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POVZETEK 

 

Mitologija mi je blizu že od nekdaj in vedno znova me pritegnejo bitja, kot so troli, 

palčki, škrati in ostale groteske, katere se sicer običajno ali pa vsaj na samem 

začetku pojavljajo v bajkah in pravljicah. V svojem diplomskem delu sem želela 

podrobneje raziskati izvor mitologije in rojstvo mitoloških bitij, ter kdaj se s svojo 

groteskno podobo kot izrazna pojavijo v kiparstvu. Zanima me namreč, na kakšen 

način so znana in mogoče malce manj znana bitja iz mitologije upodobljena in v 

katerem trenutku se miti iz zgodb selijo v realnost. 

 

V prvem sklopu diplomskega dela sem tako najprej podrobno predstavila izraze 

satira, ironija, karikatura in groteska, večji poudarek pa namenila slednji. V 

nadaljevanju raziskujem zgodovino mitologije, in kako se skozi upodabljanje 

mitoloških bitij kaže grotesknost le teh. Poleg zgodovine mitov bom raziskala še, 

kako se miti selijo v realnost in na kašen način se kažejo v kiparstvu. Vsekakor bom 

v diplomsko delo vključila tudi dela modernih umetnikov - kiparjev, ki na prvi pogled 

sicer z mitologijo nimajo kaj dosti skupnega, mi je pa tukaj pomemben njihov 

grotesken prikaz, katerega umetnik običajno doseže z manipulacijo, bodisi 

materiala, podobe ali nam že znanih objektov.  

 

Na koncu prvega dela so predstavljena še lastna dela, ki so med pisanjem 

diplomskega dela nastajala na podlagi trenutnega navdiha in čustev. 

V drugem delu diplomskega dela opišem pedagoško izvedbo likovne naloge v dveh 

prvih letnikih Srednje šole. Opišem, kako smo se z dijaki sprehodili skozi zgodovino 

mitologije in njeno grotesknost prenesli v današnji čas. Dijaki so nato novo znanje 

povezali z že usvojenim in izdelali groteskna bitja iz materiala, s katerim do sedaj 

še niso rokovali. Dijaki so se pri izvedbi likovne naloge izjemno potrudili kljub temu, 

da je bil učni nastop izveden na zadnji šolski dan in so bili po večini z mislimi že na 

počitnicah.  

 

Ključne besede: groteska, karikatura, satira, ironija, mitologija 
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ABSTRACT 
 

I have always felt a close connection with mythology as I am constantly drawn to 

creatures such as trolls, dwarfs, elves and other grotesque beings which most 

commonly, or at least in the beginning, appear in stories and fairy tales. In my 

dissertation I wished to explore the origin of mythology and the creation of 

mythological beings more thoroughly as well as when they appear in their grotesque 

form in sculpture. I am interested in what way the well-known as well as slightly less 

recognized creatures of mythology are depicted and in which moment the myths 

from fairly tales found their way to reality. 

 

In the first segment of my dissertation I therefore defined the terms satire, irony, 

caricature, humor and grotesque in detail, with emphasis on the latter. In 

continuation I explore the history of mythology and how the grotesque is shown 

through the depiction of mythological creatures. Other than the history of mythology 

I will also research how these myths find their way to reality and in what way they 

appear in sculpture. I will certainly include works of art by contemporary artists in 

this dissertation - sculptors who at first glance do not have anything in common with 

mythology, but whose depiction of the grotesque is achieved by manipulating 

material, figure and simple deformation of already known objects. 

 

At the end of the first segment I also display my own works of art that were created 

while writing this dissertation as a result of inspirations and emotions at the time. At 

the end of the second segment of this dissertation I describe a pedagogical 

execution of an art assignment in two first year classes in middle school. I recount 

how I walked the students through the history of mythology and transfered the 

grotesque to present times. The students then combined this new information with 

previously obtained knowledge and created mythological beings from materials they 

had not handled before. I am happy that the students showed utmost effort despite 

the fact the assignment was carried out on the last day of school and most of them 

were already dreaming of summer holidays. 

 

Key words: grotesque, caricature, satire, irony, mythology. 
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1 UVOD 
 

V stari kameni dobi, ko si človek še ni znal razložiti povsem vsakdanjih naravnih 

pojavov, se iz tega neizmernega strahu rodijo prva božanstva in z njimi prva 

mitološka bitja. Stilizirane stenske poslikave se pojavijo že v obdobju paleolitika, 

približno 20.000 pr.n.š. in se kasneje prenesejo tudi v stilizirane kamnite kipce. V 

tem obdobju so ti prvi ljudje že samemu kamnu kot materialu pripisovali nadnaravno 

moč. Zanje je utelešal moč, stalnost in absoluten obstoj. Človek se je moral na nek 

način soočiti s svojimi strahovi, zavedal se je minljivosti in zavedal se je svoje 

majhnosti v primerjavi z naravnimi pojavi. Iz tega se rodi tako imenovana paleolitska 

umetnost. Grotesknost, ki je rdeča nit mojega diplomskega dela, je zelo subjektivno 

stališče umetnika oziroma opazovalca do objekta.  

V prvem, teoretičnem delu, sem želela raziskati, od kod pravzaprav groteska izvira 

in kako se kaže v umetniških delih. Za lažje razumevanje je bilo nujno v začetku 

opredeliti pojme kot so satira, ironija, karikatura in seveda groteska. Pojmi se med 

seboj tako zelo povezujejo, da je med njimi pravzaprav težko potegniti ločnico. Z 

raziskovanjem zgodovine groteske pa sem hitro ugotovila, da se grotesknost, vsaj 

na začetku močno povezuje še z eno temo, ki mi je bila vedno zelo blizu, mitologijo. 

Na tem mestu se mi je zdelo edino logično nadaljevanje, poglobljen pogled v 

zgodovino mitologije. Dejstvo je, da miti nikoli resnično ne izginejo in človek nikoli 

nanje ne pozabi, lahko le za nekaj časa poniknejo, pa vendar spet hitro tudi oživijo.  

Spet se na grotesknost vrnem v zadnjem sklopu teoretičnega dela, kjer poiščem 

nekaj umetnikov iz 20. stoletja, saj me je zanimalo, kako so jo videli in prikazali 

umetniki nove dobe. Prav tako pa poskušam poiskati paralelo z lastnimi likovnimi 

deli. 

Pri izvedbi didaktično-pedagoškega dela sem dijakom želela predstaviti predvsem 

od kod izvirajo bitja, katera v današnjih časih vsakodnevno srečujejo predvsem v 

pravljicah, risankah, filmih in računalniških igrah. Ob razlagi mitov je potrebno 

razložiti tudi pojem grotesknega in ga povezati z vsakdanjim življenjem. Prav tako 

je potrebno pogledati tudi likovne materiale in tehnike, saj že te same po sebi lahko 

delujejo na nek način groteskno. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV POJMOV 

 

2.1.1 Satira 

 

Satira- e ž (î) 1. lit. delo, ki na oster, zbadljiv način prikazuje resničnost, življenje: 

napisati, objaviti satiro; literarna, moralna, politična satira; satire latinskih pesnikov; 

satira v prozi, verzih 2. knjiž. ostro, zbadljivo prikazovanje resničnosti, življenja: 

pisateljevo nagnjenje k satiri / satira na človeške napake (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=satira&hs=1). 

Satira je večinoma literarno delo oziroma način pisanja, kjer prevladuje ostro, 

zbadljivo prikazovanje resničnosti življenja. Samo ime je povezano z več besedami. 

Latinsko satura, ki pomeni posodo z mešanim sadjem in etruščansko satir, ki 

pomeni govoriti. Današnji pomen pojma "satira" pa je najbližji grškim satirom, 

spremljevalcem boga Bakha, za katere je značilno komično in neobzirno obnašanje. 

Izvor satire je povezan s starogrško komedijo, razcvetela pa se je pri Rimljanih 

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

V grški mitologiji se pojavi lik Satira, ki je predstavljal božanstvo gora in gozdov. 

Drugo ime za Satira v Grčiji je Silen, Rimljani pa so jih imenovali Favni. Satiri so bili 

človeškega videza s skodranimi lasmi, ušesi podobne oblike, kot so bila ušesa divjih 

živali, na čelu pa sta jim izraščala dva rožička. Včasih so bili upodobljeni s konjskim 

ali kozjim repom. Pravzaprav so bili predhodniki Panov katere poznamo danes, s to 

razliko, da jih do 4. stoletja pr.n.š. še ne upodabljajo s kozjimi deli telesa 

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

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=satira&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=satira&hs=1
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Slika 1: Pan uči dečka igrati na flavto. Rimljanska kopija. Marmor. 

 

Satiri so simbolizirali veliko plodno moč živih bitij. Ves čas so se premikali po deželi, 

v želji potešiti svojo pohoto. Smrtniki so se jih bali zaradi njihove neobvladljive in 

razbrzdane narave. 

 

V preteklosti je satira zadovoljevala potrebe ljudstva po razkrinkanju in osmešenju 

vodilnih politikov, gospodarstva, vere in drugih območij moči. Naloga satire je tako 

izpostaviti probleme in protislovja, ni pa zadolžena za njihovo razreševanje 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Satire). 
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Slika 2: Chen Wenling. Veselo življenje št. 22. okr. 2000. 

 

Kitajski kipar Chen Wenling ustvarja razmeroma velike kipe, s katerimi se na zbadljiv 

način loteva družbene satire. Groteskne in moralno izprijene podobe ogromnih 

prašičev in drugih velikih zveri so ponavljajoč motiv pri njegovem delu. Z njimi 

vizualizira požrešnost in korupcijo oblasti. Te satirične podobe, s svojim uživalskim 

renčečim izrazom na obrazu in grotesknim nastopom, zbadajo državne institucije. 

