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POVZETEK 

 

Magistrska naloga v prvem delu predstavlja pomen voska kot likovnega materiala v 

zgodovini, njegovo vlogo pri obrednih slovesnostih v preteklosti, lastnosti voska kot 

kiparskega materiala in njegove možnosti vključitve v srednješolski vzgojno-izobraževalni 

proces pri likovni umetnosti. Z deli italijanskih in slovenskih kiparjev je kronološko 

predstavljena uporaba voska v kiparstvu. Obrazložene so osnovne tehnike oblikovanja in 

uporabe voska v kiparstvu in priprava različnih vrst voska, ki se lahko uporabijo za 

modeliranje, dodatno dodelavo itd., in kako in zakaj se uporablja določena zmes voska. 

Praktični primeri, ki jih avtor izvaja v laboratoriju za tehnike vlivanja (Fonderia), 

predstavljajo njegove likovne analize in nekatera dela drugih umetnikov. 

V drugem delu naloge so ob prikazu praktičnih primerov v ateljeju, namenjenem dijakom in 

dijakinjam, predstavljeni postopki uporabe in obdelave voska kot kiparskega materiala, 

tehnike vlivanja, oblikovanje voščenega portreta in razumevanje pojmov pozitiv in negativ. 

Izvedba v praksi temelji na podlagi učne priprave, v kateri so jasno postavljeni cilji, likovna 

naloga, skrbno izbrani pripomočki in pripravljen delovni prostor, natančno opisani postopki 

izvedbe likovne naloge, analiza opravljenega dela in vrednotenje.  

 

Ključne besede: likovna didaktika, kiparstvo, vosek, tehnike vlivanja, voščeni portret, pozitiv 

in negativ.  
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ABSTRACT 

  

In this master’s thesis, the first part of the research presents the history of the meaning of wax 

as an art material, its role in ceremonial events in the past, the characteristics of wax as a 

sculptural material and its possibilities of being included in high school art classes.  

The use of wax in sculpture is chronologically presented through the works of Italian and 

Slovenian sculptors. The basic design techniques, use of wax in the field of sculpture, the 

preparation of different types of wax that can be used for modelling, additional finishing, etc., 

and how and why a particular wax mixture is used, are explained in this work. Practical 

examples show the work of the author with art analysis (i.e., analyses of his artworks) and 

some works by other artists in the laboratory for casting techniques using pouring (Fonderia). 

The second part of the thesis presents practical examples in the atelier intended for high 

school students, along with the processes of using and treating wax as a sculptural material, 

casting techniques, creating wax portraits and understanding the terms positive and negative 

in artwork. The practical implementation is based on the related teaching preparation, which 

clearly sets goals, artworks, carefully selected tools and prepared workspaces, precisely 

described procedures for making artworks, and analysis and evaluation of the work that is 

done. 

 

Key words: art didactics, sculpture, wax, casting techniques, wax portrait, positive and 

negative.  
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1 Uvod  

Likovna umetnost je učni predmet v srednji šoli, pri katerem dijaki in dijakinje 

spoznavajo in poglobijo znanja pridobljena v OŠ iz več različnih likovnih področij, prek 

katerih lahko izrazijo svojo ustvarjalnost, oblikujejo kritični odnos do umetniških stvaritev, 

obudijo čut za estetiko, razvijajo vztrajnost, natančnost opazovanja in spoznavajo različne 

materiale in orodja. Ker sem vosek kot kiparski material pri kiparstvu bolje spoznal dokaj 

pozno – na izmenjavi Erasmus + v Benetkah pri predmetu tehnike vlivanja pri doc. Salvatoru 

Guzzu – sem se ob podpori prof. dr. Bee Tomšič Amon odločil za raziskovalno nalogo, ki 

temelji na eksperimentiranju in ustvarjanju z voskom kot kiparskim materialom z izdelavo 

skice na papirju in plastične skice iz voska, ki omogoča poznejšo izdelavo kalupa za vlivanje 

brona in izvedbo samega vlivanja določene kovine. Pomembna je izvedba vlivanja kovine z 

upoštevanjem načrtovanih didaktičnih korakov pri oblikovanju kipa in poznavanjem 

določenega materiala. 

Vosek so uporabljali že stari Grki in Rimljani v antiki za oblikovanje pogrebnih mask, 

portretov in voščenih figur, ki razkrivajo tedanjo družbo. Cilj magistrske naloge je preučiti 

zgodovino in načine uporabe voska kot kiparskega materiala, ustvariti praktični model 

uporabe, preveriti didaktične zahteve za izbrano nalogo, spoznati razumevanje pomena voska 

pri likovni umetnosti, lastnosti in zgodovino uporabe tega materiala, samostojno sestaviti 

učno pripravo, v kateri bodo predvidene dejavnosti, ki bodo dijakom omogočale boljše 

razumevanje pomena prostorske zaznave, likovne kompozicije in postopnosti dela pri 

likovnem ustvarjanju ter razvoj prostorske zaznave. Cilj raziskave je, kako s primerno 

načrtovano likovno nalogo, pravilnim vodenjem delovnih postopkov, upoštevanjem 

likovnorazvojnih posebnosti pri dijakih razviti motorično spretnost in občutljivost za 

umetnino, saj je praktično likovno izražanje z orodji in materiali temeljna dejavnost, ki dijaku 

odpira možnost samostojnega ustvarjanja portretov iz voska in raziskovanja oblike, proporca, 

površine, materiala in kompozicije. S takim delom se dijak izobražuje za samostojno, 

kreativno delovanje in doživljanje likovne umetnosti, občuti zadovoljstvo ob lastnih 

dosežkih, jih kritično vrednoti in je zato še posebno miselno aktiven. Didaktična navodila v 

učni pripravi so koristna v učnem procesu za vlivanje voska pri oblikovanju likovne figure in 

bogatega slikovnega gradiva, predstavljenega z opisom in analizo likovnih stvaritev, 

natančno opisanimi postopki izdelave kipov z uporabo voska v kombinaciji z drugimi 

materiali, podprtimi z videoprikazi in navedki ob spoznavanju jezika likovnih umetnikov. 

Postavlja se osnovno raziskovalno vprašanje, kako pripraviti primerno učno dejavnost za 
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srednješolce in jim dovolj dobro približati delo z voskom, da bodo dijaki znali samostojno 

teoretično opisati in praktično izvesti umetniški postopek z voskom. Kako in zakaj se 

uporabljajo sekundarni modeli iz voska pri kiparstvu? Kako zagotoviti možnost, da se jim 

ustvarjanje z voskom približa in razloži s teoretičnim in praktičnim prikazom? Kako vključiti 

in uporabiti praktično vajo za srednješolce? Kako in kaj upoštevati pri načrtovanju naloge za 

predstavitev neke ideje in jo primerno predstaviti na teoretični in praktični ravni. Pri tem 

postavimo dve hipotezi. Prva predpostavlja, da se bo pri dijakih povečalo zanimanje za delo z 

voskom in ustvarjanje z njim kot likovnim/kiparskim materialom in jim omogočilo razvoj 

njihove ustvarjalnosti ter doživljanje in razumevanje likovne umetnosti, ko bodo spoznali 

delo s tem likovnim/kiparskim materialom, zbrano gradivo pa bo strokovnim delavcem 

pomoč pri načrtovanju pedagoškega dela na likovnem področju. Druga hipoteza 

predpostavlja, da je zaradi težje dosegljivosti voska mogoče pričakovati težave pri nabavi 

voska in ga zato ne vključujejo v učni proces.  

Potrebno je izpostaviti primer Fayumske enkavstike, ki pravzaprav izvira iz Egipta, kjer gre 

za kombinacijo tempera barve in voska. Znano je namreč, da so vosek uporabljali v različnih 

likovnih tehnikah. Predvsem v slikarstvu je imel vosek pomembno vlogo že v Antiki pri 

zaščiti ustvarjenih slik. In tudi uporaba le tega se je v različnih krajih pojavljala v različnih 

časovnih obdobjih in zelo dinamično. Zato je toliko težje o razvoju voska pisati tako linearno. 

Toda v tej raziskavi se posveča vosku predvsem v vlogi kiparskega materiala, saj takšen 

način omogoči poglobljeno raziskavo o izbrano tematiki (Fayumska enkavstika, 2019). 

 

Fotografija 1: Fayumska enkavstika primer pogrebnega portreta dame iz 1. stol., enkaustika na les. Vir: 

Nationalgeographic, 2019. 
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2 Osrednji raziskovalni del naloge  

 2.1 Zgodovina voščenega portreta  

2.1.1 Zgodovina uporabe voska  

Razlaga besede vosek v priročniku »Manuale di scultura«:  

V italijanskem jeziku beseda vosek pomeni »videz, ekspresija«.  

Latinska beseda za vosek je »cera« in pomeni sveča.  

V grščini pomeni beseda vosek »glava«, lahko tudi mania = (i)magine (»di CERA«) ~ 

podoba (»iz VOSKA«).  

Portret iz voska je za italijansko kulturo zelo pomemben (Di Gennaro, 2011, str. 58). 

 

O tem priča več del, ki so ohranjena v muzejih in zasebnih zbirkah. Navesti pa je treba, da so 

se Rimljani prvotno zgledovali po antičnih Grkih in jih posnemali, zato je tradicija 

miniaturnih portretov in voščenih portretov tako bogata. Priročnik navaja:  

 

»V času Grkov se je ustvarjalo portrete princes, velikih strategov, filozofov, pomembnih 

bojevnikov in športnikov, ki so zmagali na tekmovanjih. In od tod so se razvili rimski 

marmorni kipi, ki so bili kopija bronastih grških kipov (Di Gennaro, 2011, str. 58).«  

 

Čeprav so izhajali iz grške kulture, je Rimljanom portret iz voska pomenil veliko več kot 

Grkom, v obeh kulturah pa je odigral pomembno vlogo. O pomembnosti portreta pri Grkih 

priča naslednji navedek:  

 

»Rimski portreti, ki izhajajo iz Rimskega imperija so prvotno izvirali tudi iz 

Bizantinskega časa (od 6. stol p.n.š.). V Grčiji so predstavljali bogove in polbogove, 

poleg njih tudi pomembne politike, zmagovalce olimpijad (Von Schlosser, 2011, str. 

18).« 

 

Od tedaj se je uporaba voska postopoma razširila in vzporedno s tem se je spreminjal tudi 

njen namen. Oblikovali so se različni običaji in obredi, ki so vključevali vosek. Naslednji 

navedek vsebuje razdelitev funkcije voščenih lutk na glavne kontekste.  

»S temi besedami je Hieronymus Cardanus, veliki raziskovalec iz 16. stoletja, komentiral 

voščeno doprsje Franca I. oziroma repliko, ki je bila v lasti kardinala de Tournona. Zdaj 

si natančno oglejmo tradicijo ustvarjanja podob, ki so videti kot žive (in po navadi 
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voščene), in nato še funkcije, ki so jih jim dodelili. Njihove funkcije poleg modernega 

muzeja voščenih lutk lahko razvrstimo v šest glavnih kontekstov: pogrebne slovesnosti, 

portreti prednikov, votivni in pravni konteksti, čarovništvo in pomagala pri študiju 

anatomije. Konteksta prednamcev in pogrebnih slovesnosti sta očitno povezana; medtem 

ko je težko najti reference za rabo portretov prednikov pred 4. stoletjem pr. n. št., čeprav 

je pogrebni kontekst precej zgodnejši. Ena poglavitnih posebnih pravic rimskega 

plemstva je bila t. i. ius imaginum, pravica imeti podobe~zavoljo spomina in zanamstva«. 

Te podobe so razstavili v atrijih; vse, zlasti pa voščene, kažejo očitno skrb za resničnost 

kot zagotavljanje ustreznega pričakovanja za zanamce (Freedberg, 2014, str. 316).  

Na podlagi tega navedka lahko sklepamo, da so imele voščene lutke in uporaba voska v 

tedanjem zgodovinskem obdobju velik pomen za preteklost, sedanjost in prihodnost. 

