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Povzetek: 

Diplomska naloga se posveča protispomeniku, kot kritiki institucije spomenika samega in 

ga prepoznava kot enega mehanizmov družbene in politične kontrole.  Omeji se le na vojne 

spomenike in spomenike povezane s posledicami vojne, kot so Holokavst, položaj vojnih 

veteranov v družbi, terorizem ipd. Preko primerov del umetnikov Jochem in Esther Shalev-

Gertza, Horsta Hoheisela, Norberta Redermacherja in del arhitektov Petra Eisemana, Maye 

Lin, Michaela Arada ter drugih, diplomska naloga prikaže na kakšen način sodobni avtorji 

spomeniških del poskušajo posodobiti funkcijo in obliko vojnega spomenika samega. Z 

insceniranjem izginjanja spomenikov, reduciranjem spomeniških objektov na primarne 

oblike, ustvarjanjem minimalističnega prostora in ustrezne atmosfere, bolj kot pa 

uveljavljanjem enoznačne narative, happeningom in inštalacijo želijo avtorji 

protispomenikov opozoriti na dejstvo, da spomeniki sicer osvetljujejo in poudarjajo 

določene zgodovinske povezave, nikoli pa ne morejo nadomestiti javne ali individualne 

odgovornosti za kritično spominjanje. Nove umetniške oblike spomenikov imajo vpliv na 

sporočilo spomenika in postajajo vedno bolj odprte za zasebno interpretacijo ter zato na 

drugačen način vstopajo v politično življenje.  

 

Ključne besede: 

Protispomenik, Vojni spomenik, Spomenik Holokavstu 

 

Antimonumnents in the context of contemporary war memorials 

 

Abstract: 

The thesis concentrates on the concept of antimonumnent as a critique of traditional 

monument, which has been recognized as one of mechanisms of political and social 

control. The selection of examples in the text is limited to the war memorials and 

memorials connected with the consequences of war, such as Holocaust, the position of 

veterans in society, terrorism... Contemporary artists which produce war antimonumnents 

attempt to modernise the function and therefore also the form of the monument itself. The 

these is illustrated through examples of work of Jochem in Esther Shalev-Gertz, Horst 

Hoheisel, Norbert Redermacher and works of architects such as Peter Eiseman, Maya Lin, 

Michael Arad and others. With the inversion of the monument under ground surface; with 

reduction to the minimalist form; with creating an atmosphere and space more than the 

clear narrative; with temporary character of happening and installation; artists try to stress 

that monument can never replace our own critical relationship to memory.  New forms in 

memorials have their impact on memorials message, which is becoming more and more 

diffuse and open to personal interpretation and it also influences the ways events re-enter 

political life. 
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1   UVOD 

 

V diplomski nalogi se bom posvečala vojnim spomenikom in spomenikom povezanim s 

posledicami vojne kot so Holokavst, poloţaj vojnih veteranov v druţbi, terorizem ipd. 

Osredotočila se bom le na spomenike, ki problematizirajo institucijo spomenika samega in 

jo zato oblikovno, kot tudi ikonografsko zavračajo. To kategorijo spomenikov James E. 

Young, ameriški strokovnjak za judovske študije in avtor mnogih prispevkov na temo 

spominskih obeleţij, imenuje »proti-spomeniki« in vanje uvršča med drugimi dela Jochem 

in Esther Shalev-Gertza, Horsta Hoheisela, Norberta Redermacherja, nekatere podobne 

karakteristike pa imajo tudi spomeniška dela arhitektov Petra Eisemana, Maye Lin, 

Michaela Arada in drugih. Primere spomenikov omenjenih avtorjev bom zato podrobneje 

razdelala in razloţila njihovo vlogo pri posodabljanju funkcije in oblike vojnega 

spomenika samega.  

 

Spomeniki so proizvedeni znotraj dominantnega okvira vrednot, kot elementi, ki 

konstruirajo nacionalno zgodovino in podobno kot prepoznavne zgradbe prispevajo k 

nacionalni kulturni identiteti. Predvidevajo vsaj delni konsenz vrednot, brez katerih njihova 

narativa ne bi bila razpoznavna. Individualni spomeniki ne ohranjajo nujno veljave, ker 

figure, ki jih utelešajo lahko zbledijo v spominu ljudi, podobno kot zgradbe, ki jih ljudje 

zaradi različnih razlogov zavračajo in ne postanejo prepoznavni simboli mesta. Kot 

generalna kategorija kulturnih objektov, so spomeniki prisotni v večini mest kot neke vrste 

znaki stabilnosti, ki prikrivajo notranja nasprotja druţbe in največkrat preţivijo vsakdanja 

nihanja zgodovine. Spomeniki so med drugimi civilnimi institucijami prepričljivo orodje 

kulturne propagande in druţbene kontrole, ki jo večina populacije sprejema in je manj 

nasilna kot na primer oboroţene sile (Miles, 1997).  

