta 

1966 izdelal nenavadne predmete, sestavljene iz jeklenih plošč ter nanje pritrjenih koničastih 

palic v razmerjih po 5 x 9, 7 x 13 in 9 x 17. Delo je bilo postavljeno na ogled leta 1969 v 

galeriji Virginije Dwan v New Yorku. Na avtorjevo zahtevo se je moral vsak obiskovalec 

strinjati, da se po galeriji giblje prostovoljno ter da je za morebitne poškodbe med obiskom 

razstave odgovoren sam. Prav s takim potrdilom o prevzemanju popolne odgovornosti vstopi 

obiskovalec v območje Polja bliskov (Brejc, 2000). 

 

 2.1.3 odnos umetnik – umetniško delo 

 Walter de Maria je bil pri postavitvi Polja bliskov navzoč kot idejni vodja. Brejc (2000) 

označuje navzočnost umetnika pri projektu kot software. Pri tem projektu namreč odpade 

tradicionalno umetniško ustvarjanje. Za realizacijo projekta je potreboval skupino 

strokovnjakov, ki so jo sestavljali inženirji, tehnologi, študenti umetnosti in finančni 

svetovalci. Naročnik projekta je bila ustanova Dia Art Foundation pod vodstvom nemškega 

galerista Heinerja Friedricha. 

 Minimalistično delo, razprostrto v na videz brezmejni pokrajini, je posledica 

brezosebnega pristopa k realizaciji ideje. Nastajanje umetniškega dela Polje bliskov 

reprezentira tehnološki proces, potreben za njegovo realizacijo, ki ga je mogoče zaslutiti pod 

perfekcijo vidne celote. De Maria je uporabil preproste načine merjenja in projektiranja. 

Rezultat, razmerje, brezhibna razporeditev drogov, skrbno izbrana lokacija ter v visoki sijaj 

zloščen material prevladajo nad uporabljeno tehnologijo in ni v svoji prefinjenosti ter 

konceptualni zasnovi v ničemer podrejena tehnološko zasnovanemu nastanku (Brejc, 2000). 

Puščava New Mexica leži na 2194 metrih nadmorske višine. Jekleni drogovi, posajeni na tem 

območju, grobo posegajo v neokrnjenost puščavske intime, a hkrati mehansko obdelani 

drogovi odsevajo naravne pojave, so del njih ter z odbijanjem svetlobe tvorijo monumentalno 

enotnost organskega z anorganskim (George, 2011). 
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 2.1.4 Vremenske spremembe kot proces spreminjanja okolja pod 

vplivom jeklenih drogov 

 Sama organizacija izvedbe, tehnološko zasnovana osnova ter leta umetnikovega 

načrtovanja, iskanja in konec koncev realizacija je proces, ki v vsakem segmentu zahteva 

svojstveno obravnavo (Brejc, 2000). Končna postavitev dela ter življenje jeklenih stebrov v 

puščavi, ki je permanentno zasnovana, je ironično kljub naslovu Polje bliskov ogrožena od 

tega naravnega pojava. Strele namreč le redko zadenejo tako imenovane strelovode. Ob nevihti 

se dramatičen ples bliskov dogaja nekje izza polja in nad njim, kadar pa strela zadene drog, ga 

njena energija izžge, spolirana tekstura spremeni elementarno strukturo in drog je treba 

zamenjati, da bi spet služil celoti kot del kompozicije. Tla, ki so sestavni del monumentalne 

kompozicije, so izžgana, razpadajoča, robustna in se nenehno spreminjajo. Prav tako pa se 

vizualno spreminja doživljanje celote glede na del dneva (The lightning field, b. d.). 

 

 2.1.5 Polje bliskov – povzetek popotovanja Laure Raicovich 

 Laura Raicovich, namestnica direktorja Dia Art Foundation v New Yorku, v svoji 

kolumni At the Lightning Field (2007) analizira proces, spreminjanje statičnih zašiljenih 

drogov glede na svetlobo, ki je stalno spreminjajoča se stalnica. Polje bliskov je prvič obiskala 

oktobra 2003. Prispela je sredi dneva, ko je bila sončna svetloba izrazito močna, zato so bili 

drogovi komaj vidni, kot tanki sončni žarki, ki so se vertikalno dvigali nad pokrajino. Prizor 

je vseboval prostrano neskončno nebo, ki se je v horizontali stikalo z neskončno prostranostjo 

puščave vertikale, ki so se levo in desno od medialne ravnine perspektivično manjšale, dokler 

niso dosegle velikosti zobotrebca. Premikanje levo–desno ob drogovih je povzročalo vizualne 

linijske poravnave, ki so bile odvisne od mesta gledišča. S spreminjanjem pozicije telesa so se 

vzorci poravnav med drogovi razblinili v kaos ter se spet linijsko poravnali ob naslednjem 

drogu. Laura Raicovich označuje to stanje kot trenutno razodetje neskončnosti, tako v prostoru 

kot v času. Sončna svetloba, ki se je konstantno odbijala od drogov, je ustavila čas. Edini 

opomnik realnosti je bil občasni zvok puščavskih živali, ki je presekal tišino. Potem pa se je 

zgodilo. Ob sončnem zahodu so drogovi oživeli. Svetloba je padla nanje pod poševnim kotom, 

jih napolnila z energijo, da so zažareli kot ognjeni plameni. Odsevali so rdečo, roza in oranžno 

barvo sončnega zahoda ter izstopili iz pokrajine. Ampak samo za kratek čas, tako hitro, kot so 

zažareli, so tudi s sončnim zahodom izgubili svojo intenziteto ter se prelevili v modrikaste, 

kovinsko sive tone. 
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Slika 2.2: Polje bliskov, 1977 

 

Ko je pokrajino prekrila tema, je mesečina obsijala drogove in njih konice so odbijale mesečev 

sij kot skupek medlo kovinsko svetlečih se točk, združenih v množice zvezd na nebu. 

 Pri drugem obisku julija 2004 je Laura doživela uresničitev naslova umetniškega dela. 

Proti polju so se valili nevihtni oblaki, temperatura je drastično padla, sončna svetloba je 

izginila za oblaki, veter se je okrepil. Nevihta je najprej dosegla južni del polja. Bliski in 

grmenje so jo dosegli skoraj sočasno. Jekleni drogovi, vertikalno štrleči v nebo, so bili v 

popolnem kontrastu s strelami, ki so švigale iz oblakov in izzvenevale nekje nad poljem. 

Drobci svetlobe strel se v njih niso ujeli. Nevihta se je okrepila, padati je začela toča. Svetloba, 

ki je nastala, je bila sajasto temna, drogovi pa jekleno sivi. Prizor opisuje kot spektakel. Toča, 

švigajoče strele kot edini vir svetlobe, ki se je nenehno spreminjal, veter, valeči se turobni 

oblaki ter drogovi, nespremenjeni, mirujoči, vsak na svoji poziciji, kakor da se jih vsa 

dramatičnost pojava sploh ne tiče. Nevihta se je počasi odvalila čez polje, drogove je obsijala 

svetloba zahajajočega sonca in ti so zasijali v zamolklo zlati barvi ter za trenutek tvorili 

kontrast še vedno sivi pokrajini (prav tam). 

 

 2.1.6 Lastno doživljanje Polja bliskov 

 Zakaj Polje bliskov? Ob pregledovanju fotografij, prebiranju literature in izbiranju 

avtorjev me je delo Lightning Filds pritegnilo zaradi svoje edinstvene genialnosti. Tako čisto, 
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tako prostrano, tako preprosto … Nekje vmes. Med realnostjo in domišljijo. Med zemljo in 

nebom. 

 Ko sem bila pred tremi leti znova v ateljeju na fakulteti, v resnici nisem čisto zares 

verjela, da bom nekega dne tipkala te besede. Na pot sem se podala z razlogom, da pač končam 

eno poglavje. Zgodilo pa se je, da sem se znova srečala z malce zakopanim dejstvom, da v 

bistvu ne razumem. Ne razumem, zakaj. Vem, kaj je, znam opisati, vendar ne razumem, ne 

čutim! Znova sem naletela na pojem, ki me je begal v študijskih letih – abstraktno. Zadelo me 

je kot strela z jasnega, ko sem v rokah mečkala glino. Strela z jasnega je v tem poglavju 

primerna fraza. Beseda je izginila, misel se je transformirala v občutek in ob pogledu na 

razpoko na glini – eno, dve, tri, nato luknjo, raztrganino, znova zmečkano med dlanmi – 

material – enak kot prej, pa vendar drugačen. Seveda! Pot, proces, informacija v materialu, 

oblika, teža, masa, prostornina … pot. Rojstvo, nekaj vmes, smrt – rojstvo, prenos energije … 

Vse je bilo jasno. Material je postal medij med mislijo in pojmom, med občutenjem in 

manifestacijo. Podobno si osebno interpretiram delo Polje bliskov. Jeklene drogove kot medije 

med zgoraj in spodaj, med imaginarnim in realnim, med naključnim in tistim, čemur pravimo 

zemlja. In na koncu med človeško minljivostjo in neskončnostjo. Proces kot princip življenja. 

Proces kot spreminjanje lastne vsebine skozi čas. Proces, na katerega ne moremo vplivati, 

zrcali se v naših odzivih nanj. 

 

Slika 2.3: Polje bliskov med nevihto 
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 2.1.7 Naravni procesi razgradnje in preoblikovanja umetniškega dela 

 Mehanski procesi v izdelavi mega projektov, kjer so potrebni za njihovo realizacijo 

gradbeni stroji, masa delovne sile in tone gradbenega materiala, so drug aspekt zemeljske 

umetnosti. Tukaj ne gre zgolj za postavitev tujkov v neko okolje, temveč za njegovo 

preoblikovanje. Hkrati gre za izkoriščanje naravnih znamenitosti in izpostavljanje 

umetniškega dela naravnim procesom uničenja, propadanja ali preoblikovanja. Vsekakor 

lahko pri delu Roberta Smithsona Spiral Jetty govorimo o procesih kot o principih nastajanja 

umetniškega dela. 

 

 

 2.1.8 Robert Smithson (1938–1973)  

                       

                     Slika 2.4.: Robert Smithson 

 

 Robert Smithson, rojen leta 1938 v New Jerseyju v ZDA, je svoje kratko življenje 

posvetil gradbi umetniških del v naravnem okolju iz materiala, ki ga je imel na izbranem 

območju na razpolago. Umrl je v Teksasu v ZDA leta 1973 v strmoglavljenju letala, s katerim 

je iskal novo lokacijo za naslednji projekt (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson). 

 

 Delo Walterja De Marie je očiščeno, z minimalističnimi posegi v naravno okolje, 

Spiral Jetty Roberta Smithsona pa je pravo nasprotje. Brejc (2000) R. Smithsona uvršča med 

umetnike, ki jih je zanimala abstraktna geologija. Smithson v svoja dela povezuje geološke ter 

mineralne procese razjedanja, propadanja v opuščenih rudnikih ter dnevnih kopih. Enaka 

erozija, pravi Brejc, se pojavlja v delcih človeškega mišljenja. De Maria je k realizaciji Polja 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson
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bliskov pristopal brezosebno, hladno in objektivno, Smithson pa se je v svojih delih 

subjektivno loteval problematike ponovnega vzpostavljanja ravnovesja med naravnim 

razpadanjem zemlje in njenim recikliranjem. Za svoja dela je uporabljal preprosta gradiva, od 

izbranih kamnov, solnih kristalov do zemlje. Izkoriščal je kemijske in gravitacijske procese, 

ki so sodelovali pri izoblikovanju forme (Brejc, 2000). 

 

 2.1.9 Spiral Jetty  

 Zemeljsko delo Roberta Smithsona Spiral Jetty je nastalo aprila 1970 v državi Utah v 

ZDA. Spirala, ki v dolžino meri 460 m, izhaja z brega jezera Great Salt Lake in se formira v 

spiralo v vodi, usmerjeno nasprotno urnemu kazalcu 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty). 

 Great Salt Lake je eden od zgodovinskih ostankov prazgodovinskega jezera 

Bonneville. Jezero na dva dela ločuje železnica. Sladka voda, ki vstopa vanj, vstopa na južnem 

delu in nato preide v severnega, ki vsebuje veliko več soli kot južni, ker voda nenehno 

izhlapeva, sol, magnezij, kalij, sulfat karbonat, ki jih s seboj prinašajo reke, pa ostanejo v 

jezeru. V tej slani vodi med drugimi uspevajo tudi vijolično obarvana vrsta bakterije, alga z 

rdečim pigmentom, ter solinski rakci. Skupaj obarvajo del jezera v rožnato vijolično barvo. 

Intenzivnost odtenka je odvisna od stopnje slanosti (med 10 in 25 odstotki), zato je vizualno 

obarvan le severni del (Stephens in Gardner, b. d.). 

 Walter De Maria je s svojim delom Polje bliskov posegal v naravo le minimalno, 

Smithson jo je preoblikoval. Prav tako kot pri De Marii ter tudi pri drugih umetnikih, ki so za 

svoje delovanje posegli v naravo ter umetnost premaknili iz galerij v nenadzorovano okolje, 

je bil Smithson le idejni vodja, bil je delodajalec. Za izvedbo svojega projekta je najel delavce 

in ogromne gradbene stroje, ki so omogočili mega projekt, kakršen je Spiral Jetty. Težka 

mehanizacija je bila podaljšana roka umetnika. Material iz hriba zraven jezera (črni bazalt) je 

postal del umetniške stvaritve. Jezero samo pa služi za platno, v katerega je zarisana spirala 

kot prispodoba neskončnosti. Robert Smithson je navdih črpal pri ameriških staroselcih ter 

temu podredil tudi gradnjo. 

 Indian Rock Art, ki je bil Smithsonu temelj za izražanje, je v zvezdni državi Utah. V 

skalnate površine so različna prazgodovinska indijanska ljudstva vklesavala, praskala in pa 

nato še z naravnimi pigmenti poslikavala prizore iz vsakdanjega življenja. Motivi se vrstijo od 

lova do gojenja rastlin. Staroselci niso gradili bivališč, temveč so se selili in živeli pretežno v 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty
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votlinah (Indian Rock Art, b. d.). Ti staroselci seveda niso težili k individualnemu 

izpostavljanju posameznika, temveč so delovali skupinsko. To je bil edini način preživetja, šlo 

pa je vsekakor za delitev dela ter vlog v skupnostih. 

 

Slika 2.5: Indian Rock Art 

 

 Tudi pri delih Roberta Smithsona, pa ne le pri gradnji Spiral Jettyja, temveč tudi pri 

realizaciji Broken Circlea ali na primer Spiral Hilla, umetnik prepusti fizično izvedbo drugim. 

