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Povzetek 

 

V času študija na Pedagoški fakulteti sem se seznanila z umetnostno arhitekturno 

smerjo konstruktivizem, ki me je zelo navdušila. Konstruktivizem je rusko 

umetniško gibanje, ki je bilo ustanovljeno leta 1913, ustanovil ga je Vladimir Tatlin. 

Kvadrati, pravokotniki, krogi in trikotniki so bile prevladujoče geometrijske oblike, ki 

so jih sestavljali v skrbno urejena umetniška dela v različnih tehnikah in materialih, 

vse od risbe do skulptur in arhitekturnih objektov. Gre za natančno tehnično 

analizo modernih materialov, z željo po množični proizvodnji, lahko celo rečemo, 

da se je tukaj začel današnji "dizajn", ker gre za očiten prehod iz umetnikovega 

studia v proizvodnjo. 

 

V prvem delu naloge sem na kratko opisala pojem kiparstva in kompozicije, se 

sprehodila skozi zgodovino kiparstva in opisala nekaj pomembnejših tujih in 

slovenskih umetnikov. Na kratko sem se ustavila pri umetnikih in poiskala enega 

njegovih del. Predstavila sem konstruktivizem in konstrukcijo.  

 

V drugem delu sem preko izdelave lastnih del predstavila geometrijsko stilizirane 

figure s pomočjo varjenja, prepletanja ter povezovanja posameznih del z žico. Pri 

samem delu mi je bilo v izredno pomoč vse predznanje, ki sem ga prejela v času 

študija o gradnji figure, likovni anatomiji in zgodovini umetnosti. 

 

Ključne besede: konstrukcija, figura, kiparstvo, kompozicija 

 

  



 
 

Abstract 

 

In time of study on the Faculty Education am introduced artistically, architecturally 

direction constructivism, that very fascinated me. Constructivism is Russian artistic 

movement, that was founded in 1913, set up by Vladimir Tatlin. Dominant 

geometric shapes, that were making them in works art arranged carefully in 

different techniques and materials, all were squares, rectangles, circles and 

triangles since draeing until statues and architectural buildings. It is the careful 

technical analysis of moder materials, with wish for mass production, we can even 

say, that is here started to today's mass »design«, because it is an obvious from 

artist's in production. 

 

I described concept of sculpture and composition briefly within first work of task, 

took a walk throught history of sculpture and described  a few more important 

foreign and Slovene artists. I came to a stop briefly at artists and searched out one 

his given. I introduced constructivism and construction. 

 

I introduced figures over making of own works geometrically with the help of 

welding, interweaving and connecting of individual works with wire in other part. All 

knowledge, that i got about construction of figure within time of study, was my art 

anatomies and histories of art in extraordinary help at alone part. 

 

Keywords: construction, figure, sculpture, composition 

 

 

 

  



 
 

KAZALO 

 
TEORETIČNI DEL .................................................................................................. 1 

1 Uvod ................................................................................................................ 1 

2 Konstrukcija in figura v kiparstvu ..................................................................... 2 

2.1 Kiparstvo ................................................................................................... 2 

2.2 Likovna teorija in praksa ............................................................................ 5 

2.3 Kaj je kompozicija?.................................................................................... 8 

2.4 Vrste kompozicij ........................................................................................ 9 

3 Konstruktivizem in konstrukcija ...................................................................... 12 

4 Kiparstvo skozi zgodovino ............................................................................. 14 

5 Analiza teoretičnega dela ............................................................................... 23 

PRAKTIČNI DEL .................................................................................................. 32 

PRAKTIČNO PEDAGOŠKI DEL .......................................................................... 54 

6 Ideja in izvedbeni načrt .................................................................................. 55 

7 Učna priprava ................................................................................................ 59 

8 ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV ................................................................... 72 

8.1 Fotografije likovnih del učencev .............................................................. 73 

8.1.1 Izdelek 1 ........................................................................................... 73 

8.1.2 Izdelek 2 ........................................................................................... 74 

8.1.3 Izdelek 3 ........................................................................................... 75 

8.1.4 Izdelek 4 ........................................................................................... 76 

8.1.5 Izdelek 5 ........................................................................................... 77 

8.1.6 Izdelek 6 ........................................................................................... 78 

8.1.7 Izdelek 7 ........................................................................................... 79 

9 Analiza učnega nastopa................................................................................. 80 

10 Zaključek .................................................................................................... 82 

11 LITERATURA IN VIRI ................................................................................. 84 

Elektronski viri ................................................................................................... 85 

12 PRILOGA ................................................................................................... 89 

12.1 Priloga teoretičnemu delu .................................................................... 89 

 



 
 

KAZALO SLIK 

Slika 1: (levo) Idol - podoba božanstva, okoli 2.500 pr. n. št. ................................. 9 

Slika 2: (desno) Lorenzo Bernini, Apolon in Dafne, 1622 ....................................... 9 

Slika 3: (levo) Adaz Kazim, Črepinje, 2013 .......................................................... 10 

Slika 4: (desno) Barbara Hepworth, Sfera z notranjo in zunanjo barvo, 1967 ...... 10 

Slika 5: (levo) Marija Zavetnica s plaščem, 1410 ................................................. 10 

Slika 6: (desno) Negovan Nemec, Kipenje II, 1981 .............................................. 10 

Slika 7: (levo) Miron, Metalec diska ...................................................................... 11 

Slika 8: (desno) Dragica Čadež, Spomenik ženskim demonstracijam leta 1943, 

2010 ..................................................................................................................... 11 

Slika 9: Pablo Picasso, Guitar, 1914 .................................................................... 24 

Slika 10: Alexander Calder, The Brass family, 1929 ............................................ 26 

Slika 11: Gabo Naum, Linear Construction No. 2, 1940 (levo) ............................. 27 

Slika 12: Gabo Naum, Head No. 2, 1916 (desno) ................................................ 27 

Slika 13: David Smith, Australia, 1951 ................................................................. 28 

Slika 14: Jakob Savinšek, Spomenik Vojna in mir, 1958 ...................................... 29 

Slika 15: Drago Tršar, Ljudje v perspektivi II, 1959 .............................................. 31 

Slika 16: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 35 

Slika 17: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 36 

Slika 18: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 38 

Slika 19: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 39 

Slika 20: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 40 

Slika 21: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 43 

Slika 22: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 44 

Slika 23: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 45 

Slika 24: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 46 

Slika 25: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 48 

Slika 26: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 49 

Slika 27: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 ........................................................... 50 

Slika 28: Primer betonske konstrukcije ................................................................. 61 

Slika 29: Primer jeklene konstrukcije .................................................................... 61 

Slika 30: Primer lesene konstrukcije ..................................................................... 62 

Slika 31: (levo) Idol  podoba božanstva, okoli 2500 pr. n. št. .............................. 63 

Slika 32: (desno) Lorenzo Bernini, Apolon in Dafne, 1622 ................................... 63 

Slika 33: (levo) Adaz Kazim, Črepinje, 2013, ....................................................... 63 

Slika 34: (desno) Barbara Hepworth, Sfera z notranjo in zunanjo barvo, 1967 .... 63 

Slika 35: (levo) Marija Zavetnica s plaščem, 1410 ............................................... 64 

Slika 36: (desno) Negovan Nemec, Kipenje II, 1981 ............................................ 64 

Slika 37: (levo) Miron, Metalec diska .................................................................... 64 

Slika 38: (desno) Dragica Čadež, Spomenik ženskim demonstracijam leta 1943, 

2010 ..................................................................................................................... 64 

Slika 39: Henry Bruce, Giant wooden chair sculpture, 2007 ................................ 65 

Slika 40: Daniel Berset, Broken chair, 2007 ......................................................... 66 



 
 

Slika 41: James Nizam, Entanglement of Chairs, 2010 ........................................ 66 

Slika 42: Helmut Palla, Sitting Wheel, 2005 ......................................................... 67 

Slika 43: Michel de Broin, Black Whole Conference, 2006 ................................... 67 

Slika 44: Alejandra Laviada, Point of equilibrium, 2009 ........................................ 68 

Slika 45: Doris Salcedo, 1550 Chairs Stacked Between Two City Buildings, 2003

 ............................................................................................................................. 68 

Slika 46: Tadashi Kawamata, Le Passage des Chaises II, 2007.......................... 69 

Slika 47: Niko Kralj, Stol Rex ................................................................................ 69 

Slika 48: (levo) Niko Kralj ..................................................................................... 70 

Slika 49: (desno) Niko Kralj, Stol Rex, .................................................................. 70 

Slika 50: Učenec A, Stol, 2016 ............................................................................. 73 

Slika 51: Učenec B, Stol, 2016 ............................................................................. 74 

Slika 52: Učenec C, Stol, 2016 ............................................................................. 75 

Slika 53: Učenec D, Stol, 2016 ............................................................................. 76 

Slika 54: Učenec E, Stol, 2016 ............................................................................. 77 

Slika 55: Učenec F, Stol, 2016 ............................................................................. 78 

Slika 56: Učenec G, Stol, 2016 ............................................................................. 79 

Slika 57: (levo) Willendorfska Venera, okoli 24000 pr.n.št ................................... 89 

Slika 58: (desno) Olmeško dete, okoli 800 pr.n.št. ............................................... 89 

Slika 59: (levo zgoraj) Gudeov kip, okoli 2150 pr.n.št. .......................................... 89 

Slika 60: (desno zgoraj) Kralj Salmanasar II, 858 – 823 pr.n.št ............................ 90 

Slika 61: (levo spodaj) Orjaški grifon, 518 – 465 pr.n.št ....................................... 90 

Slika 62: (desno spodaj) Naram Sinova stela zmage, okoli 2230 pr.n.št. ............. 90 

Slika 63: (levo) Kraljica Nafretete, okoli1340 pr.n.š. ............................................. 90 

Slika 64: (desno) VelikaSfinga, okoli 2500 pr.n.št. ............................................... 90 

Slika 65: (levo) Kipci iz terakote iz Mohendžo Dara ............................................. 90 

Slika 66: (desno) Aškov steber, 3.st.pr.n.št. ......................................................... 90 

Slika 67: Vojska iz terakote, okoli 21 pr.n.št., ....................................................... 91 

Slika 68: (levo) Dama iz Auxerra, 640 – 630 pr.n.št. ............................................ 91 

Slika 69 (desno) Laokoon s sinovoma .................................................................. 91 

Slika 70: (levo) Avgust pri prvih vratih, okoli 20 pr.n.št. ........................................ 92 

Slika 71: (desno) Pročelje Panteona, 27.pr.n.št. .................................................. 92 

Slika 72: Katedrala Notre-Dame ........................................................................... 92 

Slika 73: Donatello, Sveti Jurij .............................................................................. 92 

Slika 74: Andrea Verrochio, Dama s šopkom ....................................................... 93 

Slika 75: Michelangelo, David .............................................................................. 93 

Slika 76: Benvenuto Cellini, Venera ..................................................................... 93 

Slika 77: Giovanni Lorenzo Bernini, Madona........................................................ 93 

Slika 78:Nicola Salvi, Fontana di Trevi ................................................................. 94 

Slika 79: Jean-Baptiste Pigalle, nagrobnik maršala Mavricija Saškega ................ 94 

Slika 80: Jean-Bapriste Carpeaux, Napoleon III. .................................................. 94 

Slika 81: Antonio Gaudi, Casa Battlo ................................................................... 94 

Slika 82: Pablo Picasso, Glava bika ..................................................................... 95 

Slika 83: Aleksander Calder, Past za jastoge in ribji rep ...................................... 95 



 
 

Slika 84: Naum Gabo, Konstrukcija v vesolju z ravnotežjem v dveh točkah ......... 95 

 

 



 
 

 

 

     TEORETIČNI 

DEL 

 

 

 



1 
 

1 Uvod 

 

Kiparstvo kot področje likovnega ustvarjanja sodi med upodabljajoče umetnosti, ki 

se izraža tridimenzionalno.  

 

Kipar gradi kompozicijo svojega dela tako, da sestavlja v skladno celoto volumne, 

konkavne in konveksne napetosti površine. Skulptura se razvija okoli svoje osi in 

ima svojo fizično maso in ravnotežje, tako fizično kot likovno. Kompozicijska 

načela izhajajo iz doživljanja prostora in volumnov 

 

Kompozicija v kiparstvu je odvisna, s katerega zornega kota si ogledujemo kip, 

nanjo vplivajo spremenljivke, kot so teža, položaj, smer, število, gostota, tekstura. 

Seveda pa najdemo vzporednice med kompozicijo na sliki in kompozicijo na kipu.  

Bistvo konstruktivizma je bila želja po izražanju z modernimi materiali, v 

modernem življenju, njegovi dinamiki in novi disorientaciji kakovosti časa in 

prostora. Konstruktivistično oblikovanje temelji na asimetrični, dinamično 

uravnoteženi kompoziciji skladanja sestavljenih prostorskih oblik z uvajanjem 

kinetičnega elementa.  
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2 Konstrukcija in figura v kiparstvu 

 

2.1 Kiparstvo 

 

»Kiparstvo je veja upodabljajočih umetnosti, ki deluje v treh dimenzijah oz. oblikuje 

volumen. Trajni kiparski proces se je prvotno uporabljal za rezljanje in modeliranje 

v kamnu, kovini, keramiki, lesu in drugih materialih, a je modernizem pripeljal v 

kiparski proces skoraj popolno svobodo materialov in procesa. Najrazličnejše 

materiale lahko uporabljajo za odstranjevanje kot rezbar, sestavljanje z varjenjem 

ali modeliranjem, ulivanjem ali litjem. 

 

Kip je bil osrednji verski element v mnogih kulturah in do zadnjih stoletij so bili 

veliki kipi običajno ustvarjeni za izražanje vere ali politike« 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Kiparstvo).  

 

Poznamo različne kiparske motive, kot so figura, portret, avtoportret, skupina figur, 

glava, torzo, konjeniški kip, rastlinski ali živalski motiv, abstraktna plastika idr. 

Lahko so prisotne tudi grafične, slikarske in arhitekturne lastnosti, saj so plastične 

površine nosilci svetlobe, sence in barve.  

 

Kiparstvo lahko razdelimo na več zvrsti glede na kraj postavitve, velikost in 

namen. Poznamo torej: 

 oblo plastiko (nastaja in polne telesnosti oz. volumna; kip je obdelan z vseh 

strani), 

 reliefno plastiko (lahko je oklesana, modelirana ali ulita plošča z bolj ali 

manj izstopajočimi deli, npr. kovanec, medalja; ker je vezan na ploskev, je 

bolj soroden sliki, saj ga gledamo iz ene strani), 

 malo plastiko (majhni kipi, namenjeni predvsem notranjim prostorom), 

 veliko ali monumentalno plastiko (plastika velikih dimenzij, namenjena 

zunanjim prostorom), 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kiparstvo
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 monolitno ali enovito plastiko (kipi, v celoti oblikovani v enem kosu in jih 

lahko obidemo), 

 arhitekturno plastiko (vezana na arhitekturo; krasi stavbe in njene dele) in 

 mobilno plastiko (kipi iz lahkih materialov, sestavljeni iz plošč in žic, ki so 

povezani med seboj in se gibajo v prostoru). 