 

Z insceniranjem izginjanja spomenikov, reduciranjem spomeniških objektov na primarne 

oblike, ustvarjanjem minimalističnega prostora in ustrezne atmosfere, bolj kot pa 

uveljavljanjem enoznačne narative, ţelijo avtorji protispomenikov opozoriti na dejstvo, da 

spomeniki sicer osvetljujejo in poudarjajo določene zgodovinske povezave, nikoli pa ne 

morejo nadomestiti javne ali individualne odgovornosti za kritično spominjanje. 

Alternativne koncepte spomenikov Young (Young in sod., 1998) podpre s teorijo 

revizionističnega potenciala tradicionalnih spomenikov. Ta sloni na opaţanju in kritiki, da 

tradicionalni spomeniki manj pozivajo k refleksiji kompleksnih zgodovinskih situacij, bolj 

pa izraţajo dokončne in enodimenzionalne interpretacije njihovega procesa. Youngove 

teze, pa tudi prispevki drugih avtorjev, ki jih bom obravnavala v kontekstu 

protispomenikov, so refleksija širših vprašanj v sodobni spomeniški umetnosti v navezavi s 

problematiko zgodovinskega zavedanja v druţbi. 
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2   DEFINICIJE 

 

2.1 Spomenik 

 

Špelca Čopič (2000) povzema Franceta Steleta, ki pravi, da je spomenik pričevanje bivših 

kultur, tako ljudskih kot višjih, poznamo pa tudi naravne in tehnične spomenike. Likovni 

spomeniki so tiste stvaritve likovnega snovanja, ki so nastale z namenom, da bodo 

ohranjale spomin na vaţne dogodke v ţivljenju druţbe, drţav, organizacij, narodov, 

duhovnih gibanj in spomin na pomembne osebnosti. Čopičeva dodaja, da je geslo 

spomenik pomensko utemeljeno v operaciji spominjanja ter je pomensko in oblikovno 

mnogoplastno.  

 

Spomeniki ali spominska obeleţja so permanentne javne postavitve v javnem prostoru. 

Čopičeva jih deli v grobem na kiparske in arhitektonske spomenike. V prvo kategorijo 

uvršča spomenik s stoječo ali sedečo celopostavno figuro, konjenik, spomenik z dvema ali 

več figurami, hermo in portretno poprsje na oţjem ali širšem slopu ali stebru. Med drugimi 

pa so najbolj znane stela, piramida, obelisk, steber, slop in slavolok. Podstavek je bil 

tradicionalno arhitektonski del kiparskega spomenika, v zadnjem stoletju pa je postal 

kiparski integralni del celote (Čopič, 2000).  

 

Vendar pa danes te kategorije ne zadostujejo več za opisovanje sodobnih spomenikov, ki 

jih avtorji ţelijo tako po oblikovalskem jeziku, kot tudi po sporočilnosti oddaljiti od 

funkcije, ki so jo imeli klasični spomeniki, saj jih kot orodje za vsiljevanje ideologij in 

socialne hierarhije zavračajo. 

 

2.2 Vojni spomenik 

 

Vojni spomenik je spomenik, ki obeleţuje vojne dogodke, tako zmagovalne kot tragične. 

Za vojne spomenike pred prvo svetovno vojno je bilo značilno klasicistično upodabljanje 

alegoričnih figur, ki so ponazarjale predvsem vojne triumfe in pa portreti voditeljev 

zasluţenih zanje. Prva svetovna vojna bila zgodovinska prelomnica v vojskovanju. Za 

seboj je zaradi avtomatskega oroţja pustila veliko več ţrtev, tako med vojaki kot tudi 

civilisti. Po koncu vojne so zato začeli bolj mnoţično obeleţevati tudi ţrtve, ne samo 

triumfe, gradnja spomenikov pa je močno porasla (King, 1999).  

  

Po drugi svetovni vojni se v oblikovanju vojnih spomenikov zgodil prelom, zaradi ţelje po 

razvijanju novega oblikovnega jezika, ki bi se izognil zahrbtni politični funkciji spomenika 

- vsiljevanje ideologije in “prave” zgodovine na eni strani in pozabljanje neprijetnih 

dejstev in krivic na drugi. Sprva ţelijo avtorji to spremembo doseči z naturalističnimi 

upodobitvami tipa slehernega vojaka v vsakdanjih pozah, pozneje pa z abstrakcijo in 
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minimalizmom ter sistematičnim zanikanjem ali inverzijo oblikovnih norm, ki so do tedaj 

veljale za klasične vojne spomenike. 

