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POVZETEK: 

 

V diplomskem delu raziskujem prisotnost točke in linije v konceptualni umetnosti, podrobneje 

v landartističnih delih in v naravi. Konceptualna umetnost se pojavi v drugi polovici dvajsetega 

stoletja, zanjo pa je značilno, da se osvobodi institucionaliziranih muzejskih prostorov in se 

razširi tako na javne prostore, kot tudi v naravo. S tem se razvije procesualna umetnost, pri 

kateri je bolj kot rezultat bistven proces dela. Iz konceptualne umetnosti se razširi mnogo 

različnih smeri in umetniških gibanj, ena od teh smeri je tudi land art. 

V treh poglavjih raziskujem obravnavano tematiko. V likovno-teoretičnem delu se posvetim 

točki in liniji kot temeljnima likovnima elementoma. Ti orisani prvini spadata med temeljna 

likovna izrazna sredstva, s katerima posegamo v slikovno polje. Povezujeta se z ostalimi 

likovnimi elementi, njuno pojavnost pa zaznamo tudi v naravi. 

V drugem delu teoretičnega dela obravnavam konceptualno umetnost in land art. Sprehodim se 

skozi kratko zgodovino in omenim nekaj avtorjev in njihovih del, ki so pomembno vplivala na 

nadaljnji razvoj te umetnostne smeri. Posebej se osredotočim na umetniško gibanje Skupine 

OHO, ki je sočasno s svetovnimi umetniki ustvarjala konceptualna in land art dela na domačih 

tleh. Skozi različne ustvarjalne faze je skupina prišla do sklepne faze svojega delovanja, v kateri 

sta se prepletla življenje in umetnost; umetniki so živeli umetnost. 

V likovno-praktičnem delu predstavim lastna land art dela, ob katerih se navežem na naše in 

tuje umetnike, katerih dela so me inspirirala in vodila pri ustvarjanju. Ob tem poglobim znanje 

iz teoretičnega dela in ga uporabim pri lastnih likovnih delih. 
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ABSTRACT: 

 

In this thesis work, I am researching the presence of point and line in conceptual art,  more 

detailed in land art and nature. Conceptual art appears in the second half of the twentieth 

century, and it is characterized by the liberation of institutionalized spaces, such as museums 

and extends to public spaces as well as to nature. By doing this, processual art is developed, 

where more than a result the essential part is the process. From the conceptual art many 

different directions and artistic trends are spread, one of which is land art. 

I explore the subject matter in three chapters. In the artistic and theoretical part, I speak about 

point and line as the basic artistic elements. These outlined elements are among the basic 

artistic means of expression with which we intervene in the visual field. They connect with 

other visual elements, their appearance is also detected in nature. 

In the second part of the theoretical part, I deal with conceptual art and land art. I go through a 

brief history and mention some of the authors and their works which significantly influenced 

the further development of this artistic direction. I specifically focus on the artistic movement 

of the Group OHO which simultaneously created conceptual and land artworks on the 

homeland. Through various creative phases, the group reached the final stage of its operation, 

in which life and art intertwined; artists were living art. 

In the artistic and practical part, I present my own land artwork, where I relate to our artists 

and foreign ones whose works inspired me and led me in creating. In this way, I am 

deepening my knowledge from theoretical work and using it in my own artwork. 
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1. UVOD 

Ko slišimo besedi točka in linija, ju najpogosteje asociiramo z neko točko in linijo, narisano na 

papir ali naslikano na platno. Če se spodbudimo k nadaljnjemu razmišljanju, se spomnimo, da 

poznamo več vrst linij, da točka po obliki morda ni nujno enaka obliki matematičnega kroga 

ter da se ta dva likovna elementa nahajata tudi pri ostalih likovnih področjih. Najdemo ju tudi 

v naravi in prav tu, ko se povežeta narava in umetnost, nastanejo landartistična dela, ki jih 

umeščamo v konceptualno umetnost.  

Ta veja umetnosti se je razvila v času modernizma, njena težnja pa je bila osvoboditi se 

institucionalne umetnosti in poseči v širši, zunanji prostor, od javnih mest pa vse do divje narave 

in prostorov sredi ničesar. Od tradicionalne umetnosti se konceptualna umetnost razlikuje po 

tem, da zanjo ni bistven končni izdelek, temveč postopek. Pomemben je čas nastajanja dela, s 

tem časom pa ne moremo tržiti. Gledalce taka dela šokirajo, presunejo in jih spodbudijo k 

razmišljanju. Večkrat gre za vsakdanje stvari, postavljene v drugačen koncept, ki nas preseneti, 

saj o tej stvari ali pojavu nismo nikoli razmišljali na način, kot ga je predstavil umetnik. 

Konceptualna umetnost je pomembna, ker odpira mnogo vprašanj o družbi in svetu, v katerem 

živimo, dotika se mnogih socialnih problemov in vprašanj. Kot družba pa lahko v dobrobit vseh 

nas in sveta delujemo le ob nenehnem spraševanju in iskanju rešitev, ki so v korist vseh nas in 

okolja, v katerem se nahajamo.  
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2. LIKOVNO-TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Generativna shema likovnih prvin 

Milan Butina je v svoji grafični shemi prikazal, kako so med seboj povezane temeljne likovne 

prvine in kako se prepletajo odnosi med njimi. 

 

Slika 1: Generativna shema likovnih prvin po Milanu Butini 

Za zaznavo česarkoli najprej potrebujemo svetlobo. Že pri močno pritajeni svetlobi zaznamo 

prostor s pomočjo različnih svetlostnih vrednosti, torej element svetlo-temno. Ta je povezan s 

količino svetlobnega toka, medtem ko barve zaznavamo s pomočjo različnih valovnih dolžin 

preko elektromagnetnega delovanja v vidnem spektru. Barva in ploskev sta povezani tako, da 

je barva po naravi ploskovita. Z modelacijo barvi odvzamemo njeno čistost in ploskovitost ter 

na ta način oblikujemo prostor. Točka in linija sta temeljna elementa, s katerima orišemo obliko. 

Preko oblike pa se izražajo likovni pojmi svetlo-temno, barva, prostor in ploskev. (Butina, 

2000) 
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2.2 Točka in linija kot temeljni likovni prvini 

Elementi so osnovne in najenostavnejše enote, ki jih ne moremo razstaviti na še osnovnejše 

delce. V kemijskem svetu bi jih lahko primerjali z atomi. Svetlo-temno in barva sta nedeljivi, 

medtem ko so ostale likovne prvine že izvedene in orisane. Ker pa svetlo-temnega in barve ne 

moremo artikulirati brez oblike, je slednja enakovredna orisnima prvinama. Tudi oblika ne 

more obstajati brez katerekoli vrste linije in se mora nahajati v nekem dvo- ali 

trodimenzionalnem prostoru, ki ga določimo s ploskvijo, zato tudi ti trije elementi spadajo med 

temeljne likovne prvine. (Butina, 1997a) 

Z orisnima likovnima prvinama svetlo-temno in barva orišemo ostale likovne elemente: linijo, 

obliko, ploskev in prostor, ki so orisane prvine. Zaradi zaznavnih lastnosti so vsi temeljni vidiki 

v medsebojnem odnosu, ki vodi od primarnih orisnih do sekundarnih orisanih prvin. Z orisnimi 

lahko orišemo vse orisane pojave, z določenimi načini pa lahko gremo po nasprotni poti, od 

sekundarnih k primarnim. Na primer, z gostenjem linij v različnih tonskih vrednostih nakažemo 

ploskev. (Butina, 1997a) 

Temeljne likovne prvine so oblikotvorna sredstva, so primarne enote, s katerimi manipuliramo 

po slikovnem polju. So tudi likovna izrazna sredstva, ki imajo štiri vidike: miselni, čustveni, 

čutni in snovni. Ti vidiki morajo biti med seboj povezni, da lahko tvorijo likovno celoto. 

(Butina, 1997a, 1997b, 2000) 

2.3 Točka 

Točka je mirujoč element in nastane tam, kjer se gibanje začne, konča in zaustavi. Tako tudi 

vsak začetek in konec linije ter mesto, kjer se sekata dve liniji, pojmujemo kot točkovno tvorbo. 

Točke se nahajajo tako v dvodimenzionalnem, kot tudi v trodimenzionalnem prostoru, saj lahko 

s točkami tvorimo ploskve in telesa. (Butina, 1995) 

2.3.1 Fizične lastnosti 

Lahko je dvodimenzionalna ali trodimenzionalna, torej ploskovite ali prostorske oblike. 

(Butina, 2000) 

Ni nujno, da je okrogla – krog, ali celo lik, ki je pravilne oblike. Lahko je povsem poljubne, 

organske oblike, vendar pa mora imeti ta oblika vse naštete lastnosti točke. Tako kot oblika se 

velikost točke spreminja. Mora biti dovolj velika, da jo zaznamo. Z njenim večanjem pa težko 

določimo mejo med točko in ploskvijo. Pri tem moramo biti pozorni na razmerje med točko in 
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formatom ter razmerje med točko in ostalimi oblikami na vidnem polju. Ta razmerja pa lahko 

določamo le po lastnem občutku, saj za to ne obstaja matematična rešitev. (Butina, 2000) 

2.3.2 Psihološke lastnosti 

Deluje stabilno. Ker je mirujoča, je njeno gibanje usmerjeno samo vase. To ji omogoča, da 

ujame naš pogled in ga zadrži. Obenem pa s svojo energijo povzroča stimulacijo, deluje kot 

dražljaj za naše oči. (Muhovič, 2015) 

Psihološko je točka povezana s čutnostjo. Med čuti je najbolj prvinski tip, v likovnem smislu 

pa je to točka. Ker sovpadata, ju pri likovnem izražanju lahko povežemo z reliefnimi teksturami 

in površinami teles. (Butina, 2000) 

Kjer se točke pojavijo, povzročajo napetosti. Kjer so točke nanizane ena ob drugi, same zase 

izgubljajo svojo privlačnost. Oko jih začne dojemati kot celoto, ploskev. (Butina, 1995, 2000) 

2.3.3 Točka in ostali likovni elementi 

Na točko vplivajo ostali likovni elementi. Odnosi med njimi vplivajo in spreminjajo moč 

privlačnosti točke. (Butina, 1995, 2000; Muhovič, 2015) 

V povezavi z linijo kot točke občutimo vsa križanja linij ter začetek in konec linije. V kolikor 

sta dve točki postavljeni dovolj blizu, spodbudita gibanje očesa in opišeta neko linearno pot. Z 

zaporednim nizanjem točk tako lahko orišemo potek linije. (Butina, 1995, 2000) 

Točka je prav tako povezana z likovno spremenljivko velikost, večje točke opazimo prej kot 

manjše. (Butina, 2000) 

Barva ima velik vpliv na doživljanje tudi pri točki. Rumeno točko na modrem ozadju bomo 

opazili prej kot zeleno, čeprav sta enake velikosti. (Butina, 2000) 

Tudi silnice v formatu delujejo na postavitev točke v slikovnem polju. Najmočnejši privlak ima 

točka v sredini formata, sledijo točke, postavljene ob rob, in nazadnje točke, ki stojijo nekje na 

strani. (Butina, 2000) 

Pomembna sta tudi gostota in število. Točka je privlačnejša, če je bolj izolirana, osamljena, kot 

več točk, ki so zgoščene skupaj. Z gostenjem točk lahko dosežemo svetlo-temno, nakažemo 

prostor in obliko. Na tak način prostora ne zapremo povsem, saj notranji prostor prehaja v 

zunanjega in obratno. Ploskev s točkami dosežemo tako, da jih zgostimo v dveh dimenzijah. 

