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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Kip med visokim modernizmom in pop artom je sestavljeno iz 

teoretičnega in praktičnega dela. 

V prvem delu, ki predstavlja teoretično izhodišče, je preko citatov umetnikov, umetnostnih 

kritikov in kulturnikov predstavljeno razumevanje »konca umetnosti«. Natančneje je ta pomen 

predstavljen v času med visokim modernizmom in pop artom na področju kiparstva in filozofije 

umetnosti. Kako je definicija »konca umetnosti« vplivala na sodobno umetnost in kako se to 

kaže v kiparstvu ter vloga potlača kot rituala, v katerem so uporabljeni predmeti kot sredstva 

za likovno izražanje.  

V drugem, praktičnem delu, pa je predstavljen kip, ki s svojo podobo, z uporabo in pomenom 

izbranih materialov, procesom dela ter  formo  izraža »nič – prazno točko«. Kip je sestavljen 

iz večjih, različno velikih lesenih delov. Razlikujejo se po vrsti lesa, obdelanosti in posledično 

strukturi. Vse te dele povezujejo kovinski deli, ki imajo vlogo veznih členov in dajejo trdnost 

strukturi kipa. Iz simbolne plati kip predstavlja spoj, ki je posredno nastal med visokim 

modernizmom in pop artom. Leseni deli simbolizirajo modernistične dele kipa, kovinski deli 

pa pop artistične. Gre tudi za kombinacijo organskih in anorganskih oblik ter soodvisnosti med 

temi oblikami v likovnem izražanju.  

 

 

Ključne besede: visoki modernizem, postmodernizem, pop art, konceptualna umetnost, 

filozofija umetnosti, »konec umetnosti«, »prazna točka«, potlač. 

 

 

  



POVZETEK V ANGLEŠČINI 

Abstract  

The degree paper work entitled The statue between the high modernism and the pop art consist 

of theoretical and practical work. In the first part, which constitutes the theoretical starting 

point is through the citations of artists, art critics and cultural workers the presented 

understanding of "the end of art." More specifically, this meaning is represented in the time 

between the high modernism and pop art in the field of sculpture and of the philosophy of art. 

How is the definition of the "end of art" influenced the development of contemporary art and 

how is this reflected in the sculpture and the role of the potlatch as a ritual. In which they used 

objects as a means for artistic expression.  

In the second, practical part is presented the statue, which with its appearance, use and meaning 

of selected materials, process work and the form - expresses the "nothing - an empty point." 

The statue is made up of many, differently sized wooden parts. They differ by the type of wood, 

cultivation and, consequently, the structure of the statue. All of these parts, connecting metal 

parts, which have a role of fastening articles and give solidity to the structure of the statue. 

From the symbolic side, the statue represents the union of modenism and postmodernism, 

which is indirectly generated between the high-modernism and the pop art. Wooden parts 

symbolize the modernist parts of the statue, the metal parts represent the pop art style. It is also 

about a combination of organic and inorganic forms and the interaction between these elements 

in the area of the art exprestion. 

 

 

Key words: high modernism, pop art, conceptual art, philosophy of art, »end of art«, »empty 

point«, potlach. 
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1 Uvod 

Cilj diplomske naloge je opredelitev in razumevanje »konca umetnosti« na področju kiparstva 

in filozofije umetnosti. Za to je bila potrebna temeljita analiza oz. preučitev razvojnega obdobja 

umetniškega prehoda v 20. stol. ter dojemanje koncepta »konca umetnosti,« ki se skozi celotno 

obdobje 20. stoletja večkrat ponovi. Najbolj očiten prehod, kjer najdemo »konec« umetnosti, 

je med modernizmom in postmodernizmom. Najbolj prezentativen je pa prehod med visokim 

modernizmom in pop artom v 20. stoletju. Povezujemo ga lahko tudi z drugimi prehodi v tem 

času, kjer se pojavijo bistvene spremembe, tako na nivoju forme kot na konceptualnem nivoju 

oz. dojemanju vloge in pomena umetnika in likovnih del v posameznih obdobjih itd. Med 

visokim modernizmom in pop artom je zanimiv »korak« v razvoju umetnosti, ki se kaže kot 

nekakšna neraziskana, neopredeljena sivina v zgodovini umetnosti, ki jo radi spregledamo oz. 

označujemo kot točko »nič«, točko »ponovnega zagona«, točko novega opazovanja in 

razmišljanja. Koristi nam za razumevanje takratne preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. No, 

ravno te točke so za to nalogo zanimive in smiselne za likovno izražanje, saj predstavljajo 

subtilno mejo med razumevanjem, denimo v tem primeru visokega modernizma in pop arta. 

Tako na likovni kot tudi na konceptualni ravni.  

V diplomski nalogi je uporabljena metoda analize strokovne literature, ki obsega razvojno 

obdobje med visokim modernizmom in pop artom, ter metoda praktičnega dela, preko katere 

so postavljene ugotovitve na predhodno zastavljene cilje in hipoteze, ki so argumentirane s 

citati in povzetki izbrane strokovne literature. 

Osnovni raziskovalni problem naloge je: »Kako je razumevanje konca umetnosti vplivalo na 

sodobno umetnost?« ter »Pomen materialov, procesa dela in forme za interpretacijo kiparskih 

del«. Osrednji cilji naloge so: »Razumevanje obdobja med visokim modernizmom in pop 

artom.«, »Kako konceptualno smiselno razložiti kip tako, da doprinese h gledalčevemu 

boljšemu razumevanju likovnega dela?«, »Razlaga pomena in sporočila uporabljenih 

materialov v likovnem delu.« Do želenih ciljev sem si pomagal preko treh hipotez: »Kako 

razumemo pomen »konca« umetnosti? Kako se le-ti kažejo v kiparstvu?«, »Kaj pomeni ritual 

potlača pri ameriških severozahodnih staroselcih Tlingit, Kwakiutl, idr.?« ter »Kje 

nadomestimo vlogo rituala v sodobnem kiparstvu?« in »Kako materiali vplivajo na dojemanje 

kipa, tako na konceptualnem nivoju in nivoju forme?«  
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2 Osrednji raziskovalni del naloge  

2.1 Teoretični del raziskave 

2.1.1 Konec umetnosti  

Umetnostni slogi so se spreminjali skozi celotno zgodovino in se nenehno razvijal. Na to so 

vplivala tako človeku nova odkrita znanja in tehnike, kot tudi samo poznavanje človeškega 

telesa in duha. Med drugim je tudi razvoj matematike, geometrije, arhitekture idr. močno 

vplival na likovno izražanje in dojemanje likovnih del –umetnin. Zaradi preobširnosti izbrane 

tematike sem se odločil posvetiti več pozornosti umetnosti in spremembam, ki so se pojavljale 

konec 19. stoletja in skoraj v celotnem obdobju 20. stoletja. V tem času je prišlo do večjih 

sprememb na področju dojemanja, kaj to je umetnost in kaj vse se razume kot umetnost. 

Obdobje modernizma se je začelo pojavljati na koncu 19. stoletja, po industrijski revoluciji in 

z odkritjem fotoaparata ter fotografije kot umetniškega medija. To je močno vplivalo na razvoj 

umetnosti, saj se ni izboljšala le tehnika za likovno izražanje, temveč tudi nova oblika življenja. 

Začel se je oblikovati meščanski srednji sloj delavcev in trgovcev, kar je posredno vplivalo tudi 

na umetnike, njihovo vlogo v družbi in doprineslo nove motive za likovno izražanje. 

Modernizem se je tako razvil iz predhodnega obdobja realizma, kjer so umetniki dosegali 

študijsko izpopolnjena likovna dela in skušali čim bolj objektivno, realistično in plastično 

prikazati svoje motive v izbrani likovni tehniki. Modernizem je tako narekoval naslednji korak 

od realizma, torej prestop iz neke iluzije realnega prostora v iluzijo imaginarnega prostora, ki 

je pogojen z umetnikovim subjektivnim doživljanjem prostora, reči, človeka, žanra, pokrajine 

itd. (Foster idr., 2007, str. 52–289). Modernizem je tako umetnikom dopuščal, da 

poenostavljajo neke vizualne informacije in jih po svoji presoji uporabijo v svojem delu. 

Razvili so se fauvizem, kubizem, futurizem, vorticizem, sinhronizem, abstrakcionizem, 

nadrealizem, dada, ekspresionizem, abstraktni ekspresionizem, popart, opart, minimalizem, 

postminimalizem, konceptualizem, fotorealizem, abstraktni realizem, neoekspresionizem idr. 

(Tratnik, 2008, str. 249–50). Abstraktni ekspresionizem velja za neko končno obliko 

modernizma oz. se ga uvršča v tako imenovani visoki modernizem. S tem velja za najbolj 

poenostavljeno, najbolj prvinsko in pristno umetnikovo izražanje subjektivnega. Torej se 

najbolj oddaljuje od predhodnega obdobja realizma. Kot vsa umetniška obdobja naj   
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bi tudi modernizem doživel svoj formalni konec, kar je osredja tematika diplomske naloge, saj 

obravnava prehod, ki se je razvijal predvsem v koncu 40-ih let in preko 50-ih let ter se zaključil 

v 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja. Do prehoda med visokim modernizmom in pop artom je 

prešlo zelo postopoma in težko opazno. Saj lahko šele s temeljitim poznavanjem družbeno-

ekonomskega položaja v takratni družbi in vzporedno razvoja likovne umetnosti lažje 

razumemo razvoj tega obdobja. Bistveno za razumevanje tega obdobja je, da so se umetniki v 

času modernizma trudili dosegati čim več novih smeri v umetnosti in nove umetniške sloge 

tudi preko najrazličnejših novih medijev, saj so se držali osnovnega načela, da ne smejo 

ustvarjati nečesa, kar je že obstajalo oz. so že uporabljali predhodno živeči umetniki do tedaj. 

Modernizmu kot obdobju pravimo tudi univerzalno obdobje v smislu, da je bila to umetnost, 

ki je bila distancirana od vseh političnih, socioloških in drugih vprašanj ter vplivov. Umetniki 

so se ukvarjali predvsem z likovnimi tehnikami, mediji in likovnim izražanjem samem po sebi. 

S tem so skušali preučiti vsa nova področja, ki jih je omogočal omenjen likovni pristop. Iz vseh 

področij, potrebnih obravnave v času modernizma, je bilo tudi to, kaj pravzaprav je »konec« 

takega načina ustvarjanja, dojemanja likovnega izražanja. Med prve umetnike, ki jih v literaturi 

povezujejo s »koncem« umetnosti, sodi Marcel Duchamp. On naj bi v »šali« s svojim 

podpisanim pisoarjem leta 1917 v New Yorku premaknil meje, kaj je še dojeto kot umetnina, 

saj ni on sam ustvaril pisuarja, je pa on umestil predmet v galerijski prostor, ga primerno 

podpisal in uporabil v svojem kontekstu (Marcel Duchamp Fountain, 2017). Lahko povzamem, 

da so to bili nenačrtni začetki konceptualne umetnosti, kar nekateri dojemajo kot metaforičen 

»konec« umetnosti, ki je bila do tedaj smatrana za umetnost. Tako se je čez 30 let ponovno 

pojavil takšen prelom, ki pa je bil v večjem obsegu, saj je več umetnikov prišlo do točke 

dojemanja, ki ga je Duchamp sporočal že v 20-ih letih 20. stoletja. In so takrat predvsem v 50-

ih in 60-ih postavili temelje za razvoj sodobne umetnosti, ki je trajala od poznih 60-ih let pa 

vse do konca 20. stoletja.  
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 Tako so tudi bolj pozorno opredelili, kaj razumemo kot »konec« umetnosti, v smislu tiste 

umetnosti, ki je bila dojeta do tedaj kot umetnost in da sama po sebi umetnost ne more biti 

končna, kar potrjuje celotno obdobje postmodernizma in nenazadnje današnja novodobna 

umetnost, ki z novimi tehnologijami – mediji odpira nove razsežnosti.  

»To je doba pluralizma, ko ni več pomembno, kaj delaš. Ko je neka usmeritev prav 

tako dobra kot katera druga, ne moremo več uporabljati koncepta usmeritve. S 

koncem zgodovine* torej stopamo v čas sreče, meni Danto, čeprav je bil po drugi 

strani živeti v zgodovini silen privilegij« (Tratnik, 2008, str. 252). 

O koncu umetnosti, na točki med visokim modernizmom in pop artom, govorimo, ker je 

modernizem prešel vse faze razvoja do abstraktnega ekspresionizma. Tedaj so umetniki 

ugotovili, da bo do nečesa novega težko prišlo. Modernizem gre z nerazlikujočim dvojnikom 

tako daleč, kolikor se da v umetnosti. Zato je bilo treba tudi s filozofskega vidika preučiti 

dognana dejstva na področju umetnosti. Za tem »koncem« ostaja postzgodovinska umetnost v 

vlogi izražanja čustev (občutij), zaznamovanja duha časa, kritike družbe in izpolnjevanja 

človeških potreb, vendar ne gre več za linearno razvojno zgodovino, saj je ta končana. To je le 

zahodnjaška oblika dojemanja umetnosti. Gre samo za razreševanje, kaj je filozofija in kaj 

umetnost oz. kateri del nekega umetniškega dela pripada področju filozofije in kateri področju 

umetnosti. Filozofija umetnosti** se pojavi kot prej omenjeno področje, ki povezuje filozofijo 

in umetnost. S perspektive filozofa je njena vloga »reševanje umetnostnih ugank«. S 

perspektive umetnika pa to, da ima konkretne argumente, ki potrjujejo njegovo likovno delo, 

početje, ustvarjanje in ga s tem osmišlja oz. postane bolj razumljivo. Tako so ugotovili, da o 

»koncu umetnosti« govorimo takrat, ko filozofija umetnosti doseže svojo izpolnitev. Danto je 

v splošnem ugotovl, da je le področje filozofije umetnosti, ki se prekriva s področjem 

umetnosti, končno. 

__________ 

*Konec zgodovine: »Konec zgodovine je po Dantovemu razumevanju istoveten z nastankom absolutne vednosti. 