Zaznamovali so ga sposobni in natančni umetniki obrtniki. Nekateri med njimi so podani v 

naslednjem navedku: 

»Pomembni umetniki portretisti: 'znameniti izdelovalec medalj Gullaume Dupré, 

Germain Jacquet iz Grenoble in Michel Bourdin iz  

Orléansa' začne svojo kariero kot 'sculptur in cire' (Von Schlosser, 2011, str. 65).« 

 

Fotografija 2: Votivni kip Leonarda iz Gorice (Statua votiva di Leonardo di Gorizia). Vir: Von Schlosser, 2011, 

Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto in cera), Milano. 

Pri tem so upoštevali več dejavnikov in skladno z naročilom izbirali primernost uporabljenega 

materiala. Na primer:  
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»Uporabljal se je vosek, toda tudi srebro in zlato kot dragocena materiala. Andrea 

Verrocchio je bil prvi, ki je izvedel kalup iz mavca na živem modelu in takrat so začeli 

izdelovati posmrtne maske. Obrt se imenuje 'cerajuola' (Von Schlosser, 2011, str. 78).«  

Navedeni primer dokazuje, kako pomemben, težje dosegljiv in dragocen materialni vir je bil 

vosek, saj so ga primerjali s srebrom in zlatom. Umetniki so pri svojem delu upoštevali več 

dejavnikov in skladno z naročilom izbirali primernost uporabljenega materiala. Taka naročila 

so dobivali najboljši umetniki, ki so morali svojo veljavo primerno upravičiti. 

Odtisi obrazov  

Gledano z umetniškega zornega kota ugotavljamo, da voščena figura in fotografija postaneta 

neumetniški. Če delujejo pobledelo, je to mrtva umetnost. Le realistični portreti iz keramike, 

kopije iz življenja, se lahko obravnavajo kot živa umetnost, kar ne pomeni, da neživa 

umetnost ni zanimiva. Gre le za način dela in namen, ki ga ima določen izdelek. O tem se je 

prav tako spraševal avtor Freedberg v svojem delu »Moč podob«. Med drugim je zanimivo 

avtorjevo ukvarjanje z začetki in motivi obreda in njegovo umetniško vrednostjo, ki se je 

sčasoma le uveljavila v nekaterih zgodovinskih obdobjih: 

»Čudovito je s hladnim mavcem preliti obraz mrtvega in živega in ga oblikovati, potem 

ko ga premažemo z oljem ali mavcem, papirjem [tj. papirno kašo], glino in tako 

ustvarimo podobo, ki se od človeka skoraj v ničemer ne razlikuje, razen po barvi in 

dejstvu, da ne diha. Ko so mrtvemu obrili brado in ostrigli lase, so oboje nalepili na 

masko; nato so dodali barvo in tako ustvarili živo podobo. Videl sem tako podobo 

nedavno preminulega Franca I. na domu slavnega kardinala de Tournona. Umetnost ne bi 

mogla ustvariti ničesar bolj človeku podobnega, kot je ta podoba. (Freedberg, 2014, str. 

315).« 

V umetnosti na splošno imajo pomembno vlogo zgodovinar, umetnik in teoretik estetik.  

Kombinacija vseh treh je predpogoj za uspešno in zgodovinsko pomembno umetniško delo, 

saj omogoča smiselno in premišljeno delo, ki dopolnjuje že ustvarjena dela in morda omogoči 

iskanje novega. Deluje kot nekakšen filter za izbor nalog in s tem omogoči bolj kakovostno in 

smiselno delo. Predvsem omogoči hitrejšo izvedbo likovnega dela, ki je vpeto v širšo časovno 

in zgodovinsko premico, in s tem tudi njegovo veljavo. Prav zato je smiselno vprašanje sloga. 

Malo umetnin v muzejih je resnično originalnih. Večinoma gre za kopije oz. za dobre 

imitacije drugih kultur, reinterpretacije itd. Kljub temu se ponovno odkriva pomen muzejev 
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tudi za umetnike, saj jim nudijo retrospektivo že doseženega in so obenem inspiracija za 

nadaljnje delo. Tudi zato je pomembno, da vsak umetnik pozna del zgodovine umetnosti. 

Vsebino zapisa lahko argumentiramo z naslednjim navedkom:  

»Zgodovinske pojave je treba gledati in opazovati, ne pa presojati in oživljati, preprosto 

jih je treba razumeti v njihovem razvoju (Von Schlosser, 2011, str. 207).«  

To je vodilo za nadaljnje ustvarjanje in tudi določitve slogovnih trendov in se navaja, ker so o 

tem razmišljali umetniki že v antiki, srednjem veku in renesansi. Nekoč so predvsem 

izpolnjevali dogovorjena naročila, pozneje ustvarjali tudi svoja dela, odvisno od časovnega 

obdobja, v katerem so živeli. S tem sta se spreminjali tematika obravnave in motivika 

pomembnih oseb, družine, odnosa do družbenih pojavov, naravnih sprememb itd. V vsem tem 

tiči odgovor o pomenu nekega umetniškega sloga in vloge, ki jo nosi. Navajam:  

 »Zgodovina sloga, prvotno usmerjena v individualnost, se ukvarja s kolektivnimi in 

družbenimi pojavi. Na koncu pa se združijo v istem slogu in ostanejo samo dela, ki si jih 

lahko ogledate in razumete kot slogovno opredeljenost (Von Schlosser, 2011, str. 207–

208).« 

Vprašanje je, kaj pravzaprav je podoba. Gre za iluzijo, konstrukt? Ima dejansko magično 

vrednost? Zanimive so bile reakcije množic ob obredih, ko so z voščeno figuro nadomestili 

truplo itd. Navajam: 

»Pozneje so se pojavili zadržki: ali ni resničnost, ki bi jo lahko sprejeli kot bolj ali manj 

zadosten pogoj upodabljanja videza vsaj potencialno v nasprotju s potrebo po 

zagotavljanju ustreznega zaznavanja vrlin? Polibij opisuje, kaj se zgodi po pokopu trupla. 

Portret postavijo na najpomembnejše mesto v hiši na sredino lesenega oltarja. Podoba je 

enaka, kolikor je to le mogoče glede pokojnikovega videza. Take podobe je bilo mogoče 

videti na javnih slovesnostih in bile so kar najlepše okrašene. Ko je umrl pomemben član 

družine, so njegovo podobo nosili med pogrebno procesijo in jo odnesli v skladu s 

pokojnikovim slovesom in položajem. Julius von Schlosser, največji zgodovinar 

voščenih figur, je ponudil naslednji nadvse primeren komentar: 'Galerija prednikov je 

tako samo sekundarna; najpomembnejši vidik tega razvoja je portretiranje mrtvih, ki naj 

bi osebnost pokojnika ohranilo tudi po njegovi smrti.' Schlosser nato funkcijo živega 

portreta pripiše dokaj nejasnemu magičnemu procesu, kar je povsem upravičeno kritiziral 

Wolfgang Brückner predvsem zaradi Schlosserjevega nenehnega zatekanja k tovrstnim 
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kategorijam. Brückner usmeri pozornost k očitnemu dejstvu, da ima naraščajoča 

resničnost veliko opraviti tudi z umetniško veščino in ne samo s tako ali drugačno obliko 

magije (Freedberg, 2014, str. 318).« 

 

Fotografija 3: Mali doprsni portret Franza Josepha Haydna, Dunaj (Piccolo busto di Franze Joseph Haydn, 

Vienna). Vir: Von Schlosser, 2011, Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto in cera), Milano. 

Prav to individualno razumevanje likovnega dela in njegovega dojemanja kot samostojne 

nosilke nekega sloga je omogočilo popestritev različnih slogov portretiranja. Slednji so bili 

pomembni zaradi razumevanja tega dejstva v umetnosti. Zato lahko razumemo, zakaj so 

nekoč in še vedno tudi danes tako pomembna ta mala likovna dela, ki predstavljajo skoraj 

2000 let umetnosti, prikazujejo spreminjanje likovnega izražanja in sloga ter tudi medijev. 

Kljub temu se motivika del ni veliko spremenila skozi čas. Sklepamo lahko, da so nekatere 

vrline in pomeni tako zakoreninjeni (v zahodni kulturi), da so postali sinonim zanjo. Prav to 

vlogo imajo voščeni portreti v zahodni kulturi, na primer Italiji, Nemčiji, Franciji. To posebno 

vlogo so imeli tudi zato, ker je vosek kot material omogočil veliko natančnejše in doslednejše 

delo, predvsem v preteklosti, ko ni bilo na razpolago toliko tehnologije in likovnih materialov 

kot danes. Uporaba voska je omogočila kar najnatančnejšo upodobitev človeške podobe. O 

tem priča naslednji navedek:  

»Vosek se je vedno uporabljal kot sredstvo za izdelavo natančnih izdelkov. S časom se je 

to dejstvo še okrepilo in cenilo (RCN, 1981, str. 26).«  
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Fotografija 4: Domenico Bernardini, Dekle z lovorjevim vencem (Fanciulla con ghirlanda). Vir: Voščeni portreti 

iz časa neoklasicizma (Ritratti in cera d´epoca neoclassica), 1981, Firenze. 

 

Fotografija 5: Giovanni Antonio Santarelli, Portret Gioacchina Murata, nadvojvoda Clévesa in Berg. pozneje 

kralj Neaplja, 1803 (Ritratto di Gioacchino Murat, granduca di Cléves e Berg. poi re di Napoli). Vir: Voščeni 

portreti iz časa neoklasicizma (Ritratti in cera d’epoca neoclassica), 1981, Firenze. 

Možnost točnega upodabljanja je odpirala nova teoretična vprašanja in dvome v estetsko 

vrednost navedenih del. O tem obstajajo različna mnenja in argumenti, enkrat za in drugič 

proti temu, kaj je pomembneje: točnost imitacije ali umetniška ekspresija. Navajam: 
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»V eksplicitnem nasprotju med točnostjo in lepoto lahko vidimo izvore tistega odnosa, ki 

vodi v omalovaževanje estetike voščenih podob. A v Plinijevem času je bila običajnejša 

obtožba, da niti skrajno točna podoba ne more nikoli predstaviti osebnosti portretiranca. 

In vendar je resničnost ostala imperativ, saj je edina omogočala podobi, da je postala 

nadomestek živih. Čeprav Plinij pogrebnega konteksta ne omenja, pa ga navaja vrsta 

drugih antičnih virov (od Apijana, Kasija Diona, Heriodijana itd.). Eden najbolj 

zaokroženih je Apijanov opis pogrebne slovesnosti Julija Cezarja. Voščena figura, ki jo 

je mogoče obračati, je kazala triindvajset ran preminulega cesarja na vseh delih 

njegovega telesa, tudi obraza. Množico je pogled na voščeno figuro tako ganil, da je 

začela glasno jokati (Freedberg, 2014, str. 319).« 

Vosek je bil vedno uporabljen tudi zato, ker omogoča več raznolikosti v likovnih izdelkih in 

ga je mogoče obarvati in odišaviti. Naročnikom je pomenil zanimiv material in likovni medij. 

Tudi to je eden od razlogov, da je bil tako cenjen v vseh zgodovinskih obdobjih od antike do 

danes kljub odkritju plastike in novodobnih plastičnih mas ter drugih materialov. Za vosek sta 

značilni toplina in plastičnost hkrati, za plastiko pa ne. Te značilnosti so omogočale 

obrtnikom, da so pripravili več primerov istega portreta in omogočili izbiro naročniku, kot je 

navedeno v navedku:  

»Več različic portreta je mogoče pokazati tudi strankam in jim omogočiti prosto izbiro za 

eno možnost. Rezljanje v keroplastne dragulje (RCN, 1981, str. 26).«  

Vloga in veljava voščenih portretov se je spreminjala v skladu z družbeno strukturo in 

njenimi spremembami. Največjo umetniško vrednost so dosegli v času renesanse. Njihova 

veljava se je obdržala vse do baroka, dokler so še vladale plemiške družine, ki so gojile 

tradicijo portretiranja in študij umetnosti kot osebne vrline in znak kulturne razvitosti. 