(Butina, 2000) Ob takem nizanju točk eno ob drugo pa točka izgubi svojo avtonomijo in 

minimalno semantično vrednost. Torej ena sama točka ne pridobi pozornosti našega očesa, s 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tina Malovrh; diplomsko delo 

5 
 

tem izgubi svojo privlačnost. Postane del nekega drugega likovnega elementa (svetlo-temno, 

ploskev, linija itd.). (Muhovič, 2015) 

2.4 Linija 

Za razliko od mirujoče točke pa linijo povezujemo z gibanjem in dinamiko, ki sta njeni glavni 

likovni značilnosti. Njeno gibanje lahko izhaja iz aktivnosti, npr. nekega pisala po površini. Pri 

že začrtani liniji pa le-ta vabi naše oči, da sledimo njenemu poteku. Linija ima moč, da loči 

notranji in zunanji prostor s tem, ko oriše neko obliko. (Butina, 1995, 2000; Muhovič, 2015) 

2.4.1 Fizične lastnosti 

Linijo lahko izmerimo: njeno dolžino, dolžino premera, določimo lahko kote in žariščno 

razdaljo. Zato je mera ena od glavnih značilnosti linije. Linija lahko obstaja v ploskvi, v 

dvodimenzionalnem prostoru, ali pa v prostoru treh dimenzij, v kiparstvu in arhitekturi. (Butina, 

1995, 1997a) 

Linija izhaja iz treh tipičnih vrst: vodoravnica, navpičnica in diagonala. Vodoravna linija ali 

horizontala zaradi svoje nosilne narave deluje hladno. Njeno gibanje je pasivno. Nasprotna ji je 

navpičnica, ki jo zaradi svoje višine doživljamo kot aktivno. Deluje toplo. Mešanica toplo-

hladnega je diagonala. Iz teh osnovnih vrst izhajajo vse ostale vrste linij. (Kandinskij, 1985) 

2.4.2 Vrste linij po Kleeju 

Paul Klee je bil slikar, rojen leta 1879 v Švici. Poleg slikanja in poučevanja na umetniški šoli 

Bauhaus se je intenzivno ukvarjal tudi z likovno teorijo, predvsem na področju barv. Linijo pa 

je kategoriziral v tri vrste. (Paul Klee, b. d.) 

Aktivna linija je linija, ki nastane kot plod gibanja. Nastane na primer kot produkt gibanja pisala 

po površini. Lahko se giblje v vse smeri in po celotnem formatu. (Butina, 1997a) 

Pasivna linija nastane med robovi oblik, teles ali prostora. Nastane povsod, kjer se spremeni 

svetlostna vrednost ali barva. Nima svoje aktivnosti in lastnega gibanja, saj je plod srečanja 

drugih likovnih prvin v likovnem polju. Prav tako kot aktivna tudi pasivna linija spodbuja naše 

oči, da ji sledimo, in s tem izraža gibanje. (Butina, 1995, 1997a) 

Medialna linija je tista, ki oriše ploskev in s tem omeji in zaključi neko ploskev. Takšna linija 

opiše določeno ploskev ali prostor. Pri tem sta si moč linije in moč ploskve enakovredni. 

(Butina, 1995, 1997a) 
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2.4.3 Psihološke lastnosti 

Gibanje linije vpliva na naše občutke. Kratka, hitra poteza roke, ki ustvari linijo, na nas vpliva 

povsem drugače kot dolga, vijugasta linija, ki je povsem zavita in mnogokrat seka samo sebe. 

Zato pomembno vpliva na likovni izraz. (Muhovič, 2015) 

V psihološkem smislu preko linije najlažje izrazimo svojo intuicijo. Najpogosteje jo uporabimo 

v risbi, kjer s pomočjo gibanja roke izrazimo svoje ideje in zamisli. (Butina, 2000) 

2.4.4 Linija in ostali likovni elementi 

Tudi na linijo vplivajo ostali likovni elementi ter odnosi, ki se med njimi zgradijo. 

Ker je linija mera, je neposredno v odnosu z globinskim ključem velikost. Večje linije občutimo 

bližje, manjše pa kot bolj oddaljene, če ostali likovni elementi ne kažejo drugače. (Butina, 

1997a) 

Na linijo močno vpliva smer njenega poteka. Vodoravna linija deluje umirjeno, navpična 

aktivno, poševna dinamično,v pravem kontekstu deluje tudi globinsko. Globino dosežemo z 

uporabo poševnih linij pri linearni perspektivi. Prekrižani vodoravna in navpična linija vzbujata 

občutek trdnosti. Pri križu linearna linija deluje bližje, vodoravna pa bolj oddaljeno. (Butina, 

1997a, 2000) 

2.5 Točka in linija v naravi 

Točka in linija v zunanjem svetu ne obstajata. Kar v naravi dojamemo kot točko in linijo, je v 

resnici predmet s poudarjeno dolžino. Tako nas kot linija lahko prepričajo veja, travnata bilka, 

deblo drevesa pa tudi npr. sence, kjer se srečata svetlo in temno. Kot točko pa lahko dojemamo 

kamenje, liste, semena, madeže itd. (Butina, 1995) 

Ljudje naravo preoblikujemo, da ustreza našim potrebam in zahtevam. Svojo notranjo podobo 

zunanjega sveta tudi likovniki izražajo preko produktivnega dela. Pri tem ima pomembno vlogo 

čutenje, preko katerega skozi likovno delo izrazimo lasten pogled na svet. Tipno in vidno 

stvarnost likovniki nadomestimo z vidnim in čutnim. Ko z likovnim delom dosežemo 

ravnovesje med našimi, družbenimi potrebami in potrebami narave, telesa in duha, govorimo o 

osvobodilni možnosti likovne umetnosti. Likovna umetnina ni del narave sama po sebi, ampak 

je likovno preoblikovana narava, katere naloga je, da v nas vzbudi čut za likovnost. Preko 

likovnih del umetniki dajejo gledalcu vpogled v svojo notranjost in doživljanje sveta, v 
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umetninah pa prikažemo resničnost svojega mišljenja v odnosu človeka do narave in obratno. 

(Butina, 1997a) 

3. KONCEPTUALNA UMETNOST IN LAND ART 

3.1 Konceptualna umetnost 

Za konceptualno umetnostjo stoji ideja, da se gledalec ne fokusira na določen predmet kot 

umetnino; npr. sliko, kip itd., ali na določen kraj, kjer naj bi bila ta umetnina razstavljena – 

muzej, galerijo ipd. Gre za nov pogled in vrednotenje tistega, česar že poznamo. Konceptualna 

umetnost se močno povezuje z vsakdanjim življenjem, pri čemer z neko novo idejo in 

umestitvijo v prostor v nas sproži razmišljanje o nekem pojavu v povsem drugi luči, kot smo 

vajeni. S tem vpliva na našo kognicijo; idejo in delo, ki je nanjo vplivalo, si lahko zapomnimo, 

ne moremo pa tega prodati, reproducirati ali uokviriti. (Lynton, 1994) 

Pod vprašaj postavlja umetniško delo kot rezultat. Preoblikuje se pojmovanje umetnosti kot 

končnega izdelka, bistvena je ideja in postopek umetniškega dela. S tem se pojavi pojem 

procesualna umetnost, ki lahko poteka preko (tiskanih) medijev, lahko pa so vanjo vključeni 

tudi gledalci. S tem se spremeni tudi vloga gledalca. Od samega (vizualnega) sprejemanja 

preide do sodelovanja v estetskem procesu, gledalec s tem aktivno soustvarja umetnino. (Rus, 

2009; Puncer, 2010) 

Konceptualna dela so sestavljena iz različnih medijev: vsakdanjih predmetov, fotografij, 

zemljevidov, videa, tabel in mnogokrat iz jezika, besed (word art). (Godfrey, 1998) 

Dela težko uvrstimo v posamezno področje, npr. slikarstvo ali kiparstvo. Likovna področja, 

smeri in zvrsti se med seboj povezujejo. Pride do eksperimentiranja v umetniškem izražanju, 

pojavijo se nove tehnike, kot so video, body art, land art, mail art, happening in performans. 

(Lynton, 1994; Rus, 2009) 

Umetnost izstopi iz galerij in muzejev v širši, bivanjski prostor. Pojavi se na javnih mestih 

(happening, performans) in v naravi (land art). (Lucie-Smith, 1995) 

Razmahne se uporaba fotografije in videa. Eden od vidikov je ta, da fotografije zlahka 

povežemo s tekstom. S tem se pojavi tudi asemblaž kot nova tehnika, ki je sestavljena iz 

fotografije, slike, risbe idr. Drugi vidik pa predstavlja dokumentacija raznih konceptualističnih 

del, ki imajo omejen rok trajanja, npr. land art, body art, happening, performans itd. Tretji vidik 

predstavlja razstavljanje v galerijah in muzejih. Veliko konceptualnih del se ne da samih po 
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sebi prenesti v muzej. Zato so umetniki razstavljali fotografije, videe, načrte in ostale 

dokumente, ki so nastali v ustvarjalnem procesu. Četrti vidik predstavlja prodajo. Za zaslužek 

in povrnitev stroškov, ki so jih umetniki pridelali s postavitvijo svojih del, so prodajali 

fotografije, načrte in ostale dokumente. (Lucie-Smith, 1995) 

3.1.1 Svetovna raven 

Od približno 1970 je Evropo in Ameriko zajela gospodarska kriza. Finančne težave so tako 

pripomogle k razvoju konceptualne umetnosti, ki se umika bogastvu in posega po vsakdanjih, 

nekonvencionalnih materialih, kot so zemlja, pesek, vrv, industrijski materiali ipd. (Lynton, 

1994) 

Za predhodnika konceptualne umetnosti velja francoski umetnik Marcel Duchamp s svojimi 

ready-made deli. Sestavljal jih je iz preprostih predmetov, ki jih je imel pri roki, ali pa se je 

ponje odpravil kar na odpad. Njegovo najbolj prepoznavno delo je Fontana, narobe obrnjen 

pisoar, ki ga je Duchamp razstavil leta 1917 v New Yorku. Do takrat je malo ljudi razmišljalo 

o tem, kaj predstavlja umetnost. (Godfrey, 1998) 

Duchamp pa je s svojo skulpturo šokiral javnost, umetnost je od tega trenutka zahtevala 

ponovno opredelitev. To pa je bistvo konceptualne umetnosti – novo ovrednotenje stvari, 

pojmov in pojavov, ki se zdijo samoumevni. Gledalec se o umetniškem delu sprašuje, vsak si 

lahko po svoje interpretira neko delo glede na svoje izkušnje.  