 

»Plastika je lahko prostostoječa ali pa ne. Glede na plastično izražanje in 

konstrukcijo pri prostostoječi plastiki razlikujemo polno in votlo plastiko. Polna 

plastika je plastična oblika tako izpolnjena kot votla, če ta votlina nima uporabne 

vrednosti. Votla plastika je plastična oblika, katere votlina ima uporabno vrednost, 

kot je npr. vaza ali posoda« (Hozjan, 2010: 38). 

 

Ne glede na zvrst materiala lahko kip izdelamo iz različnih materialov in s tem 

uporabimo različne kiparske tehnike, kot so modeliranje (glina, plastelin, umetne 

mase), klesanje (kamen), rezbarjenje, livarstvo (bron, svinec, cink), kjer gre za 

odvzemanje ali dodajanje. Nova tehnika v kiparstvu je tudi virtualno modeliranje, 

kjer gre za računalniško podprto 3D-modeliranje s točkami, črtami, ploskvami ali 

opnami. S kombinacijo geometrijskih elementov lahko ustvarjamo kompleksnejša 

telesa in širše prostorske strukture.  

 

Pri izdelavi kipov so uporabljali tradicionalne in moderne vrste materialov. Med 

tradicionalnimi so bili tisti, ki jih povečini najdemo v naravi in so jih kiparji 

uporabljali že dolgo časa, moderni pa so tisti, ki so se uveljavili šele pozneje. 

Najpogosteje se srečujemo s klesanjem v kamnu, z rezbarjenjem v lesu, kosti, 

slonove kosti, v mehkih kamninah, z ulivanjem kovin in plastičnih materialov, z 

modeliranjem v glini, porcelanu, vosku, mavcu, plastelinu, s tolkljanjem v kovinske 

plošče, z varjenjem oz. spajkanjem, s sestavljanjem v naravnih in umetnih 

materialih. Dragi materiali, kot so npr. zlato, srebro, žad in slonovina se pogosto 

uporabljajo za manjše luksuzne izdelke. Plastike so bile pogosto poslikane, a se je 

barva včasih izgubila, ali so jo restavrirali.  
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»Kiparstvo v kamnu je starodavna dejavnost, kjer se kosi grobega naravnega 

kamna oblikujejo z nadzorovanim odstranjevanjem kamna, zaradi trajnosti 

materiala so dokazi o obstoju iz najzgodnejših civilizacij iz vsega sveta. Skalne 

rezbarije so morda najstarejša oblika podob, narejena z odstranitvijo dela površine 

kamna, ki je ostal v naravi. Monumentalna skulptura zajema velika dela in 

arhitekturno kiparstvo, ki je pritrjeno na stavbe. Rezbarjenje oz. brušenje je izraz 

za obdelavo trdih kamnin za umetniške namene poldragih kamnov, kot je žad, 

ahat, oniks, kremen, kalcedon. Alabaster in sadra sta mehka minerala, ki sta 

enostavna za obdelavo, a sta še vedno razmeroma trajna« 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Kiparstvo). 

 

Glino so obdelovali ročno ali s pomočjo različnih orodij in priprav. Po sušenju jo je 

možno žgati in barvati. Je najstarejši material za kiparske izdelke. Mnoge kulture 

so proizvajale lončenino, ki je združevala funkcijo posode s kiparsko obliko, 

predvsem v zahodni kulturi so bile pogoste in zelo priljubljene majhne figurice. 

Žige in kalupe so uporabljali v večini starih civilizacij.  

 

Lesene plastike so zelo široko uveljavljene, vendar je, zaradi občutljivosti lesa na 

zunanje vplive, malo ohranjenih. Je pomemben element v umetnostni zgodovini 

mnogih kultur. Je lahek in je primeren za maske in druge zelo natančno narejene 

plastike.  

 

Slonova kost je material iz slonovih oklov, iz katerih so izdelovali predvsem 

majhne kipe in okrasne izdelke. Steklo v kiparstvu je element, ki je v večji meri 

prišel v uporabo v nedavnem razvoju. Iz staljenega stekla so lahko izdelovali 

različne oblike.  

 

Bron in z njim povezane zlitine so najstarejša in še vedno priljubljena kovina za 

izdelavo kovinskih skulptur. Zlato in srebro sta dovolj mehka za obdelavo s kladivi 

in drugimi orodji in sta primerna za različne obdelovalne tehnike. Žica predstavlja 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kiparstvo
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linijo, ki jo lahko kipar zvija, prepleta in različno oblikuje in kombinira različne 

debeline. Pločevino uporabljajo za izdelavo reliefa.  

 

Iz papirja je mogoče oblikovati najrazličnejše stvaritve in z njim lahko uporabljajo 

različne tehnike in vrste skulptur.  

 

2.2 Likovna teorija in praksa 

 

»Likovna teorija je posebna veda, ki raziskuje likovna izrazila in zgradbo likovnih 

del ter proučuje zakonitosti dojemanja likovnih del z različnih vidikov: 

psihološkega, fizikalnega, fiziološkega … Razvila se je predvsem iz opazovanj in 

dognanj likovnih umetnikov. Na njen razvoj so vplivali izsledki različnih drugih ved, 

kot so filozofija, psihologija, optika, fiziologija …« (Šuštaršič, 2007: 12). 

 

Likovna teorija je veda, ki se ukvarja s podrobnim preučevanjem drugih izrazil in 

njihovih medsebojnih povezav, ki so skupni vsem področjem umetnosti (slikarstvo, 

kiparstvo, arhitektura …). 

 

Ukvarja se: 

 z analizo likovnih elementov, spremenljivk in načel likovnega reda, s 

pomočjo katerih ustvarjalci oblikujejo svoje kreacije, 

 s proučevanjem zakonitosti, medsebojne odvisnosti elementov in njihove 

vloge v kompoziciji, 

 z različnimi možnostmi kompozicije in se poglablja v njihove organizacijske 

principe, 

 s proučevanjem morfologije, s katero analizira in proučuje nastanek ter 

lastnosti oblik, 

 s teorijo barve. 
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Glavna področja likovne teorije so: likovne prvine, likovna morfologija ter likovne 

spremenljivke, likovna kompozicija in likovna semiotika.  

 

Likovna prvina je osnovni pojem likovnega izražanja, ki ga razdelimo na orisne in 

na orisane prvine. Z orisnimi orisujemo likovne prvine, kot so točka, črta, barva. 

Orisane likovne prvine pa so oblika, prostor in ploskev.  

 

Morfologija je nauk o oblikah in se ukvarja z raziskovanjem likovne oblikovnosti. 

Proučuje način in pravila oblikovanja ter tvorjenja oblik in uporabo le-teh kot nosilk 

likovnih pomenov.  

 

Likovne spremenljivke so tekstura, število, gostota, smer, velikost, položaj in 

likovna teža, ki predstavljajo lastnosti in vloge oblik ter drugih likovnih elementov.  

 

Likovna kompozicija govori o zaključeni celoti nekega dela, medsebojnem 

učinkovanju ter sintaksi njenih del. Kompozicijske elemente predstavljajo proporc 

(razmerje in sorazmerje), ravnovesje, ritem, kontrast, harmonija, dominacija 

(prevlada) in enotnost, ki jih lahko med seboj primerjamo, ugotavljamo povezave 

med njimi ter zakonitosti skladnje. Poleg omenjenih principov se v likovni 

kompoziciji obravnavajo tudi mera, interval, simetrija in drugi, ki prav tako 

prispevajo k sami sestavi kompozicije.  

 

Likovna semiotika je veda o znakih in sposobnost branja le-teh. Likovna 

semiologija se ukvarja: 

 s preučevanjem likovnih znakov, ki vplivajo na likovne stile in avtorske 

sloge, 

 s kompleksnim proučevanjem likovne produkcije kot oblike komunikacije, 

 z raziskavo zgradbe likovnih stilov preko vplivov prostora in časa. 
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»Likovna praksa se sestoji iz dveh funkcionalno povezanih delov: teoretiziranja in 

prakticiranja. Teoretski pol se sestoji še iz treh funkcionalno specializiranih in 

povezanih nivojev, in sicer obsega: 1. Umetnostno teoretsko plast, ki osmišlja 

vsebinska izhodišča likovne produkcije, 2. likovno teoretsko plast, ki nudi 

konceptualna orodja za likovno izražanje ter vsebinskih izhodišč in 3. likovno 

tehnološko plast, ki omogoča tehnično-tehnološko bazo te artikulacije. Zato pri 

likovnem delu lahko razlikujemo in razčlenjujemo: pripovedno-vsebinska izrazila, 

likovna izrazila in materialno-tehnološka sredstva ter postopke« (Šuštaršič, 2010: 

13). 

 

Umetnostno teoretska plast ali pripovedno-vsebinsko izrazilo predstavlja neki 

vsebinski pomen in vidik vsebine umetnine. Zanima nas, od kod je umetnik črpal 

snov in idejo za upodobitev določenega motiva. Do neke mere so te značilnosti 

povezane s filozofskimi, religioznimi, modnimi in estetskimi nazori določenega 

zgodovinskega obdobja. Motiv, ki ga umetnik upodablja, pa se nanaša na vsebino. 

Z motivom lahko torej dokumentiramo neki dogodek, človeka, opravilo itd., lahko je 

okrasni, ornamentalni, fantazijski ali abstraktni.  

 

Likovno teoretska plast ali likovno izrazilo upošteva kompleksno naravo likovno 

izraznih sredstev in jo tako lahko analiziramo z več vidikov, kot so materialni 

aspekt, čutni aspekt, čustveni ter miselni aspekt.  

 

Likovno tehnološka plast nam pomaga analizirati, na kakšni podlagi, s katerimi 

materiali in s kakšno tehniko je umetnik upodobil svojo kreacijo. Je torej izrazito 

likovno raziskovalne narave.  
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2.3 Kaj je kompozicija? 

 

Beseda kompozicija izhaja iz latinske besede, ki pomeni sestavo in zgradbo. Pri 

likovnem delu s tem pojmom opredelimo končno formo likovnega dela oz. 

zaključeno celoto. Označuje razporeditev posameznih delov umetnine v neko 

celoto. Pri oblikovanju premišljeno sestavljamo elemente za dosego želenega 

videza. 

 

»Vsak likovni izdelek je skupek, sestavljen iz več enot in delov (figur, ozadja, 

likovnih elementov, objektov …), ki so razporejeni v končno celoto – kompozicijo. 

Na njeno obliko vplivajo tako izbira formata, likovna tehnika kot vsebina motiva« 

(Kocjan, 2015: 24) 

 

Kipar gradi kompozicijo svojega dela tako, da sestavlja v skladno celoto volumne, 

konkavne in konveksne napetosti površine. Skulptura se razvija okoli svoje osi in 

ima svojo fizično maso in ravnotežje, tako fizično kot likovno. Kompozicijska 

načela izhajajo iz doživljanja prostora in volumnov. 

 

»Obhodna plastika je prostostoječi kip, ki ga lahko obhodimo, si ga ogledamo z 

vseh strani. Relief pa je kiparska oblika, ki je zanimiva s sprednje strani in je 

vezana na ploskev. Kip, ki predstavlja podobo resničnega sveta (figure, predmeti, 

rastlinske oblike …), je predmetni kip. Nepredmetni kip pa je upodobitev podob iz 

umetnikovega notranjega sveta, ne posnemajo vidne resničnosti sveta in lahko 

nosijo duhovno vsebino« (Hanigsman, 2015: 61). 

 

Kompozicija v kiparstvu je odvisna, s katerega zornega kota si ogledujemo kip, 

nanjo vplivajo spremenljivke, kot so teža, položaj, smer, število, gostota, tekstura. 

Seveda pa najdemo vzporednice med kompozicijo na sliki in kompozicijo na kipu. 

 



9 
 

2.4 Vrste kompozicij 

 

V kiparstvu poznamo več vrst kompozicijskih načinov. 

 

Glede na središčno os je lahko simetrična ali nesimetrična. Simetrična je torej 

tista, kjer sta si polovici zelo po podobni, vendar ne tudi zrcalni. Simetrična 

kompozicija je statična, nerazgibana in deluje umirjeno. Pri nesimetrični 

kompoziciji pa so oblike postavljene bolj razgibano in dinamično ter 

neenakomerno glede na simetralo.  

  

Slika 1: (levo) Idol - podoba božanstva, okoli 2.500 pr. n. št. 

Slika 2: (desno) Lorenzo Bernini, Apolon in Dafne, 1622 

 

Glede na postavitev kiparskega dela pa poznamo oz. ločimo še prosto, krožno, 

trikotno, vodoravno, poševno in navpično.  

 

Pri prosti kompoziciji je značilno, da se pogled nanjo spreminja hkrati z našim 

premikanjem po prostoru in so prosto razporejene po njem. Krožna kompozicija pa 

deluje sklenjeno. So v obliki kroga in izhajajo iz središča. Trikotno kompozicijo so 
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pogosto uporabljali v pozni renesansi. Kompozicijo tvori že ena sama figura, ki je 

trikotne oblike. Trikotna kompozicija ustvarja hierarhijo in stopnjuje prizor z vrha 

navzdol oz. obratno. Smer gibanja proti vrhu prispeva k občutku stremljenja k 

višjim duhovnim sferam. Pri vodoravni ali horizontalni kompoziciji prevladujejo 

vodoravne smeri. Značilnost poševne kompozicije so oblike v diagonalni smeri. 

Navpična kompozicija se ponaša z navpično razporeditvijo uporabljenih oblik. 

 

 

 
Slika 3: (levo) Adaz Kazim, Črepinje, 2013 

Slika 4: (desno) Barbara Hepworth, Sfera z notranjo in zunanjo barvo, 1967 

 

  

Slika 5: (levo) Marija Zavetnica s plaščem, 1410 

Slika 6: (desno) Negovan Nemec, Kipenje II, 1981 
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Slika 7: (levo) Miron, Metalec diska 

Slika 8: (desno) Dragica Čadež, Spomenik ženskim demonstracijam leta 1943, 2010 
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3 Konstruktivizem in konstrukcija  

 

Rusko umetniško gibanje konstruktivizem je leta 1913 ustanovil Vladimir Tatlin. 

Predhodnik konstruktivizma je bil suprematizem Kazimirja Maljeviča. 

Suprematizem in konstruktivizem sta bila sloga neobjektivne likovne umetnosti, ki 

ne referira na nobene fizične objekte v realnosti. V nasprotju z organskimi 

lastnostmi naravnega sveta sta bila oba sloga skoraj matematično natančna. 