Chen podobam sicer pusti določeno stopnjo seksualnosti, vendar jim odvzame 

element privlačnosti in zapeljivosti. Nanj vplivajo dela Augusta Rodina, Pabla 

Picassa in Salvadorja Dalija. 

 

2.1.2 Ironija 

 

Ironija –e ž (î) 1. izražanje negativnega, odklonilnega odnosa do česa, navadno z 

vsebinsko pozitivnimi besedami; posmehovanje; posmeh 2. ekspr., navadno v 

povedno-prislovni rabi izraža, da je kaj v nasprotju s položajem ali stanjem, v 

katerem se predstavlja: da mu je ravno njegov največji sovražnik rešil življenje, je 

prava ironija (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ironija&hs=1). 
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Pri ironiji je pravi pomen v nasprotju z dobesednim pomenom besed. Ironija je 

pravzaprav sredstvo posmeha in primere le tega lahko najdemo že v vsakdanjem 

življenju, ko na primer nevljudnežu odgovorimo: "Hvala za vašo prijaznost", a v 

resnici s samo besedo prijaznost želimo opozoriti na njegovo neprijaznost. Ironija 

izvira iz starogrške besede εἰρωνεία (eirōneía), ki pomeni prikrivanje oziroma 

sprenevedanje. Značilnost ironije je nasprotje med navideznim in resnico 

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

 

 

Slika 3: Michael Goodward. Nekaj ali drugo. 2007. Slika 4: Michael Goodward. To ni bomba. 

 

Umetnik Michael Goodward ustvarja minimalistične skulpture, pri katerih za osnovo 

uporabi vsakdanje predmete, ki jih preoblikuje tako, da na koncu delujejo ironično. 

Kot primer podajam krtačo za lase, iz katere le ti izraščajo in pa kovček na katerem 

z velikimi črkami piše "To ni bomba", kar bi lahko prepoznali kot umetnikov izraz 

ironije na teroristična dogajanja v zadnjih letih. 

 

2.1.3 Karikatura 

 

Karikatura –e ž (û) risba z zelo poudarjenimi značilnimi potezami, lastnostmi 

upodobljene osebe, prikazanega dogodka: duhovita karikatura; karikatura znane 

osebnosti / risati karikature (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=karikatura&hs=1). 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=karikatura&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=karikatura&hs=1
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Pri karikaturi gre za vizualno likovno delo, kjer pretirano in popačeno prikazujemo 

vizualne lastnosti, neko stanje ali dogodek. Prava karikatura ni sovražna in ni 

uperjena proti nekaterim posameznikom ali skupinam. Karikatura na bolj ali manj 

drzen in piker način beleži sedanjost in na zabaven način spodbuja k razmišljanju. 

Nenehno nas preseneča in šokira (https://sl.wikipedia.org/wiki/Karikatura). 

 

Navajeni smo, da se karikatura po večini pojavlja kot risano delo v časopisih in se 

običajno navezuje na aktualno politično in družbeno dogajanje. Tako, kot se je 

pojavil nov način upodabljanja oseb in dogodkov, se je moral zanj pojaviti tudi nov 

izraz. Zgodovina besede karikatura sega v čase, ko so Rimljani prevzeli galsko 

besedo karros, ki je pomenila vozilo. Iz nje je nastala latinska beseda carrus, 

kasneje pa je iz te nastala beseda karikatura, ki izvira iz italijanske besede caricare, 

ki so jo uporabljali za opisovanje prenašanja, teženja in pretiravanja. Karikatura na 

kratko pomeni smešno in pikro spačeno podobo, ki večinoma prikazuje osebe, 

predmete in tudi dogodke v izrazito iznakaženi obliki z namenom posmehovanja 

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

 

Skozi zgodovino so se pojavljale razne definicije karikature in beseda sama se je 

prvič pojavila v zvezi s skicami človeškega obraza z deformiranimi potezami. Bistvo 

karikature je vsako močno deformiranje, ki se v glavnem uporablja za deformacijo 

podobe človeškega obraza in telesa. Pri karikaturi gre za slačenje in odkrivanje 

napak, je neke vrste protest proti logičnemu in urejenemu svetu lepote. Spačena in 

deformirana podoba je bila do 19. stoletja označena zgolj za komično, bila je 

potisnjena na rob likovne umetnosti in je veljala za nasprotje akademske estetike in 

lepote (https://sl.wikipedia.org/wiki/Karikatura). 

 

Pojem karikature je razmeroma nov in nekateri vidijo njene začetke v grotesknih 

portretih Leonarda da Vincija, vendar je Leonardo svoje like "izumljal", namesto da 

bi izbiral prepoznavne tarče posmeha, podobno kot so njegovi predhodniki 

upodabljali bitja, ki so bila že po definiciji izmaličena, na primer silene, hudiče in 

kmete. Nasprotno, se je sodobna karikatura rodila kot polemičen instrument, 

uperjen zoper resnično osebo ali prepoznavno družbeno kategorijo, telesne vidike 

(običajno obraz) pa pretirano poudarja zato, da bi se s prikazom te ali one telesne 

pomanjkljivosti posmehovala moralnim napakam ali jih razkrivala. V tem oziru 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Karikatura
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karikatura nikoli ne polepša svojega predmeta, temveč ga pogrša, in sicer tako, da 

do izobličenja poudari katero od njegovih značilnosti 

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

 

Slika 5: Leonardo da Vinci. Karikatura starca. 1500-1505. 

 

Res so med karikaturami tudi take, katerih namen je ponižati in gledalcu priskutiti 

njihovo tarčo. Vendar karikatura s poudarjanjem portretirančevih lastnosti pogosto 

skuša le globlje prodreti v njegov značaj. Pri tem nima vselej namena razgaljati 

njegove "notranje" grdosti, temveč želi opozoriti na telesne, intelektualne ali 

vedenjske posebnosti, zaradi katerih je portretiranec prikupen in simpatičen (Eco, 

2008). 

 

Tako jedke karikature Daumiera ali Grosza bičajo moralno zavrženost karikirancev 

in značilnih predstavnikov njunega časa, medtem ko so karikature mislecev in 

umetnikov, kakršne ustvarja Tullio Pericoli, pravi pravcati psihološko poglobljeni 

portreti, ki pogosto mejijo na občudovanje. Zato je Rosenkranz v karikaturi videl 

nekakšno estetsko upravičitev grdega, seveda pod pogojem, da se ne omejuje le 

na beleženje takih ali drugačnih nesorazmerij in da ne poudarja vseh 

portretirančevih anomalij (v tem primeru bi tako kot pri Swiftovih velikanih in 
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liliputancih imeli opraviti z opisovanjem drugorodnih oblik, ne s karikaturo) - dobra 

karikatura se poslužuje pretiravanja "kot dinamičnega dejavnika, ki je vraščen v 

celoto" v tem smislu, da prvina formalne dezorganizacije postane "organska". 

Drugače rečeno, "lepa" je tista upodobitev, ki harmonično izrabi deformacijo (Eco, 

2008). 

V sodobnem svetu, ki je verskega ali narodnega sovražnika od nekdaj prikazoval z 

groteskno opolzkostjo ali zlobo, se je rodila politična karikatura. V obdobju 

reformacije so bile posebej strupene tiste, na katerih so protestanti ali katoličani 

upodabljali papeža ali Luthra. Med francosko revolucijo naletimo na karikature 

legitimistične stranke, ki slikajo sanskilote kot ljudožerce, žejne krvi. Na prehodu iz 

19. v 20. stoletje se pojavi antiklerikalna karikatura, med italijanskimi domoljubi iz 

19. stoletja pa jedke karikature avstrijskih zatiralcev. Tudi sicer so nasprotnika v 

vsaki vojni predstavljali kot pošast. Bogato sta obrodili tudi protinacistična in 

protifašistična karikatura, posebej napadalna pa je bila protikomunistična, zlasti med 

hladno vojno (Eco, 2008). 

 

Najstarejše romantično povzdigovanje grdega pa najdemo v predgovoru Victorja 

Hugoja k svoji dram Cromwell (1827). Tudi Hugo o modernem govori kot o nečem, 

kar se je rodilo s krščanstvom, vendar je mogoče vse njegove omembe preteklosti 

strniti v to, kar so pozneje opredelili kot manifest romantike. Njegovo videnje 

srednjega veka kot gozda pošastnih, peklenskih prikazni, kakršne prikazujejo kipi 

na katedralah, nam nedvomno daje misliti na neogotski srednji vek, ki ga je nekaj 

let pozneje oživil v svoji Notredamski cerkvi v Parizu (Eco, 2008). 

 

Grdota, ki je po Hugoju značilna za novo estetiko je grotesknost (nekaj izobličenega, 

pošastnega, odbijajočega, zvesto in poetično prenesenega v domeno umetnosti), 

najbogatejši vir, kar jih narava lahko ponudi umetniški ustvarjalnosti. (Eco, 

2008:280) 
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Domnevno grde, a gotovo neznansko prikupne pošasti, kot so E.T. ali nezemljani iz 

epopeje Vojna zvezd, ne navdušujejo samo otrok (ki sicer ljubijo dinozavre, 

Pokemone in druga deformirana bitja), temveč tudi odrasle, ki se v svojem prostem 

času sproščajo ob splatterjih, v katerih po stenah brizgajo kri in možgani, ter ob 

prebiranju literature, ki jih zabava z zgodbami horrorja(Eco, 2008:422-423). 

 

2.1.4 Groteska 

 

Groteska – e ž (ȇ) lit. delo, ki na grozljivo-smešen način prikazuje resničnost, 

življenje: igrali so grotesko; politična groteska / zgodba je tipična groteska // 

grozljivo-smešno prikazovanje resničnosti, življenja: opaziti je pisateljevo nagnjenje 

h groteski in bizarnosti / to je dežela protislovij in grotesk ◊ kor. ples s pretiranimi 

gibi in držami, muz. skladba grotesknega značaja; um. ornament, v katerem so med 

tanke rastlinske vitice vpletene figure (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=Groteska&hs=1). 