Naročila so bila zahtevna, saj so naročniki veliko vedeli o umetnosti in njenem smislu, imeli 

so tudi okus. Umetniki so bili izvršitelji oz. obrtniki, ki so sledili naročilom. V času francoske 

revolucije so prišle na oblast meščanske družine (buržuazija), ki so izpodrinile plemiške 

družine in cesarstvo. Spremembe so se kazale tudi pri naročilih umetniških del, ki so 

spominjala na kič, čeprav so se meščanske družine želele uveljavljati s podobno umetnostjo 

kot plemiške pred njimi. Seveda je to opisano s perspektive specializiranih portretistov za 

delo z voskom tedanjega časa. Taka naročila so dobivali le najboljši umetniki, in to je bila 

kritika samih umetnikov oz. njihova neperspektivna napoved za usodo umetnosti. Z 

današnjega zornega kota delujejo kot zelo zanimiva opažanja, vredna razmisleka. Ob tem je 
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treba razumeti, da tiste/take oblike družbe niso mogle obstati in niti struktura šolanja 

umetnikov, ker je družba prešla v drugačno mentaliteto in prevzela drugačen način dela, 

trženja, življenja. Te spremembe so se preslikale v družbenih spremembah in dojemanju 

lepote. O tem priča navedek:  

 

»'Delati za hiše meščanov slabega okusa je kič', Mariarite Casarose Guadagni Cammillo 

Borghese 1823, zbirka Santarelli (RCN, 1981, str. 31).« 

Poleg tega je vosek imel še eno zelo pomembno vlogo z znanstvenega vidika v medicini. 

Pravzaprav je bilo še v srednjem veku in renesansi, torej v času Leonarda Da Vincija in 

Michelangela, prepovedano delati raziskave o anatomiji človeškega telesa. Toda brez teh 

raziskav medicina ne bi mogla napredovati, kot je. Kakorkoli, raziskave so sprva potekale 

skrivoma. S časom so prerastle v samostojna znanstvena medicinska in umetniška področja. 

Prav tu ima pomembno vlogo vosek, saj je bil odličen material za oblikovanje voščenih 

struktur, ki so upodabljale anatomijo človeka, da so spoznavali, kako je zgrajeno človeško 

telo in kako deluje. Pozneje je tako delo postalo zelo pomembno in vse pogostejše. Danes 

obstajajo lutke iz plastičnih mas in se je opustilo delo z voskom. Toda zgodovinsko gledano 

je imel vosek pomembno vlogo pri razvoju anatomije kot znanstvene vede v medicini in 

likovni umetnosti. To potrjuje naslednji navedek iz kiparskega priročnika:  

 

»Kiparji so bili prvi, ki so si pri proučevanju anatomije pomagali z voskom (Di Gennaro, 

2011, str. 137).« 

2.1.2 Načini uporabe voščenih portretov  

Vosek je imel v zgodovinskih obdobjih vedno pomembno vlogo pri likovnem upodabljanju in 

v sakralnih obredih, kot so pogrebi. Navajam:  

»Mrtvaška maska iz voska se pojavi že leta 1271 (kot sarkofag Filippo L'Ardito) v 

katedrali, ko je Isabella D`Aragona še živela v Calabrii kot mlada kraljica. Odlitek pa je 

nastal neposredno po njeni smrti (Von Schlosser, 2011, str. 27–28).«  

Ta običaj je bil znak visoke pomembnosti, kot kaže primer iz 13. stoletja, ko je nastala 

mrtvaška maska mlade kraljice. Prvotni običaj je postajal vse pogostejši tudi pri drugih 
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posvetnih družbenih veljakih. Čeprav se je razširil krog ljudi, ki so jim odvzeli obrazni odtis 

ob smrti, je še vedno veljalo, da imajo pravico do posmrtne maske samo pomembni 

posamezniki. Danes je odvzem posmrtne maske le vprašanje individualne odločitve. 

Navajam:  

»Po 'laudatio funebris' se mrtvi pokoplje z običajnimi pogrebnimi obredi z njegovo 

podobo v zaprti leseni relikviji, ki se postavi na najvidnejše mesto v hiši. Slika je voščena 

maska, ki prikazuje fiziognomijo in barvo pokojnika. To podobo razkrijejo ob javnih 

žrtvenih obredih in jo spoštujejo z vsemi častmi. Ko umre kakšen pomemben sorodnik, 

prinesejo podobo na procesijo, ki je prilagojena pokojnikovemu družbenemu položaju. 

Polibij, zgodovinar (Di Gennaro, 2011, str. 59).« 

To je primer, kako so uporabljali to likovno tehniko v praksi. Obstaja še več primerov 

uporabe voščenih mask v obredih:  

»Ko so v srednjem veku umrli duhovniki, so jih oblekli in naredili voščeni portret. Ob 

smrti kraljev so izdelali celopostavno podobo, verjetno pa so bile glava in roke izdelane z 

voskom (Von Schlosser, 2011, str. 17).« 

 

Fotografija 6: Doprsni portret Frančiška Domenica Paganellia (Busto di fra Domenico Paganelli), Faenza, 

Pinacoteca Comunale. Vir: Von Schlosser, 2011, Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto in cera), 

Milano. 

Na nekaterih območjih in v kulturah so se določene navade različno ohranjale. Čeprav je 

opaziti kulturne raznolikosti, se določeni vzorci ponavljajo. 

»V Grčiji so dolgo ohranjali običaj, da so vzeli odtise obrazov mrtvih, to je izvajal tako 

imenovani 'pollinctor' (Von Schlosser, str. 17).«  
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Fotografija 7: Nicolas Ferry, imenovan Bébé, 1760 približno višina cm 104, Stoccolma. Vir: Von Schlosser, 

2011, Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto in cera), Milano. 

Zanimiv je tudi preskok običaja, ko so naredili le obrazno masko in roke umrlega iz voska, 

telo pa iz kamna:  

»S preproste, simbolične ali naturalistične mrtve maske se je počasi prešlo na celostno 

podobo mrtvih, glava je ostala voščena, lutke pa so oblekli v ceremonialna oblačila (Von 

Schlosser, 2011, str. 17).«  

Tudi zato so se toliko bolj trudili biti dosledni pri ustvarjanju figur iz voska, saj so imeli 

posebno votivno vlogo, kar je bilo za tedanjo družbo izjemnega pomena. O tem govori 

dejstvo, da so to delo lahko opravljali le najbolje izurjeni umetniki tedanjega časa in prav tako 

portretisti, saj so tako izkazali posebno čast in privilegij, da so smeli ustvarjati figure, ki so 

bile najbolj podobne človeku. Navajam: 

»'Skrb za resničnost preganja reproduciranje živega: ne odražaj, ne ilustriraj, ne 

portretiraj in ne upodabljaj, temveč poustvarjaj. Stremljenje k podobnosti zaznamuje naše 

poskuse, da bi odsotno poprisotili, mrtve pa oživili. Simbolični znaki, ki jih je Edward 

Sapir nekoč poimenoval 'strnjeni simboli', lahko nosijo spomin na mrtve; a samo figura, 

ki je res podobna človeški obliki, omogoči ponovno prebujenje življenja.' Opazimo 

podobno anatomijo in vanjo vnesemo znane občutke; šele nato lahko tuja materialnost 

začne dihati, krvaveti in čutiti. Ob tem se morda lahko spomnimo na inertnost snovi 

figurirane oblike, a vsak občutek te snovi kmalu izgine kot vznikajoče in izginjajoče 
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oblike optične prevare. Nadomesti ga vztrajna in živa realnost figure-figure same in ne 

samo spomina na podobno figuro (Freedberg, 2014, str. 297).« 

Primer, ki priča o spremembi obrednega običaja in ga zato tako tudi dojame, je iz srednjega 

veka in opisuje, kako so sistematično pokopali duhovnika. Duhovniki so bili tedaj redki 

izobraženci. Navajam:  

»Mrtvi duhovniki so bili postavljeni v sedeči položaj, oblečeni v cerkvena oblačila, in 

tako so jih položili v grob in jih naknadno prekrili z blatom (Von Schlosser, 2011, str. 

37).«  

 

Fotografija 8: Monument Isabell d’Aragona, Cosenza, Katedrala (posebnost). Vir: Von Schlosser, 2011, 

Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto in cera), Milano. 

Fotografija 9: Grob kraljice Isabella d’Aragona Parigi, Saint-Denis (posebnost). Vir: Von Schlosser, 2011, 

Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto in cera), Milano. 

V začetku srednjega veka so voščene figure dobile izjemen pomen pri pogrebnih obredih in so 

v celoti nadomestile truplo pomembne osebe. V času od začetka srednjega veka do 

renesančnega obdobja so bili take oblike pokopa in časti deležni le najpomembnejši vodje 

družbe in pozneje postopoma premožni politični in drugi veljaki. Zanimivo je tudi dejstvo, da 

so bili na začetku tako pokopani le moški, pozneje pa tudi ženske, vendar le iz pomembnih 

družbenih slojev. Navajam: 

 

»Morda bi lahko trdili, da je raba voščenih podob za pogrebne namene od 14. do 18. 

stoletja samo ustreznik neprekinjene prakse mumificiranja in rešitev problema 

ohranjanja, ki se v teh procesih neizogibno pojavi. Namesto da bi pokazali balzamirano 

telo, so se odločili za obstojnejšo obliko. Nadomestek se je moral tako povsem približati 
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(balzamiranemu) telesu. To je morda zadostna razlaga za stremljenje k naturalizmu in za 

razvoj voščene efigije (Freedberg, 2014, str. 320).« 

 

Prav tako je znan primer iz Beneške republike, ki opisuje, kako daleč sega navedeni običaj in 

kako pomemben je bil za tedanje ljudi. Je pravzaprav primer pogreba »Duxa-Doža« oz. 

»vojaškega vodja«, ki je imel najvišjo oblast v Beneški republiki. Navedek: 

»Najstarejši obred od 13. stoletja naprej, v Benetkah od 17. stoletja naprej na 

pogrebu dožev. Pogrebe vodi Beneška republika do 1797 (Von Schlosser, 

2011, str. 37).« 

Med zadnjimi navedenimi je tudi primer doža iz 18. stoletja, čez 21 let pa je Beneška 

republika propadla: Dux XVIII Alvise IV Mocenigo (1763–1778). Pogrebni obred je imel velik 

pomen in veljavo v Beneški republiki, saj so ga izvajali kar pet stoletij. Tudi zato je postala ta 

obrt umetniška, umetniki obrtniki so imeli pomembno vlogo in uživali velik ugled in veljavo. 

Obredi so bili tako pomembni tudi zato, ker oblastniki v Beneški republiki niso imeli popolne 

avtonomije, odgovarjati so morali višjim predstojnikom v Rimu: 

»Navada ni bila omejena na odgovornost Serenissime. Veliki kancler Businelli. Glava 

Doža Alvise IV Mocenigo, Benetke, Scuola Grande di San Rocco, dvorana Blagajne. 

Simulaker s kuhanim usnjem. V Italiji in Angliji v 15., 16. in 17. stoletju mrtvega 

zamenjajo s simulakrjem iz voska (Von Schlosser, 2011, str. 49).« 

 

O pomenu mrtvaške maske priča navada, da so masko dobili le doži, drugod pa tudi kraljice, 

verjetno zaradi pomembnosti in visokega spoštovanja. Naslednji navedek potrjuje navedeno: 

»Skelet, prepletena glava in roke, narejene iz voska, barva daje izjemno naraven videz v 

luksuznih oblačilih. V 13. stoletju je bila mrtvaška maska uporabljena kot podlaga pri 

ustvarjanju portreta, namenjena le knežjim osebam moškega spola – tudi v Benetkah je iz 

18. stoletja tak dožev kip (Von Schlosser, 2011, str. 61).« 
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Fotografija 10: Mrtvaška maska kralja Enrica II, Pariz, Musée du Louvre (Maschera mortuaria del re Enrico II, 

Parigi, Musée du Louvre(da Saint-Denis)). Vir: Von Schlosser, 2011, Zgodovina portreta iz voska (Storia del 

ritratto in cera), Milano. 