Kvadrati, pravokotniki, krogi in trikotniki so bile prevladujoče geometrijske oblike, ki 

so jih sestavljali v skrbno urejena umetniška dela v različnih tehnikah in materialih, 

vse od risbe do skulptur in arhitekturnih objektov. Po letu 1916 so abstraktne 

kompozicije zamenjale prostorske skulpture, ki so se vedno bolj odmikale od 

abstrakcije k estetiki strojev in inženirskih gradenj, skladno z usmeritvijo tedanje 

družbe k industrializaciji in tehnološkemu napredku. Konstruktivizem je pokazal, 

da likovni elementi, kot so črta, barva, oblika in tekstura, posedujejo lastno izrazno 

kakovost, ki ne potrebuje nobenega ujemanja z opazovano stvarnostjo. 

Konstruktivizem si je izposodil ideje od kubizma, supermatizma in futurizma, 

vendar s čisto novim pristopom, kjer se je kompozicija zamenjala s "konstrukcijo". 

Gre za natančno tehnično analizo modernih materialov, z željo po množični 

proizvodnji, lahko celo rečemo, da se je tukaj začel današnji "dizajn", ker gre za 

očiten prehod iz umetnikovega studia v proizvodnjo. 

 

Konstruktivizem se ne ukvarja s klasično kompozicijo, ampak se fokusira na 

konstrukcijo. Objekti so narejeni v glavnem kot analiza različnih materialov in form 

umetnosti za nastanek uporabnih predmetov kot dizajn. 

 

Bistvo konstruktivizma je bila želja po izražanju z modernimi materiali, v 

modernem življenju, njegovi dinamiki in novi disorientaciji kakovosti časa in 

prostora. Pomembna je bila tudi želja po razvoju nove forme umetnosti, ki bi bila 

bolj primerna za demokratično in revolucionarno usmeritvijo nove Rusije. 

 

Konstruktivistično oblikovanje temelji na asimetrični, dinamično uravnoteženi 

kompoziciji skladanja sestavljenih prostorskih oblik z uvajanjem kinetičnega 

elementa.  
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Oblike dinamičnih kompozicij umetniških avantgard z začetka 20. stoletja, DeStijl 

na Nizozemskem in konstruktivizem v Rusiji, so našle številne izpeljave v moderni 

arhitekturi. Zamisli vodilnih slikarjev, kiparjev in arhitektov tistega časa, kot so bili 

Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Vasilij Kandinsky, Paul Klee, Kazimir Maljevič, 

Moholy Nadj, Aleksander M. Rodčenko, Lazar M. El Lisickij, Konstantin Melnikov, 

Aleksander Vesnin, Ivan Leonidov in drugi, so v sodobnih likovnih umetnostih in 

arhitekturi še vedno žive in navdihujoče. Med njimi je imel največji vpliv na 

sodobno oblikovanje El Lisickij, ki je zagovarjal enostavnost oblik, skrb za 

harmonijo nasprotij in ustvarjalno ravnanje s prostorom kot povezovalnim 

elementom. Prvine konstruktivizma tako najdemo v funkcionalistični, high-tech, 

dekonstruktivistični in minimalistični arhitekturi kot tudi v concrete-art, kinetic-art, 

op-art in minimal-art gibanjih. 

 

Konstruiranje dinamičnih kompozicij v dvo- ali tridimenzionalni obliki, ki so bistvo 

konstruktivizma, ostaja še vedno priljubljen likovni pristop mnogih umetnikov in 

sodobnih arhitektov. 

 

Čeprav v oblikovanju prostora ne moremo ločiti razmisleka glede na uporabnost, 

konstrukcijo, to je na trdnost in na lepoto (celote), dobljena rešitev kompozicije in 

več poudarka pri sestavi elementov, ki se tiče vprašanja izbora najbolj smiselne 

konstrukcije, pa tudi uporabnosti, detajla in izvedbe, skupaj delujeta kot smiselna 

celota.  

 

Pojem konstrukcije pa se uporablja tudi v gradbeništvu (lesene, strešne, jeklene 

ipd. konstrukcije, se pravi gre za strukturo, ki nosi, ali podpira stavbo ali objekt), 

matematiki (geometrijska konstrukcija oz. postopek natančnega risanja 

geometrijskih likov), gramatiki (sestava, ustroj, notranja zgradba – npr. stavčna 

konstrukcija, konstrukcija Shakespearove drame …), optiki (optična konstrukcija 

leč). 
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4 Kiparstvo skozi zgodovino 

 

Med leti okoli 30.000 pr. n. št. do okoli leta 10.000 pr. n. št. so poleg skalne 

umetnosti izdelovali tudi različne predmete iz kosti, rogovja, slonove kosti in 

kamna. Ker večina najdenih kipcev ni mogla samostojno stati, lahko rečemo, da 

gre za prenosne predmete. Predmeti so bili pogosto okrašeni z upodobitvijo plena. 

V tem času so našli veliko figuric, ki predstavljajo gole ženske. Na splošno so za te 

figure značilne velike prsi, trebuh, zadnjica, stegna in pretirana spolovila. Figure 

predstavljajo ženske v vseh obdobjih življenja, od odraščanja, nosečnosti, poroda 

in debelosti poznejšega življenja. Redko so te figure imele obraze. S tem so 

verjetno želeli poudariti univerzalnost lika. Poznejša prenosna umetnost slovi po 

bolj naturalističnih predmetih za vsakdanjo uporabo.  

 

V letih okoli 9.000 pr. n. št. do leta 2.400 pr. n. št. se je razvilo rokodelstvo, ko so 

nomadski lovci in nabiralci ustanavljali stalne naselbine ter gojili živino in poljščine. 

Izum lončarskega kolesa je spodbudil razvoj posebne obrti. 

 

V času nastanka civilizacije v Mezopotamiji, ko je prišlo do velikega števila izumov 

 kolesa, poljedelstva, vozila, mesta, pisave, zakona, medicine, filozofije, 

matematike in astronomije, je bila umetnost večinoma povezana z bogovi, ki naj bi 

bdeli nad temi zgodnjimi mestnimi državami. Skulptura je bila najbolj vzdržljivo 

izrazno sredstvo, uporabljeno v tem času. Najpogosteje najdeni predmeti so bili 

valjni pečatniki, ki so bili znamenje lastništva ali oblasti, ki so jih uporabljali pri 

različnih obredih. Priljubljeni so bili tudi prostostoječi kipi častilcev in kraljevskih 

likov. Ker so imeli kamna na pretek, so Asirci in Perzijci ustvarili veličastne 

skulpture. Sumerci so naredili korak naprej v kiparstvu, kjer so namesto 

pripovednih nizov v vodoravnih pasovih ustvarili eno samo združeno kompozicijo. 

Sumerci so v kiparstvu v veliki večini uporabljali kamen, motivi pa so bili tako 

živalski kot človeški. Človeške glave so bile geometrično oblikovane z 

ekspresivnimi očmi in obrvmi. V očeh so bili barvni kamni, roke so bile položene 

na prsi oz. vsaj tisti kipi, ki so bile povezani z religijo. Velike oči so ponazarjale 



15 
 

okno duše. Tudi Asirci v kiparstvu uporabljajo kamen. Izdelovali so plitve reliefe. 

Pri Perzijcih v kiparstvu zasledimo stebre, na katerih so relief z motivom figur, ki 

korakajo, kapitel je v obliki živalskih glav, prisotno je veliko monumentalnosti. 

Najbolj ambiciozna palača je Perzepolis.  

 

Egipčani so cenili rokodelstvo, niso pa ga povezovali z estetiko ali posebnim 

izrazom. Njihova umetniška dela so bila izrecno funkcionalna in zasnovana, da bi 

olajšala čaščenje bogov in prehod v posmrtno življenje. Umetnost je bila povezana 

s kultom mrtvih. Takrat se je od umetnikov pričakovalo, da predstavijo bistvo 

upodobljenega. Kipe so klesali v togih držah in brezizrazno. Oblika figure je 

poenostavljena. Pri drži kipov lahko opazimo, da je ena noga postavljena naprej. 

Reliefi so bili izbočeni ali vklesani v podlago.  

 

»Egipčani so bili mojstri plitvega reliefa in so od preddinastičnega obdobja (5.500–

3.100 pr. n. št.) ustvarjali visokokakovostna dela. Lepe primere najdemo na 

paletah, stelah in grobnicah. Že od samega začetka so sprejeli določene 

umetniške zapovedi. Človeške vire so prikazovali v delnem profilu, glava in udi so 

bili prikazani od strani, prsi in eno oko pa od spredaj. Figure so upodabljali v 

različnih razmerjih – kralj in bogovi so se dvigali visoko nad podrejene. Prosto 

stoječi kipi se pojavijo šele v času 2. dinastije, a so še vedno zelo stilizirani. Liki so 

zazrti naprej in so ob pogledu s strani upodobljeni v strogem profilu. Pomembne 

figure so zelo idealizirane. Celotna oblika kipov spominja na blok kamna, iz 

katerega so bili izklesani« (Graham-Dixon, 2015: 48).  

 

Med najizvirnejše izdelke civilizacije ob Indu so številni kipci iz terakote. Glave 

ženskih figuric imajo bogato obdelane in raznovrstne pričeske, telesa so okrašena 

z ogrlicami, odeta so v kratka krilca. Tridimenzionalno modeliranje in ostro 

opazovanje anatomije odlikujeta vse kiparstvo ob reki Ind. Umetnost v Indiji je 

okoli leta 269–232 pr. n. št. oživil cesar Ašoka, ki je s številnimi budističnimi 

spomeniki spodbujal razvoj nove oblike kiparstva.  
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Kitajska je svoj najpopolnejši izraz našla v obrednih bronastih skulpturah v času 

med 1.700–1.025 pr. n. št. Zasnovane so bile najrazličnejše oblike posod, ki so 

bile okrašene z idealiziranimi živalskimi oblikami s totemsko funkcijo. Bronasti 

predmeti so kmalu izgubili pomen posredovalcev magičnih in božanskih sil, 

njihova okrasitev pa je postala slogovno abstraktnejša. Ob prevzemu Kitajske nad 

svilno potjo so izdelovali majhne okrogle živali, katere telesne značilnosti so 

komajda nakazane, vendar s svojimi živimi pozami in izraznostjo razkrivajo oster 

čut opazovanja. 

 

»Umetnost antike je postavila temelje za velik del umetnosti v naslednjih 

tisočletjih. Nastale so osnovne poteze sedanjega urbanizma, podobo in funkcijo so 

dobili vsi pomembni stavbni členi, izoblikovala se je podoba vzvišenega boga in 

človekovega vsakdanjika, nastale so upodobitve prispodob in odslikave 

resničnosti. Antična umetnost nam je dala tudi poosebitve, alegorije, simbole. Mi 

smo dediči teh stvaritev in tudi, če iz njih ne črpamo neposredno, se je skozi 

renesanso in klasicizem umetnost pogosto vračala k tem stvaritvam« (Jacek idr., 

2004: 11). 

 

»Grškim kiparjem je pod vplivom Egipčanov in minojske kulture s Krete uspelo 

ustvariti popolno ravnotežje lepote, skladnosti in razmerij. Prvi veliki dosežki na 

grški celini so izvirali iz mikenske kulture. V arhaičnem obdobju je nastalo nekaj 

zgodnjih mojstrovin, zlasti Dama iz Auxerra, poln razcvet pa je grška umetnost 

doživela v klasični dobi. Kipi iz Partenona pomenijo vrhunec atenske kulture, ki jo 

je Aleksander Veliki razširil daleč naokoli« (Graham-Dixon, 2015: 52). 

 

Grško umetnost lahko razdelimo na 3 obdobja, arhaično (začetno), klasično (zrelo) 

in helenistično (pozno) obdobje. Razvijejo se vsa področja umetnosti. V kiparstvu 

pa lahko zasledimo dva tipa človeškega motiva, in sicer kip moškega ali kuros in 

kip ženske ali kora. Oba sta toga, statična in naj bi predstavljala mladost. Ženska 

figura je delno oblečena, roke imajo na prsih, moška figura pa je po navadi gola. 

Pri anatomiji moškega kipa je stilizirana, lahko opazimo tudi nasmešek, ki je 
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arhaični, vendar anatomija postaja vse bolj realna. Vrh doživi v klasičnem obdobju. 

Grki izoblikujejo posebno držo kontrapost, kar pomeni, da je teža na eni nogi, 

druga pa je rahlo pokrčena. Vse bolj je opazna tudi izraznost potez na obrazu. 

Najbolj znani kiparji so bili Fidlas (Atena), Poliklet (Kopjenosec), Miron (Metalec 

diska). V helenističnem obdobju lahko opazimo, da so drže drugačne. Poudarek je 

še vedno na obrazu, sami kipi pa izražajo žalost.  

 

Etruščanska umetnost je vezana na področje grobnic. Žare so bile oblikovane v 

obliki človeškega telesa, sarkofagi so bili s človeškimi kipi, ki so imeli arhaičen 

nasmeh.  

 

Rimska umetnost je vrhunec dosegla v obdobju cesarstva. Umetnost je bila 

namenjena poveličevanju države. Kiparstvo je ustreglo tem zahtevam tako v 

reliefih kot obli plastiki. Seči pa je morala tudi do množic in z njim ustregla z 

razvojem podob iz vsakdanjika. Ker je bila rimski umetnosti osnova etruščanska in 

grška, je lahko videti, da gre v kiparstvu za kopije grških kipov. Portret je najbolj 

izviren prispevek rimske umetnosti, ki je dajala prednost osebnosti in 

prepoznavnosti. Portret je bil osrednja tema kiparskega ustvarjanja in sredstvo za 

poudarjanje posameznikovega položaja v družbi. Cesarjeva podoba je bila 

postavljena po vsem cesarstvu, ta klasicistični tok spet srečamo v 2. stoletju, 

vendar z drugim pomenom. 

 

Umetnost je v gotiki postala bolj mnogoobrazna. Po stoletjih raziskovanja se je 

umetnost obrnila tudi k zunanjim oblikam. Bistvena novost je svet simbolov, ki ga 

je bilo mogoče razumeti kot krščanski motiv. Ker so hoteli okrasiti 

najpomembnejše dele arhitekture, so nastala visokopotezno zasnovana kiparska 

dela v notranjosti na kapitelih in zunanjosti kot reliefi, vzidani v pročelje. Le-to je 

bilo pod močnim vplivom zlatarske tehnike in je svojo pot začenjalo v preprostih 

upodobitvah.  
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Značilnosti romantike se kažejo v kubičnem pojmovanju prostora, vsak stavbni del 

je zaokrožena celota, v banjastih obokih, polkrožnem loku, polnih zidovih, močnih 

opornikih in na arhitekturo vezana plastika, ki je dekorativna in ima simbolno 

vsebino.  