 

Besedi la grottesca (groteska) in grotesco (groteskno) sta izpeljanki iz italijanske 

besede grotta (jama, votlina) in prvotno označujeta stenske poslikave starorimskih 

palač. Posebnost teh stvaritev je nenavaden stil, za katerega je značilno mešanje 

raznovrstnih oblik v ekstravagantnih povezavah kakršnih ne najdemo v naravi. 

Groteske so kategorija svobodnega in zabavnega slikarstva, ki so jih iznašli v antiki 

za dekoracijo stenskih površin in na katerih so upodobljene same prosto lebdeče 

oblike. Umetniki so na njih upodabljali pošastne deformacije, ki jih je ustvarila 

muhavost narave ali pa ekstravagantna domišljija umetnikov. Groteska je mešanica 

nenavadnih, grobokomičnih, ironičnih in popačenih podob z globljim smislom 

(Kayser, 1981). 

 

Okraski z nežnimi viticami in fantazijskimi človeškimi, živalskimi in pravljičnimi bitji 

imajo torej izvor v antični rimski umetnosti. Takšno spajanje elementov proti vsaki 

naravni logiki je bilo že v antični dobi, s stališča klasične estetike, obsojeno kot 

nekaj, kar ne sodi v pravo umetnost. Vitruvij, rimski arhitekt za časa cesarja Avgusta, 

se je v svojih spisih o arhitekturi (»De architectura«) v zvezi z groteskami v Titovi 

palači zgražal nad početjem slikarjev, ki motive, vzete iz realnosti, povezujejo na 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Klasika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Estetika
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitruvij&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Arhitekt
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Titova_pala%C4%8Da,_Rim&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Titova_pala%C4%8Da,_Rim&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motiv&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Realnost
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nelogičen način tako, da iz njih ustvarjajo pošastne oblike, namesto, da bi ostali 

zvesti posnemanju jasnih podob iz nam neznanega sveta (Kayser, 1981). 

 

Najznamenitejša je Rafaelova groteskna poslikava vatikanske Loggie; spiralasti 

poganjki na osrednjih stebrih iz katerih rastejo različne živali (kače, podgane, 

veverice), zabrisujejo razliko med rastlinskim in živalskim svetom. Medtem, ko 

nesorazmerje med tankimi vertikalnimi linijami in masivnostjo figur, ki jih nosijo, priča 

o umetnikovem neupoštevanju osnovnih zakonov statike. Novi stil se je iz Italije hitro 

razširil po Evropi, zlasti na sever, najprej v Francijo, nato pa še v Nemčijo in Anglijo. 

Šele v obdobju romantike groteska postane enakovredna ostalim umetniško 

estetskim kategorijam, za nekatere romantike pa celo najvišja. Za literarnega kritika 

Friedricha Schlegla je groteska najstarejša in najizvirnejša oblika človeške fantazije, 

katere namen je, da odpravi zakone razumno mislečega človeka in nas prestavi v 

zmedo fantazije, v izvirni kaos človeške narave (Kayser, 1981). 

 

 

Slika 6: Rafael. Poslikava v palači Loggie. Detajl.1515-19 
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"Če hoče človek ustvariti stvari, iz katerih so narejene sanje, mora preprosto 

zmešati vse vrste bitij." 

(Dürer v Roberts, 1990) 

 

Groteske so v sebi združevale tako človeške in živalske, kot rastlinske elemente. S 

hibridnimi bitji, prepletajočimi se rastlinskimi viticami in bogatim ornamentom so 

groteske ustvarjale lasten fantastičen svet, ki je bil neke vrste napad na racionalizem 

in logiko sveta. V zahodni kulturi groteska predstavlja uveljavitev nekega drugega 

prostora bivanja oziroma izgubljene mitološke kulture. Mitična zavest je trajna 

sposobnost našega uma, vendar pa je danes v večini primerov potlačena in 

zanikana. Preko te zavesti dojemamo groteskno, ker se nam zdi privlačno, saj nas 

pri tem vodi nezavedno mitično. Groteskno nas zmoti in impresionira, ker v nas 

vzpodbudi misli, občutja in ideje, da obstaja drugačen svet, ter da je naša sedanjost 

samo ena od mnogih (Roberts, 1990). 

 

 

Slika 7: Liu Xue. Človeško-živalski hibridi. 2013 
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Tako kot Chen Wenling, tudi kipar Liu Xue, izdeluje serije kipov, kjer združuje 

človeška in živalska telesa in na tak način ustvarja groteskna bitja. Njuna dela se 

razlikujeta v tem, da Wenling ustvarja živalske podobe, ki imajo lastnosti ljudi, 

medtem ko Xue dejansko združi človeško in živalsko telo in tako ustvari novo 

hibridno bitje. Na sliki 7 vidimo primer takšne združitve moškega in prašiča. Omeniti 

je potrebno, da je rezultat podobe, ki s tem združevanjem nastane, sicer grotesken, 

pa vendar v tej konservativni državi nevaren. 

 

 

Slika 8: Ron Mueck. Deklica. 2006 

 

Ron Mueck v svojih delih uporablja materiale kot so silikon, steklena vlakna, epoksi 

smolo in nemalokrat tudi prave človeške lase. Ustvarja realistično popolne kipe, 

grotesknost pa dosega z njihovo velikostjo. S kipom deklice, ki ga vidimo na sliki 8, 

Mueck v ospredje postavlja tako travmo, kot čudež rojstva. Novorojenčice se še 

vedno drži popkovina, katera ji je nekoč dajala življenje, njeno zmečkano in s krvjo 

zamazano telo pa razkriva realnost izkušnje, katero smo vsi doživeli vendar se je 

ne spomnimo. Mueck v opazovalcu namerno vzbudi čustva. Kip v dolžino meri pet, 

v višino pa slab meter in pol. 
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2.2 ZGODOVINA MITOLOGIJE 

 

Karen Armstrong v svojem delu razmišlja o domišljiji kot sposobnosti, iz katere 

izvirata religija in mitologija. Nekoč, je bil namen mitologije pomagati ljudem, da so 

se soočili s tegobami življenja, danes pa z besedo mit opišemo nekaj, kar preprosto 

ni res. Mit je bil dogodek, ki se je zgodil v preteklosti, vendar se še vedno nekako 

vseskozi dogaja. Zaradi našega izključno kronološkega pogleda na zgodovino, za 

ta pojav ne poznamo izraza, toda mitologija je umetnostna zvrst, ki kaže onkraj 

zgodovine k brezčasnemu v človeškem obstoju. 

 

Umetnost ne pozna omejitev razuma in logike in v njej ustvarjamo in združujemo 

nove oblike, ki bogatijo naše življenje in za katere verjamemo, da nam govorijo nekaj 

pomembnega in globoko resničnega. Iz tega izhaja, da je mit resničen zato, ker je 

učinkovit in ne zato, ker bi podajal resnična dejstva. Vsekakor pa mit, če nam ne 

omogoči novega uvida v globlje razumevanje smisla življenja, ni učinkovit. V 

nasprotnem je veljaven, če deluje oziroma nas pripravi do tega, da spremenimo 

svoje mišljenje in doživljanje, nam da novo upanje in nas spodbudi, da živimo 

polnejše (Armstrong, 2005). 

 

V predmodernem svetu je bila mitologija nepogrešljiva, žal pa človeštvo od mitov ni 

bilo še nikoli tako oddaljeno kot je danes. Ljudem mitologija ni samo pomagala 

razumeti njihovega življenja, ampak jim je razkrivala tudi področja človeškega uma, 

ki bi sicer ostala nedosegljiva. Lahko bi rekli, da je bila mitologija pravzaprav zgodnja 

oblika psihologije. Zgodbe o bogovih in junakih, ki se podajajo v drugi svet, se 

prebijajo skozi labirinte in se bojujejo s pošastmi, so osvetlile skrivnostno delovanje 

duševnosti in ljudem pokazale, kako naj se spoprimejo s svojimi notranjimi stiskami 

(Armstrong, 2005). 

 

Eco na mitologijo gleda malce manj romantično. O grški mitologiji razlaga o več 

vrstah grdega in zlohotnega. O podzemnem svetu, kjer potekajo misteriji, junaki, 

kakršna sta Enej in Odisej, ki se podajajo v žalobne megle Hada. Strinjam se z njim, 

ko pravi, da je klasična mitologija katalog nepopisnih okrutnosti: Saturn požira lastne 

otroke, Medeja jih ubije, da bi se maščevala nezvestemu možu, Tantal speče sina 

Pelopsa in ga med slovesnim obedom ponudi bogovom, da bi preizkusil njihovo moč 
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opažanja, Agamemnon ne okleva, ko je treba žrtvovati hčer Ifigenijo, da bi si pridobil 

naklonjenost bogov, Atrej bratu Tiestu postreže z mesom njegovih sinov in podobno 

(Eco, 2008). 

 

Eco slikovito opisuje, kako po tem svetu blodijo strah vzbujajoče prikazni, grde, ker 

so hibridi, ki kršijo zakonitosti naravnih oblik. Pri Homerju srečamo Sirene, ki niso 

take, kakršne je upodabljala poznejša tradicija, torej očarljive ženske z ribjim repom, 

temveč nevarne ujede. Spoznamo Skilo in Karbido, Polifema in Himajro, pri Vergiliju 

Kerbera in harpije, pa tudi gorgone s kačami namesto las in z merjaščevimi okli, 

Sfingo s človeško glavo na levjem telesu, Erinije in kentavre, hudobne v svoji 

dvojnosti, Minotavra z bikovo glavo na človeškem telesu, Meduzo in druge. 