Duchampa uvrščamo med dadaiste. V poznih 60-ih letih umetniki zopet obudijo spomin na to 

gibanje, iz tega izhajajo še neo-dadistično gibanje, minimalizem in konceptualna umetnost. 

(Godfrey, 1998) 

Začetki konceptualne umetnosti segajo že v leto 1954, ko je John Cage, ameriški skladatelj, 

predstavil svoje glasbeno delo z naslovom 4´33˝. Gre za štiri minute in triintrideset sekund 

tišine. V likovni umetnosti velja za predhodnika konceptualizma Yves Klein. Umetnik je 

ustvaril serijo slik v modri barvi, za katere je uporabljal tudi ženska telesa, ki so se prislonila 

ob platno. Leta 1959 je francoski umetnik Arman v svojih delih začel uporabljati zavrženo 

potrošniško blago in vsakdanje predmete. Ameriški umetnik Allan Kaprow je eden od 

utemeljiteljev happening-a. Leta 1959 je uprizoril 18 happening-ov v 6 delih. Happening se po 

Evropi razširi štiri leta kasneje. Na vlogo umetnosti in umetnika je opozoril Američan John 

Baldessari, čigar umetnine je izdeloval črkoslikar. Leta 1960 je s svojim delom šokiral javnost 

švicarski kipar Jean Tinguely, ki je priredil dogodek za povabljene na vrtu Muzeja moderne 
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umetnosti v New Yorku. Tam so izbrani gostje lahko opazovali skulpturo, narejeno iz starega 

pianina in stroja za izpisovanje naslovov, avtomobilske troblje, gasilnega aparata in kemijskih 

preparatov, ki so povzročali ogenj in dim. Ta se je nekaj časa premikala, spuščala zvoke, iz nje 

se je kadilo, sčasoma pa se je pokvarila in spet postala odpadek, iz katerega je nastala.  

 

Slika 2: Jean Tinguely, Poklon New Yorku, 1960, fotodokumentacijo hrani MoMA, New York 

V mnogih delih italijanskega umetnika Piera Manzonija je eden izmed glavnih likovnih 

elementov linija. Ta je še posebej prisotna v seriji del Achromes iz leta 1957. Gre za serijo belih 

platen, ki so prekrita s slikarskim grundom ali »gesso«, prežeta z lepilom in tekočim kaolinom 

(bela glina, ki se uporablja pri proizvodnji porcelana). (Biography, b. d.)  

 

Slika 3: Piero Manzoni, Achromes, 1958, 130 x 162,5 cm 
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Dela so zelo izčiščena in minimalistična. Ob odsotnosti barve smo bolj pozorni na ostale 

likovne prvine. Linije se v nekaterih delih pojavijo na mestih, kjer je umetnik zmečkal blago. 

Ta zavihek pa tvori tudi svetlo-temni kontrast, saj zaradi osvetlitve od zgoraj meče senco spodaj 

(slika 3). Gre za kombinacijo aktivne linije, saj je nastala kot produkt gibanja, in pasivne linije, 

ker je prišlo do spremembe svetlosti. 

Zanimiva je tudi serija Linije, kjer gre za eno linijo, narisano na papir in zvito v kartonski tulec. 

Tulce je umetnik označil, podpisal in zapečatil. Najdaljšo linijo je narisal 4. julija 1960 na 

Danskem. Linija je dolga kar 7. 200 metrov, narisana pa je bila na časopisni papir. Manzoni je 

umrl leta 1963 star devetindvajset let. (Biography, b. d.) 

       

Slika 4: Piero Manzoni, serija Linije, 1959, črnilo na papirju, tulec 

Felix Gonzalez Torres je umetnik, za katerega bi lahko rekli, da je ustvarjal s točkami. Rodil se 

je leta 1957 na Kubi, umrl pa leta 1996 v Miamiju. Diplomiral in magistriral je s področja 

fotografije, ki jo je tudi poučeval na Univerzi v New Yorku. Njegova kariera se je vpenjala v 

družbene in politične vode tudi zato, ker ni skrival svoje homoseksualne usmerjenosti. Zanimal 

ga je preplet zasebnega in javnega življenja. Od leta 1987 je bil član skupine Group Material, 

umetniškega kolektiva v New Yorku, katerega člani so sodelovali pri izobraževanju skupnosti 

in kulturnem aktivizmu. Njegovo estetiko povezujejo z Bertolt Brechtovo teorijo epskega 

gledališča, v katerem ustvarjalno izražanje spremeni gledalca iz pasivnega opazovalca v 

aktivnega udejstvovalca, ki sodeluje v umetniškem procesu. V svojih delih obravnava teme, kot 

so ljubezen, izguba, pomlajevanje, spol in spolnost, pri tem pa želi, da se gledalci aktivno 

vključijo in sodelujejo pri oblikovanju pomena njegovih del. (Felix Gonzalez-Torres, b. d.)  
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Slika 5: Felix Gonzalez Torres, Brez naslova (Placebo – Pokrajina – Za Ronija), 1993, v celofan 
zaviti bonboni, David Zwirner Gallery, New York 

V svojih skulpturah je umetnik uporabljal vsakdanje predmete, npr. bonbone, žarnice, papir, 

puzzle in verige kroglic. Ti predmeti zaradi svoje majhnosti (glede na celoto) delujejo kot točke. 

Te predmete (točke) zgosti do te mere, da jim odvzame moč in privlačnost. Tako postanejo del 

celote, skupaj postanejo oblika. Lahko bi rekli, da gre v nekem smislu za pointilizem v 

kiparskem delu – nizanje točk eno poleg druge, da le-te izgubijo svojo minimalno semantično 

vrednost. 

Med najpomembnejše konceptualne umetnike prištevamo še: Man Raya, Ada Reinhardta, 

Johna Lathama, Josepha Beuysa, Lawrenca Winerja, Roberta Morrisa, Georga Brechta, Christa, 

Hansa Haackeja, Josepha Kosutha in Brucea Naumana. (Lynton, 1994) 

Najpomembnejša konceptualna dela so nastala med leti 1967 in 1972. Od leta 1965 so bila dela 

na ogled na manjših razstavah, dve večji pa sta bili postavljeni leta 1969 v Amsterdamu in 

Bernu. Od takrat dalje so sledile pregledne razstave v večjih mestih: Londonu, Krefeldu, 

Luzernu, New Yorku, Seattlu, Vancouvru, Tokiju pa tudi drugje. Ena izmed najbolj razvpitih 

je bila razstava Documenta, postavljena v obliki salona v Nemčiji. (Harrison, 2001) 

3.1.2 Na domačih tleh 

Konceptualna umetnost se v Sloveniji pojavi sredi šestdesetih let dvajsetega stoletja kot del 

neoavantgardnega gibanja. (Rus, 2009) Najpomembnejša konceptualna dela je na naših tleh 

ustvarjala skupina OHO, ki jo bom podrobneje predstavila v poglavju land art.  
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Začetki konceptualističnega gibanja pri nas pa niso bili lahki. Tako so razstavo skupine OHO, 

ki jo je 2. aprila 1969 odprl Tomaž Šalamun, že naslednje popoldne oblasti zaprle in 

prepovedale. Šlo je za ideje, ki niso bile v skladu s socialističnim vodenjem takratne države, 

zaradi česar so avantgardistične umetnike mnogokrat želeli utišati, njihove razstave so zaprli in 

prepovedali. (Mikuž, 1995) 

Na področju videa sta v duhu konceptualizma delovala Srečo in Nuša Dragan. Ob svojih 

umetniških začetkih sta soustvarjala s skupino OHO. Leta 1969 sta Kostja Gatnik in Lojze 

Logar s konceptualistično obarvano razstavo Izdelki, ki so bili narejeni iz industrijskih 

materialov, razstavljala na Škofjeloškem gradu. Tudi umetnik Vinko Tušek je ustvarjal 

konceptualna dela. Rodil se je leta 1936, umrl pa leta 2011. Eno izmed njegovih prvih 

konceptualnih del je bila vrvna konstrukcija nad kanjonom Kokre. Nanjo je 15 metrov v zrak 

obesil mobile, s katerim se je poigraval veter. (Čigon, 2009) Leta 1970 je na dvorišču 

Gorenjskega muzeja v Kranju postavil (neohranjen) Beli labirint. Ta velja za prvi tovrstni 

konceptualni ambient na naših tleh. V tem in poznejših delih se je umetnik ukvarjal z 

uprostorjanjem slike. To je v obliki skulpture prenesel v širši, javni prostor, ki je gledalca vabil, 

da se sprehodi skozi in si prostorsko sliko ogleda z vseh strani. Istega leta je postavil drugi 

ambient z naslovom Rdeče-modro-oblo v Moderni galeriji kot del razstave Neokonstruktivisti. 

Ambient M-1 je nadaljevanje tega projekta. Gre za lesene oble predmete, ki jih med seboj 

povezujejo kovinske palice. (Vinko Tušek, b. d.) 

 

Slika 6: Vinko Tušek, Ambient M-1 (delna rekonstrukcija), 2014 (1971), barvan les, kovinske 

palice, Moderna galerija, Ljubljana 
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Tudi v tem delu lahko zaznamo likovna elementa točko in linijo. Osrednji del skulpture 

zaznamo kot obliko, saj je po velikosti večja od ostalih delov. Te dele zaznamo kot bližnje in 

večje prav tako kot obliko, manjše in bolj oddaljene pa kot točke. Povezuje jih linija (kovinska 

palica). Prav zaradi teh poudarjenih temeljnih likovnih prvin delo še bolj prepričljivo deluje kot 

slika (v prostoru). Tudi zaradi uporabljenih barv me asociira na nekatera dela umetnika Joana 

Mirója. 

