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POVZETEK 

 

Diplomsko delo je razmišljanje o procesu nastajanja kiparskega dela. Danes lahko v nastajanju 

kiparskih tvorb skoraj popolnoma svobodno izberemo materiale in procese. Pomembno vlogo 

ima tudi naključnost in nenadzorovanost v obdelavi ter umetnikovo poseganje v umetniško 

delo. Skupni imenovalec, ki povezuje nalogo, se odraža v odgovorih na vprašanja: 1) kako 

kiparski proces vpliva pri nastajanju kiparske forme, 2) kako izbira mehanskega vmesnika 

vpliva na kiparsko formo in 3) kako izbira materiala vpliva na proces nastajanja kiparskega 

dela. Zanimal me je proces nastajanja dela, ki temelji na drugačnem pristopu, s pomočjo 

mehanskih vmesnikov. Poiskala sem primere del, kjer je proces nastajanja umetniškega dela 

drugače zasnovan ali bodisi vključuje mehanske vmesnike kot del končne forme.  

Praktični del diplomskega dela vključuje moja dela in interpretira moje izražanje. Pri 

ustvarjanju kiparskega dela v sklopu projektov pri kiparstvu, pod mentorstvom prof. Romana 

Makšeta. sem prišla do zanimivega načina oblikovanja mehkega materiala – gline, ki temelji 

na uporabi mehanskih vmesnikov, ki sem jih iz domače kuhinje prenesla v kiparski atelje. Delo 

je sestavljeno iz več abstraktnih elementov, ki so se množili in dopolnjevali osnovno 

kompozicijo. Problematiko razširjam tudi na umeščanje lastnega kiparskega dela v okolje. 

Vključujem interier, eksterier v povezavi z naravo in urbanim okoljem. 

 

KLJUČNE BESEDE 

proces, mehanski vmesnik, kiparska forma, material 

 

 

  



  

 
 

MECHANICAL INTERFACES AND FORMATION OF A SCULPTURE 

ABSTRACT 

 

My diploma thesis is a reflection on thinking about the process of creating a sculpture. 

Nowadays, our choice of materials and processes to create a sculpture is almost entirely free. 

Randomness and lack of control in processing as well as the artist’s interference with the work 

of art all play an additional part. The common denominator of the task lies in the answers to: 

“How does the sculpting process influence the creation of the sculpting form?”, “How does the 

choice of a mechanical interface influence the sculpting form?”, and lastly “How does the 

choice of material influence the process of creating a sculpture?” I was, therefore, interested in 

the process of creating a sculpture that is based on a different approach – by using mechanical 

interfaces. I searched for instances, where the process of creating a work of art is either 

designed differently or includes mechanical interfaces as part of its final form. 

 

The practical part of the thesis includes my works of art and interprets my expression. While 

creating the sculpture within the framework of sculpture projects mentored by Prof. Roman 

Makše, I have come up with an interesting way of transforming the soft material that is clay, 

by means of mechanical interfaces that I have transferred from my home kitchen to the 

sculpture studio. The thesis consists of a number of abstract elements, which multiplied and 

supplemented the basic composition. I am also expanding the issue to fitting one’s own 

sculpture into one’s own surroundings. I am including the interior and the exterior in 

connection with nature and the urban environment. 

Key words: process, mechanical interface, sculpting form, material 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 UVOD  

Orodje je podaljšek in posebna sposobnost roke, ki spremeni njene naravne moči in 

zmožnosti. Kadar vešč uporabnik uporablja sekiro ali nož, o roki in nožu ne razmišlja kot o 

dveh različnih in ločenih entitetah; orodje je postalo del roke, spremenilo jo je v popolnoma 

novo vrsto organov, v orodje - roko. (Pallasmaa, 2012) 

Smisel teoretičnega dela je v delih izbranih avtorjev poiskati in predstaviti drugačen 

pristop do nastajanja kiparskega dela. Danes lahko v procesu nastajanja svobodno izberemo 

način in material, da uresničimo zadani cilj in namen. V diplomskem delu se posvečam 

nastajanju kiparskega dela, pri katerem so ključnega pomena mehanski vmesniki. Ti so v 

mojem procesu nastajanja dela tako pomembni kot za Michelangela kladivo in dleto. Mehanska 

energija je v fiziki energija, ki povzroča gibanje po prostoru. V lastnem procesu nastajanja 

kiparskega dela me zanimajo predvsem “kuhinjski” mehanski vmesniki. Raziskujem področje 

dela, kjer se v procesu odslikava množična produkcija in družba, ki vedno več zavrže ter 

porablja. 

Postavlja se mi mnogo vprašanj o težnjah, ki vodijo do zanimivih rezultatov, ki so na 

meji med umetnostjo in drugimi področji. Izpostavila bom organizacijo E. A. T. in izbrane 

avtorje, ki me na poseben način inspirirajo s svojim posebnim umetniškim izrazom. V procesu 

nastajanja imajo mehanski vmesniki različne vloge. Lahko so funkcionalni, samodelujoči s 

pomočjo električnega motorja ali programa, samouničujoči ali samo končni del forme. Model 

industrijske produkcije ponuja ključ do umetniškega dela in prostega časa. Nekateri umetniki 

imajo stroje za izdelavo svoje kiparske “stvaritve”. Skulpture, ki vključujejo mehanske 

vmesnike, omogočajo gledalcem in umetnikom posebno izkušnjo. V nastajanju lastnih 

kiparskih del sem prišla do spoznanja, kako lahko uporabim zavržen predmet, ki je v procesu 

nastajanja pomemben kot mehanski vmesnik in na koncu kot objekt.  

Cilj diplomske naloge je prikaz drugačnih možnosti z uporabo mehanskih vmesnikov in 

procesov v nastajanju kiparskega dela.  
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2 VSEBINSKI DEL 

2.1 PODOBE NAPREDKA DO ZDAJ 

 

Vse od prve industrijske revolucije, ki se je ponekod pojavila že v drugi polovici 18. stoletja, 

je vprašanje dela in produkcijskih sredstev nenehno v ospredju diskusij o optimalni organizaciji 

družbe. Tržna ekonomija je postala pomemben element, ki mu je uspelo serijsko kljubovati 

večim poskusom sprememb. V preteklih zgodovinskih obdobij; v antiki ali srednjem veku, pa 

so bila v družbi postavljena drugačna pravila, ki so temeljila na simbolnih statusih. Z 

uveljavitvijo kapitalistične ekonomije so se pravila igre spremenila in postala utemeljena na 

kompleksnih omrežjih tržnih vrednosti. Kljub temu je monetarni sistem, kot ga poznamo danes, 

izjemno spremenljiv, negotov in mestoma povsem abstrakten. Znanstveni in tehnološki 

napredek danes mnogo ljudem omogoča lagodnejše in kakovostnejše življenje kot pred nekaj 

desetletji, toda na drugi strani je prav ekonomska logika tista, ki njun napredek običajno 

upočasnjuje. Čeprav živimo v času digitalne revolucije, je še vedno veliko monotonega ročnega 

dela. (Colner, 2018) 

Tržno logiko, neenakost in neravovesje v okolju bomo v tej točki pustili odprto. Osredotočili 

se bomo na zgodovino, ki nas pripelje do avtomatizacije in eksperimentiranja v procesu 

nastajanja kiparskih del. Nagovorilo me je poglavje z naslovom Podobe napredka (Lynton, 

1994), v katerem nam avtor smiselno predstavi čas napredka, kar je brez dvoma izboljšalo 

blaginjo večine ljudi na Zahodu. Nove ugodnosti 20. stoletja, kot je električna razsvetljava, 

telefon, radio, na cesti kočija brez vprege, od leta 1903 tudi letalo itd., je porajalo mnogo 

vprašanj o novem, izgrajenem svetu. Goethe je že sto let pred tem uganil, da bo napredek 

prerasel normalne človeške sposobnosti. “Dirkalni avto, ki ima pokrov okrašen s cevmi, 

podobnimi hropečim kačam eksplozivne sape…dirkalni avto, o katerem se zdi, da ga poganja 

smodnik, je lepši od Samotraške Nike.” Tako je Tomaso Marinetti, italijanski pesnik in 

dramatik poveličeval novi svet mehanske sile. Vzpostavil je posrečeno, poslej znamenito 

nasprotje med industrijskim izdelkom, ustvarjenim v skladu s prej neznanimi merili 

učinkovitosti in moči ter umetniških delom, ustvarjenim po ustaljenih merilih lepote.  