Ravnodušen pa ni ostal niti do krščanskega sveta, ki je v delih, kakršna sta pisala 

Klemen Aleksandrijski in Izidor Sevilijski, uporabil pošasti, ki so jih opisovali že 

antični avtorji kot povod za dokazovanje lažnosti poganske mitologije (Eco, 2008). 

 

Armstrongova deli zgodovino mitologije na več delov z začetki v starejši kameni 

dobi, ki jo imenuje kar mitologija lovcev in datira v leta približno 20.000-8.000 pr.n.š. 

Za to obdobje je bilo značilno, da prvi ljudje še niso znali pridelovati svoje hrane, 

temveč so bili v celoti odvisni od lova in nabiralništva. Obdobje je bilo v več pogledih 

polno strahu in obupa. Na tej stopnji ni bilo prepada med svetim in posvetnim, zato 

tu še ni bila potrebna globoka vera. Gre bolj za to, da so prve mitologije človeka 

učile zreti skozi otipljivi svet v resničnost, ki naj bi utelešala nekaj drugega. Ko so 

na primer ti prvi ljudje pogledali kamen, v njem niso videli mrtve, nekoristne skale. 

Ta kamen je utelešal moč, stalnost, trdnost in absoluten obstoj, ki se je zelo 

razlikoval od krhkega človeškega življenja (Armstrong, 2005). 
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Slika 9: Willendorfska Venera. 28.000-25.000 pr.n.š. 

 

Nekateri od prvih mitov, ki po vsej verjetnosti izvirajo iz starejše kamene dobe, so 

govorili o nebu, kar pa je ljudem po vsej verjetnosti dalo prvo predstavo o 

božanskem. Že od vsega začetka svet okrog sebe doživljamo kot nekaj nadvse 

skrivnostnega. Do njega čutimo strahospoštovanje in začudenje, kar je bistvo 

čaščenja. Lahko bi rekli, da so bili deležni verske izkušnje. Ko so zrli v nebo se je 

nad njimi veličastno dvigalo nedoumljivo, širno, nedosegljivo in večno nebo s svojo 

neskončno dramo gromov in strel, sončnih in luninih mrkov, neviht, sončnih 

zahodov, mavric in meteorjev. Ko so ljudje razmišljali o nebu, so jih hkrati navdajali 

groza in veselje, strah in spoštovanje (Armstrong, 2005). 

 

V mlajši kameni dobi, imenovani tudi mitologija lovcev, ki jo avtorica postavlja v 

obdobje približno 8.000-4.000 pr.n.š., se razvije poljedelstvo in iz tega vidika 

postaneta smrt (žetev, seme) in ponovno rojstvo (kalitev) tesno povezana 

(Armstrong, 2005). 

 

Tudi Čopičeva začetke kiparstva prepoznavnih oblik postavlja v mlajši paleolitik, 

čeprav je tehniko obdelave kamna človek razvijal že davno prej, ko je denimo 

oblikoval pestnjak. Že pri tem delu sta se izmenjavali izkušnja in spoznanje, s 
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katerima se je človek usposobil za izpopolnjevanje prvega osnutka, za vztrajno 

ponavljanje procesa in popravljanje odkritih nepopolnosti. Tedaj je zaznal tudi lepo 

obliko, ki si jo je lahko zapomniti. Če samo pomislimo na nerodnost orodja in 

zahtevnost obdelave majhnega kipca, je doživetje miniaturne ženske glavice ali 

debelušne Venere, blizu čudežu. Ne ve se, kaj je kiparju pomenila ženska glavica, 

Venera pa je s pretirano odebeljenimi prsmi in spodnjim delom telesa pripadala 

magični umetnosti. Za prokreacijo značilni in poudarjeni telesni deli so tako bistveni 

za življenje ogroženih skupnosti, da je verjetna hipoteza magične funkcije kipca 

(Čopič, 1990:9). 

 

 

Slika 10: Venera iz Brassempouya (Glavica). 25.000-20.000 pr.n.š. 

 

V obdobju zgodnjih civilizacij, nekje od 4.000-800 pr.n.š. se začne izgradnja mest, 

sočasno pa pride tudi do iznajdbe pisave, kar je pomenilo, da so lahko ljudje prvič 
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svojo mitologijo, ki so jo doslej iz roda v rod predajali ustno, prelili v trajen zapis 

(Armstrong, 2005). 

 

Kadarkoli so ljudje vstopili v novo zgodovinsko obdobje, so prevzeli nove predstave 

o človeštvu in bogovih. Moški in ženske teh zgodnjih civilizacij so se veliko bolj kot 

kdaj koli prej zavedali, da so gospodarji svoje usode. Bogov niso več dojemali, kot 

so jih njihovi predniki in ker so bila zdaj v ospredju človeška dejanja, so bogovi 

postali bolj oddaljeni (Armstrong, 2005). 

 

Pomembno se mi zdi omeniti tudi tako imenovano osno dobo, ki je trajala od leta 

800-200 pr.n.š., saj zaznamuje začetek religije kot jo poznamo. Ljudje se še nikoli 

prej niso začeli tako jasno zavedati svoje narave, položaja in omejitev. To je bil čas 

vojn, izgonov, pobojev in razdejanja. Nova gibanja so prinesla jasno zavedanje 

trpljenja, ki se je v človeškem življenju zdelo neizogibno. Nov je bil tudi poudarek 

posameznikove vesti in moralnosti. Naloga posameznika je bila, da je spoštljivo 

ravnal z vsemi bitji. Modrecem tistega časa se je nasilje upiralo in pridigali so o etiki 

sočutja in pravičnosti. Eno od področij, ki ga je bilo potrebno ponovno preveriti, je 

bila tudi mitologija. S pojavom mestnega življenja mitologija ni mogla biti več 

samoumevna. Ljudje so o mitologiji sicer kritično razmišljali, toda pred skrivnostmi 

duševnosti so se še vedno nagonsko zatekali k starim mitom (Armstrong, 2005). 

 

Do 16. stoletja je status mita ostal skoraj nespremenjen. Bil je dogodek, ki se je 

nekoč zgodil in se obenem nenehno dogaja. Brez obreda preobrazbe, ki ga vnese 

v življenje, mita ni mogoče pravilno razumeti. Ljudje so začeli izgubljati stik s 

pomenom mita in v zahodni Evropi je nastopila naslednja velika preobrazba v 

človeški zgodovini, ki je ljudem skoraj v celoti odvzela sposobnost mitološkega 

razmišljanja. V 16. stoletju pa so ljudje v Evropi in na območju današnjih ZDA, začeli 

skoraj naključno graditi civilizacijo brez primere v človeški zgodovini, ki se je v 19. 

in 20. stoletju razširila po vsem svetu. Gre za modernizacijo, ki je imela, tako kot 

odkritje poljedelstva in nastanek mest, daljnosežen vpliv. Življenje nikoli več ne bo 

takšno, kot je bilo prej in kar je verjetno najnevarnejše, izid tega novega podviga je 

pomenil smrt za mitologijo. Intelektualno razsvetljenstvo je mit razglasilo za 

neuporabnega, lažnega in preživetega. Novi junak zahodne družbe tako postane 

znanstvenik, ki se za korist svoje družbe poda na še neraziskana področja. To 
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pomeni, da se je intuitivno, mitološko razmišljanje umaknilo pragmatičnemu, 

logičnemu duhu znanstvene racionalnosti in ker večina zahodnjakov mita ni več 

uporabljala, so mnogi pozabili, kaj je sploh bil (Armstrong, 2005). 

 

Vsekakor pa tako imenovani logos, ljudem ni nikoli mogel dati tako potrebnega 

občutka izpolnjenosti. Napredek modernizacije in logosa je prinesel tako osupljive 

rezultate, da je bila mitologija vse bolj potisnjena na rob, pa čeprav je obenem dajala 

zgradbo in pomen življenju. Vse več črnega obupa, zahrbtne duševne ohromelosti 

ter občutka nemoči in besa opažamo že v 16. stoletju. Vzrok za to gre iskati v 

izginotju starega mitološkega načina razmišljanja in dejstvu, da ga hkrati ni 

nadomestilo nič novega. V predmoderni religiji so ljudje upodobitev doživljali kot 

identiteto, simbol pa je bil eno z resničnostjo, ki jo je predstavljal (Armstrong, 2005). 

 

Če so bili ljudje kamene dobe fascinirani nad nebesnimi pojavi, pa je nova 

astronomija odprla osupljiv pogled na vesolje. Za Kopernika so bile znanstvene 

raziskave nekakšna verska dejavnost, ki ga je polnila s strahospoštovanjem, toda 

njegova odkritja so burila duhove. Zaradi mitov so ljudje verjeli, da so povezani s 

samim bistvom vesolja, zdaj pa se je izkazalo, da so postavljeni na obrobje 

(Armstrong, 2005). 

 

Francis Bacon je spisal deklaracijo neodvisnosti, s katero je znanost osvobodil 

mitoloških okovov. Vse religiozne mite je bilo potrebno podvreči ostri kritiki in če so 

nasprotovali znanstveno dokazanim dejstvom, jih je bilo treba zavreči. Newton je bil 

prav tako mnenja, da sta mitologija in mistika primitiven način razmišljanja. V 18. 

stoletju je veljalo prepričanje, da je lahko samo logos tisti, ki nas pripelje k resnici in 

krščanstvo se je moralo znebiti vsega skrivnostnega in mitološkega. Stare mite so 

začeli interpretirati, kot da so logoi, ljudje so bili prepričani, da morajo mite razumeti 

dobesedno in še pred koncem 19. stoletja je prišlo do popolne ločitve logosa in 

mythosa. Vsak se je moral opredeliti za mitologijo ali racionalno znanost, kompromis 

ni bil mogoč (Armstrong, 2005). 