Tu je točka, v kateri se srečuje zgodovina s današnjim časom. Umetniško delo postane produkt 

skupinske produkcije. Razdeljeno je na sektorje in vsak člen (človek – delavec, stroj) ima 

svojo nalogo pri gradnji umetnine. Prav tako je umetniško delo zasnovano ne le kot začasna 

postavitev, temveč kot brezčasna monumentalna tvorba, popolnoma odvisna od narave in 

njenih pojavov. Že oživitev umetniškega dela je začetek njenega spreminjanja, razkrajanja, 

umiranja. 
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Slika 2.6: Gradnja Spiral Jettyja 

 

 2.1.10 Preobrazba 

 Višina vode v Great Salt Lake se nenehno spreminja. V deževnem obdobju se zviša, v 

sušne izhlapi. To dejstvo je bilo, čeprav se Robert Smithson tega najbrž ni zavedal, zadnji člen 

pri sooblikovanju Spiral Jettyja. Monumentalno spiralo je kmalu po zgraditvi za več let 

poplavilo. Začela se je preobrazba. Po površini spirale so se začeli združevati in tvoriti kristali 

soli, material, ki je prvotno kot del pokrajine in pozneje kot sredstvo za realizacijo projekta v 

svoji dokaj nespremenjeni strukturi dajal obliko spirali, je pod vodno obliko razpadal, se 

razgrajeval in hkrati združeval z novimi elementi. Kljub spreminjanju osnove, razpadanju, 

umiranju prvotne snovne osnove je po drugi strani tekel proces nove gradnje, nove podobe 

brez kakršnegakoli človeškega posega. 
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Slika 2.7: Poplavljeni Spiral Jetty 

  

 Naravna značilnost, ki v projekt ni bila vključena, je dala Spiral Jettyju dokončni pečat, 

ko se je po več letih znova vzdignil na površje. Spirala je bila napadena kot tujek v človeškem 

telesu, zdi se, da jo je narava želela izdreti, izriniti iz svoje sredine, na koncu pa jo je sprejela, 

in kot pričevanje o epski bitki so na in ob njej ostali kristali soli, mikroorganizmi pa jo s svojo 

rožnato vijolično, včasih tudi medlo krvavo barvo zarisujejo v površino jezera. Celota priča o 

življenju, razmišljanju in delu Roberta Smithsona. 

 

Slika 2.8: Spiral Jetty, 1970 
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 2.1.11 Začetek konca … 

 Pri izvajanju praktičnega dela sem se spraševala o smislu. O smislu življenja nasploh, 

o smislu življenja skulpture, o lastnem smislu … Razmišljala sem o kratkem življenju Roberta 

Smithsona. Ustvaril je zemeljska dela ter v primerjavi z njimi živel le trenutek. Kaj mu danes 

pomeni dejstvo, da ga pozna ves svet? Ne trdim, da je monumentalna dela zgradil zaman, 

spremenil je pogled na umetnost, na naravo, na okoljevarstvo, morda je celo malo spremenil 

miselnost velike mase ljudi, pa vendar … živel je 35 let, leto več, kot jih štejem jaz danes … 

 Vsako rojstvo terja svoj davek – propadanje, umiranje. Časovno so to zelo različni 

procesi. Človek si jih deli na dele. Deluje po principu začetka in konca, pa naj gre za časovne 

enote – ure, dneve, mesece, leta … ali pa za aktivnosti, v katerih se udejstvuje. Robert 

Smithson je svojo pot končal zelo zgodaj. Pri le 35 letih je strmoglavil z letalom. Dela, ki so 

ostala za njim, pa so večna, tudi ko jih bo narava dokončno zbrisala z obličja zemlje, bodo 

živela v fotografijah, knjigah in sodobnih medijih, dokler bo živel človek (upam). Fizično pa 

so seveda izpostavljena naravnim procesom. Toda ali so končne forme, ki jih je Smithson 

vgradil v okolje, resnično obsojene na propad? Spiral Jetty je namreč pod vplivi okolja s 

propadanjem le spremenil teksturo in strukturo. To pomeni, da destrukcija ne pomeni nujno 

konca. Spiral Jetty je dokaz, da iz nekaj ne more nastati nič, lahko se zgolj transformira v nekaj 

drugega, spremeni fizične lastnosti in spet zaživi ter se spreminja v smislu človeškega 

dojemanja. Razmišljam, kako je s človekom. Pogosto razmišljam o tem. Tudi med lastnim 

delom v glini sem nenehno vodila notranje dialoge. Ja, človeku je dano določeno obdobje, v 

katerem živi. Od kod pride, kam gre (se povrne), ne vem. Menim, da se s to problematiko lažje 

spopadajo ljudje, ki imajo neko veroizpoved za del življenja. Neko filozofijo o minljivosti, o 

življenju po življenju. Tudi sama sem krščansko vzgojena, vendar mi to danes ne olajša 

ničesar. Dejstvo, da ne verujem v posmrtno življenje, nosi še večje breme, ker sem v to verjela 

kot otrok. Zdi se mi, da sem se nekako oropala lagodnega stanja, v katerem je bilo vse jasno. 

In ja, veliko sem razmišljala o koncu na sploh, o lastnem koncu in posledično o tem, kdaj je 

končana skulptura. Kdaj je tisti trenutek, ko jo odložim iz rok ter jo prepustim začetku konca, 

kdaj je teh skulptur dovolj? Če ne bi bila časovno omejena, bi jih bilo na tisoče. Težko je 

določiti konec, kdaj je delo dokončano. Odgovora takrat nisem našla, mislim, da ga nikoli ne 

bom … Najbrž je resnično vse odvisno od časa ter od lastne odločitve. Ko rečeš, to je to! 

Konec. 

 



17 
 

2.2 MENTALNI, PSIHOLOŠKI PROCESI 

 Umetniško izražanje je neke vrste transformacija notranje predelanih idej, prepričanj, 

travm, potrebe po izpostavljanju za umetnika pomembnih dejstev … Ko govorim o notranjih, 

psiholoških procesih, pa mislim predvsem na tiste, ki nastajajo kot posledica življenjskih 

dogodkov. V življenju posameznika se kažejo kot različna negativna duševna stanja in 

onemogočajo normalno funkcioniranje osebe. V umetnosti se to kaže bodisi v ponavljanju 

motivov, materialov … ni pa nujno. Kot primer psiholoških procesov, ki narekujejo umetniško 

delo, sem izbrala delo Josepha Beuysa, Plight, v katerem se po mojem mnenju strne celotno 

umetnikovo bistvo. 

 

 

 2.2.1 Joseph Beuys (1921–1986) 

                       

                      Slika 2.9: Joseph Beuys 

 

 Rodil se je leta 1921 v Krefeldu v Nemčiji. Med služenjem vojske leta 1943 je njegovo 

letalo med rusko in nemško fronto zajela snežna nevihta in je strmoglavilo. Beuysa so baje 

rešili tartarski nomadi. Telesno temperaturo so mu višali z nanašanjem debelih plasti živalske 

maščobe na njegovo telo ter z zavijanjem v klobučevino. Tako so mu rešili življenje, in ta 

dogodek kot tudi vojna sama je gnal njegov ustvarjalni mehanizem do te mere, da je z 

umetniškim izražanjem zdravil svoje psihične travme. Beuys v nasprotju z De Mariem in 

Smithsonom zavrača tehnološko vpletanje v umetniško udejstvovanje, prav tako zavrača 

materializem. Njegova dela se prepletajo z misticizmom, spiritualizmom – predvsem v odnosu 

do severnoevropske živalske mitologije in folklore. (Fineberg, 2000) 
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 2.2.2 Prenos posledic notranjih procesov v fizično stanje 

 Onkraj galerij svoje umirajoče življenje še vedno živijo dela Walterja De Marie in 

Roberta Smithsona, dela Josepha Beuysa pa se mi zdijo v smislu nastajanja, življenja in 

razpadanja zanimiva, ker je tukaj umetnik tisti, ki je z njimi reševal konflikte in travme v 

lastnem boju s preteklostjo. Pri Beuysu je treba na proces gledati iz drugega zornega kota. 

Namreč pri njegovih delih ne gre vedno za transformacijo in spreminjanje, preoblikovanje 

materiala pod vplivom zunanjih dejavnikov, čeprav so tudi ti procesi prisotni. Tukaj se je treba 

osredotočiti predvsem na uporabo materialov, ki se iz dela v delo ponavljajo, a hkrati 

zavzemajo druge oblike, sporočilnost pa prav tako ostane podrejena Beuysovemu tragičnemu 

vračanju na mesto v življenju, ki je poglavitno vplivalo na njegovo poznejše delovanje. 

 

 2.2.3 Plight – mučno stanje, obljuba dolžnost (Lynton, 1994) 

 Delo je nastalo leto pred Beuysovo smrtjo. Gre za dva prostora v Londonski galeriji, 

opažena s svitki klobučevine, v eni je klavir, na njem pa termometer  ter majhna šolska tabla. 

V tem delu je Beuys strnil precejšni del svojih razmišljanj o človeškem hrepenenju, 

sposobnostih ter tudi o zatiranju. (Fineberg, 2000) 

 

Slika 2.10: Plight, 1985 
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 Na prvi pogled to delo ne spada v to diplomsko nalogo, katere glavni cilj je opazovanje 

transformacije materialov bodisi skozi umetnikovo obdelavo in časovno izpostavljenost 

zunanjim dejavnikom. Pa vendar je to delo na neki način prav tako rezultat procesa. Procesa, 

ki je trajal vrsto let. Zunanji dejavnik tukaj je umetnikovo udejstvovanje v tragičnih 

življenjskih obdobjih. To delo je rezultat umetnika samega, ki je sam po sebi nekako tudi 

umetniško delo. Beuys je umetnost živel, umetnost je bil on sam in on je bil tisti, ki je umetnost 

ustvarjal. Potemtakem je Plight končni produkt procesa znotraj Beuysa, ki je bil nekako tudi 

umetniški material in se je v življenju spreminjal pod vplivi zunanjih dejavnikov. 

 Plight – varna soba, v njej se čas ustavi. Če je moč pri obisku dela Lightning Field za 

trenutek uzreti – dojeti neskončnost, potem je v Beuysovem delu moč ujeti – doživeti trenutek. 

Zvočno izolirani sobi, meja med dinamiko zunaj in med časom, ki se ustavi, znotraj. Nič se ne 

dogaja, klavir stoji, šolska tabla, položena nanj, miruje, termometer ne meri ničesar. Pa vendar 

material, ki je fizično pri vsakem Beuysovem delu drug, igra drugačno vlogo, idejno ostane – 

klobučevina. Zaščita – sprejema zvoke od zunaj, jih nekje v jedru zadrži ali celo odbije, ne 

vem, in omogoči obiskovalcu zatohlo, tiho, morda utesnjeno ali celo varno občutenje v 

notranjosti umetniškega dela. Po drugi strani pa, predvidevam, je zadrževanje v tem prostoru 

mučno, človek je vržen v okolje, ki mu je tuje. Tukaj se sreča sam s seboj. Tukaj lahko sliši 

lastne misli in tukaj je območje, kjer je dovoljeno strahovom, da pridejo na plano. Mislim, da 

se je Beuys tega zavedal, predvidevam, da je v to sobo vnesel vso svojo preteklost, in menim, 

da je bilo to zanj spiritualno odlagališče travm iz preteklosti. 

 Zatorej je tudi to delo izpostavljeno spreminjanju, sicer ne v fizičnem smislu, ampak v 

spiritualnem. V sobah so ostajale in se prepletale sledi energij, ki so jih oddajali ljudje ob 

obisku razstave.  

 

 2.2.4. Za konec 

 Boysova zgodba o preživetju, bodisi izmišljena ali dejanski dogodek, me vedno znova 

pritegne. V mistično tančico ovita romantična zgodba o preživetju človeškega organizma s 

pomočjo domorodnih plemen, njegovo vstajenje v druge mentalne dimenzije ter vseživljenjske 

travme, ki spremljajo umetnika kot nekakšni paraziti. Opis De Mariinega dela zgoraj bi lahko 

na tem mestu podala kot opis notranjih procesov, ki preplavljajo človeka v življenju. Lupina 

se bistveno ne spreminja, vsebina pa vsekakor. 
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 Menim, da se vsi na poti skozi ero, ki nam je dana na zemlji, srečujemo z dogodki, ki 

nam usmerjajo življenje. Negativno usmerjeni, dramatični so tisti, ki terjajo globljo obravnavo. 

Psihoanalitik Freud umetniško izražanje pojmuje kot notranji vzgib, potrebo, ki jo umetnik 

zadovoljuje s fizično realizacijo v umetniškem delu in s tem razrešuje notranje potlačitve, 

travme ter prvobitno živalsko spolno slo (zelo na splošno). Intenzivnost in posledice 

travmatičnih dogodkov imajo pri vsakem človeku drugačno intenziteto, prav tako so povsem 

subjektivne in zahtevajo različno obravnavo. Sama sem med ustvarjanjem glinenih figur vanje 

vnesla dobršen del tistega, kar je prihajalo na površje v trenutkih, ko sem ostala sama s svojimi 

mislimi. Zame je bil to začetek notranjega procesa, ki je vodil do današnjega zaključka. 

Preteklosti ne morem spremeniti, lahko pa spremenim pogled nanjo. Lahko jo sprejmem in 

živim vsak trenutek posebej, tukaj, zdaj (vsaj v teoriji) … 

 

2.3 MANIPULIRANJE Z NARAVNIMI MATERIALI TER 

IZPOSTAVLJENOST NARAVNIM PROCESOM V SLIKI 

 Na procese v umetniškem izražanju lahko gledamo iz različnih perspektiv. Naslednji, 

o katerem bom govorila, se začne že pri iskanju snovnega materiala v naravi. Slikarji se po 

navadi srečujejo s površino in materialom, s katerim le-to zapolnijo. Slikarski material – barva 

– je močno podrejen površini, obliki. Bodisi pigmenti in mediji ali pa že v tubo, pločevinko 

zapakirana snov so lahko dostopni v vseh s tovrstnim materialom založenih prodajalnah. 

Slikarji nato barvo v njeni prvobitni obliki, ali redčeni z različnimi tekočinami, ali pomešani 

z drugimi materiali, npr. peskom – za poudarjanje teksture, strukture ali dodajanja na 

materialni, otipljivi vrednosti –, nanašajo na površine ter jo podrejajo oblikam. Manj značilen 

za slikarje pa je postopek, pri katerem se nastajanje dela začne v naravi, v kateri slikar išče 

pigmente v obliki zemlje, jo predela ter izkorišča njene naravne zakonitosti, še predno jo začne 

nanašati na izbrano površino. S tovrstnim slikanjem, ki meji že na reliefe, se je ukvarjal Tone 

Lapajne. 
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 2.3.1 Tone Lapajne (1933–2011) 

 

Slika 2.11: Tone Lapajne 

 

 Tone Lapajne, slovenski kipar in slikar se je rodil leta 1933 v Ljubljani. Kot kipar se 

je izražal v betonu in železu, pozneje tudi v lesu. Bolj znan pa je po svojih monumentalnih 

slikah, v katerih je izražal ljubezen do zemlje. Za svoja dela je prejel številna priznanja in 

nagrade, potoval in razstavljal je tako doma kot v tujini 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Lapajne). Med ustvarjanjem je v življenju kontinuirano 

raziskoval, gradil in nadgrajeval svoj lastni slikarski rokopis, ki je edinstven ter značilen le 

zanj. 