Vednost pa je absolutna, ko ni več vrzeli med vednostjo in njenim objektom oziroma je vednost svoj lastni objekt, 

torej subjekt in objekt hkrati. Subjekt na koncu določa to, da se (sebe) absolutno ve; da ve, kaj (on sam) je. Nič 

več ne ostane zunaj vednosti« (Tratnik, 2008, str. 252). 

**Filozofija umetnosti: je znanstvena smer, ki povezuje filozofijo in umetnost. Ukvarja se s tem, da preko 

filozofskega pristopa razloži pomen določenih umetnin in jih osmišljuje s teorijo.   
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Torej na stičišču med filozofijo in umetnostjo v smeri filozofije umetnosti, saj ko 

umetnostni kritik, filozof obrazloži koncept likovnega dela oz. samo likovno delo, se s 

tem del filozofije umetnosti zaključi. In le ta del razumemo kot končen, umetnost se ne 

zaključi, ker se lahko neko likovno delo vedno kako drugače doživlja in tu najdemo njeno 

neskončnost. Vse to podrobneje razložijo naslednji avtorji v svojih delih: Danto (2006, 

str. 115–154), Erjavec (2004, str. 201–254) in Tratnik (2008, str. 225–237). 

V sodobni umetnosti umetnostna kritika nadomesti filozofijo. Tako so umetnostni kritiki tisti, 

ki razlagajo umetnine in umetniške koncepte. Ob tem nas zanima povezava med filozofijo in 

umetnostjo. V bistvu je umetnost odvisna od filozofije in obratno. To najdemo tudi v zapisih 

Tratnikove (2008), ki pravi, da je za lažje razumevanje tematike, najbolj preprosta prispodoba 

za odnos umetnosti do filozofije v položaju »hlapca« do »gospodarja«, ki si želi in v času 

visoke moderne tudi doseže emancipacijo do »gospodarja«. Hkrati je odnos filozofije podoben 

»gospodarjevemu«, ki, v kolikor nima več podrejenih »hlapcev«, izgubi na moči in pomenu. 

Posledično postane »brezposeln«. Po tem sledi, da če se konča ena oblika, se konča tudi druga.  

To razumemo kot nastanek neke utopične sprave (brezrazredna večna družba). Gre za idealno 

stanje in vsi bi si želeli, da zamrzne in tam ostane (str. 272). Kot vse idealne reči je tudi v tem 

primeru težko uresničljiva in v kolikor bi bila dosežena, bi postala minljiva – obsojena na 

propad. Metaforično lahko le stremimo k takim nedosegljivim idealom v filozofiji in umetnosti.  

V času modernizma je prišlo do nekakšnega razcepa med splošno uveljavljenimi slogi 

umetnosti in tako imenovanimi avantgardnimi umetniki, ki so se upirali tem uveljavljenim 

umetnostnim slogom modernizma. Te skupine avantgardnih umetnikov so postajale vedno bolj 

pomembne, saj so kritizirale in oponirale modernističnim in že določenim smerem v umetnosti. 

To je bil tudi povod, da so prišli avantgardisti do vprašanja, do kod pravzaprav sega takšen 

način dojemanja likovnega izražanja in kaj še razumemo kot take, v smislu iskanja nekih 

skrajnosti in ne nazadnje, kje se konča. Od tu izvira dilema o »koncu umetnosti«.   
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Zanjo so zasluženi tisti, ki so želeli nekaj drugačnega v svojem času. Dobro primerjavo med 

modernističnim razmišljanjem o umetnosti in avantgardnim pogledom na drugi strani sta 

postavila Adorno in Heidegger: 

 »Adorno in Heidegger predstavljata dva vidika kulture 20. stoletja: prvi je historičen, 

kritičen in radikalen, medtem ko drugi teži k brezčasnosti, kontemplativnosti in 

antimodernosti. Enako velja za večino kultur 20. stoletja: obstaja avantgarda in 

modernistična umetnost, ki je svetovljanska, urbana in prezira predhodne norme in 

vrednote, a dopolnjuje jo drugi segment umetnosti in kulture 20. stoletja, ki je 

tradicionalističen, klasičen in neoklasicističen, vezan na narod in tradicijo, podeželje in na 

ahistorično mitično in idealizirano preteklost – ki pa se danes kaže kot, to je treba reči, nič 

manj izmišljen, kot so bili vzroki za navdušeno razburjanje glede prihodnosti in sedanjosti 

njegovega svetovljanskega modernističnega dvojnika« (Erjavec, 2004, str. 209). 

V tem procesu razvoja je pomembno razumeti, da so se želeli umetniki osamosvojiti in postati 

samostojni. Zato in tudi o tem so že pred tem razmišljali nekateri filozofi in teoretiki, kasneje 

tudi umetnostni kritiki in sami umetniki. Pravzaprav je modernizem zahteval, da se umetnost 

umesti v novo nastale socialne, kulturne, gospodarske in druge okoliščine. Med drugim tudi v 

položaju s filozofijo. Torej, kakšne povezave ima lahko umetnost s filozofijo in kdaj filozofija 

pride do točke, ko mora razložiti neko umetnost, ker je nihče drug ni zmožen oz. nima teh 

sposobnosti, da bi to storil. Torej umetniki in filozofi so prišli do takih povezav, ko je umetnik 

potreboval filozofa za argumentacijo in razlago svojega dela, saj je bilo na tako visoki 

abstraktni ravni, da sam ni bil več zmožen smiselne razlage, ki bi bila tudi iz znanstvenega 

vidika preverljiva. Filozofiji pa je kot taki to predstavljalo nove izzive in uporabe svojega 

aparata razmišljanja, dojemanja, razlage. Zanimivo je bilo to, da so umetniki želeli konkurirati 

filozofom v smislu abstraktnega izražanja in hkrati želeli dokazati, da je lahko tudi umetnost 

enakovredna filozofiji.  
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 Kot tudi Danto razloži, so se ravno preko te želje premaknili v nove razsežnosti v umetnosti, 

tako na nivoju izražanja kot razumevanja, toda hkrati so posredno dokazali, da potrebujejo 

filozofijo – filozofa, da dognano potrdi oz. ovrže. In s tem so ponovno v odnosu odvisnosti od 

njega. V tem delu razumemo odvisnost umetnosti do filozofije umetnosti, kljub emancipaciji 

umetnosti do filozofije. V naslednjem citatu Tratnikova opisuje Dantoja: 

»V The Philosophical Disenfranchisement of Art Danto skoraj ogorčeno dokazuje, kako 

je filozofija v zahodni zgodovini praktično ves čas zapostavljala umetnost (na osnovi 

platonovske paradigme, po kateri je manj vredna od filozofije) in trdi, da si sam prizadeva, 

da bi umetnosti povrnil ali podelil pravice, ki ji pripadajo. Umetnost naj bi se osvobodila, 

ta osvoboditev pa se po njegovem sklada z osvobajanjem manjšin in drugih kulturno 

zapostavljenih skupin. Toda Dantova pomoč pri pridobivanju pravic in demokratične 

pozicije umetnosti je vprašljiva. Lahko se vprašamo, ali Dantu res uspe izviti umetnost iz 

krempljev filozofije, je njegova pozicija zares bistveno drugačna od tiste, ki jo sam 

kritizira? Zahodna tradicija filozofije se je v odnosu do umetnosti postavljala v superioren 

položaj – umetnost je bila zanjo šibka in nebogljena disciplina, ki potrebuje misleca – 

skrbnika. Umetnosti je s tem, da je pri sebi dosegla samozavedanje, končno uspelo prevzeti 

nase oboje – biti umetnost in svoja lastna filozofija. Lahko bi rekli, da je s tem za hip 

zapostavila filozofijo (kot naj bi delavski razred prevzel hegemonijo, oblast nad 

meščanstvom), in sicer z namenom, da se tudi to stanje preseže in se na ta način obe 

disciplini naposled lahko osvobodita v stanju, ko med njima ni več »razrednih« nasprotij, 

s tem pa tudi ne razlik. Toda če umetnost zdaj potrebuje Danta, da odgovori na vprašanje, 

ki ga sama (zgolj) zastavlja, če torej kot umetnost spet potrebuje filozofijo, in to na način, 

ki samo umetnost ponovno (ali še vedno) postavlja v podrejeni položaj, potem Danto s 

takšnim razumevanjem zgolj dokončno potrdi zahodno filozofsko tradicijo zapostavljanja 

umetnosti, ki jo sam kritizira. Še več, je ravno njegova filozofija umetnosti tista, ki 

umetnost po njegovem dolgem boju za svoj enakopravni obstoj dokončno obglavi in 

pokonča?« Danto (1986, v Tratnik, 2008, 273, 274). 
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Pozornost je treba nameniti tudi avantgardni umetnosti in k čemu je stremela, njeni težnji k 

oponiranju ustaljenim modernističnim slogom. Preko zanimanja in nenavadnih vprašanj o tem, 

kaj je umetnost in kakšno vlogo ima, kako to, da ji pripisujemo tako vlogo v družbi itd. 

Posredno je to vplivalo na razvoj filozofije umetnosti in kasneje konceptualne umetnosti, 

sodobne umetnosti itd. Med znanimi pisatelji, ki so zdaj v sodobnem času pisali o avantgardi 

tedaj in danes, se zagotovo srečamo z Borisom Groysom. Groys namreč v svojem delu Teorija 

sodobne umetnosti iz leta 2002 podrobno opisuje razvoj in spremembo pomena umetnosti 

tekom druge polovice 20. stoletja. Predvsem se v svojem delu ukvarja z vlogo muzeja in 

postavitve likovnih del v galerije in muzeje ter izven njih itd. In nenehno tematizira to razliko 

med neko ustaljeno umetnostjo in avantgardo ter njenimi ekstremi, ki preidejo do te skrajne 

točke, da umetniku ostane le besedilo kot medij za izražanje, saj je preko svoje avantgardistične 

asketskosti opustil vse ostale simbolne izraze, da najde nek ekstrem v likovnem izražanju. In 

prav ta tematika sovpada z razumevanjem vloge filozofije umetnosti, umetnosti na nivoju, ki 

je neodvisen od filozofije. In nenazadnje tudi tako iskani ničelni točki, predstavljeni v 

diplomskem delu. To nam delno potrjuje citat iz prej omenjene Groysove knjige:  

 »Avantgarda ravno ni verjela v napredek, kajti napredek pomeni zgodovinske spremembe, 

postopno menjavo slogov in umetniških postopkov. Namesto tega je avantgarda hotela 

raziskati tisto minimalno (o tem govori tudi Lyotard v svojem stavku), kar umetnost v 

vsakem času oblikuje kot umetnost. Umetnost naj bi na tem minimumu nujno vztrajala v 

prihodnje in za zmeraj: program avantgarde je prav v poskusu, da bi z redukcijo njenih 

spremenljivih zgodovinskih značilnosti napredek umetnosti zavedla na ničelno točko. 

Avantgarda je hotela doseči ničelno raven umetnosti, da bi umetnost kot institucijo iztrgala 

iz zgodovinskega spreminjanja in jo s tem napravila odporno na prihodnost. Z drugimi 

besedami: avantgarda je hotela razkriti medij, ki je bil do nastanka avantgarde nosilec 

umetnosti in od katerega je pričakovala, da bo nosilec tudi v prihodnje.  
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 Radikalna avantgarda se namreč ne zanima za izvirnost, izjemnost in posebni sestav 

različnih umetniških znakov, temveč stremi po tem, da bi oblikovala sporočilo medija, in 

s tem tematizirala nosilce umetnosti, ki so lahko nosilci različnih umetniških znakov – ne 

glede na to, kako te nosilce razumemo, na primer kot površino platna, nezavedno, 

muzejsko ustanovo ali kot čisti nič. Avantgarda daje umetnosti prihodnost prav s tem, da 

eksplicitno opozarja na medij, ki bo lahko še naprej nosilec umetnosti, ki ji bo dal čas – ji 

zagotovil časovno perspektivo, ki šele omogoči projekte ali načrte« (Groys, 2002, str. 150).  

Tako razumemo, da  avantgarda v 20. stoletju zavzema vlogo iskalca novega oz. potrebnega v 

vsakem umetniškem obdobju in s tem je usmerjala razvoj umetnosti, kar počne še danes. Zato 

so po navadi avantgardisti posamezniki oz. manjše skupine, ki so izjemno predane svojemu 

poslanstvu iskanja možnosti za dolgotrajni obstoj umetnosti in razlago njenega početja. V 

bistvu so to nenehne bitke s časom, ker morajo pravilno predpostaviti, kako in kam se bodo 

usmerili novi umetniški tokovi. To potrjuje tudi Groysov citat, ki opisuje, kako deluje 

avantgarda v splošnem: 

 »Umetnost avantgarde je umetnost manjšine, ki razmišlja elitarno, kajti nastaja pod 

prisilo, ki je širše občinstvo sploh ne more poznati. Občinstvo troši umetnost – dejansko 

lahko v isti meri troši novo in staro. Kdor želi umetnost proizvesti, pa se mora podvreči 

zelo strogim zahtevam« (Groys, 2002, str. 89).  

 Kako razumemo pomen »konca« umetnosti? Kako se le-ta kaže v kiparstvu?  

Za razumevanje »konca umetnosti« je treba dojeti, da umetnost v stvarnosti ni končna, končna 

je lahko zgodovina, končna je lahko filozofija in posledično končna je tudi lahko filozofija 

umetnosti. Umetnost se le prilagodi danim pogojem. V naslednjih povzetkih je povzeta 

miselnost v splošnem, kako in po kakšnem sistemu deluje področje filozofije, zgodovine in 

umetnosti, saj so si med seboj v soodvisnosti. 

Več različnih oblik filozofije oz. filozofije omogočajo drugačno percepcijo sveta, razumevanje 

iste reči in bolj kritično mnenje o neki obravnavani problematiki, stvari idr. Toda skupno jim 

je to, da jih v večini njihov sistem obravnave in razumevanja privede do ene »absolutne 

resnice«, ki dokazuje, da se ponavlja v tem sistemu, da lahko neko vprašanje obravnavamo na 

več različnih načinov in iz različnih zornih kotov, toda ko se približujemo neki najvišji resnici 

– odgovoru, se med seboj ponavljajo, prekrivajo in so si med seboj zelo podobni. Podobno 

podobnost opazi avtorica tudi na področju zgodovine, ko se neki dogodek različno dojema, iz 

različnih zornih kotov, toda po svojem bistvu pa je zgodovina vedno enotna. V kolikor ni, ne   
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moremo govoriti o zgodovini, saj je to del njene definicije. In podobno velja za filozofijo, saj 

temelji na nečemu, kar je, in neresnico smatra za napako oz. za nepomembno. Denimo če vemo, 

da je koncu druge svetovne vojne botrovala atomska bomba, ki so jo Američani spustili na 

Japonsko in je povzročila kapitulacijo le-te, je to neizpodbitno zgodovinsko dejstvo. Kako so 

ta dogodek dojemali Američani in kako Japonci, je stvar perspektive, ki ne spreminja dejstva 

obstoja tega dogodka. In v tem kontekstu dojemamo tudi obstoj zgodovine in obstoj filozofije. 