 

V gotiki se je kiparstvo hitro začelo osamosvajati od arhitekture. Začeli so 

razlikovati realizem in naturalizem. Posebnosti gotike izražajo prostrane in visoke 

cerkve, izrazit vertikalizem, šilasti, lomljeni in podporni loki. Slikana okna, »velike 

rože«, na zahodnem pročelju so postajala vedno bolj pomembna. Kipi so 

izžarevali moč, ki jo dajejo bogato nagubana oblačila, v katerih se poigrava 

svetloba. Razvil se je dramatično-slikoviti slog, ki je pretirano poudarjal čustva. V 

kiparstvu se kažejo motivi iz narave.  

 

Renesansa je temeljila na iskanju idealov, utemeljenega na lepoti, uporabljala je 

linearne perspektive in gola človeška telesa. Je prerod antične umetnosti v odnosu 

do srednjega veka. Človeška figura se ne pojavlja kot simbol. Cellini je še danes 

najslavnejši predstavnik te pretanjene umetnosti, v kateri je poudaril oblikovanje 

golih teles. Germain Pilon, največji kipar ob koncu 16. st., je v sodelovanju s 

Primaticciom ustvaril eno najlepših stvaritev francoskega kiparstva tega obdobja, 

ki z izrazito manieristično retoriko govorita o herojski lepoti, ki preživi smrt. 

Donatello je bil privrženec humanističnih idealov. Njegova dela so: Sv. Jurij, prerok 

Arisacone, Mladostni deški David, Marija Magdalena, Gatamelata (bronasti kip 

konja). V visoki renesansi je bil znan Michelangelo, ki je najbolje utelešal 

renesančni ideal, saj je njegova vizija človeštva polagoma izgubljala iluzijo in 

njegovo iskanje poti odrešenja. Velja za začetnika manierizma, kjer krši 

renesančna pravila upodabljanja. Znan je bil po kipih, kot so David (ki je premagal 

goljata), Mojzes, sužnji (ki so ostali nedokončani). Njegove figure imajo volumen. 

Moč, ki jo nosijo figure pa imenujemo teribilita.  

 

»Barok se je rodil kot izraz hotenja, da se spoštuje dogma in obnovi stroga 

disciplina pod trdnim papeškim vodstvom. Njegova naloga je bila spodbujati 
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kolektivno čustvovanje in krotiti vernika z omamljanjem njegovih čustev. Na raznih 

območjih se je izražal različno uglašen, od prekipevajočega izobilja do klasicizma, 

od čustva do razuma« (Jacek idr., 2004: 150). Barok je smisel za teatralnost. 

Zabriše meje med resničnostjo in domišljijo, poudarja volumnov vtis primikanja in 

odmikanja. Poudarja dinamični učinek bujnosti oblik. Značilni so: strast, intelekt in 

duhovnost. Značilna je velika razgibanost oblik, polnost, monumentalnost, 

razkošnost in medsebojna povezava kiparstva, slikarstva in arhitekture. 

Najpomembnejši kipar tega obdobja je bil Bernini, ki je z dinamičnimi oblikami 

svoje plastike širil zunanji prostor. Njegov kip marmorni David je značilen za barok.  

 

Kadar nas pot privede do slovenskega baročnega kiparstva (Vaupotič, 2012), se 

pred nami odpre nov svet enkratnih ustvarjenih del umetnikov, ki so posejali svoje 

“biserne” skulpture v našo umetnostno zgodovino. Pri nas je, poleg gotike, najbolj 

globoke korenine pognal barok. Njegove rojstne letnice ni mogoče natančneje 

določiti, kot je tudi težko reči, kdaj se je končal, saj je v poljudnejši plasti 

izzveneval še globoko v 19. stoletje. Na splošno pa velja, da o začetkih baroka na 

Slovenskem ne moremo govoriti pred sredino 17. stoletja. Določanje ostrih 

časovnih mej baroka samo po sebi ne pove veliko in po svoje celo zavaja, zlasti če 

iščemo primerjavo z dogajanjem okrog nas. Severno od Alp je na primer zaradi 

določenih zgodovinskih razmer prej prišlo do nove koncentracije moči v cerkvenih 

rokah in do zmage nad reformacijo. Sedemnajsto stoletje nam je v kiparski in 

rezbarski dejavnosti zapustilo široko sled. Že v prvi, predbaročni, polovici stoletja 

daje tej dejavnosti odločilni ton doba ljubljanskega škofa Tomaža Hrena ter 

nasploh obnovitvena vnema cerkva. Če pa se osredotočimo le na Štajersko, je 

podobno kot v sosednjih pokrajinah tudi v umetnostnem profilu tukaj najodločilneje 

izstopalo kiparstvo. Skozi ves barok ga je, z naročili za novo opremo, pospeševala 

predvsem Cerkev. Sakralni objekti, nabožni javni spomeniki, znamenja in kapelice 

pa so nastajali po zaslugi naročnikov iz vrst plemstva, meščanstva ter 

podeželskega življenja. Gre za nekaj sorodnih točk v tedanjem ustvarjanju: skupna 

sta jim bila družbeni okvir in razpoloženje omenjenega časa; to je bilo obdobje po 

tridesetletni voljni, ki je spet utrjevalo duha ter gmotne razmere. Eno in drugo se je 

prelivalo tudi v umetnostno voljo, v željo po poduhovljenem, reprezentančnem ali 

pa vsaj preprosto všečnem. Gre za prizadevanja, ki so v alpskih in predalpskih 
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deželah pomenila slovo od severnih likovnih tradicij, močnejše zgledovanje pri 

italijanski umetnosti, njeno presnavljanje in končno sprostitev lastne baročne 

ustvarjalnosti. 

 

Klasicizem je nagnjen k veličastju. Sijajna in reprezentančna umetnost se obrača 

na razum. V klasicizmu se spoštujejo pravila. Značilna je poenostavljenost in 

enovitost volumnov ter vtis negibnosti horizontalne linije.  

 

Rokoko daje občutek intimnosti, elegance ter radosti in sreče. Rokoko je bil 

predvsem preoblikovanje okrasja in iz te dekorativne vloge se je pozneje razširil 

na kiparstvo. V tem slogu so nastali veličastni spomeniki, posvetni in cerkveni, ki 

so hkrati videti kot logično nadaljevanje poznega baroka. Iz kipov tega obdobja je 

izginil zanos, pojavil pa se je nov motiv, kot so nasmejana in koketna ženska 

doprsja in nekoliko plehka ljubkost ali sentimentalnost, ki poudarja pastirce in 

življenje na livadah. Nekateri kiparji so v istem času izrabili tendence in izrazne 

možnosti, ki so postale značilne za neoklasicizem.  

 

Lepotni ideal neoklasicizma se je naslanjal na teorijo absolutne lepote, v kateri si 

umetniki prizadevajo predvsem za jasne, uravnotežene in preproste oblike. 

Neoklasicizem se je rodil iz francoske revolucije ne le v socialnem, ampak tudi v 

razvojnem smislu; iz fevdalizma v industrializacijo. Iz Anglije se je industrijska 

revolucija razširila po vsej Evropi, pomembno vlogo je imelo meščanstvo. 

Pomembni so bili tudi novi dosežki. Iz Francije so se širili novi ideali, novi pogledi v 

smislu enakost, bratstvo in svoboda. Kipar neoklasicizma je Casanova, ki je iz 

marmorja izklesal kip Pauline Borghese. V kiparstvu se neoklasicistična estetika 

kaže s čistimi oblikami in poudarjeno strogostjo. Navdih iščejo pri antičnih kipih in 

reliefih, poudarek pa je na hladnosti.  

 

Romantika pomeni prelom z umetnostnimi nadzori preteklosti. V ospredje se 

postavi posameznik in kraljestvo hladnega razuma nadomesti z rahločutnostjo, 
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strastjo in domišljijo. Eiffel je leta 1885 za razstavo naredil stolp v Parizu. Gre za 

funkcionalizem v arhitekturi, enostavno arhitekturo, kjer konstrukcija sama postavi 

stil.  

 

V realizmu je osrednja tema človek. Največji realistični kipar, August Rodin, je 

oblike razvijal od znotraj navzven in s tem načinom hotel ujeti življenje v njegovih 

najbolj bežnih pojavih. Z igro svetlobe je ustvarjal iluzijo življenja. Kot inovator je 

želel, da imajo njegovi liki tudi simbolično razsežnost.  

 

»V 19. st. so v arhitekturi dobili prvo besedo inženirji, ki so se odločali za drzne 

rešitve z uporabo železnih struktur in kovin, ki so jo do takrat malo uporabljali, je 

pokazala izredno moč« (Jacek idr., 2004: 227) 

 

Razvoj industrije je zahteval pozidavo mest s predmestji, v katerih je bilo treba 

graditi stavbe novega tipa. Zaradi velikega povpraševanja so se odrekli 

dobršnemu delu okrasja, obliko in načrt stavbe pa je določala njena funkcija. 

Rokodelci so snovali predmete, ki niso imeli nič skupnega z industrijsko 

proizvodnjo. Razcvetela se je uporabna umetnost, saj so s tem želeli povezati 

umetnost z družbo.  

 

Umetnost 20. st. črpa navdih iz narave in je predvsem izpoved osebnega odnosa 

do določene tematike. Je doba racionalnih in radikalih novosti, osvoboditev oblike, 

ekspresija, prelomne moči barve … Umetnost želi biti abstraktna kot tudi figuralna, 

tako da se toga merila in strogost umikajo novim pravilom in avtonomnosti. 

Umetnost nima le enega obličja, ampak je ogledalo našega dinamičnega, 

kompleksnega in protislovnega stoletja. Razvoj umetnosti se kljub ostrima 

prelomoma v obeh svetovnih vojnah kaže kot dinamični proces. Prostor kip ne le 

obdaja, temveč se preliva skozi njene predrtine in ga s tem soustvarja in povezuje 

z okoljem, vse elemente skrči na minimum in zgosti naravne oblike v skoraj 

abstraktno preprostost. Umetnost vključuje potrošniške izdelke v umetniške 
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stvaritve in postaja pričevalka sodobnega življenja. Sodobni umetniki, ki se zelo 

občutljivo odzivajo tako na gospodarske kot tudi politične in kulturne dogodke, 

svojo umetnost odsevajo z zapletenostjo in polno protislovja.  

 

Pri kubizmu ne gre za upodabljanje vidne realnosti, temveč za upodabljanje 

prepoznavne realnosti. Do novih oblik prihajajo z raziskovanjem kubistične 

abstrakcije in ravnovesja med osebami in prostorom, ki ga obdaja. Abstraktna 

umetnost ni realistična, idealizirana ali alegorična ponazoritev modela, temveč 

predstavlja samo sebe. Umetnikov cilj je, da bi s svojim dejanjem izenačil naravo 

in jo celo presegel. Figuralna umetnost, ki se ravna po vidni realnosti, ne posnema 

narave, ampak je njen namen kritičen in oseben odnos do realnosti.  

 

»Umetnost 20. st. je mnogostranska, množična, uporablja stare in nove tehnike, 

govori v jezikih mnogih umetnikov, o njihovih povsem osebnih pogledi, polna je 

kritičnih deformacij (v marsikaterem pogledu je blizu umetnosti minierizma) in 

podrla je pregraje med tradicionalnimi zvrstmi). Glede tega je bila zlasti radikalna 

provokativna »antiumetnosti«, s katero so dadaisti protestirali proti prvi svetovni 

vojni in proti togim družbenim strukturam« (Jacek idr., 2004: 266) 

 

Pri ekspresionistih predmet izraža čustva, pri abstrakciji povsem izgine, drugi 

razglasijo, da je že sam industrijski izdelek umetniški predmet. Najdene predmete 

združujejo z veliko domišljije in jim dajejo nove pomene. 

 

Kinetična umetnost je postala mednarodni pojav. K likovnim stvaritvam dodaja 

časovno razsežnost, ki ga neposredno doživljamo zaradi dinamičnega procesa 

minevanja in je zrcalo s tehniko zaznamovanega stoletja. Odpravi mejo med 

umetnostjo in življenjem. V kinetični umetnosti se predmeti premikajo.  
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5 Analiza teoretičnega dela 

 

Med samim tekom pisanja se mi je porodilo lepo število vprašanj; na nekatera od 

njih sem našla odgovor, ki sem ga želela, nekaj pa jih je ostalo za nadaljnje 

raziskovanje. V sklepnem delu bom tako omenila tiste umetnike v delih katerih 

sama vidim elemente konstrukcije in figure, ter samo povezavo u mojim osebnim 

ustvarjanjem pri lastnih delih. Kot sem že predhodno omenila, v 20. st. so vladale 

težke razmere, vendar kljub temu pri umetnosti lahko zasledimo dinamičen razvoj, 

pri umetniških delih opazimo tako elemente abstraktnega kot tudi elemente 

figuralike. Toga merila in strogost se umikata novim pravilom in avtonomnosti. 

Umetniki so se zelo občutljivo odzivali tako na gospodarske, kot tudi politične in 

kulturne dogodke, svojo umetnost odsevajo z zapletenostjo in polno protislovja. V 

njihovih umetniških delih tako lahko vidimo vključitev potrošniških izdelkov v 

umetniške stvaritve in s tem umetnost postaja pričevalka sodobnega življenja. 

»Umetnost 20. st. je mnogostranska, množična, uporablja stare in nove tehnike, 

govori v jezikih mnogih umetnikov in o njihovih povsem osebnih pogledi, polna je 

kritičnih deformacij (v marsikaterem pogledu je blizu umetnosti minierizma) in 

podrla je pregraje med tradicionalnimi zvrstmi). Glede tega je bila zlasti radikalna 

provokativna »antiumetnosti«, s katero so dadaisti protestirali proti prvi svetovni 

vojni in proti togim družbenim strukturam.« (Jacek idr., 2004: 266). V kiparstvu 

prostor kip ne le obdaja, temveč se preliva skozi njene predrtine in ga s tem 

soustvarja in povezuje z okoljem, vse elemente skrči na minimum in zgosti 

naravne oblike v skoraj abstraktno preprostost.  