 

 2.3.2 Na meji med slikarskim in kiparskim 

 Pri Tonetu Lapajnetu bi težko omenila eno samo delo. Njegova dela se snovno in 

tematsko tako prepletajo, da je skoraj nemogoče govoriti o enem samem. Lapajnetove slike 

vsebujejo skoraj vse elemente kiparskih del. Imajo svojo maso, obliko (ki jo sicer narekuje 

slikarsko platno), imajo volumen v razpokah, težo, ki je definirana tako z barvo kot z 

večplastnimi nanosi, imajo strukturo, teksturo in ne nazadnje so neke vrste relief. 

 

Iz zemlje sem prišel, 

Po njej grem in 

V zemljo se povrnem … 

  (Tone Lapajne) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Lapajne
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Slika 2.12: Solinska lesena ograda na platnu, 2006 

 

Slika 2.13: Eno od del, ki jih je Lapajne ustvaril na delavnici Genius loci Lera, 2006 

 

 2.3.3. Organsko – anorgansko 

 Organskost tako v motivu kot v materialu. Zemlja. Zemlja kot vir življenja, zemlja kot 

sredstvo za umetniško izražanje. Lapajne je že v mladih letih eksperimentiral z zemljo. Slikar 

pri slikanju navadno pripravi površino, barve čopiče ali druge pripomočke ter začne delo. 

Lapajne je izbral drugačen pristop. Slikanje se je pri njem začelo z iskanjem materiala – 

zemlje. Odkrival je različne odtenke, med drugimi tudi kot oglje črno barjansko ter belo – 
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barjansko polžarico, ki vsebuje drobne lupine polžkov. Z mletjem, sejanjem in vezivom je 

tako dobil čisto belo barvo. Uporabljal je tudi kristale soli, toda ne kot pigment, ampak kot 

reprezentacijo Sečoveljskih solin ali soli nasploh. (Tone Lapajne, 2009) 

 Neorgansko snov – zemljo – je v procesu iskanja, soltiranja pigmentov, drobljenja, 

sejanja ter mešanja z vezivom (tudi s stopljeno plastiko) spremenil tako v elementarni osnovi 

kot namembnosti. Postala je sredstvo za interpretiranje avtorjevih idej, postala je 

komunikacijski kanal med umetnikom in gledalcem. Prav tako je nekako s prehodom iz 

naravnega okolja na platno ter z vstopom v galerije spremenila svojo elementarno funkcijo, 

čeprav je Lapajne z njo ponazarjal njo samo. 

 Lapajne je kombiniral ter nanašal različne odtenke predvsem toplih barv v plasteh, 

drugo ob drugo ali čez drugo. Tako so nastale debelejše plasti, ki so izpostavljene soncu in 

toploti med sušenjem razpokale. Material je med nanašanjem in sušenjem spreminjal svojo 

sestavo. Debelejše plasti so pod vplivom tenzije, ob hlapenju tekočin tvorile globoke brazde, 

tanjše so popokale bolj enakomerno in bolj na gosto. Površina je dejansko razpadala, se krčila, 

a je hkrati ustvarjala novo celoto, katere glavni element so postale razbrazdane linije  

organskega propada. Nastala je reliefna površina. Kot celota dela delujejo kot madeži izbranih 

barv, omejeni z največkrat organsko obliko ter orisani s temno aktivno linijo. Tudi površine, 

ki povezujejo elemente na slikah, so od daleč prepredene s tankimi ali debelejšimi črtami in 

delujejo že skoraj kot vzorec. Lahko bi jih celo primerjali z gramatiko impresionistov, npr. z 

Degasem ali Van Goghom. 

 Pogled od blizu pa razkrije posledice celotnega procesa nastajanja dela. Detajli so 

skrbno načrtovani, dobršen del je seveda odvisen od snovnosti, pa vendar, vdolbine, prazni 

prostori med plastmi, zareze – so posledica premišljenega nanašanja in kombiniranja različnih 

vrst ter debelin nanosa zemeljske barve, brazde omejujejo delce različnih barv in oblik, ki se 

tridimenzionalno dvigujejo na površje. Vsak delec ima svojo obliko, svojo maso, v celoti pa 

tvorijo pokrajino, ki spominja na razpokana tla zbite zemlje. 

 

 2.3.4 Zemlja 

 Zemlja, neprekinjen krogotok, vez med življenjem in smrtjo. Začetek, konec, vezni 

člen. Razpoke, poti, raztrganine v Lapajnetovih delih so tisti element, ki moje skulpture 

nekako povezuje z njegovimi deli. Struktura Lapajnetovih slik je sicer podrejena vsebini, v 

mojem delu pa je struktura tista, ki narekuje obliko. Tudi obravnava in obdelava materiala sta 

http://www.ednevnik.si/entry.php?w=sailor565&e_id=92564
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pri Lapajnetu drugačni kot pri meni. Vseeno pa uporabljava v bistvu podoben material, ki ga 

na koncu sušiva in prepuščava naravnim procesom ob sušenju prosto pot. Lapajne je ustvarjal 

mistične krajine, ki jih je nemogoče brati analogno. V njih so poleg vizualnega učinka prisotne 

sledi zgodovine, ki se manifestirajo v materialih, ki jih je uporabljal. V zemlji se odslikavata 

življenje in smrt vseh živih bitij. Gre za fizično transformacijo, ki deluje na principu 

ponovnega vstajenja. Smrt je tisto, kar omogoči rojstvo. Smrt hrani življenje, razpadanje ni 

nujno zlo, je gnojilo, je hrana ... To mogočno kroženje, prehajanje iz različnih stanj v neke 

druge dimenzije ter spet nazaj v drugi obliki, to se mi zdi res neverjetno naključje. V vesolju, 

katerega dimenzije je nemogoče dojeti, se zgodi planet Zemlja. Na tej zemlji se zgodi človek, 

človeško bitje, enkratno, neponovljivo, ki je zmožno dojemati samo sebe, svoje življenje, 

svojo minljivost … res veliko naključje. Če poskušam dojeti veličino obstoja zemlje na sploh, 

mi je povsem jasno, da potrebuje človek nekaj, kar mu da oprijem, da osmisli to naključje. 

Neko oporo, obljubo, da njegova pot skozi življenje ni le del naravnega ravnovesja, da s smrtjo 

ni konec ter da njegovo delo in trud nista zaman. Še bolj kot lastna minljivost človeka bega 

minljivost ljubljene osebe. Kot sem že omenila, sama nisem verna, a so bili trenutki v mojem 

življenju, ko sem dneve preživljala v bolnišnici ob postelji svoje hčere, majhnega 

nebogljenega bitja, in v mislih ponavljala: Bog (katerikoli že), prosim, prosim … sprejmem 

vse, samo naj preživi! Mislim, da sem takrat resnično začutila, kako majhni smo, kako 

nepomembni in kako tanka je meja. Mogoče se zato tako radi zatekamo k zemlji, trdni osnovi, 

ki je bila, je in bo … 

 

2.4. MEHANSKI PROCESI 

 Odsotnost umetnikovega dotika, njegove roke, odpovedati se manipulaciji. Izhajati iz 

materiala, pustiti, da material prevzame odgovornost za svojo obliko. Neosebno kot orodje za 

izražanje resnice. Počivavškov pristop se mi zdi izjemno zanimiv. Proces, v katerem mehansko 

oblikuje material, sledi procesa pa izkorišča za pripovedovanje zgodbe. Povsem objektivno. 

Snovno v materialnem smislu je to seveda mogoče, vendar je objekt v svojem bistvu produkt 

subjekta, zato vseeno dvomim, da je pri nastajanju svojih del Počivavšek vpleten zgolj kot 

manipulator orodja. 

 

 

 



25 
 

 2.4.1. Matjaž Počivavšek (1955– ) 

 

Slika 2.14: Matjaž Počivavšek 

 

 Matjaž Počivavšek je slovenski kipar, rojen 1955 v Ljubljani. Kot sam pravi, rad dela 

s plemenitimi materiali. Za kovanje najraje uporabi železo korten (zmes jekla, bakra in 

fosforja, ki je odporna proti koroziji, v stiku z zrakom tvori rjo, ki deluje kot zaščita pred 

nadaljnjo oksidacijo) (Korten, b. d.), za izražanje v lesu uporablja ebenovino, posebne vrste 

istrski marmor mu služi za izdelavo kamnitih objektov, kadar pa vliva, ima najraje bron in 

srebro. V dokumentarni seriji Zapeljevanje pogleda odpre vrata svojega ateljeja, ki spominja 

na industrijski obrat, v katerem se dogajajo alkimistični procesi za pretvorbo surovin v 

umetniške tvorbe. Material je v njegovem delovanju tisti, ki mu je podrejeno vse drugo. 

Oblika-forma, ideja, vse je odvisno od materiala, ki ga izbere za svoje izražanje (Zapeljevanje 

pogleda, 2014). 

 Pri izdelovanju kipa se izogiba dotikanju, iz procesa izolira roko, ker kot sam pravi: 

»Modeliranje z roko je zelo podobno retoriki. Če pogledamo mit umetnikove genialne roke, 

roka nadomešča besedo. Zato sem jo povsem izvzel iz procesa dela, da bi materija lahko 

spregovorila sama zase.« (Šenica, 2016). 

 

 2.4.2 Proces v mehanski obdelavi materiala 

 Počivavšek uporablja mehanske postopke in stroje za realizacijo svojih del. Pri 

umetniškem izražanju so pomembne predvsem večkratne ponovitve postopkov kot princip za 

uresničitev želenih rezultatov. Vseskozi pa je proces delovanja podrejen elementarni 

značilnosti materiala. 

http://www.corten.si/
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 Kovanje na primer se podreja agregatnemu stanju železa. Fascinantno se mu zdi, kako 

je mogoče, da snov, ki je v svoji osnovi v normalnih razmerah tako trda, neuničljiva, postane 

s segrevanjem voljna, prilagodljiva, skoraj tekoča – kot puter, pravi sam. Obdelava segretega 

materiala zahteva posebne tehnološke rešitve. Zato je nujno vključevanje mehanizacije. 

Železne skulpture so težke, večinoma tudi velike, nemogoče bi jih bilo kovati tradicionalno. 

Potrebni so velike peči, mehanska kladiva, posebne sekire, da lahko steče spreminjanje 

surovega materiala v želeno formo. Počivalšek opozarja na detajle svojih del. Na ostanke, sledi 

kovanja. Na drobne napake, ki so na formi pustile raztrganine, pri sekanju po robovih ostanejo 

razbrazdane površine, razcefrani šivi pa omogočajo pogled v strukturo kiparskega dela. Tudi 

forma kot celota je podrejena značilnostim materiala. Kovanje je časovno omejeno, material 

se ohlaja in trdi, to pa pušča posledice, ki se kažejo v izkrivljanju geometričnih form. Kocko 

na primer »zategne« kovanje po robovih, tako da izgubi svojo glavno značilnost – geometrično 

pravilnost z rahlo spiralno rotacijo robov. Material, v tem primeru železo, se tako spremeni v 

umetniško formo, ki potrebuje na koncu še prostor v bodisi urbanem, notranjem ali naravnem 

okolju. Počivavšek pravi, da svojih del ne vsiljuje v okolje, temveč jih podredi, nekako 

poskrbi, da ne izstopajo, ne motijo, temveč delujejo kot znak, ki samo namiguje na njihovo 

eksistenco (Zapeljevanje pogleda, 2014). 

 

 

Slika 2.15: Atelje pod Rožnikom 
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Slika 2.16: Forma viva, Ravne, 1989 

 

 2.4.3 Nesos/Otok 

 V moderni galeriji v Ljubljani, v sklopu serij komornih razstav novejših del slovenskih 

umetnikov pod skupnim imenom Iz ateljeja, se je letos (2016) zgodila razstava Matjaža 

Počivavška z naslovom Nesos/Otok. Tukaj je prvič razstavil svoja dela v vosku (V. U., 2016). 

 Vosek, prehodna faza vlivanja v kovine. Vosek je na sobni temperaturi material, ki je, 

kot pravi Počivalšek, nekje vmes. Vedno med trdim in tekočim stanjem, se paca, se prijema 

na prste, lima. Ta lastnost, to lahkotno prehajanje iz agregatna stanja je idealna lastnost za 

vlivanje kovin (Zapeljevanje pogleda, 2014). 

 Kot material, ki bi samostojno reprezentiral sam sebe ter se nekako transformiral v 

umetniško delo, pa se uporablja redko, vsaj ne v svoji prvobitni obliki. Počivavšek pa je naredil 

prav to. Vosek kot krhek, občutljiv material je postavil na razstavo v svoji prvobitni obliki, 

zavarovanega v pleksi škatlah. Neke vrste voščene risbe, ki razkrivajo notranjo strukturo 

materije v svoji elementarni zamrznjenosti nekje vmes (Abrahamsberg, 2016). 

 Material se je iz tekočega stanja počasi v s pleksisteklom omejenem prostoru 

spreminjal in trdil. Med vlivanjem pa so ostali zapisi trenutnega stanja materiala, ki se dviga 

do površja, do točke, ko napolni praznino ter se prelije čez. Preliti rob, ki ostaja, je razcefrana, 

razpadajoča vez med umetniškim delom in snovnim materialom. Hkrati se v njej manifestirata 

ista ta krhkost in občutljivost materiala, o kateri govori Počivalšek, ki je sicer pri v škatli 

zavarovanem vosku ni opaziti. 
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Slika 2.17: Matjaž Počivavšek 

 

Poleg voščenih risb in fotografij (nekakšnih zapisov v pesku iz leta 1980, ki jih je avtor kot 

projekt land art ustvaril na Kreti) pa je Počivavšek na ogled postavil tudi štiri skulpture, vlite 

v bron. Na prvi pogled spominjajo na kamnite tvorbe. V resnici gre za odlitke voska. Ostanki 

voska, ki so posledica spodletelega, neuspešnega odlivanja, so dobili svoj kalup in odlitek v 

bronu ter postali umetniško delo (Abrahamsberg, 2016). 