 

2.3 Protispomenik 

 

Young (1994) je v povezavi z diskurzom kritike tradicionalnega spomenika v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja skoval pojem »proti-spomenik«. Opozoril je na aktualno 

prizadevanje avtorjev sodobnih konceptov spominskih obeleţij, ki ustvarjajo umetniško 

kritiko inštitucije spomenika v obliki zavestnega odstopanja od tradicionalne ikonografije 

in načina oblikovanja spomenikov. 

 

Jure Mikuţ pa v svojem prispevku označuje protispomenike kot »javno postavljena dela, 

nastala v dvogovoru z ţe obstoječim objektom, s katerim se avtor oziroma njegovi 

naročniki ne morejo niti ideološko niti estetsko strinjati« (Mikuţ, 2000:6). Kot enega 

primerov navaja Spomenik N.G., avtorja Mirka Bratuše, kot odziv na obstoječa enolična 

portretna poprsja postavljena na enostavne kamnite podstavke na Aleji Velikih v Novi 

Gorici.  

 

Mikuţ protispomenike deli na posredne, ki so lahko na zaveden ali nezaveden način 

odgovor umetnika in njegovih naročnikov na simbol druge druţbe s katero se njegova 

primerja. Taki primeri so spomeniki, ki »počastijo doseţke in pomembne osebnosti lastne 

druţbe s spomenikom, ki tekmuje ali celo obračunava z označujočim simbolom druge 

druţbe« (Mikuţ, 2000:7). Taka primera sta med drugim Eifflov stolp v Parizu, kot obeleţje 

francoske tehnike in Kip svobode v New Yorku, kot znak zahodne demokracije (Mikuţ, 

2000). 

 

Kot neposredne protispomenike pa Mikuţ označuje dela, ki so postavljena v direktnem 

dvogovoru z ţe obstoječim objektom, kot oblika kritike. Mikuţ pravi, da je takšna gesta 

izraz oziroma rezultat visoke zavesti odnosa do kulturne dediščine. Omogoča namreč, da 

se druţba izogne ikonoklastični gesti in sporni spomenik ali objekt odstrani, temveč 

nasprotno obenj postavi »materializirani znakovni odgovor svojega časa in prepričanj ter s 

tem vzpodbudi premislek o zgodovinskih procesih in strpnosti« (Mikuţ, 2000:6). 

 

Po zgornji definiciji, ki pravi, da so protispomeniki postavljeni v dvogovoru z okolico ti 

sicer lahko problematizirajo tradicionalno spomeniško plastiko, lahko pa se k njej tudi 

vračajo. Tak primer je spomenik treh figur vojakov, ki je nastal kot odgovor na 

minimalistično zasnovan spomenik Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojne v Washingtonu avtorice Maye Lin. Protispomenik so tu tri naturalistično 

zasnovane figure vojakov, ki so nastale v dvogovoru s prvotnim minimalističnim 

spomenikom Maye Lin.  
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Po Youngu pa je v tem primeru protispomenik koncept Maye Lin, ker opozarja na 

ambivalenco in neobčutljivost druţbe do umrlih v vojni in s svojo neobičajno zasnovo kot 

oblika kritike poskuša prenoviti samo dejanje spominjanja in obeleţevanja vojnih 

dogodkov (Young, 1994). 

 

 

 

3   RAZLIKOVANJE MED SPOMENIKI IN MONUMENTI 

 

spomeník  -a m (í) kiparsko ali arhitekturno delo v spomin na določeno osebo, določen 

dogodek: postaviti, zgraditi spomenik; bronast, kamnit, lesen spomenik; spomenik iz 

črnega marmorja; spomenik v obliki obeliska / odkriti spomenik / tu 

stoji spomenik slavnega pesnika, slavnemu pesniku / nagrobni spomenik; spomenik padlim 

partizanom / zakon o varstvu spomenikov; pren. v romanu je pisatelj postavil materi 

veličasten spomenik // s prilastkom kulturna stvaritev, pomembno delo iz preteklosti: ta 

grad je spomenik renesančne umetnosti / arheološki, umetnostnozgodovinski spomeniki; 

glagolski spomeniki slovanska besedila, zapisana v glagolici; naravni spomenik primerek 