 

Mitološko razmišljanje in delovanje sta ljudem nekoč pomagala, da so se soočili z 

možnostjo ničnosti izumrtja in da so to izkušnjo preživeli z določeno mero 

sprejemljivosti. Logično in historično razmišljanje je mnoge od nas oropalo možnosti 
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terapije in sredstev, ki so ljudem v preteklosti pomagali najti izvor njihove 

človečnosti, da so lahko živeli z nesprejemljivim – smrtjo (Armstrong, 2005). 

 

Po zgodovinskem pregledu mitologije, moram v tem delu omeniti tudi nekaj staro 

zgodovinskih umetniških del, ki vsebinsko spadajo v temo mojega diplomskega 

dela. Najbolj so se mi v spomin vtisnile groteskne podobe iz pariške katedrale Notre 

Dame. Spominjam se, kako smo z občudovanjem strmeli vanje oziroma so te 

groteske z visokega obzidja strmele v nas. Pri teh grimasah gre pravzaprav za 

odlično rešitev, kako deževnico speljati stran od sten, da se prepreči škoda, ki bi jo 

sicer povzročila deževnica. Te tako imenovane grimase (ang. Gargoyles) in himere 

so bile nekakšen podaljšek na koncih žlebov, ki so deževnico speljale stran od zidu. 

Gre za dokaj enostavne dekoracije, običajno oblikovane iz kamna, ki so eno z 

arhitekturo. Ta groteskna, grozljivo fantastična bitja s kljuni, zmajevimi krili, 

živalskimi telesi, kačjimi repi in orlovimi kremplji sedijo na fasadi in pogledujejo 

navzdol in nas zastrašujoče opominjajo, da so tam zato, da varujejo katedralo 

(http://www.notredamedeparis.fr/Gargoyles-and-Chimera). 

 

 

Slika 11: Himere na katedrali Notre Dame. Pariz. 1345 
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Slika 12: Groteske na katedrali Notre Dame. Pariz 1345 

 

2.3 GROTESKA V UMETNOSTI 20. STOLETJA 

 

Kot sem omenila že v uvodu svojega diplomskega dela, lahko grotesknost nekega 

likovnega dela jemljemo zelo subjektivno. Umetnik, ki je na primer v svojem 

likovnem delu upodobil figuro, kot jo je dojemal sam, s čistimi, preprostimi in 

stiliziranimi linijami, lahko na opazovalca že deluje po svoje groteskno in če se je 

grotesknost zgodovinskih likovnih del kazala predvsem skozi običajno grozljivost 

kipov in so sami po sebi nosili globlji pomen, pa groteska v 20. stoletju nosi 

popolnoma drugačno sporočilo. V tem delu bom tako omenila tiste umetnike v delih 

katerih sama vidim elemente grotesknega v odnosu do podobe. 

Grotesknost se tu ne kaže več v sami figuraliki, ki je včasih dobesedno nakazala 

grozljivo ali pa posmeha vredno bitje, temveč se izkazuje skozi poenostavljeno 

obliko in izbiro likovnega materiala. 
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Preden se popolnoma posvetim elementom grotesknega v kiparstvu 20. stoletja, se 

mi zdi prav, da na kratko omenim še nekaj umetnikov, ki so mogoče po svoje tudi 

zaslužni za to, da so se groteskni elementi ponovno pojavili v umetnosti. Umetniki, 

kot so na primer Pablo Picasso, Henri Matisse, Andre Derain, Ernst Ludwig Kirchner 

in Karl Schmidt – Rottluff. Ti umetniki so namreč prvi spoznavali in raziskovali 

primitivno umetnost.  

Za te umetnike so bile likovne oblike primitivnih ljudstev izraz čutne privlačnosti in 

odkrite seksapilnosti. Vpliv te plemenske umetnosti se je kazala na različne načine 

in z različno stopnjo intenzivnosti. V njihovih delih je variirala od komaj opazne pa 

do popolne imitacije. Njen vpliv na sodobno kiparstvo se jasno kaže s prisotnostjo 

tako imenovanih "afriških proporcev", kar je pomenilo kratke noge, debela stegna, 

dolg trup in veliko glavo (Duby, 2002, 958). 

 
Slika 13: Andre Derain. Čepeča figura. 1907. 

 

Derain je na primer čepečo figuro (slika 13) izdelal iz apnenca. V svoji študiji je 

naredil približno pol ducata podobnih kipov, ki jih je izklesal kar iz stopnišča poleg 

hiše njegovih staršev. Figura je zasnovana precej preprosto, iz kocke apnenca, kjer 

je potem umetnik s klesanjem nakazal dele telesa. 
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Slika 14: Pablo Picasso. Figura. 1907. 

 

 

Slika 15: Karl Schmidt-Rottluff. Modro-rdeča glava. 1917 
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Picasso in Schmidt-Rottluff sta na primer študije plemenskih umetnosti po večini 

ustvarjala v lesu, ki sta ga občasno oplemenitila še z barvo. 

 

V nadaljevanju bi omenila še Constantina Brancusija, ki me prav tako vedno znova 

prevzame s svojimi do potankosti dodelanimi kipi. Ne glede na to, v katerem mediju 

ustvarja, pa naj gre za bron, les ali kamen, mora za Brancusija kiparstvo spoštovati 

značaj izbranega materiala. V svojih delih se je omejil na razmeroma majhno število 

tem, navadno iz sveta narave, ki jih je nato poenostavil do idealne forme (Graham-

Dixon, 2015, 441). 

 

     

Slika 16: Constantin Brancusi. Portret gospodične Pogany.1920. Slika 17: Constantin Brancusi. Portret 

gospodične Pogany. 1912. 

 

 

Brancusi je slikarko in prijateljico Margit Pogany upodobil v vsaj šestih skulpturah v 

marmorju in bronu. Na vsaki skulpturi je ujel njene obrazne značilnosti kot so velike 

okrogle oči, majhen, tanek nos in drobna usta (Graham-Dixon, 2015:441). Na levi 

strani lahko vidimo različico v bronu, na desni pa izklesano v marmorju.  

 

Če že govorim o groteski v odnosu do obraza oziroma telesa, moram tukaj omeniti 

tudi umetnika kot sta Henri Laurens in Willem de Kooning.  

 

De Kooning pušča površino kipa razbrazdano, da nam omogoči razmišljanje o 

sencah ujetih vanjo. Temen bron deluje še težje in telesne okončine izven naravnih 
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proporcev vleče k tlom. Ne ukvarja se kaj dosti z izrazom na obrazu, čeprav le ta že 

sam po sebi, tudi zaradi narave materiala, deluje temačno. Njegovo nasprotje 

ustvarja Laurens s kipi gladkih površin, ki izžarevajo življenje in delujejo lahkotno, 

kljub temu, da tudi on ne izbira lahkih materialov. 

 

 

Slika 18: Willem de Kooning. Ženska, ki sedi na klopi. 1976. 

 

 

Slika 19: Henri Laurens. Jesen. 1948. 
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Nikakor pa ne gre zanemariti niti Brancusijevih ptic. To je namreč tema, ki jo je 

umetnik upodobil največkrat. Pri delu se ni osredotočal toliko na fizikalne lastnosti 

ptice, kot se je na njeno gibanje. Odpravil je ptičje perje in peruti, telo, glavo in kljun 

pa povezal v razpotegnjeno celoto. S tem je želel v opazovalcu vzbuditi bistvo 

letenja. V tako visoko zloščenem bronu se namreč ujame svetloba in gledalec, ki se 

premika okoli objekta dobi občutek, kot da se ptica dviga. Kot zanimivost moram 

poudariti, da ne gre za majhno skulpturo, temveč za kip, ki v višino meri 193 cm 

(Graham-Dixon, 2015). 

 

 

Slika 20: Constantin Brancusi. Ptica v prostoru. 1941. 
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3 PRAKTIČNI DEL 
 

3.1 IDEJA ZA DELO 

 

Pri lastnih delih sem popolnost od nekdaj iskala v obliki sami. Vedno me je pritegnila 

in zadovoljila oblost izdelkov in njihova gladka površina, kar je prijetno tako za oko 

opazovalca kot otip ustvarjalca. Ostre in robate oblike oziroma površine me nikoli 

niso prepričale.  

Po naravi sem sicer strogi realist, pa vendar so me od umetnikov 20. stoletja vedno 

najbolj pritegnila umetniška dela Jeana Arpa. Biomorfne organske oblike njegovih 

del v meni vzbujajo mirnost in čeprav je Arp kipe izdeloval iz trdnih materialov kot 

sta na primer bron in marmor, njegovi kipi s svojimi oblikami in zglajenimi površinami 

še vedno izražajo mehkobo.  

 

Slika 21: Jean Arp. Pastir oblakov.1953. 
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Slika 22: Jean Arp. Školjčna oblika. 1935 

 

Med študijem, sem že od prvega letnika dalje, poskušala pri predmetu kiparstvo 

dosegati te oble, organske oblike, oziroma, če tematika tega ni dopuščala, 

zadovoljstvo dosegati vsaj z glajenjem površine. 

 

3.2 MATERIAL IN POSTOPEK 

 

Mavec velja za drugi najbolj uporabljan kiparski material, saj se uporablja predvsem 

za izdelavo kalupov in ulitkov kipov. Po večini je sicer uporabljen le za vmesni 

izdelek med glino in končnim izdelkom iz brona ali kamna, žal pa je veliko kipov 

ostalo samo v obliki unikatnih mavčnih odlitkov, saj nekateri kiparji niso imeli 

sredstev za izvedbo v imenitnejšem materialu. 

Ker sem že od malega vedno ustvarjala pretežno v glini, sem si želela preizkusiti še 

material, katerega razen za izdelavo kalupov in vlivanje vanje še nisem uporabljala 

– mavec. Dolgo časa sem iskala mavec, ki bi zadovoljil potrebe po ustrezni trdnosti 

in belini. Materiali, ki jih lahko kupimo v vsaki trgovini z gradbenim materialom so bili 

grobe sestave in pogosto v sivih tonih, pa vendarle sem naposled le našla pravega. 