Tratnik (2016) zapiše o renesančnih naturalistih, da so si prizadevali posnemati naravo. Narava 

ni bila model za prerisovanje, temveč kompleks zakonov. Njihov umetnostni ideal je bil 

prepojen s strogim idealom bistvene oblike in skladne zgradbe. Ne gre torej za golo 

posnemanje, temveč tudi za racionalizacijo in celo matematizacijo umetnosti. »Umetniki 15. 
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stoletja so izhajali iz rokodelskega okolja, kiparji in arhitekti v Firencah so bili člani manj 

pomembnega ceha zidarjev, slikarji pa so bili uvrščeni v pomembnejše združenje zdravnikov 

in lekarnarjev. Množile so se delavnice, kjer se je učna doba začela z ročnim delom in ki so 

proizvajale slike, grbe, dela iz gline, zlatarske izdelke itn., arhitekti pa so bili zaposleni z 

gradnjo stavb, izdelavo mehaničnih pripomočkov in bojnih naprav, s pripravljanjem odrov, 

strojev za praznovanja ipd.« (Rossi, 2004) 

Med letoma 1929 in 1931 se je Tatlin ukvarjal z razvojem letečega stroja na človeški pogon, v 

upanju, da jih bodo ljudje nekoč kupovali kot navadna kolesa. Ob nasvetih pilota in zdravnika 

je razvil ogrodje iz upognjenega lesa, kitove kosti, svile in drugih materialov. Človek bi se 

ulegel, nato pa s komolci in podlahtmi poganjal krila in krmilil z njimi. Svoje ogrodje je ukrojil 

po vzorcu kosti in kit kot organsko zasnovan podaljšek človeškega telesa. Gre za resnično 

funkcionalen načrt, a vendar v njem zaslutimo tudi človekove pradavne sanje, da bi letel kot 

ptica, in vse, kar te sanje pomenijo v pogledu gibljivosti, svobode in duhovnih stremljenj. 

(Lynton, 1994) 

Konstruktivizem je kot umetnostna in arhitekturna smer nastal pod vplivi tehničnega razvoja 

leta 1914 v Rusiji, razcvet pa je doživel po oktobrski revoluciji. Suprematizem in 

konstruktivizem sta bila sloga neobjektivne likovne umetnosti, ki ne referira na nobene fizične 

objekte v realnosti. V Rusiji, kjer so se težavam, ki so jih zapustili vojna in oba revolucionarna 

prevrata leta 1917, pridružili državljanski razkol in tuji vdori, so se pač morali osredotočiti na 

praktično stvarnost. V nasprotju z organskimi lastnostmi naravnega sveta sta bila oba sloga 

skoraj matematično natančna. Kvadrati, pravokotniki, krogi in trikotniki so bile prevladujoče 

geometrijske oblike, ki so jih sestavljali v skrbno urejena umetniška dela v različnih tehnikah 

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

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

estetiki strojev in inženirskih gradenj, skladno z usmeritvijo tedanje družbe k industrializaciji 

in tehnološkemu napredku. Konstruktivizem je pokazal, da likovni elementi, kot so črta, barva, 

oblika in tekstura, posredujejo lastno izrazno kakovost, ki ne potrebuje nobenega ujemanja z 

opazovano stvarnostjo. (Lynton, 1994) 
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2.2 POJEM KIPARSTVA V PROCESU SPREMEMB IN DRUGAČNIH 

PRISTOPOV 
 

Jiři Kočica (2010) o kiparstvu zapiše, da s sabo nosi neko izjemno močno simbolno-

zgodovinsko vez, ki zmoti nova teoretska razglabljanja s svojo premočno tradicionalno 

ukoreninjenostjo. Kiparstvo je kot pojem na preizkušnji. Še pred nekaj desetletji se je zdelo, da 

gre za jasen koncept tridimenzionalnega telesa, za prostor in material, za predmetno izkušnjo 

in pomenske povezave.  

Na drugi strani Butina (1995) primerja likovno umetnost z obliko produktivnega mišljenja, ki 

je s posebno pozornostjo usmerjena na vidno področje življenja, na vse tisto, kar je mogoče z 

vidom opaziti, zaznati in zaradi tega misliti, skratka na prostor. Ustvarjalec je običajo usmerjen 

na izbrano področje vidnega in tistega, kar lahko z likovnimi izraznimi sredstvi izpostavi. 

Kiparsko delo in proces je nekakšen presek skozi stanje ustvarjalca napolnjeno s preteklimi in 

sedanjimi “usedlinami” ter pogostokrat nakazano vizijo prihodnosti. 

Muhovič (2007) izpostavlja tiste, ki v povezavi z umetnostjo danes raje govorijo o 

»umetnostnem pogonu« in namerah v obliki projektov in procesov, kakor pa o izkušnjah ter se 

besedi forma spontano izognejo. Izkušnja je primerno in tradicionalno ime za bližnjico do tega, 

kar obstaja zunaj nas in se upira naši zavesti. Ko v umetniško formo, bodisi »artefaktnega« ali 

»procesualnega značaja, vpeljemo izkustvo, ugotovimo večdimenzionalnost forme. Raznolike 

izkušnje se skrivajo pod tkivom osnovnih estetskih izrazov – sistem, čutnost, struktura, simbol, 

intervencija in model. Od antike dalje so ti izrazi menjavali definicijske izveske na besedi 

»forma«. Forma je mnogostranski in mnogoplasten fenomen. Naenkrat se nam forma predstavi 

kot čutna konkretnost, ali kot oblika lepega, lahko se predstavi kot »duhovno bistvo«, ali 

»sistem sestavin« in »načina urejanja delov v celoto«, nato tudi strukture, modela, dogodka, 

procesa ipd. 

Modernost je cenila inovacijo, ki je lahko našla plodna tla v gospodarstvu in je tako podpirala 

napredek. V umetnosti so se slogi menjavali po načelu novosti in inovativnosti. Ta duh danes 

morda odzvanja tudi v zelo priljubljeni metodi »naredi sam«, ki omogoča tudi tistim, ki niso 

nosilci močnega kapitala (katerekoli vrste), da nekaj ustvarijo iz svoje skromne pozicije. 

“Naredi sam” pomeni dostopnost rešitev onstran ustvarjenih potrošniških mehanizmov. Lahko 

gre tudi za spodbudo za pametno uporabo odsluženih ali poceni elementov za nove, praktično 

koristne življenjske pripomočke oziroma načine. (Tratnik, 2016) 
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2.2.1 READY MADE 
 

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

določene tematike. Je doba iracionalnih in radikalnih novosti, osvoboditev oblike, ki se je 

začela razširjati in oddaljevati od tradicionalnih umetnosti. Pojavile so se nove komponente, 

percepcije in teorije umetnosti, poleg tega pa tudi kombiniranje novih stilov s tradicionalno 

umetnostjo, v tem primeru še najbolj s kiparstvom. 