žive ali nežive narave, ki ima zaradi značilne oblike ali redkosti poseben kulturni, 

znanstveni pomen; rokopisni spomeniki ♦ lit. briţinski spomeniki najstarejši ohranjeni 

zapisi v slovenskem jeziku  

monumènt  - nta m (  é) knjiţ. spomenik: marmorni monument / v romanu je postavil tem 

ljudem monument trajne vrednosti  

monumentálen  -lna -o prid. ( ) 1. ki ima velike razsežnosti in lep videz: monumentalni 

stebri; monumentalna stavba / monumentalna arhitektura 2. ekspr. ki ima izjemne, trajne 

umetniške, znanstvene vrednote: monumentalna povest, slika;monumentalno delo 

/ monumentalni slog monumentálno prisl.: monumentalno zasnovana kompozicija  

Vir: Slovar slovenskega knjiţnega jezika (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) 

Slovenski jezik ne razlikuje pomena spomenik in monument enako jasno kot angleški ali 

nemški jezik (ang: Memorial – Spomenik; Monument – Monument, nem: das Mahnmal – 

Spomenik, das Monument – Monument), vendar je prvi jasno povezan s spominjanjem, 

drugi pa bolj z monumentalnostjo. 

 

Danto (cit. po Rowlands, 1999) razlikuje med “memorials”- spomeniki in “monuments” -   

monumenti in pravi, da so prvi povezani s sposobnostjo spominjanja in sprave v povezavi s 

celjenjem čustvenih ran, med tem ko so drugi osredotočeni na slavljenje in triumfalna 

čustva. Rowlands (1999) pa ob tem komentira, da takšno razlikovanje ni jasno, ker je ena 

od tipičnih lastnosti vojnih spomenikov, da travmatično individualno izkušnjo smrti 

spremenijo v akt nacionalne komemoracije in heroičnih potrditev kolektivnih vrednot.  

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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Young (1994) ugotavlja, da je splošno sprejeto, da so »memorials« (spomeniki) prostori, ki 

komemorirajo smrti in tragične dogodke in nudijo zatočišče za ţalovanje, med tem ko naj 

bi »monuments« (monumenti) v osnovi slavili triumfe in heroična dejanja posameznikov. 

Tudi on se opira na definicije Arthur Danto-ja, ki pravi, da postavljamo monumente, da se 

bomo vedno spominjali in spomenike, da ne bomo nikoli pozabili in v tem kontekstu 

razloţi zakaj imamo Washington monument vendar Lincoln memorial.  

Monumenti komemorirajo znamenite dogodke in utelešajo mite začetkov, med tem ko 

spomeniki ritualizirajo spominjanje in obeleţujejo končevanja. Monumenti omogočajo 

nenehno prezenco herojev, triumfov, zmag in zavojevanj v vsakodnevnem ţivljenju, s 

čimer na nek način častimo nas same, lastno kulturo. Spomeniki pa naj bi bili območja, 

ograjena od vsakdanjega ţivljenja, kjer častimo mrtve (Danto, cit. po Young 1994). 

Vendar pa razlikovanje ni tako preprosto, saj so bili, kot zatrjuje Young (1994) prvi 

monumenti tradicionalno nagrobniki, namenjeni ţalovanju za ljubljenimi osebami, 

spomeniki pa sočasno ob tragičnih dogodkih lahko obeleţujejo tudi zmage. Določena 

skulptura je lahko monument heroizmu in spomenik tragični izgubi hkrati. Obelisk lahko 

memorira rojstvo nacije in monumentalizira voditelje, ki so padli za drţavo. En objekt 

lahko nosi obe funkciji, zato Young (ibid.) zaključuje, da ni nobenega intrinističnega znaka 

v zgodovinskih znamenjih, ki bi nakazovali ali je slednji monument ali spomenik. In 

dodaja, da obstajajo spominske knjige, dogodki, dnevi, proslave in skulpture - nekatere so 

namenjene ţalovanju, nekatere slavljenju - vendar so v širšem smislu vsi spomeniki. 

Monumenti naj bi bili v tako podskupina spomenikov - materialni objekti, skulpture, 

inštalacije. Spominska območja so torej spomeniki, fizični objekti znotraj njih pa 

monumenti. Spomenik po tej definiciji ni nujno monument, med tem, ko je monument 

vedno neke vrste spomenik.  