 

 

Slika 2.18: Nesos/Otok, detajl, 2016 

 

 Nastajanje teh odkruškov je destruktivno in naključno. Tako oblika kot tekstura sta 

prepuščena zgolj udarcu kladiva. Tudi tukaj se umetnik vzdrži osebnega stika in prepusti 

materialu, da deluje v skladu s svojo strukturo. Avtorjev dotik se izrazi samo v selekciji kosov, 

ki so po njegovem primerni ter zanimivi za odlivanje v bron. Bronaste skulpture vsebujejo 
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detajlne opise procesa, ki je oblikoval teksturo ob lomljenju voska. Gre za organske šive, ostre 

nazobčane robove, razpadajoče površine, nasilno ločene od celote, in hkrati za gladke dele 

oblik, rezultat in pričevanje o tekočem stanju materiala. 

  

 2.4.4 Osebno – neosebno 

 V nasprotju z mojim delovanjem med nastajanjem praktičnega dela, kjer se med 

izdelavo pod pritiskom ter raztezanjem materiala z rokami tvorijo posamezni elementi, 

Počivavšek pristopa k izdelavi svojih del iz povsem drugega zornega kota. Vseeno pa menim, 

da gre za podoben končni rezultat v smislu uničenja, razpadanja in vnovičnega idejnega 

življenja materiala v novem kontekstu. 

 Čeprav Počivavšek stremi k ohranjanju elementarne govorice materiala, pretvarja z 

lastno energijo dele razbitega voska v drug material ter jih postavi v galerijsko okolje, kjer 

navidezno reprezentirajo drug naravni element. Delujejo kot vulkanske kamnine. Jaz pa sem 

kot del procesa izdelave serije glinenih gmot svoje elemente postavila v tri različna okolja. 

Njihova vsebina se ni opazno spreminjala, prirejena je bila le količina, se je pa ob njihovi 

prisotnosti spreminjalo okolje. Vseskozi pa se mi zastavlja vprašanje o meji med razpadanjem, 

umiranjem in transformacijo v novo življenje. Vosek pri Počivavšku je neke vrste odpadni 

material, posledica neuspelih poskusov v neki drugi zgodbi. S tem ko mu kipar spremeni 

namembnost, in to s fizičnim uničenjem, razkosanjem, mu vdahne novo življenje, pa spet le 

za kratek čas, saj ga nadomesti s kovino, ki jo razstavi kot odsev nekega procesa. In tudi tukaj 

lahko sklenem, da je proces kot princip oblikovanja nekega dela hkrati in začetek in konec ter 

spet začetek v življenju umetnika in umetniškega dela. Mogoče lahko umetnik nekako 

neosebno, objektivno interpretira procese med delovanjem, ustvarjanjem, vendar sklepam, da 

v bistvu neosebno ustvarjanje umetniškega dela ne more obstajati. Takoj ko je pri izdelavi 

navzoč človek – subjekt, s svojo navzočnostjo in odločitvami oblikuje material ter z njim 

manipulira in tako usmerja delovanje v želeno smer. 

 

 

 

 

 



30 
 

2.5. PROCES UMETNIKOVEGA FIZIČNEGA, CELOSTNEGA 

POSEGANJA V MATERIAL 

 Ko govorim o kiparjevem celostnem poseganju v material, mislim na fizični stik, na 

prenos energije umetnika v anorgansko snov. Gre za proces med pripravo materiala. Za 

moment v umetnikovem fizičnem poseganju, kjer na določeni točki prekine svoje delovanje 

ter osnovno karakteristiko materiala izkoristi in preobrazi kot samostojno umetniško 

skulpturo. 

 

 2.5.1. Jakov Brdar (1949–) 

 

Slika 2.19: Jakov Brdar 

 

 Jakov Brdar, rojen leta 1949, je slovenski kipar hrvaškega rodu. V svojih delih išče 

predvsem proporce, naravne proporce na podlagi lastnega telesa. Glina zanj pomeni prenos 

fizične energije. Pri oblikovanju je strasten, v nasprotju s Počivavškom sta roka in masa celega 

telesa medij med idejo in materialom. Deluje nekje vmes, med figuraliko in abstraktnim 

izražanjem. Abstraktno v smislu tekstur, struktur in detajlov, ikonično pa v vizualni 

prepoznavnosti celote/delov telesa. Motivi so mistični, povzema jih iz antične mitologije, 

kozmosa, duhovnosti (Medved, 2000). Pri Brdarju je zanimiva priprava gline. Za manjše 

objekte glino, kose gline namaka v vodi ter jih oblikuje z rokami. Simetrično oblikovane kose 

med seboj po potrebi spoji ter jim doda detajle tudi tako, da razteguje material kot žvečilko, 

nato jih še dodatno zgladi ali deformira. Podobe se mu brez vnaprejšnjega načrta rojevajo v 

rokah. Pri večjih delih pa se loti materiala povsem drugače. Preden začne glino modelirati, jo 

zmeša z vodo do na pol tekočega stanja ter gnete z nogami. To gnetenje da tudi 700 kg 
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materiala naenkrat, pušča v gneteni glini edinstvene sledi. Odvisne so od gostote gline, od 

smeri gnetenja, tudi od intenzivnosti in hitrosti pritiska. Sam pravi, da se material med 

gnetenjem z nogami spremeni v nekakšno živo materijo, v neke vrste testo (Zapeljevanje 

pogleda, 2011). 

 

 2.5.2 Testo 

 In to testo je tisto, kar se mi zdi pri Brdarju najbolj fascinantno. Linije, ki imajo svoja 

bežišča, tekstura, ki se v mirovanju razteza ter rahlja vzorec, struktura na mestih, kjer je 

izstopila noga, vrtinci, dramatičnost, prepletanje, skoraj baročne podobe, vse to priča o 

procesualnem spreminjanju testa pod vplivom umetnika in časa. Brdar je nekaj teh tekstur 

odlil v mavec in tako ujel trenutek, kot bi ga posnel s fotoaparatom. Glina je nadaljevala svoje 

poslanstvo in se prelevila v kipe, ostala pa je sled, zapisana v mavcu. 

 Brdar teh odtiskov, odlitkov nikjer ne reprezentira. So naključja, ki se dogajajo pri 

mešanju, gnetenju gline. Odlitki, negativi in pozitivi ostanejo v kiparskem ateljeju. Kot 

fotografski material sem jih zasledila le v monografiji Jakova Brdarja, delo Andreja Medveda. 

Pa vendar se mi zdijo zanimivi kot samostojni objekti, četudi ostajajo na mestu, kjer so nastali, 

in pričajo o trenutku, v katerem se je kipar odločil prekiniti gnetenje ter na gmoto gline zliti 

mavec. 
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Slika 2.20: Jakov Brdar, Testo  

 

 2.5.3 Pristop do priprave materiala kot posledica psiholoških procesov 

 V intervjuju za Delo je dejal: »Ko pada toča, se spremenim vanjo in uničujem.« 

(Čakarić, 2012). Menim, da je v to izjavo ujel bistvo lastnega pristopa do oblikovanja 

materiala. Prav ta strast, surova moč, boj z materialom ter s samim seboj so kvalitete, zaradi 

katerih sem Brdarja uvrstila v to delo. Čutnost, fizična vpletenost, agresija, gola moč, nadvlada 

… pojmi, ki pri socialno inteligentnem človeku niso vedno kvaliteta, so pa sestavni del 

njegove notranjosti. Brdar je v svojem delovanju našel ventil za konstruktivno sproščanje te 

energije. Če na tej točki znova omenim Beuysa in obravnavanje psihološkega procesa, 

zaznamovanega z nekim življenjskim dogodkom, sklepam, da gre pri Brdarju za podoben 

trenutek. Beuys uporablja vedno iste materiale kot sredstvo za spoprijemanje s svojimi 

notranjimi procesi, Brdar pa prvinska občutenja, čustva, čutno prenaša v material ter tako 

presega človeško živalskost, jo kroti in iz nje ustvarja umetniška dela. V mojih delih je ta 

priprava materiala potekala veliko bolj kontrolirano. Gnetenje gline, določanje mehkote, trdote 

je bilo že vnaprej določeno z obliko ter strukturo in teksturo, ki sem jo želela pri posameznem 

elementu izraziti. Vsekakor pa je bilo tudi pri mojem delo čutiti prenos notranjih dialogov na 

material, zato so elementi iz serije glinenih gmot lahko kadarkoli samostojni elementi, tako 

kot Brdarjevi odlitki v mavec. 
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2.5 NADZOROVANA OBDELAVA MATERIALA 

 Nadzorovana obdelava materiala je proces, v katerem ni prostora za ekspresivne 

momente. Delo je vnaprej določeno, elementi so že v izdelavi podrejeni končni obliki, sama 

oblika pa prezentira nekakšno čustveno stanje, ki je skoraj v celoti nadzorovano. 

 

 2.5.1 Tone Demšar (1946–1997) 

                      

                     Slika 2.21.: Tone Demšar 

 

 Tone Demšar, rojen leta 1946 v Ljubljani, je ustvarjal predvsem malo plastiko in 

reliefe. Za svoje delovanje je izbiral naravne materiale, kot so glina, les in kamen 

.(https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Dem%C5%A1ar) 

 Najbolj znana dela Demšarja so njegove Zloženke ter številne variacije na to temo 

(Krečič in Demšar, 1996). 

 

 2.5.2 Izkoriščanje značilnosti materiala 

 V čem se najbolj razlikuje od Brdarja? Brdar je v oblikovanju materiala ekspresiven, 

Demšar natančen, celo zadržan, Brdar s svojimi skulpturami včasih celo agresivno posega v 

prostor, Demšar elemente zloži v nekakšno pravilno obliko, v prostor silijo le deli form, ki se 

jim se uspe zmuzniti iz določenih okvirjev. Brdar se poigrava z gravitacijo, gre čez fizikalne 

meje forme, Demšar pa svoja dela prepušča njihovi lastni težnosti ter jo z izkrivljenimi 

oblikami tudi potrdi. Navsezadnje Brdar material, glino, uporablja za izdelavo negativov in jo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Dem%C5%A1ar
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nato povrne v prvobitno stanje ali jo pusti, da se posuši, da počasi poka ter razpada, se 

spreminja v prah. Pri Demšarju pa je glina osnovni material. Demšar jo žge ter jo pretvarja v 

keramiko. 

 

 

Slika 2.22: Zloženka, 1985 

 

 

Slika 2.23: Zloženka z riževo slamo, 1987 

 

 Demšar je svojem umetniškem ustvarjanju razvil poseben rokopis. V kiparstvo je 

vnesel keramiko in jo kombiniral z različnimi materiali. Kar je nekonvencionalno pri 
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njegovem izražanju, je to, da glinenih izdelkov ni samo žgal, temveč je material najprej 

oblikoval po principih oblikovanja glinene posode na kiparskem vretenu. Posode, oblike, ki 

spominjajo na vrče in skodele, je strnil v različne geometrijske forme ter pri tem izkoriščal 

elastičnost gline. Glinene objekte je namreč združeval tako, da jih je deformiral na način, kakor 

da nanje pritiska sila teže zgornjih ter jih mečka pod seboj. 

 Njegova dela so zanimiva tudi zato, ker zavajajo gledalca. Predmeti, črepinje delujejo 

kot nekakšni ready made, zloženi, stisnjeni v isti prostor. Žgana glina s svojo žgočo oranžno 

barvo ter temnimi, senčnimi deli, ujeta v material, ki ne spada v keramično peč (vrvi, les, 

riževa slama), prenaša silo gravitacije, se ji upira ter sili navzven v prostorih, kjer ni omejena. 

Deluje kot kompozicija žive materije, zamrznjene (žgane) v trenutku, pred dokončnim 

sesedanjem, razpadanjem, kipenjem … (Krečič in Demšar, 1996). 

 Proces pri nastajanju Demšarjevih del torej temelji na izkoriščanju tehnik, ki niso 

značilne za kiparsko prakso. Njegova dela delujejo, kakor da so podlegla sama sebi, čeprav jih 

je avtor skrbno oblikoval v razpadajoče, uničujoče stanje. 

 

 2.6.4 Transformacija 

 Organskost, ujeta v kristaliničnih formah. Človek, ujet v lastnem telesu, človek, ujet v 

lastnem življenju, ter nazadnje človek, ujet v neizbežnem koncu. Dela Toneta Demšarja se mi 

zdijo zanimiva, ker so v njih združeni različni principi oblikovanja materiala. Na neki ravni je 

zaznati industrijsko naštevanje, množenje elementov in njihovo pakiranje v končni proizvod. 

Tudi sama sem pri svojem izražanju serijsko naštevala glinene gmote, v primerjavi z 

Demšarjem je že v izdelavi, raztegovanju materiala vsaka od njih dobila individualno lastnost, 

ki se je pozneje združila v neko splošno celoto. Demšar pa je h količinskemu naštevanju 

pristopil industrijsko oz. obrtniško in je kasneje, ko je elemente spojil, vsakemu izmed njih z 

deformacijo dodal vsebinsko vrednost. Tu ne gre le za fizično obravnavo, temveč tudi 

ideološko. Združevanje keramike s kiparstvom. In to precej dobesedno. Posnemanje 

uporabnosti in dekorativnosti in formiranje na višji nivo. Kaj je umetnost, kaj je keramika, 

kdaj je keramika umetnost? Odgovor je preprost ter odvisen od koncepta, v katerega je delo 

postavljeno. Sama sem svoje kiparsko delo prijavila in razstavljala na UNICUM leta 2015, se 

pravi na Trienalu sodobne umetniške keramike. Dela, ki so bila v prvotnem smislu zasnovana 

kot kiparski projekt, so na neki način spremenila svojo osnovno informacijo ter pojmovno 

zaživela z drugačno vsebino. Podobno kot Lapajnetove slike, ki vsebujejo kiparske elemente. 