Če se vrnemo k razumevanju neke absolutne resnice. Avtorica pravi, da so se najbolje približali 

takšnemu načinu kritičnega razmišljanja, ki je zelo podoben današnjemu znanstveno-

analitičnemu principu raziskovanja in potrjevanja hipotez, antični Grki in kristjani, saj naj bi 

prešli do tako visoke miselne abstrakcije in konceptualizacije, da so na koncu svoje znanje 

sintetizirali v absolutno filozofijo oz. tako rekoč Boga. Torej filozofijo razumemo, da je končna 

in s tem tudi zgodovina. Tudi religija je končna, in sicer pri Bogu, kar ne pomeni, da je konec 

z njo. Od takrat naprej mora človek vzdrževati vse dognano in storjeno, kar je ogromno dela in 

veliko vrzeli za razširiti in dopolniti. Torej nam ostaja vzdrževanje in spoštovanje dognanega 

(Tratnik, 2008, str. 102, 105, 109).  

Razumevanje tega dela je nam nujno pri razumevanju vloge umetnosti danes. Avtorica je 

namreč iskala, od kod izvira nastanek nam pomembne »filozofije umetnosti«, saj je razumljena 

kot ključna pri razumevanju sodobne umetnosti. In posledično današnje umetnosti. V 

preteklosti je namreč krščanstvo uvedlo v religijo absolutni duh Boga. To ni več tisti  

individualen in poseben duh, razumljen za vsako reč posebej (poganstvo). Seveda ne gre 

razumeti tega dobesedno, za nas je le pomemben razvoj toka razmišljanja in razvoja le-tega 

preko stoletij, ki je naposled privedlo do 20. stoletja. In to v splošnem grobem načinu. Iz tega 

načina dojemanja so se kasneje razvijale nove politične ideologije in totalitarizmi, ki z 

omenjenimi religijami niso bili neposredno povezani. Avtorica nas opozarja, da obstajajo 

nevarnosti, ki so se denimo razvile v času 2. svetovne vojne, ko je ideologija pretehtala zdrav 

razum. Npr. absolutna ideologija, ki izniči druge in jih degradira ...   
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Avtorica bralce opozarja, da je na to potrebno biti pozoren tudi v prihodnje, in nagovarja, da 

se ne sme dopustiti totalitarizmov in degradiranja drugih, manj pomembnih ideologij, kar na 

področju umetnosti razumemo tudi kot toleranco do neuveljavljenih umetnostnih slogov, stilov 

in nenazadnje likovnih del. In to kopičenje konceptualnih nejasnosti, različnih zornih kotov in 

nenazadnje vedno večja svetovna povezanost, tako na družbenem kot gospodarskem nivoju, je 

prisilila umetnost, da postane bolj podrobna v smislu, da ni več dovolj, da umetnik samo nekaj 

ustvari, temveč da obstaja neka razlaga, ki ne dopušča toliko nejasnosti – dvoumnosti. 

Posledično se je razvila filozofija umetnosti, saj je edina dovolj sposobna, da zaobjema neki 

celostni pogled na umetnine in jih je hkrati zmožna razložiti. No, kasneje so to vlogo v večini 

prevzeli umetnostni kritiki, ki so se specializirali na tem področju in imajo tudi danes vedno 

večjo vlogo pri razlagi in posredno pri opredelitvi, kaj je dobra umetnost in kaj manj dobra 

(Tratnik, 2008). 

Da bi bolje razumeli sam začetek zgodovine o konceptualni umetnosti, je dobro vedeti, kako 

je konceptualno umetnost Danto opredelil v njegovi delitvi duha. In sicer: v hierarhiji duha jo 

deli na tri osnovne stopnje – razrede. Zanj je najnižja stopnja umetnost, nekoliko višja  religija 

in vrh sama filozofija. Vse tri stopnje, združene v celoto, nam dajo konceptualno umetnost 

(Danto, 2006). 

Potemtakem lahko sklepamo, da ko se vloga – pozicija umetnosti spremeni v hierarhiji duha 

neke družbe, lahko govorimo o koncu umetnosti. Konec umetnosti v smislu, kot so jo dojemali 

tedaj. Dokler jo dojemamo le čutno (romantika), kot razlaga Hegel, ni strahu, da se konča. Ko 

preide umetnost v filozofijo (preko poezije), se lahko govori tudi o estetiki, tedaj ni več 

neskončna, temveč končna (Tratnik, 2008). To je tudi eden od argumentov, kje je možna 

končnost umetnosti. Za boljše razumevanje prehoda med visokim modernizmom in pop artom 

smo primerjali splošni pristop modernizma in postmodernizma. Pri modernizmu so umetniki 

predvsem opazovali naravo samo po sebi in dejansko preko svoje posredne psihoanalize v 

smislu preprostega samospoznavanja, spoznavanja lastne narave, tako posamične kot skupne 

narave ljudi.   
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Pri postmodernizmu pa imajo v splošnem večjo veljavo družbeni odnosi, razmerje 

posameznika do skupine in razmerja med soljudmi, partnerski odnosi, oblike življenja, 

predvsem je v ospredju individualno dojemanje sveta in vsega, kar je povezano z ljudmi in 

tehnologijo, mediji, gospodarstvom ... Nekaj o tej tematiki je podal Erjavec preko Jamesonovih 

ugotovitev o razpravi postmodernih del: 

 »Jameson ponuja Warholovo sliko kot jasen primer postmodernega dela. Vendar pa, ko 

gre za interpretacijo zgodnejšega, se pravi, predpostmodernega dela (dela »visokega 

modernizma«), ne samo da izbere Van Goghovo delo, temveč svojo argumentacijo 

nadaljuje, utemeljuje na Heideggerjevi interpretaciji te slike iz njegovega predavanja/eseja 

»Izvir umetniškega dela«. Jameson Heideggerjevo analizo razume kot »organizirano okrog 

misli, da umetniško delo vznikne v presledku med Zemljo in Svetom oziroma, kot bi sam 

raje prevedel, med brezpomensko snovnostjo telesa in narave in pomenskostjo zapuščine 

zgodovine in družbenega«. Malo naprej Jameson ponudi še en opis Heideggerjevega 

branja Van Goghove slike: [J]e hermenevtično v tem smislu, da je delo v njegovi negibni, 

predmetni formi vzeto kot ključ oziroma kot simptom neke obsežnejše realnosti, ki jo 

zastopa kot svojo končno resnico. Podobno idejo predstavi Adorno v svoji Estetski teoriji: 

»Umetniška dela razumemo samo tedaj, ko je njihovo izkustvo dvignjeno na raven 

razlikovanja med resničnim in neresničnim ali kot predhodna stopnja med pravilnim in 

nepravilnim ... Razumevanje umetniškega dela kot videza resnice postavi delo v odnos s 

svojo neresnico, kajti ni umetniškega dela, ki ne leži na neresnici, ki mu je zunanja, 

neresnici zgodovinskega trenutka. Estetiki, ki se ne gibljejo znotraj perspektive resnice, 

njena naloga spodleti« (Jameson, 2001, str. 16, v Erjavec, 2004, str. 214).   

Sporočilo tega citata je lahko razumljeno tudi tako, da je bistveno dojemati umetnost kot 

resnico in hkrati nosilko neresnice. Kar pomeni, da s pomočjo neresnice (iluzije) predstavi 

resnico.  
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V kolikor natančneje proučimo postmoderno in iščemo pomen – vlogo neo-avantgarde v tem 

času, ugotovimo, da je Groys uspel razbrati oz. je bralcem podal iztočnico, ki jo lahko 

razumemo kot bistveno za to obdobje sodobne umetnosti, in sicer neo-avandgarda v iskanju 

medija, ki bi lahko preživel vse umetnostne sloge sodobne umetnosti. V svojem delu nam poda 

tako parafraziran lik junaka, ki se ponavlja v vseh »kriminalkah«. In sicer zasebnega detektiva, 

ki rešuje uganke in je v iskanju resnice: 

 »Naša sodobna kultura je kultura medijskega širjenja. V njej pa lahko dovolj hitro 

razširimo le formulacijo ali potrditev suma, ker se nam le sum zdi verodostojen, prepričljiv 

že takoj na prvi pogled. Pravi junak medijske kulture je zasebni detektiv. Nenehno išče 

nove indice, ki bi lahko potrdili njegov sum. Zasebni detektiv je simboličen zastopnik 

medijske javnosti – uteleša sum, ki opredeljuje razmerje javnosti do medijev kot takih. 

Tudi medijski teoretiki delujejo kot zasebni detektivi, ko trdijo, da so razkrili 

najsublimnejši in najpopolnejši zločin vseh zločinov – zločin brez zločinca, zločin jezika, 

medijev, kod, ki minirajo in potvarjajo naša sporočila. Sedaj pa je teorija popolnega zločina 

sama osumljena, da želi kriti pravega zločinca s tem, ko zanika njegov obstoj. Tudi 

sublimni, torej medijsko-teoretski, dekonstruktivistični sum je le eden izmed mnogih – v 

ekonomiji suma ga lahko izmenjamo. Medijski teoretik zato ne more nikoli postati popoln 

zasebni detektiv, ki razkriva popoln zločin – tudi medijska teorija se ne more izmakniti 

ekonomiji suma. Vse odločitve, ki jih sprejemamo znotraj ekonomije, so sicer ekonomske 

narave, toda to še ne pomeni, da morajo biti neogibno usmerjene v ekonomski uspeh. Prav 

tako se lahko odločimo proti njemu. Toda takšna odločitev je seveda še vedno ekonomska 

in lahko v okviru simbolne ekonomije prinese celo mnogo mane*. Najtežja in najbolj 

sublimna askeza je pač tista, ki se odreka simbolnim dobrinam. Za umetnika ali filozofa 

je, kot je znano, posebno težavno odrekanje vsakršni mani. Skoraj nihče ni pripravljen 

pisati besedila in izdelovati umetnine, ki naj ne bi zapeljevale bralcev ali gledalcev. Toda 

tudi odločitev za proizvajanje takšnih, v najbolj sublimnem smislu asketskih del, je še 

vedno ekonomska odločitev, ki avtorja ne more obvarovati pred tem, da bo osumljen« 

(Groys, 2002, str. 161).   

 

__________ 

*mana; mána  -e ž (ā) 1. sladek sok nekaterih rastlin, ki so ga predelale ušice: čebele nabirajo mano; hojeva 

mana; listna mana 2. po bibliji snov, ki jo je Bog pošiljal Izraelcem za hrano v puščavi na poti v Palestino: 

nabirati mano; kakor sladko mano so sprejeli vsako njegovo besedo; pren., ekspr. to je bila prava mana za 

njegov želodec (SSKJ). Pridobljeno s: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=mana&hs=1.  
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Tako so neo-avantgardisti prišli do točke, skoraj popolne simbolne askeze, ki temelji na 

nekem univerzalnem skupnem mediju, ki se ponavlja v vseh okoliščinah, v katerih lahko 

vključujemo sodobno umetnost. V tem citatu nam Groys razloži, da je medij tisti, ki prenaša 

sporočila suma, neresnic, izkrivljenih podatkov itd. Tisti skupni medij, ki ga je avantgarda 

predtem iskala. Torej sum je medij in s tem bistvo in tako je postal osnova sodobne 

umetnosti. 
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2.1.2 Modernizem in postmodernizem 

Če želimo razumeti, kaj v svojem bistvu predstavljata obdobji visokega modernizma in pop 

arta, je bolje, da uporabimo visoki modernizem za splošno razlago obdobja modernizma. 

Modernizma, ki je prevladovalo v prvi polovici 20. stoletja. Ter drugo obdobje pop art, kot 

splošni predstavnik druge polovice 20. stoletja oz. postmodenernizma. Zanima nas interakcija 

oz. prehod med tema dvema obdobjema, sivina, ki se skriva v tem obdobju. Umetniški obdobji 

se najprej razvijeta na področju Evrope in ZDA. Natančneje se je sam prehod iz visokega 

modernizma do pop arta odvil v času med poznimi štiridesetimi in poznimi šestdesetimi leti. 

Temelj socialne in duhovne podlage je bilo povojno obdobje, ki je botrovalo ponovnemu 

zagonu gospodarstva. V tem času so se začele uvajati delavske pravice in emancipacija 

delavskega razreda. Glavna ideja teh obdobij je bila ustvariti umetniške smeri, tehnike, ki bi 

bile dostopne množicam, in hkrati ohraniti bistvo modernizma do tedaj dognanega – natančneje 

do abstraktnega ekspresionizma. Smeri, ki so se pojavile, so abstraktni ekspresionizem, 

minimalizem, funk art, pop art, itd. (Foster, Krauss, Bois in Buchloh, 2007, str. 332–431). 

Za ta razvoj je naštetih več razlag, nekaj je navedenih tukaj; 

»Ustvarjalnost in umetnost nosita tako težo, ker predstavljata dejavnost, katere 

pomanjkanje se nenehno odkriva v vsakem trenutku tega trpečega stoletja vélikih zgodb. 

Na modernizem bi bilo torej mogoče gledati ne le kot na vrhunec vse zahodne umetnosti 

v njegovi enotnosti, temveč bi ga bilo mogoče interpretirati tudi kot edinstveni in 

ustvarjalni odklon ali odmik v razvoju umetnosti in kulture naše davne in bližnje 

preteklosti. V obdobjih renesanse in baroka je bila umetnost integrirana v družbeno tkivo; 

v romantiki je bila omejena na maloštevilne aristokratske in meščanske kroge ter je dosegla 

širšo družbo zaradi njenih istočasnih nacionalnih prizadevanj; samo v modernizmu je bila 

razglašena za najvišje merilo človeške eksistence« (Erjavec, 2004, str. 218). 