Konceptualizem nemalokrat sega v prostor izven galerijskih sten, česar se je začel zavedati tudi 

vsak obiskovalec ljubljanske Mestne galerije v letu 1976, katerega so namesto slik Lojzeta 

Logarja na stenah pričakali listki z napisom: ˝Tu bi lahko razstavljal Lojze Logar.˝ V tem času 

začne konceptualizem prehajati v postkonceptualizem. V njem se začne udejanjati skupina 

IRWIN, na katero je močno vplivala skupina OHO. Tako so leta 1985 v Cankarjevem domu v 

Ljubljani razstavljali z naslovom Svoji k svojim: Irwin – OHO, pri čemer so se navezali na 

projekte ''ohojevcev''. (Čigon, 2009) Tudi v tem delu gre za morda ne najbolj posredno, a 

zagotovo prisotno linijo. Ta se je zgradila skozi palice, ki jih umetniki držijo v rokah. V 

trenutku, ko bi eden od umetnikov spustil palico iz roke, bi se prekinila tudi linija. V tem 

kontekstu ima ta iz palic zgrajena linija še posebno moč, saj povezuje umetnike med seboj. Gre 

za rekonstrukcijo vaje "Slepci in videc", ki so jo ohojevci izvajali kot del Grupnega šolanja v 

Čezsoči leta 1970. Pri tem je je bil prvi v vrsti videc, ki je slepce, ki so bili povezani s palicami, 

vodil skozi pokrajino. (Grupno šolanje v Čezsoči, b. d.) 

 

Slika 7: IRWIN, Svoji k svojim / Like to like, 2006, fotografija, Mala galerija, Ljubljana 
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IRWIN sestavljajo slikarji: Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in 

Borut Vogelnik. Skupino so ustanovili leta 1983, leto kasneje pa se je priključila gibanju Neue 

Slowenische Kunst (NSK). NSK poleg vizualnih umetnikov Irwin sestavljaja še glasbena 

skupina Laibach, Gledališče sester Scipion Nasice (danes preimenovano v Kozmokinetični 

kabinet Noordung) in oblikovalski oddelek Novi kolektivizem. Za motiv izbirajo že obstoječa 

umetniška dela, ki jih vpenjajo v nove možnosti interpretacije, zaradi česar so se bolj povezali 

z duchampovsko idejo konceptualizma kot s skupino OHO. V svojih začetkih so jih zanimale 

teme: ljudska umetnost, popularne in že kičaste podobe, posvetna motivika in simboli iz 

preteklih totalitarnih režimov. Navezujejo se na pomembne umetnike prejšnjega stoletja. 

Kasneje, po letu 1984, v njihovi umetnosti zasledimo nove teme, kjer jih zanima vprašanje 

slovenstva v odnosu z drugimi državami. Zanimajo se za politično ideologijo, kot so odnosi 

vzhoda z zahodom in sam pojem država ter delovanje v kolektivu. (Čigon, 2009) 

O neokonceptualizmu govorimo od 90-ih let naprej, pri čemer ima še vedno velik vpliv na 

umetnike skupina OHO, njegovi predstavniki pa so: Tadej Pogačar v gibanju P.A.R.A.S.I.T.E., 

Žiga Kariž, Davide Grassi, Janez Janša (Emil Hrvatin) in skupina SESTAVA.  

Skupina SESTAVA, ki deluje od leta 1993, se je zavzela za prenovo in spremembo 

namembnosti nekdanjih zaporov v zdajšnjem Hostlu Celica. Tam so poleg hostla ustanovili še 

Galerijo Srečišče, ki služi razstavam, literarnim večerom, predavanjem ipd. Dejavni so na 

področju ohranitve kulturne dediščine, opozarjanja na prezrte zapuščene prostore ter umeščanja 

umetnosti v širši urbani in naravni prostor. Skupino sestavljajo kipar Jiri Kočica, umetnostna 

zgodovinarka Vesna Krmelj, slikar Žiga Okorn in arhitekt Janko Rožič. Kulturno-umetniško 

društvo Sestava, ustanovljeno 1997, pa poleg naštetih imen sestavljajo še Vilma Ducman, 

Aleksander Ostan, Nataša Pavlin in Ira Zorko. (Oblak, 2009) 

3.2 Land art 

Land art je ena od smeri konceptualne umetnosti. Njegovo bistvo je povezava narave in 

umetnosti. Umetniki v svojih delih raziskujejo izgubljen prvinski odnos človeka do narave. 

Želijo se umakniti strogemu muzejskemu in galerijskemu prostoru, nekateri umetniki za svoja 

dela uporabljajo ogromne površine. V ZDA posegajo v divja in nenaseljena območja, na našem 

ozemlju pa dela nastajajo v sodelovanju s kulturno krajino. Takšnih del, kjer so namesto platna 

uporabljena tla, nebo, zemlja ali drevesa, umetniki ne morejo prodati in razstaviti v muzeju, 

zato jim za beleženje njihovih del v večini primerov služi fotografija, lahko pa tudi video, načrti, 
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zemljevidi in skice. Te dokumente lahko umetniki razstavijo v galerijah in z njimi tržijo. 

Umetniki se v svojih delih začnejo navezovati na stare arhaične kulture. (Kočevar in Rus, 2009) 

3.2.1 Svetovna raven 

Landartistična dela konec 60-ih let najprej zasledimo v ZDA, v 70-ih pa tudi v Evropi. 

Pomembni predstavniki so: Walter de Maria, Robert Smithson, Michael Heizer, David 

Oppenheim, Richard Long, Christo. (Kočevar in Rus, 2009) 

Z ekscentrično akcijo sta se ukvarjala Richard Long in Walter de Maria. Prvi je v svojem delu 

Izhoditi črto v Peruju, iz leta 1972, tolikokrat prehodil točno zamišljeno ravno pot po prazni 

pokrajini v Peruju, da je s svojimi sledmi uhodil novo pot, jo zabeležil s fotografijo in začrtal 

na zemljevid. (Lynton, 1994) Delo je v bistvu ena sama dolga linija, ki jo je umetnik s hojo 

zarisal v pokrajino. Ker je ravna, izstopa od pokrajine, na kateri vidimo, da je vodni tok 

oblikoval vijugasto pot. S svojo ravnino in vertikalo zaznamuje človečnost, ki je vstopila v to 

neokrnjeno pokrajino. Je aktivna linija, v vsem pomenu besede, saj jo je izoblikoval človek, ki 

je mnogokrat prehodil točno to linijo. 

 

Slika 8: Richard Long, Izhoditi črto v Peruju, 1972, fotografija, privatna zbirka 
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De Maria pa je v delu Miljo dolga risba izkopal miljo dolga jarka v puščavi in to prav tako 

zabeležil s fotografijo. Fotografije svojih del landartistični umetniki prodajajo, da bi si z njimi 

povrnili stroške njihove izdelave. (Lynton, 1994)  

 

Slika 9: Christo, Ovita obala, milijon kvadratnih čevljev, Little Bay, Sydney, Avstralija, 1969, 

John Kaldor Family Collection Artist Rooms #1 – Christo, fotografijo je posnel Harry Shunk. 

Eden izmed pomembnih predstavnikov land arta je bolgarski umetnik Christo, ki je leta 1969 z 

rožnatimi plastičnimi rjuhami ovil 930.000 kvadratnih metrov avstralske obale. Christo je z 

ovijanjem nadaljeval tako, da je poleg krajev začel ovijati tudi stavbe. Izvedba tako obsežnih 

del od umetnikov zahteva veliko organizacije, npr. dovoljenja pristojnih organov, zbiranje 

finančnih sredstev, iskanje prostovoljcev, ki pomagajo pri postavitvi, itn. Kljub minljivosti 

takšnih del v fizičnem smislu pa Christo poudarja pomen kolektivne zavesti in povezovanja 

ljudi, ki se na posebni ravni povežejo pri realizaciji tovrstnih projektov. (Lucie-Smith, 1995; 

Lynton, 1994) 

Tudi pri Christovih projektih z ovijanjem stavb in pokrajine lahko v mnogih delih zaznamo 

točke in linije. Če pogledamo sliko 9, gre pravzaprav za mnogo pasivnih linij, ki se oblikujejo 

na številih mestih, zaradi določenega terena v pokrajini. V delih, kjer so ovite stavbe, pa se to 

zgodi pri spremembi arhitekturnih elementov, kjer pride do svetlostnih sprememb na plastičnih 

rjuhah. Medialna linija pa je zunanja linija teh rjuh, saj orisuje ploskev, ki jo tvorijo rjuhe. 
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Slika 10: Christo, Plavajoči pomoli, 2016, Sulzano in Monte Isola, Brescia, Lombardija, 

Italija 

Z vidika točke je zanimivo delo Plavajoči pomoli, kjer pri pogledu od daleč ali z višine kot 

točke dojemamo ljudi, ki se sprehajajo po pomolu. Zaradi ogromne površine, ki obsega 70.000 

kvadratnih metrov rumenega blaga, položenega čez 226.000 kock iz politilena (The Folating 

Piers, 2019), človeško telo postane zanemarljive velikosti in ga dojemamo kot točko. Zanimivo 

je, da se spreminja število točk v tem delu, saj obiskovalci pridejo in gredo. S svojo pojavnostjo 

in premikanjem postanejo del plavajočih pomolov in umetniškega dela, ki je nastalo tudi z 

namenom, da obiskovalci z njim manipulirajo. 

Konceptualizem in land art sta tesno povezana, kar se še posebej izraža v delu Alana Sonfista 

iz leta 1975 z naslovom Time Landscape. Gre za načrt ponovne zasaditve dreves na majhnem 

koščku zemlje v Manhattnu, na mesta, kjer so stala pred prihodom Evropejcev. Večkrat se v 

umetnosti postavlja vprašanje, kdaj neko delo postane umetnost, kar se lahko vprašamo tudi pri 

delu Time Landscape, ki bi ga lahko dojemali tudi kot krajinsko ureditev nekega dela zemlje. 