36 
 

Tudi vsebinsko se mi zdijo dela Demšarja privlačna. Omejenost, utesnjenost, stisnjenost, 

potlačenost, ujetost, beg, svoboda … človek v svojem telesu, človek v svojem življenju ter 

človek z globljim zavedanjem lastne minljivosti. 
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3. SKLEP 

 Vsak umetnik izrablja, uporablja različne materiale na različne načine. Nekateri iz njih 

izhajajo, drugi jih podredijo ideji, vsem pa je skupno, da pri svojem delu načrtno ali ne 

odkrivajo svojstvene tehnike, kako z materialom manipulirati, ga oblikovati, izkoriščati 

obliko, strukturo ter teksturo in ga izpostaviti okolju, ki ga z naravnimi procesi spreminja, 

sooblikuje ali uničuje. Na podoben način človek pretvarja, oblikuje, gnete sebe, zavedno ali 

pač ne. Odziva se na okolje, okolje vpliva nanj, od samega rojstva do smrti … 

 V diplomskem delu sem se poglabljala v procese, ki so glavna sestavina pri nastajanju 

umetniških del. Pri tem so se mi porajala vprašanja, kdaj je proces tisti, za katerega bi lahko 

rekli, da je princip – način oblikovanja dela. Ugotovila sem, da v bistvu ne gre za iskanje 

določenih procesov, ki bi jih lahko izpostavila in jih ovrednotila, saj je že ideja, ki se porodi v 

glavi umetnika, začetek procesa, ki se med delom spreminja, prilagaja, nadgrajuje, zahteva 

svojevrstno obravnavo bodisi v materialu ali obdelavi. Različni so le načini, na katere 

posameznik pristopa k problematiki in materialu. Umetniki, ki se ukvarjajo z zemeljsko 

umetnostjo, prepustijo svoja dela naravnim procesom, drugi v nastajanje dela vključijo svojo 

fizično moč in energijo, nekateri izkoriščajo procese oblikovanja, ki so značilni za obrtniško 

delovanje, neoseben pristop v mehanskih procesih obdelave materiala imajo tretji itd. Nekateri 

umetniki do potankosti nadzirajo material, z njim manipulirajo, drugi se mu prilagajajo in 

razvijajo nove tehnike in pristope k njegovi obdelavi. Na začetku pri snovanju te naloge sem 

bila v dvomih, katera umetniška dela bi najbolje prezentirala naslov diplomskega dela, zdaj, 

ob koncu pa sem dojela, da v bistvu nisem imela težke naloge, ker karkoli bi izbrala, bi 

reflektiralo procese, ki so vedno prisotni kot principi oblikovanja umetniškega dela. Res pa je, 

da sem predstavila različna delovanja, različne pristope in principe, kar je tudi neke vrste 

kvaliteta. 

 Drug vidik procesov pri nastajanju umetniškega dela pa se nanaša na vprašanje, kdaj 

je neko delo dokončano. Pri svojem delu sem bila pri vsakem elementu, ki sem ga izdelala, v 

dvomu; ker sem izdelovala serije, se je to vprašanje nanašalo tudi na količino. Kdaj je dovolj? 

Kje je tista točka, ko lahko rečemo, proces je končan? Razmišljanje pri realizaciji teoretičnega 

dela me je usmerilo v dve smeri. Prvič: delo je končano, ko se posameznik za to odloči; drugič: 

delo ni nikoli dokončano. Na prvi pogled protislovna trditev, razen če se nanjo gleda v smislu 

umetnikovega poseganja v umetniško delo. Ko umetnik konča obdelavo dela, delo živi naprej. 

Procesi, ki spremljajo nastanek nekega dela, nanj ključno vplivajo. Nekateri že med 
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delovanjem umetnika, drugi dela spreminjajo ter oblikujejo potem, ko dobi delo že svojo 

lokacijo. Dejstvo je, da umetniško delo samo po sebi ni le statičen objekt, temveč je živ 

organizem, v katerem se zrcali v čas ujet miselni tok umetnika ter narave same. Delo s tega 

vidika ni nikoli končna forma, nenehno se spreminja –  če se tukaj navežem na svoje delo –, 

zato nameravam svoje glinene gmote poslati na pot. Opremiti jih nameravam z navodili v več 

jezikih, predati turistom v središču Ljubljane ter jih po družbenih omrežjih spremljati v svet. 

 Med pisanjem diplomskega dela pa sem se srečevala s še enim zame bistvenim 

problemom, in to je z zavedanjem minljivosti. Zavedanje o razpadanju, umiranju tako 

umetniških del kot tudi človeškega organizma. Človeštvo v razvitem svetu bega misel o 

neobstajanju. Smrt je eden redkih dogodkov v življenju, na katerega človek nima nikakršnega 

vpliva. Umetniško izražanje je mehanizem, v katerem posredno ali ne umetnik izraža svoja 

stališča ter prepričanja o omenjeni situaciji. Čeprav bežen pogled na umetniška dela mogoče 

tega ne razkrije takoj, se v načinih, motivih, materialih vedno znova najde rdeča nit, ki kaže 

na poglobljeno razmišljanje o problematiki umiranja, razpadanja, razkrajanja. Osebno sem bila 

del procesa dolgotrajnega umiranja. Bila sem priča tako fizičnemu kot mentalnemu 

propadanju osebe, ki je bila počasi izpostavljena razčlovečenju. Takrat so se mi porajale misli, 

ki so se pretvarjale v občutke in ti so preplavljali mojo notranjost z nemočjo, grozo, obupom. 

Kaj ostane od človeka, kaj od tistega, čemur pravimo oseba, ostane v spominu, če si navzoč 

ob njenem razkrajanju. Ostanejo grozni občutki, skriti v podzavest, ki usmerjajo zavedno plat 

življenja ter se uspešno izogibajo izkoreninjenju. V mojih delih in delih drugih avtorjev 

odsevajo tovrstna razmišljanja o propadanju nasploh. Vendar je v umetniških delih vedno 

znova začutiti nekakšno preobrazbo, prehajanje iz nečesa skozi razkroj, skozi proces v nekaj 

drugega. In najbrž je tako tudi s človekom. Rojeva se in umira v ritmu naravnega ravnovesja 

ter živi v svojih delih in spominih še živečih. 

 V praktičnem delu sledi razmišljanje o mojem izražanju v glini. Pregled teoretičnega 

dela, izbor del, avtorjev nekako nakazuje mojo nagnjenost k zemlji, naravi. Zato sem najbrž 

tudi sama za svoje delo izbrala naravni (čim manj predelan) material. Glino. 

Glina je zame zanimiva predvsem zato, ker je večplasten material. Je prožna, elastična, trda, 

tekoča, med sušenjem spreminja obliko. Se krči, poka, drobi. Sušenje je v bistvu prvi del 

razpadajočega procesa. Med žganjem pa se kremen v njej utekočini, spoji med seboj v trdno 

strukturo in nastane nov material. Material zato, ker kar je v umetnosti končni izdelek, je npr. 

v gradbeništvu material za gradnjo. Ta večplastnost materiala, ki med obdelavo spreminja 
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svojo prvobitnost – zemlja je tisto, kar privlači mnogo umetnikov. Sama lahko rečem, da je že 

priprava materiala, gnetenje, namakanje tisto, v čemer uživam. Naknadna obdelava, na katero 

lahko vplivam le delno in je v večini odvisna od drugih dejavnikov, pa je tisto, kar je zame 

osebno pustilo na mojih delih oseben pečat. 
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4. PRAKTIČNI DEL 

 Ko danes čisto pred koncem razmišljam o obdobju, preživetem v kiparskem ateljeju na 

pedagoški fakulteti, se mi zdi, da je to čas iz nekega drugega življenja, življenja neke druge 

osebe. Med študijem sem dobila vtis, da so pri izražanju v umetniškem smislu zelo pomembne 

le likovne zakonitosti, osebni avtorjev pogled, njegova čustvena stanja, nazori pa so nekako 

potisnjeni na stran. Teh pravil sem se vseskozi držala; kadarkoli je karkoli namigovalo na 

osebno noto, sem v kali zatrla, vsaj tako sem mislila. Skozi proces, v katerem je delo nastajalo, 

iz naloge v naloge raslo, sem vedno bolj čutila intimno povezanost z vsakim elementom 

posebej. Nastajali so pod vplivom viharnih čustev, vanje sem vgnetla strahove, bolečino, tudi 

veselje … Vse to se je kazalo v grobih, globokih raztrganinah, v razpadajočih, gnijočih 

razpokah ter v precizno, skrbno zmodeliranih robovih. 

 

 

Slika 4.1: Glinena gmota 

 

 Vse se je začelo s kepo gline, precej trdo kepo. Ko sem jo gnetla, je po robovih pokala. 

Postopoma sem dodajala vodo in jo mehčala ter hkrati razmišljala o danem projektu – interier. 

Kepo sem postopoma oblikovala v kroglo in ne vem zakaj, zarila palec vanjo. Na mestu, kjer 

se je glina najbolj raztegnila, je popokala. Palec sem počasi pritiskala ob stene vdolbine, ki je 

nastala, ter preskušala elastičnost materiala. V dlani sem ustvarjala nekakšno posodico. Tam, 
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kjer je bila napetost največja, je glina še naprej pokala. Ko sem posodico obrnila na glavo, je 

pred mano stala razpadajoča tvorba. To je bila osnova za moje nadaljnje delo. 

 

3.1 IZDELAVA GLINENIH GMOT 

 Ta, prva naloga je bila zasnovana kot umestitev kiparskega dela v notranji prostor, 

interier. Moja glinena gmota pa je bila majhna. Sprva sem razmišljala, da naredim nekaj 

takšnih gmot ter jih sestavim v neko celoto. Problem je bil material. Glina se namreč med 

sušenjem krči in hkrati preoblikuje, še posebno na mestih, kjer so stene tanke. Na tem mestu 

sem se tudi že odločila, do bom gmote žgala, kar je pomenilo dodatna odstopanja.  

 

Slika 4.2: Glinena gmota 2 

 

 Tako sem se odločila, da bom svojemu delu povečala maso s številnostjo. Začelo se je 

oblikovanje, raztezanje glinenih gmot. Gmote so bile različnih oblik, vsaka je imela svojo 

obliko, svojevrstno površino – nekje kvečjemu raztrgano, razpokano, drugje z modelirko 

obdelano, ker so bile votle, je njihov notranji prostor skozi raztrgane površine prehajal v 

zunanjega in obratno ter ustvarjal svetlo – temni kontrast. Ni pa bilo vse prepuščeno naključju. 

Glina sicer ima svoje karakteristike in skrajne meje, do katere je še vedno fleksibilna, hkrati 

pa dopušča precej manipuliranja. Tako sem lahko pri vsaki izmed gmot določala npr. debelino 

stene. Nekatere glinene kepe sem z vodo precej zmehčala in tako z raztezanjem dobila fine, 

drobne razpoke ter zelo tanke stene, spet druge sem oblikovala iz trše gline. Stene so ostale 
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debelejše, razpoke pa grobe, kot nekakšne nasilne raztrganine. Včasih pa je bila glina tista, ki 

je nepričakovano popustila, se strgala. Nekaj gmot je nastalo iz sploščene gline. Te so imele 

več izboklin, nekaj pa jih je bilo sestavljenih iz dveh, treh delov. Naredila sem tudi elemente, 

ki so po svoji obliki spominjali na gosto, tekočo, razgrajujočo se snov. Omenila sem že, da 

sem glinene gmote žgala. Opečnato oranžna barva je postala sestavni element kompozicije, 

gmote pa so ostale zamrznjene – v mojem primeru žgane, v eni od faz razkroja. Če povzamem, 

šlo je za nekakšen proces oblikovanja materiala v neko obliko in hkrati kontrolirano 

uničevanje. 

 

3.2 POSTAVITEV DELA V NOTRANJI PROSTOR 

 

Slika 4.3: Postavitev glinenih gmot v interier 

  

 Naslednja zadeva je bila umestitev dela v notranji prostor. Oblika celote je bila 

zasnovana kot skupek manjših delov, ki se širijo v prostor. V idealnih razmerah bi delo 

postavila v prostor bele barve z belimi podstavki. Kompozicija bi tvorila močan svetlo-temni 

barvni kontrast s prostorom. Ker te možnosti nisem imela, sem improvizirala. Kot sestavni del 

kompozicije sem uporabila dva bela podstavka. Sprva sem nameravala elemente speljati samo 

po tleh, vendar se mi je zdelo, da nujno potrebujejo vertikalo, da bi delo delovalo bolj 

razgibano. Podstavka sem prislonila ob steno in jo tako povezala s kompozicijo. Delo je bilo 

z ene strani omejeno, delovalo je, kakor da ga stena odriva, na drugi strani pa se je širilo in 
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prehajalo v prostor, ki pa ga je nevidno potiskal nazaj proti steni. Zdelo se je, da se lahko 

neovirano giblje le v neki črti naprej. Na belem podstavku so gmote delovale kot samostojni 

elementi. Zlahka bi bila vsaka kepa samostojno likovno delo. V celoto sta jih povezovala le 

na videz tekoča elementa, ki sta usmerjala ter poudarjala gibanje. Ko pa so gmote prešle na 

parketna tla, so kar naenkrat izgubile individualnost, zmanjšal se je kontrast in takrat je bila 

njihova številnost tisto, kar je poudarjalo ter opisovalo kompozicijo. 

 

Slika 4.4: Postavitev gmot v interier 2 

 

 Če na tem mestu kot primerjavo razstavljenega dela v interierju podam iste elemente, 

razstavljene v drugem prostoru, se situacija popolnoma spremeni. Glinene gmote sem namreč 

postavila v kompozicijo na ogled tudi v avli pedagoške fakultete. Do takrat so se precej 

namnožile. Prav tako sem uporabila podstavka kot osnovo in prav tako sem nanju nanizala več 

ali manj statične pa tudi dinamične elemente. Razlika je bila samo v prostoru. Avla je namreč 

velik prostor, svetloba je bila umetna, pod podstavkom so bile stopnice. Gmote sem s 

podstavka po stopnicah speljala v sredino razstavnega prostora. Ni bilo belih sten, ki bi 

stabilizirale in orisale kompozicijo. Tla so bila svetleča, vzorčasto sivkasta, stopnice rjave. 

Zgodilo se je to, da je delo po mojem mnenju razpadlo. Čeprav je bilo elementov veliko, se je 

celotna kompozicija nekako izgubila v prostoru. Po drugi strani pa je prav ta raznolikost 

podlage, ki je delo nekako delila na tri dele, pripomogla k povsem drugačnemu doživljanju 

glinenih kep. Gmote na belem podstavku so napovedovale začetek poti. Tukaj je kontrast med 

obliko ter teksturo gmot in bele gladke površine podlage (podstavka) prišel najbolj do izraza. 

Organske gmote so potovale naprej do temno rjavih stopnic. Na tem mestu je zažarel barvni 
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kontrast. Gmote so postale kar naenkrat nasičene z oranžno barvo v primerjavi s podlago. 

Gmote, ki pa so bile postavljene ter speljane proti sredini avle, so se napajale z umetno 

svetlobo, vendar je bil prostor prevelik, da bi prav posebno izstopale. Gledalec jih je namreč 

opazil šele takrat, ko se je ob kakšno spotaknil. Pogled od blizu pa je bil nekaj povsem drugega. 

Svetleča se, umetna podlaga v nasprotju z organskimi razpadajočimi gmotami. Štrlele so iz tal 

in jasno nakazovale, da niso del tega prostora, da ne želijo biti tukaj. Majhne ranljive in 

neopazne po eni strani ter številne, opazne in zanimive za ljudi, ki so jih hoteli opaziti. 