Modernizem je univerzalna osnovna ideja, ki se je vsi (kritiki, umetniki, intelektualci) držijo, 

njen cilj je šokirati gledalca. Umetniki tega časa so se začeli vračati k primarnim občutkom. 

Kot primer razlage lahko vzamemo modernista Pabla Picassa in Henrija Matissa.  
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Slika 1: Pablo Picasso, Bikova glava, 1942, Asemblaž (kolesarski sedež in krmilo), 33.5 x 43.5 x 19 cm. Vir: Foster idr. 

(2007). 

 

Slika 2: Henri Matisse, S-struktura, 1909, Bron, 56.5 x 28 x 19 cm. Vir: Foster idr. (2007). 

Pablo Picasso se je vračal k prvinskim občutkom in razvil popolnoma samosvoj umetnostni 

slog – kubizem. Podobo popači s pomočjo opazovanja in dojemanja nekega lika iz več smeri, 

kar je bil sposoben tudi narisati. Matissa pa, ker se je trudil poenostaviti študije figure tako 

imenovanega »štafelajnega« slikarstva. Preko svojih del je skušal poenostaviti obravnavane 

figure, prostore do minimalnih likovnih kretenj, ki so zadostovale, da bi gledalec kljub 

poenostavitvam vseeno dojel, za kaj gre v njegovem kipu. Večkrat sta si oba pomagala tudi z 

izdelovanjem kipov, ki so služili kot dodatne študije za   
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njihove slike, risbe itd. V navedenih primerih vidimo osnovne razlike med njima, tako na ravni 

dojemanja kot na ravni slogovnega načina izražanja. S svojim delovanjem sta sooblikovala 

razvoj modernizma. Celotno obdobje se je formiralo v času velikih sprememb, tako na socialni 

ravni kot na gospodarski in nič kaj manj v miselnosti ljudi. Posledično je močno sovplivalo na 

povojno umetniško obdobje in privedlo do močnih in ekspresivnih likovnih del, ki danes 

dosegajo enormne denarne vrednosti. Veliko sprememb je privedlo do razčlenjenja umetniških 

obdobij in drobljenja likovnih slogov. Med pomembnejšimi je vseeno ostal modernizem, ki se 

je sčasoma prelevil v visoki modernizem, s čimer se je tudi zaključilo to obdobje, v smislu 

iskanja novega. Pomembno je razumeti, da je to zadnje umetnostno obdobje, ko govorimo o 

visoki umetnosti oz. umetnosti, ki ponazarja »resnico«. Ima v sebi neko simboliko in pomene. 

Ni nujno, da je umetnina lepa, pomembno je, da šokira. Konec modernizma ima tako rezultat, 

da gledalec ni več šokiran, kot je to lahko bil na začetku stoletja. Tedaj večina umetnikov govori 

o koncu tiste prave umetnosti (Erjavec, 2004).  

Tako je obdobje modernizma privedlo do negacije le-tega in tedaj govorimo o 

postmodernizmu. Prva razlika je denimo v tem, da postmodernizem ne deli kulture na »visoko« 

in »nizko«. 

 »Če se strinjamo z Dantom, se šele s pop artom preseže moderna hierarhija med »visoko« 

in »nizko« umetnostjo. To je obenem tudi (edina) značilnost, po kateri se t. i. 

postmodernizem kot umetnost zares razlikuje od modernizma – v vsem ostalem lahko v 

tej umetniški usmeritvi prepoznamo (zgolj) radikalizacijo modernizma« (Tratnik, 2008, 

str. 278). 
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Postmodernost se začne tam, kjer se konča totaliteta*.  

»Že od štiridesetih let dvajsetega stoletja se srečujemo z mislimi, da je modernost prišla 

do konca ali pa se je znašla v globoki krizi identitete. In morda različnost med modernostjo 

in postmodernostjo najbolj jedrnato opiše Wolfgang Welesh: postmodernost se prične tam, 

kjer se konča totaliteta« (Welsch,1988, str. 25, v Tratnik, str. 333). 

Modernizem namreč temelji na progresivnem (linearnem) imenovanju časa. Pomembno je 

razumeti, da ni več lepota v ospredju, temveč sam sistem umetnosti, določeni tipi izražanja, 

proces ustvarjanja. V modernizmu se umetnik zavedno odloči za subjektivno izražanje, česar 

pri postmodernizmu ni nujno opaziti. V tem delu si lahko sposodimo vsem znan grški rek: 

»Zdrav duh v zdravem telesu«. To razumemo v smislu, da mora biti koncept pravilno zastavljen 

in korekten, misel mora biti obče koristna, šele nato mu lahko sledi uspešna umetnost, likovno 

delo (Tratnik, 2008). V modernizmu niso bili umetniki popolnoma svobodni, kot bi sprva 

mislili. Lahko so ustvarjali samo nekaj novega. Starega niso smeli uporabljati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

*Konec totalitete: v smislu, da je modernizem bil prvi primer tako univerzalnega umetnostnega obdobja, da so se 

vsi lahko izražali s tem načinom dojemanja, saj je bil povezan s samo tehniko likovnega ustvarjanja in z 

likovnostjo samo po sebi. Torej brez političnih stališč, gospodarskih, socialnih itd. Gre za neko nevtralno likovno 

smer, ki je dopuščala izražati umetnikova subtilna občutenja. Zajemala je to pravilo, da so bili umetniki zavezani 

k iskanju novega in starega niso smeli uporabljati. To je posredno pomenilo, da so bili zelo omejeni pri svojem 

ustvarjanju. Od tu dobimo ta izraz konec totaliteta ob koncu modernizma. V smislu konec univerzalnosti te 

umetnostne smeri v tistem obdobju.  
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Pri modernizmu so morali umetniki stremeti k doseganju nečesa novega v likovni umetnosti in 

niso smeli uporabljati že znanih tehnik pred tem oz. likovnih slogov. V bistvu so bili prisiljeni 

k iskanju vedno novega in neznanega – spregledanega, zanemarjenega v svetu likovnega 

izražanja. Zato je to obdobje dojeto kot najbolj inovativno in hkrati so umetniki bili zelo 

omejeni pri svojem ustvarjanju, čeprav imamo drugačen občutek glede tega. Njihov cilj je bil, 

da bi bili vključeni v zgodovinsko zbirko muzeja z odkritjem novega:  

»Umetniška inovacija torej že od vsega začetka ne nastaja kot izraz žive umetniške 

svobode, ki želi izraziti družbeno aktualnost svoje dobe, temveč pod prisilo, da mora biti 

drugačna in nova. To prisilo ji nalaga zbirka. Umetnik mora proizvajati novo, če želi, da 

bo sprejet v zbirko. To prisilo, predvsem v modernizmu, prikriva retorika umetniške 

svobode. Povezavo med svobodo in inovacijo običajno pojmujemo na zelo naiven način. 

Prava svoboda bi za umetnika pravzaprav bila, če bi smel proizvajati staro ali novo. Takšne 

svobode pa v modernizmu ni bilo. Ponavljanje starega so označevali za epigonstvo, kič ali, 

kakor bi rekli danes, umetnost za veleblagovnice, in ga s tem pregnali iz muzeja« (Groys, 

2002, str. 86). 

»Tudi Harold Rosenberg, ki piše o tradiciji novega ter popularni kulturi, se leta 1950 

ukvarja s kritiko kiča in pravi, da je kič zavzel vse umetnosti in da ima v sedanji družbi le 

kič socialni razlog, da obstaja« (Tratnik, 2008, str. 323). 

Bistvo postmodernizma je torej v tem, da prepušča možnost posameznikove interpretacije, ne 

glede na to, kako resnična in pravilna je. Predstavlja možnost »rehabilitacije« od modernizma. 

Njeno osnovno vodilo je  tekmovalnost brez namena, ugotoviti, kdo je najboljši. Pomembno je 

dejstvo, da je zdaj lahko vse razumljeno kot umetnost in po tem principu lahko sklepamo, da 

se lahko vsak razglasi za umetnika, kar prej ni bilo mogoče. Potemtakem je to dvorezen meč. 

Prvič, zdaj lahko vsak pripomore k širitvi in razumevanju (re-interpretaciji) prejšnjih likovnih 

del. Ljudje sami presojajo, kaj lahko in česa ne, ter to, da lahko vsak to tudi naredi, izgubi 

vrednost in preglednost, saj je nemogoče spremljati vse, kar se danes dogaja in to povzeti v 

neke smiselne celote. Nekako je prepuščeno sistemu, samemu po sebi, da se samoomejuje in 

razvija. Zato dojemamo to obdobje kot resnično svobodno za umetnike, ker jim omogoča 

prosto uporabo tako predhodnih kot tedaj trenutnih stilov, slogov in eksperimentiranje za nova 

obdobja. Tako so to tudi začetki sodobne umetnosti ... V času postmoderne je pomembno 

vprašanje, kako deliti umetnost v tem obdobju, jo ohraniti enovito, jo je bolje razdeliti na tri 

glavne podsmeri, kot so: avantgardna umetnost, tradicionalna (klasična) umetnost in 

komercialna umetnost (Erjavec, 2004, Groys, 2002, str. 34).   
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Kako to, da je prišlo do takih spoznanj v prehodnem obdobju, da je to obdobje botrovalo novim 

oblikam dojemanja umetnosti, da so prav ta načela popularizirali. Morda tudi zaradi novih 

ideologij in opustitve obstoječih in minulih prevladujočih mentalitet ter oblikovanj nove 

mentalitete. Način gospodarstva in nove metode služenja denarja, komercializacija, strojne 

inovacije ... Skratka veliko dejavnikov je sovplivalo na tedanjo miselnost in sprejemanje 

umetnosti kot takšne in zato je težko našteti le en pravilen odgovor. Sklepamo, da je do tega 

prišlo spontano in brez večjih načrtov. Čeprav lahko danes ugotovimo, da je bilo ravno to 

obdobje prehoda ključnega pomena za nadaljnji razvoj industrije, znanja in nenazadnje 

konceptualnega dojemanja umetnosti na več nivojih, od laičnega pa tudi do zapletenega 

teoretičnega razumevanja le-te, skratka na akademski ravni. In vse to lahko najdemo v istem 

likovnem delu, čemur pravimo, da gre za tavtologije. 

»V postsovjetski kulturi je stanje povsem drugačno. Zahodnemu postmodernizmu 

analogno bi bilo postopno ozaveščanje, da je sovjetska kultura odvisna od nesovjetskega, 

zahodnega okolja. Analogijo bi lahko odkrili tudi v apropriaciji* zahodnih znakov. Ta se 

je pravzaprav začela že v drugi polovici petdesetih let, torej vzporedno s prvimi 

manifestacijami zahodnega postmodernizma. Sovjetski avtorji tedanjega časa, na primer 

Jevgenij Jevtušenko, Andrej Voznesenski ali Vasilij Aksjonov, bi lahko bili sovjetska 

analogija Roberta Raushenberga   

 

Slika 3: Robert Rauschenberg, Monogram 1955–1959, mešana tehnika. 106.7 x 160.7 x 163.8 cm. Vir: Collection of the 

Moderna Museet, Stockholm.  
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 ali Allena Ginsberga (znane so njihove vzajemne osebne simpatije). Sovjetska kultura si 

je status »visoke« kulture ohranjala predvsem s pomočjo uradne sovjetske cenzure, ki se 

je opirala na prodorno moč sovjetskih institucij. Boj proti cenzuri je trajal vse od Stalinove 

smrti do razkroja Sovjetske zveze. Tvoril je dramaturgijo tedanje kulture. Njegov cilj je 

bil, da področje »sovjetskega« umetnika razširi z apropriacijo čim številnejših 

»nesovjetskih« znakov. Zato ga lahko primerjamo z bojem zahodne postmoderne proti 

estetski cenzuri modernističnih kulturnih institucij. V obeh primerih je nagrado dobil tisti, 

ki je okvir cenzure kar najbolj razširil, ne da bi pri tem izgubil status »resnega« oziroma 

»sovjetskega« umetnika« (Groys, 2002, str. 205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

*Apropriacija znakov: v smislu, da si znake, ki jim niso lastni, prisvojijo kot svoje in jih uporabljajo kot 

lastna izrazna sredstva.  
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Kako konceptualno smiselno razložiti kip tako, da doprinese h gledalčevemu boljšemu 

razumevanju likovnega dela? 

Pri razlagi koncepta nekega kipa je bistvo, kako dojamemo umetnost v splošnem. O tem v 

obliki dialoga razpravljata Boris Groys (G.) in Ilyjo Kabakov (K.). Zanimiv izsek tega 

pogovora, naslovljen »Neobešena slika«, razlaga o vlogi umetnika danes in nekoč: 

»G. Saj, to sem že bral. To pomeni, da sploh ne začneš tekomovati z avtorjem na 

njegovem polju, temveč polje zapustiš in pri tem rečeš: to so le triki. Poznam jih, 

torej, nič novega pod soncem. 

  K. No prav. Toda pri tem je v nevarnosti tretji člen enačbe. Če ni več občinstva 

in pravzaprav tudi ne umetnine, kje je potem umetnikov prostor in kakšna je 

njegova funkcija? Mislim, da vse te negacije postavljajo pod vprašaj tudi tretji člen 

enačbe. 

  G. Ne, mislim, da umetnik vsekakor ima določen prostor: je v praznem intervalu 

med občinstvom in umetnino. Umetnik ustvarja komunikacijsko polje med 

občinstvom in objektom. Danes stoji pred umetnino, ne več za njo kot nekoč. V 

tem smislu ima še vedno tradicionalno vlogo demiurga, kajti s svojimi 

interpretacijami spreminja smisel stvari. 

  K. Verjetno se umetnikova vloga nasploh spreminja dosti manj, kot mislimo. 

  G. Morda se sploh ne spreminja« (Groys, 2002, str. 174).  

Ugotovimo torej, da se umetnikova vloga ni kaj dosti spremenila, le mediji, preko katerih 

sporoča, so se spremenili.  
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Slika 4: Primer začetkov pop arta: Sir Eduardo Palozzi, Bil sem Bogataševa igračka, 1947, natis na papir, 359 x 238 mm. 