(Lucie-Smith, 1995) 

3.2.2 Na domačih tleh 

Najbolj vidni in ključni predstavnik land arta pri nas je skupina OHO. Sestavljajo jo Marko 

Pogačnik, David Nez, Milenko Matanović in Andraž Šalamun. Občasno so k svojemu 

ustvarjanju povabili še druge umetnike. Njihovo ustvarjanje je potekalo po fazah. Z land artom 
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se začnejo ukvarjati s prehodom v tretjo fazo njihovega ustvarjanja, še natančneje, med 

poletjem leta 1969, v t. i. »poletnih projektih«. Od ostalih umetnikov se razlikujejo s svojimi 

minimalnimi posegi v naravo, ki so tudi hitro minljivi. (Kočevar in Rus, 2009) 

Leta 1966 je v glasilu Tribuna skupina OHO objavila svoj manifest. Takratni člani OHO-ja so 

bili Marjan Ciglič, Iztok Geister in Marko Pogačnik, ki jih je povezalo šolanje na kranjski 

gimnaziji. Gibanje OHO združuje različne ustvarjalce: likovne, filmske, literate in filozofe. 

Tako so pri ustvarjanju sodelovali še Tomaž Brejc, Matjaž Hanžek, Aleš Kermavner, Vojin 

Kovač, Lado Kralj, Naško Križnar, Rastko Močnik, Braco Rotar, Andraž Šalamun, Tomaž 

Šalamun, Rudi Šeligo, Marko Švabič, Franci Zagoričnik in Slavoj Žižek. Svoje ideje so 

predstavljali v že prej omenjeni reviji Tribuna in Problemi. Njihovo ustvarjanje lahko 

razčlenimo po fazah. (Nečimer, 2009) 

1. faza: Reizem 

Reizem izhaja iz latinske besede res, ki pomeni stvar. Teži k razmišljanju, da vsako stvar, 

predmet ali objekt dojemamo kot enakovreden drugemu. Gre za neko demokratičnost med 

predmeti in objekti, ki jih doživljamo kot samostojne biti in na ta način uživamo v njihovi 

raznolikosti. OHO-jevci so se v svojih delih ukvarjali z vsakdanjimi predmeti, ki so jih 

poimenovali »artikli«. Te predmete so odlivali v mavec in jih postavljali drugega ob drugega, 

matematično ali z uporabo naključij. (Nečimer, 2009) 

Beseda »artikel« zamenja pojem umetnina in želi opozoriti na množično proizvodnjo in 

potrošnjo v svetu. Tomaž Šalamun svojo fasciniranost nad predmeti izrazi v pesniškem ciklu 

Stvari. Pri reizmu gre za drugačen odnos do celotnega sveta. Posebno pozornost namenjajo 

tistim najmanjšim vsakdanjim stvarem v življenju, ki so pogosto prezrte, česar se OHO-jevci 

držijo tudi v nadaljnjih fazah svojega ustvarjanja. (OHO, 1994) 

V tem obdobju so izvajali razne hapeninge, med katerimi je bil najbolj odmeven Triglav. Gre 

za postavitev treh oseb (Milenko Matanović, David Nez in Drago Dellabernardina), ki stojijo 

nepremično in tesno drug ob drugem v parku Zvezda v Ljubljani. Čeznje je ogrnjen ogromen 

kos črnega blaga, iz katerega so izrezane odprtine za glave, sicer pa pokriva celotne njihove 

postave. S takšno interpretacijo so upodobili enega največjih slovenskih simbolov. (Nečimer, 

2009) 
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Slika 11: Skupina OHO: Triglav, 30. 12. 1968, Park Zvezda, Ljubljana, fotografijo je posnel 

Naško Križnar, hrani Moderna galerija, Ljubljana 

 

V tem obdobju je pomembna tudi reistična risba, ki jo navdihuje preprostost in odprtost. Po 

navadi nastane iz nekaj linij, včasih je dovolj le ena poteza. Najpogosteje upodablja vsakdanji 

predmet, poleg upodobljenosti pa opozarja tudi na lastno neodvisnost in pojavnost. (OHO,1994) 

Pogačnik in Geister sta sestavila knjigo OHO, v katero sta vključila duhovite tekste in 

ilustracije. ˝Knjiga na obročku˝ je stopnjevanje prve do te mere, da je sestavljena iz strani, na 

katero so natipkane črke ali znaki, zaradi česar stežka razberemo tekst. To se še stopnjuje v 

»topografski seriji« knjige, v kateri sploh ni več teksta, so samo tipografski znaki, za katere je 

pomembna njihova umeščenost na listu papirja, razmiki med njimi, vzorec, ki ga tvorijo, moč 

pritiska na tipko, kot, pod katerim je list papirja vložen v tiskarski stroj, itd. (OHO,1994) 

2. faza: Arte povera, performans, body art, land art 

Tomaž Šalamun, sicer pesnik, se kot likovnik ob koncu leta 1968 pridruži ostalim likovnikom: 

Matanoviču, Nezu in bratu Andražu. Z ostalimi ga poveže poseben čut, da v vsakdanjih 

predmetih opazi nekaj umetniškega ali pa z izvirno postavitvijo nekega predmeta doseže, da le-

ta postane del umetnosti, npr. kopico sena postavi v galerijo. Njegov doprinos k skupini se 

pokaže predvsem na razstavi Pradedje v Zagrebu. V tem času je Pogačnik s svojim racionalnim 
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pristopom programiranja in z iskanjem matematičnih zaporedij in ključev skupino popeljal v 

konceptualistične vode. (OHO,1994) 

Skupina OHO je sledila avantgardni umetnosti v svetu in ustvarjala v novih umetnostnih 

smereh. Njihovo ustvarjanje se od leta 1969, natančneje s t. i. »poletnimi projekti«, preseli iz 

galerijskih zidov v odprto naravo. V naravni prostor posegajo z minimalnimi intervencijami, s 

čimer posebno pozornost namenjajo tudi ekologiji. Če se spomnimo Christovega ovijanja 

enormnih površin v plastične rjuhe, pa gre pri OHO-jevskem land artu za popolnoma nasproten 

pristop. Ustvarjajo pretežno z naravnimi materiali. Leta 1969 razstavljajo z naslovom Pradedje 

v Zagrebu, kjer razstavijo kup sena, zemljo, opeko in podobne »malovredne« materiale. Zato 

njihovo umetnost uvrščamo tudi v arte povera ali siromašno umetnost, za katero je značilna 

uporaba vsakdanjih, »malovrednih« predmetov in materialov. Na predmete je skupina OHO še 

vedno gledala reistično, predvsem so jih zanimali notranji odnosi in napetosti med njimi. 

(Nečimer, 2009) 

 

Slika 12: Tomaž Šalamun, Kopica koruznega ličja (levo) in Seno, koruzevina, opeke (desno), 

1969, instalacija, razstava Pradedje, Zagreb 

 

V naravo posredujejo zelo osebno, telesno in neposredno, opažajo spremembe v energiji, čemur 

se kasneje v svojem ustvarjanju še najbolj posveti Pogačnik. V projektu Družina ognja, zraka 

in vode se posveti odnosom med posameznimi elementi. V ospredju ni več sam predmet in 

mehansko izbran vzorec postavitve, marveč so ti odnosi organski in dinamični. Z medsebojnimi 

odnosi se začnejo ukvarjati tudi drugi člani skupine, npr. Matanović v delu Kača, kjer ga 

zanimajo sile v toku reke Ljubljanice. Pogačnik na razstavah v Beogradu in Novem Sadu svoja 
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dela pripelje povsem do konceptualizma, saj so le-ta lahko kadarkoli ponovljiva na podlagi 

skice. Pomembna so le razmerja mere, teže in lege. (OHO,1994) 

V body artu se je najizraziteje udejstvoval Andraž Šalamun, med drugim na odprtju razstave 

Pradedje z delom ambient Gozd in v poletnih projektih s serijo Kama Sutra. V Moderni galeriji 

je leta 1969 svoje telo razstavil tudi Nez. Kozmologija Davida Neza je bila sestavljena iz 

neonskih cevi, postavljenih v krog. V sredini je ležal Nez s kamnom na trebuhu, nad njim pa je 

svetila žarnica. Pri body artu so v ospredje postavljeni materialnost, čutnost in medsebojni 

odnosi. (OHO,1994) 

Za dokumentiranje OHO-jevih projektov in tudi snemanje filmov sta bila odgovorna predvsem 

Naško Križnar in Marjan Ciglič. Za objektivom pa so večkrat stali tudi Geister, Pogačnik, 

Matanović, Nez idr. (OHO,1994) 

3. faza: Konceptualizem 

Štirje člani skupine OHO se med seboj tesno povežejo v mišljenju in duhovnosti. To so: 

Milenko Matanović, David Nez, Marko Pogačnik in Andraž Šalamun. Občasno se jim 

pridružijo še: Naško Križnar, ki skrbi za film, Tomaž Šalamun, ki je odgovoren za razstave, in 

Niko Lehrman, ki prispeva na področju arhitekture. Leta 1970 so izvedli Projekt telepatske 

komunikacije, pri čemer so med seboj komunicirali iz različnih celin. Temu so sledili drugi 

podobni projekti, ki so preizkušali njihovo tesno medsebojno povezanost in so jih izvajali na 

Drulovki, v okolici Kranja. Gre za samošolanje skupine, velik pomen v njihovem ustvarjanju 

dobi ritual. Leta 1971 so razstavljali v MoMa v New Yorku z razstavo Information Show. Po 

tem pa so prišli v sklepno fazo svojega skupnega delovanja. Pomladi 1971 se odločijo za 

ukinitev skupine OHO, saj povezava s svetovnim krogom likovne umetnosti zavira njihov 

nadaljnji razvoj. (Nečimer, 2009; Pogačnik, 2012) 
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Slika 13: OHO, Grupno šolanje v Čezsoči, fotografija, 24 x 18. 1 cm, Moderna galerija, 

Ljubljana 

4. faza: Družina v Šempasu 

Skupina se umakne institucionalni umetnosti in začne ˝živeti umetnost˝. Marca 1971 se naselijo 

na zapuščeno kmetijo v Šempasu v Vipavski dolini, skupaj s svojimi družinami. Na začetku 

komuna šteje dvanajst članov, od tega dva otroka. Imajo hleve, vinograd, vrtove in polja, ob 

katerih se nabere veliko opravil. Sami pridelujejo hrano, ob tem pa želijo umetnost neposredno 

povezati z življenjem samim. V novem domu vzpostavijo tudi duhovno središče. Zaradi težkega 

fizičnega dela večina članov zapusti komuno, vendar se ji kmalu pridružijo novi člani mlajše 

generacije. Uvedejo večerno Risarsko šolo, pri kateri sodelujejo tudi otroci in gostje. Po dveh 

letih privajanja na novo življenje ob povabilu na razstavo v Beograd prvič razstavijo svoja dela 

v obliki mobilov in se poimenujejo Družina v Šempasu. K umetniškim delom prispevajo vsi 

člani družine, tudi otroci in naključni obiskovalci. Ob tem se je tudi oblikovalo ime skupine, saj 

le-ta izhaja iz korena »druženje«. (Nečimer, 2009; Pogačnik, 2012)  
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Slika 14: 2. razstava Družine v Šempasu na Beneškem bienalu, 1978, Jugoslovanski paviljon, 

fotografiral Bojan Brecelj, hrani Moderna galerija v Ljubljani 

Mobili, ki jih je družina ustvarjala, so grajeni z glinenimi in volnenimi kroglicami, ki jih 

dojemamo kot točke. Povezuje jih vrvica, na katero so vpete, in jo zaznamo kot linijo. Točkam 

in linijam se pridruži tudi kakšen večji predmet, ki ga zaznamo kot obliko. 