 

Slika 4.5: Detajl 
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3.3 POSTAVITEV DELA V ZUNANJI PROSTOR – EKSTERIER 

  

Slika 4.6: Glinene gmote v naravnem prostoru 

 

 Drugi del naloge je zahteval umestitev dela v zunanji prostor. Izdelovanje glinenih 

gmot se je nadaljevalo. Glina se je pretvarjala v kepe, kepe v razpokane čašice različnih oblik 

in tekstur, te so se sušile ter med sušenjem še naprej spreminjale obliko in na koncu so se ob 

petkih žgale. Ker živim v neposredni bližini parka Tivoli, sem se odločila, da v njem najdem 

prostor za postavitev kompozicije. Ker sem že v prvotni nalogi uporabila podstavka kot del 

kompozicije, se mi je zdelo logično nadaljevanje, da svoje delo postavim na višino in ga 

spustim iz nje. Odločila sem se, da bo začetek poti mojega dela na drevesu. Izbrala sem drevo 

ob glavni sprehajalni poti, mislim, da je bila vrba. Veje okrog debla so segale prav do tal in 

nekako omejevale mini galerijo znotraj krošnje. Drevo je bilo razvejano, veje so se nežno 

diagonalno spuščale proti zemlji. Nujno sem potrebovala še dodatne elemente. Glino sem 

oblikovala v obliko kapelj z enako razpokano teksturo, naredila pa sem tudi element, ki je več 

kot očitno nakazoval smer gibanja. Nekakšno bulo z repom. Ta je pomenil začetek 

kompozicije. Sledila sta elementa, ki sta se držala veje in hkrati polzela proti tlom. Vertikalno 

pod njima pa sta v zraku viseli kaplji, prva je bila del elementa na drevesu, drugo je vleklo 

proti tlom. Glinene gmote na tleh sem postavila v vijugasto vrsto, ki se je vila proti odprtini v 

krošnji. Elementi na drevesu in v zraku so se zlili z okoljem, drugi na tleh pa so kljub organski 

obliki stali na goli zemlji kot nekakšni tujki. Odsevali so mrgolenje igre sončne svetlobe in 

senc. Čeprav v mirovanju, se je zdelo, da se gmote neprenehoma gibljejo. Tiste na izhodu, ki 

so bile neposredno izpostavljene soncu, so zažarele v ognjeni barvi. 
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Slika 4.7: Glinene gmote v naravnem prostoru 2 
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 Že element zemlja kot bistvo vsega živega je dovolj za ustvarjalno mišljenje. Morda je 

zato glina kot osnovni material v tej nalogi tako uporabna. V stiku z njo človek preprosto 

začuti prvinskost obstoja, oblikovanje in gnetenje pa vsekakor vplivata blagodejno na vse čute. 

Postaviti naravni material v naravno okolje samo po sebi ne prinaša kontrasta, prej sožitje. V 

globljem smislu pa stvar le ni tako preprosta. Človek si danes lasti zemljo, nebo in vesolje. Na 

vsak način želi poudarjati svojo individualnost, saj ga žene tisto, kar ga loči od drugih živih 

bitij, in to je ego. Seveda je samoumevno, da s svojimi sposobnostmi spreminja in ustvarja 

vedno nove svetove, vendar hkrati uničuje bistvo – naravo –, kakor da se v vsej svoji 

inteligenci ne zaveda, da je del nje ter da mu ta omogoča preživetje. Žalostno je, da velika 

večina ljudi na tem svetu ne razume minljivosti, ne svoje ne vsesplošne. Zdi se, da vsi živimo 

za neskončnost in pri tem pozabljamo na tukaj in zdaj. Absurdno je dejstvo, da si na vsakem 

vogalu prodajamo velike ideje, kot so npr. »nazaj k naravi«, kot da smo do zdaj živeli nekje 

daleč onkraj nje, kot da nismo le delček mogočnega ekosistema. Neverjetna je misel, kako z 

lahkoto se da tako intelektualnim bitjem, kot smo ljudje, prati možgane, vsak dan, znova in 

znova. 

 Iz tega vidika tudi moje bule iz naravnega materiala v odnosu do drevesa v naravi niso 

to, kar se zdi na prvi pogled. Prvič, drevo stoji v skrbno zasnovanem parku, nekdo se je izredno 

potrudil, da mu je izbral lokacijo in tudi vrsto drevesa, ki sem ga uporabila za postavitev 

kompozicije. Najbrž stoji na tem mestu že od zasnove parka, tako da zanj ne morem reči, da 

je del neokrnjene narave. Drugič, park Tivoli, tudi to je delo človeškega uma in v njem ni 

veliko prostora za naključja. Kadar kakšnemu semenu uspe pognati korenine, že v osnovi nima 

prihodnosti, ker ga slej kot prej čaka rezilo kosilnice. In tudi kadar narava nepričakovano udari 

po parku, kot je takrat, ko je moril žled, spet človek uskladi svoja intelektualna nagnjenja in 

željo po nadvladi nad naravo z nastalo situacijo ter preoblikuje videz celote po svoji volji. 

Tretjič, park stoji pod Rožnikom, pod gozdom, vsaj ta mora biti več ali manj neokrnjen. Ne. 

Tudi gozd nad Tivolijem je skrbno nadziran. Človek odloča, katera drevesa lahko rasejo, 

človek odloča, katera drevesa v njem nimajo prihodnosti, človek odloča, katera drevesa v njem 

razpadajo … No, in tako sem tudi jaz v tej zgodbi odločala, kaj bom z osnovnim materialom. 

Dovolila sem si ga preoblikovati v nekaj, kar v svoji osnovi ni, žgala sem ga ter mu spremenila 

osnovno strukturo, dovolila sem si ga postaviti na drevo, kamor v svoji osnovi nikakor ne 

spada. Dovolila sem si iz gline ustvariti iluzijo tekočih kapelj, kar prav gotovo ni njegova 
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lastnost, in nazadnje sem vse skupaj prenesla v naravno okolje, ki poleg rastlin in nekaterih 

živali, v svojem bistvu to niti ni … 

 

 

 

 

Slika 4.8: Glinene gmote v naravni svetlobi 
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3.4 POSTAVITEV DELA V URBANI PROSTOR 

 

 

Slika 4.9: Glinene gmote v urbanem prostoru 

 

 Zadnji del naloge je bila postavitev dela v urbani prostor. Še vedno sem nadaljevala 

proces, zdaj že proizvajanje glinenih gmot. 

 Za glavno lokacijo sem si izbrala Staro cerkev ob Celovški cesti. Zanimivi elementi so 

stopnice ob njej in del betonske ograje okrog nje. Zakaj prav Stara cerkev? Stara cerkev je ena 

najstarejših cerkva, omenjenih v pisani besedi. Skozi stoletja so jo večkrat obnavljali, zadnji 

načrt zanjo, delo Plečnika, pa je dopolnil celostno podobo cerkve, kot jo poznamo danes. Torej 
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se je pred drugo svetovno vojno cerkev enkrat že srečala z modernejšo preobleko ter tako na 

podlagi zgodovine in takratne sedanjosti v trenutek ujela dva časovno različna svetova. Tudi 

moja dela so nastajala veliko pozneje, kot je bila cerkev zgrajena, in moj namen je bil spet v 

trenutek združiti življenje v času, ki ga nikakor ne morem poznati, z današnjim časom. 

 

Slika 4.10: Glinene gmote v urbanem prostoru 2 

 

 Včasih se mi zgodi, da obstanem in se globoko v sebi zavem, da hodim po stopinjah 

civilizacije, ki ni imela mobilnih telefonov, računalnikov, spleta, ni imela tople vode iz pipe, 
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pralnih strojev, avtomobilov, skratka bila je brez vseh tehnoloških pripomočkov, brez katerih 

si danes ne moremo zamisliti življenja. Ljudje niso poudarjali individualnosti kot največje 

izmed vseh vrednot, temveč so živeli v simbiozi, ker so le tako lahko preživeli pod tiranskimi 

oblastmi, ki so se menjavale. Narava je bila del njih tudi v mestnih središčih, poznali ter 

spoštovali so njeno vlogo v vsakdanjem življenju. To, kar so naši predniki častili in negovali 

kot vir življenja, je danes postranska stvar, s katero se sem ter tja srečamo na kakšnih 

predavanjih, ko nam ponujajo raznorazne pripomočke in dopolnila za kakovostno, zdravo 

življenje. Se pravi, postavitev kiparskega projekta ob Staro cerkev je bil opomin, nekakšen 

apel ljudem, da ob njej postanejo in se ob razpadajočih, gnijočih bulah zamislijo o smeri, v 

katero drvi naše življenje. 

 Z likovnega vidika pa je lokacija Stare cerkve zanimiva zato, ker že sama po sebi 

vsebuje raznovrstne strukture in likovne elemente. Najbolj od vsega pritegne surovost fasade. 

Plečnik je namreč v svojih načrtih odstranil omet. Razkrila se je surova struktura kamna in 

malte, ki kljub kristalinični obliki celote deluje izjemno organsko. Prav ta lastnost zgradbe je 

tisto, kar je v bistvu najbolj povezovalo moje delo z arhitekturo. 

 Stara cerkev je kombinacija vertikal, ki prevladujejo, in horizontal, ki potekajo v obliki 

ograje okrog nje. Ker sta ta dva likovna elementa tako izrazita, sem se odločila, da bom svoje 

delo postavila v diagonalo. Tako sem dobila lep kontrast v kompoziciji in ne nazadnje tudi v 

barvi. Opečnata barva mojih del je v kontrastu s sivkasto-belo-rjavo barvo stavbe. Prav ta 

značilnost barve je v postavitvi prevladala v odnosu večje – manjše. Moje gmote so bile 

namreč v primerjavi z zgradbo miniaturne. Tudi njihova številnost je pripomogla k 

poudarjanju kompozicije. En sam element bi se vsekakor izgubil na tem prostoru, zato sem 

uporabila prav vse, ki so nastali od začetka procesa. Kompozicijo sem zasnovala tako, da sem 

prvotni element postavila na ograjo Stare cerkve. Elemente sem nato nizala naprej čez 

stopnišče do podstavka za svetilko. Tukaj so se vertikalno povzpele na podstavek in na drugi 

strani nadaljevale pot po stopnišču navzdol. 
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Slika 4.11: Detajl 

 

 Med kratkim časom, ko je bilo delo postavljeno, je pritegnilo precejšnje zanimanje 

mimoidočih. Vendar je stalo le kratek čas, tako kot se je nenapovedano pojavilo, je tudi izginilo. 

Gmote so svojo pot končale v škatlah. 

 

 

Slika 3.12: Detajl 
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5. PEDAGOŠKI DEL 

 Proces pri nastajanju abstraktne kompozicije v vzgoji in izobraževanju 

 Procesi kot principi oblikovanja kiparskega dela so odvisni od materiala, motiva in 

avtorjeve ustvarjalnosti. Pri snovanju pedagoškega dela je bilo treba proučiti načine, ki bi 

učencem omogočali spoznavanje oblikovalskega procesa kiparskega dela od likovnega 

motiva, izražanja v materialu do končnega izdelka ter vpeljave novega pojma abstraktno 

likovno delo. 

 Na prelomu med 19. in 20. stoletjem se je v umetnosti pojavil nov pristop umetniškega 

izražanja, ki je zavračal klasično umetnost ter v 20. stoletju povzročil razcvet moderne 

umetnosti (Lynton, 1989). Moderna umetnost, kot jo pojmujemo danes, je skupek vseh 

umetniških smeri, ki so se razvijale znotraj nje. Ena glavnih, splošnih karakteristik pa je 

uporaba abstraktnih likovnih prvin (barva, oblika, ritem, trdo, mehko …) kot samostojnih, 

samozadostnih elementov, ki se lahko kombinirajo med seboj v različnih variacijah (Lynton, 

1989). 

 Abstraktna umetnost je splošen pojem, ki za razumevanje zahteva drugačen pristop 

branja. V klasični umetnosti vidimo ter vemo, v abstraktni pa se moramo poglobiti v 

interpretacijo likovnih prvin ter njihovo organizacijo. To je proces, ki vključuje predznanje, 

pozorno opazovanje, sposobnost branja likovne vsebine (oblika, barva …), dojemanje 

sporočilnosti, prepoznavanje čustvenega stanja, ki ga reflektira likovno delo, zaznavanje 

procesov, ki so bili prisotni pri realizaciji likovnega dela, ter vzpostavljanje dialoga med 

umetnikom (skozi likovno delo) in gledalcem (Fineberg, 2000). 

 Če na klasično umetnost gledamo kot na preslikavanje motivov in obvladovanje 

tehnike med nastajanjem, potem je treba na proces pri nastajanju abstraktne umetnosti gledati 

skoraj enakovredno kot na končni produkt. Procesi (mehanski, naravni, mentalni) so pogosto 

ključni principi pri nastajanju umetniškega dela in tudi po njem. Izbira materialov, uporaba 

materialov, manipuliranje z njimi, njihovo izpostavljanje naravnim pojavom, različni pristopi 

do neke problematike, izvirno reševanje problemov pri umetniškem delovanju in še bi lahko 

naštevali, so bistven del končne abstraktne podobe (Cohen idr., 2015). 

 V pedagoškem procesu pri obravnavanju pojma abstraktno likovno delo ter proces je 

pomembno, da upoštevamo starost učencev, njihovo predznanje ter tudi njihov osebni in 

skupinski interes za ponotranjenje ter globlje razumevanje dane teme. Abstraktno likovno delo 
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pomeni pojem, ki zahteva poglobljeno razlago, zato je v prvi fazi najpomembneje pri učencih 

spodbuditi zanimanje ter pojem prenesti na njim znana področja. 

 Vid Pečjak (1987) omenja pomembnost ustvarjalčeve osebnosti, odprtosti duha, 

nekonformizem ter motivacijo kot značilnosti ustvarjalne osebe. Pri izvajanju pedagoške 

prakse je za učitelja nujno, da se jih zaveda ter jih pri učencih spodbuja, saj je to ključ do 

ustvarjalnih rezultatov. Motivacija je še posebno pomembna. V učencih je treba spodbuditi 

radovednost in interes – karakteristiki notranje motivacije, izogibati pa se je dobro zunanji, ki 

temelji na nagradah in kazni. 

 Pri celotnem procesu se je treba zavedati še dejstva, da je treba učno snov razdeliti na 

manjše dele, saj je zapomljivost večja na začetku ter koncu podanega gradiva. V učno snov je 

treba uvrstiti pojme, ki vzbudijo pozornost, nanje se veže preostala snov v kontekstu ter ne 

nazadnje je dobro, da pri demonstracijah že rahlo okarakteriziramo naše geste med 

poseganjem v material, saj tovrstno ravnanje spodbudi zanimanje učencev ter se jim kot 

alternativa vtisne v spomin (Russell, 1987). 