Poleg obredne mrtvaške maske so obstajali tudi doprsni portreti raznih kraljev, pozneje pa še 

pomembnih voditeljev in plemstva: 

»Obredna plastika. Doprsni portret kralja Henrija IV., Kassel Hessisches Londesmusem 

(Von Schlosser, 2011, str. 69).« 

 

Fotografija 11: Doprsni portret kralja Enrica IV, Kassel, Hessishes Landesmuseum (Busto del re Enrico IV, 

Kassel, Hessisches Landesmuseum). Vir: Von Schlosser, 2011, Zgodovina portreta iz voska (Storia del ritratto 

in cera), Milano.  

 

 



 

29 
 

2.2 Kronološko predstavljeni različni primeri uporabe voske v likovnih 

delih  

Primeri voščenih lutk v londonskem Muzeju Tussauds. V samem muzeju lahko opazimo 

osnovne korake pri izdelavi voščenih lutk in osnovne materiale, ki se pri tem uporabljajo. 

 

 

Fotografija 12: Osnovna struktura za izdelavo kipa iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame 

Tussauds, London. 

 

 

Fotografija 12: Primeri različnih vrst voska in barvo las. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame 

Tussauds, London. 
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Fotografija 13: Voščena roka in kalup za roko. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, 

London. 

 

 

Fotografija 14: Primera pobarvane in nepobarvane voščene roke. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej 

Madame Tussauds, London. 
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Fotografija 15: Skica portreta. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 

 

 

Fotografija 16: Kalup za odlivanje glave iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, 

London. 
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Fotografija 17: Primer ustvarjanja portreta. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, 

London. 

Če natančno opazujemo, lahko ugotovimo, da se vosek uporabi pri upodobitvi najrazličnejših 

predmetov in da so tehnike ustvarjanja tako raznolike in natančne, da včasih težko 

prepoznamo razliko med voščenim predmetom in plastičnim predmetom, predvsem pri 

predmetih, ki niso povezani s figuraliko. 

»Mrtva telesa ptic in živali, za katere mislimo, da so vredne naših muzejev, nagačimo. 

Postavimo jih tako naravno, kot je mogoče, skupaj z malo trave in grmičevja, za njimi pa 

naslikano krajino. Tako ljudem, ki živali v resnici nikdar niso videli, ponudimo bolj živo 

predstavo o živalih kot s katerim koli drugim sredstvom […] Vsaka ptica ali žival je 

nagačena tako, da je videti toliko živa, kolikor jo je videl živo tisti, ki jo je nagačil […] 

Nad in onkraj želje, da bi množicam pomagali pri bolj živem predstavljanju dogodkov v 

Kristusovem življenju, je nedvomno povezano tudi z željo po privabljanju ljudi, da se jim 

ponudi, kar želijo […] Rezane podobe ljudi vzradostijo. Prisluhnite njihovemu tihemu 

vzdihljaju, ki ga izpustijo, ko gledajo skozi rešetke; in bolj kot je kapela načičkana, bolj 

so na splošno zadovoljni. Radi jih imajo tako, kot imajo naši ljudje radi Madame 

Tussauds […] A kako se lahko izognemo čaščenju podob? Ali pa ljubezni do podob? Ko 

je Kristus dejansko živel na Zemlji, še ni bil Kristus, kot ga poznamo danes, temveč 

samo podoba, v kateri so ga videli njegovi učenci; tudi mi vidimo več v tistih, ki jih 
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ljubimo …. Bitler pa obenem jasno priznava razlago vsega tega za splošnejše odnose in 

oblike vpletenosti; in tako mu je v tem očarljivem odlomku uspelo strniti nekaj ključnih 

vprašanj. Vzporednica z Madame Tussauds je najprimernejša. Gledalec se seveda lahko 

estetsko distancira od prizora, ki je pred njim, in se tako izogne lastni vpletenosti in 

preprosto občuduje umetnost in umetelnost ustvarjenega. Zlivanje podobe in prototipa pa 

hkrati zelo močno olajša uporaba vseh možnih sredstev: od polikromiranja in pravih las 

do dejanskih podrobnosti iz vsakdanjega življenja. Gledalec vidi živa bitja, kot da so v 

gibanju; ne tista, ki jih zgodovina omrtviči, temveč tista, ki so kot on sam, ki (očitno) 

enako dihajo in ki so pod kožo iz mesa in krvi (Freedberg, 2014, str. 296).« 

Kronološki pregled uporabe voska za likovne stvaritve nam omogoča vpogled v preteklost in 

kako se je v družbi spremenila vloga uporabe voska oz. odločitve, kaj upodobiti v vosku. 

Začetni primeri ilustrirajo podobe plemiškega stanu, kot je navedeno v začetnem delu naloge, 

pozneje pa so bili upodobljeni vsakdanji ljudje, ki so imeli manj pomembne vloge v družbi. 

Upodobljeni so tudi kipi ljudi, ki niso povezani z realnim svetom in so plod domišljije oz. 

povezani s filmsko industrijo in animacijo, s tem pa se odkriva, kaj je pravzaprav danes tržno 

in za gledalce zanimivo, in da je vse bolj pogost odmik v nerealni svet, svet fantastike. 

 

Fotografija 18: Kraljica Viktorja. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 
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Fotografija 19: Primera voščenih lutk. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 

 

 

Fotografija 20: Ležeča figura. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 
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Fotografija 21: Kralj Henry VIII. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 

Danes so muzeji, kot je npr. Muzej Madame Tussauds, namenjeni vsem. Otroci se lahko 

poistovetijo z voščeno lutko in menijo, da je resnična. Odrasli in otroci lahko ob tem 

doživljajo močne občutke, ki so pozitivni ali negativni, odvisno od izbranega lika. Ves 

kontekst voščenih figur sloni prav na posameznikovem doživljanju lutk. Naslednji navedek 

nas opozori, kaj se zgodi v takih trenutkih, ko opazovalec ne opazi razlike med živo in neživo 

podobo: 

»Medtem ko ta dejavnik lahko pojasni moč našega odzivanja na voščene figure, kot sta 

na primer doprsje iz 18. stoletja (119,120), pa taka dela vendarle dajejo slutiti motnjo, do 

katere lahko pride na globlji kognitivni ravni. Zavedamo se internosti snovi, iz katere je 

podoba narejena, a se ne moremo znebiti vtisa živosti. Implicitna napetost v taki 

percepciji lahko povzroči najmanj tesnobo, v skrajnem primeru pa tako grozo, ki je ne 

more odpraviti niti zavedanje, da gre za podobo ali predmet, ki je delo človeških rok 

(Freedberg, 2014, str. 327).«  
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Fotografija 22: Miniature ~ portreti iz voska, vosek, steklo in les. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, The Wallece 

Collection, London. 

 

 
Fotografija 23: Portret iz voska, vosek, steklo in les. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, The Wallece Collection, 

London. 
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Fotografija 24: St. Mary Magdalen Washing Christ´s Feet, 17. stol., vosek, steklo in les. Vir: avtorjev osebni 

arhiv, 2019, The Wallece Collection, London. 

 

 

 
 

Fotografija 25: Voščene upodobitve. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, The Wallece Collection, London. 
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Navedek:  

»Značaj plemstva in spokojnosti. Neobarvani vosek je bil uporabljen za študijske 

modele in za poznejšo pretvorbo v dragocenejše materiale. Lahko se razume kot 

dokončano delo ali kot skica pred klesanjem trdega kamna ali vlivanjem kovin 

(RCN, 1981, str. 114).«  

 

 
Fotografija 26: Primer uporabe neobarvanega voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej Correr, Benetke. 

 

 
Fotografija 27: Figure - skice iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej Correr, Benetke. 
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Fotografija 28: Figure-skice iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej Correr, Benetke. 

 

 
Fotografija 29: Francisco Pesaro, Skica nagrobnika, les vosek in steklo. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018,  Muzej 

Correr, Benetke. 
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Fotografija 30: Francisco Pesaro, Skica nagrobnika, les vosek in steklo. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej 

Correr, Benetke. 

 

 
Fotografija 31: Francisco Pesaro, Primer skice portreta iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej 

Correr, Benetke. 
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Fotografija 32: Romain-Vincent Jeuffroy, Portret Napoleona, 1801, 4 cm x 2,2 cm. Zbirka Paola Sancassani, 

Verona. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej Correr, Benetke. 

 

 

 
Fotografija 33: Francoska manufaktura, Bombonjera z Napoleonom svetovalcem, 1800 približno, 6,8 cm. Zbirka 

Paola Sancassani, Verona.. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej Correr, Benetke. 
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Fotografija 34: Francoska manufaktura, Pečat napoleonskega cesarstva, 1808 približno, 12 cm. Zbirka Paola 

Sancassani, Verona.. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej Correr, Benetke. 

 

Italijanska umetnika 
 

Nekaj navedkov o kiparstvu italijanskega impresionističnega kiparja Medarda Rossa: 

»Medardo Rosso uporablja vosek pri izdelavi kipov in tako ustvari ekspresivno 

zanimivejše kipe.« 

− Vosek se lažje oblikuje, je mehak in organski kot material, antigravitacijski, kar 

omogoča kiparju, da naredi impresionistično skulpturo. 

− Tu kiparstvo poskuša biti slikarstvo. 

− Kipar tako uporablja vosek, mavec in bron kot glavne materiale za bolj ekspresivno 

izražanje. 

− In zato prevladuje mnenje, da vosek lahko izrazi večji občutek mehkobe kot 

marmorna skulptura (Di Gennaro, 2011, str. 136).« 

Primeri ekspresivnih portretov iz voska. Impresionistične skulpture: kiparju uspe prenesti 

vzvišene občutke, krhkost in življenje v svoje delo, saj je vosek izrazitejši. Vidni so različni 

načini modeliranja voska. Nekateri deli so abstraktnejši in bolj ekspresivni. Drugi deli so bolj 

realistično modelirani in bi jih lahko uvrstili k realizmu. Tako je umetniku uspelo razviti 

svojo lastno poetiko, svoj jezik, ki ga razlikuje od drugih. Poetika, ki v enem samem delu 
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prenaša tako veliko intenzivnih čustev, mu daje vrednost. Rosso je bil eden prvih 

impresionističnih kiparjev ob Rodinu. 

 

Fotografija 35: Primer kipa M. Rossa. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 

 

 

Fotografija 36: Medardo Rosso. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 
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Fotografija 37: Medardo Rosso, Donna ridente (Smejoča ženska), 1890 vosek na mavčni strukturi. Vir: avtorjev 

osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 

 

 

Fotografija 38: Primer mavčne strukture prikrite z voskom. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne 

umetnosti, Benetke. 
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Fotografija 39: Sestava kipa. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018,  Muzej sodobne umetnosti, Benetke.  

 

 

Fotografija 40: Medardo Rosso. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 

 



 

46 
 

 

Fotografija 41: Kip. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018,  Muzej sodobne umetnosti, Benetke.  

 

 

Fotografija 42: Struktura kipa. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 
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Fotografija 43: Struktura kipa 2. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 

 

 

Fotografija 44: Primer Medarda Rossa.Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Muzej sodobne umetnosti, Benetke. 

Zanimivo je, da je podlaga bodisi iz železa bodisi iz lesa. Na teh podlagah so portreti iz 

mavca, ki so z zunanje strani prekriti z voskom. Mavec je vezivo, kipar pa je zvrtal luknje v 

skulpturo in jo pritrdil na pripravljeno podlago iz kovine. 
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Fotografija 45: Primeri Marinijevih del. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Galerija Peggy Guggenheim. 

Številni portreti Marina Marinija, ki so upodobljeni z različnimi materiali, kot so glina, 

mavec, vosek, glazure itd. 

   

Fotografija 46: Primer portreta iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Galeriji Peggy Guggenheim. 

Primer portretov M. Marinija, narejenih iz voska in gline. 

  

Fotografija 47: Portreti. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Galerija Peggy Guggenheim. 
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Slovenski sodobni umetniki  

Vidnejši predstavniki slovenske umetnosti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v obdobju 

nove sodobne umetnosti in kiparstva, so Duba Sambolec, Mirsad Begić, Drago Tršar in 

Matjaž Počivavšek.  

