
  



 

Naša zaključna kiparska razstava je prikaz dela zadnjega semestra 4. letnika. Če smo v prejšnjem 

semestru v ločenih nalogah raziskovali objekt ter figuro v prostoru, pa smo imeli tokrat povsem 

proste roke v katero smer se bomo podali. Pri razmišljanju o konceptu razstave smo naleteli na 

številne ovire, denimo kako najti rdečo nit med tako raznovrstnimi deli. Sprva si je vsak izbral vzor v 

umetniškem delu, ki bi ga preoblikoval po svoje, nato smo reference razširili tudi na vsakdanji 

prostor. Vseeno pa smo se glede izbora in načina oblikovanja materiala opirali na znanje vseh štirih 

let, ko smo tako prek lastnih del kot primerov iz umetnostne zgodovine spoznavali specifičnosti 

ustvarjanja v treh dimenzijah. 

Profesor Mirko Bratuša nas je vseskozi usmerjal v razmišljanje o likovnih rešitvah, da se ne bi 

"zgodbenost" in kritika razbirali iz napol domišljenih del. Izbrati likovni problem, ustrezne reference, 

razmišljati o lastnem izrazu ter o morebitni kritiki, bodisi družbenega problema ali kiparske reference, 

je bil sam zase precej zahteven proces. Iskati vzporednice med desetinami likovnih rešitev ter 

načrtovanje razstave toliko bolj. Želeli smo, da nobeno izmed del ne bi sililo v ospredje, celota pa 

oblikovana tako, da bi se vsak izmed študentov lahko izrazil na ustvarjalen način, hkrati pa bi pustil 

dovolj prostora za nove pomene, ko bi bilo njegovo delo z ostalimi vključeno v isti prostor in dovolj 

odprto za interpretacije gledalca. Pri takem ustvarjalnem procesu je ključna ustrezna komunikacija, 

zato smo ure kiparstva prilagodili tako, da je bil del namenjen debati - obe skupini študentov, sicer 

ločeni med praktičnim delom, zbrani v želji, da bo končni rezultat resnično odraz naše generacije. 

Ideje so padale, mnenja so se kresala in včasih je bilo težko resnično prisluhniti, ko je kazalo, da se 

nenehno vrtimo v krogu. 

Vendar nam je uspelo. To je naša razstava. Naš prispevek, naša sled, preden gremo vsak po svoje. 

Vsakemu smo dopustili, da na humoren, kritičen ali kakršenkoli drug način predstavi, kar ga zanima. 

In naša rdeča nit? V procesu, kjer so morale biti ideje dovolj fleksibilne, da so obstale, v svetu, kjer 

se od posameznika nenehno pričakuje, da dopolni svoja mnenja, znanja... z vedno bolj ažurnimi, tudi 

naša razstava nima obstanka. Naša kiparska dela lahko v takšni podobi opazujete zgolj kratek čas, 

saj bomo z intervencijami drug drugemu vnašali lastne poglede, občutke, odnos do materiala... 

Razstava bo rasla z mnoštvom pogledov in tako končne stvaritve pravzaprav niso to, kar lahko 

opazujete danes, ampak gre za proces, ki se pravzaprav nikoli ne konča. Pospravljena na svoji 

polici, podstrešju ali pod posteljo bodo kiparska dela živela svoje življenje naprej, spremenjena od 

pogledov vseh, ki smo bili del te zgodbe. 

Za vse nasvete in napotke v tem procesu se zahvaljujemo profesorju in mentorju Mirku Bratuši. 

Hvala tudi vsem obiskovalcem razstave, ki bodo s svojimi načini gledanja dopolnjevali naša kiparska 

dela. 

 

Eva Žnidaršič in Ana Šorli v imenu vseh študentov 4. letnika likovne pedagogike 2016/17 
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