 Namen pedagoškega dela diplomske naloge je bilo učencem predstaviti pojem 

abstraktno likovno delo. Pogosto smo priča, da je abstraktna umetnost nerazumljena in zato 

necenjena v primerjavi z drugimi likovnimi smermi. Menim, da je nujno že učence v osnovnih 

šolah globlje seznanjati s problematiko dojemanja, razumevanja in sprejemanja, ker lahko le 

na ta način spremenimo odnos naslednjih generacij do tovrstnega izražanja. 
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5.1. PRAKTIČNA IZVEDBA UČNE URE 

 

Datum: 13. 05. 2016 Šolsko leto: 2015/16 

Šola: OŠ Križe 

Študent: Mateja Smole 

Predmet: likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega področja: 

2 šolski uri 

 

Razred: 9 

Likovno področje: kiparstvo 

Likovna naloga: 

(Likovna dejavnost in 

lik. problem) 

na podlagi interpretacije čustev, občutkov ter skozi proces 

oblikovanja materiala, oblikovanje abstraktne kiparske forme 

Likovna tehnika: trganje, udarjanje, cefranje, mečkanje, topljenje, raztezanje 

idr. 

Likovni motiv: proces interpretacije čustva, občutka (mir, svoboda, ljubezen, 

sovraštvo, žalost, trpljenje idr.) 

Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učni mediji (sredstva): fotografije različnih kiparskih del 

Likovni materiali: glina, voda, modelirke, vrvice, blago, žica, svinčniki, 

glavniki, lončki 

Medpredmetne 

povezave: 

zgodovina 

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, programska predstavitev 

fotografij 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura: 

 

- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora, 

str. 58–88. 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje, 

Učbenik za likovno vzgojo za 9. razred devetletne osnovne 

šole, Ljubljana: Debora, str. 66–73 

- Butina, M. (1997). Uvod v likovno oblikovanje; Priročnik 

za likovne šole. Ljubljana: Debora 

- Djeca i mladež u svijetu umjetnosti, (2009), Split: Redak, 

str. 93–106, 109–118 

Cilji / učenci: 

 

- ponovijo kiparske tehnike: modeliranje, odvzemanje, 

dodajanje 

- spoznajo nove pojme: abstraktno likovno delo, oblika ter 

površina in likovni proces 

- razmišljajo o možnostih abstraktnega prikaza poznanega 

pojma, 

- razvijajo motorične spretnosti z uporabo nestandardnih 

pripomočkov, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del, 

- izdelajo abstraktno likovno delo 
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Učitelj Učenci Učne metode, 

oblike, učna 

sredstva in 

pripomočki 

 

Uvodni del 

Učencem se predstavi in jih 

usmeri v opisovanje občutij, ki se 

jim porajajo ob skorajšnjem 

zaključku osnovne šole. Usmerja 

jih, da pripovedujejo o 

dogodivščinah (zabavnih, 

veselih, zanimivih, nesrečnih 

idr.) ter o opisovanje občutij 

(smehu, joku, žalosti idr.), ki se 

jim porajajo ob spominih ob 

dejstvu, da zaključujejo enega od 

pomembnih obdobij v svojem 

življenju. 

Usmeri učence v dejstvo, da je ta 

likovna naloga njihova zadnja v 

osnovni šoli in zato še toliko bolj 

posebna – ustvarili bodo 

skupinsko delo, ki bo 

predstavljalo delček vsakega 

posameznika v neki zaključeni 

celoti – ki pa jo bodo čisto na 

koncu vrnili v prvotno stanje in 

tako zabrisali vse sledi. To bo 

nekakšen proces, pri katerem bo 

material kratek čas zaživel v 

obliki likovnega dela, nato pa ga 

bodo vrnili v prvotno stanje. 

Pripovedujejo o različnih 

dogodivščinah in opisujejo 

občutja, ki se jim ob tem 

porajajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo. 

 

 

Pogovor: frontalna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga: frontalna 

oblika 

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Povabi učence, da se zberejo 

okoli mize, kjer je kos gline. 

Poskrbi, da jo vsi učenci dobro 

vidijo. 

 

Vpraša, na kaj vse jih gmota gline 

spominja. 

Vpraša, s katerimi besedami bi 

opisali občutja, ki se porajajo ob 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo, da jih 

spominja na zemljo, vrt, 

glineno posodo ipd. 

 

 

 

 

Pogovor 
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razmišljanju, ko opazujejo, na kaj 

jih gmota gline spominja. 

 

Usmeri učence v razmišljanje z 

vprašanjem: če bi bila gmota 

gline umetniško delo, kakšen bi 

bil naslov te umetnine? 

 

 

Sprejme vse odgovore učencev in 

z rokami poseže v gmoto gline in 

jo preoblikuje – tako osnovno 

obliko, kot površino (teksturo) – 

ter ponovi vprašanje. 

Skupaj z učenci pride do 

ugotovitve, kako pomembna sta 

oblika in površina pri dojemanju 

umetniškega dela. Površina oz. 

tekstura je zunanji del predmetov, 

stvari, živih bitij. Lahko je 

obdelana ali neobdelana. Na otip 

je lahko mehka, trda, hladna idr. 

 

 

 

Učence usmeri v opisovanje 

različnih tekstur, prikazanih v 

slikovnem gradivu. 

 

V nadaljevanju učence vpraša, ali 

prepoznajo besedo »abstraktna« 

kompozicija ali kip oziroma 

plastika in skulptura. 

 

Usmeri učence v razmišljanje, 

kako bi lahko definirali pojem 

abstraktno? 

 

Pove, da je likovno delo 

abstraktno takrat, ko ne posnema 

dobesedno narave (ljudi, obrazov, 

predmetov, okolja idr.), je pa 

vseeno nosilec značilnosti, ki 

določajo likovno delo, npr. kip. 

Abstraktno delo nam na neki 

način lahko zrcali umetnikova 

mnenje, prepričanje, občutke ipd., 

Povedo, da jih kup gline 

spominja na mamo, ko dela 

na vrtu, in občutijo veselje, 

ker je takrat tudi samo dobre 

volje ipd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo: 

pokrajina, vihar, jeza … 

 

 

 

 

Podajo drugačne odgovore. 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo gladke, 

hrapave, nagubane, 

razpokane idr. 

 

 

 

Odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija 

likovne tehnike 

 

Pogovor 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija 

slikovnega gradiva 
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hkrati pa nam dopušča, da si ga 

predstavljamo po svoje. 

Za primer predstavi besedo 

ljubezen – ljubezen je univerzalno 

čustvo (s katerim se vsi 

ukvarjamo), vsi vemo, kaj 

pomeni, vsak pa jo čuti oziroma 

občuti drugače. Če bi jo 

upodabljali, bi jo težko upodobili 

dobesedno. Lahko pa bi jo 

upodobili opisno, npr: ljubezen – 

rdeča barva, ljubezen – mehke 

linije, ljubezen – nežna glasba, 

ljubezen – zaobljene oblike, 

ljubezen – gladka površina. 

 

Ob prikazu slikovnega materiala z 

učenci ponovi pojem kip in 

vpraša, kakšne so njegove 

značilnosti oziroma kaj vse 

vsebuje. 

 

 

 

 

 

 

Učence usmeri, da z uporabo 

slikovnega gradiva naštejejo vrste 

kipov. 

 

 

 

Po posredovanju likovnih pojmov 

učence z mislijo popelje na 

začetek pouka, ko so se spoznali s 

kupom gline sredi učilnice. 

Pojasni, da je glina v zgodovini 

človeku pomenila tako gradbeni 

material, material za izdelavo 

posode (keramika), kot tudi 

material za umetniško izražanje in 

terapevtski material (saj delo z 

glino lahko tudi sprošča in 

pomirja). Ponuja nam veliko 

možnosti v izražanju. Glino lahko 

oblikujemo z golimi rokami, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pomočjo slikovnega 

materiala odgovarjajo: 

obliko, maso, površino, 

strukturo (nanaša se na 

material) in tudi praznino – 

prazen prostor, ki ga obdaja, 

in morebitni notranji prazen 

prostor. 

 

 

 

Prepoznajo in predstavijo 

malo plastiko, veliko, 

obhodno plastiko, relief ter 

mobile (gibljivi kipi). 

 

 

 

 

Razlaga 
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lahko jo odvzemamo, dodajamo, 

vanjo odtiskujemo. 

 

  

 

 
Napoved likovne naloge 

Učencem pojasni, da bodo iz 

vrečice izžrebali občutje, čustvo 

(ljubezen, prijateljstvo, strah, 

žalost, mir, sovraštvo …) ter ga 

povezali z obiskovanjem osnovne 

šole (o prijateljskih vezeh, ki so se 

stkale v tem obdobju, o ljubezni, 

o stvareh in dogodkih, ki niso bili 

najprijetnejši idr.). 

Svoje razmišljanje (občutja) bodo 

prenesli na glino. Likovno 

ustvarjanje bo neke vrste proces, 

potovanje materiala. 

 

Poudari, da je njihov prikaz 

abstrakten (brez prikaza realnih 

podob) – zato jih usmeri, da ne 

upodabljamo srčkov, znakov za 

mir ipd. 

Usmeri jih, da prikažejo obliko, 

za katero menijo, da izraža 

njihovo počutje v zvezi z 

izžrebanim pojmom. Za lažjo 

predstavo si lahko v mislih 

predstavljajo dogodke, občutenja 

ter čustva, ki so vezana na čas 

obiskovanja osnovne šole. 

Ker sta na lističih po dva pojma 

enaka, bodo v parih upodabljali 

isti pojem in na koncu poskušali 

ugotoviti, kaj so upodabljali ter 

Poslušajo. Demonstracija 

fotografij sodobnih 

stadionov in fotografij 

maket, razlaga 

 

 

Demonstracija 

likovne tehnike 
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kdo je upodabljal isto čustvo, 

občutenje. Primerjali bodo oblike 

in teksture, ki so jih upodobili, ter 

tako pokazali, kako različno 

lahko isto čustvo, občutenje vsak 

posameznik pri sebi drugače 

interpretira. 

Likovno izražanje 

Učitelj učence usmeri v pripravo 

likovnih materialov in 

pripomočkov ter v reševanje 

likovne naloge. Pri delu jih 

spodbuja in jim pomaga pri 

reševanju likovnih problemov in 

problemov, povezanih z 

oblikovanjem abstraktne 

kompozicije. 

 

Pripravijo likovni material 

in pripomočke ter začnejo 

izdelovati izdelek. 

 

Sklepni del 

Učence usmeri v obnovitev 

likovne naloge in oblikovanje 

meril za vrednotenje. 

 

Učenci oblikujejo merila za 

vrednotenje izdelkov. 

- abstrakten prikaz 

- izvirnost pri 

oblikovanju materiala 

- primerna oblika in 

tekstura za dano občutje, 

čustvo 

Pogovor. 

Po predstavitvi in lastnem 

vrednotenju likovnih del učence 

zaprosi, da svoje izdelke naložijo 

na kup (da se sprimejo) ter usmeri 

v fotografiranje skupinske 

skulpture. 

 

Po končanem fotografiranju pa 

učence usmeri, da pospravijo 

glino nazaj v posodo, kjer bo 

spravljena za naslednje 

generacije. 

 

Oblikujejo skupno 

skulpturo in fotografirajo 

likovni izdelek. 
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5.2 POTEK IN ANALIZA UČNE URE 

 Šolsko uro nastopa sem začela s predstavitvijo sebe ter na podlagi svojega 

zaključevanja študija na pedagoški fakulteti usmerila učence v pogovor o njihovih zadnjih 

tednih v osnovni šoli. Obiskovanje osnovne šole se je učencem zdelo kot pomemben del 

življenja, zato so se radi razgovorili o raznih dogodkih, pripetljajih, o negativnih pa tudi o 

pozitivnih izkušnjah, o prijateljstvih, sporih itd. Predlagala sem jim, da naše druženje doživijo 

kot lepo enkratno izkušnjo, ki bo povezala njih, njihove vtise, spomine in njihova dela v 

zaokroženo celoto, ko bo vsakdo prispeval delček sebe, ga na koncu združil z drugimi v celoto, 

ki bo zaživela za kratek čas, nato pa jo bomo pospravili zgolj kot material nazaj v posodo, kjer 

bo čakal, da ga oblikujejo naslednje generacije. 

 V osrednjem delu sem učence povabila okrog osrednje mize ter v pričo njih nalagala 

glino iz posode na kup ter ga sproti oblikovala z različnimi pripomočki. Učence sem vprašala, 

na kaj jih spominja material na mizi. Odgovori so bili precej suhoparni. Odgovarjali so, da na 

blato, zemljo, umazanijo … Nato sem preoblikovala vprašanje ter jih prosila, da si zamislijo 

galerijo, lep bel podstavek ter na njem to gmoto, ki bi bilo kiparsko delo. Kakšen bi bil naslov. 

Odgovori so bili različni – Hrib, Brez naslova, Gora … Še enkrat sem posegla v material, 

tokrat bolj akcijsko (s kladivom in nožem), in ponovila vprašanje. Odgovori so bili tokrat – 

Vojna, Poboj, celo Klanje, Agresivnost, Lubenica … Njihove odgovore sem vzela za izhodišče 

pri razlagi pojma abstraktno kiparstvo. Razložila sem jim razliko med realistično upodobitvijo 

ter abstraktnim izražanjem z uporabo slikovnega gradiva (slika 5.1 – 5.4). Realistična 

upodobitev je dobesedno posnemanje narave, abstraktno pa pomeni, da je umetnik z obliko, 

maso teksture, izbiro materiala … ustvaril neko likovno kiparsko kompozicijo, s katero 

sporoča gledalcu svoje občutke, čustva, nazore, usmerjenost, hkrati pa ima gledalec možnost, 

da likovno delo interpretira s svojega stališča. Pri oblikovanju abstraktnega kipa so zelo 

pomembne oblika, tekstura, masa … (slika 5.6 – 5.13) zato smo skupaj ponovili, kaj ti pojmi 

pomenijo. 
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Slika 5.1: Michelangelo Buonarotti, 

David (1501–1504) 

 

 

Slika 5.2: Constantin Brancusi, Bird in 

space (1928) 

 

Slika 5.3: David Smith, CUBI VI 

(1963) 

 

 

Slika 5.4: Ivan Zajec, Prešernov spomenik 

(1905) 

 

 Najprej smo obdelali teksturo. Tekstura je na neki način vrhnje oblačilo, tanek vrhnji 

sloj strukture. Struktura pa pomeni zgradbo in je seveda odvisna od materiala ter določa 

teksturo. Na fotografijah smo si pogledali različne vrste tekstur in pri tem sem omenila dejstvo, 

da teksturo v bistvu zaznavamo s tipom, ker pa se že kot majhni otroci naučimo lastnosti 

tekstur in jih ponotranjimo, vemo že samo ob pogledu na neko teksturo, kakšna bi bila na otip 

(slika 5.5). 