Duba Sambolec 

Slovenska vizualna umetnica, rojena leta 1949, ki se predvsem ukvarja s kiparstvom in video 

perfomansom. Znana je kot ena prvih umetnic, ki so izpostavljale feministično umetnost in 

predvsem emancipacijo žensk v družbi. Po nekaj letih delovanja v Sloveniji je odšla na 

Norveško, kjer je profesorica vizualnih umetnosti. V njenih delih je mogoče zaznati raznoliko 

rabo materialov in možnosti alternativnih materialov za kiparjenje. Je prejemnica donacij 

»The Adolph and Esther Gottlieb Foundation Individual support Grant« in »The Pollock-

Krasner Grant, New York, ZDA.« V tem primeru sta izpostavljeni dve njeni deli iz voska, ki 

sta sicer abstraktnih oblik, je pa pomembno opozoriti, kako je umetnica spretno uporabila 

prazne in polne oblike v formi oz. konveksne in konkavne oblike v kipu (Sambolec, 2019).  

 

 

   
Fotografija 48: Sambolec, Afroditina stopinja, 1985, karmin vosek. Vir: Medved A. (1997).  
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Fotografija 49: Sambolec, Ikarov padec II, 1985, bitumen vosek. Vir: Medved (1997).  

 

Mirsad Begić  

Slovenski kipar in risar bosanskega rodu, rojen leta 1953, deluje v Sloveniji in ima 

pomembno vlogo pri ustvarjanju javnih spomenikov in pomembnih razstav. Pri svojem delu 

uporablja najrazličnejše materiale od klasičnih do konvencionalnih. Pogosto uporabljeni 

materiali pri njegovem delu so bron, mavec, glina, vrvi, keramika, vosek itd. Leta 1997 je 

prejel Župančičevo nagrado, leta 2000 pa nagrado Prešernovega sklada za ciklus »Ohraniti 

sanje« (Begić, 2019).  

 

Fotografija 50: Begić, Mirsad Begić, Ohraniti sanje, 1987, železna konstrukcija, mavec, vrv, vosek; 38,5 cm x 106 cm x 232 

cm. Vir: Božičen in Gorupič (2015). 
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Drago Tršar 

Tršar je eden od pomembnejših slovenskih kiparjev, rojen v Planini pri Rakeku leta 1927, 

študiral je na ALU v Ljubljani pod mentorstvom Zdenka in Borisa Kalina ter pri Petru 

Lobodi. Leta 1960 je postal vodilni profesor kiparstva na akademiji. Velja za odličnega 

portretista in kiparja abstraktno stiliziranih figur, ki spominjajo na stilizirane figure. Najraje 

je uporabljal bron in žgano glino. Prejel je veliko javnih naročil in številne nagrade, med 

drugim nagrado Prešernovega sklada 1968, Jakopičevo nagrado leta 1972, Prešernovo 

nagrado leta 1990 za življenjsko delo. Je akademik (izredni 1991, redni član SAZU od 1995) 

in zasluženi profesor ljubljanske univerze. V tej nalogi sta izpostavljeni dve njegovi deli iz 

voska, ki dokazujeta kiparjevo veščost (Tršar, 2019).  

 

Fotografija 51: Tršar, Morje, 1986, relief iz voska, 26 cm x 168 cm x 9 cm. Vir: Bajd, Komelj (2017). 

 

  

Fotografija 52: Tršar, Živa Škodler. Vir: Komelj (2013).  
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Matjaž Počivavšek  

Matjaž Počivavšek, rojen leta 1955, je profesor kiparstva na Ljubljanski akademiji za likovno 

umetnost in eden vidnejših predstavnikov sodobnega slovenskega kiparstva. Študiral je pri 

Zdenku Kalinu, Dragu Tršarju in Slavku Tihcu, na New York Studio School (1980–1981), pri 

Williamu Tuckerju in v Parizu na École Nationale Supérieure des Beauy-Arts (1983–1986). 

Leta 1996 se je vrnil v Slovenijo in od tedaj dela na ALU v Ljubljani. Prejel je številne 

nagrade: študentska fakultetna Prešernova nagrada, Ljubljana; nagrada Zlata ptica za 

kiparstvo, Ljubljana, štipendija francoske vlade, Pariz, odkupna nagrada VI. Bienale male 

plastike, Murska Sobota, nagrada Pollock-Krasner fundacije, New York, nagrada 

Prešernovega sklada, Ljubljana, nagrada Riharda Jakopiča, Ljubljana. V videu lahko ob 

razlagi spremljamo nastajanje kiparskega dela, ki je delno iz kovine in dopolnjeno z voskom. 

Sporočilo se skriva (razloži avtor) v tem, kakšen je kip, preden je dodal vosek, kakšen potem, 

ko je že združil kovino in vosek, in kakšen dialog imata med seboj kovina in vosek kot 

kiparska materiala. Ker je izhajal tudi iz sporočila sin cera, ki naj bi se nanašalo na renesančni 

izraz med kiparji, ki so oblikovali z bronom in pomeni kip, ki ni bil dodelan z voskom, ki ni 

bil popravljen, je torej brez napake, originalen in naj bi s tem sporočal iskrenost in čistost. Z 

dodajanjem voska pa dobimo končno podobo in tu se pojavi navedeni dialog med 

materialoma (Počivavšek, 2019). 

 

Fotografija 53: Počivavšek, Sine cera.cum cera, 2017. Vir: Pridobljeno (2019) od: 

https://www.muo.hr/blog/2017/10/09/matjaz-pocivavsek-sine-cera-cum-cera/  

Gašparović M. [Video] Pridobljeno (2019) od: https://www.youtube.com/watch?v=xwfjxK5o1T8  

https://www.muo.hr/blog/2017/10/09/matjaz-pocivavsek-sine-cera-cum-cera/
https://www.youtube.com/watch?v=xwfjxK5o1T8
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Voščene lutke znanih osebnosti in animiranih likov. 

 
Fotografija 54: Sedeča figura. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 

 

 
Fotografija 55: Naslonjena figura. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 
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Fotografija 56: Upodobitev animiranega lika. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, 

London. 

 

 
Fotografija 57: Povečana upodobitev animiranega lika. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame 

Tussauds, London. 
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Fotografija 58: Upodobitev leteče figure. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Muzej Madame Tussauds, London. 

 

Švicarski konceptualni umetnik 

 

 

Urs Fischer 

Švicarski sodobni umetnik, rojen leta 1973, zdaj živi v New Yorku in se ukvarja predvsem s 

kiparstvom, instalacijami in fotografijo. Preden se je preselil v New York, je živel še v 

Londonu, Los Angelesu in Berlinu. Pri svojem delu uporablja različne materiale in ustvarja 

kipe, poslikave in risbe ter različne publikacije. Njegove subverzivne tendence do umetnosti 

ga pogosto uvrščajo v gibanja, kot sta »Neo-Dada« in »Lost Art«. V tej nalogi je 

predstavljeno njegovo delo, razstavljeno leta 2011 na bienalu v Benetkah. Gre za figuro, 

izdelano v celoti iz voska, ki se tali pred gledalci na razstavi. To je sicer le detajl celotne 

instalacije, saj je drugi del prav tako kip iz voska, ki predstavlja »The Rape of the Sabine 

Women« in se tudi v celoti stali. Menim, da je to delo zelo opazno na konceptualni in 

praktični ravni (Fischer, 2019). 
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Fotografija 59: Fischer, Untitled 2011 (Brez naslova 2011). Vir: Pridobljeno (2019) od: 

https://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/ 

 

 

 
 
Fotografija 60: Fischer, Untitled 2011 (Brez naslova 2011). Pridobljeno (2019) s: https://mymodernmet.com/urs-

fischer-melting-sculptures/  

Fischer U. [Video] Pridobljeno od: https://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/ 

 

  

https://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/
https://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/
https://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/
https://mymodernmet.com/urs-fischer-melting-sculptures/
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Akademija lepih umetnosti v Benetkah, Art night (22. 6. 2019) 

Študent akademije; Stefano Cescon. 

 

Fotografija 61: Stefano Cescon, vosek kot material za slikanje (iskanje meje med kipom in sliko). Vir: avtorjev 

osebni arhiv. 

3. Delo z voskom:  

3.1 Vosek na splošno  

Vosek je naravni material, ki ga čebelarji pridobivajo kot obstranski proizvod pri 

pridelovanju medu. Pomemben je v kiparstvu, saj z njegovo pomočjo že od nekdaj 

ustvarjajo modele za vlivanje brona in drugih kovin. Pomemben je tudi zato, ker se 

je začel uporabljati kot samostojen likovni material, kar pomeni, da so likovna dela v 

vosku že končana in popolnoma samostojna. Vosek lahko oblikujemo na več 

načinov, lahko ga klešemo, s segretimi pocinkanimi modelirkami ga lahko odlično 

modeliramo. Mehkost pridobimo tako, da mu dodajamo jedilno olje in nafto. Lahko 

ga tudi obarvamo s pigmenti, trdi se z dodajanjem karnaube (Smole, 2002, str. 31). 

Navajam: 

»Z izdelki iz čebeljega voska in nečistih obarvanih in odišavljenih mešanic se 

ukvarjajo medičarji in svečarji. Za nas je čebelji vosek zanimiv za 

modeliranje, kot predpriprava za ulivanje bronastih kipov ali drugih odlitkov 

in kot dodatek modelirnemu vosku za ulivanje brona ali nakita. 

Vosek se v rokah zmehča, stali pa se pri okoli 60–70 °C. Najprimernejši je 

torej za izdelavo modelov ali končnih izdelkov, ki jih bomo odlili v eno od 

kovin oz. zlitin (Smole, 2002, str. 31).« 
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Kljub tem osnovnim podatkom je dobro vedeti nekaj več o zgodovini voska in 

njegovi uporabi v preteklosti. 

Tehnike predelave 

Za skulpturo lahko uporabite različne vrste voska in jih uporabite tudi na 

različne načine. Na primer; 

»Čebelji vosek je naravni vosek. Umetni voski so pridobljeni iz parafinskega 

olja in karnauba. Vosek se lahko barva, odišavi. To je material, ki ga kiparji 

radi uporabljajo za majhne skice, ki se v poznejših fazah uporabijo pri 

vlivanju brona (Di Gennaro, 2011, str. 136).«  

3.2 Tehnike priprave različnih vrst voska  

Za pripravo različnih vrst voska se lahko uporabijo različni načini in materiali. Predvsem se 

uporabljajo pri mešanju in pripravi voska:  

»Cerotinska kislina, meleinska kislina, mircilni alkohol, prosti cetilni alkohol, 

ogljikovodiki in drugi do 15 %, rjavorumenih barv take sestave, da ga lahko razrežemo z 

nožem. Tališče 63 ° C po strjevanju ostane stabilen v tej fazi (RCN, 1981, str. 31).«  

Za pripravo različnih zmesi iz voska potrebujemo tri glavne sestavine: grško smolo, sintetični 

in čebelji vosek. Različni načini priprave in segrevanja se predvsem razlikujejo po glavnem 

namenu zmesi. Na podlagi tega se lahko odločimo, katero zmes uporabimo v dani situaciji. V 

glavnem sta dve glavni zmesi: plastični vosek (za modeliranje itd.) in trdi vosek. Za 1 kg 

plastičnega voska potrebujemo 600 g čebeljega voska, 350 g sintetičnega voska in 50 g grške 

smole. Ta tip voska se uporablja za zunanji del kipa iz voska, ker je modeliranje lažje. Za trdi 

vosek potrebujemo 700 g grške smole in 300 g sintetičnega voska, s tem da lahko 100 g grške 

smole zamenjamo s 100 g čebeljega voska. Tako se doseže, da se zmes manj lomi oz. se 

zmanjša njena krhkost oz. lomljivost. Ta vrsta voska se uporablja za notranjo strukturo kipa, 

saj ji daje trdnost (Lucidi, 1991, str. 31). 
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FORMULE ZA PRIPRAVO VOSKA 

 

Nasveti za pripravo voska 

 

 

Fotografija 62: Čebelji vosek. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2019, Čentur. 

 

 

Fotografija 63: Vosek iz sveč. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Laboratorij na Akademiji v Benetkah. 