Vir: Tate. 

»Naj navedem še dva umetnika, ki sta se imela za konceptualista (nekaj, česar ni Duchamp 

o sebi nikdar trdil). Sol LeWitt je leta 1967 definiral konceptualizem na sledeči način: »V 

konceptualnem delu je ideja koncepta najpomembnejši vidik dela. Ko umetnik uporabi 

konceptualno obliko umetnosti, to pomeni, da so vsa načrtovanja in odločitve narejene 

vnaprej in da je izvedba mehanična zadeva. Ideja postane stroj, ki naredi umetnost.« Drugo 

definicijo je dal Joseph Kosuth: »`Najčistejša` definicija konceptualne umetnosti bi bila, 

da je raziskava temeljev koncepta `umetnost` v pomenu, ki ga je ta pridobila.« Greenberg: 

»Za konceptualno umetnost je nasprotno značilna ravno njena ahistorična narava: 

konceptualna umetnost se ne ukvarja s preseganjem svoje (ali kakšne druge) preteklosti, 

pač pa ponavlja isto gesto razstavljanja in predstavljanja sebe kot umetnosti« (Erjavec, 

2004, str. 236, 237). 

V estetiki potrebujejo umetnost, ker omogoči neko sintezo – prikaz misli na materialni ravni, 

kar omogoči lažjo razlago filozofa, filozofije, določitev stanja, ubeseditve misli ... To, da 

umetnost ni samostojna in je odvisna od drugih, je samoumevno, ker je to vedno bila in je del 

njenega določila. To, kar je. Cilj ni le lepota, temveč samozavedanje neskončnosti, ki jo ima 

sam duh. 

Pomembno je dodati, da je to Tratnikova uporabila kot temeljni argument, torej Heglovo in 

Dantovo razumevanje svobodnega duha oz. razmerij med umetnostno filozofijo in religijo, ki 

se razlikujeta med sabo. No, njuna razmišljanja sta omogočili kasnejši razvoj filozofije 

umetnosti oz. veje v filozofiji, ki se posebej ukvarja z umetnostjo, kasneje v času Danta pa že   
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o tem, da je vedno bolj potrebna v sodobni umetnosti in da umetniki prepuščajo svoja dela 

filozofom, da jih razložijo. Kar pomeni, da smo le opredelili, od kod naj bi izvirala filozofija 

umetnosti in da je to relativno mlada filozofska smer, ki danes dobiva vedno večji pomen tudi 

za samo razumevanje sodobne umetnosti oz. novodobne umetnosti. Hkrati je tako Tratnikova 

tudi ugotovila, da so se že veliko pred samim začetkom konceptualne umetnosti nekateri 

intelektualci ukvarjali s to tematiko in jo vsak po svojem razmišljanju opredelili.  

Kot cilj, ki ga je bilo potrebno doseči, so si že večkrat, že v zgodovini, ljudje postavili neke 

težko dosegljive ideale. To so počeli tudi v umetnosti. Denimo za čas modernizma je bil kot 

glavni cilj doseganje absolutnega stanja, stanja sublimnega, nad-stanja. In opredelili so, kdaj 

naj bi do tega prišlo. Ko uspemo vse tri veje – umetnost, znanost-religija in filozofija – razviti 

do pravšnje mere, pride do tako imenovane absolutne vednosti* (prazna točka). Takrat je vse 

uravnovešeno. Pomembno je vedeti, da absolutna ideja združuje življenje in spoznanje. 

Povzetek misli: »Preko zgodovine se v abstrakciji razvija skupni duh, ki ga delimo na umetnost, 

religijo (znanost) in filozofijo. Ko je omogočeno spreminjanje le-teh, lahko govorimo o 

[svobodnem duhu**], ki je cilj, h kateremu naj bi se stremelo (Tratnik, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

*Absolutna vednost: do absolutne vednosti lahko človek pride le tedaj, ko ima v pravih razmerjih razvito 

vedenje o filozofiji, znanosti-religiji in umetnosti. 

**Svoboden duh: je dojet za tistega, ki lahko spreminja do tedaj dognana dejstva na področju filozofije, 

znanosti-religije in umetnosti. V kolikor mu to ni omogočeno, ne moremo govoriti o svobodi. 
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To tudi pojasnjuje oz. enostavneje razlaga v nekakšni predelavi Marxsove ideje iz Dantove 

knjige Filozofsko razvrednotenje umetnosti: 

 »Torej. 

      Kot bi morda rekel Marx: lahko si abstrakcionist zjutraj, fotorealist popoldne, 

minimalističen minimalist zvečer. Ali pa lahko izrezuješ lutke ali dela, kar koli ti pač prija. 

Doba pluralizma nas je zaobjela. Ni več pomembno, kaj delaš, in v tem je poanta 

pluralizma. Ko je enkrat ena usmeritev enako dobra kot druge, potem je pojem usmeritve 

brez pomena. Dekoracija, samoizražanje, razvedrilo so seveda stalne človeške potrebe. Za 

umetnost bo vedno kakšna usluga, ki jo bo treba izvesti, če se umetniki lahko zadovoljijo 

s tem. Svoboda se konča z lastno izpolnitvijo. Podložna umetnost je bila vedno z nami. 

Ustanove sveta umetnosti – galerije, zbiratelji, razstave, novinarji – ki slonijo na zgodovini 

in zato določajo, kaj je novo, bodo postopoma odmrle. Težko je napovedati, kako srečne 

nas bo naredila sreča, toda samo pomislite, kakšno spremembo je strast do gurmanske 

kuhinje naredila na vsakdanje ameriško življenje. Na drugi strani pa je bilo živeti v 

zgodovini neznanski privilegij« (Danto, 2006, str. 154). 

V družbi pride tako do tega, da se: »občost, ki se misli in kar v dejanskosti nastaja.« Pomeni, 

da preko tega, kaj večina misli, se bo to poznalo tudi v dejanskosti, v stvarnem življenju. 

»Ko se spusti na raven dejanskosti, postaja narava, ko pa se iz narave vrača kot samospoznanje, 

postaja duh« (Tratnik, 2008, str. 164). To je pomembno za razumevanje celotnega družbenega 

sistema, tako na abstraktni kot na predmetni ravni. In tudi pri umetnosti, ko prehaja iz materije 

v koncept in obratno. Ob tem je potrebno dodati vlogo dialektike, ki pozitivnost in negativnost 

povezuje v celotni odnos delovanja.  

 [»Končno in neskončno se vzajemno določata. Ta vzajemna določitev pa negira samo sebe in 

svojo negacijo in se tako pokaže kot progres v neskončno«] (Tratnik, 2008, str. 167).  
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2.1.3 Potlač 

Kaj pomeni ritual potlača pri ameriških severozahodnih staroselcih Tlingit, Kwakiutl, idr.? Kje 

nadomestimo vlogo rituala v sodobnem kiparstvu? 

Potlač v žargonu ameriških staroselcev se dobesedno prevaja kot: »dati naprej« oz. »podariti v 

dar«. Ritual izvira iz severozahodne obale Kanade in ZDA. Tam je zbranih več plemen – 

kultur: Heiltsuk, Haida, Nuxalk, Tlingit, Makah, Tsimshian, Nuu-chah-nulth, 

Kwakwaka'wakw in Coast Salish. Potlač se pojavlja tudi v notranjosti in južnem področju 

Arktike, ki meji na severozahodno obalo, le da nimajo tako dodelanega sistema in 

ekonomskega pomena kot na severozahodni obali. Vsaka kultura ima specifične značilnosti, ki 

se kažejo tudi pri ritualih, saj je pri vsakem plemenu nekoliko drugače izveden. V osnovi in 

namenu so si pa enotni. Značilno je, da se ti rituali izvajajo v posebno za to namenjenih hišah. 

Denimo pri plemenu Kwakwaka'wakw je vodja plemena Mungo Martin leta 1953 postavil hišo, 

imenovano Wawadit`la, ob hiši, kjer živi. Ta stavba ima namen zbirališča za izvajanje potlačev 

in gostovanje obiskovalcev. 

 

Slika 5: Wawadit`la plemena Kwakwaka`wakw Vir: Wikipedia (2017). 

Potlač je pomemben kot socialni, religijski in ekonomsko-daritveni ritual, kjer se v bistvu 

spremljajo razmere v plemenih, v smislu dobrin, zdravstvenega stanja ter tudi kot tekmovanje 

med njimi. Je tradicionalen sistem, ki omogoča mir med družinami in plemeni. Pri daritvi se 

po navadi darujejo hrana in pomembni predmeti. Razdelijo se med vsemi plemeni. S tem ko 

družina – pleme daruje in hkrati večja, kot je daritev, se veča tudi spoštovanje do družine in 

plemena, ki daruje. Posredno se preko daritve kaže zvestoba do družin v svojem plemenu in 

ostalimi plemeni, ki se pridružijo ritualu. Ob tem je pomembno dodati, da tisti, ki prejmejo 

daritev, so dolžni v naslednjem vnaprej določenem potlaču vrniti dobljeni dar in to v   
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dvokratnem obsegu, sicer izgubijo na veljavi. Ker je včasih to težko izvedljivo, dopuščajo nekaj 

več časa in tudi zato se potlače sklicuje le nekajkrat letno. Treba je dodati, da je bil ta ritual več 

desetletij prepovedan. Šele v 50-ih letih 20. stoletja so ponovno dovolili sklicevanje ritualov. 

Prepovedani so bili z razlogom, da preprečujejo navajanje na zahodnjaški način življenja in 

dojemanja. Toda zavedati se je treba, da ima ta ritual tudi temno stran, saj v teh srečanjih 

nekatera plemena ne darujejo le hrane in predmetov. Denimo primer tega so pleme Tlingit, ki 

so včasih, še pred prepovedjo potlača, žrtvovali mlada dekleta, ki so morala biti mlajša od 25 

let. Včasih so jih žrtvovali le po eno, če je bilo kaj hudo narobe pa več. V tem primeru gre za 

žrtvovanja s smrtnim izidom. Dekleta so naučena, da je to zanje privilegij, saj s tem 

pripomorejo k blaginji vseh in tudi družina pridobi spoštovanje. Zato lahko razumemo, da se 

je kanadskim oblastem ta ritual zdel sporen in nevaren. Šele ko so antropologi več desetletij 

raziskovali te rituale, so dojeli večplastnost teh ritualov in pomen za obstoj teh raznolikih kultur 

(Thornton, 2007, str. 173–188). 

S kiparskega vidika je potlač pomemben po svojem konceptu daritve in uprizoritve nekega 

»konca« za prihodnje dobro, saj imajo ta plemena nasprotno mentaliteto naše kapitalistično 

naravnane družbe, ki sili posameznika k zbiranju čim večjega kapitala. Pri potlaču imajo 

družine in plemena vlogo zbiranja čim več dobrin, le da se te na koncu razdelijo med svojimi 

in rivalskimi plemeni. Tako skrbijo vsi za blaginjo svoje skupnosti in s tem, ko darujejo 

nasprotnim plemenom, tudi za ohranjanje miru in dobrih vezi z njimi. Skratka zanje je potlač 

pomemben del vsakdana. V likovnem smislu so predmeti, ki so povezani s tem ritualom, 

zanimivi in bistveni za vsebino te naloge. Saj so denimo totemi, orodja, glasbila, predmeti za 

vsakodnevno rabo in druge reči, ki jih povezujejo z ritualom, rokodelska dela, ki nosijo 

posredna sporočila. Predvsem so ta sporočila pomembna, ker imajo razvit svoj likovni jezik. 

Ta visoka sposobnost likovnega izražanja preko predmetov izvira iz tega, da ameriški staroselci 

niso imeli nikoli razvite pisave oz. črkovne pisave. Zato so tudi prirejali potlače, saj so tam 

ustno predelali tekoče zadeve, ki se jih je bilo treba domeniti, med drugim poroke, delitev 

ozemlja, delitev hrane, nalog itd. Takšen način je terjal, da je moralo biti udeleženih v ritual 

čim več ljudi, saj so služili kot priče, da se je dogovor res izvajal. No, temu je tudi botroval 

likovni jezik, saj je služil kot neki zapis in vsak podarjeni predmet je nosil neko sporočilo, ki 

so ga člani potlača razumeli. Neki zunanji opazovalec pa nima razvite take oblike likovne 

govorice in zato ne dojema vseh pomenov, ki jih nosi neki predmet. To nam lahko služi tudi 

kot argument, kako to, da so bili tako spretni pri obdelavi lesa in ustvarjanju ritualnih   



28 
 

predmetov. V danem videoposnetku v začetnem delu opazimo prikaz, kako so se včasih klesali 

leseni totemi. To še danes počnejo posamezniki, ki imajo vlogo ohranjanja kulturne dediščine:  

[Video] Pridobljen s: https://www.youtube.com/watch?v=tpXNS-ZnKoQ (Potlach, 

2007) 

V predloženih povezavah je prikazano, kako vizualno deluje potlač in omogoča boljše 

razumevanje, kako in kje poteka ta ritual; 

[Video] Pridobljen s: https://www.youtube.com/watch?v=6eRAXhYSLlM 

(Wintermute, 2012) 

 

[Video]  Pridobljen s: https://www.youtube.com/watch?v=FYXQG65JvL8 (Dance, 

2012) 

Obstaja še ena ključna značilnost potlača, ki je v uporabi pri plemenu Kwakwaka'wakw, in 

sicer staroselci daritveni predmet uničijo in ga ne delijo z drugimi. Pri tem ne pričakujejo 

ničesar v zameno. Avtor razlaga, da v tej fazi so tisti, ki uničujejo te predmete, v neki duhovni 

zamaknjenosti in delujejo kot akt popolnih nesmislov in norosti. Tudi to je bil eden od razlogov, 

zakaj je veljala prepoved teh ritualov, saj oblastem ni bilo logično, da uničujejo svojo lastnino 

za prazen nič. No, kasneje, s pomočjo antropologov, so ugotovili, da je to njihova kultura in jo 

je treba spoštovati. Danes je ponovno v uporabi že več desetletij, toda večina Indijancev se je 

asimilirala in hodijo v redne službe, le nekateri in starejši ohranjajo staro tradicijo (Bracken, 

1997, str. 40–49, 77–89, 127–165). 