Rowlands (1999) pa pri definiciji pojmov poudarja pomen, ki ga imajo vojni spomeniki pri 

ţalovanju. Povzema Freuda, ki pravi, da se za ţalovanje značilna tranzicija od negativnega 

v pozitivno začne s čustvom ţalosti in z namenom ohranjanja ljubljene osebe prisotne. Po 

tem sledi obdobje pri katerem se identificiramo z ljubljeno osebo in jo idealiziramo, na nek 

način ţelimo postati ta oseba, vendar se počasi zavedamo, da to v stvarnosti ni mogoče 

(Freud cit. po Rowlands, 1999). Objekt mora umreti dvakrat, enkrat v stvarnosti in pozneje 

še enkrat, ko se subjekt, ki ţaluje odtegne od identifikacije z njim. Šele tedaj lahko postane 

del zgodovine in “kamen” se lahko poloţi, saj sta ţalovanje in obeleţevanje s spomeniki, 

dve različni fazi (Cousins cit. po Rowlands, 1999). 

Spomenik postane monument kot rezultat uspešno zaključenega procesa ţalovanja in začne 

aktivni proces pozabljanja skozi umetno kreacijo ustreznega spomina, razloţi Rowlands 

(1999) in dodaja, da taka razrešitev zahteva koncept ţrtvovanja. Uspešni vojni spomeniki, 

naj bi idealno omogočali zdruţenje mrtvih z ţivimi preko akta spominjanja s tem, ko 

zagotavljajo melanholijo skozi transcendenco. Triumfalizem pa je razlog, da spomeniki 
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(memorials) lahko postanejo monumenti (monumets). Monument je v tem smislu potrditev 

kolektivne vsemoči, da izţene iz spomina tiste trenutke poniţanja, ko narod ni uspel 

zaščititi svojih ţivljenj (Rowlands, 1999).  

Časovni razpon med ţalovanjem in spominjanjem naj bi bil izzid uspešno zaprte faze 

ţalovanja, ko potrditev vladajočih vrednot vodi spominjanje in pozabo bolečine. Nasilna 

smrt, posebej mladih ljudi, pa se zaradi svoje nenaravnosti ne prilega takemu načinu 

zapiranja bolečine, pravi Rowlands (ibid.), ker implicira nepravičnost in ţeljo po 

maščevanju. Vojni spomeniki zato skozi prikazovanje travmatične smrti kot 

samoţrtvovanje izzivajo konfliktno situacijo.  

Spomeniki postanejo monumenti, ko zadostijo funkcijam za ţiveče, še trdi Rowlands 

(1999). To je dojemanje pomena smrti in uničenja, ki ga je ustvaril akt ţrtvovanja, 

priznavanje izgube, ki so jo utrpeli svojci, skupnosti in narodi ter potrditev, da nasilje, 

trpljenje in ţrtev ne bodo pozabljeni. Sprejemanje se zgodi v kontekstu trditev, da je bilo 

pri tej izgubi nekaj pridobljeno kot transformacija smisla kolektivne izgube v objekt 

predanosti in čaščenja. Mrtvi postanejo utelešenje kolektivne ideje, ţiveči pa morajo 

prepoznati svojo vlogo dolţnikov in izraziti pripravljenost vračanja spomina. 

Ţiveči se tako poklonijo umrlim s spominjanjem njihovih imen in dejanj kot stvarnih 

dogodkov, ki konstituirajo akt ţrtvovanja in tako zdruţijo preteklost in prihodnost v 

sedanjosti. Prepoznavanje narave ţrtvovanja kot akta samopredaje je v tem smislu objekt 

obravnave vojnih spomenikov. Za ţrtve in njihove svojce strah, da se preteklost ne odraţa 

v sedanjosti in da se je začela absolutna pozaba poudarja dolţnost, ki jo ima narod do 

ţrtvovanih. Vizualno in pomensko prazna repeticija tradicionalnih spomenikov ali razpad 

identitete skozi hladno modernistično pojavnost povečujejo ta občutek nepotešenosti. 

Ohranjanje ustreznega spomina na mrtve je stvar konstantnega vzdrţevanja pomena 

preteklih ţrtev v imenu prihodnje predanosti in potrjevanja druţbenega reda ter 

vzpostavljanja ključnih socialnih odnosov, meni Rowlands (1999).  