 

Med pisanjem teoretičnega dela, sem odkrila zanimivo povezavo med umetniki 20. 

st., ki so pri samem delu, tako kot jaz uporabljali tradicionalne kot 

nekonvencionalne materiale in tehnike. Začela bi s svetovno znanim in izredno 

cenjenim umetnikom Pablom Picassom. Sam umetnik je skupaj z Georgesom 

Braqueom ustvaril umetniško smer kubizem. Pri kubizmu ne gre za upodabljanje 

vidne realnosti, temveč za upodabljanje prepoznavne realnosti. Do novih oblik 

prihajajo z raziskovanjem kubistične abstrakcije in ravnovesja med osebami in 

prostorom, ki ga obdaja. Abstraktna umetnost ni realistična, idealizirana ali 
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alegorična ponazoritev modela, temveč predstavlja samo sebe. Umetnikov cilj je, 

da bi s svojim dejanjem izenačil naravo in jo celo presegel. Figuralna umetnost, ki 

se ravna po vidni realnosti, ne posnema narave, ampak je njen namen kritičen in 

oseben odnos do realnosti. Picasso se je v času svoje kariere občasno posvetil 

tudi kiparstvu. Uporabljal je tako tradicionalne kot nekonvencionalne materiale in 

tehnike. Za razliko od slikarstva, v katerem je bil usposobljen, kiparstvo v 

njegovem življenju zaseda edinstveno oseben in eksperimentalni status. K temu 

se je približal s svobodo kot samouk umetnik in pripravljen prekiniti vsa pravila. 

Takšen celotni paket in odnos sta ga pripeljala k razvoju njegove skulpture.  

 

Umetnikove skulpture so ustvarjene iz brona, varjenega železa, izoblikovane v 

mavcu, izrezljane iz lesa, zložene iz pločevine, sestavljene iz različnih materialov. 

Med letoma 1912 in 1915 spremenil zgodovino kiparstva, ko je iz pločevine, 

železne žice, žebljev in ostankov lesa ustvaril kitaro v naravni velikosti, violino, 

mandolino in kozarce. Rezal je podobe iz majhnih kosov lesa ali modeliral 

tridimenzionalne konstrukcije iz žice.  

 

 

Slika 9: Pablo Picasso, Guitar, 1914 
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Pri njegovem umetniškem delu  Kitara  je umetnik naredil radikalen preskok od 

kiparske tradicije rezljanja in modeliranja. Prvo Kitaro, iz lepenke, je ustvaril leta 

1912, kasneje pa delo predelal v pločevino. Umetnik je porabil drugačne materiale, 

kot so bron, les in marmor. Preprosta gradnja iz pločevine se igra s snovjo in 

praznino, v kateri je prikazana prostornina. Luknja običajno odmika od gladke 

površine instrumenta.   

 

Umetnik Alecander Calder je leta 1926 ustvaril svoj prvi miniaturni cirkus (Cirque 

Calder), izdelan iz žice, tkanine, vrvi, gume, plute in drugih najdenih predmetov. In 

kmalu postane priljubljen pri pariški avantgardi. Calder izumi žično skulpturo in se 

navduši nad okoljsko namestitvijo in abstraktno umetnostjo. Njegove kinetične 

skulpture veljajo za prvo manifestacijo umetnosti, ki se zavestno oddalji od 

tradicionalnega pojmovanja umetniškega dela kot statistični objekt in integrira ideje 

gest in nepomembnosti kot estetskih dejavnikov. Leta 1932 predstavi svoje viseče 

skulpture, ki pridobijo gibanje z dotikom ali zračnim tokom v prostoru, istočasno pa 

eksperimentira s samonosno, statično abstraktno skulpturo stabile. Leta 1934 

predstavi svoje prvo zunanje delo. Calder velja za začetnika stoječe mobile, ki se 

elegantno premikajo v vetru, ki plavajo in se elegantno vrtijo v naravnem in 

spontanem ritmu. Njegova obsežna dela so nastala po njegovih natančnih 

speciacijah, obenem pa tudi svobodo pri prilagoditvi ali popravi oblike ali črte, če je 

bilo to potrebno. Calderjeva dela lahko razdelimo po kategorijah, in sicer 

vključujejo bron, ukrivljene figure, grafična dela, viseče mobile, monumentalne 

skulpture, stabile, stoječe mobile ter stenske in žične skulpture.  
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Slika 10: Alexander Calder, The Brass family, 1929 

 

Ko opazujemo umetniška dela Calderja, lahko rečemo, da niso monotona in 

dolgočasna. Njegova dela nam prikličejo nasmeh na obraz in nas delajo srečne. 

Njegovo delo, kot npr. Mož iz žice oz. The Brass family (1929), ni osredotočeno na 

točnost. Žične skulpture imajo duhovito semiologijo, ki je odvisna od sprejemanja 

pretiravanja in karikature. Delo je sestavljeno iz debelejših in tanjših žic. Kipar nam 

daje piramido, ki je uravnotežen z moškim, t. i. Strongman. Ta je izdelan iz 

debelejše žice. Njegove prsi so na sredini zlomljene, mogoče kot prikaz truda in 

dihanja. Na vsaki roki ima dekle in fanta. Večji par podpira ležečo žensko, ki ji prsi 

visijo. Dekle in fant sta narejena iz tanjše žice. Navdih uporabe žice sem uporabila 

tudi pri lastnih delih 2 in 3, pri katerih je čutiti kinetičnost.  

 

Naum Gabo je pionirski konstruktivistični umetnik, ki je razvil transformacijski 

pristop do kiparstva z uporabo stekla, kovine in plastike. Bistvo njegove umetnosti 

je raziskovanje vesolja. Njegova vizija je bila domiselnost in strastnost. Pri svojih 

delih je uporabljal čas in prostor kot konstrukcijski element in v njih trdne snovi 

postanejo nadrealistična in nezemeljska. Njegovo delo Linear Construction No. 2, 

obstaja v več kot dvajsetih različicah, tako stalnih kot vidnih. Light low najlon z 

žarilno nitko je navit okoli dveh navzkrižno plastičnih ravni. Zavezovanje daje 

nežen občutek treh dimenzij v zapletenih vzorcih, ki jih oblika ustvari. Gre za 

enega izmed njegovih najljubših del.  
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Slika 11: Gabo Naum, Linear Construction No. 2, 1940 (levo) 

Slika 12: Gabo Naum, Head No. 2, 1916 (desno) 

 

Kipi Gaboja sodijo med najbolj liričen primer ruskega konstruktivizma, ustvaril je 

elegantno fuzijo kiparskih in strukturnih oblik. Njegova ideja je bila razviti način 

gradnje, ki bi opredelil prostor obliki, za razliko od svoje mase, ki je bil bistvo 

večine prejšnjega kiparstva. Sam prostor je meril s povsem drugega zornega kota. 

Prostorski jezik, ki ga je Gabo uporabil pri delu »Head No. 2« izvira iz 3-

dimenzionalnega modela, ki ga uporabljajo pri matematiki in arhitekturi. Sama 

konstrukcija dela je zgrajena z uporabo okvira letal, ki prodrejo in organizirajo 

prostor, ki obstaja znotraj njegove mase. Robovi ravnin zaznamujejo obliko glave 

in s tem združijo svoj notranji in zunanji prostor. 

 

Navdih za svoje lastno delo 5 sem v določeni meri črpala tudi pri umetniku Davidu 

Smithu. Sam umetnik je ustvarjal v 20. st., delal je z varjeno kovino. Kombiniral je 

različne vplive evropskega modernizma, vključno kubizma, nadrealizma in 

konstruktivizma. Njegov dosežek v kiparstvu je bila prepoznaven in vpliven. 

Prinesel je lastnosti industrijske proizvodnje v jezik umetnosti in dokazal, da je 

pomemben vpliv na minimalizem.  
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Slika 13: David Smith, Australia, 1951 

 

Kipar v svojem delu Avstralija združuje kovinske ostanke in kmetijske dele za 

ustvarjanje odprte energijske sestave linij. Deluje kot dvodimenzionalna slika, ki je 

najbolje vidna z ene strani. Opira se na linijo, ki jo tudi sam rad poimenuje »risba v 

prostoru«. Za svoja dela pravi, da ne pozna meje, kjer se barvanje konča in 

kiparstvo začne.  

 

Pri delih slovenskega umetnika Jakoba Savinška lahko opazimo, da je pri svojih 

delih prehajal iz figuralike v abstrakcijo, od drobnih formatov do monumentalnih 

figur. Ustvarjalnost okvirov figuralike je popeljal v novo izraznost. Poleg 

spomenikov, postavljenih od Bele krajine do Posočja je tudi med prvimi pobudniki 

simpozijev Forma Viva v Sloveniji. Izhajal je iz študija po naravi, črpal iz secesijske 

in slovenske ekspresionistične tradicije ter iskal nove oblike s postavljanjem 

telesnih oblik v prostor. S postavljanjem telesnih oblik je napenjal in gostil volumen 

in povečal učinek osrednje gmote, nasprotno pa z nategovanjem in tanjšanjem 

telesa in njegovim raztezanjem v prostor figuro spreminjal v zrak. Uporaba 
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varjenega železa, armiranega betona ali aluminija mi je olajšala odmik od 

naravnega modela, vendar je z oblikami, proporci in naslovi kip vezal na človeka.  

 

Njegova kiparska dela so nastala v kamnu, marmorju, bronu, lesu in, kot že prej 

omenjeno, v novejšem času tudi v železu. Njegovo največje delo predstavlja 

monumentalni spomenik v Celju. 

 

 

Slika 14: Jakob Savinšek, Spomenik Vojna in mir, 1958 

 

Ekspresivni spomenik je bil postavljen v letih od 1954 do 1958 v spomin žrtvam II. 

svetovne vojne. Postavljen je na skoraj 10 m visok granitni blok, bronaste figure pa 

simbolično predstavljajo kiparjevo vizijo vojne in miru.  

 

Drago Tršar je s svojo izjemno intuicijo znal oživiti kiparske gmote, v katerem si 

lahko razbral ne samo videza, temveč dojeti njegovo najbolj osebnostno bistvo, 

duhovni obseg in značaj. Tršarjevi kipi so bili temu pogledu prava izjema. 

Tršarjevo kiparstvo se nenehno prenavlja in prilagaja tako osebnosti in 

konfiguraciji upodobljenca kot tudi kiparskemu namenu. S svojo močjo je zmogel 

prepričljivo vnesti življenje tudi v obličja tistih, ki jih z očmi ni videl v živo.  
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»Kot kipar človeka in človeštva se nam v svojem delu predstavlja na dveh ravneh. 

Na eni strani kot prominenten kipar anonimnih človeških množic, po drugi strani pa 

kot izjemen portretist, oznanjevalec pomena človeške individualnosti« (Komelj, 

2013: 1). »Tršarjevi bolj ali manj izjemni upodobljeni posamezniki so vtkani v 

njegov ustvarjalni svet kot njegovi najdragocenejši zidaki kot bitja z lastno erupcijo 

in dušo. Umetnik pa s svojimi invencijami in mislijo o ustvarjalni brezčasnosti in 

hkrati minljivosti človeškega posameznika ponekod kot mimogrede vzpostavlja 

tudi dialog s starejšimi dobami od egipčanske dalje, ki ga je očarala s svojo 

monumentalnostjo in tektoniko, do rimske antike, na katero se sklicujejo nekatera 

meditativno vase zazrta polnoplastično zaokrožena obličja« (Komelj, 2013: 10). 
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Slika 15: Drago Tršar, Ljudje v perspektivi II, 1959 

 

Tršarjevo delo, skulptura iz kiparske zbirke Ljudje v perspektivi, je narejeno iz 

brona. 

 

Skozi delo in raziskovanje sem se srečevala z različnimi pogledi na kiparstvo, kar 

mi je razširilo obzorje. Rekla bi lahko, da se elementi konstrukcije in figure čutijo 

skozi vso zgodovino. Predvsem sem začutila povezavo pri umetniških delih 20. 

St., saj sem opazila tako elemente abstraktnega, elemente figuralike kot tudi 

njihovo izbiro uporabe materialov. Pri svojih delih sem izrazila svoj pogled na 

določeno tematiko, kakor so se tudi oni odzvali na takratno politično in kulturno 

dogajanje. 
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6 LASTNO DELO 

 

V času študija na Pedagoški fakulteti sem se seznanila z umetnostno arhitekturno 

smerjo konstruktivizem, ki me je zelo navdušila. Konstruktivizem je rusko 

umetniško gibanje, ki je bilo ustanovljeno leta 1913, ustanovil ga je Vladimir Tatlin. 

Kvadrati, pravokotniki, krogi in trikotniki so bile prevladujoče geometrijske oblike, ki 

so jih sestavljali v skrbno urejena umetniška dela v različnih tehnikah in materialih, 

vse od risbe do skulptur in arhitekturnih objektov. Konstruktivizem si je izposodil 

ideje od kubizma, supermatizma in futurizma, vendar s čisto novim pristopom, kjer 

se je kompozicija zamenjala s "konstrukcijo". Gre za natančno tehnično analizo 

modernih materialov, z željo po množični proizvodnji, lahko celo rečemo, da se je 

tukaj začel današnji "dizajn", ker gre za očiten prehod iz umetnikovega studia v 

proizvodnjo. 

 

Konstruktivizem se ne ukvarja s klasično kompozicijo, ampak se fokusira na 

konstrukcijo. Objekti so narejeni v glavnem kot analiza različnih materialov in form 

umetnosti za nastanek uporabnih predmetov kot dizajn. Konstruktivizem je 

pokazal, da likovni elementi, kot so črta, barva, oblika in tekstura, posedujejo 

lastno izrazno kakovost, ki ne potrebuje nobenega ujemanja z opazovano 

stvarnostjo. Bistvo konstruktivizma je bila želja po izražanju z modernimi materiali, 

v modernem življenju, njegovi dinamiki in novi disorientaciji kakovosti časa in 

prostora. Konstruktivistično oblikovanje temelji na asimetrični, dinamično 

uravnoteženi kompoziciji skladanja sestavljenih prostorskih oblik. 

 

Že med študijem sem se pri predmetu kiparstvo, pod mentorstvom profesorja mag. 

Makšeta, seznanila z oblikovanjem kovine. Pri sami izdelavi lastnih del do 

geometrijsko stiliziranih figur prišla s pomočjo varjenja, prepletanja ter 

povezovanja posameznih del z žico. Pri samem delu mi je bilo v izredno pomoč 

vse predznanje, ki sem ga prejela v času študija o gradnji figure, likovni anatomiji 

in zgodovini umetnosti. 
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Kot nosilni material pri svojih delih sem uporabila predvsem materiale, ki se 

uporabljajo pri gradbeništvu, kot so žice, mavec in les. Lastna dela so abstraktnih 

oblik, so prečiščene in preproste. Kiparska tehnika pri lastnih delih od 1 do 3 je 

montažna plastika, kipi so sestavljeni iz več vrst materialov, pri svojem primeru 

sem uporabila dva materiala  mavec in železo. Kipa imata elemente kinetike, 

imata gibljive elemente. Pri kiparskih delih 4 sem kot nosilni material uporabila les. 

Oblika je asimetrična, s konkavnimi in konveksnimi odeli pa sem poskusila ustvariti 

harmonijo gibanja. Lastno delo 5 je konstrukcija, sestavljena iz elektrod za 

varjenje. Do spojitve posameznih delov sem prišla s pomočjo spajkanja.  
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6.1 Lastno delo 1 

 

 

Slika 16: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 17: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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6.1.1 Analiza lastnega dela 1:  

 

Kiparska tehnika je montažna plastika, pri kateri je kip sestavljen iz več vrst 

materialov. Pri svojem primeru sem uporabila dva materiala  mavec in železo. 