Marcel Duchamp prvič uporabi pojem ready made okoli leta 1914. S tem nazivom je označil 

svoja umetniška dela, nastala z izbiro naključnih predmetov za vsakdanjo rabo brez umetniške 

transformacije. Za njegov prvi ready made lahko označimo Rouede bicyclette (1913), najbolj 

znana pa je zagotovo znamenita Fontana (1917). Prav tako se pojavi pojem objet trouvé, kar 

pomeni najdeni predmet. (Schnell, 2008) 

Ready made in asemblaž sta se posebej razvijala v šestdesetih letih. Praksa ready madea ima 

tendenco negiranja tradicionalnih kriterijev izražanja, obrtniških veščin in estetske kvalitete. 

Na njihovo mesto stopajo postopki izbire, kombiniranja, dajanja nazivov, repliciranja, 

umeščanja neke profane stvari v umetniški kontekst. Takrat polovica umetnikov te generacije  

prekopava  po  odlagališčih  odpadkov  in  starega  železa,  gradbiščih,  trgovinah  z igračami,  

blagovnicah,  demontira  prometne  znake. Umetniki Rauschenberg, Kienholz in Tinguely 

imajo nov odnos do ready madea. Prevladujoče načelo je, da vsakdanji predmeti ohranjajo 

lastno življenje, poreklo in zgodovino.  Predstavljajo življenje samo, kar postane 

najproduktivnejši mit moderne umetnosti. (Ruhrberg, 1998) 
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2.2.2 MEHANSKI VMESNIK KOT KLJUČNI ELEMENT PRI NASTAJANJU 

KIPARSKEGA DELA 
 

Mehanski vmesnik je izraz, ki najbolj elegantno poveže vez med umetnikovim procesom 

ustvarjanja kiparskega dela in nastajajočim kiparskim delom. Mehanski vmesnik ali v 

angleščini mechanical interface se uporablja v računalniškem jeziku. “Interface” je točka, v 

kateri se dva sistema, subjekta srečata in stopata v interakt. 

Likovne tehnike so kombinacija osebnega načina dela in uporabe orodij in materialov. Umetnik 

s svojo občutljivostjo in posluhom za orodja in material ter njihove izrazne in oblikovalske 

možnosti izbira tiste, ki najbolj ustrezajo njegovim namenom. Tehnološko znanje določene 

dobe je vedno pogojevalo tudi likovne tehnike in material, ki so se v vseh časih črpali iz 

tehnoloških možnosti svojega časa. Govorimo lahko o intermedialnosti, ki je danes najbolj 

razširjena praksa ne samo v likovni umetnosti, ampak v umetnosti nasploh. Prav tu pa odigrajo 

veliko moč zmožnosti tehnološkega napredka, kjer je predvsem tehnično izpopolnjen medij 

prevladujoč in odločilen. Še vedno se znotraj umetnosti razvija pravilo, kjer vse notranje 

sestavine umetniškega dela, tako vsebinske kot formalne, gradijo sistem zunajestetskih 

vrednot, ki znotraj umetnin ohranjajo vzajemne odnose. Tako se umetniško delo prepozna kot 

dejanski skupek zunajestetskih vrednot, kjer so materialne ali tehnične sestavine le snovni 

nosilci, prenašalci ali vodniki ustvarjalne energije, torej nosilci pomena. Kljub različnim 

tehničnim zmožnostim ali pogojem pa v pravem umetniškem delu prevladujejo estetske 

vrednote, ki se predvsem v sodobnem času razvijajo iz neposrednih povezav z vsakdanjimi 

življenjskimi vplivi, stiki ali vrednotami. To ustvarja skupek vrednosti, ki dinamizirajo 

ustvarjalno delo in ga vključujejo v sicer mnogo širši gibalni sistem življenjske prakse 

spremljajočega družbenega dogajanja. Umetniška intuicija za likovno delovanje ni 

samozadostna. Likovnik mora obvladati tehnološki postopek, v kolikor ta ne postane 

prezahteven. Pri vsebinsko-formalnih povezavah likovne umetnosti z likovno tehniko oziroma 

tehnologijo (in v skrajnih primerih z znanostjo) lahko govorimo o različnih odnosih: nasprotju, 

dopolnjevanju in sihronosti. Uporabljena likovna tehnologija (kiparjenje v različnih materialih, 

oblikovnje objektov in instalacij, slikanje na različne nosilce, video, računalnik idr.) naj bi 

funkcionirala predvsem kot orodje oziroma svojevrsten mehanski pripomoček. (Gorupič, 

2009) 
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2.3 IZBRANI UMETNIKI IN ORGANIZACIJA – E. A. T. 
 

Moja izbira določenih imen v zgodovini  likovne umetnosti in umetnosti danes ni bila 

naključna. Svojo inspiracijo za lastna dela v zaključnem projektu črpam iz delovanja in 

raziskovanja vseh imen, ki bodo v nadaljevanju izpostavljena. Poglabljanje v zgodovino me je 

pripeljalo do nečesa, kar jaz poimenujem moja intervencija z vpeljavo pripomočkov, orodij - 

vmesnikov. Laszlo Moholy- Nagy, modernistični umetnik, me navdušuje s preprosto idejo, 

kako z odpadnimi materiali in predmeti ustvariti Modulator, ki se na koncu izkaže kot nekaj, 

kar z lastnim gibanjem meče sence in se razširi v zunanji kiparski prostor izven objekta. 

Neprofitna organizacija E. A. T. – eksperimenti v umetnosti in tehnologiji z interdisciplinarnim 

pristopom prepriča z vizijo o združevanju umetnikov in inženirjev. Sodelovanje je včasih nujno 

potrebno, saj umetniki naletijo ali naletimo na problem, ki ga nismo sposobni rešiti.  Jean 

Tinguely se v opusu mojega izbora uvršča zaradi izgrajena stroja, ki s svojim gibanjem ustvarja 

produkt, ki se kaže v obliki risbe. Bistvo, ki ga vidim, je sporočilnost v samorazgradnji in 

samouničenju stroja. Joseph Beuys je videl smisel v zavrženih predmetih, ki jih je uporabil 

zaradi njihove neuporabnosti. Zaradi njegovega drugačnega osebnega pristopa izstopa. Roxy 

Paine je sodobni umetnik, ki s svojimi “printerji” poudari distanciranje od fizičnega poseganja. 

Bolje rečeno, fizično poseganje je prisotno, a iz strani sprogramiranega “kiparskega 

ustvarjalca”, ki brizga umetno maso na tekoči trak. Produkcija nastajajočih gmot je v vsem 

pogledu zanimiva zaradi samega procesa in odnosa do umetniškega dela in pristopa. Boštjan 

Drinovec in Sanela Jahić se dotikata različnih problematik in združujeta različne materiale in 

področja v likovni umetnosti. Skupno jima je mogoče to, da sta kritična do družbenih tem, ki 

jih preko različnih medijev prenašata na gledalce.  

Mehanske vmesnike zasledimo v vseh predstavljenih umetniških delih na takšen ali drugačen 

način. Vsak na specifičen način producira končni rezultat in je pomemben del celotne forme, 

ki v gledalcu vzbuja vprašanja o gibanju, prostoru in času. 
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2.4 LASZLO MOHOLY-NAGY 
 

»Na sprehodih sem našel odpadne dele strojev, vijake, mehanske naprave. Pritrdil, prilepil in 

pribil sem jih na lesene plošče, skupaj z risbami in sliko. Zdelo se mi je, da bi na ta način lahko 

proizvedel prostorski izraz, čelno iz profila, kot tudi intenzivnejše barvne učinke. Svetloba, ki 

je padala na dejanske predmete konstrukcije, je povzročila, da so se barve pojavile bolj živo 

kot pri katerikoli naslikani kombinaciji. Načrtoval sem tridimenzionalne skupke in 

konstrukcije, izdelane iz stekla in kovine. Menil sem, da bodo, preplavljene s svetlobo, prišle 

v ospredje najmočnejše barvne harmonije. Pri poskusih, da bi skiciral to vrsto “steklene 

arhitekture”, sem zadel ob idejo transparentnosti.«  (Passuth, str. 362) 

Zdi se, da izbira konkretnega modernističnega umetnika zahteva obrazložitev – zakaj 

izmed vseh modernističnih umetnikov prav Moholoy-Nagy, ki je primer umetnika svojega časa 

in časa, ki prihaja. Izogibal se je temu, da bi s svojim delom dal močan osebni pečat, ampak je 

razvijal vizualno govorico, ki je razumljiva in dostopna vsem. Še zlasti pomemben pa je njegov 

odnos (afiniteta) do znanstvenih dognanj in tehnologije. V osnovi je bilo delo Modulator 

zasnovano kot pripomoček, s katerim bi si študenti lažje predstavljali prostorske odnose in 

obogatili svoje razumevanje prostora, kar se je Moholyju-Nagyju zdelo ključnega pomena. 