 

Vloga nacionalnega junaka pri komemoraciji in smrt za »častno stvar« je postala 

nesprejemljiva moţnost za umetnike ţe po prvi svetovni vojni. V sodobni spominski 

umetnosti pa je popolnoma absurdna, saj danes pod vplivom individualizma v druţbi 

omenjene vrednote nimajo več enake teţe. Kako si posamezniki  opomorejo od smrti 

ljubljene osebe in sprejmejo tragične pretekle dogodke je skoraj nepredstavljivo. Do 

zasebnega ţalovanja nimamo dostopa na enak način kot do javnega prostora vendar pa to 

ne pomeni, da potreba po tem, da se zasebna travma in vprašanja ob izgubi odraţajo tudi v 

javnem prostoru ne obstaja več. 
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4   SPECIFIČNOST JAVNIH SPOMENIKOV V PRIMERJAVI Z DRUGO 

JAVNO UMETNOSTJO 

 

Večina diskusij o spominskih obeleţjih v samem bistvu zanemarja javno dimenzijo 

njihovega namena. V tem kontekstu Young (1994) izpostavi dejstvo, da umetniki kot je 

Nathan Rappaport v umetnostno zgodovinskih krogih nikoli ne morejo postati cenjeni kot 

sta na primer Jacques Lipchitz ali Henry Moore, po drugi strani pa tudi ni mogoče zanikati 

Rappaportove velike priljubljenosti in ugajanja publiki. Rappaportova figurativna in 

heroična dela so obsojena na kritiko navkljub ali prav zaradi lastnosti, kot sta dostopnost 

publiki in jasna historična referenčnost.  

 

To so tiste kakovosti, ki jih pri spomeniku pogosto ceni laična javnost, ki so ji spomeniki 

navsezadnje tudi namenjeni. Ravno ugajanje in priljubljenost spomenika pri publiki je 

namreč tista lastnost, ki v končni fazi konstituira spomenikovo uspešnost ter zagotavlja 

javno in zgodovinsko veljavo, čeprav s tem hkrati tvega nepriznavanje kritiških krogov. Pri 

čemer se pokaţe, da pri vrednotenju spomenikov niso pomembna samo vprašanja forme ali 

zgodovinske referenčnosti, pač pa tudi, kako se spomenikova reprezentacija zgodovine 

vtke v potek sodobnih dogodkov, meni Young (1994). 

 

Vprašanja razmerja med visoko in trivialno umetnostjo ţe dolgo vplivajo na diskusijo o 

javni umetnosti, Young (ibid.) pa opozarja, da moramo iti pri kritičnem vrednotenju 

spomenikov dlje. Občasno omejena reprezentacija ali vulgarno preobilje v popularnih 

spomeniških upodobitvah niso zanemarljivi, četudi jih označimo kot kič in ga izpodbijamo 

kot kritično kategorijo za diskusijo o javni spomeniški umetnosti. Četudi smo do 

masovnega okusa ali občutka za lepo pokroviteljski, moramo znati prepoznati kdaj javni 

okus nosi teţo in tudi, da imajo konvencionalne forme v izpovedni javni umetnosti 

posledice v javnem spominu in obratno. To pomeni, da moramo priznati staromodne in 

arhaične aspekte spomenikov, tudi kadar smo sposobni pogledati širše, še dodaja Young 

(ibid.). Iz teh razlogov javna spomeniška umetnost potrebuje dodaten kriterij za 

vrednotenje v primerjavi s splošno javno umetnostjo, ki pomen spomeniških del ustrezno 

zajame v umetnostno zgodovinski diskurz. Obstaja namreč razlika med javno priznano 

spomeniško umetnostjo in tisto, ki je izdelana skoraj izključno za umetniški svet, za 

kritike, druge umetnike in galeriste; o tej neskladnosti pa se redko govori (Young 1994). 

Prvi motiv za obiskovanje spomenikov po navadi ni njihova modernost ali vznemirljivost 

in večina vojnih spomenikov ter spomenikov Holokavstu nima nobene od teh lastnosti. 

Vendar danes obstaja nekaj izjem, ki so postale turistično priljubljene točke zaradi svoje 

nenavadne forme, kot na primer Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojne v Washingtonu ali Memorial to the Mudered Jews of Europe – 

Spomenik Umorjenim Judom v Evropi v Berlinu.  
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Večina sodobne javne umetnosti je ustvarjene kot samoreferenčni ali samorefleksivni 

objekti glede na medij, javni spomeniki pa imajo specifičen namen in sicer, da preko 

zgodovinske reference vodijo gledalca do razumevanja in evokacije preteklih dogodkov. 

Spomeniki se zato praviloma izogibajo »hermetičnim« referencam na umetniške procese 

same, trdi Young (1994). Sodobna javna umetnost poziva publiko in kritike, da se 

poglobijo v njihovo materialnost in odnose z drugimi sodobnimi deli pred in po njenem 

nastanku med tem, ko cilj spomenikov ni opozarjanje na svojo lastno prezenco pač pa na 

pretekle dogodke. V tem smislu si vojni spomeniki in spomeniki Holokavstu prizadevajo v 

očeh opazovalca takoj preseči svojo lastno vizualno podobo. Ker spomeniki predstavljajo 

zmes med javno umetnostjo in potrebami popularne kulture, zgodovinskimi referencami in 

političnimi posledicami ter pomenom, zahtevajo alternativen kritiški pristop, ki seţe dlje 

od vprašanj okusa, visoke umetnosti ali kiča (Young, 1994).  