Pri vosek iz sveč je potrebno izpostaviti, da gre za zmes različnih vrst voska. 

 

Fotografija 64: Sintetični vosek. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Laboratorij na Akademiji v Benetkah. 
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»Vosek  

Količinski deli nekaterih voskov, ki se najpogosteje uporabljajo: 

1) Vosek za nanašanje s čopičem, vlivanje in modeliranje detajlov; 

2 kg čebeljega voska 

− 1 kg voska iz sveč (odlomljeni kosi) ali sintetični vosek 

− 0,300 kg smole 

 

2) Poletni vosek za nanašanje s čopičem : 

5 kg voska iz sveč 

– 2,5 kg čebeljega voska 

– 2,5 kg sintetičnega voska 

– 1,75 kg smole 

3)  Zimski vosek za nanašanje s čopičem: 

6 kg voska iz sveč 

− 6 kg sintetičnega voska 

− 2 kg čebeljega voska 

− 2 kg smole 

 

4) Vosek za modeliranje in dodelave: 

4kg voska iz sveč 

− 6kg sintetičnega voska 

− 2 kg čebeljega voska 

− 1 kg smole 

Vse te sestavine se v posodi stalijo in premešajo med seboj pod grelcem oz. oddajnikom toplote in se 

pozneje pobarvajo. Po navadi se vosek barva rdeče ali črno. Uporabi se cinober v prahu ali v olju, s 

katerim se pridobi rdeča barva. Z barvo črnega dima v prahu ali sipino črno barvo v olju se pridobi 

vosek črne barve (Bruni, 1994, 46–47).« 

 

 Nasveti prof. Guzza, 2017  

Opomba: »Te formule lahko spremenimo glede na značilnosti voska, ki se 

razlikujejo glede na proizvajalca, trdoto plastičnosti itd.« 

Vosek za modeliranje (obarva se lahko s črnim dimom ali alkoholnimi 

anilini): sintetičnega voska 9 kg, vosek sveč (parafin) 6 kg, čebelji vosek 4,5 

kg, grška smola (kolofon) 2 kg. 
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Poletni modelirni vosek: čebelji vosek 10 kg, vosek za sveče 5 kg, grška 

smola 3 kg, sintetični vosek 1 kg. 

Vosek za nanašanje s čopičem: sintetični vosek 6 kg, vosek za sveče 6 kg, 

čebelji vosek 3 kg, grška smola 1 kg. 

Vosek za fugiranje (se ne sme barvati): {grška smola 3 kg, vosek za sveče 1 

kg}. 

Tehnika  

1. Vosek, ki je bil naknadno obdelan in obarvan, so skupaj z dobro znanimi 

elementi uporabljali pri doprsnih portretih, pri katerih so uporabili mrliško 

masko. 

2. Prostoročno modeliranje voska. S pomočjo pocinkane modelirke lahko s 

segrevanjem le-te, postopoma modeliramo vosek. 

3. Zmes voska je lahko obarvana glede na potrebe. Dodatki, kot so lasje in 

oblačila, se natančno reproducirajo v vosku. 

Doprsni portret cesarja Massimiliana leta 1677 (Von Schlosser, 2011, str. 119). 

 

Fotografija 65: Portret tedaj pomembne osebnosti (Francesco Segala, Ritratti dell’arciduca Ferdinando del 

Tirolo Vienna,). Vir: Von Schlosser, 2011, Zgodovina portreta iz voska, Kunsthistorisches Museum. 
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3.3 Konveksne in konkavne oblike  

Pri likovnem ustvarjanju je pomembno razumeti, da so vsa telesa sestavljena iz bolj oz. manj 

očitnih konveksnih in konkavnih oblik. Zato je treba vedeti, kdaj se uporabi kakšna oblika in 

kaj nam sporoča. Konveksne oblike so bolj izbočene in dajejo občutek napetosti, živosti, kar 

želi na plan itd. Na drugi strani pa nas konkavne oblike spominjajo na pasivnost, sprejemanje. 

Občutimo zunanji vpliv ukrivljanja. Zato konveksne oblike povezujemo z živo naravo in 

konkavne z neživo (Rački, 2004, str. 31-32).  

 

 
Fotografija 66: Konveksne in konkavne oblike. Vir: Veščina likovne kompozicije (str. 31), 2004, Ljubljana. 

Tudi pri ustvarjanju likovnih del, kalupov in iz njih pozitivov, pride do popolnega 

dopolnjevanja konveksne in konkavne oblike, saj ena omogoča nastanek druge. Prav zaradi te 

lastnosti je včasih doživljanje iste oblike raznoliko, saj je odvisna od gledalca, ki opazuje 

likovno delo, in od odnosov med samimi likovnimi elementi. Seštevek teh elementov je 

sporočilo gledalcu. Prav na to morajo biti pozorni umetniki oz. ustvarjalci likovnih del, saj 

lahko spremenijo sporočilnost neke figure le z drobnimi spremembami. 

 

3.4 Uporabljene tehnike v ateljeju  

Delo v laboratoriju na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah  

Na začetku se pripravi mesto, kjer se vosek talii. Obstajajo različne vrste voska. Najboljši 

vosek za izdelavo voščenih skic je tisti, ki je elastičen, preprost za oblikovanje in  mehkejši. 

Za pripravo voščenih ploščic mora biti delovni prostor čist. Delovni pult se zaščiti s 

kuhinjskim oljem, ki se zlije le v manjših količinah in ga razmažemo po vsej površini pulta. 

Potem se vzame štiri kose železa. V tem primeru je debelina enega kosa od 5 do 7 mm, 

odvisno od debeline voščene ploščice. Postavijo se tako, da ustvarijo pravokotnik z zaprtimi 

robovi. Vanj se vlije segreti vosek in pusti počivati četrt ure. Prav tako je odvisno od 

temperature prostora, koliko časa bo potrebnega, da se primerno ohladi, saj v kolikor je 
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topleje imamo več časa na razpolago, da se vosek strdi, sicer v zimskem času se v zelo 

kratkem obdobju in lahko hitreje pričnemo z delom [fotografije 16, 17, 18]. Vliti vosek se 

pusti strditi. Potem se dobljena ploskev razreže na več kosov podobnih velikosti, primernih za 

uporabo. Prenesejo se na časopis, ki vsrka olje, ki je ostalo na vosku [fotografija 19]. Profesor 

na desni prikazuje, kako pravilno modelirati z voskom [fotografija 20]. Za segrevanje 

modelnega voska se uporablja gorilnik. Za taljenje voska se lahko uporablja metoda »bagno 

Maria« v dveh loncih s tem, da v večjem vre voda, v manjšem, ki se postavi v večji lonec, pa 

se vosek počasi segreva. Sicer se uporablja tudi cvrtnik, saj se lahko regulira toplota gretja in 

je za ta primer še toliko primernejši za delo v šoli [fotografija 21]. Če se želi pripraviti 

voščena figura, je treba upoštevati določena pravila. Najprej se naredi skica želenega dela, 

nato se izbere tehnika za izvedbo želenega dela. Vedno se upošteva, da je treba pridobiti 

dovolj voska za izvedbo celotnega dela. V tem primeru je bil narejen nizek relief ene cerkve v 

Benetkah [fotografije 22, 23, 24]. S postopnim dodajanjem voska na voščeno podlago in 

sprotnim modeliranjem je mogoče oblikovati relief po svojih željah in ga spreminjati po 

potrebi z dodatnim segrevanjem površine z voskom. 

 

 

 

 

Fotografija 67: Primer, kako segrevati vosek. Vir: avtorjev osebni arhiv. 
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Fotografija 68:Vlivanje toplega voska na marmorno površino. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke.  

 

 

 

 
Fotografija 69: Rezanje voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 70: Sušenje voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

 
Fotografija 71: Praktični prikaz modeliranja z voskom. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 72: Priprava na modeliranje, segrevanje voska z gorilnikom. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, 

Benetke. 

 

 

 

 

Fotografija 73: Skica za nizki relief iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 74: Nizki relief v izdelavi. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

Fotografija 75: Končni izdelek. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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V tem delu je uporabljena kombinacija železa in voska. Najprej je bila izdelana skica za 

kipec. Nato se izdela železna struktura, kjer se končni model iz voska uporabi za natančnejše 

oblikovanje želene oblike. Oblika, izdelana tako, je lahko dokončano kiparsko delo, lahko pa 

se ustvari bronasti kip. Toda to ni poceni in logično, saj je skulptura pretežka, ker je voska 

veliko preveč. Stremi se k temu, da je plast voska čim tanjša, saj tako kip ni pretežak in se ne 

uporabi preveč brona za tako majhen kipec. Tak način dela lahko uporabljamo le pri skicah. 

Vlivanje iz brona je mogoče, ni pa kakovostno kiparsko delo, primerno pa je za samostojen 

voščeni kip [fotografije 25, 26, 27, 28, 29].  

 

Fotografija 76: Skica. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

Fotografija 77: Osnovna struktura iz železja (praviloma se uporabi baker). Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, 

Benetke. 
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Fotografija 78: Nanašanje prvega sloja voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

Fotografija 79: Zaključno modeliranje z mehkejšim voskom za detajle. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 80: Končana figura. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

 

Fotografija 81: Skica za žensko figuro. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 82: Postopno ustvarjanje kipa. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

 

Fotografija 83: Postopno ustvarjanje kipa. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 84: Ženski kip. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

Naslednja metoda se uporablja za izdelavo voščenih modelov, kadar v naslednji fazi nastanejo 

bronasti kipci in bron prevzame mesto voska, ki se tali s stikom z bronom. Utekočinjeni 

vosek izstopa iz sublimacijskih lukenj predhodno pripravljenega negativa. Tudi tu se najprej 

izdela skica želenega izdelka oz. kipca. Nato se oblikuje struktura krilatega leva. Lahko se 

uporabi železna mreža debeline enega milimetra. Praviloma se uporablja bakrena mreža 

debeline približno 1 mm, ker je primernejša za delo z bronom pri vlivanju [fotografije 34, 35, 

36, 37]. Vosek se postopoma v tankih slojih ovija okrog leva. Drugi sloj je namenjen 

natančnemu modeliranju. Ko je postopek končan, se lahko dodatno ustvari odprta knjiga s 

krilatim levom. 
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Fotografija 85: Skica krilatega leva z odprto knjigo. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 

 
Fotografija 86: Struktura iz mreže. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 
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Fotografija 87: Grobo nanašanje voska na oblikovano mrežo. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

 
Fotografija 88: Ležeči krilati lev z odprto knjigo. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2017, Benetke. 

 

V naslednjem primeru je bila najprej pripravljena mavčna ploščica. Ko se delno posuši, se 

lahko začne graviranje v želeno obliko/figuro. V tem primeru je referenčna točka stara 

grafika, ki jo najdemo na spletu, npr. grafika Beneške republike. Ko je relief končan, se 

uporabi plastelin in naredi negativ reliefa. Okoli tega negativa se naredi rob iz plastelina, nato 
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se vanj vlije vosek. Tako se ustvari pozitiv iz voska, ki je enak reliefu iz mavca [fotografiji 

38, 39]. 

 

Fotografija 89: Mavčna plošča za relief. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

 

 

Fotografija 90: Mavčni relief in voščeni odlitek reliefa. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

 

Kot primer za pridobitev občutka o osnovnih oblikah in razmerjih stopala se lahko oblikuje 

stopalo z zimsko nogavico. 
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Fotografija 91: Študija stopala. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

 

 

 

  

Fotografija 92: Nogavica. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 
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Zbrana vsa štiri dela iz voska za modeliranje.  