(Passuth, 1985)  

Ženko (2000) izpostavi dve različni ravni v družbi do tehnoloških pridobitev danes. 

Prva raven je odnos umetnika do sprememb, ki jih je v družbo vnesla nova tehnologija. Izraža 

se v prikazovanju nove družbene dejanskosti in razmerij, ki so posledica tehnološke novosti v 

umetniških delih. Druga raven je odnos umetnika do same tehnologije, ki se kaže v njegovi 

umetniški praksi kot uporaba novih tehnoloških rešitev v njegovem ustvarjanju. Pri tem ni 

nujno, da z novimi sredstvi kaže na nove družbene odnose, ki so posledica tehnologije. 

Značilen primer gibanja, ki je svojo energijo usmerilo v prvi odnos ter pri tem zanemarilo 

drugega, je futurizem: na klasičen način, s slikanjem na platno, so hoteli ujeti novo vrsto 

percepcije prostora, dinamiko in hitrost. Primer drugega odnosa in hkrati ne prvega so umetniki 

oz. njihova dela, ki se s sodobno tehnologijo lotevajo tem, ki so lastne tudi obdobjem pred 

uvedbo te tehnologije. 

Moholy-Nagy je v svojih delih želel prav to – združiti oba pogleda. Že kot zelo mladega 

umetnika so ga pričeli zanimati novi družbeni odnosi in nova tehnologija. Kriza v umetniških 

pristopih je privedla do uporabe novih materialov, kot so aluminij in umetne mase. Dinamične 
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konstrukcije, fotogram, fotografija in film kažejo na umetnikovo iskanje sinteze. Njegovo 

najznamenitejše delo je kinetična skulptura, ki jo je Nagy razvijal več let in jo predstavil leta 

1930. Skulptura, ki jo zdaj poznamo kot Svetlobno-prostorski modulator, se je prvotno 

imenovala Svetlobni rekvizit. Motorizirana skulptura je iz kovine, stekla, plastike in lesa in ne 

predstavlja samo očitno mehanicistično naravnanega umetniškega dela, temveč je pomagalo za 

izvedbo svetlobne predstave. Moholy je načrtoval tudi več filmov, kjer bi prikazal različno 

doživetje svetlobe. Posnel je del, v katerem se prepletajo podrobne študije senc in odsevov. 

Zavzemal se je za eksperimentalno uporabo oblik in materialov, kjer se zrcali estetika stroja. 

(Lynton, 1994)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umetnost strojev predstavlja tendenco, ki je bila tipična za dvajseto stoletje, kar še posebej 

velja za dadizem in konstruktivizem. Moholy-Nagyjeve kinetične skulpture v teoriji temeljijo 

na prispevku, ki ga je leta 1922 objavil skupaj z Alfredom Kemenyjem, pod naslovom 

Dynamisch-konstruktives Kraftsystem. Tam beremo: »Vitalna konstrukcija je utelešenje 

življenja in načelo vsega človeškega in kozmičnega razvoja. Prevedeno v umetnost, danes to 

pomeni aktivacijo prostora s sredstvi dinamično-konstrukcijskega sistema sil, se pravi, 

Slika 1: Laszlo Moholy – Nagy, Svetlobno-

prostorski modulator (1922-1930) 
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konstrukcijo sil, enih znotraj drugih, ki so dejansko v napetosti v fizičnem prostoru in katerih 

konstrukcija znotraj prostora prav tako deluje kot sila. « (Ženko, 2000) 

 

2.5 NEPROFITNA ORGANIZACIJA – E. A. T.  

 

E. A. T. sta leta 1966 v New Yorku ustanovila Robert Rauschenberg in inženir elektronike 

Billy Klüver. Združenje, ki ga sestavljajo umetniki, znanstveniki in inženirji, je nastalo po 

devetih večerih »tehnoloških spektaklov«. Med dogodkom se je Klüver pogovarjal o zamisli, 

da bi takšno sodelovanje okrepil, in tako so leta 1968 ustanovili neprofitno organizacijo E. A. 

T., ki je zaradi zvez z industrijo, tehničnimi in finančnimi vložki spodbujala sodelovanje med 

umetniki in inženirji. Večeri so se odvijali v vojašnici, kjer je leta 1913 potekala razstava 

»Armory Show«. Dane situacije so umetniki, plesalci, skladatelji, inženirji ustvarjali s pomočjo 

znanosti in tehnike. Smisel E. A. T. je bil preučevanje novih možnosti, ki jih ponuja 

tehnologija. Gledalci so lahko opazovali optične učinke, poslušali zvok svojih teles, uporabljali 

ultrazvok in ostale produkte znanosti in tehnologije. Šestdeseta in sedemdeseta leta so 

zaznamovana s hitrim tehnoloških razvojem. Skupina E. A. T. si je prizadevala za uveljavitev 

umetnosti v prakso. Eden izmed ustanoviteljev skupine inženir Klüver je sodeloval z umetniki, 

med njimi Jean Tinguely, Andy Warhol, Jasper Johns in Yvonne Rainer. Nudil jim je predvsem 

tehnično podporo. Zanimali so se za socialne posledice novih tehnologij in verjeli, da je 

potrebna zveza med umetnostjo in znanostjo na praktični in fizični ravni. Klüverjev model 

sodelovanja je bil v bistvu dvosmeren proces. Po eni strani je bil prepričan, da lahko umetniki 

pomagajo umetnikom doseči njihove cilje, po drugi strani pa je verjel, da lahko umetniki kot 

vizionarji in dejavni povzročitelji družbenih sprememb vplivajo na razvoj tehnologije. 

Sodelovanje med umetniki in inženirji, člani E.A.T. vodi v razmišljanje o novih smernicah, 

kjer je umetnost navdih za inženirje in inspiracija za oblikovanje nove tehnologije. Z 

interdisciplinarnimi projekti so dejavnosti umetnikov razširili na nova področja družbe. (Zabel, 

2013) 

O tem piše tudi Barbara Rose (1972): »Dejstvo, da imajo estetske potrebe lahko praktične 

posledice, saj v tehnologijo vnašajo nove spremenljivke, nakazuje, da bi umetniki v prihodnosti 

utegnili biti najuporabnejše osebje raziskovalnih in razvojnih laboratorijev.« Domenico 

Quaranta (2014) o »umetnost in tehnologiji« zapiše, da se je v šestdesetih in sedemdesetih letih 

soočala z ideološkim in političnim nasprotovanjem, povezanim z vojaškimi nameni 
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tehnoloških raziskav in z njimi povezanimi precejšnjimi finančnimi interesi. Vojna v Vietnamu 

in nasprotovanje tej vojni v umetniških in intelektualnih krogih sta podžigala nasprotovanje 

modelu »umetnosti in tehnologije«. 