Mavec, ki je bil ustrezen tako po svoji gladki strukturi, kot po izredni belini, je bil 

poleg vsega še izredno trden. Edina slabša lastnost, je bila izredno hitro strjevanje, 

kar je pomenilo hitro odločanje pri samem oblikovanju.  
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Naslednji izziv je bil, ko sem želela mavec vliti v balon in s tem dobiti te organske 

oblike. Kljub temu, da sem preizkusila ogromno balonov, različnih velikosti, se je 

vedno znova izkazalo, da so običajni lateks baloni, kateri so dostopni v vsaki 

trgovini, prečvrsti in preveč držijo svojo balonasto obliko. Zato sem uporabila lateks 

prezervative. Ti so namreč toliko bolj raztegljivi, da dopuščajo določeno mero 

vplivanja na samo obliko. 

 

3.3 LASTNA DELA 

 

 

Slika 23: Maja Žerjal. brez naslova. 2005 

 

Delo je nastalo že med študijem, v četrtem letniku. Gre za mavec vlit v prezervativ 

in zavezan na enem koncu. Vsak ima na sprednjem delu izboklino, ki bi lahko v tem 

primeru nakazovala tudi prsno bradavico. V nekem grotesknem smislu, bi lahko tudi 

rekla, da gre za nežen ženski (zgornji) in robustnejši moški (spodnji) objekt. Po eni 

strani gre za čisti ulitek v kalup, ki pa spremeni obliko, ko ga spustimo na trdo 

površino oziroma, kot v zgornjem primeru, pustimo, da se zgornji skoraj prelije čez 

spodnjega. To tehniko vlivanja mavca v prezervativ težko izvajamo več kot eno 

naenkrat. V tem primeru, je bil spodnji del vlit prej, potem pa je bil preko njega 

položen še zgornji. S tem se tudi doseže popolno prileganje. 
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Slika 24: Maja Žerjal. Prvi obrok. 2016 

 

Pri delu "Prvi obrok" sem načrtno  izkoristila obliko dojke, ki jo daje kalup. Tukaj sem 

vdolbino dosegla z odvzemanjem materiala. Boljše bi sicer bilo, če bi že v fazi 

strjevanja oziroma takoj potem, ko je bil mavec vlit v prezervativ, v to obliko vtisnila 

predmet, ki bi za končni rezultat dal obliko skledice. Mavec je namreč, kot že 

omenjeno, dosegel izjemno trdnost. Namenoma sem želela dojko spremeniti v 

skledo, vanjo pa sem vložila še "obrok" iz bodeče žice. Pustila sem nežno naravno 

belino mavca in sivo barvo bodeče žice. 

Tematsko sem hotela na groteskno-ironičen način prikazati dejstvo, da je že prvi 

obrok novorojenčka, oster boj za obstanek v današnji družbi. 
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Slika 25: Maja Žerjal. Vrabec v roki. 2016 

 

Kip Vrabec v roki je rahlo posmehljiv glede na znani rek "Bolje vrabec v roki, kot 

golob na strehi". Vrabec v tem primeru deluje težko in dobesedno splošči dlan. Ptica 

gleda v nebo in nakazuje, da bo kmalu tudi odletela.  

Drugače kot pri delu, ki ga prikazuje slika 23, je s samo izvedbo dela vrabec v roki. 

V tem primeru je bil najprej mavec vlit v balon, le ta prikazuje ptico, potem pa sem 

že strjenega pritisnila na sveže vlit mavec v lateks rokavico.  
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Slika 26: Maja Žerjal. Radovednost. 2016 

 

Serija je nastala bolj iz vzgiba, da vliti kipci spominjajo na stilizirano figuro. Čeprav 

se na prvi pogled ne razloči, da gre za figuro, bi se morda to dalo razbrati iz 

nekakšne radovednosti, ki jo lahko v njih zaznamo. Pri kipih sem namreč izkoristila 

izboklino v kalupu, ki pri strjenem mavčnem odlitku ponazarja nos. Medtem, ko so 

vsi ostali mavčni kipi katere sem predstavila prej, imeli zavezan en konec, tega pri 

delu "Radovednost" ni. Mavec se je v tem primeru sušil tako, da so bili obešeni 

navzdol. Kljub temu, da so bili vsi uliti na enak način, pa se je vsak oblikoval drugače 

in je zato unikaten. 
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4 DIDAKTIČNO - PEDAGOŠKI DEL 

 

Za izvedbo didaktično-pedagoškega dela v svojem diplomskem delu sem se 

dogovorila s profesor Šmajdkovo na Srednji Šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Po 

pogovoru z njo, sem za delo dijakov načrtno izbrala material, s katerim doslej še 

niso rokovali. Odločila sem se, da bodo likovno nalogo izvedli v žarjeni žici, kot 

princip 3D linije v prostoru. Ob razmišljanju o sami temi za izvedbo likovne naloge 

sem se odločala med nekaj različnimi možnostmi in se naposled odločila, da 

ostanem tudi v tem delu zvesta temi, ki je veselila mene, verjamem pa, da tudi 

dijake. Zanimal me je predvsem njihov imaginarni pogled na obravnavano temo in 

pa seveda bogastvo domišljije. 

"Domišljija je sposobnost, iz katere izvirata religija in mitologija." 

(Armstrong, 2005). 

Armstrongova v svojem delu obravnava mitologijo od njenega rojstva do danes. 

Zaradi lažjega razumevanja dijakov o tej temi, sem se med razlago snovi opirala 

tudi na njene teze. Pomembno se mi je zdelo predvsem to, kako so mitologijo 

doživljala starodavna ljudstva in kako jo izrabljamo danes. Z dijaki smo se strinjali, 

da se mitološka in ostala groteskna bitja dandanes po večini pojavljajo v religiji in 

pravljicah ter na filmskih platnih in v virtualnem svetu. Strinjali smo se, da je za 

kreacijo takšnih bitij potrebne ogromno domišljije.  

Tacolova po Butini povzema, da je imaginacija izrazita ustvarjalna zmožnost našega 

uma, ki bistveno določa vsakršno umetniško in znanstveno ustvarjalnost. Je vrsta 

mišljenja, ki daje umetniške poudarke, torej ustvarja notranje podobe. Podobe, ki so 

nastale s pomočjo čutnih dražljajev (čutne in vidne podobe), so shranjene v 

možganski skorji. Obujanje in povezovanje teh podob se dogaja v nekem procesu, 

ki ga imenujemo imaginacija. Zato Butina pravi, da je imaginacija "oblikovanje podob 

v umu in je neke vrste notranje oko, notranje zrenje". Podobna je mišljenju, ker 

upodablja podatke iz spomina. Imaginacija je življenjsko vezana na vizualizacijo, 

likovno izražanje pa je po svoji naravi generator vizualizacijskih strategij. Domišljija 

se po drugi strani ne ujema povsem z imaginacijo, saj operira z mislimi, ne pa s 

podobami. Muhovič pravi, da domišljija označuje abstraktno zmožnost mišljenja. 
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Arnheim je na to temo zapisal, da domišljija uravnava ravnovesje med notranjim in 

zunanjim svetom, zato bi jo lahko označili tudi kot "izmišljanje novega predmeta". 

Domišljija odkriva nove vizualne oblike, ki so odraz osebnosti, karakterja in odraz 

stopnje osebnega razvoja. Domišljija ima v učenčevem likovnem ustvarjanju 

posebno vlogo. Posebno močna je pri mlajših otrocih, vendar je od osmega leta in 

vse do trinajstega leta že v senci dojemanja, razumevanja in je vezana na spomin, 

delno pa se opira tudi na čustva. Čim starejši so učenci, tem bolj domišljija upada, 

kar je povezano z njihovim likovnim razvojem. Od trinajstega do petnajstega leta, 

ko postane likovno oblikovanje že popolna "razumna misel", učenčevo likovno 

izražanje pa temelji na vizualnem spoznanju, domišljija usiha. Likovni izdelki so brez 

domišljije in doživetij, površine so preveč prazne, pretiravanja pa se opažajo v 

perspektivnih krajšavah in sorazmerjih. V ospredje prihaja čut za strukture, teksture 

in stilizacijo oblik, tematsko pa so nekdanje domišljijske podobe zdaj posnete po 

naravi. Po petnajstem letu, ko postane likovno izražanje imitiranje zunanjega videza, 

domišljija ponovno poraste (Tacol, 1999:44-45). 

Zupančič izpostavlja dve posebnosti, ki se pojavljata pri likovno-pedagoškem delu 

na podlagi sodobnih vsebin. Prva posebnost je specifičen pogled na ustvarjalnost 

učencev, kjer je bistveni element, ki ga moramo pedagogi upoštevati pri likovno-

pedagoškem konceptu, povezovanje likovnega dela z interesi učencev. Trdi, da so 

učenci pri likovnem izražanju resnično notranje motivirani takrat, kadar imajo 

občutek, da lahko na sodoben način izražajo njim lastne probleme, ideje in poglede, 

prav tako pa jih lahko umetnost pritegne le, če vidijo povezave med njo in življenjem 

(Zupančič, 2006). To je tudi eden od razlogov zakaj sem se odločila, da za likovni 

motiv izberem groteskno bitje. V današnjem času še vedno, oziroma bolje rečeno, 

znova in vedno bolj hrepenimo po mitologiji, mitoloških bitjih in junakih. Mitologija se 

na nek način izraža z likovno umetnostjo, glasbo in najpogosteje preko filmskega 

platna. Z dijaki smo si bili enotni, da se z mitološkimi in grotesknimi bitji danes po 

večini srečujejo v virtualnem svetu. 