 

Fotografija 93: Skice iz voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

 

Skico želenega kipca lahko izdelamo tudi iz mavca in voska, da dobimo idejo, kako bi bil 

videti bronast kip. Najprej se izdela struktura iz kovinske mreže in se pokrije z ustrezno 

debelino mavčne mase. Ko se posuši, sledi preplastitev z voskom. Tako se lažje pripravi na 

naslednji korak, to je bronasto delo zadovoljive oblike. Včasih se s to tehniko izvede 

samostojno umetniško delo, odvisno od posamezne okoliščine in umetnikove odločitve v 

smislu v kolikor želi ustvariti bronast kip oz. konceptualno delo iz gipsa in drugih materialov 

[fotografije 43, 44, 45]. V naslednjem koraku lahko ustvarimo še bolj konceptualno sodoben 

kip. Naneseni vosek stalimo in nanj nalepimo koščke časopisa, ki se pred tem pripravijo z 

natrganimi časopisnimi trakovi, se jih vstavi v vrečko in vsakič ko vlečemo ven trakec, je 

potrebno premešati trakove v vrečki. Tako se ustvari neke vrste kolaž in inovativno dokonča 

kip, ki je povezan z dadaistično pretvezo podzavestne izbire trakov, ki omogoča da podzavest 

točno izbere kar želi in ni napačne odločitve. To naredi bolj zanimiv in inovativen kip 

[fotografiji 46, 47]. Če je potrebno, se lahko kip dodatno pobarva z vodenimi barvami, 

tempero in akrilnimi barvami.  
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Fotografija 94: Kip iz mavca, mreže in voska, 2018, 9,8 cm x 13,5 cm x 16 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, 

Benetke.  

Fotografija 95: Uporaba polnih in praznih površin, 2018, 9,8 cm x 13,5 cm x 16 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, 

Benetke.  

Fotografija 96: Impresionistični sodoben kip, 2018, 9,8 cm x 13,5 cm x 16 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, 

Benetke.  

 

Fotografija 97: Kipec novic, 2018, železna mreža, mavec, časopis, 9,8 cm x 13,5 cm x 16 cm. Vir: avtorjev 

osebni arhiv, Benetke.  

Fotografija 98: Kipec novic, 2018, železna mreža, mavec, časopis, 9,8 cm x 13,5 cm x 16 cm. Vir: avtorjev 

osebni arhiv, Benetke. 
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ANALIZA LIKOVNIH DEL  

 

Fotografija 99: Cerkev, vosek, nizki relief, 2017, 22 cm x 26 cm x 2 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, Benetke.  

Pri likovnem delu Cerkev je uporabljena tehnika modeliranja voska z nanašanjem na voščeno 

podlago. Gre za diagonalno kompozicijo od levega spodnjega kota proti desnemu zgornjemu 

kotu. Uporabile so se likovne spremenljivke, kot so likovna teža in velikost. S slednjimi je 

lažje dojeti arhitekturo in jo postaviti v prostor. S kiparskega zornega kota je treba biti 

pozoren, da se pravilno uporabi razmerje mas med tistimi, ki so bližje, in tistimi, ki so bolj 

oddaljene. Ob tem je treba upoštevati prostorske iluzije, ki jih je mogoče doseči s to likovno 

tehniko. Poleg diagonalne kompozicije je mogoča tudi trikotna kompozicija v danem 

likovnem delu. Zanimive so blago ekspresivne geste, ki jih omogoča vosek. Z njimi lahko 

ustvarimo občutek gibanja in živosti nizkega reliefa. Pri tem gre opozoriti na oranžno barvo 

voska, ki v različnih tonalitetah daje občutek topline in vedrine likovnega dela. To likovno 

delo se lahko razume tudi kot samostojno, saj je zanimivo. Kljub temu ga lahko uporabimo za 

izdelavo kalupa za vlivanje brona oz. kakšne druge izbrane kovine. 
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Fotografija 100: Pokleknjen moški, vosek, železna žica, 2017, 12 cm x 14 cm x 8 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, 

Benetke.  

Pri kipcu Pokleknjen moški gre za uporabo žičnate strukture, ki je osnova, in za opredelitev 

osnovnih telesnih razmerij. Nato so bile postopoma nanesene plasti voska. Končani kip daje 

občutek živosti tudi zaradi živo oranžnordeče barve. Hitro se opazi, da je kompozicija kipa 

svobodna, toda kljub temu bi jo lahko poenostavili na trikotno kompozicijo, saj figura stoji v 

takem položaju. Uporabljene so ostre in nekoliko abstrahirane poteze za opredelitev figure, 

kar ji daje ekspresiven slog, ki meji na realizem. Iz same kompozicije telesa je mogoče 

razbrati določeno simboliko. Figura namreč deluje, kot da želi spremeniti položaj. Imamo 

torej občutek, da je upodobljena tik pred gibanjem. Sicer je figura dobro grajena, sredinska os 

je ravna in jasna. Ker likovno delo ni votlo in je osnovna struktura iz železne žice, je načelno 

neekonomično uporabiti tako voščeno skulpturo za vlivanje brona, saj bi dobljeni kip postal 

pretežek za njegovo velikost. Po drugi strani je kip zanimiv v tej tehniki in morda veliko bolj 

ekspresiven, kot bi bil sicer v bronu. Tako ga lahko razumemo kot dokončano likovno delo. 
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Fotografija 101: Nogavica, železna mreža in vosek, 2018, 6 cm x 7 cm x 30 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, 

Benetke. 

Izdelek Nogavica je primer, kako ustvariti model iz voska za poznejše vlivanje v bron. Pri 

ustvarjanju je bilo treba najprej oblikovati ogrodje iz mreže. Pomembno je, da se uporabi čim 

manj materiala. Ko je mrežna struktura končana in sklenjena, se postopoma prekrije s čim 

tanjšim slojem voska, kar je odvisno od tega, kako spreten je posameznik pri delu z voskom. 

Bolj kot je kipar sposoben narediti čvrsto voščeno figuro, bolj je cenjen. Gre namreč za to, da 

je pri vlivanju nastal bronasti kip, ki ne bo pretežek, obenem pa močne strukture in odporen 

proti vremenskim razmeram in morda nenačrtovanim udarcem. Pri tem delu gre za študijo 

podplata, obutega v nogavico. 
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Fotografija 102: Sedeča ženska, železna mreža, 2017, 6 cm x 12 cm x 7 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, Benetke. 

Figura Sedeča ženska je nadgradnja prejšnje moške figure. Kip je votel in je primeren za 

vlivanje v bron. Prav tako je primerna enomilimetrska debelina zunanjega sloja iz voska, kar 

pomeni, da ni potrebnega veliko brona, kipec pa je kljub temu močan in čvrst. Izdelava takega 

modela je zahtevnejša in je treba delati previdno, saj je figura s to svobodno kompozicijo 

nekoliko bolj razgibana v prostoru. Čeprav jo lahko poenostavimo v trikotno kompozicijo, je 

ta popolnoma drugačna od prejšnje. Prekrižane noge in roke dajejo figuri občutek lahkotnosti 

in razgibanosti, obenem pa kip deluje bolj dinamično. Opozoriti je treba, da kiparjem ni tuje, 

da najprej izdelajo manjše voščene figure in bronaste kipce, nato, če so zadovoljni z 

izdelkom, ustvarijo podobno skulpturo, le v večjih razsežnostih. Glede na karakteristike 

ženske figure, bi jo lahko primerjali z Matissovim poenostavljenim slogom figur, pri katerih 

je pomembnejša likovna celota kot točnost telesnih razmerij in anatomskih raziskav. Prav to 

omogoča večjo kreativnost in posredno sporočilnost. Taka oblika dela je vsekakor 

dobrodošla. 
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Fotografija 103: Krilati lev z odprto knjigo, železna mreža in vosek, 2017, 11 cm x 7 cm x 6 cm. Vir: avtorjev 

osebni arhiv, Benetke. 

Pri likovnem delu Krilati lev lahko govorimo o svobodni kompoziciji. Ustvariti je bilo treba 

dele votle konstrukcije iz tanke mreže in jih nato združiti v enotno strukturo in postopno 

prekriti s plastmi voska. Na koncu se še zmodelirajo zadnji detajli s pocinkano modelirko, ki 

ne spušča črne barve na vosek. Likovno delo je zanimivo, saj ima poseben pomen. Upodablja 

namreč krilatega leva z odprto knjigo, kar pomeni, da je bil narejen v miru. Skulptura je 

zanimiva, ker ima lev nenavadno pozicijo v ležečem položaju, kar je simbol nekdanje 

Beneške republike. Po navadi so taki kipi izklesani v belem kamnu oz. so upodobljeni na 

grafikah. Čeprav danes ni več tako, lahko določimo, da gre za realistično upodabljanje, za 

plastično oblikovanje figure, kip pa nakazuje neko dinamično gibanje. Prostor deluje 

plastično in oranžna barva daje samosvojost kipcu. Kljub temu je narejeni kip le skica za 

pravi odlitek v bronu. 
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4 Pedagoški del  

Na podlagi predstavitvenih vaj in načinov razlage sem poskušal podobno poustvariti svojo 

nalogo (Tomšič, Tacar, 2010). 

Praktična vaja za srednješolce  

Najprej iz plastelina naredimo skico portreta, ki ga želimo ustvariti. Če nimamo plastelina, 

lahko uporabimo rafinirano glino. Tako ustvarimo poenostavljen portret, ki so ga predhodno 

narisali dijaki.  

 
Fotografija 104: Oblikovanje plastelina. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Fotografija 105: Modeliranje portreta iz plastelina. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Fotografija 106: Poenostavitev portreta iz plastelina. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Oblika portreta je poenostavljena tako, da ni potrebe po spodrezovanju, saj so portreti že tako 

majhni in dijakom ne želimo postaviti zahtevnejših nalog.  

 

   
Fotografija 107: Priprava mavca za kalupe. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

 

Najprej uredimo delovni prostor in ga zaščitimo z najlonom. Pripravimo tudi fini mavec, 

lahko je tudi navaden bel mavec, pomembno je, da ima trdno sestavo, ko se strdi. 
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Fotografija 108: Prvi sloj mavca. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke.  

Na portrete iz plastelina ali gline nanesemo več plasti mavca, da dosežemo vsaj 1–2 cm 

debeline. Tako je želeni negativ narejen. 

 

 
Fotografija 109: Kalupi. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Ko naredimo negative, nadaljujemo naslednjo fazo. Odstranimo pozitiv s plastelina ali gline. 

Pomagamo si z železno lopatico, lahko pa uporabimo tudi preprosto leseno modelirko. 
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Fotografija 110: Pred vlivanjem voska. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Nato dobro očistimo negative pod tekočo vodo. Ko je to opravljeno, segrejemo vosek, in ko 

se med ohlajanjem toliko zgosti, da je še vedno tekoč, ga vlijemo v negativ. 

 

 
Fotografija 111: Ohlajanje. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Nato počakamo, da se vosek strdi. 

Fotografija 112: Odlitki. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Ko se vosek strdi, moramo previdno ločiti pozitiv od negativa. Pozitiv očistimo tako, da 

odstranimo morebitne ostanke mavca. Pozitiv iz voska je zdaj pripravljen za dodatno 

oblikovanje. Izvedemo ga s pocinkano modelirko in električnim gorilnikom. Ko se konica 

modelirke segreje, lahko izvedemo zadnje detajle, potrebne za uspešno dokončanje portreta. 

Če nimamo na razpolagi primernega voska, s prozornim voskom zaščitimo negativ iz mavca, 

vlijemo vanj mavec in ga obarvamo z barvami v prahu ali preprosto vlijemo vanj nekaj 

mavca, in ko se strdi, pozitiv pobarvamo s tempero ali akrilnimi barvami, odvisno od tega, kaj 

imamo pri roki. Uporabimo lahko tudi barvne svinčnike, barvne krede, flomastre, na koncu pa 

izdelek zaščitimo z lakom za risanje. 
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Fotografija 113: Portret Veljaka, vosek, 3.5 cm x 3.5 cm x 1 cm. Vir: avtorjev osebni arhiv, 2018, Benetke. 