Tekstura površine na opazovalca deluje čutno. Gladka mat površina spodnjega 

dela kipa deluje na opazovalca organsko, krhko lahko pa tudi nevtralno, hrapava 

bleščeča tekstura zgornjega dela pa na opazovalca pušča vtis razkošnosti. Bodice 

so postavljene diagonalno in so usmerjenje navzgor, kar ponazarja gibanje in 

delujejo dinamično, kljub temu da naj bi geometrijske oblike delovale težje kot 

organske oblike, je sam odnos med njima v sorazmerju in deluje harmonično. Kip 

je osvetljen od zgoraj, s tem pa ustvarjamo svečan in mističen pogled.  

 

Samo delo simbolizira človeško življenje, iz oplojenega jajčeca, ki je okroglo, se 

razvije človeško telo. Simbolika kroga označuje popolnost, celovitost in enotnost. 

Krog je zbran sam v sebi, nima ne začetka in ne konca, je znamenje absolutnega. 

Krog nas spremlja vsepovsod, tako kot v svetu posameznika kot tudi v celotnem 

vesolju. Na krog lahko gledamo tudi kot na simbol časa, in sicer na tri načine: 

najprej je preteklost, nekaj, kar se je zgodilo, kar je za nami in nas spremlja v 

sedanjost. Naša preteklost živi življenje v sedanjosti, v tem trenutku. Prihodnost pa 

nam ni zagotovljena, odslikavala bo našo sedanjost. Človek je prišel iz večnosti in 

se vanjo tudi vrača. Življenje je gibanje, ki poteka v krogu. Leva stran kipa 

ponazarja začetek, gladka mat površina je nevtralna, kot nepopisan list, 

predstavlja nov začetek posameznika, desna stran je popolno nasprotje leve, 

bodice delujejo ostro, dinamično, razgibano … ponazarjajo oblikovanega 

individuuma.  
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6.2 Lastno delo 2 

 

 

Slika 18: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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6.3 Lastno delo 3 

 

 

Slika 19: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 20: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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6.3.1 Analiza lastnega dela 2 in 3:  

 

Pri lastnih delih 2 in 3 sem oblikovala stilizirano figuro v stilu abstraktnega ključa, 

kiparska forma ni mimetična, ampak je vzporednica resničnosti. Sama figura je 

oblikovana po spominu, inspiracijo zanjo pa sem črpala iz ženske figure. Žensko 

telo je bilo že od nekdaj navdih mnogim umetnikom in je bilo običajno prikazano 

kot objekt, kot ideal v očeh moškega. Predstava o idealnem ženskem telesu je v 

družbi prisotna že od nekdaj. Prikazuje zaželeno družbeno podobo za tisti čas, 

figura ženske oziroma sama podoba ženskega telesa se je skozi zgodovino vedno 

znova spreminjala, a je nastajala predvsem v očeh aktivnega opazovalca.  

 

Nosilni material je mavec. Pri lastnem delu 2 sem uporabila odlitek mavčne kocke, 

ki je geometrijski lik pravilnih simetričnih robov. Spada med osnovne oblike ali 

praoblike. S samim rezljanjem, brušenjem se je ustvarila faktura, ki kipu daje neko 

dinamičnost in vibracijo. Kip kot celota deluje statično, umirjeno. Luknje v kipu 

dajejo zračnost in lahkotnost. Poudarek sem dala sredinskemu delu telesa, se 

pravi tistim delom, ki so povezani s plodnostjo ter rojstvom otrok. Sam obraz ni 

viden, oblika glave je nakazana z vrezi. Sovplivanje različnih oblik pri kipu ustvarja 

čustven naboj, ki sam po sebi govori o neki vsebini. Kip je montažna plastika, tudi 

tukaj sta uporabljena mavec in žica. Element žice v likovnem smislu predstavlja 

prostorsko črto, ki pa daje kipu dinamičnost in zračnost. Čutimo pa tudi kinetičnost.  

 

Upodobljena je reliefna plastika z elementi konkavnih in konveksnih oblik. 

Zaobljene oblike delujejo čutno, zanje je značilna kontinuirana površina, brez 

robov, kar jim daje občutek plastičnosti. Oglate oblike pa bolj odtujeno.  

 

Pri lastnem delu 3 je prav tako nosilni material mavec, pri tem kipu sem obliko 

pridobila tako, da sem tekoči mavec vlivala v balon, ki sem ga povezala z vrvjo.  

Z rezljanjem, brušenjem sem ustvarila učinek fakture, ki kipu daje neko 

dinamičnost in vibracijo. Postavitev kipa je rahlo diagonalna, kar mu daje 
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dinamiko. Tudi sama žica, ki ga dodatno obdaja, sovpliva k učinku gibanja in 

lahkotnosti. Pri samem delu sem ustvarila tudi točkovni raster. Samo delo je votla 

plastika.  
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6.4 Lastno delo 4 

 

 

Slika 21: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 22: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 23: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 24: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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6.4.1 Analiza lastnega dela 4: 

 

Nosilni material je les. Razlika med lesom, kamnom, mavcem je v tem, da je les 

mehkejši material, vendar pa je obdelava prav tako odvisna od velikosti kosa in 

njegove strukture. Pri sami obdelavi sem morala biti pozorna na odvzemanje, les 

se načeloma lahko oblikuje na različne načine, in sicer z:  

 brušenjem,  

 vrtanjem 

 rezanjem,  

 lepljenjem … 

  

Les je že od nekdaj spremljal človeka. Na slovenskih tleh je imel pomen lesa 

veliko težo. Gozdovi so bili tesno povezani s človekom. Les je bil prvi naravni 

material, ki ga je človek začel uporabljati in izkoriščati. Lesena veja je bila prvo 

človeško orodje in orožje, s katerim si je pomagal v vsakdanjem življenju tako pri 

boju z živalmi kakor pri nabiranju hrane. Iz lesa je izdeloval orožje kot na primer: 

loki, kopja, puščice ipd. Z razvojem civilizacije so se potrebe v gradbeništvu 

izredno povečale, leseni plohi so bili nujno potrebni za lažji prevoz pri izgradnji 

piramid, obzidij idr. Srednjeveška mesta so bila v večini zgrajena iz lesa, kamen 

pa je bil uporabljen le pri gradnji stolnih cerkev in mestnih hiš. Mesto Benetke so 

zgradili na hrastovih pilotih.  

 

Končno obliko lesa sem ustvarila s subtrakcijo. Sama oblika kipov je zaobljena in 

čutna. Kipi so asimetrični, s konkavnimi in konveksnimi deli ustvarjajo harmonijo 

gibanja. Konveksni volumni na nas delujejo pozitivno, konkavni pa so negativni in 

v nas vzbujajo občutek praznine. Tekstura kipa je trda, suha, gladka in bleščeča. 

Sam učinek sijaja je bil ustvarjen z nanosom brez barvnega laka. Naravna barva 

lesa je topla in pri opazovalcu vzbuja občutek topline, domačnosti. 
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6.5 Lastno delo 5 

 

 

Slika 25: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 26: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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Slika 27: Ivana Božič, Brez naslova, 2016 
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6.5.1 Analiza lastnega dela 5: 

 

Zamisel pri naslednjih kipih je izvirala iz arhitekture, natančneje sem navdih črpala 

iz, vsem znanega, Eifflovega stolpa. Eifflov stolp je železna konstrukcija, zgrajena 

na Marsovem polju ob reki Seni v Parizu.  

 

Sam stolp je simbol industrijske dobe, je drzna demonstracija višin, ki jih je človek 

dosegel z znanjem in inženirsko veščino poznega 19. stoletja. 

 

Ko je leta 1886 francoski minister za trgovino in industrijo, Edouard Lockroy, 

razpisal natečaj za 300 metrov visok stolp, je prav na natečaju zmagal predlog iz 

ateljeja Alexandra Gustava Eiffla. Izreden poudarek pri samem načrtovanju stolpa 

so namenili vetrovnim razmeram in uporabili znanje, ki so ga pridobili pri gradnji 

velikih mostov in viaduktov. Sestava konstrukcije Eifflovega stolpa je jekleni skelet 

oziroma prečiščeno železo. Potrebne konstrukcijske elemente pa so pridobili s 

kovanjem. Končna oblika stolpa je prilagojena zračnim tokovom in nosilnosti tal.  

 

Konstrukcijsko je Eifflov stolp sestavljen iz dveh delov; v prvem delu je sestavljen 

iz štirih podpornikov, ki se asimptotično približujejo in jih 57,63 m nad zemljo 

povezuje prva etaža ter se nad drugo etažo 115,73 m visoko združijo v štiri stebre, 

v drugem delu pa le-te pa povezuje še tretja etaža na višini 276,13 m. Tik pod 

vrhom je stolpič z balkonom premera 1,6 m. Stolp je bil zgrajen iz 18.038 kovinskih 

delov s težo 7.300 ton ter spojen z dva in pol milijona zakovic, skupna teža stolpa 

pa je 10.000 ton. Kljub temu stolp obremenjuje podlago le s podobnim pritiskom, 

kot obremenjuje stol sedeči človek (https://sl.wikipedia.org/wiki/Eifflov_stolp).  

 

Sama dela oziroma kipi so sestavljeni iz elektrod za varjenje. Pri delu in spojitvi 

posameznih delov konstrukcije sem uporabila postopek, ki mu pravimo spajkanje. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Eifflov_stolp
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To je postopek, pri katerem s staljeno kovino povežemo različne kose kovin med 

seboj. Za sam postopek spajkanja sem potrebovala kovino za spajkanje, ki jim 

drugače pravimo tudi spajki in toplotni vir – spajkalnik. Spajkalnik je pri samem 

delu nepogrešljiv, saj nam služi za toplotno segrevanje materiala, ki ga želimo 

spajkati, saj se na njem spajke stalijo in tako povežejo dele med seboj. Tališče 

povezovalnega materiala pa mora biti nižje od tališča materiala, ki ga želimo 

povezati (https://sl.wikipedia.org/wiki/Spajkanje). 

 

Če se ozremo in dobro premislim, lahko ugotovimo, da je konstrukcija prisotna 

okoli nas, ne samo v sami arhitekturi in urbanem okolju, ampak tudi v nas samih. 

Konstrukcija človeškega telesa so naše kosti. Konstrukcija v arhitekturi ima 

pomembno vlogo, tako pri gradbenih kot pri estetskih elementih. Pri gradbeni 

konstrukciji lahko govorimo o strukturi, ki podpira stavbo ali drug objekt, lahko pa 

je objekt tudi sama. Konstrukcija je lahko vidna ali zakrita. Nosilni elementi 

konstrukcije so podporni elementi kot na primer:  

 Stebri 

 Stene 

 Slopi 

Pod nošene elementi konstrukcije pa spadajo streha, strop itn.      

 

Žica oziroma elektrode v likovnem smislu predstavlja prostorsko črto. Črta sodi 

med najstarejše likovne pojme. S črto prikazujemo poglavitne lastnosti določene 

oblike. Črta lahko povezuje likovne enote ali pa z njo nakažemo neko 

konstrukcijsko mrežo. 

 

Kipi imajo tako statične kot dinamične dele. Navpične linije delujejo na opazovalca 

aktivno, opazovalcu vzbudijo občutek trdnosti, dostojanstvenosti, obvladovanje 

položaja. Navpične linije zaznamo bližje kot vodoravne. Poševni ali diagonalni 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Spajkanje
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elementi skulpture delujejo dinamično in kinetično, pomenijo neko gibanje. Kipi so 

sestavljeni iz geometričnih oblik, natančneje trikotnikov, kvadratov in kock. 

Postavitev le-teh, pa tvori kompleksno obliko.     
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7 Ideja in izvedbeni načrt 

 

Za izvedbo didaktično-pedagoškega dela v svoji diplomski nalogi, sem se 

dogovorila z učiteljico Neli Šuler na I. Osnovni šoli Žalec.   

 

Ob razmišljanju, kako bo sama učna ura potekala, se mi je v mislih porajalo 

mnogo vprašanj in ovir, na katere lahko naletim pri sami izvedbi. »Učenec je 

dejavna, ustvarjalna osebnost, vendar nerazvita in nezrela, zato jo je treba 

razvijati, poučevati, vzgajati, socializirati v dejavnem likovno-vzgojnem procesu, 

kjer s svojo dejavnostjo preoblikuje lastno subjektivno naravo« (Tacol, 1999:15). 

Zavedati se moramo, da si učenci med seboj niso enaki, so individuumi in se 

razlikujejo v lastnostih, ki pa bistveno vplivajo na vedenje, delovno učinkovitost in 

splošno počutje tako pri pouku kot v šoli, kot na primer:  

 Razlike v intelektualni ravni, učenci s podpovprečno normalno 

inteligentnostjo slabo obvladujejo učno snov, kar posledično privede do 

neuspeha.  

 Razlike v sposobnostih koncentracije, pomanjkanje koncentracije pri 

posamezniku, lahko privedejo do motenj pri pouku in neuspeha pri samem 

predmetu.  

 Vsak učitelj se je v svojem vsakdanu srečal z otroki, ki so enako stari, a 

nikakor enako zreli. Otrokova zrelost v veliki meri soodloča otrokovo 

odzivanje, sposobnost prilagajanja zahtevam v določeni situaciji, 

premagovanju ovir in celostno organizacijo jaza.   

 Mnoge učne težave izhajajo tudi iz neusklajenosti otrokovih bioloških ritmov 

z razporedi šolskega delovnega časa.  

 Otrokove značilnosti oziroma razlike v temperamentu niso pomembne le za 

otrokovo učenje, temveč tudi vpliva na samo vedenje v šoli.   

 

Individualne razlike med učenci se kažejo predvsem v preteklih življenjskih 

izkušnjah, razlikah v družinskem okolju ter razlikah iz širšega socialno-kulturnega 

okolja (Mikuš-Kos, 1990). »Tako, da bi lahko rekli, da je osebnost učenca celota 
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duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od 

drugih (Kramar, 1990:15).« »Učenčevo nosilno vlogo, v vzgojno-izobraževalnem 

procesu opisuje že Komensky, ki pravi, da je učenec središče vsega dogajanja, 

»njegova narava je izhodišče in cilj vzgojno-izobraževalnega dela, zato se mora 

vse ravnati po njej« (Tacol, 1999: 15).  