Leta 1978 razstavljajo na Beneškem bienalu, naslednje leto pa na Beograjskem trienalu, kjer 

izvedejo tudi Ritual zdravljenja Zemlje. Ta postane temelj Pogačnikovega samostojnega 

ustvarjanja v naslednjih desetletjih. Komuno predstavijo v vodiču za popotnike in tako v 

Šempas začne prihajati vedno več ljudi. Leta 1979 se skupina razide in posamezno nadaljujejo 

svojo ustvarjalno pot. Marko Pogačnik ostane v Šempasu, poglobi se v energijo zemlje in 

posameznih točk na njej, ob tem razvije metodo zdravljenja Zemlje – litopunktura. (Nečimer, 

2009; Pogačnik, 2012) 
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Slika 15: Družina v Šempasu, Zdravljenje zemlje, 1979, VI. beograjski trienale jugoslovanske 

likovne umetnosti, Beograd, fotografiral Bojan Brecelj 

3.2.3 Ekološki vidik 

Land art je v tesnem stiku z ekologijo. Veliko umetnikov uporablja naravne materiale, ki so 

lahko najdeni v naravi, npr. palice, veje, zemljo, kamenje itd., ali pa so industrijsko izdelani, 

npr. vrv. Nekateri uporabljajo odpadne predmete, ki ob ponovni uporabi znova oživijo z novim 

namenom. S tem opozarjajo tudi na potrošnjo v današnjem svetu, ki je prenasičen s poceni 

izdelki, ki hitro postanejo odpadek, in izdelki za enkratno uporabo. Tako se land art povezuje 

tudi z italijanskim gibanjem arte povera, ki v prevodu pomeni siromašna umetnost, zanjo pa je 

značilna uporaba zgoraj naštetih materialov. (Ravnikar, 2009) 

Ekološka problematika se je pri nas v letu 1969 že dotaknila umetniška gibanja OHO. Član in 

eden od ustanoviteljev skupine, Iztok Geister, je obenem tudi ekolog. Gibanje se je v svojih 

»poletnih projektih« želelo čim bolj povezati z naravo, jo začutiti in je tudi ne obremenjevati. 

V svojih landartističnih delih so tako z minimalnimi posegi v naravo dosegli svoje zamisli, za 

seboj pa praktično niso pustili odpadkov. Prav tako so uporabljali pretežno naravne materiale. 

V iskanju stika z naravo so nadaljevali tudi pri nadaljnjem ustvarjanju, še najbolj z ustanovitvijo 

komune Družina pri Šempasu, kjer so materiale za ustvarjanje izdelovali kar sami, npr. vrv iz 

ovčje preje, keramiko iz gline, rezljan les, kovano železo. V nadaljnjem samostojnem 

ustvarjanju je Marko Pogačnik, član skupine OHO, stiku z naravo in iskanju energetskih točk 

v Zemlji posvetil vse življenje. (Flajšman, 2006; Jurman in Lovšin, 2005; Pogačnik, 2012) 
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Slika 16: Milenko Matanović, Žito in vrvica, 1969, fotografija 14 x 9 cm, hrani Moderna 

galerija, Ljubljana 

V delu Žito in vrvica je Milenko Matanović s preprostim dejanjem, ko je napel vrv čez žitno 

polje, pokazal, kakšno moč ima linija. Še v prejšnjem trenutku je pokončno rastoče žito z vrvjo 

nagnil v stran in s tem vnesel dinamiko in novo energijo v prostor. Sama vrv ni toliko vidna, se 

je pa zaradi upora, ki ga je povzročila, v polje vrisala neka pot – linija.  
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4. LIKOVNO-PRAKTIČNI DEL 

V tem poglavju bom predstavila lastna likovna dela in jih skušala analizirati. Ob tem se bom 

navezala tudi na naše in tuje umetnike ter njihova dela, ki so me inspirirala pri ustvarjanju. 

Dela bom predstavila, analizirala in primerjala s svojimi ter v njih iskala likovna elementa; 

točko in linijo. 

4.1 Voda je zlato 

 

Slika 17: Potok, lokacija dela, Sv. Andrej, Škofja Loka 

K bližnji reki Hrastnici sem šla nabrat kamne različnih velikosti, od 0,5 cm do 5 cm. Za kamne 

iz reke sem se odločila, ker jih je voda že dodobra obrusila in so tako bolj oglatih in organskih 

oblik. Postavila sem jih nazaj v vodo, natančneje v potoček. Kamni so takšne oblike, da so že 

po naravi vizualno primernejši za to okolje. Pesek iz kamnoloma se mi ni zdel primeren. 

Kamne sem pobrala iz reke in njenega obrežja in jih najprej posušila. Ko so bili suhi, sem jih 

pobarvala z dekornim lakom, ki ni topen v vodi. Ko se je barva posušila, sem jih nesla k 

bližnjemu potoku in jih razporedila po strugi, dolgi približno deset metrov. Delo sem zabeležila 

s fotografijami.  

Kamne sem razporejala naključno, po principu »kam določen kamen paše« glede nanjegovo 

velikost in globino vode. Kamni so od blizu delovali kot oblike, ko pa sem vstala, so zaradi 

svoje majhnosti že delovali kot točke. Ker gre potok čez dokaj strmo pobočje, sem imela uvid 

v to, kako so točke (kamni) tvorili linijo (struga potoka). S fotografijo tega pojava ne bi mogla 
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zabeležiti, saj bi točke (kamni) zaradi svoje majhnosti izginile, če bi želela v objektiv zajeti 

celotno linijo (strugo). Linija je tako potekala prosto, naravno, omejeval jo je potek struge in pa 

seveda mera. Točkasta linija je bila dolga toliko, kot je bilo v strugi razporejenih kamenčkov. 

Če bi bila na določenih mestih razdalja med točkami (kamenčki) večja, bi se linija prekinila. 

Ker pa so bile točke dovolj zgoščene, je linija potekala neprekinjeno v razdalji približno desetih 

metrov. 

       

Slika 18: Pogled s stoječega položaja                  Slika 19: Pogled od blizu 

Tina Malovrh, Voda je zlato, 2019, kamni, Sv. Andrej, Škofja Loka 

 

Pri fotografiranju mi je delo oteževalo vreme. Nekaj so zamisel v glavi in fotografije, ki sem si 

jih zamislila, da bodo nastale, nekaj povsem drugega pa sta realno stanje in svetloba, ki otežuje 

nastanek takih fotografij, kot sem si jih zamislila. Povsem drugače je tudi biti navzoč pri delu 

in opazovati lesketanje vode in zlatih kamnov v njej, kot gledati fotografijo dela na zaslonu. 

Ideja, ki sem jo želela z delom predstaviti, kot že sam naslov pove, izhaja iz razmišljanja o vodi 

kot eni izmed najpomembnejših človeških dobrin in tudi naše najosnovnejše potrebe – pitja 

vode. V Sloveniji smo obdarjeni z naravnimi izviri in viri vode, marsikje pa so ljudje v velikem 

pomanjkanju. Z delom sem želela gledalce spodbuditi k razmišljanju, kakšen primaren pomen 

predstavlja voda za nas in kako se premalokrat zavedamo, kako smo lahko srečni in hvaležni, 

da jo imamo na pretek. Oziroma, da z vodo lahko ravnamo odgovorno in spoštljivo ter pazimo 
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na njeno porabo, saj marsikateri živijo v  pomanjkanju vode. Zlato barvo sem uporabila, ker je 

to barva razkošja. V naši družbi zlato povezujemo z bogastvom. Zavedamo se lahko, da smo 

pravzaprav bogati vsi, ki imamo na razpolago dovolj vode za pitje, umivanje, pranje posode, 

oblačil itd. 

Navdih za delo sem dobila ob prebiranju literature o skupini OHO. K razmišljanju o lastnih 

delih so me spodbudila predvsem Pogačnikova dela Družina elementov, v katerih razmišlja o 

povezavi med štirimi naravnimi elementi: vodo, ognjem, zrakom in zemljo. Tako, kot je 

delovala njihova skupina, to je s čim manj invazivnimi postopki v naravi, sem želela v naravno 

okolje posegati tudi sama. Čim bolj ekološko in s čim manj onesnaževanja. Za svoja dela sem 

se odločila izbirati naravne materiale. Te sem obdelala z zlato barvo, vendar sem raje kot sprej 

v zlati barvi, ki deluje na potisni plin, izbrala dekorni lak v mali steklenički. Skupina OHO me 

je navdihnila tudi s svojim prvinskim odnosom do narave, predvsem z delovanjem Družine v 

Šempasu, kjer so med drugimi na tradicionalne ali celo prvinske načine ustvarjali in živeli. S to 

prvinskostjo sem se želela delno povezati tudi sama in mi jo je nudilo nabiralništvo. 

Prazgodovinska dejavnost mi že od nekdaj predstavlja sprostitev in povezovanje z naravo. Zato 

sem kot prvotni postopek v vseh svojih delih izbrala nabiralništvo, pri čemer material za 

ustvarjanje najprej poiščem in naberem v naravi, potem pa ga v spremenjeni obliki vrnem nazaj 

v naravo. Menim, da nabiralništvo zaposli roke in z različnimi teksturami zapolni našo čutnost. 

Obenem pa daje mislim prosto pot. Sama ob tem razmišljam o pomenu svojega ustvarjanja, o 

nadaljnjih postopkih dela in o končnem rezultatu. 