Voščeni medaljon upodablja moški portret z lovorjevim vencem in je postavljen v center 

formata. Gre za portret iz profila. Uporabili smo dve vrsti voska. Prvo smo odlili v kalup iz 

mavca in jo nato dodatno modelirali. Drugo smo dodali naknadno za dokončanje portreta z 

vencem. Ta portret lahko vzbudi občutek, da gre za pomembno osebo, ker je glava 

portretiranca nekoliko privzdignjena. Čeprav ni preveč natančno upodobljena, podaja dovolj 

podatkov, da lahko domnevamo, da gre za pomembno politično osebo. Portret je postavljen 

na okroglem formatu, kar ga postavi v centralno kompozicijo. Postavljen je v vertikalno os in 

deluje nesimetrično. Likovna teža je sorazmerno razdeljena na levi in desni strani vertikalne 

osi. Snov je idealistična. Oblikovanje glave deluje realistično, čeprav so nekateri deli izvzeti, 

drugi pa oblikovani v bolj ekspresivni noti. Kljub temu je likovna teža ohranjena v centru 

medaljona in deluje v likovnem ravnovesju. Gibanje glave deluje naravno, samozavestno. 

Barvi sta primerni in delujeta naravno. 
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5 Sklep  

V magistrskem delu z naslovom Uporaba voska pri likovni umetnosti smo obravnavali vosek 

kot kiparski material in pripravili navodila za oblikovanje kipa iz voska za učence in dijake. 

 V teoretičnem delu smo podrobneje prikazali, kako pomembno vlogo je imel vosek kot 

likovni material v zgodovini, saj so ga v antiki primerjali in vrednotili s srebrom in zlatom. 

Osredotočamo se predvsem na uporabo voska kot likovnega materiala, ki ga lahko različno 

oblikujemo: modeliramo, barvamo s pigmenti, odišavimo, uporabljamo pri ustvarjanju kipov, 

primeren je kot material za slikanje, za upodobitev animiranih likov, voščenih lutk, 

umetniških voščenih portretov ljudi, katerih vloga in veljava sta se spreminjali in oblikovali v 

skladu z družbenimi normami in spremembami. Vosek so uporabljali tudi pri pogrebnih 

obredih za odvzemanje obraznih odtisov najpomembnejših veljakov tedanjega časa: kraljev, 

duhovnikov, knezov in drugih veljakov. Miniaturne podobice na medaljonih, upodobljene v 

vosku, so dokazovale družbeni status neke osebe in njene družine, ki je določal izbiro oblačil, 

nakita, ornamentov. Kazale so se razlike med navadami in kulturami narodov. Portretiranje je 

prerastlo v celopostavno upodabljanje, ob tem pa v razvoj novih obrti in obredov v različnih 

časovnih obdobjih, saj so se prepletali med seboj. Prav voščeni portreti in poznavanje 

njihovega nastanka so bili izhodišče za oblikovanje likovne dejavnosti na podlagi učne 

priprave (priloga 7) pri likovni umetnosti, ker je pri kiparski tehniki vlivanja brona pri 

oblikovanju kipa treba predhodno pripraviti voščene modele, pri katerih se pri vlivanju brona 

nadomesti vosek z bronom. Ta likovna dejavnost omogoča učencem in dijakom usvojiti 

pojme: konveksne in konkavne oblike, pozitiv in negativ pri kiparstvu, pridobiti občutek za 

prostor, razvijati disciplino pri likovni izvedbi in upoštevati načelo sistematičnosti in 

postopnosti ob zavedanju, da mora biti praktično izvajanje likovne naloge zasnovano na 

principih varnosti in natančnosti pri delu. Pri vrednotenju likovnih del s poudarkom na 

holističnem pristopu glede tvorjenja ocen (upoštevanje priprave na delo, natančnost izvedbe 

postopkov po načrtovanih smernicah ter oblikovanje zaključne ocene) je treba doseči 

naslednje cilje: samovrednotenje, samostojnost učencev in dijakov pri delu, izboljšati delovni 

proces, da bodo učenci in dijaki globlje sprejemali in doživljali likovno umetnost. Ogledali 

smo si muzeje in pripravili bogat nabor fotografij likovnih stvaritev z opisi in analizami, ki jih 

je mogoče uporabiti v učnem procesu pri likovni umetnosti in z njimi spodbujati učence in 

dijake k izražanju lastnih mnenj o likovnih delih, usvajanju likovnega jezika in h kritičnemu 

mišljenju. Uporabili smo metodo teoretične analize literature o likovni umetnosti in metodo 

praktičnega eksperimentiranja. Izbrali smo metodo dela z voskom kot likovnim materialom, 
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zbrali nabor podatkov, slikovnega gradiva in video predstavitev za kratek priročnik oziroma 

pripomoček za oblikovanje učne priprave na pouk likovne umetnosti za strokovne delavce, da 

lahko sami v okviru avtonomije iščejo didaktične, načrtovalne kombinacije, ki omogočajo 

učencem razvijati kreativnost, doslednost, natančnost in jih motivirajo, da vzljubijo, cenijo in 

doživijo umetnost. Cilj magistrske naloge je preučiti zgodovino voska kot kiparskega 

materiala in načine uporabe voska, ustvariti praktični model uporabe, preveriti didaktične 

zahteve za izbrano nalogo, razumevanje pomena voska pri likovni umetnosti, bolje spoznavati 

lastnosti in zgodovino uporabe tega materiala, samostojno izdelati učno pripravo za 

dejavnosti, ki bodo dijakom omogočale boljše razumevanje pomena prostorske zaznave, 

likovne kompozicije in postopnosti dela pri likovnem ustvarjanju. Ta cilj je bil dosežen. 

Cilj raziskave je bil, kako s primerno načrtovano likovno nalogo, pravilnim vodenjem 

delovnih postopkov, upoštevanjem likovnorazvojnih posebnosti dijakov pri njih razviti tudi 

motorično spretnost in občutljivost, saj je praktično likovno izražanje z orodji in materiali 

temeljna dejavnost, prek katere dijak napreduje do samostojnega tvorjenja oblik, in je 

uresničljiva z učnim procesom. Prva hipoteza predpostavlja, da se bo dijakom povečalo 

zanimanje za tako obliko dela in jim omogočilo razvoj njihove ustvarjalnosti ter doživljanje 

in razumevanje likovne umetnosti, ko bodo spoznali delo s tem likovnim/kiparskim 

materialom, zbrano gradivo pa je pomoč strokovnim delavcem pri načrtovanju pedagoškega 

dela na likovnem področju. Druga hipoteza predpostavlja, da je zaradi težje dosegljivosti 

voska mogoče pričakovati težave pri nabavi voska in se zato vosek ne vključuje v učni 

proces. Za osrednji teoretični del je bilo treba temeljito proučiti obstoječo literaturo, ki jo je 

zelo malo o tej tematiki. Ubirati smo morali svojo raziskovalno pot z eksperimentiranjem v 

ateljeju na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah v okviru izmenjave Erasmus+. 
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7 Priloga  

7.1 Učna priprava za SŠ  

Datum: Šolsko leto: 

Šola: / 

Študent: Aljaž Glavina 

Predmet: Likovno umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

4 ure 

Letnik: 1.  

Likovno področje: Likovno snovanje: slovenska sodobna umetnost in pomen voska 

kot kiparskega materiala in pripomočka 

Likovna naloga: Oblikovanje kalupa za vlivanje voska 

Likovna tehnika: Kiparjenje; vlivanje 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

Barvni svinčniki, svinčniki B+, nalivke, risalni listi, radirka, 

šilček, zaščitna folija, mavec, olfa nož, škarje, modelirke, 

prenosni plinski gorilnik, vosek, pripomoček za segrevanje 

voska (profesor) 

Likovni motiv: Medaljon s portretom 

Učne metode: Metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, demonstracija, 

pogovor 

Oblike dela:  Individualna (samostojna), v parih 

Učni mediji in 

pripomočki: 

Fotografije, video, ppt. 

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij, 

praktična izvedba vlivanja voska 

Vrsta učne ure: Kombinirana 
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Pogledi na slovensko 

kiparstvo 1975–2015. 

Velenje:  

Galerija Velenje. (str. 85)  

 

Cilji/učenci: Dovršni 

glagol (dogajanja so 

omejena v trajanju, 

označujejo dejanja, ki  

so se izvršila, se 

izvajajo ali se bodo 

izvršila) 

− Ponovijo pojme 

konveksne in konkavne 

oblike, kalup, lik in 

kompozicija.  

− Poznajo nove 
pojme: pozitiv, negativ, 

odlitek, prostorska 

zaznava.  

− Razumejo pomen 
izbire likovnih materialov: 

vosek.  

− Dosledno opravijo 

likovno nalogo.  

− Bolje spoznajo 
lastnosti voska in 
zgodovino njegove 

uporabe.  

− Dijaki bolje 

razumejo pomen 

postopnosti pri likovnem 

delu.  
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Učitelj  Učenci  Učne metode, 

sredstva, pripomočki  

Uvodni del    

Na kaj najprej 

pomislite, ko zaslišite 

besedo vosek?  

V kakšne namene se 
vosek lahko 

uporablja? Ste 

vedeli, da tudi kiparji 

radi uporabljajo 

vosek?  

 Primer vzorca čebeljega voska.    

Osrednji del    

Posredovanje vsebine o 

likovnih pojmih 

   

Slovenski kiparji, ki 

uporabljajo vosek, so 

Begič, Sambolc,  

Počivavšek, Tršar ... 
Italijanska znana 
kiparja, ki sta 
uporabljala vosek, sta 

bila  
Medardo Rosso in 
Marino Marini.  

Primeri.  
  

Duba Sambolc  

  

Ikarov padec II, 1985, bitumen vosek  
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Afroditina stopinja, 1985, karmin vosek  
  

 

Mirsad Begić, Ohraniti sanje, 1987, 

železna konstrukcija, mavec, vrv, vosek; 
38,5 x 106 x 232 cm  

 

 Medardo 

Rosso  

  

Marino Marrini  

 

Napoved likovne naloge 

Zdaj boste sami poskusili pripraviti kalup za vlivanje voska  
kot pravi kiparji. Pred začetkom učitelj razloži razliko med 
konveksnimi in  

konkavnimi oblikami in učenci in dijaki morajo tokrat ustvariti 

kalup konkavne oblike, 
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ki ni dovolj trden. Ko se 
mavec zgosti, se delo 
nadaljuje, tako da se 
previdno odstranita ves 
plastelin oz. glina, dobro 
očisti dobljeni kalup in 
oblikuje rob dobljenega 
kalupa. (F5) Ko se kalupi 
posušijo in mavec 
postane trden, se lahko 
pripravijo na vlivanje 
voska (F6) oz. mavca. 
Odvisno od 
razpoložljivosti 
materiala. Če se vliva 
vosek, ni treba zaščititi 
kalupa, saj se vosek  

ne oprime mavca. Če se 

vliva obarvan mavec s 

pigmenti, je predhodno 

treba namazati notranjost 

kalupa z ločevalcem za 

kalupe. Ko je vlivanje 

končano, počakamo, da 

se odlitki, v tem primeru 

iz voska, strdijo in jih 

previdno z modelirko 

ločimo od kalupa (F7). 

Če se vliva masa iz 

mavca, lahko kalup 

uničimo, zato naj dijaki 

previdno delajo, da ne 

uničijo pozitiva. Pozitive 

iz voska lahko dopolnijo 
s tehniko modeliranja 

voska. Ta jim omogoča, 

da  

 
(F5)  

 
(F6)  

 

(F7)  
  

(F8)  
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zmodelirajo detajle, ki bi 

jih pri vlivanju motili za 

izdelavo dobrega kalupa. 

Poleg tega jim še 

omogoča, da je vsak 

odlitek unikat po 

dopolnitvi modeliranja z 

modelirko in dodatki 

voska (F8). Če vlivajo 

pozitive iz mavca, 

poenostavljanje figure ni 

potrebno, saj dobljeni 

kalup uničijo in ni treba 

biti dodatno pozoren.  

  

Likovno izražanje  

Dijaki sledijo po 

korakih nalogi in 

se pri delu lahko 

posvetujejo s 

profesorjem, kako 

opravljajo nalogo 

in kako naj jo 

nadaljujejo.  

    

Sklepni del  

Vrednotenje 

likovnih izdelkov 

dijakov, pogovor. 

 

Merila vrednotenja:  

– Primernost 

izvedbe likovne 

tehnike 

– Kreativnost  

– Upoštevanje 

postopka dela   

 

Postavitev razstave 

izdelkov. 

    

Ocene: 

 