2.6 JEAN TINGUELY 
 

Kot je Klüver (1960) zapisal v sporočilu za javnost ob 9 Evenings: »Vsi projekti, pri katerih 

sem sodeloval, imajo vsaj eno skupno točko: s stališča inženirja so absurdni. In zato 

dragoceni.«  

Gibanje se je dramatično začelo že spomladi leta 1960 v Muzeju sodobne umetnosti s 

samouničujočo kinetično skulpturo Homage to New York (Poklon New Yorku). Klüver je 

predlagal enakopravno sodelovanje med umetnikom in inženirjem. Tehnično pomoč je nudil 

švicarskemu ustvarjalcu Tinguelyju. Delo je bilo sestavljeno iz odpadnih kovin, koles in je 

povzročalo posebne zvočne efekte ter oddajalo poseben vojn. Stroj se je na koncu uničil v 

momentu, ki ga lahko poimenujemo »slavni mehanski samomor«. »Tinguely (1960) je 

uporabljal naprave za prikaz gibanja. Zavedal se je, da stroji niso trajnejši od samega življenja. 

Motor v skuplturo vnaša ironično situacijo, ki na koncu ne deluje več na običajen način in uniči 

samega sebe. V lastnem delu je Tinguely odkril največjo koncentracijo človeškega življenja in 

energije, ki pospešuje k dokončni samorazgradnji.” (Molesworth, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Jean Tinguely, Homage to New 

York, 1960 



 

12 
 

Tinguely je leta 1959 prvič razstavil delo z naslovom Meta – Matic, kar pomeni “more than a 

machine” – “več kot stroj”. Izgleda kot Calderjev mobil in velika bogomoljka. “Motorizirana” 

roka je sposobna držati svinčnik ali čopič. Meta – Matic je orodje, ki namesto umetnikove roke 

ustvari kočno delo, ki se kaže v obliki risbe. Umetniško delo vsebuje sintezo med kiparstvo in 

risbo. (Malesworth, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Jean Tinguely, Meta-Matic No. 10, 1959 
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2.7 JOSEPH BEUYS 

  

Nemški umetnik Joseph Beuys (1921–1986) se dotika različnih smeri: fluxusa, happeninga, 

procesne in ambientalne umetnosti in drugih. Sredi šestdesetih je njegov širok umetniški 

koncept postajal vse bolj prisoten, vztrajajoč na zadani poti in brez kompromisov. Že v tej dobi 

je umetnik razpolagal z zelo izstopajočim in osebnim umetniškim delom, od prefinjenih risb,  

s  katerimi  je  izpraševal  življenjskost,  do  izraznih  skulptur  nabitih  s  simboliko materialov,  

v  katerih  so  bile  izvedene.  Po letu 1964 Beuys usmerja svojo energijo v velike happeninge. 

Uporabljenim materialom in predmetom je dodajal avtobiografski, zgodovinski in mistični 

pomen. V  njegovih  akcijah so  do  izraza  prihajale  osebne  življenjske izkušnje, izkušnja  

trpljenja  in  sreče. Te akcije so v vsakem pogledu obeležene z njegovimi načini izražanja, 

njegovo preteklostjo in govorom lastnega telesa. (Ruhrberg, 1994) 

Joseph Beuys je bil preroški glas javnega umetniškega programa Sculpture Chicago, ki se je 

imenovala Culture in Action (Kultura v akciji). Zavržene predmete, ki pri Beuysu izhajajo iz 

ideje o ostankih, je uporabil zaradi njihove neuporabnosti. Beuys je bil umetnik, rojen v 

Nemčiji, dejaven v Evropi in Združenih državah od petdesetih let prejšnjega stoletja do 

zgodnjih osemdesetih let 20. stoletja. Bil je del mednarodnega konceptualnega gibanja tistega 

časa. Združeval je tradicionalne medije s procesom, ki vključuje »akcijo«. Znan je po delih, ki 

vsebujejo živalsko maščobo in klobučevino, torej dva izvorno drugačna materiala - eden je 

organskega izvora, drugi industrijskega. Ponavljali so se motivi, ki kažejo, da so umetnost, 

materiali in »vsakdanje življenje« na koncu neločljivo povezani. Delo Črpalka za med na 

delovnem mestu (Honey is Flowing in all Directions) je bilo prikazano na razstavi Documenta 

VI v Kasslu leta 1977. Nameščeno je bilo po stopnišču muzeja Fridericianum in je bilo 

sestavljeno iz cevi, motorja in dve toni tekočega medu. Beuysu je proizvodnja medu in 

organizacijski sistem čebel v panju enaka človeškim družbenim sistemom. Pri Beuysu je forma 

kot dejavna posredništvo med dejanskostjo in človekom, ki si v moči svoje zapletene narave 

prizadeva shajati s svetom. (Mesch in Michely, 2007) 
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Slika 4: Joseph Beuys, Honey is Flowing in all Directions, 1976 
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2.8 ROXY PAINE 
 

V svojem delu Paine zrcali naravne procese, ki opozarjajo na napetost med ekološkimi in 

umetnimi okolji, med človeško željo po redu in naravo, ki si prizadeva za razmnoževanje. 

Njegove zelo podrobne simulacije naravnih pojavov vključujejo ambiciozno serijo dreves iz 

nerjavečega jekla, vitrine gob in rastlinskega življenja v raznih stanjih razpada ter nekaj velikih 

strojev, namenjenih ponovitvi ustvarjalnih procesov. Kolektivno njegova dela dokazujejo 

človeški poskus, da bi nad naravne sile postavili red, ki prikazuje boj med naravnim in 

umetnim, racionalnim in instinktivnim. Paine je dejal: "Zanima me, da bi bili subjekti, ki so 

ekološki in zunaj industrijskega področja, povezani v industrijski sistem. Končni rezultati so 

brezhibno združevanje teh nasprotij." Odstranjevanje umetniške roke v ustvarjalnem procesu 

in njegova zamenjava z računalniškim programom je bistvo Painovih del. Njegov prvi stroj, 

Paint Dipper je nastal leta 1997. Scumak je avto-kiparski ustvarjalec (1998-2001), ki topi 

plastiko s pigmenti in jih redno reproducira na transportni trak, tako da ustvarja edinstvene 

barvne kulise. Te kulise - zavese spominjajo na tekoč puding. Gmote dajajo občutek, da bodo 

zavzele še tla. Delo nakazuje korozivne učinke človeka na okolje, hkrati pa pomeni 

preoblikovanje banalnega v lepo. Kasneje je Paine svoje stroje nadgrajeval in dodal podstavno 

roko, ki je programirana tako, da odstrani belo barvo v skladu s posebnimi navodili, ki so 

sprogramirana v stroju. Rezultat kiparskega procesa je delo, ki pogosto spominja na geološke 

sedimente. (Molesworth, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Roxy Paine, Scumak No. 2, 2001 
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2.9 BOŠTJAN DRINOVEC  

 

Boštjan Drinovec je kipar, ki klasično kipastvo nenehno nadgrajuje in aktualizira z 

eksperimentiranjem. Pri njegovem najbolj slavnem ciklu figur malih upornikov se odlikuje z 

mojstrsko natančno obdelavo površine izbranega materiala. Moje zanimanje je pritegnilo 

njegovo eksperimentiranje drugače nastajajočih strukturiranih oblik in gibljivih mehanizmov 

različnih dimenzij. Vsaka njegova skulptura je nekakšen poskus v iskanju umetniškega izraza. 

Grajene so iz različnih kovin, tudi v kombinaciji z drugimi, sodobnimi materiali. Prostorske 

postavitve so realizirane s prepletanjem različnih objektov. 

V nekaterih panogah so človeka že nadomestili roboti, ki so hitrejši, močnejši, natančnejši in 

sploh učinkovitejši. Človeštvo bi se jih lahko veselilo, vendar še pogosteje izkazuje strah pred 

izgubo delovnih mest. Drinovec izpostavlja delovni stroj – robot v središče dogajanja. 