 

Kot učitelji se moramo zavedati, da je za uspešno učenje in za sam potek 

motivacija bistvenega pomena. »Motivacija je proces vzbujanja človekove 

dejavnosti, njenega usmerjanja na določene predmete, da bi se dosegali določeni 

cilji. Motivi so gibalne sile, ki dejavnost izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje« (Berce 

Golob, 1993: 80). Za sam uspeh ni pomembno le to, da se znamo učiti, temveč 

tudi, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo za doseganje ciljev. Poznamo 

zunanjo in notranjo motivacijo, o zunanji govorimo takrat, kadar se učimo zaradi 

zunanjih posledic kot na primer zaradi ocene ali pohvale. Pri notranji motivaciji pa 

je cilj delovanja v dejavnosti sami, da si posameznik želi razviti sposobnosti. 

Prednost intrinzične motivacije je v kakovostnejši dejavnosti ter boljših rezultatih 

(Marentič Požarnik, 2000). Bistven pogoj za uspešno likovno delo v razredu so 

motivirani učenci. Motiviranje učencev pri likovni vzgoji je v tesni povezanosti z 

obravnavanimi teoretičnimi problemi, z določenim likovnim motivom in s samo 

izvedbo likovne tehnike v samem učnem procesu. Kot učitelji moramo učencem 

omogočiti, da z veseljem sodelujejo tako pri samem podajanju likovno-

teoretičnega problema kot tudi pri likovnem izražanju (Tacol, 1999). Bistvo metode 

likovno-pedagoškega koncepta je predvsem v povezovanju likovnega dela, s 

samimi interesi učencev. Pri likovnem motivu sem izhajala iz njim dobro znanega 

predmeta  stola, vendar sem pri njih želela dodatno vzbuditi ustvarjalnost in 

motiviranost za originalno izvedbo. Menim, da so učenci iskreno notranje 

motivirani takrat, kadar imajo občutek, da lahko svoje lastne probleme, ideje ali 

določen pogled na obravnavano tematiko izrazijo na sodoben način. Poudarila bi 

dve posebnosti, ki se pojavita pri likovno-pedagoškem delu, na podlagi sodobnih 

vsebin, in sicer:  
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1. Specifičen pogled na ustvarjalnost učencev 

 

Problem meril ustvarjalnosti pri vrednotenju likovnih del na podlagi sodobnih 

likovnih pristopov se pojavi takrat, kadar merila oblikujemo glede na lastne 

ustvarjalne možnosti, se pravi, kadar učitelj ideje učencev primerja s svojimi.  

 

2. Odnos učenec  likovno delo – gledalec 

 

Do omenjenega odnosa prihaja, kadar likovno delo resnično nosi učenčevo 

sporočilo, odraža interese in problematiko, ki jo je izbral učenec in seveda, kadar 

likovno delo pride v stik z gledalci/opazovalci zunaj razreda. Tu pride do izraza 

predvsem notranja motiviranost učencev, so ponosni, kadar počnejo nekaj 

nevsakdanjega (Zupančič, 2006). 

 

Pri samem razmišljanju glede izvedbe likovne naloge sem se po posvetu z 

učiteljico, gospo Šuler, odločila, da bo njihova likovna naloga oblikovanje 

kiparskega volumna po domišljiji, sama izvedba likovne naloge pa bo z žico ter 

odpadnim električnim materialom. Zanimal me je predvsem njihov pogled na 

obravnavano tematiko in bogastvo domišljije. Pri samem načrtovanju poteka ure in 

sestavi učnega načrta sem bila pozorna tudi na kakovostno uvajanje sodobnih 

likovnih pristopov pri samem delu v razredu ter kako seznaniti učence z različnimi 

sodobnimi umetniškimi deli. Pri izbiri umetniških del sem bila še posebej pozorna 

predvsem na pomembnost avtorja in njegovega dela; izbira avtorja, katerega delo 

se je že zapisalo v umetnostno zgodovino, ki jih omenjajo umetnostno zgodovinski 

pregledi sodobnega likovnega izražanja. S tem skrbimo tudi za splošno 

razgledanost učencev in upoštevamo načelo kakovosti. Izbirati moramo tiste 

avtorje in njihova dela, ki na nazoren način prikazujejo določen pristop k likovnemu 

izražanju. Izogibati se moramo kompleksnim likovnim delom, ki zahtevajo 

filozofsko, politično predznanje, delom, za katera, zaradi njihovih skrajnih izrazitih 

načinov, lahko domnevamo, da jih v dokaj kratkem času v šoli ne bodo predstavili 

(Zupančič, 2006). Pri izbiri del sem se kot učiteljica osredotočala na tista dela, na 
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podlagi katerih se da učno uro izpeljati kakovostno, praktično, likovno-vzgojno delo 

v razredu.  

 

Pozorni moramo biti na materialno-tehnične ter prostorske pogoje za delo v šoli in 

morebitno kombiniranje različnih učnih oblik dela. Učence pritegnejo dela, ki so 

vizualno zanimiva ne glede na to, ali poznajo konceptualno ozadje ali ne. 

Umetniško delo moramo postaviti v širši družbeni okvir in s tem osvetlimo, na prvi 

pogled, nerazumljiva umetniška dela (Zupančič, T., 2006).   



59 
 

8 Učna priprava  

 

Datum/šolsko leto: 13. 6. 2016 / 2015/2016 

Šola: I. Osnovna šola Žalec 

Mentor: dr. Robert Potočnik 

Učitelj likovne vzgoje:  Ivana Božič 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas obravnavanega 

področja: 

2 

Razred: 8. A 

Likovno področje: Kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje kiparskega volumna po domišljiji 

Likovna tehnika: Zvijanje, ovijanje, rezanje  

Likovni materiali in pripomočki: Žica, klešče, odpadni električni material 

Likovni motiv: Stol  

Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: Individualno, frontalno 

Učni mediji in pripomočki: Slikovni material različnih stolov 

Medpredmetne povezave: Tehnika in tehnologija  

Učni pripomočki:  LCD projektor, računalnik, predstavitev v 

PowerPointu  

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in drugi viri: 

 Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič D. (2015), Likovno izražanje: 

Učbenik za 8. razred osnovne šole, Ljubljana: Debora 

 Zupančič T. (2006), Metoda likovno-pedagoškega koncepta, Ljubljana,: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo  

 Šuštaršič N., Butina M., Zornik K., Skubin I., De Gleria B., (2007), Likovna 

Teorija, Ljubljana: Debora  

 Marentič Požarnik B. (2000), Psihologija učenja in pouka, Ljubljana: DZS  

 Mikuš-Kos A.,(1990), Šola in duševno zdravje, Ljubljana: Svetovalni center 
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za otroke, mladostnike n starše 

 Fiell, C., Designingthe 21st century, Köln: Taschen 

 Bajželj, B. (2010), Umetnost: svetovna zgodovina, Ljubljana: Mladinska 

knjiga 

 Dubby, G., Daval, J. L., (2006), Sculpture: fromantiquity to thepresentday, 

HongKong: Taschen 

 Fiell, C., Fiell, P., (2002), Chairs, Köln: Taschen 

 http://www.rex-kralj.com/home, 9. 6. 2016 

Cilji:  

 utrdijo kiparske pojme: masa, oblika, razmerje (proporc), kompozicija 

(statičnost, dinamičnost), ravnovesje,  

 razvijajo prostorske predstave in plastično občutljivost,  

 razvijajo ročne spretnosti, 

 razčlenijo in združijo pojme: masa, oblika, razmerje, kompozicija, 

ravnovesje, kip,  

 razumejo proces izdelave stola,  

 razvijajo sposobnost za oblikovanje meril in vrednotenje likovnih del. 

 

  

http://www.rex-kralj.com/home
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V uvodnem delu se učencem predstavim in jim povem, da bom imela nastop v 

okviru diplomskega dela. V nadaljevanju učencem postavim vprašanje, ali vedo, 

kaj pomenita izraza konstrukcija in kompozicija. Učence usmerjam v pogovor in 

razmišljanje o predstavljeni problematiki.  

 

V osrednjem delu učnega nastopa učencem s pomočjo slikovnega gradiva 

posredujem različne primere konstrukcij, kompozicij, mase, oblike, proporcev, 

ravnovesja, ambienta ter oblikovanja. Pri konstrukciji jim predstavim definicijo 

konstrukcije:  

konstrúkcija -e ž (ú) 1. kar nosi, podpira, povezuje stavbo, objekt.  

Učencem za lažjo predstavo pokažem tudi primere različnih konstrukcij: 

 

Slika 28: Primer betonske konstrukcije  

  

Slika 29: Primer jeklene konstrukcije 
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Slika 30: Primer lesene konstrukcije 

 

V nadaljevanju osrednjega dela učne ure se dotaknem teme, ki se nanaša na 

kompozicijo. Učence ob slikovnem materialu spodbujam k sodelovanju pri 

ugotavljanju bistvenih značilnosti kompozicije. Povem jim, da sama beseda 

kompozicija izhaja iz latinske besede, ki pomeni sestavo in zgradbo. Pri likovnem 

delu s tem pojmom opredelimo končno formo likovnega dela oz. zaključeno celoto. 

Kompozicija označuje razporeditev posameznih delov umetnine v neko celoto. Pri 

oblikovanju premišljeno sestavljamo elemente za dosego želenega videza. »Vsak 

likovni izdelek je skupek, sestavljen iz več enot in delov (figur, ozadja, likovnih 

elementov, objektov …), ki so razporejeni v končno celoto – kompozicijo. Na njeno 

obliko vplivajo tako izbira formata, likovna tehnika kot vsebina motiva« (Kocjan, 

2015: 24 ). Omenim jim, da kipar gradi kompozicijo svojega dela tako, da sestavlja 

v skladno celoto volumne, konkavne in konveksne napetosti površine. Skulptura 

se razvija okoli svoje osi in ima svojo fizično maso in ravnotežje, tako fizično kot 

likovno. Kompozicija v kiparstvu je odvisna, s katerega zornega kota si 

ogledujemo kip, nanjo vplivajo spremenljivke, kot so teža, položaj, smer, število, 

gostota, tekstura. Seveda pa najdemo vzporednice med kompozicijo na sliki in 

kompozicijo na kipu. Učence povprašam, katere kompozicije poznajo. Na podlagi 

slikovnih primerov, ki so na PowerPoint predstavitvi, skupaj analiziramo različne 

primere. Glede na središčno os je lahko simetrična ali nesimetrična.  
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Slika 31: (levo) Idol  podoba božanstva, okoli 2500 pr. n. št. 

Slika 32: (desno) Lorenzo Bernini, Apolon in Dafne, 1622 

 

Simetrična je torej tista, kjer sta si polovici zelo po podobni, vendar ne tudi zrcalni. 

Simetrična kompozicija je statična, nerazgibana in deluje umirjeno. Pri nesimetrični 

kompoziciji pa so oblike postavljene bolj razgibano in dinamično ter 

neenakomerno glede na simetralo. V nadaljevanju si pogledamo primere prostih, 

krožnih, trikotnih, vodoravnih, poševnih in navpičnih.  

 

 

Slika 33: (levo) Adaz Kazim, Črepinje, 2013,  

Slika 34: (desno) Barbara Hepworth, Sfera z notranjo in zunanjo barvo, 1967 
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Pri prosti kompoziciji je značilno, da se pogled nanjo spreminja hkrati z našim 

premikanjem po prostoru in so prosto razporejene po njem. Krožna kompozicija pa 

deluje sklenjeno. So v obliki kroga in izhajajo iz središča.  

 

  

Slika 35: (levo) Marija Zavetnica s plaščem, 1410 

Slika 36: (desno) Negovan Nemec, Kipenje II, 1981  

 

Trikotno kompozicijo so pogosto uporabljali v pozni renesansi. Kompozicijo tvori 

že ena sama figura, ki je trikotne oblike. Trikotna kompozicija ustvarja hierarhijo in 

stopnjevanje prizor z vrha navzdol oz. obratno. Smer gibanja proti vrhu prispeva k 

občutku stremljenja k višjim duhovnim sferam. Pri vodoravni ali horizontalni 

kompoziciji prevladujejo vodoravne smeri.  

 
 

 

Slika 37: (levo) Miron, Metalec diska  

Slika 38: (desno) Dragica Čadež, Spomenik ženskim demonstracijam leta 1943, 2010 
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Značilnost poševne kompozicije so oblike v diagonalni smeri. Navpična 

kompozicija se ponaša z navpično razporeditvijo uporabljenih oblik.  

 

V nadaljevanju učne ure učencem postavim vprašanje, ali je lahko predmet iz 

vsakdanje rabe tudi kip? Kot primer jim navedem uporaben predmet iz vsakdanje 

rabe – stol. Učence spodbujam, da uporabijo domišljijo. Učenci aktivno sodelujejo 

pri sami diskusiji. V nadaljevanju jim pokažem nekaj zanimivih primerov različnih 

avtorjev, ki so uporabili stol, ne kot uporaben predmet, temveč kot inspiracija pri 

samem umetniškem delu.  

 

Pri podanih primerih umetniških del se dotaknemo predhodno obravnavane snovi 

– kompozicije, analizirano, iz kakšnega materiala so narejena dela. Omenimo 

likovne spremenljivke, kot so tekstura, število, gostota, smer, velikost, položaj in 

teža.  

 

 

Slika 39: Henry Bruce, Giant wooden chair sculpture, 2007  
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Slika 40: Daniel Berset, Broken chair, 2007 

 

 

Slika 41: James Nizam, Entanglement of Chairs, 2010 
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Slika 42: Helmut Palla, Sitting Wheel, 2005 

 

 

Slika 43: Michel de Broin, Black Whole Conference, 2006 
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Slika 44: Alejandra Laviada, Point of equilibrium, 2009 

 

 

Slika 45: Doris Salcedo, 1550 Chairs Stacked Between Two City Buildings, 2003 
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Slika 46: Tadashi Kawamata, Le Passage des Chaises II, 2007  

 

Učencem omenim, da se vse umetnostne zvrsti na neki način med seboj 

prepletajo (kot primer navedem industrijsko oblikovanje in kiparstvo). Vprašam jih, 

ali poznajo stol Rex ter umetnika in oblikovalca Nika Kralja. Omenim, da stol Rex 

uvrščamo med svetovno pomembne dosežke na področju industrijskega 

oblikovanja. 

 

 

Slika 47: Niko Kralj, Stol Rex 
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Slika 48: (levo) Niko Kralj 

Slika 49: (desno) Niko Kralj, Stol Rex,  

 

Pri napovedi likovne naloge učencem napovem, da bodo oblikovali stol po lastni 

zamisli. Uporabili bodo različne žice, klešče in odpadni električni material. 