Za samo sodobno umetnost in v mojem praktičnem primeru lahko koncept potlača uporabimo 

kot kritiko zahodnjaške miselnosti, ki je tako skrajno materialistično naravnana. Zapostavlja 

druge etične in moralne vrednote tudi zato, da bi dosegla večje materialne vrednosti. In kritika 

na individualistično naravnano kulturo, ki svoje člane uči v duhu neo-kapitalistične mentalitete, 

da mora skrbeti le zase in lastno ugodje, saj nihče drug ne bo. Plemena, ki so našteta v tem 

poglavju, so dokaz, da obstajajo skupnosti, ki  lahko in tudi v preteklosti so delile svojo lastnino 

med sabo in jim je takšen pristop omogočal še večjo produktivnost in zagon, kot ga denimo 

danes omogoča kapitalističen sistem. Ob tem, da njihov sistem krepi medsebojno sodelovanje 

in občutek za sočloveka, skupnost in deljenja svojih dobrin, ko na drugi strani kapitalizem krha 

in odtujuje odnose in ljudi med seboj in jih postavlja enega proti drugemu. To je tudi eden od 

glavnih razlogov, da je potlač izbran, kot razlaga za moj kip. Saj če se hipotetično postavim v 

vlogo sodobnega neo-avantgardista, ki išče neko skrajnost, s katero bi poiskal nove smernice   

https://www.youtube.com/watch?v=tpXNS-ZnKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=6eRAXhYSLlM
https://www.youtube.com/watch?v=FYXQG65JvL8
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za obstoječo uveljavljeno umetnost, bi zanjo izbral koncept potlača. Lahko predpostavljamo 

po Groysovi teoriji o neo-kapitalističnem kolesju, ki požira vse, kar neo-avantgardisti naredijo 

in to komercializira v roku nekaj let in s tem zmanjša vrednost ugotovitve, koncepta, saj z 

množično produkcijo le tega izgublja veljavo in pomen. V tem primeru se tega zavedamo in 

tudi če bi to res uspelo in bi bil takšen način ustvarjanja aktualen nekaj let, bi tudi ta izpuhtel v 

množični produkciji in postal nepomemben. Edina pomembna posledica bi bila ta, da kar bi 

ostalo za njo, bi bili v večini materiali, ki so naravi manj škodljivi in proces obdelave ne 

ustvarja toliko škodljivih odpadkov kot v primeru plastičnih embalaž, predmetov, snovi itd. V 

celostnem pogledu to deluje za koristno in razumljivo kritiko današnjemu sistemu, tako na 

gospodarski kot tudi umetniški ravni.  
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2.2 Praktični del raziskovanja 

2.2.1 Ideja 

Prvotna ideja je bila upodobiti/oblikovati kip, ki bi s svojo podobo izražal »nič – prazno 

točko«. Gledalčeva prva asociacija ob pogledu na likovno delo bi bila »nič – praznina«. 

Čeprav se zdi naloga kot idejna zasnova preprosta, se v procesu nastajanja – realizacije 

pokaže kot zahtevna, predvsem zaradi tega, ker se že z uporabo materije 

oddaljimo od osnovne ideje. Poleg tega se je težko distancirati od asociacij, ki se nam 

pojavijo na zavedni in nezavedni ravni, ker so povezane s človekovim subjektivnim 

dojemanjem sveta in je zato težko doseči cilj, da bi posameznik videl »nič – praznino« 

kot umetnost. Skica služi kot opora pri izdelavi kipa, ki naj bi bil predstavljen kot 

pripomoček za lažje razumevanje in razlago tematike, predstavljene v teoretičnem delu. 

Skica 

 

Slika 6: Idejna skica, risba za kip praznega niča, 14,7 cm x 21,1 cm. Vir: Avtorjev osebni arhiv. 
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2.2.2 Tehnika in materiali 

Tehnika – orodje: 

Pri izdelavi kipa sem uporabil: zaščitne rokavice, zaščitna očala, delovno obleko in obutev, 

motorno žago, polkrožno pilo, križni izvijač, ploščati izvijač, kljunasti in zvezdasti ključ št. 10, 

ročni vrtalnik, kratki in dolgi spiralni sveder za les, brusni papir, ročni nožek, dleto,  

klešče, leseno kladivo in kovinsko kladivo ter kovinski trak (Papotnik, str. 22–23, Eckhard, 

2008, str. 192, 290). 

 

Materiali: 

Z izborom teh materialov sem želel v enem kipu hkrati izraziti visoki modernizem in pop 

artistične težnje. Tako sem se odločil, da bom za prispodobo visokega modernizma izbral 

različne kose lesa, ki sem jih sam posekal in pri tem uporabil različno velike dele, jih olupil – 

očistil, nekatere sem vseeno pustil v lubju in s tem dosegel različne barvne odtenke ter tudi 

sestavo in raznoliko teksturo, ki jo najbolj zaznamo, ko jo otipamo. S tem bi se kip razlikoval 

od večine tudi po tem, da ga gledalec lahko otipa. Les je zimsko sekan in pri vseh sem naredil 

prečni prerez lesa. Je neobdelan les, namenjen izdelavi kipa, ohranil sem ga kot okrogli les 

(Papotnik, str.8–9). V kipu sem uporabil več vrst lesa. Od hrasta, bezga, kostanja, bresta, leske, 

bukve do oljke, oreha in macesna ter vrbo, bor in topol. Ostali uporabljeni elementi v kipu so 

kovinski in bolj anorganskih oblik. Uporabljeni sta tako dve tesarski sponi iz železa, en tečaj 

iz poniklanega železa, dve vezni ploščici prav tako iz poniklanega železa. Uporabljen je tudi 

en kotnik, za pričvrstitev borove veje na hrastovo vejo, štiri navadne podložke in štiri matice 

ter dve navojni palici. Za boljšo vez med orehovo in bezgovo vejo sem uporabil en vijačni 

žičnik in dve cevni objemki iz inoxa, ki objemata orehov les. Za manjše vezave sem uporabil  

enaintrideset vijakov  za iverne ploše (Eckhard, ... , 2008, str. 142–145, 594–597).  
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2.2.3 Potek ustvarjanja kipa 

Pri izdelavi kipa sem bil pozoren na izbor ustreznih materialov, oblik in form, likovnega jezika 

ter osnovnega sporočila kipa. Upošteval sem vlogo likovnih spremenljivk pri izražanju 

želenega sporočila. Pri tem je denimo položaj kipa dojet kot piramidalen in rastoč v eno 

diagonalo, odvisno kako je postavljen in ali je dvižni leseni del navpičen, ko je dvignjen in 

poševen, ko je spuščen. S tem sovpliva na dojemanje le-tega. 

V samem delu gre za piramidalno kompozicijo kipa. Dobimo lahko asociacijo na geometrijsko 

telo, in sicer tetraeder. To tedaj, ko je premični del »zaprt«, če pa je ta položaj spremenjen, se 

geometrijska oblika razbije in dobimo neki skupek, sestavljen iz pravokotnih in trikotnih likov. 

Pri tem opazimo, da kip ustvari več različnih trikotnikov in pravokotnikov, ki so med seboj 

zloženi kot v nekem kiparskem kolažu. Površina je raznolika in se povezuje. Prevladuje 

organska površina in vsebuje nekaj anorganskih elementov.  

Tekstura se spreminja z uporabljenim materialom. Ker je več različnih vrst lesa, se posledično 

razlikuje tudi sama sestava in tekstura. Večina kipa je tako bolj hrapava in reliefno bogata, z 

izjemami nekaterih kovinskih delov, ki so gladki. Denimo ena tesarska spona, ki je zarjavela, 

pa ima bolj hrapavo teksturo v primerjavi z novo spono in zaradi tega deluje likovno bolj 

zanimivo.  

Barva kipa je pretežno oker in rjava s predeli različnih kovinsko sivih barv. Ker se pojavi več 

odtenkov teh barv, je težko opredeliti vsako posebej. Prevladujejo nežive, zemeljske barve. 

Tako nam kip daje občutek topline in mirnosti. 

Težišče kipa se pojavi nekoliko zamaknjeno od navpične osi samega predmeta. Zamakne se 

bolj na predel, kjer je postavljen borov les, saj je tam nekoliko večja masa kot drugod in je tudi 

več elementov (slika 7). 

Prostornina kipa se vizualno spremeni s samim premikom lesene ročice. Če jo dvignemo, 

deluje prostornina nekoliko večja.  

Prostor je dinamičen in so uporabljeni večinoma minimalni vezni členi, ki omogočajo sestavo 

forme kipa. Pomembno je omeniti, da je kljub razgibanosti kip v ravnovesju in deluje stabilno, 

tudi zaradi same kompozicije, ki deluje kot tristrana piramida.  

Gibanje je vključeno v kip in omogoča dviganje in spuščanje oljčne veje, ostali predeli so fiksni 

in se težje premikajo. Tako deluje kip bolj čvrsto, kljub temu omogoča blage oblike 

spreminjanja. Ob tem je pomembno omeniti, da je kip namenjen tudi temu, da se ga lahko 

dotika in raziskuje teksturo le-tega. Pri tem se prepusti gledalcu, da se odloči, kako bo denimo 

ročica postavljena in s tem, naj bi izživel svojo potrebo po sovplivu na ta predmet.   
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Svetloba v kipu je zelo prisotna, saj je kip odprte narave. Glede na to, da je sestavljen kot 

palična konstrukcija, omogoča prehod svetlobe iz več smeri. Kip tako deluje svetleje in bolj 

zračno. Obenem nam zaradi svoje sestave daje večji občutek napetosti, kot pa če bi uporabili 

večje ploščate površine, ki bi kip razbremenile napetosti. 

Znanja, ki sem jih pridobil ob preučevanju zgodovine razvoja kiparstva, so občutno vplivala 

na idejo in zasnovo mojega kipa. Posebej sem se navezoval na avtorja, kot sta Rauschenberg, 

Étienne Martin, ki sta delovala že v času 50-ih in 60-ih let 20. stol., saj je bil ravno v tistem 

obdobju prehod med modernizmom in postmodernizmom najbolj neopazen in s tem tudi 

nedorečen. Tako tudi razumemo, da se je tedaj ustvarjal (George H., 2014). Prav tako sem se 

navezoval tudi umetnico iz 90-ih let, Rachel Whiteread, ki se je ukvarjala s takšnim načinom 

izražanja, preko svojih kipov. Kip se lahko dojema kot visoko modernističen, saj ima več 

modernističnih lastnosti kot pa popartističnih. Predvsem zato, ker deluje asketsko, saj so 

uporabljeni preprosti in cenovno dostopni materiali. Prevladuje les, ki je naravni material in ni 

industrijsko obdelan, le žagan in počiščen, ter železni elementi, ki so industrijsko izdelani, zato 

pa tudi cenovno lažje dostopni kot morda drugi. 

2.2.4 Analogija s potlačem in filozofskim delom 

Pri ustvarjanju tega kipa sem uporabil več vrst lesa in kovin. Kombiniranje teh dveh materialov 

mi je omogočilo sestaviti minimalističen kip z ekspresionističnimi elementi, ki so predvsem 

prepoznani na lesenih elementih in tudi v sami kombinaciji lesa in kovine. Pomembno je to, da 

je bil izbor materialov premišljen v smislu iskanja dveh kontrastnih materialov in iskanja nekih 

skupnih prostorov, preko katerih bi materiali ustvarili svojevrsten likovni dialog in ob tem 

likovno ponazorili želeno konceptualno sporočilo.  

 

 

 

__________ 

Analogija*: pojav, ki postane zaradi sorodnih, vzporednih vzrokov (skoraj) enak drugemu pojavu: problemi v 

znanosti imajo analogije tudi v umetnosti; iskati, najti analogije/medsebojna, očitna analogija; nastati, razlagati 

si, sklepati po analogiji. Vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=analogija&hs=1. 
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V tem primeru je les dojet kot topel material, organskih oblik, ki daje gledalcu občutek 

prizemljenosti in topline in tudi neke vrste mirnosti, saj nas les spominja na gozdove. Na drugi 

strani je kovina, ki deluje hladno in ostro, ter anorganske oblike. Kovinski deli povezujejo 

organske elemente. V tem kipu, na simbolni ravni, predstavlja les obdobje modernizma, 

natančneje visoki modernizem, abstraktni ekspresionizem, kjer so prevladovale prvinske in 

bolj organske forme. Kovinski deli so z njihovo geometrijsko dovršenostjo, simetričnostjo in 

industrijskim izdelovanjem lahko postavljeni v vlogo, da predstavljajo postmodernizem, 

natančneje pop art, saj kot material vključuje elemente, ki so zajeti tudi v tem obdobju. 

Predvsem ta značilnost, da so dostopni širši množici ljudi. Kip in njegov koncept o »koncu 

umetnosti« povežemo kot analogijo s potlačem. Potlač v smislu destrukcije predmeta. Na 

simbolni ravni je koncept razbil kip do samega bistva in elementarnega. Primerjava je smiselna 

zaradi njenega kontrastnega sporočila in tudi mehanizma, preko katerega je prišlo do te faze. 

Na eni strani imamo kolesje zahodnih civilizacij, ki analizira do potankosti neke simbole in 

sporočila in jih nato sestavi v želen koncept. Na drugi strani imamo primer plemena ameriških 

staroselcev Kwakwaka'wakw, katerih kulturna tradicija ritualnega uničenja je tako močna, da 

je preživela do današnjih dni. In kjer je gospodarski sistem obrnjen na glavo v primerjavi z 

zahodnjaško logiko kapitalizma. Predvsem zato, da »gledalec« dvomi o pravilnosti prve in 

druge možnosti in ugotovi, da je še veliko drugega in neznanega. S tem se odpirajo nove 

možnosti, tako pri ustvarjanju kot pri sestavljanju konceptov in nenazadnje oblikovanju novih 

skupnosti.  
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Slika 7: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Detajli kipa I: α = 63° β = 

60° γ = 57°. Vir: Avtorjev osebni arhiv. 

 

 

 

Slika 8: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Detajli kipa II: α = 30° β = 

90° γ = 60°. Vir: Avtorjev osebni arhiv.  
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Slika 9: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Detajli kipa III: α = 53° β = 

90° γ = 37°. Vir: Avtorjev osebni arhiv. 