Möbiusov trak je projekt, pri katerem se je avtor popolnoma odrekel kiparskemu snovanju z 

direktnim fizičnim kontaktom in vpeljal drugačen umetniški akter - industrijskega robota. 

Vmesnik – robot uresničuje funkcijo ponavljajočih se gibov in je konceptualno ter procesno 

zelo smiselno postavljeno v razstavni prostor in čas. Primarna namembnost razstavnega 

prostora Monfort je bilo skladiščenje soli. Ob vstopu v prostor monumentalne arhitekture, ko 

sprva zaznamo le tehnični zvok stroja, nas preseneti močno osvetljen prizor velikega robota, 

obkroženega s kupi soli.  Pozornost je usmerjena v delujočo napravo, ki krožno prestavlja sol 

s kupa na kup. Ritem prestavljanja soli je programiran v neskončno ponavljanje. Ta status quo 

oziroma Sizifovo delo predstavlja metaforo produkcijskih razmerij, ki se neizbežno 

spreminjajo. Drinovec se zateče k metodi ready made objekta, ki nadomešča klasičen kip, 

instalacijo in kinetično skulpturo. Tokrat je vlogo kipa prevzela industrijsko proizvedena 

naprava, ki ji avtor spremeni namembnost in jo vpne v popolnoma neracionalno opravilo. 

(Colner, 2018) 
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Slika 6: Mobiusov trak, razstavišče Monfort Portorož 

Ob Drinovčevih kipih – strojih bi lahko zapisali, da je umetnost v načelu enaka znanosti in 

mejnim vedam v odkrivanju – najdevanju “stvari”, se pravi v enakosti iznajdb, odkritij in 

izumov. Ti čudni, abstraktni stroji, ki se gibljejo, delujejo po svoje v avtonomnosti lastne 

umetniške in/ali znanstvene “umetne” energije. Vsaka Drinovčeva naprava je kot oddajnik in 

sprejemnik za nerazumna sporočila iz vesolja v ta zemeljski, človeški svet. (Brejc, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Boštjan Drinovec, Hidroponski svet, 2010 

 

 



 

18 
 

2.10 SANELA JAHIĆ 
 

Nujno potrebno je izpostaviti umetnico, ki v svojem širšem smislu in povezovanju izpostavlja 

določeno problematiko in jo predstavi na način, ki vključuje mnogo znanja in umetniškega 

nemira. Novosti v družbi in tehnologiji vplivajo na umetnost, kar lahko danes opazimo kot 

močno prepletanje znotraj likovnih področij z eksperimentiranjem na različnih raziskovalnih 

področjih. Slikarka se velikokrat spopada z bremenom dvodimenzionalnosti, s katerim je 

omejeno slikarstvo, a ga spretno rešuje z debelejšimi nanosi barv. Izpostavljam primer 

umetniškega dela umetnice Sanele Jahić, kjer združuje risbo in instalacijo, ki se kaže v obliki 

sodobne kinetične skulpture.   

Mlada slikarka se odlikuje pretežno z izrazno močjo risbe, grafike in slikarstva, a tudi z bolj 

sodobnimi likovnimi problemi. Umetnica nas nagovarja in nam zastavlja vprašanje o percepciji 

sodobnih medijskih podob, ki pa so tokrat preoblikovane, derealizirane in postavljene v drug 

kontekst. Poigrava se s podobami, ki dnevno naseljujejo naš spomin in jih transformira v 

abstraktno obliko. Predvsem pa želi umetnica opozoriti na širši družbeni problem, ki se ga 

najverjetneje ne zavedamo, to je brezmejno utapljanje v podobah objektov, ki uničujejo 

obstoječe poteze našega spomina. Vprašanje, ki si ga umetnica v procesu ustvarjanja in 

prekrivanja različnih medijev zastavlja, je vprašanje reproduktibilnosti. Reprodukcija naj bi 

sčasoma zasedla mesto izvirnika. Medij fotografije postane vmesnik, ki derealizira realnost. 

(Logar, 2004) 

Raziskuje opredelitev v tehnološki izkušnji kinetične umetnosti in kako preseči tradicionalno 

statično umeščenost slike na dvodimenzionalnem nosilcu. Sekalce je kinetična naprava, ki 

ustvarja gibljive svetlobne in zvočne projekcije. “Vizualen stroj” je računalniško sprogramiran 

tako, da projecira bežne podobe na steno. Naprava z delovanjem in nepredvidljivimi gibi 

ustvarja svojevrstne “prikazni”. Zapleten mehanizem Sekalce spominja na nihalo ure in 

Duchampov rotor z vizualnimi polkroglami, ki izrisujejo posnetek lesene brane za rahljanje 

zemlje. Računalniška tehnologija, virtualne projekcije strojnega spektakla in eksistencialne 

vsebine, ki pripadajo umetničini realni življenjski in družbeni izkušnji, sestavljajo nov 

podobotvoren sistem, ki na videz perfektno deluje. (Brejc, 2010)  
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Slika 8: Sanela Jahić: Sekalce - kinetična naprava za ustvarjanje hologramskih slik, 2005 
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3 SKLEP  

 

V diplomskem delu sem raziskala povezavo v času, v katerem se vse hitro razvija, in 

umeščenosti kiparstva, ki z novimi pristopi pod vprašanje postavijo korelacijo med umetnikom, 

orodji in samim procesom nastajanja kiparskega dela. Umetniki za svojo umetniško produkcijo 

uporabijo različne materiale in različne načine. Iz njih izhajajo tako ali drugače, drugi jih 

podredijo ideji in ostali se popolnoma oddaljujejo od direktnega stika z materialom. Mehanski 

vmesniki v predstavljenih delih umetnikov “odigrajo” vloge, ki v končno delo vnašajo 

mehansko, kinetično ali drugačno energijo. Vsem umetnikov je skupno to, da so pri svojem 

delu načrtno odkrivali tehnike in načine s katerimi se lahko izrazijo. Najpomembnejši vidik pri 

nastajanju kiparskega dela se nanaša na vprašanje, kaj uporabiti za proces v nastajanju 

kiparskega dela in kdaj je dovolj. Neoseben pristop z uporabo mehanskih vmesnikov pri 

obdelavi materiala se na koncu izkaže za moj lasten proces. Kiparstvo je področje, ki lahko 

izrablja material, vsa orodja in objekte. Trenutno pa lahko vključuje čisto vsa znanja iz 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

Razmišljanje pri pisanju teoretičnega dela mi je odstrlo pogled na razvoj in pomen določenih 

umetniških intervencij, ki preko procesov nastajanja kiparskega dela opozarjajo na določene 

pomembne ali celo na nepomembne družbene premike. Med pisanjem diplomskega dela sem 

se spraševala o odtujenosti ljudi in mišljenjem sodobnega časa, da ko nečesa ne potrebujemo 

več, to preprosto zavržemo. Pokvarjenih orodij ne znamo popraviti in zato kupimo nove. 

Potroštništvo in proizvodnja odpadkov, ki jih ne recikliramo, je velik problem. V določenem 

pogledu rada diskretno in sublimno opozarjam na to.  

Sodobna umetnost je izrazito svoboden prikaz in vanjo lahko umetnik vključuje skoraj vse, kar 

najde in se mu z ustvarjalnega vidika zdi pomembno. Za umetniški izraz so pravzaprav vsi 

materiali enako potrebni, enako plemeniti, le da dosegajo željeni vizualno estetski učinek. 