 

Slika 5.5: Različne teksture 

 Nadaljevali smo s ponovitvijo značilnosti kiparskega dela, ponovili smo, kaj kiparska 

dela vsebujejo. Oblika je glavna značilnost kipa. Kip je lahko masiven, nosi določeno težo, z 

njo lahko ponazarjamo tudi vsebino kiparskega dela (slika 5.6), lahko pa je lahek, npr. skeleten 
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in pomeni lahkoto (slika 5.7). Kip obdaja tudi prazen prostor, v katerega posega, in ga s tem 

definira, lahko pa je prazen prostor – prostornina – del kipa. Primere smo si pogledali na 

slikovnem gradivu. 

 

OBLIKA: 

 

Slika 5.6: Constantin Brancusi, The 

begining of the world (1920) 

 

 

Slika 5.7: Louise Bourgeois, Maman 

(1999) 

 

MASA: 

         

    Slika 5.8: Henry Moore, Reclining 

figure (1929) 

 

       

Slika 5.9: Alexander Rodchenko, 

Hanging construction (1920)  
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PROSTOR; zunanji, notranji: 

 

Slika 5.10: Henry Moore, Large 

upright tall figure II, III (1960) 

 

  

Slika 5.11: Alberto Giacometti, 

Internal/external form (1981–1983) 

 

 

TEKSTURA – STRUKTURA 

 

Slika 5.12: Drago Tršar, Portret T. 

K. (1971) 

 

 

Slika 5.13: Auguste Rodin, Danaide 

(1885–1889) 

 

 Na koncu smo ponovili še vrste kipov. V slikovnem gradivu smo si pogledali malo 

plastiko (sliki 5.14, 5.15), za boljšo predstavo sem jim ponudila primer žganih glinenih figuric, 

ki so bile razstavljene v razredu. Potem smo si pogledali veliko, obhodno plastiko ter 

monumentalen kip – kot primer sem jim pokazala egipčansko Sfingo (slika 5.17) in 

Constantinov Neskončni steber (slika 5.16). Relief – Trajanov steber, ki je služil v prvi vrsti 

kot historičen dokument življenja cesarja Trajana, ter nazadnje še gibljivi kipi, o katerih so 

imeli dobro predznanje, saj so jih tudi sami izdelali v tem šolskem letu. Kot zanimivost sem 

jim pokazala Calderjeve mobile ter tudi novo vrsto kipa, ki ga je Calder kot protiutež mobilom 

poimenoval stabile (sliki 5.18, 5.19). 
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MALA PLASTIKA: 

 

Slika 5.14: Dragica Čadež Lapajne, 

Simbol z oranžno piko (1967) 

 

 

Slika 5.15: Udeleženci tečaja Mala 

plastika Dragice Čadež Lapajne (2013) 

 

VELIKA OBHODNA PLASTIKA, MONUMENTALNI KIP: 

 

Slika 5.16: Constantin Brancusi, 

Endless cloumn (1938) 

 

 

Slika 5.17: Sfinga, Egipčanska umetnost 

(2558–2532 pr. n. št.) 

 

 

Slika 5.18: Alexander Calder, Sumac 

(1955) 

 

 

Slika 5.19: Alexander Calder, La Grand 

Vitesse (1969) 
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 Pozornost učencev sem čisto na koncu usmerila še na material. Skupaj smo ugotavljali, 

kako je človek skozi zgodovino uporabljal glino kot gradbeni material, služil mu je kot osnova 

za izdelavo keramične posode –, glina je bila in je še vedno material za umetniško izražanje, 

hkrati ji pripisujejo terapevtske lastnosti – na človeka deluje pomirjajoče, uporablja pa se tudi 

v kozmetične namene. 

 Kot sredstvo za oblikovanje in umetniško izražanje je priljubljena predvsem zato, ker 

jo lahko dodajamo, ji odvzemamo, jo sestavljamo, lahko jo vlivamo, z njo oblivamo, trgamo, 

raztezamo, svaljkamo … 

 Sledila je napoved likovne naloge. Učencem sem razložila, da bodo delali abstrakten 

kip iz gline. Upodobiti bodo poskušali čustvo, občutek, ki ga bodo dobili napisanega na lističu, 

kot oporo, ni pa nujno, oprejo se lahko na kakšen določen dogodek, ki so ga doživeli v osnovni 

šoli. Posebej sem poudarila, naj bodo pozorni na obliko, ki jo bodo naredili, ter seveda na 

teksturo. Še enkrat sem jim rekla, naj bodo ustvarjalni pri obdelovanju materiala ter naj 

njegove značilnosti, ki smo jih opisali, čim bolj izkoristijo. 

Učencem sem vnaprej pripravila na lističe napisane občutke in čustva, po dva enaka, jih dala 

v platneno vrečko ter jih prosila, da iz nje žrebajo. Prosila sem tudi, naj pojem, ki ga dobijo, 

zadržijo zase, ker bomo na koncu ugotavljali, kdo je upodabljal kaj ter katera dva sta 

upodabljala isti občutek, čustvo. Poudarila sem, da morajo biti dela res abstraktna ter da ne 

želim videti raznih simbolov, kot je npr. srce za ljubezen itd. Med tem, ko so učenci žrebali iz 

vrečice, sem slišala pogovor, da je ta naloga čisto preprosta, vržeš glino na kup, udariš po njej 

in je. Zato sem, čeprav tega nisem predvidevala v učni pripravi, učencem razložila, da želim 

pred izvedbo v glini skice na papirju. Učenci nad idejo sicer niso bili navdušeni, so pa vsi 

izdelali skice, jaz pa sem ugotovila, kako pomembne so, ker sem lahko že med skiciranjem 

usmerjala učence k abstraktnemu razmišljanju. 

 Po skiciranju so si učenci razdelili glino in pripomočke ter začeli delo. Večina jih je 

imela fiksno idejo, kako upodobiti dobljeno čustvo, nekateri pa so imeli nekaj težav, ko je bilo 

treba zamisel spraviti v obliko 3D. S pogovorom in usmerjanjem v razmišljanju so na koncu 

tudi oni dojeli, kako lahko občutek, čustvo upodobijo. Naloge so se lotili zelo različno. 

Nekateri so glino mečkali, stiskali, rezali, svaljkali, gladili, vanjo odtiskovali, vanjo so 

posegali tudi z nohti in izkoriščali sledi, ki so jih puščali za sabo. Oblike in teksture so sproti 

spreminjali, nadgrajevali ter eksperimentirali z novimi načini oblikovanja. 
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 Na koncu smo izdelke razstavili ter pokomentirali. Čeprav so nekateri govorili o tem, 

kaj upodabljajo, so na koncu vsi iskali pare ter ugibali, kaj je kdo upodobil. 

           Čisto na koncu, ko smo se pripravljali, da nekako obredno združimo izdelke v eno 

skupno skulpturo, je vmes posegla učiteljica ter prosila, da bi jih vseeno ohranili, ker bi jih 

želela žagati ter jih postaviti na zaključno razstavo. Učenci so bili za, zato končnega dela nismo 

izvedli. 
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5.3. ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV 

 

 Strah 

 

         

Slika 5.20: Strah 

  

 Učenca, ki sta dobila na lističu napisano strah, sta se zelo različno lotila realizacije 

pojma v glini. Prvi učenec je strah definiral kot stanje, ki ga na začetku dušiš, dokler ne prebije 

meje tolerance ter izbruhne v vsej svoji moči. To je izrazil tako v obliki kot v teksturi. Oblika 

se širi v prostor z zglajeno teksturo, na katero je nalepljena dodatna plast, ki tišči in zavira 

širjenje, nato pa je formo presekal z ostrim zarezom in na drugi strani s teksturo in strukturo 

prikazal izbruh potlačenega strahu. Učenka pa je strah upodobila kot občutek, ki te stiska, kot 

stanje, ko se želiš skriti, izginiti in se ves naježiš. Obliko je stisnila v sredini in jo rahlo 

potlačila navzdol, prekrila jo je s svaljki in okruški odpadne gline ter z naježeno teksturo 

povezala kip s prostorom. 
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 Mir 

 

       

Slika 5.21: Mir 

 

 Učenec je občutek miru upodobil z ukrivljeno obliko, ki ponazarja počasno umirjeno 

gibanje, tekstura je gladka. Zraven pa je postavil kroglo (oblika brez začetka in konca) ter z 

njo dopolnil kompozicijo in poudaril stabilnost. Učenka pa se je občutka miru lotila s stabilno, 

masivno postavitvijo. Naredila je štiri glavne vijugaste diagonale, ki se srečajo na vrhu kipa. 

Iz središča pa se umirjeno proti tlom spuščajo umirjeni valovi, ki se iztekajo v podlago. 

 

 Žalost 

 

      

Slika 5.22: Žalost  

 

 Učenka je žalost interpretirala kot ukrivljeno formo, sestavljeno iz dveh delov. Prvi del 

se iz tal vertikalno dviga do točke, kjer se ukrivi pod silo teže in kapne na tla. Kaplja na tleh 

je ujeta v trenutku, ko na enem delu že pronica v podlago. Učenka je delo interpretirala kot 
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težo v prsih, ki jo stiska, kadar je žalostna, in hkrati kot cmok v grlu v trenutkih, ko zadržuje 

solze. Občutek žalosti je podkrepila s teksturo, ki se melanholično giblje po kipu. Učenec se 

je žalosti lotil povsem drugače. Zaupal mi je, da je najbolj žalosten, ko dobi negativno oceno. 

Žalost je upodobil kot ravno, brezizrazno podlago, ki predstavlja trenutke, ko želi potlačiti 

žalost. Vseeno pa iz te podlage brez določenega vzorca, prebija na površje. Žalost se v 

njegovem kipu izraža v utesnjenih, stisnjenih, razcefranih koščkih gline. 

 

 Svoboda 

 

      

Slika 5.23: Svoboda 

 

 Učenec in učenka sta se pojma svoboda lotila nekoliko ikonično. Pri učenki takoj 

prepoznamo ptico – kot simbol svobode; prav tako pri učencu ne moremo prezreti okna. 

Učenka najprej zelo realistično upodobila ptico, kar ni bilo bistvo naloge. Poskušala sem 

usmeriti njeno razmišljanje v bolj stilizirano obliko ter uporabo tekstur, kar je upoštevala, ter 

svobodo upodobila kot nekaj, kar se iz središča širi na vse strani. Na skrajnih točkah je glino 

sploščila do meje, ko je material še ostal v enem kosu. S teksturo pa je še poudarila lahkotnost 

in gibanje. Učenec pa je občutek svobode ponazoril simbolično z oknom. Verbalno je svoje 

delo interpretiral kot ujetost med štirimi stenami, v eni izmed njih pa je odprtina, ki simbolizira 

svobodo onkraj zidov. Svoje delo je usmeril frontalno v gledalca in stene samo zarisal, ker je 

pustil možnost svobode v mislih … glino je stiskal med prsti in tako ustvaril utesnjujočo steno, 

tla pa je z linijami še bolj zasidral in poudaril brezizhodno situacijo. 
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 Prijateljstvo 

 

       

Slika 5.24: Prijateljstvo 

 

 Prijateljstvo sta učenki upodobili na dva različna načina. Prva je zasnovala 

kompozicijo iz večjih krogel ter jih z raztezanjem gline združila v nerazdružljivo celoto. 

Uporabila je mehko gladko teksturo, ker ji prijateljstvo pomeni nekaj prijetnega, 

nerazdružljivega. Druga učenka je upodobila prijateljstvo kot organsko prepletanje dveh 

elementov, ki rasteta v višino. Tudi ona je z valjanjem gline dobila gladko površino. 

 

 Jeza 

 

       

Slika 5.25: Jeza 
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 Prvi učenec je čustvo jeze upodobil kot gmoto, ki jo je z ostrim predmetom obdelal in 

jo prikazal kot ostre zareze v organsko obliko. Opisal jo je kot nalaganje negativnih čustev, 

kot rane, ki jih jeza povzroči v človeku. Drug učenec je upodobil jezo tako, da je v osnovno 

obliko posegal z ostrimi predmeti, hkrati pa je na površino lepil nekakšne bodice, ker se 

njegova upodobitev jeze poleg navznoter širi tudi navzven. 

 

 Utesnjenost 

 

        

Slika 5.26: Utesnjenost 

 

 Tudi utesnjenosti sta se učenca lotila povsem različno. Prvi jo je upodobil kot nizek 

valj, v katerega je vrisal koncentrične kroge, ki se gostijo proti središču in ga rahlo pritiskajo 

navzgor. Celoto pa je stisnil tudi iz zunanje strani in poudaril utesnjujoč občutek. Zunanje 

stranice je zgladil, koncentrične kroge pa je pustil takšne, kot jih je zarisala modelirka, in 

argumentiral, da rahlo napokana tekstura simbolizira odpor – upor stanju utesnjenosti. Drugi 

učenec je utesnjenost upodobil kot kroglo, ki je ujeta v notranjosti organske oblike. Krogla je 

upodobljena v momentu, ko zaradi pritiska teže že spreminja svojo obliko in se plošči. Učenec 

je v resnici zložil spodnji, zgornji in srednji element drugega za drugim ter jih z roko stisnil in 

zlepil na vogalih. Odprtino, skozi katero je vidna deformirana krogla, pa je razširil kot možen 

izhod iz stanja utesnjenosti. Na vrh je pritrdil kroglice, da je razgibal površino. 
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 Ljubezen 

 

        

Slika 5.27: Ljubezen 

 

 Učenka je ljubezen upodobila kot podstavek, ki simbolizira prijateljstvo, nanj je 

postavila kroglo, ki jo je oblikovala tako, da je zvaljala več dolgih kačic, ki jih je med dlanmi 

nežno stisnila, da je dobila želeno obliko. Zaključek, kot prispodobo rasti, je prilepila 

naknadno iz dveh strani ter ju združila v eno. Površina in struktura jedra se prepletata, kot se 

prepleta ljubezen med dvema. Učenec je pojem ljubezen upodobil zelo minimalistično. 

Naredil je kristaliničen podstavek, ki simbolizira trdnost, nanj je pod kotom postavil dva 

organska elementa, ki se stikata na vrhu in povezujeta v enotno kompozicijo. Površine je 

zgladil, razen pri stičišču, kjer je pustil sledi spajanja ter prehajanja iz ene oblike v drugo ter 

nazaj. 
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 Sovraštvo 

 

 

Slika 5.28: Sovraštvo 

 

 Zadnji izdelek pomeni sovraštvo. Učenka je svoje delo oblikovala tako, da je na osnovo 

lepila, pritrjevala drobce in svaljke gline. Nekje večje, drugje manjše. V sredino gmote je 

naredila luknjo kot temni kontrast zunanjosti. Notranji prazen prostor, ki je zasenčen, pomeni 

prikrito sovraštvo, ki se nabira v človeku, zunanja groba, razpadajoča površina pa kaže na 

posledice prikritega sovraštva. 
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