 

 

 

Slika 10: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Detajli kipa IV: α = 45° β 

= 45° γ = 90°. Vir: Avtorjev osebni arhiv. 
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Kako materiali vplivajo na dojemanje kipa, tako na konceptualnem nivoju in nivoju forme?  

»Danto pravi, da se je zavest pričela pojavljati v sredini sedemdesetih, in sicer med 

moderno in sodobno umetnostjo. Sodobna umetnost nima občutka, da je preteklost nekaj, 

iz česar mora biti osvojena osvoboditev, niti nima občutka, da je sama kot umetnost sploh 

drugačna od moderne umetnosti na splošno. Paradigma sodobne umetnosti je po njegovem 

mnenju paradigma kolaža, kjer se srečujejo različne realnosti. Vendar pa princip kolaža 

predpostavlja ločenost področij, disciplin, zvrsti, medijev, realnosti itd. Princip kolaža se 

pravzaprav sklada s konceptom multikulturnosti, ki je bil razvit na osnovi ameriške 

situacije, kjer različne kulture živijo skupaj znotraj ene družbe« (Tratnik, str. 384). 

Prav s tem citatom si lahko pomagam pri razlagi dojemanja kipa. Gre za neko vrsto kolaža iz 

različnih lesenih delov, razlikujejo se po sami vrsti lesa in tudi po velikosti in obliki. Povezujejo 

jih kovinski predmeti, z minimalnimi posegi. S tem sem skušal ohraniti preprostost in 

prvinskost kipa. Konceptualno lahko to razumemo kot povezovanje različnih teorij, 

razmišljanj, sporočil in argumentov v neko skupno celoto, ki nam tako predaja neka večplastna 

sporočila in spodbudi v nas nepričakovana občutja in vprašanja. Forma kipa je celovita in 

zaključena, v kolikor je kip postavljen kot na (sliki 16), kljub temu, da so za samo formo 

uporabljeni le bistveni elementi. To, da so smiselno in dinamično sestavljeni v celoto, 

pripomore k zadostnemu številu informacij, da dojemamo ta predmet kot kip. Zaradi enostavne 

sestave deluje kip nekoliko bolj napet, kot bi bil sicer, ter zaradi ožje strukture in prevladujočih 

valjastih teles dobimo posredni občutek stabilnosti in ob tem neko napeto, toda neškodljivo 

formo. S tem ko sem kipu dodal še gibljivi element, sem želel razbremeniti kip te prvotne 

napetosti, ki jo lahko gledalec »razbije« s tem, ko lahko premakne palico v stoječi položaj oz. 

spusti v poševni položaj. Ter tudi to, da lahko otipa strukturo kipa in raziskuje razliko v sestavi 

različnih vrst lesa in se dotika kovinskih predmetov in s tem lahko bolje dojame snovnost kipa 

in tudi obliko. S temi dodatki, ki delujejo nepomembni, v bistvu kip izpopolnjuje določena 

merila, ki so se razvijala v 20. stoletju in jih danes imamo za samoumevne, toda včasih ni bilo 

tako. Kot recimo to, da je v kip vključeno gibanje. To je tipična modernistična poteza iz časa 

Duchampovega kolesa in redefinicije, kaj pravzaprav je umetnost in vloga umetnika.  
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Slika 11: Marcel Duchamp, Kolo Kolesa 1913–1914. 

Strukturna postavitev kipa lahko spominja na obdobje konstruktivizma iz 30-ih let 20. stoletja. 

Pop art se pojavi v kovinskih elementih, ki so produkt industrijske izdelave, kar omogoča 

cenovno dostopnost le-teh. In seveda celosten kip dojemamo kot pop artističen, saj je izdelan 

iz cenovno dostopnih materialov in bi ga lahko skorajda vsak sestavil. Tako dojamemo, kako 

se v bistvu prepletata modernizem in postmodernizem, tako na ravni forme kot tudi koncepta, 

le da so slednji pri postmodernizmu bolj izčiščeni in poudarjeni. Vsa sporočila, ki so jih 

umetniki že v času modernizma uporabljali pri svojih delih, so kasneje v postmodernizmu le v 

izčiščenih oblikah in bolj natančno, torej le po eno sporočilo v enem delu, uporabili in poudarili 

v svojih delih. 
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Referenčni umetniki: 

Robert Rauschenberg je bil ameriški slikar in grafik, katerega zgodnja dela so bile predhodnice 

pop arta. Znan je po slikah, ustvarjenih v 50-ih letih 20. stoletja, in so poimenovane 

»Kombinirane poslikave«. Zanimive so bile zaradi kombiniranja različnih materialov v sama 

dela. Tedaj je to veljalo za nekaj novega in je napovedovalo pop art. Prijateljeval je s prav tako 

pomembnim slikarjem, Jasperjem Johnsom, ki je tudi pripomogel k razvoju neo-avantgarde 

(Branden W. J., str. 28). 

 

Slika 12: Robert Raushenberg, Bela slika, 1951. Olje na platnu. Štiri okvirjene plošče, 36 x 36 cm in vsak; 72 x 72 cm v 

celoti. Vir: Collection of the artist, New York. 

Delo Bela slika je neposredno povezano s konceptom o prazni točki – niču oz. »koncu 

umetnosti«. V tem obdobju je bila takšna poteza iz strani umetnika zelo nenavadna in 

inovativna. 

  



40 
 

 

Slika 13: Rober Rauschenberg, Postelja, 1955. Olje in svinčnik na blazini, prešiti odeji in rjuho na lesenih podporah, 191.1 x 

80 x 20.3 cm. 

Podobno delo, ki je prav tako ključnega pomena pri prehodu med visokim modernizmom in 

pop artom, je slika Postelja iz leta 1955, saj je Rauschenberg barve uporabil na 

ekspresionističen način in vključil nenavadne materiale v sliko. Lahko bi rekli, da slikar delno 

poseže v kiparstvo pri kombiniranju teh barv in predmetov. Na pop art se namiguje s tem, ko 

uporabi vsakodnevne predmete, ki ponazarjajo takratno krizo, ki se je pojavila v povojnem 

obdobju (Tratnik, str. 372). 

Rachel Whiteread je znana britanska umetnica, rojena leta 1963. Pomembna je zaradi svojih 

del, kipih v različnih tehnikah odlitin. Pomembna je tudi zaradi svojih ogromnih odlitkov 

negativov prostorov. Na (sliki 14) je primer zlitin negativa knjižnih polic. Naredila je tudi večje 

odlitke, kot npr. negative sob in tudi negative hiš itd. Je prva ženska dobitnica Turnerjeve 

nagrade, leta 1993. Med njenimi pomembnejšimi deli je kip The Judenplatz Holocaust 

Memorial, nastal leta 2000 in postavljen na Judovskem trgu na Dunaju.  
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Slika 14: Rachel Whiteread, Brez naslova (Knjižnica), 1999, zobna malta, polystiren, steklena vlakna in železa. 3,7 x 5,3 x 

2,4 m. Vir: Hirshhorn museum and Sculture Garden, Washington, D.C. Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2000. 

 Izbrani kip je primeren kot referenca za moj kip, saj ga lahko razumemo kot prazen nič, saj je 

negativ tistega, kar nas po navadi zanima v knjižnici, v tem primeru knjig. Prav to je tudi namen 

mojega dela, da bi zaobjel tisti del umetnosti, o katerem se po navadi ne sprašujemo v prvi 

vrsti. Menim, da je v tem delu umetnica dokazala, da je razumela tematiko »konca umetnosti« 

in jo zelo natančno in v svojem slogu predstavila (Pesenti, 2010, str. 31). 

Henri Étienne Martin, Francoz, rojen leta 1913, umrl leta 1995, je veljal za ne-figurativnega 

umetnika. Njegovi kipi so v večini ustvarjeni iz lesa in mavca. Po preživeti drugi svetovni vojni 

v Franciji je 20 let kasneje, leta 1966, prejel prvo nagrado na triintridesetem Beneškem bienalu 

v Italiji. Leta 1968 je postal profesor na École nationale supérieure des Beaux-Arts v Parisu. 

 

Slika 15: Henri Étienne-Martin, Poklon Berniniju, 1954. Les (akacija), 115 cm. Vir: Amman idr. (1991).  
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V tem delu je avtorju uspelo upodobiti minimalističen prehod, ki se je dogajal v tistem času, in 

sicer med abstraktnim ekspresionizmom, minimalizmom in pop artom. Umetnik je moja 

referenca, saj menim, da je primeren kip za razlago teorije o »koncu umetnosti« in razumevanju 

bistva tistega obdobja (Szeemann H., ..., str. 68). 

V svojem kipu sem zajel teoretična dognanja, ki so predstavljena v prvem delu naloge. Pri tej 

interpretaciji mojega dela je pomembno poudariti, da so to moja osebna stališča, ki jih skušam 

čim bolj objektivno predstaviti, toda pomembno je razumeti, da kip dopušča popolnoma svojo 

interpretacijo le-tega na vseh ravneh, tako teoretičnih kot na ravni likovne analize, 

interpretacije. Pravzaprav je bil moj izziv ustvariti kip, ki bi predstavljal iluzijo na »nič – prazno 

točko – praznino«. Torej abstrahiran kip, ki nas težko spominja na karkoli in lahko prebuja v 

nas neke konfuzne občutke nedokončanosti, ki jih danes nismo več vajeni, saj smo obdani s 

komercialno umetnostjo, ki nas razvaja v svojem blišču in dodelanosti izčiščenih površin. Vse 

je dorečeno, nič ni prepuščeno naključju, vse se nadgrajuje, poenostavlja, prilagaja potrebam 

kupcev, vse je podrejeno kapitalu. S pomočjo mojega umetniškega izdelka – kipa skušam 

oponirati temu in je zanimiv izziv – ideja, da se ustvarijo reči, ki ponazarjajo praznino kot čisto 

domišljijo. Prepustil sem se intuiciji, da sem se preko nje odločil, kako bi v grobem bila videti 

sama forma. Vse skupaj sem povezal in preko minimalnih spojev med elementi dokončal kip. 

Osnova mojega umetniškega izdelka je ideja visokega modernizma, saj mi je osebno bližje. 

Moj namen je bil predstaviti stališče z vidika, da kip reprezentira konec visokega modernizma 

in nakazuje prehod na pop art. Ta izziv sem skušal preko dosedaj osvojene likovne govorice s 

področja kiparstva prikazati na kipu – svoja razmišljanja, dojemanja, dvome. Pri samem izboru 

kiparskega dela sem si dognano, z analizo teorije in novimi spoznanji, to postavil kot kiparski 

izziv. Naprednejši umetniki so v 20. stoletju skušali opredeliti čim več slogov in stilov samo 

zato, da bi bili poklicani za predstavnike – pionirje teh stilov, zato pa niso poglobljeno 

raziskovali drugih kombinacij in možnosti v tem istem stilu. Zdaj je od nas odvisno, kako dobro 

bomo proučili določeno področje.   
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Lahko rečemo, da so si želeli v popolnosti podrediti razvoj umetnosti, kar je danes popolnoma 

nemogoče zaradi hitrosti spreminjanja tehnologije in tehnik izražanja, saj večinoma potekajo 

na abstraktni ravni in nenazadnje robotika prevzema vedno večji pomen v tem stoletju. Kot 

nasprotje temu sem želel, v vlogi neo-avantgardista, postaviti kip v bran pred tehnološkimi 

stvaritvami in opozoriti na visoki modernizem in lepoto ter globino le-tega. Material, ki 

prevladuje v kipu, je les. In sicer sem ohranil primarne forme lesa, kot ga najdemo v naravi in 

preko likovnih spremenljivk velikosti in števila izrazil neko formo, ki bi ponazarjala posredno 

povezave z mojim teoretičnim delom naloge, torej koncem umetnosti. Osredotočil sem se na 

vzrok sprememb na področju izdelave predmetov v 20. stoletju in konec 19. stoletja. Torej 

prehod iz obrtništva v industrijsko izdelovanje in danes robotsko izdelovanje. Po tem kontekstu 

sem se odločil, da izkoristim današnje stroje, orodja, ki so relativno finančno dosegljiva v 

večini in jih uporabim za oblikovanje svojega kipa. Les sem rezal z motorno žago, le v redkih 

primerih z ročno žago in tudi z žepnim nožem. Za vrtanje lukenj v les sem uporabil industrijsko 

izdelane svedre in stroj za vrtanje, torej nisem ročno izvrtal luknje, kot so včasih to počeli 

obrtniki. Preko teh odločitev sem skušal opazovati, kaj vse imam na razpolago in da je 

popolnoma odvisno od posameznika, kako bo opravil določeno delo. Na razpolago sem imel 

večinoma stroje, saj obrtniško orodje ni več toliko v uporabi. Kot vezne člene sem uporabil 

vijake, navojne palice, matice in podložke. Ti naj bi predstavljali moj komercialni del kipa oz. 

pop artistični del, saj so lahko vijaki prispodoba za pop art, zelo so si podobni med sabo, so 

dostopni množici. Posredno sem ugotovil, da pop art povezuje prejšnje ugotovitve visokega 

modernizma oz. s pomočjo pop arta povezujem simboliko modernizma, ki bi sicer bila nekoliko 

manj zanimiva. Pri tem si priznavam, da ne bi zmogel tudi iz finančnih razlogov ustvariti kip 

kot neki produkt reči, narejenih z ročnim orodjem, saj je predrago in zahteva veliko več časa 

kot s temi stroji. V glavnem sem iskal ravnovesje med dvema konceptoma in dal prednost 

predvsem »modernističnemu« pristopu, čeprav »postmodernizem« služi kot vezivo mojega 

dela in pravzaprav omogoča likovni dialog med različnimi vrstami lesa, tako po strukturi kot 

po obliki in velikosti.   
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Tudi preko forme sem skušal zajeti nič in kritično vključiti čim več dejavnikov, ki bi zajemali 