Estetiko, ki sem jo v teoretičnem delu prikazala preko predstavljenih “strojev”, zrcali močna 

vez med naravo ustvarjalnosti in mišljenja v procesu nastajanja kiparskega dela, ki včasih 

presega umetnost samo in povzroči inovacijo. 
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4 LIKOVNO-PRAKTIČNI DEL 

 

Skrbi me dejstvo, da se v vsesplošnem in nekritičnem navdušenju nad novimi možnostmi 

uporabe računalniških in digitalnih tehnologij pogosto ne zmenimo za negativne posledice tega 

nedvomno izjemnega medija – ne glede na njihove očitne prednosti naša orodja niso nedolžna, 

kajti na specifične načine pogojujejo vzorce mišljenja in delovanja. Če primerjam pisanje in 

modeliranje iz gline v sodobnem času, je to tako, kot bi za pisanje potrebovala računalnik in za 

kiparjenje drugačen pripomoček. Zanima me področje, kjer se umetniki oddaljujejo od 

direktnega poseganja z rokami in se nekako fizično odmikajo od lastnega dela.  

V nastajanju lastnih kiparskih del sem spoznavala možnost nadzorovanja v procesu nastajanja 

kiparskega dela in v kolikšni meri je končna forma odvisna od izbire mehanskega vmesnika, 

procesa in materiala. V ozadju je ideja, ki vključuje moment, ko se v procesu ustavim in si 

rečem, da je dovolj.  

 

4.1 IZ KUHINJE V ATELJE 
 

Kiparstvo je bilo področje, ki sem ga težko vzljubila. Modeliranje iz gline po opazovanju se 

mi je zdelo veliko težje kot uporabiti oglje ali svinčnik na dvodimenzionalni površini. V času 

študija sem spoznala, da je risba ključnega pomena za vsa likovna področja, a kiparstvo je tisto 

področje, kjer se lahko najbolj spontano in kreativno izrazim z idejo ter načinom mišljenja.  

Z modelirko v roki sem se počutila kot slaščičarka, ki oblikuje glazuro na torti in to me ni prav 

nič navdušilo. Ko mi nekaj postane mučno, vpeljem humor. Valjar, strojček za rezance, 

električni mešalnik in stara mesoreznica so postali podaljški moje roke in pomemben premik 

iz kuhinje v kiparski atelje. Področje, ki sem ga raziskovala in ga raziskujem, je umeščeno med 

kiparstvo in keramiko. Drugo avtorsko delo je bilo tudi del študijske razstave Unicum 2018 v 

Narodnem muzeju Slovenije.   
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4.1.1 SEMIOTIKA KUHINJE 
 

Ideja, da bom uporabila kuhinjski pripomoček oz. vmesnik pri kiparstvu, se mi je porodila ob 

gledanju kratkega videa iz leta 1975 z naslovom Semiotics of the Kitchen feministične umetnice 

Marthe Rosler. Izpostavlja položaj ženske v kuhinji, kjer prikaže uporabo kuhinjskih 

pripomočkov na absurden oziroma nasilen način. S svojim procesom dela in nastajanja 

kiparskega dela nikakor ne želim poudariti položaja žensk v kuhinji ali na področju kiparstva. 

Poudarjam in raziskujem formo, ki zavisi ob uporabi kuhinjskega vmesnika ter mehkega 

materiala – gline, ki sem ga pri tem uporabila. 

  

4.2 PREDSTAVITEV DEL 
 

Ko sem opozovala mamo pri izdelovanju “domačih nudlov”, sem se odločila, da bom način in 

postopek poskusila vpeljati v svoj proces dela. Ta domača tradicija me je nagovorila, da 

zamisel uresničim v obliki kiparske postavitve skupaj s kuhinjskim strojčkom in kiparskim 

stojalom.  Glino sem spustila čez ta strojček in nastajali so moji nudli. Združevala sem jih v 

večje in manjše gmote. Nudli so me vodili do razmišljanja, na kakšen način lahko uporabim 

zavržen predmet, ki ne deluje več dobro. Predmet, kot je kuhinjski strojček za izdelavo 

rezancev, je bil nekoč pripomoček skoraj vsakega doma. Dandanes rezancev ne izdelujemo več 

sami, saj jih pogosteje kupimo kar v trgovini. Mehanski vmesniki so bili pogoj za nastajanje 

kiparskih del, zato sem v nadaljevanju uporabila še električni mešalnik in mesoreznico.  

Moj proces nastajanja kiparskega dela je drugačen, tako kot je drugačen in unikaten vsak proces 

v nastajanju kiparskega ali drugega likovnega dela. Osredotočila sem se na končno kiparsko 

formo, ki je podrejena postopku z vpeljavo kuhinjskih mehanskih vmesnikov.V nadaljevanju 

so moja avtorska dela podrobneje predstavljena.  

 

 

 

 



 

23 
 

4.2.1 PRVO AVTORSKO DELO  
 

Moje prvo avtorsko delo je nastalo s pomočjo strojčka za rezance in doma pripravljenega 

plastelina. Za pripravo plastelina sem potrebovala skodelico moke, pol skodelice soli, 

skodelico vode, žlico olja, pecilni prašek in žlico kurkume za obarvanost materiala. Sestavine 

sem najprej dobro premešala in jih kuhala po občutku, dokler se vse skupaj ni sprijelo v kepo 

plastelina. Z uporabo plastelina sem se želela približati pravim rezancem tako po izgledu kot 

po barvi. 

 

 

 

Slika 9: Strojček za rezance in proces dela v ateljeju 

 

Tekstura, ki jo strojček za rezance ustvari na plastelinu, je bolj podobna spleteni volneni preji, 

kakor rezancem. Ti Nudli so postavljeni na star porcelanast kuhinjski krožnik. Krožnik pridobi 

posebno funkcijo podstavka. Prvo postavitev v prostor sem si zamislila skupaj s kiparskim 

stojalom ter strojem za rezance, ki sem ga v nadaljevanju raziskovanja kiparskega procesa še 

uporabila. Postavitev priča o ustavljeni produkciji in kiparskem procesu, ki je točno v tej točki 

končan. 
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Slika 10: "Rumeni nudli na krožniku" 
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Slika 11: "Rumeni nudli skupaj s kiparskim stojalom in strojčkom za rezance" 
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4.2.2 DRUGO AVTORSKO DELO  
 

Moje drugo delo je podobno prvemu kiparskemu raziskovanju. Namesto domačega plastelina 

sem uporabila glino, ker je od mehkih materialov še najbolj “klasičen” kiparski material. Na 

začetku raziskovanja v ateljeju nisem bila prepričana, da bo strojček za izdelavo rezancev iz 

gline izvabil vse potenciale. Po nekaj neuspelih poskusih in glineni gmoti, ki je skoraj pokvarila 

namen izbranega mehanskega vmesnika, sem ugotovila, da potrebujem manj mokro glino. Ko 

sem rešila vse tehnične težave, sem v delu izjemno uživala in nasmejala vse, ki so bili v ateljeju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: "Serija Nudlov No. 1", žgani izdelki 
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Slika 13: "Nudli", postavitev v Narodnem muzeju Slovenije, Unicum 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Nudli, detajl, postavitev v Narodnem muzeju Slovenije, Unicum 2018 
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4.2.3 TRETJE AVTORSKO DELO 

 

Ideja za tretji projekt je bila izpeljana v šali. Pomembno je, da ima vsako moje umetniško delo 

vsaj kanček humorja. Kuhinjski mešalnik je namenjen za stepanje smetane in ostalih kuhinjskih 

sestavin, pri katerih je produkt največkrat sladica za razvajanje brbončic. Vprašanje, ki se mi 

je v procesu nastajanja kiparskega dela pojavilo, je bilo, kako bo mogoče v pravem momentu 

ustaviti električni mešalnik, da bo sled takšna, kot si jo želim. Prvi poskusi so bili neuspešni 

zaradi neprimernega razmerja med mavcem in vodo ali predolgega mešanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Proces nastajanja s pomočjo električnega mešalnika 
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Slika 16: "Mavčna smetana", prvi končan izdelek v ateljeju 