Druga posebnost, ki jo omenja Zupančič, pa je odnos med učencem, likovnim delom 

in gledalcem. 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 oziroma opazovalci zunaj razreda. Zupančič 

ugotavlja, da so učenci ob veliki notranji motiviranosti tudi ponosni, ker počnejo 
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nekaj nevsakdanjega (Zupančič, 2006). Navedeno se je izkazalo za resnično, ko 

smo likovne izdelke dijakov izpostavili na v ta namen pripravljen razstavni prostor 

na hodniku, kjer so dela občudovali učenci in učitelji. Videlo se je, kako veliko 

učencem pomeni razstavljanje izdelkov, saj so opazovalcem ob vprašanjih 

navdušeno razlagali kaj so ustvarili. 

V obeh letnikih sem pouk izvajala v blokuri. Pri 1.b letniku smo imeli med urama 

daljši odmor za malico, dijaki 1.a letnika pa so med urama potrebovali pet minut 

odmora in potem brez težav nadaljevali z ustvarjanjem. Tako kot pravi Zupančič, 

časovni presledek med blokurama pri obravnavi posameznih sodobnih vsebin ne 

vpliva negativno na kakovost dela (Zupančič, 2006:36). 

Kot rečeno, sem si za likovno nalogo zamislila izdelavo kipa kot 3D linijo v prostoru. 

Dijaki so z linijo na papirju že dodobra seznanjeni, zanimalo pa me je, kako se bodo 

znašli v situaciji, ko bo črta dobila volumen in jo bo gledalec lahko opazoval z vseh 

strani. 

Muhovič pravi, da s plastičnim oblikovanjem vstopimo v svet trodimenzionalnosti, v 

prostor. Pri ustvarjanju kipa se srečujemo z njegovim notranjim prostorom oziroma 

volumnom, pa tudi z zunanjim prostorom, ki določa prostor v katerem kip biva 

oziroma je v njem postavljen. Tukaj govorimo o vsakem prostoru, po katerem se 

gibljejo opazovalci. Ker dijaki s plastičnim oblikovanjem razvijajo občutek za prostor, 

oblikovanje telesnosti – volumna in razvijajo ročne spretnosti, je le to izrednega 

pomena v srednješolskem programu. Ob enem pa mora učitelj ob vodenem delu 

dijakom pustiti dovolj prostora za njihovo fantazijo in ustvarjalnost (Muhovič, 1999). 

Da žica v likovnem smislu predstavlja prostorsko črto se strinja tudi Šušteršičeva. 

Kipar lahko pri tem kombinira žice in mreže različnih debelin. Plastike iz žice lahko 

delujejo transparentno. Žico je možno zvijati, navijati, prepletati, variti ipd. 

(Šušteršič, 2004). Sama sem se odločila za žarjeno žico enakomerne debeline in 

črne barve.  
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4.1 UČNA PRIPRAVA 

 

Datum / šolsko leto: 17.6.2016 / šolsko leto 2015/2016 

Šola: SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Mentor: dr. Robert Potočnik 

Učitelj likovne vzgoje: Maja Žerjal 

Predmet: Likovno snovanje 

Okvirni čas obravnavanega 

področja: 

2 

Letnik: 1.a in 1.b 

Likovno področje: kiparstvo 

Likovna naloga: oblikovanje kiparskega volumna po domišljiji 

Likovna tehnika: zvijanje, ovijanje, rezanje  

Likovni materiali in pripomočki: žarjena žica, klešče 

Likovni motiv: groteskno bitje 21. stoletja 

Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor, praktično delo 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva: slikovni material različnih grotesknih kipov in mitoloških 

bitij, ter genetskih mutacij iz narave 

Medpredmetne povezave: zgodovina, filozofija, biologija/naravoslovje 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, predstavitev v PowerPointu  

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in drugi viri: 

 Armstrong, K. (2005). Kratka zgodovina mita. Ljubljana. MK založba.  

 Muhovič, J. (1999). Likovno snovanje: priročnik za učitelje. Ljubljana. ZRSŠ 

 Šušteršič, N. (2004). Likovna teorija: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 

1. do 4. letnika. Ljubljana. Debora. 

 Tacol, T. (1999). Izbrana poglavja iz likovne didaktike. Ljubljana. Debora. 

 Zupančič, T. (2006). Metoda likovnopedagoškega koncepta. Ljubljana. ZRSŠ 

 http://images3.kurir.rs/slika-900x608/macka-kiklop-1379358289-367253.jpg 

 http://www.zurnal24.si/dvoglava-zelva-magdalena-galerija-115085 
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 http://abcnews.go.com/International/meet-octogoat-baby-goat-

legs/story?id=23630789 

 http://www.slovenskenovice.si/bizarno/foto-ko-ti-narava-obrne-hrbet 

 http://narnia.wikia.com/wiki/Centaur 

 https://www.artsy.net/artwork/alexander-calder-mouette 

 http://www.wikiart.org/en/alexander-calder/josephine-baker-iii-1927 

 http://www.tate.org.uk/art/artworks/butler-study-for-woman-resting-t00263 

Cilji:  

- oblikujejo oblo plastiko iz žice, 

- ob oblikovanju kipov razvijajo in bogatijo domišljijo, 

- razvijajo prostorske predstave in plastično občutljivost, 

- razvijajo (specifične likovne) motorične spretnosti, 

- spoznajo zgodovino mitologije in definicijo mita, 

- spoznajo pomen grotesknega, 

- ponovijo že usvojene pojme: obla plastika, statičnost, kiparski material, dinamičnost in 

stojnost 

 

 

Učitelj Učenci  Učne metode, 

sredstva in 

pripomočki  

Uvodni del  

Dijakom se predstavim in povem, da danes v 

njihovem razredu opravljam učni nastop v 

okviru diplomskega dela. 

Zastavim jim vprašanje, če vedo kaj točno je 

mit oziroma kaj s tem terminom dandanes 

označujemo. 

Poslušajo.   

 

 

Poslušajo in aktivno 

sodelujejo. 

Frontalna oblika. 

 

 

Frontalna. 

Osrednji del 

Predstavitev teorije 

Dijakom razložim zgodovino mita; miti so se 

pojavili v starejši kameni dobi, v obdobju 

Poslušajo. 

 

Razlaga, diskusija. 
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polnemu strahu in obupa, ljudje še niso razvili 

poljedelstva in so bili v celoti odvisni od lova 

in nabiranja. 

Nekateri od prvih mitov so govorili o nebu, ki 

je po vsej verjetnosti dalo prvo predstavo o 

božanskem. Nad njimi se je razprostiralo 

nedoumljivo nebo: gromi in strele, sončni in 

lunini mrki, nevihte, sončni zahodi, dan in noč 

– ljudje na vse to niso imeli nobenega vpliva, 

kar jih je navdajalo z grozo in veseljem, 

strahom in spoštovanjem. 

Mitologija se sprva razširja z ustnim izročilom; 

bajke in pripovedke. 

Ob iznajdbi pisave, so zgodnje civilizacije 

svojo mitologijo lahko prelile v trajen zapis. 

Bogovi in mitološka bitja se razvoju znanosti 

nekoliko umaknejo v ozadje in ljudje začnejo 

o mitologiji celo kritično razmišljati. 

V  zadnjem času spet prihaja v ospredje; 

prebuja se predvsem v umetnosti (slikarstvo, 

kiparstvo, književnost, gledališče, glasba, 

film) 

 

Pogovarjamo se o prvih upodobitvah 

mitoloških bitij. Pokažem jim nekaj slikovnega 

materiala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj Kentavrov, okr. 

630 pr.n.š. 

 

 

Kentaver rešuje 

Pozejdona 2. 

stoletje pr.n.š. 

 

 

Olimpija, 800 pr.n.š. 
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Pokažem še nekaj fotografij genskih mutacij 

iz narave; ugotavljamo na kakšen način bi jih 

lahko povezali z mitološkimi in grotesknimi 

bitji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki poslušajo in 

komentirajo videno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiklopija pri mački 

 

dvoglava želva 

 

koza z osmimi 

okončinami 

 

troglava žaba 

 

albinizem 

 

prašiček z 

deformiranim 

obrazom 
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Preidem na razlago pojma groteska. 

 

 

 

Pogovorimo se o tem, kje danes največkrat 

zasledimo mitološka bitja (pravljice, risanke, 

filmi, igre), pokažem jim še nekaj primerov del 

priznanih likovnih ustvarjalcev; 

 

 

Alexander Calder. Josephine Baker III. 1927. 

 

Alexander Calder. Mouette. 1927. 

 

 

Dijaki poslušajo in 

povezujejo z do sedaj 

videnim. 

 

Dijaki aktivno 

sodelujejo v razpravi. 

 

 

 

 

škrat iz filma o Harry 

Potterju 

 

 

Kentaver iz Narnije 

 

Pan 
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Reg Butler. Študija ženske, ki počiva. 1950. 

 

 

Napoved likovne naloge  

Danes bomo v tehniki zvijanja žice izdelali 

groteskni kip. Poznate že kako se obnaša 

linija v dvodimenzionalni obliki, ko ste risali 

skice s svinčnikom na papir, danes pa bomo 

brez predhodne skice izdelali groteskno bitje 

v tridimenzionalni obliki; pokažem primer 

skice in potem še izdelave žičnatega kipa.  

 

Opazujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga. 

 

 

Likovno izražanje  

Dijakom predstavim material – žarjeno žico, 

katera se sicer običajno uporablja v 

gradbeništvu in za manjša popravila doma. 

Omenjena žica je izredno mehka, tako da jo 

brez težav zvijamo z rokami in tudi prerežemo 

z navadnimi škarjami oziroma kleščami.  

Ponovimo še ostale materiale, katere lahko 

uporabljamo pri kiparstvu, kaj je obla plastika, 

statičnost, dinamičnost in stojnost kipov.  