Učencem predstavim material – žico, ki se sicer običajno uporablja v gradbeništvu 

lahko pa jo uporabimo tudi doma. Omenjena žica ni ravno zelo mehka, zato bodo 

pri samem oblikovanju le-te uporabili klešče. Opozorim jih na varnost pri rokovanju 

z žico, saj lahko pri oblikovanju kipa poškodujejo sebe ali sošolca, ki je v 

neposredni bližini, zato jim pokažem, kako na koncu (kjer je žica ostro odrezana) 

naredijo zanko. Pokažem jim tudi odpadni električni material in jih spodbudim, da 

ga smiselno vključijo v sam kip. Učenci si pripravijo delovni prostor na mizah, 

presedejo se na večjo razdaljo eden do drugega, zaradi zagotavljanja večje 

varnosti, ter začnejo izdelovati kip. Na tablo zapišem obnovitev likovne naloge 

(merila za vrednotenje):   

 Oblikovanje stabilne konstrukcije 

 Izbrani motiv 

 Inovativnost pri uporabi različnih materialov, kompozicije, razmerij idr.   

 

Pri samem delu učence spodbujam, jim pomagam pri likovnih problemih s samo 

izvedbo  ovijanja žice in različnega odpadnega elektrečega materiala.  

 

Pri sklepnem delu učence opomnim, naj počasi zaključujejo svoje delo in jih 

usmerim v urejanje razreda. Učenci pospravijo razred. Usmerim jih v obnovitev 
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likovne naloge in meril za vrednotenje. Likovne izdelke si skupaj ogledamo in se o 

njih pogovorimo. Zapišem ocene in uredim razstavo izdelkov.   
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9 ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV 

 

Učenci so pri lastnem delu upoštevali izvirnost, natančnost in estetsko prepletanje 

žice ter smiselno vključevanje samih električnih materialov.  

 

Učenci so pri samem delu upoštevali elemente kompozicije; nekateri izdelki 

delujejo simetrično; tukaj sta si polovici zelo podobni, vendar ne tudi zrcalni, 

takšna kompozicija je statična, nerazgibana in deluje umirjeno. Drugi izdelki pa so 

asimetrični, pri tej pa so oblike postavljene bolj razgibano in dinamično ter 

neenakomerno glede na simetralo.  

 

Učenci so oblikovali malo plastiko, to so majhni kipi, ki so namenjeni predvsem 

notranjim prostorom. Lahko bi rekli, da na neki način vključuje tudi elemente 

mobilne plastike; pri mobilni plastiki gre predvsem za kipe, ki so narejeni iz lahkih 

materialov, sestavljeni iz žic, plošč, ki so med seboj povezane in pri katerih so 

nekateri deli gibljivi. Pri vseh izdelkih sama žica deluje kot konstrukcija kot neko 

ogrodje – osnova, ki je pogoj za nadaljnje delo in samo zgodbo. V nadaljevanju 

bomo videli različne izdelke učenk in učencev, vsak izdelek je edinstven, vključitev 

oporkov pa pripomore k likovnemu izražanju in pripovedovanju njihove zgodbe.  

 

Posamezni deli kipa so med seboj v ravnovesju, elementi električnega materiala 

so v izdelkih smiselno vključeni, nekateri tvorijo kontrast, dominacijo, drugi pa 

enotnost in harmonijo. Izdelki delujejo kot zaključena celota, so enotni in stabilni. 

Pri vseh izdelkih je opaziti to, da so učenci razvili prostorske predstave in plastično 

občutljivost. Razvili so motorično spretnost pri delu z različnimi materiali ter 

razumeli proces izdelave stola.  
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9.1 Fotografije likovnih del učencev 

 

9.1.1 Izdelek 1 

 

 

Slika 50: Učenec A, Stol, 2016 

 

Izdelek deluje statično, umirjeno, vključitev električnih oporkov daje kipu videz 

masivnosti. Vključitev oporkov je smiselna in estetsko uporabljena. Izdelek je 

izviren, natančen. Oblika je oglata, kar izdelku daje občutek organskosti, 

domačnosti. Izdelek je mala plastika, namenjena predvsem notranjim prostorom. 

Nosilni material je žica, ki v likovnem smislu predstavlja prostorsko črto, ki pa daje 

kipu zračnost. Sam izdelek je simetričen, ker sta si polovici zelo podobni, vendar 
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ne tudi zrcalni. Simetrična kompozicija je statična, nerazgibana in deluje umirjeno. 

Ritem oporkov je konstanten, delujejo umirjeno. 

 

9.1.2 Izdelek 2 

 

  

Slika 51: Učenec B, Stol, 2016 

 

Kompozicija pri izdelku 2 je vodoravna, sam izdelek deluje statično, umirjeno, 

stabilno. Vključitev električnih oporkov je smiselna, saj je učenec z njimi ustvaril 

sedež. Tudi tukaj električni oporoki, s samo obliko in velikostjo, pripomorejo k 

videzu masivnosti. Izdelek je natančno oblikovan. Izdelek je mala plastika, 

namenjena predvsem notranjim prostorom.  
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9.1.3 Izdelek 3 

 

 

Slika 52: Učenec C, Stol, 2016 

 

Izdelek 3 se od prvih dveh izdelkov razlikuje. Takoj lahko opazimo, da je učenec 

uporabil svojo domišljijo in izvirnost. Sam stol je oblikovan tako, da nima nog. 

Rumeni oporki, za razliko od rdečih, ustvarjajo videz lahkotnosti in zračnosti. 

Samo prepletanje le-teh pa še dodatno pripomore k temu. Notranjost stola je 

izredno razgibana – dinamična.  
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9.1.4 Izdelek 4 

 

 

Slika 53: Učenec D, Stol, 2016 

 

Podobno kakor pri predhodnem kipu, tudi tukaj vidimo izdelan stol brez nog, tukaj 

je učenka vključila dve vrsti oporkov, rumeni oporki dajejo vtis dekorativnosti, 

medtem ko so rdeči uporabljeni, kot del kipa – sedež in naslonjalo. Izdelek deluje v 

zgornjem delu precej dinamično, predvsem zaradi razgibane in uvite oblike. 

Spodnji del kipa je statičen.  
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9.1.5 Izdelek 5 

 

 

Slika 54: Učenec E, Stol, 2016 

 

Posebnost izdelka 5 je v tem, da je učenka bila edina, ki je uporabila srebrne 

oporke in tako je ustvarila enotnost. Sam kip deluje hladno, skoraj nezemeljsko. 

Kompozicija je vertikalna oziroma navpična, sam kip deluje statično. Učenka je pri 

sami inspiraciji za izvedbo izdelka izhajala iz narave oziroma inspiracijo za samo 

izvedbo je našla v insektih. Če bolje pogledamo, sam izdelek spominja na 

abstraktno žuželko. Pri predstavitvi izdelka je učenka omenila, da je izdelek 

predstavljen kot maketa, končni stol pa bi bil postavljen v naravo.  
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9.1.6 Izdelek 6 

 

 

Slika 55: Učenec F, Stol, 2016 

 

Kompozicija pri izdelku 6 je vertikalna oziroma navpična, vendar pa sam kip deluje 

dinamično. Elementi, ki ustvarjajo občutek, so predvsem noge in naslonjalo stola. 

Rumeni oporki usmerjajo pogled v samo sredino, ki loči zgornji in spodnji del kipa. 

Žična konstrukcija, ki tudi tukaj služi kot prostorska črta, daje kipu zračnost in 

dinamičnost.  
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9.1.7 Izdelek 7 

 

 

Slika 56: Učenec G, Stol, 2016 

 

Pri izdelku 7 lahko opazim posebnost, da je učenec izhajal iz števila 3. Tri noge, tri 

strani sedeža oziroma trikotnik, trikotno je tudi naslonjalo. Vključitev oporkov je 

tudi v nekakšnem trikotniku. Izdelek deluje simetrično, stabilno, je zelo natančno 

izdelan.  
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10 Analiza učnega nastopa 

 

Ko sem razmišljala, kje bi opravila svoj učni nastop, sem takoj pomislila na svojo 

osnovno šolo, saj me nanjo vežejo izredno lepi spomini. Tako sem se dogovorila s 

svojo učiteljico iz osnovne šole in nastop likovne vzgoje opravila v 8. A razredu.  

 

Ko sem razmišljala o sami učni uri in učni pripravi, se mi je porajalo bistveno 

vprašanje, kako pritegniti pozornost učencev 8. razreda, posebej tistih s 

pomanjkanjem interesa za določeno tematiko. Lahko bi rekla, da je bil tudi to eden 

glavnih dejavnikov, ki bi lahko bistveno vplival na sam potek in uspešnost učne 

ure. Sama priprava na učni nastop oziroma učno uro mi je vzela izredno veliko 

časa, predvsem sem razmišljala, kako bi učence motivirala ter kako bi učno 

vsebino pripravila, kar se da zanimivo in njihovi starosti prilagojeno. V veliko 

pomoč pri koristnih nasvetih mi je bila tudi učiteljica, gospa Neli Šuler.  

 

Na samem začetku učne ure sem se učencem najprej predstavila ter povedala, da 

bom opravila učni nastop v okviru diplomskega dela. Na PowerPoint predstavitvi, 

ki se je vrtela za mano, sem imela pripravljene slike različnih kompozicij in 

konstrukcij. Z vprašanji, kaj je konstrukcija, kaj je kompozicija, kakšne vrste 

kompozicij poznamo ipd., sem vzbudila zanimanje učencev. Sam razred je izredno 

lepo sodeloval in imeli so veliko znanja o obravnavani tematiki.  

 

V osrednjem delu sem učencem predvajala fotografije umetniških del, ki so 

ustvarjeni iz žice in železne konstrukcije. S tem sem jim prikazala potencial, ki ga 

material ima, ter učence izzvala, da ugotovijo kiparske pojme, kot so masa, oblika, 

razmerje (proporc), kompozicija (statičnost, dinamičnost), ravnovesje, kiparski 

volumen. Učenci so seveda pojme takoj ugotovili ter tako ustrezno obnovili in 

usvojili kiparske pojme. Za uvodno motivacijo pri napovedi likovne naloge sem 

postavila vprašanje, ali je lahko predmet iz vsakdanje rabe tudi umetniško delo? 

Kot primer sem jim podala stol. Učenci so najprej menili, da stol ne more biti kot 

kip, vendar so ob primerih umetnikov, kot so: Henry Bruce, Daniel Berset, James 
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Nizam, Helmut Palla, Michel de Broin, Tadashi Kawamata, Niko Kralj ter mnogi 

drugi, ki sem jih demonstrirala, kmalu spremenili svoje mnenje. 

 

Ob predstavitvi likovne naloge in materialov, ki jih bodo pri delu uporabljali, so bili 

učenci vidno navdušeni in so takoj prijeli za delo. V dveh šolskih urah, kolikor so 

imeli na razpolago, so oblikovali likovne izdelke. Nastali so zanimivi, estetski in 

raznovrstni izdelki.  

 

Pri samem vrednotenju likovnih izdelkov sem upoštevala izvirnost, inovativnost, 

natančnost, estetsko prepletanje žice in odpadnih električnih materialov, stabilnost 

izdelka. Med procesi učnih ur sem prišla do zaključka, da so se zastavljeni učni 

cilji uresničili, saj so učenci ustvarjalno in zainteresirano pristopili k delu ter na 

koncu uspešno zaključili nalogo, medtem pa tudi aktivno sodelovali in odgovarjali 

na zastavljena vprašanja. 

 

  

http://www.tk-onthetable.com/index.html
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11 Zaključek 

 

Kiparstvo kot področje likovnega ustvarjanja sodi med upodabljajoče umetnosti, ki 

se izraža tridimenzionalno. Kipar gradi kompozicijo svojega dela tako, da sestavlja 

v skladno celoto volumne, konkavne in konveksne napetosti površine. Skulptura 

se razvija okoli svoje osi in ima svojo fizično maso in ravnotežje, tako fizično kot 

likovno. Kompozicijska načela izhajajo iz doživljanja prostora in volumnov.  

 

Kipar gradi kompozicijo svojega dela tako, da sestavlja v skladno celoto volumne, 

konkavne in konveksne napetosti površine. Skulptura se razvija okoli svoje osi in 

ima svojo fizično maso in ravnotežje, tako fizično kot likovno. Kompozicijska 

načela izhajajo iz doživljanja prostora in volumnov. 

 

Skozi diplomsko nalogo sem se sprehodila skozi zgodovino kiparstva in 

predstavila nekaj sodobnih umetnikov kiparjev. Picasso velja za enega 

najpomembnejših umetnikov 20. stoletja in ustanovitelja kubizma. Sam se je 

»sprehodil« skozi različne umetnostne faze. V kiparstvu je postavil nove mejnike 

ustvarjanja. Njegovo znano delo,  Bikova glava, je tako sestavljena iz odpadnih 

kosov dvokolesa. Prav tako je dosti ustvarjal z žico, kar pa je bil v večji meri 

material ustvarjanja umetnika Calderja. Slednji je svoje kipe vzpostavil kot 

kinetične objekte in tako kipu dodal še gibljivost. Nabu s svojo inovativnostjo 

naredi kipe adrealistične, Smith pa minimalistične. Tako kot je Picasso človeško 

telo v večji meri spravljal na platno, je Savinšek to naredil s kipi. S slikovito 

obdelavo površine je Savinšek simbolično upodobil obče človeške vsebine.  

 

Kot nosilni material pri svojih delih sem uporabila predvsem materiale, ki se 

uporabljajo pri gradbeništvu, kot so žice, mavec in les. Lastna dela so abstraktnih 

oblik, so prečiščene in preproste. Kiparska tehnika pri lastnih delih od 1 do 3 je 

montažna plastika, kipi so sestavljeni iz več vrst materialov, pri svojem primeru 

sem uporabila dva materiala  mavec in železo. Kipa imata elemente kinetike, 

imata gibljive elemente. Pri kiparskih delih 4 sem kot nosilni material uporabila les. 
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Oblika je asimetrična, s konkavnimi in konveksnimi odeli pa sem poskusila ustvariti 

harmonijo gibanja. Lastno delo 5 je konstrukcija, sestavljena iz elektrod za 

varjenje. Do spojitve posameznih delov sem prišla s pomočjo spajkanja.  

 

Učenci so pri samem delu upoštevali elemente kompozicije; nekateri izdelki 

delujejo simetrično; tukaj sta si polovici zelo podobni, vendar ne tudi zrcalni, 

takšna kompozicija je statična, nerazgibana in deluje umirjeno. Drugi izdelki pa so 

asimetrični, pri tej pa so oblike postavljene bolj razgibano in dinamično ter 

neenakomerno glede na simetralo. Učenci so izdelali malo plastiko, to so majhni 

kipi, ki so namenjeni predvsem notranjim prostorom. Pri samem vrednotenju 

likovnih izdelkov sem upoštevala izvirnost, inovativnost, natančnost, estetsko 

prepletanje žice in odpadnih električnih materialov, stabilnost izdelka. Skozi proces 

učnih ur sem prišla do zaključka, da so se zastavljeni učni cilji uresničili, saj so 

učenci kreativno in zainteresirano pristopili k delu, ter na koncu uspešno zaključili 

nalogo, medtem pa tudi aktivno sodelovali in odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
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