 

Da prepoznamo učinek spominskih objektov ni dovolj le raziskava umetniškega gibanja, ki 

mu pripadajo, identifikacija forme in ocenjevanje ali je spomenik zvest zgodovinskim 

podatkom, ki jih obravnava. Pri spomenikih je predvsem pomembno, kako ti delujejo kot 

baza za politično in socialno delovanje in kakšno vlogo imajo v aktualni zgodovini in 

sedanjosti. Spomeniki se vzpostavljajo kot eden od temeljev političnega delovanja in 

delovanja skupnosti, zato njihovi druţbeni učinki in posledice niso zanemarljivi. Young 

(1994) v tem kontekstu dodaja, da so spomeniki zanimivi kot primer socialnega ţivljenja 

umetnine in potrebujejo antropološko, socialno ali celo psihološko obravnavo odnosa med 

ljudmi in njihovimi obeleţji ter zgodovinskih posledic spomenikovega ţivljenja v 

miselnosti in zavedanju druţbe. 

 

Javni spomenik ima torej odgovornost, ki seţe preko stila in kakovosti, ki jih lahko ima kot 

umetnina. Ni le individualni izraz posameznega umetnika ampak predvsem objekt 

namenjen javnosti in bi v tem smislu moral biti vrednoten tudi preko svoje zmoţnosti, da 

generira človeške odzive. Pri tem niso mišljeni le čustveni odzivi temveč način kako 

spomenik usmeri ljudi, kakšne vrednote preda in h kakšnim zgodovinskim zaključkom, 

razumevanju in navsezadnje dejanjem motivira (Young, 1994). S to trditvijo Young (ibid.) 

zaključuje, da spomenika ne moremo ločiti od njegovega vpliva na javno ţivljenje in da je 

estetska izvedba spomeniških oblik umetnosti tesno povezana z njihovo druţbeno funkcijo, 

kar pa ne drţi nujno za javno umetnost na splošno. 
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5   ŠIRŠI KONTEKST SPOMENIŠKE UMETNOSTI 

 

Umetnostni teoretik Malcom Miles trdi, da se, ko je sodobna umetnost umeščena v javni 

prostor, srečata dva vrednostna sistema. Eden je avtonomni prostor umetnine same po sebi, 

ki deluje kot podaljšek modernega galerijskega prostora. Ta je umeščen v koncepte 

urbanega planiranja in arhitekturo, kjer je odnos umetnine do oblikovanega prostora 

relativno jasen. Drugi vrednostni sistem je bolj spremenljiv in manj formalen javni prostor, 

vezan neposredno na prebivalce mest in njihove vrednote, osebne asociacije, usklajevanje, 

vključevanje, izločanje ter vprašanja javne sfere, ki si jih ti delijo in so lahko popolnoma 

nasprotujoča. Set plastečih se slojev psiholoških bolj kot fizičnih prostorov, nima jasnega 

reda in kot tak ne more biti kartografiran ali določen s koordinatami (Lefebvre, cit. po 

Miles, 1997). 

Oba vrednostna koncepta sugerirata različni vlogi javne umetnosti. Pri prvem javna 

umetnost nudi širši dostop do privilegirane estetske domene vendar zahteva določen nivo 

kulturne izobrazbe, če jo ţelimo ceniti. Skulptura na primer tako zahteva prepoznavanje 

predmeta ali tipa, ki ga predstavlja in novači ljudi k potrditvi njegove vrednostne strukture. 

Po drugi strani pa se spontane urbane oblike umetnosti, skupaj z grafiti, uličnim 

gledališčem, glasbo, performansi in karnevali, kot oblika mestnega ţivljenja pojavljajo kot 

način izraţanja implicitnih vrednot mesta, ko njegovi prebivalci zavzamejo in posvojijo 

javni prostor in s tem na nek način določajo, kaj mesto pravzaprav je (Zukin cit. po Milles, 

1997). Avtorji protispomenikov ţelijo v svojih delih oba koncepta zdruţiti in tako 'oţiviti' 

spomenike ter jih pribliţati publiki v obliki happeninga in preko moţnosti participacije 

gledalca.  

Prva različica, po kateri izraţata umetnost in javni prostor ideološki aspekt, definira 

zgodovino spomenika kot javne umetnosti. V to kategorijo spadajo tudi abstraktne 

skulpture, četudi so predstavljene, kot čiste estetske entitete, dodaja Miles (1997).  