Pri delu jih spodbujam in jim pomagam pri 

reševanju likovnega problema. Opozorim jih 

Dijaki si pripravijo 

prostor na mizah, 

presedejo se na večjo 

razdaljo eden do 

drugega, zaradi 

zagotavljanja večje 

varnosti, ter pričnejo z 

izdelavo likovne 

naloge. 

Individualno delo  
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na varnost pri rokovanju z žico, saj lahko z 

žico pri oblikovanju kipa poškodujejo sebe ali 

pa sošolca, ki je v neposredni bližini, zato jim 

demonstriram, kako na koncu (kjer je žica 

ostro odrezana) naredijo zanko.  

 

Sklepni del 

Dijake usmerim v obnovitev likovne naloge in 

meril za vrednotene: 

 

Skupaj si ogledamo likovne izdelke dijakov in 

se o njih pogovorimo. Vsak dijak predstavi 

likovni izdelek glede na merila za vrednotenje. 

Dijaki oblikujejo merila 

za vrednotenje:  

- trodimenzionalnost 

linije 

- grotesknost 

izražena z 

nevsakdanjimi 

oblikami in 

proporci,  

- stojnost kipa 

 

Pospravijo razred.  

 

Pogovor 
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4.2 LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 

 

Likovno delo 1 

 

Dijakinja je o likovni nalogi razmišljala kot o ponazoritvi bitja iz morskih globin in 

ustvarila groteskno morsko bitje. Glede na to, da gre za ribi podobno bitje je ležeči 

položaj kipa primeren. Dijakinji je s prepletanjem žice uspelo oblikovati zračen in 

lahkoten kip, ki pa še vedno prikaže želeno obliko. Kip ima na sprednjem delu dva 

izrastka s katerima sega v prostor in nas tako vabi, da si ga ogledamo z vseh strani. 
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Likovno delo 2 

 

Dijak je izdelal manjši, približno 10 cm visok kipec grotesknega bitja. Z gostim 

prepletanjem in ovijanjem žice je dosegel oblost in težkost figure. Kljub sorazmerni 

majhnosti pa kip še vedno vsebuje elemente grotesknosti in je dijak dosegel 

zastavljena merila za vrednotenje. 
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Likovno delo 3 (dijak)      Likovno delo 4 (dijakinja) 

 

 

Likovni deli dijaka (likovno delo 3) in dijakinje (likovno delo 4) sem izpostavila skupaj 

zato, ker se mi je zdelo izredno zanimivo, da sta si figuri tako podobni, čeprav sta 

bila dijaka iz različnih letnikov in sta likovno nalogo izvajala z dve urnim presledkom. 

Dijak je kip izdelal prvi, dijakinja pa ga ni mogla prej videti, ker so bila vsa likovna 

dela še vedno v razredu, naključje se je zdelo zanimivo tudi njima in ostalim 

sošolcem v obeh razredih. 

Pri obeh delih gre za sedečo, nekoliko žalostno, sključeno figuro. Dijakinja je kip 

najprej izdelala brez spodnjih okončin, potem pa se je vseeno odločila, da doda še 

noge. Ker so bile le te na kip naknadno privezane z žico, so ostale gibljive in se jih 

je dalo premikati. Dijak je pa je že od začetka izdelave kipa o nogah razmišljal in jih 

je oblikoval hkrati s celoto. V njegovem primeru, bi noge lahko popolnoma nosilne 

in bi lahko dijak kip postavil tudi v stoječi položaj. 



45 
 

Oba dijaka sta žarjeno žico prepletala in ovijala in tako dosegla kip, ki pa v svojem 

materialu ne delujeta niti preveč zračno, niti pretežko. 

 

 

Likovno delo 5 

 

Dijak je kip izdelal pretežno s prepletanjem materiala. Ustvaril je bitje katero se 

nagiba proti opazovalcu in s tem deluje radovedno. Kip je trodimenzionalen in se s 

svojimi dolgimi, tankimi okončinami odpira v prostor. Stojnost kipa je dijak rešil s 

krogoma na nogah, ki pravzaprav nudita oporo celemu kipu. 

 

4.3 ANALIZA LASTNEGA UČNEGA NASTOPA 

 

Pri sami pripravi na izvedbo učnega nastopa sem upoštevala dejstvo, da sem v 

obeh letnikih izvajala zadnji uri pouka pred poletnimi počitnicami. Upoštevala sem 

tudi, da so dijaki od zaključevanja ocen pri vseh predmetih že utrujeni in seveda z 
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mislimi zagotovo že na počitnicah. Ravno zaradi tega, sem jih želela k razmišljanju 

pritegniti tako, da sem poiskala temo, katera je tudi njim blizu. Tu imam v mislih 

predvsem virtualni fantazijski svet v katerega se vedno pogosteje zatekajo.  

V osrednjem delu, ko smo govorili o mitologiji in grotesknih bitjih ter o mutacijah v 

naravi, sem toliko pritegnila njihovo pozornost, da se je hitro razvila debata in ni šlo 

zgolj za podajanje vsebin z moje strani. Je pa res, da me je že profesor Šmajdkova 

opozorila na to, da bo 1.b letnik bolj živahen od 1.a letnika, kar se je izkazalo za 

resnično. Tudi dijaki prvega so bili med seboj bolj povezani in so si še med 

izvajanjem likovne naloge pomagali z nasveti, medtem ko je bil 1.a letnik bolj tih, 

skorajda nezainteresiran in so bili dijaki tudi pri samem delu veliko večji individualisti.  

Po ponovljenih pojmih obla plastika, statičnost, dinamičnost in stojnost kipov, smo 

se pogovorili še o kiparskem materialu ter o materialu s katerim bodo ustvarjali. Na 

začetku sem dijake opozorila na zelo pomembno varno delo z žico, pokazala sem 

jim tudi, kako se s kleščami naredi zanko na ostrem koncu. Za začetek sem jim že 

sama pripravila žico in jo narezala na približno meter dolge kose. Takoj so seveda 

preizkusili, kako se material obnaša, koliko je žica mehka, kako se zvija in ovija saj 

mi niso verjeli, da jo lahko brez težav oblikujemo s prsti in so z začudenjem gledali, 

zakaj ni dovolj klešč. So pa bila predvsem dekleta tista, ki so se nekako bala 

rokovanja z žico.  

Pri pogovoru o žici kot kiparskem materialu smo se strinjali, da bo že sama izvedba 

kipa na svoj način groteskna, četudi bi želeli kip izdelati čim bolj realistično. Prav 

tako smo se strinjali, da je grotesknost nekega kipa zelo subjektivna. Pred izvedbo 

likovne naloge smo se pogovorili še o kriterijih, kateri so bili; trodimenzionalnost 

kipa, grotesknost in stojnost. 

Na začetku so imeli dijaki precej težav tako s samim materialom s katerim so se kot 

kiparskim srečali prvič, kot tudi s samim likovnim motivom. Načrtno sem jim tukaj 

pustila proste roke, saj sem želela videti kako ustvarjalni so in kako razvita je njihova 

domišljija. No čez nekaj časa so že začela nastajati bitja kakršna so želeli. 

Z namenom, da dijaki vidijo možnosti, ki jim ga likovni material ponuja, sem jim preko 

projektorja prikazala izdelke priznanih likovnih umetnikov kot sta na primer 

Alexander Calder in Reg Butler. 
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Nekaj minut pred koncem druge šolske ure, ko so dijaki že končali z delom, smo 

pospravili razred inskupaj oblikovali merila za vrednotenje. V večini primerov so 

dijaki dosegli vse tri dane kriterije.  

Izdelke smo nato še izpostavili na skupinski razstavi, ki smo jo organizirali na 

hodniku pred učilnico. 
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5 ZAKLJUČEK 

  

Grotesknost nas, ne samo v likovnih delih, venomer obdaja, pa naj se tega 

zavedamo ali ne. Zanimivo je bilo podrobneje raziskati zgodovino in pomen 

karikature, satire, ironije in grotesknosti. Pojmi se med seboj tako zelo prepletajo, 

da se je pri opazovanem pravzaprav težko opredeliti zgolj za en pojem s katerim bi 

lahko natančno opisali vse elemente, ki jih vsebuje. 

Od nekdaj me je zanimal mitološki svet, kateri pa ni nujno zgolj temačen in grozen. 

Veseli me, da sem se lahko v svojem diplomskem delu dotaknila tudi tega področja 

in skozi prebiranje literature dognala kdaj, oziroma zakaj se miti selijo v realnost. 

Kako so ljudje gledali nanje in kaj so za človeštvo pomenili nekoč, ter kako z miti in 

mitološkimi bitji ravnamo dandanes. Ugotovila sem, da so nekoč miti imeli globlji 

pomen za človeštvo, bili so pomemben element v življenju ljudi, nanje so se lahko 

zanesli ob nerazumevanju življenjskih situacij in ne nazadnje je bila zato izredno 

pomembna tudi njihova upodobitev. Današnji čas je sicer nasičen s podobami 

takšnih in drugačnih grotesk, bitij, ki živijo po večini v imaginarnem svetu risank, 

filmov in računalniških iger, vendar pa so prazna, brez bistva, brez pomena za 

življenje ljudi. 

Kljub dejstvu, da so današnji mladostniki, kot rečeno neprestano obdani z različnimi 

grotesknimi podobami, pa se mi je zdelo zanimivo, koliko težav so imeli na začetku 

izdelave likovne naloge. Nekaj preglavic je dijakom sicer povzročal tudi sam material 

s katerim so se, vsaj kot z materialom za ustvarjanje v kiparstvu, srečali prvič. Kljub 

vsemu pa je do konca pouka večina dijakov uspešno izdelala zadano likovno nalogo 

in dosegla zastavljena merila za vrednotenje. 
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