 

Slika 20: Marko Pogačnik, Družina ognja, zraka in vode: Voda – voda dinamično, 1969, 

fotografijo hrani Moderna galerija, Ljubljana 
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4.1.1 OHO: Kača 

Kot vzor mi je služilo tudi delo Milenka Matanovića z naslovom Kača. Gre za delo, ki je nastalo 

poleti leta 1969. Matanović je v Ljubljanico spustil »kačo«, sestavljeno iz palic in vrvi. Dolga 

je bila nekaj deset metrov, njeno gibanje pa je usmerjal tok reke. (Nečimer, 2009) 

Gre za igro linije in konstantne spremembe v njenem gibanju. Tako vrsto linije bi res lahko 

opisali kot aktivno, živo linijo, ki je nenehno v gibanju. Enotna je le njena mera, dolžina se ne 

spreminja. Menim, da je taka linija posebnost land arta, saj je pri tradicionalnih likovnih zvrsteh, 

npr. pri risanju, slikarstvu in kiparstvu, tako linijo izjemno težko ali celo nemogoče doseči. Pri 

novejših zvrsteh, npr.  videu in animaciji, kjer bi se lahko približali taki vrsti linije, vseeno ne 

zadostimo nekaterim pogojem. V animacijo namreč ne moremo vnesti naravnih vplivov, ki 

vplivajo – v tem primeru – na tok reke. V kolikor je neko delo na ogled več ur, dni, mesecev 

ali let, bi težko ta pojav toliko časa spremljali skozi kamero. Pri land artu, tako kot pri nekaterih 

drugih likovnih zvrsteh, npr. body artu, performansu, happeningu idr., obstaja faktor originala, 

ki obstaja določen čas, na določenem kraju in gledalcu nudi določeno izkušnjo in doživetje, če 

si delo ogleda v živo. Tako kot pri slikah in kipih original v nas sproži določene občutke, ki jih 

reprodukcije ne morejo, vsaj ne v taki intenzivnosti Pri land artu in konceptualni umetnosti je 

faktor originala prav tako pomemben, če ne še bolj. Tudi velikost in razsežnost nekega 

umetniškega dela ter okolje, v katerem se nahaja, pomembno vplivata na naše doživljanje. 

 

Slika 21: Milenko Matanović, Kača, 1969, fotografija 13 x 9 cm, hrani Moderna galerija, 

Ljubljana 
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4.1.2 Tibor Uhrín: Brez naslova 

Tibor Uhrín je slovaški oblikovalec in umetnik, rojen leta 1966. Od leta 2006 ustvarja 

landartistična dela, sicer pa je profesor in predstavnik oddelka za oblikovanje na Akademiji 

vizualne umetnosti v Košici. Pred tem je poučeval na Akademiji lepe umetnosti v Bratislavi in 

umetnostno-obrtni šoli Santo Domingo v Kolumbiji, kjer je oblikoval igrače. Ukvarja se z 

mizarstvom, oblikovanjem pohištva in igrač iz lesa, kovine in plastike. (Uhrin, 2017) 

Za svoje landart projekte pravi, da so naravni podaljški njegovega dela kot oblikovalca. 

Material za ustvarjanje dobi v naravi in z njim ustvarja vodne stolpe, mlinska kolesa in rože iz 

slamic, ki jih umešča v okolje z vodo. Uhrín pravi, da v svoja dela vnese del svoje identitete, s 

čimer vpliva na gledalčevo doživljanje dela. (Uhrin, 2017) 

V delu brez naslova in datacije je umetnik uporabil školjčne lupine in jih razporedil po obrežju. 

S svojo preprostostjo in skromnostjo se lahko ob delu zasanjamo, občutimo sproščenost, kot da 

smo na morju, čeprav je delo nastalo v bližini nekega mlina na vodo. Školjčne lupine so 

razporejene naključno, med njimi je približno enaka razdalja in vodijo do vode. Ni podatka o 

merah tega projekta, kljub temu pa je školjk dovolj, da delujejo kot točke, ki vodijo proti vodni 

gladini. 

 

Slika 22: Tibor Uhrin, Brez naslova, b. d. 
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4.2 Nad gladino 

V tem delu sem skušala nadgraditi delo Voda je zlato, predvsem z likovno-teoretskega vidika. 

Zanimalo me je, kako se obnašajo gibljive točke po vidnem polju in kaj zanimivega z likovnega 

vidika lahko s tem dosežem. 

Najprej sem pod bližnjim orehom nabrala lupine, ki so se čez zimo razpolovile. Za orehove 

lupine sem se odločila, ker simbolizirajo zemljo (iz zemlje raste drevo) in so plovne na vodi. 

Zunanje dele lupine sem pobarvala z zlato dekorno barvo. Lupine sem razporedila po okroglem 

situ, da so zavzele celotno njegovo površino. Sito sem položila v močvirje in ga potopila toliko, 

da so lupine iz kroga začele plavati v vse smeri. Močvirje sem izbrala, ker sem želela stoječo 

vodo, saj me je pri delu zanimalo premikanje lupin na mirujoči vodi. 

 

Slika 23: Tina Malovrh, Nad gladino: V situ, 2019, orehove lupine, sito, Sv. Andrej, Škofja 

Loka 

 V tem delu sem se osredotočila predvsem na točko in njene lastnosti. Točka velja za mirujoč 

likovni element. Nastane, kjer se gibanje začne, konča in zaustavi. (Butina, 1995) V procesu 

dela Nad gladino pa se je pokazalo, da Butinova trditev ne drži povsem neizpodbitno. 

Namnožene točke so sprva tvorile obliko (krog), pri čemer jih je zamejevala linija (krožnica). 

Ob odstranitvi sita so lupine počasi odplavale v vse smeri. Nekatere so se držale blizu druga 

drugi in so delovale kot kratke linije, druge pa so vsaka zase odplavale v svojo smer. Kot 

gledalec sem zaznala lupine kot premikajoče se točke, saj niso mirovale, ampak so se premikale.  
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Slika 24: Tina Malovrh, Nad gladino, 2019, orehove lupine, Sv. Andrej, Škofja Loka 

 

Torej lahko o točki govorimo tudi kot o gibljivem likovnem elementu, in sicer pri nekaterih 

likovnih zvrsteh. Če pomislimo, lahko hitro najdemo različne primere v naravi, ki to 

dokazujejo. V toplih mesecih, ko je zunaj veliko mrčesa, tega ob pravi svetlobi vidimo kot 

točke, ki se premikajo po zraku. Tudi bolj oddaljene jate ptic dojemamo kot zgoščene točke. 

Tudi po dimenziji večje stvari, na primer ladje in jadrnice, ki so zelo oddaljene nekje na morju, 

dojemamo kot točke na morju. Fotografija živosti točke in njene gibljivosti ne prenese, 

nasprotno pa velja za video in animacijo.  
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4.2.1 Walter Mason: Regratova eksplozija in Zlatice 

Walter Mason je nemški umetnik in oblikovalec spletnih strani. Navdihuje ga narava sama in 

material, ki ga ponuja. Za zgled so mu dela britanskega umetnika Andy-ja Goldsworthy-ja. V 

svojih delih raziskuje odnose med naravnimi elementi, le-te razstavi in jih na edinstven način 

ponovno združi. Njegova dela predstavljajo krhkost in minljivost, njihov obstoj v naravi je 

kratek, zato jih umetnik takoj zabeleži s fotografijo. Kažejo na lepoto okolice in letnih časov, 

zato svoja dela kategorizira v tri skupine: jesen, zima in pomlad/poletje. Masonov najpogostejši 

material predstavljajo listi, cvetlice, kamni in led. (Land art – Walter Mason, 2014; Walter 

Mason, b. d.) Ključno vodilo njegovega dela predstavlja eksperiment. Mason (2009) o tem 

pravi: »Vse, česar se lotim, je eksperiment. Če fotografija uspe ali ne, to ne predstavlja take 

pomembnosti proti temu, kar se naučim. Če eksperiment uspe, me navda občutek zmagoslavja 

in končnosti; z idejo zaključim. V kolikor poskus ne uspe, se po navadi ob tem naučim še veliko 

več; razmišljam o tem, kaj je šlo narobe, ob tem pa dobim kup novih idej.« Umetnik s svojimi 

deli želi vplivati na naše doživljanje narave. Predvsem, da uživamo v njeni vsakdanjosti, da jo 

opazimo in začutimo kot nekaj enkratnega in smo hvaležni za te lepe vsakdanje trenutke. (Land 

art – Walter Mason, 2014; Walter Mason, b. d.) 

 

Slika 25: Walter Mason, Regratova eksplozija, 2005, regratovi cvetovi, leseni okvir, Berlin 
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Pri delih Zlatice in Regratova eksplozija je umetnik natrgal cvetove zlatic in regrata in jih enega 

zraven drugega razporedil v krog. Pri Regratovi eksploziji si je pri tem pomagal z lesenim 

okvirjem v obliki krožnice. To delo je nastalo leta 2005 v Berlinu, Zlatice pa dve leti kasneje. 

V sredino kroga je vrgel opeko, ki je s svojo silo pognala cvetove izven lesenega okvirja. 

(Mason, b. d.) Cvetovi so najprej tvorili obliko – krog. V naslednjem trenutku, ko je v sredino 

posegla sila opeke, so se zgostili ob leseni okvir in delovali kot linija – krožnica. Ker pa je bila 

sila prevelika, da bi jih leseni okvir zadržal, so tej sili cvetovi klonili in iz krožnice se je razvila 

bolj organska linija. Ta se je pod silami vode vedno bolj vdajala, cvetovi so začeli pluti v svoje 

smeri, se osvobajali linije in postajali točke, ki so bile vedno manj del neke celote. Podobno se 

je zgodilo tudi pri Zlaticah, ko je v sredino posegel curek vode in pognal cvetove v vse smeri. 

Tako je iz oblike nastala linija. Zaradi plavajoče zelene rastline na vodi je bilo vnaprejšnje 

premikanje cvetov verjetno oteženo, tako da se niso mogli premikati s tako hitrostjo kot pri 

Regratovi eksploziji.  