 

Slika 17: "Mavčna smetana in električni mešalnik", postavitev na zaključni študijski razstavi 
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4.2.4 ČETRTO AVTORSKO DELO 

 

Zadnje delo za zaključni projekt je nastalo s pomočjo dedkove mesoreznice, ki ima dolgo 

zgodovino in tudi “kilometrino”. V tem delu so še najbolj prepletene zgodovina, sedanjost in 

prihodnost. Mogoče se zdi sila preprosto spustiti glino v odprtino in zavrteti ročaj. Ker je glina 

mehak material, se je v tuljavi mesoreznice naredil čep, ki se nekaj časa ni premaknil niti 

najprej niti nazaj. Mesoreznico sem čez čas usposobila in nastala je nova produkcija kiparskih 

del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 18: Mesoreznica in preoblikovana glina v prvi fazi 
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Slika 19: "Uporabi možgane", avtorsko delo fotografirano v Foersterjevem vrtu, žgana bela glina 

 

Delo Uporabi možgane (Slika 18) je nastalo s pomočjo škatle, ki sem jo pritrdila na mizo 

zraven mesoreznice. Škatlo sem ob stranicah omejila in obtežila. Glina je bila znotraj prostora 

v škatli omejena in z večanjem količine gline pri vsakem vrtljaju je postala bolj stisnjena gmota. 

Nastale organske oblike so pogojene z uporabo mehanskega vmesnika - mesoreznice.  
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4.3 POSTAVITEV KIPARSKIH DEL V RAZLIČNE PROSTORE 

 

Prvi del projekta je bila vključitev kiparskih del v interier. Za mojo prvo premišljeno 

kompozicijo, ki je zelo pomemben zaključek v procesu nastajanja kiparskega dela, sem 

uporabila kiparsko stojalo, na katerega sem pritrdila stroj za rezance. Element iz kuhinje je 

postal mehanski vmesnik v nastajanju glinenih gmot in na koncu artefakt, ki stopa v dvogovor 

z mnogoterostjo majhnih in velikih glinenih “nudlov”. Stroj za rezance - mehanski vmesnik je 

estetsko dovršen in postane dodaten kiparski element. Serijo Nudlov No. 2 (Slika 21) sem 

postavila na stopnice v avlo Pedagoške fakultete.  

Zadnji del mojega projekta je bila postavitev del v naravni in urbani prostor. Lokacija, ki me 

je nagovorila, je Foersterjev vrt pri Filozofski fakulteti. Prepričali so me ostanki, kot so 

betonska ploščad, kamni, ki že po svoje tvorijo kompozicijo v prostoru, in stari vodnjak. 

Naravni prostor v urbanem centru se z mojim procesom nastajanja kiparskih gmot dopolnjueje 

z idejo, kako uporabiti nekaj, kar je staro in zapuščeno. Dela stopajo v interakcijo med sabo in 

prostorom. Z drugačno svetlobo kiparska dela oživijo na poseben način. “Uporabi možgane” 

(Slika 22) postavljeno na gradbišče predstavlja drugačno funkcijo v smislu, da je na prostoru, 

ki se gradi, razvija in bo čez nekaj časa povsem spremenjeno. 

Slika 20: "Uporabi možgane", Foersterjev vrt 
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Slika 21: "Uporabi možgane v dvogovoru", Foersterjev vrt 

 

Slika 22: "Nudli iz serije No. 2", postavitev na zaključni študijski razstavi 
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Slika 23: "Uporabi možgane", fotografirano na območju 

gradbišča       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: "Uporabi možgane", fotografirano pri drevesu 
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Slika 25: "Rumeni nudli na krožniku", postavitev skupaj z grafičnimi deli, zaključna študijska razstava 

 

Sopostavitev grafičnih del in “nudlov” v zaprto vitrino (Slika 24), v kateri prevladuje kontrast 

z rumeno in črno barvo, se mi je zdela smiselna, saj menim, da je včasih velik izziv predstaviti 

svoje razmišljanje in poiskati skupno bistvo znotraj likovnih področij. Oblika se iz leve proti 

desni transformira iz tridimenzionalnosti v dvodimenzionalnost. Gledalec je v vlogi, ko je 

prisiljen skloniti glavo in pogledati v ta steklen prostor, vitrino. 

Ker sem vedno pozorna na okolico in dogajanje okoli mene, se me vedno znova dotakneta in 

me razžalostita človeška malomarnost in apatičnost. Fotografija in fotomontaža kiparskega 

elementa (Slika 25) združuje idejo o potrošnji in zabavi. Na fotografiji je ujeta posledica po 

končanem dogodku z vsemi ostanki plastike. V tistem trenutku šoka sem namesto odpadkov 

želela videti moje kiparske elemente nudlov in zato sem element enega izmed glinenih 

elementov zmontirala na fotografijo. Ta “skulptura” na fotografiji definitivno izstopa, ker je 

bolj organska od vseh ostalih elementov.  
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Slika 26: "Iz serije Nudlov", fotomontaža kiparskega elementa v javni prostor 
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4.4 AVTOREFLEKSIJA 
 

Danes si lahko vsak ustvarjalec, likovnik, umetnik, kipar izbere medij in velikokrat se likovna 

področja med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Izbira materiala pogojuje tudi kiparski proces. 

Omejila sem se z izbiro materialov in orodij, ki sem jih vzela iz kuhinje. V lastnem raziskovanju 

smisla v nastajanju kiparskega dela sem poiskala humor, ki sem ga z načinom dela z uporabo 

mehanskih vmesnikov vnesla že v sam začetni proces dela. Kot ustvarjalka kiparskih del imam 

rada popolno svobodo, zato o pedagoškem delu nisem razmišljala. Moja kiparska dela so 

nastala skozi proces iskanja, eksperimentiranja kot tudi samega poglobljenega študija.  

V procesu nastajanja kiparskih del sem naletela na kiparske probleme ali rešitve. Že v začetnih 

fazah mi je problem predstavljala glina, material, ki se je v strojčku za rezance obnašal drugače 

kot pravo testo. Ko sem rešila že skoraj uničen strojček za rezance, se je moja produkcija lahko 

nadaljevala. Drugi problem mi je predstavljala skrb, da bodo izdelki pri biskvitnem žganju 

“eksplodirali”. Včasih sem tudi iz neposrečenih izdelkov črpala navdih in inspiracijo za 

nadaljne delo. Spraševala sem se tudi, kako vključiti kiparske elemente in mehanski vmesnik 

v smiselno sopostavitev, da v samem prostoru funkcionira in poudari formo tako kiparskih 

elementov kot estetiko mehanskega vmesnika. Izzivi so se pojavili tudi pri mešanjem mavca s 

pomočjo električnega mešalnika. S pomočjo prijatelja sem pokvarjen motor električnega 

mešalnika popravila, da sem lahko nadaljevala. Problemi so rešitve. Ker je električni mešalnik 

po popravilu deloval drugače kot pred okvaro, je z ritmom drugačnega vrtenja v mavcu ustvaril 

posebne sledi.  

Menim, da ima moja osebna produkcija kiparskih del veliko mero humorja in unikatno izvedbo. 

Nudli, Uporabi možgane, Mavčna smetana in električni mešalnik so lastna dela, s katerimi 

želim povabiti k razmišljanju o nastajanju form.  

Predstavljajte si ladjo, ki je izplula iz pristanišča in na morju med potovanjem večkrat doživela 

brodolom, tako da so morali zamenjati vse dele, iz katerih je bila sestavljena. Ali lahko rečemo, 

da je na cilj priplula ista ladja, ki je izplula iz domačega pristanišča? S tem vprašanjem 

zaključujem moje pisanje. 
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