20. stoletje. Kompozicija kipa je piramidalna in sestavljajo jo enostavni trikotni liki, ki so med 

seboj povezani. Iz matematičnega vidika je kip podoben tetraedrični obliki. Po sami strukturi 

deluje kip enostavno in stabilno. Uporabil sem različne vrste lesa s posameznimi lastnostmi, 

na ravni teksture, sestave, oblike, barve in velikosti ter mase. Lahko se opazi tudi prvine 

konstruktivističnega sloga, ki so del modernizma in pa denimo linije, ki so dosežene s 

spojenimi kosi lesa, kar deluje ekspresivno in nedodelano. To daje kipu večjo organskost. Iz 

kiparskega vidika je za kip pomemben prazen prostor, ki dopušča, da kip diha in da pridejo do 

izraza posamezni elementi, ki so vključeni v kompozicijo. Gre torej za igro napetosti in prostih 

prostorov, ki iščejo neko ravnovesje preko kompozicije in izbora materialov. Zanimive so tudi 

različne barve, ki se pojavijo zaradi različno uporabljenih elementov lesa in s tem dobimo več 

različnih odtenkov lesa, ki se le v blagih odtenkih razlikujejo med sabo. Denimo tudi to, da je 

kip gibljiv v enem delu. In sicer oljčni kos lesa, ki je pritrjen na orehov les, se lahko dviga in 

spušča. To lahko vsak gledalec sam presodi in spremeni lego lesene ročke. S tem je kip 

konceptualno bližje postmodernizmu, saj se v času modernizma ni smelo dotikati kipov in 

likovnih del, razstavljenih v galerijah, muzejih itd. V kolikor nadaljujemo, lahko dodamo, da 

ko sem vključil železo kot vezni člen oz. material z dodatnimi funkcijami, kot so nosilnost, 

prevodnost in iz likovnega vidika hladnost, distanco od topline, ki nam jo daje les, sem 

predstavil odnos med anorganskimi in organskimi predmeti. Pri tem sem dodal dve tesarski 

sponi, in sicer industrijsko izdelani. Ena je popolnoma nova, druga že zarjavela, tako da sem 

tudi tu zajel neki razpon, kako uporabiti železo kot likovno izrazni material. Ob tem sem 

uporabil še kotnik, nekaj kovinskih ploščic, tečaj za dviganje veje ter dve objemki.   
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Slika 16: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Vir: Avtorjev osebni arhiv.  
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3 Zaključek 

3.1 Sklep:  

Modernizem je likovno izražanje razvijal do ekstremne točke v primarnih občutkih in po nekih 

primarnih smernicah posameznih umetnikov. S tem je zaključil z razvojem umetniškega 

izražanja, ki se je razvijal že od srednjega veka. Ko so umetniki raziskovali svoja primarna 

občutja in jih izražali, so omogočili, da so se lahko razvijale le nove oblike izražanja in tudi 

drugačen način dojemanja umetnin in samega izražanja. Ključnega pomena je razvoj 

konceptualne umetnosti, ki je bil pogojen z množično proizvodnjo izdelkov, kar nam dokazuje, 

da nov način gospodarstva in novi načini življenja posredno vplivajo na umetnost in na 

dojemanje le-te. No, z Duchampom in njegovim pisoarjem smo vsi poenoteni, da velja za 

začetnika konceptualne umetnosti, kjer za pravilno razumevanje umetnine potrebujemo 

dodatno razlago oz. znanje, ki nam razloži, kaj vidimo. Nekateri že Duchampov podpisan 

pisoar, leta 1917, opredeljujejo kot konec umetnosti. Tedaj prvič pride do miselnega preskoka, 

da to, kar vidiš, ni tisto, kar vidiš, temveč je samo simbol za razumevanje nečesa drugega, je le 

opora pri nekem opozorilu, sporočilu itd. Sam menim, da to lahko drži. Toda pomembneje se 

mi zdi to, da so šele po 30–40 letih od tega dogodka umetniki večkrat iz različnih konceptov, 

razlogov prišli do podobne ugotovitve kot tedaj Duchamp. Šele tedaj  lahko konkretno 

govorimo o nekih spremembah v mentaliteti na področju umetnosti, ker dobimo argumente iz 

več različnih področij, ki pravzaprav potrjujejo podobno. Seveda je mišljen konec umetnosti le 

retorično, saj vemo, da je umetnost taka stroka, ki bo težko kdaj končana, mišljeno je le, da je 

konec z nekim tradicionalnim načinom dojemanja umetnosti, kar pomeni, da imamo več resnic 

v enem delu in hkrati več možnosti dojemanja nekega likovnega dela. Umetniki so razvijali 

nove smeri in odkrivali izrazne možnosti, tako na področju modernizma kot postmodernizma. 

Ob tem, da tudi danes spremljamo ogromen napredek na področju tehnologije in družbenih 

sistemov, tako da posredno močno vplivajo na načine izražanja, ki hkrati odvzemajo neke 

praktične izrazne možnosti in obenem jih ponujajo na abstraktnejši ravni. To posredno vpliva 

tudi na ljudi, saj postajajo vedno bolj miselno angažirani in motorično okornejši, kar dokazuje, 

da je za nas takšen razvoj dvorezen meč. Išče se ravnovesje med teoretičnim in praktičnim 

delom, sicer lahko ponovno pademo v kolesje idealizmov, totalitarizmov ...   
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Razliko med tema dvema poloma lahko poenostavljeno razložimo preko primera dveh 

konceptov oz. dveh načinov dojemanja umetnosti. Prvi, visoki modernizem, je bil bližji ljudem, 

ki se ukvarjajo z umetnostjo na poglobljeni ravni in terja od njih že kar nekaj predhodnega 

znanja, da sploh lahko dojamejo pomen in sporočilo umetnine. Drugi, bolj pop artistično 

naravnan, je tako konceptualno zastavljen, da ga lahko razume večina brez predhodnega znanja 

in občutka za umetnost. Za ti dve obdobji je zanimivo to, da sta si med seboj zelo podobni in 

hkrati različni. V bistvu sta si na konceptualno-praktični ravni komplementarni. Obe temeljita 

na nekih primarnih zaznavanjih, le da sta do tega prišli po popolnoma različni poti. Visoki 

modernizem je prišel postopoma do te faze preko izčiščevanja forme in izraznih gest, do tega 

ekstrema, da so občutja, misli umetnika izražene na podzavestni ravni in predstavljajo neko 

univerzalistično sled človeških sporočil. Torej lahko povzamemo, da je prišel umetnik do te 

točke izražanja, da lahko izraža svojo podzavest in gledalci to občudujejo v njegovih likovnih 

delih. Pop art pa je prišel do svoje pozicije preko zavedanja, kako deluje človeško mišljenje in 

dojemanje predmetov in barv na podzavestni ravni, ter kakšen vpliv imajo na ostale in na 

množice. To so izkoristili in ga poenostavljenega in dodelanega uporabili v novih konceptualno 

naravnanih delih. Sprva imamo občutek, da gre za čisto enostavna likovna dela, ki ne terjajo 

vešče roke in vaje, temveč le dobre ideje in kritike na kakršnokoli temo, ki  je v tistem trenutku 

popularna. Ker je tako izčiščena in, lahko bi rekli, dvolična, jo »razumejo« skorajda vsi, toda 

le redki se zavedajo manipulativnega ozadja, ki se skriva za temi deli, na katera nas opozarjajo 

umetniki že od samega začetka. Ostaja tudi paradigma, da je visoki modernizem namenjen 

elitarni družbi, saj nimajo vsi časa dojeti postopnega razvoja umetnosti, in da je pop art 

namenjen prav tem, ki nimajo časa in je takorekoč umetnost za preproste ljudi. S pomočjo 

popularne umetnosti smo umetnost približali množicam in le-te se lahko igrajo z njo, jo uničijo, 

jo skušajo preoblikovati, izboljšati in posredno vseeno dobimo nove slogovne »kombinacije«, 

ki jih nato lahko uporabimo za nove slogovne trende, lahko pa preprosto preidejo v pozabo. 
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Ker nenehno govorimo o »koncu« umetnosti, smo vključili ne le konceptualno razumevanje 

le-te, ampak tudi analogijo na »konec« kot nekakšno ogledalo zahodnjaške umetnosti, ki meni, 

da počne nove reči, vendar ne opazi, da to že obstaja le v drugačnih oblikah. Kaj se je zgodilo 

z visokim modernizmom in pop artom? Pravzaprav se je tedaj žrtvovalo vse  praktično znanje, 

ki so ga pridobili modernisti, da se oblikujejo nova obdobja, konceptualno smiselna, ki bi bila 

razumljena množično in ne več le izbranim vrstam. Seveda ni tako enostavno, toda lahko bi 

dojeli, da so takratni umetniki morda samoiniciativno, morda zato, ker sicer ne bi mogli 

drugače uspeti, iskali nove izrazne možnosti in res žrtvovali predhodna znanja, da naredijo 

umetnine likovno bolj dojemljive, konceptualno nekoliko zahtevnejše, kot jih je lahko dosegal 

visoki modernizem. Staroselska plemena v severozahodni Ameriki poznajo ritual, poimenovan 

potlač. Pri tem ritualu se vsako leto žrtvuje pomembne in lepo izdelane predmete, da bi prosili 

bogove za zaščito in odstranitev zlih duhov iz njihovih duš, tako da ne bi prišlo do nepotrebnih 

nesreč. Na konceptualni ravni so ta plemena povezana z naravo in spoštujejo zakone narave. 

Glede na njihov ritual lahko sklepamo, da gre za nekakšno letno duhovno očiščenje, ko preko 

nekih izdelkov izrazijo vsa svoja neizražena  mnenja in čustva v tem delu in nato jih žrtvujejo 

za prečiščenje duha ter pridobijo višje spoštovanje s strani plemena. Tako so bolj varni, zdravi 

in sproščeni, kar jim verjetno koristi tudi za preživetje.  

Podobno lahko razumemo tudi umetnike danes. Le da ne žrtvujejo svoje umetnosti, temveč 

svoje koncepte. Glede na to, koliko umetnin ustvarjamo danes, je skorajda »Sizifovo delo«, kar 

počnejo umetniki, in četudi imajo dobre koncepte zaradi množičnosti le-teh izgubijo na 

vrednosti. Torej, postmodernizem lahko razumemo kot nekakšno ogromno pralnico 

neizrečenega oz. bolje kot nekakšen sistem posredne in neposredne likovne terapije, ki 

izboljšuje, morda tudi v negativenm smislu, naš vsakdan in nekako deluje kot mazivo v 

neokapitalistični družbi in sistemu. To bi dojeli kot neko duhovno zorenje populacije, ki se 

zorenja niti ne zaveda.  
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 Čeprav ta del populacije »duhovno dozori« in se zaveda svojih dolžnosti do sebe, ostalih in do 

spoštovanja svojega okolja, to ne bo zadostovalo, ker drugod po svetu ni enake »duhovne 

stopnje razvoja in razumevanja« v splošnem. Prihajalo bo do dialoga med koncepti in teorijami, 

ki se med seboj razlikujejo, kar bo verjetno še naprej vplivalo na prihodnjo umetnost. To sem 

imel v mislih tudi pri svojem kipu. Uporabil sem tudi različne kovinske dele, ki se razlikujejo 

po tem, kako so bili oblikovani, s kakšnimi stroji in načinom dela. Vse to pa so posredniki 

različnih konceptov dela, ki se med seboj prepletajo danes. Z vidika forme pa se izraža kot 

zanimivo likovno delo, saj je ta kip večplasten. Gledalec lahko različno dojame likovno delo. 

Lahko vidi le kup lesa in železja, lahko opazi način izdelave, lahko se bo ukvarjal s 

konceptualno prepletenostjo likovnega dela. Skratka od modernističnega do 

postmodernističnega pogleda, kar lahko označimo kot ogledalo našega dojemanja in znanja. 

Ena od osnovnih poslanstev umetnosti je, da nam postavi ogledalo, da lahko popravimo, česar 

ne vidmo oz. nismo opazili, da je tako, kot je. Po drugi strani pa je tudi sinteza mojega znanja 

in razvoja dojemanja likovnih del, likovnega jezika in kot izziv, kako iskati ravnovesje med 

teorijo in prakso v likovni nalogi. Ob tem je zanimivo to, da lahko naredimo neko hipotezo, 

kaj bi se zgodilo, v kolikor bi se ta kip s tem konceptom res pojavil v vlogi neo-avantgardne 

umetnosti in bil opažen s strani komercialnega kapitalizma. Hipotetično lahko predpostavimo, 

da bi preko neke neo-avantgardistične novitete, ki bi bila postavljena v idealne okoliščine in 

čas, vplivali na druge umetnike in aktualne tematike, da bi v najboljšem primeru prešla iz neke 

alternativne umetnosti v »past-mehanizem« neokapitalistične mreže, kot razlaga Groys. In s 

tem bi celoten komercialni sistem spodbudili – prisilili, da bi v tistem obdobju 2–3 let (v času, 

ko bi to veljalo za noviteto, aktualen slog itd.) temeljil na naravnih materialih oz. materialih, ki 

potrebujejo minimalne kemijske in druge industrijske obdelave.   
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Posredno bi dolgoročno manj škodili okolju in proizvajali manj naravi strupenih odpadkov. In 

to takrat, ko bi jih proizvajali v tovarnah in takrat, ko bi jih potrošniki odvrgli, obrabili. 

Predvsem bi služilo kot opozorilo na to, da se v 21. stoletju moramo zavedati, da smo odgovorni 

za onesnaževanje in da smo mi tisti, ki moramo preko tehtnega razmisleka odločati, kaj in koga 

spodbujati ... In morda bi tudi drugi začeli po tem principu presoje dojemati ta sistem in bi 

lahko neokapitalistični sistem obrnili v svoje dobro že samo s tem, da bi bili vsi pozorni na to, 

s katerimi materiali bi nadaljevali v prihodnosti oz. vsaj zmanjšali na minimalno porabo vse 

snovi, ki so okolju škodljive in nevarne. 

 

Slika 17: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Detajli kipa V: Kip 

vključuje gibanje, in sicer na levi strani kipa lahko opazimo, da je oljčna veja pričvrščena na kos orehovega lesa. Oljčni kos 

lahko tako poljubno dvigamo in spuščamo. To lahko storijo vsi gledalci. Vir: Avtorjev osebni arhiv.  
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Slika 18: Kip med visokim modernizmom in pop artom, les in železo, 50,5 cm x 38,3 cm x 39 cm. Detajli kipa VI: Značilnost 

tega kipa je, da dopušča, da se ga vsi gledalci dotikajo. Vir: Avtorjev osebni arhiv. 
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