 

 

 

Slika 26: Walter Mason, Zlatice, 2007, cvetovi zlatice, Berlin 
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4.2.2 Andy Goldsworthy 

Pri delu so me pritegnila in inspirirala številna dela britanskega umetnika Andy-ja 

Goldsworthy-ja. Rodil se je leta 1956 v podeželjskem Cheshiru v Veliki Britaniji in je eden 

najpomembnejših predstavnikov land arta na svetu. Nekaj izmed njegovih zgodnejših del je 

nastalo v gozdu Grizedale (Cumbria, V. B.), kjer velja preprosta filozofija: umetniki naj 

uporabijo materiale, ki jih ponuja sam gozd in so jim neposredno takoj na voljo. Dela niso nikoli 

podrta s strani odgovornih za gozd, ampak v njem ostanejo, dokler se popolnoma ne razgradijo 

in se povrnejo v prst. (Lucie-Smith, 1995) Za njegovo ustvarjanje je značilna uporaba naravnih 

materialov, ki jih nudi okolica, v kateri ustvarja. Najpogosteje so to kamni, skale, veje, listi, 

cvetlice in led. Z njimi oblikuje različne vrste linij, spirale, kroge, luknje in postavlja skulpture. 

Ključni pomen pri njegovem ustvarjanju predstavlja proces dela, velik pomen pa pripisuje tudi 

času bivanja neke umetnine. Te v prenesenem pomenu odsevajo čas, v katerem živimo, nenehno 

spreminjanje sveta okoli nas in spremembe, ki se jim moramo prilagoditi. Predvsem pa 

razumevanje tega, da nič ni večno. (Falconer, b. d.) 

 

Slika 27: Andy Goldsworthy, Regratov krog na zvončnicah, 1985, Brough, Cumbria 

V številnih njegovih delih so močno prisotne in minimalistično upodobljene linija, točka in 

oblika. Ob pregledovanju njegovih del me je navdihovala predvsem njihova navidezna 

preprostost. Ko pa sem razmišljala o postopku njegovih del, sem ugotovila, da za njihovo 

preprostostjo stoji ogromno vloženega časa in truda. Rezultat pa so minimalistična in izčiščena 

dela, gledalca pa preseneti njegova izvirna uporaba materialov za gradnjo svojih skulptur. 
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4.3 Gora 

Od točke se je s tem delom moje razmišljanje usmerilo na linijo. Zanimalo me je obnašanje 

linije v tridimenzionalnem prostoru in kako jo doseči preko različnih globin. Gozd in drevesa 

v njem so se mi zdeli najbolj primerni za ta poskus. Drevesa v gozdu se od drevoreda razlikujejo 

po tem, da rastejo naključno in so postavljena v različnih globinah, medtem ko so pri drevoredu 

razporejena enakomerno in v ravnini. Kot referenca mi je služila serija del Drevo, linija 

umetnika Zanderja Olsena, ki ga bom podrobneje opisala v podpoglavju. Tudi sama sem želela 

preizkusiti, kako z linijo poseči v naravo, med drevesa, ki že sama po sebi zaradi svoje dolžine 

delujejo kot vertikale, ki segajo proti nebu. Odločila sem se za dve diagonali, ki se stikata in 

simbolizirata goro. Do ideje me je peljalo tudi delo skupine OHO z naslovom Triglav. 

Hapening, pri katerem so se Milenko Matanović, David Nez in Drago Dellabernardina postavili 

v park Zvezda, povezani pa so bili s črnim ogrinjalom in so predstavljali Triglav. (Nečimer, 

2009) Triglav velja za znak slovenstva. Tudi sama sem simbol za goro uporabila v podobnem 

kontekstu. Slovenija je polna hribov, gorovij in vrhov, pohodništvo in gorništvo pa spadata med 

najbolj priljubljene športe pri nas.  

 

Slika 28: Tina Malovrh, Gora, 2019, orehove lupine, Sv. Andrej, Škofja Loka 

Tudi v tem delu sem uporabila orehove lupine, pobarvane z zlato dekorno barvo. Lupine sem 

kot točke nizala eno poleg druge na lubje dreves in s tem ustvarila linijo. Drevesa sem izbrala 

v domačem gozdu na Svetem Andreju. Na osem dreves sem s silikonskim kitom pritrdila 
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orehove lupine. Postopek je bil dokaj dolgotrajen, saj sem morala za vsakih nekaj pritrjenih 

lupin do točke, kjer sem želela posneti fotografijo. Tam sem preverila, če so lupine pritrjene na 

pravo mesto ali pa jih je potrebno popraviti. Lupine sem na sedmih drevesih, ki so bila bolj 

oddaljena, pritrdila v dveh vrstah, na bližnjem drevesu pa v eni. Na drevesu, kjer se diagonali 

stikata in predstavljata vrh, sem v vrhu zgostila več lupin in ga s tem poudarila. Zaradi 

konveksne oblike debel sem bila še dodatno pozorna na potek linije. Zanimiv pogled je 

predstavljal pogled dreves od strani, kjer so se linije na drevesih zdele povsem nepovezane in 

razpršene. Točno določene točke pa so se sestavile v celoto in sestavile simbol gore. Na 

debelejših drevesih, kjer je bila linija daljša, je tudi ob pogledu od stani delovala kot linija. 

Medtem ko je na ožjih deblih, kjer je bila linija zelo kratka (npr. za dve lupini), le-ta bolj 

delovala kot oblika (pri pogledu od blizu) oz. točka (pri pogledu od daleč). 

 

Slika 29: Tina Malovrh, Gora, 2019, Sv. Andrej, Škofja Loka 
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Slika 30: Tina Malovrh, Gora (detajl), 2019, Sv. Andrej, Škofja Loka 

 

Slika 31: Tina Malovrh, Gora (pogled od strani), 2019, Sv. Andrej, Škofja Loka 
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4.3.1 OHO: Programiran gozd (Numerična distribucija gozda) 

Marko Pogačnik je kot del »poletnih projektov« iz leta 1969 ustvaril delo Programiran gozd. 

Pri tem je z računskim algoritmom izbral drevesa v gozdu, na katera je pritrdil zglajene 

aluminijaste obroče. (Kočevar in Rus, 2009) 365 dreves v gozdu, kolikor je v letu dni, je še 

zadnje Pogačnikovo delo, ki sledi nekemu zunanjemu vplivu reda in sistematizaciji. Nato se 

začne njegovo dolgoletno ukvarjanje s štirimi naravnimi elementi. (Brejc, 1978)  

 

Slika 32: Marko Pogačnik, Programiran gozd, 1969, Meja 

Na fotografiji lahko vidimo, da aluminijasti obroči v gozdu tvorijo linijo, ki je večkrat 

prekinjena, a jo kljub temu zaznamo. Obroči so na drevesa pritrjeni na približno enaki višini. 

Vidimo, da so drevesa umetno nasajena, saj rastejo v vrsti. Med njimi je približno enaka 

razdalja, kot je tudi približno enaka razdalja med posameznimi vrstami dreves. Naslov dela bi 

lahko izhajal tudi iz tega, da je gozd umetno zasajen, na nek način programiran. Gladek aluminij 

je že s svojo površino v popolnem nasprotju s hrapavim lubjem dreves, prav tako tudi njegova 

naravna barva, ki se lesketa v soncu. Zanimiva je tudi kratka linija na obroču, ki nastane na 

najbolj izbočenem delu obroča glede na gledalčev pogled. Na fotografiji bližnje obroče 

dojamemo kot pravokotne oblike, tiste najbolj oddaljene pa kot točke. Skupaj tvorijo linijo. Za 

gledalca zanimivo delo, saj je ob sprehodu skozi gozd ves čas deležen drugačnega pogleda in 

razporeditve obročev. 
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4.3.2 Zander Olsen: Drevo, linija 

Britanski fotograf se je rodil leta 1976 v Walesu, danes pa živi in dela v Londonu. (Carlson, 

2012; Zander Olsen, b. d.) S projektom Drevo, linija se je začel ukvarjati leta 2004, obsega pa 

območja v Surreyu, Hampshireu in Walesu. Z ovijanjem dreves v material bele barve posega v 

pokrajino, ob tem se ukvarja z vizualno relacijo in odnosi med bližnjimi drevesi, oddaljeno 

pokrajino in vmesnim prostorom. Vse je postavljeno glede na horizont kamere, saj je za delo 

bistvena točka, kjer stoji kamera in kjer nastane fotografija. (Olsen, b. d.) 

 

Slika 33: Zander Olsen, Dadaist, Hrast, 2010 

Pritegnilo me je, ker je v umetnikovem projektu močno prisotna linija in predstavlja ključni 

likovni element. Takšno linijo težko kategoriziram v eno od vrst linij po Klee-ju. Morda gre za 

kombinacijo aktivne in pasivne linije. Ko umetnik ovije material okoli dreves, nastane aktivna 

linija, saj je le-ta produkt gibanja. Med oddaljeno pokrajino in nebom pa pride do pasivne linije. 

Če torej pogledamo fotografijo, se izmenjujeta pasivna in aktivna linija. Moč te linije se nahaja 

v povezavi med bližnjim in oddaljenim prostorom ter vsem, kar se nahaja vmes. 
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5. SKLEP 

Modernizem je preko novih smeri in gibanj, ki so se v tem času pojavile, v umetnost prinesel 

svežino, hkrati pa je prišlo do preloma v umetnosti. Ustvarila sta se dva pola; eden je bil na 

strani tradicionalne umetnosti, drugi pa je bil bolj odprt za novosti in eksperimentiranje. 

Pojavilo se je vprašanje, kdaj neko delo postane del umetnosti. Konceptualna umetnost z vsemi 

svojimi smermi je odgovor na to vprašanje še otežila. S performansi, happeningi in land artom 

so se umetniki od tradicionalne umetnosti odmaknili do te mere, da so zavračali razstavljanje v 

muzejih in galerijah. Svoboda v ustvarjanju se je s platna in štirih sten preselila na javne prostore 

in v naravo. Razširila so se obzorja in prostor ustvarjanja, obenem pa so v delih ostale neke 

temeljne likovne zakonitosti, ki jih pri previdnem razluščevanju lahko venomer odkrivamo. 

Za konceptualno umetnost so bistveni ideja, postopek ustvarjanja, razvoj in zorenje te ideje 

skozi proces nastajanja dela. Tako kot slikar potrebuje določene pogoje za slikanje, npr. 

svetlobo in ustrezen material, so pogoji za ustvarjanje landartističnih del, zaradi naravnih 

vplivov, lahko mnogokrat oteženi. Nekatera dela v naravi preživijo več let, nekatera obstajajo 

le nekaj minut. Zabeležena so kot skice, načrti, fotografije ali video. Dokumentacijo si lahko 

ogledamo v galerijah ali na spletu, kjer živijo večno. V naravi pa je tem delom skupno, da so 

minljiva, med nami so le določen čas, kar je obenem metafora za naše življenje in pojave v 

njem. Poleg lepote trenutka, v katerem so dela nastala, lahko dela tudi likovno analiziramo in v 

njih najdemo veliko zanimivih oblikotvornih elementov.  
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