Predmet obravnave klasičnega spomenika, formalni odnos oblik in volumna, sledi 

začetkom javnih naročil ob koncu devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja. Ti so 

ustvarili mnoţico skulptur in doprsnih portretov, ki so danes prisotni na ulicah, trgih in v 

parkih po Evropi in Ameriki vendar so zaradi samoumevnosti in ponovljivosti postali 

popolnoma prezrti. Značilne so tudi alegorične figure, ki krasijo javne stavbe ter slavoloki. 

Miles (1997) pravi, da je uporaba kulture, kot sredstva ohranjanja določenega socialnega 

reda generalna karakteristika zahodne burţoazne druţbe. Premeščanje vrednot v domeno 

estetike pa vzpostavlja razkol med stvarnim ţivljenjem in umetnostjo. Umetnost v zahodni 

kulturi v splošnem opravlja funkcijo prenosa pomena v konceptualno sfero. Čeprav 

spomeniki v devetnajstem stoletju izraţajo sporočilo imperializma in  patriarhalnosti, ni 

sodobna javna umetnost nič manj ideološka po svoji vsebini, le da sporoča drugačne 

vrednote, meni Miles (1997). Predvsem v zadnjem času pa se porajajo nekatere izjeme, ki 

se na subverziven način poskušajo soočati s tovrstnimi konvencijami funkcije in 
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posledično oblike spomenikov. Spomeniki figur, ki utelešajo vsakdanje ţivljenje, lahko na 

primer odraţajo demokratizacijo (Miles, 1997), podobno tudi primeri inverzije forme, ki  

po Youngu konstituirajo eno od kategorij protispomenika. S tovrstnimi odzivi sodobnih 

avtorjev na spomeniške norme se bom ukvarjala v tej diplomski nalogi. 

Diskurz o tem, kako se vzpostavi primerna forma vojnega spomenika je danes vse 

glasnejši. Vizualna podoba spomenika posreduje vez med spomini brutalnih tragičnih 

dogodkov dvajsetega stoletja, mnoţično smrtjo in ideali, ki sugerirajo, da ţrtve vojne niso 

bile zaman. Ideja, da smrti niso bile povzročene brez razloga, ampak so pomemben del 

konstitucije kolektivnega spomina naroda je implicirana v egalitarni in demokratični 

ideologiji, ki jo tradicionalni spomenik zahodne druţbe uteleša. Imena  ţrtev so največkrat 

navedena brez čina ali druţbenega razreda. Poudarek je na kolektivnem heroičnem 

prispevku, ki ga sporočajo spomeniki navadno preko simbolov smrti in vojaške časti ali 

figur, ki simbolizirajo izpod represije rešen narod, kot na primer ţenska figura, oblečena v 

klasično dolgo tuniko (Rowlands, 1997). 

 
Slika 1: Kvadriga na Brandenburških vratih, Berlin;  

Karl Gotthard Langhans; 1788-1791 

 

Ta model je oblikoval predstavo vojnega spomenika, ki prevladuje še danes. Drugi, 

neformalni koncept javnih postavitev pa ima malo permanentnih modelov, ker producira 

bolj druţbene procese kot pa objekte. Ker ni odvisen od javnih naročil in se ne podreja 

vladajoči politiki ne ustvarja spomenikov, ki bi na kakršenkoli način afirmirali ţrtvovanje 

za narod ali vladajočo elito. Morda zato ravno ta model v prihodnosti postane domena 

protispomeniške umetnosti. 

Spomeniki so umeščeni v zapletene druţbene odnose v daljših časovnih obdobjih. 

Določajo interpretacijo zgodovine, čeprav so postavljeni z namenom, da naredijo vtis na 

sodobno publiko v povezavi s tistimi, ki utelešajo moč v druţbi. Trajnost te moči odraţajo 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Gotthard_Langhans&action=edit&redlink=1


 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             11 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

tudi v obstojnem materialu, v kamnu ali bronu. Ena od večih moţnosti interpretacije 

zgodovine je pri tem predstavljena kot prava, tako kot je le en koncept mesta podan kot 

dominantni koncept pri planiranju urbanega prostora v katerega je skulptura umeščena. S 

tem se zastira dejstvo, da so v stvarnosti ti koncepti spremenljivi, začasni in zamenljivi 

(Rowlands, 1997). 

Fenomen upodobitev agresije je osrednji konceptu vojnih spomenikov, obeliskov, 

slavolokov, stebrov, skulptur, ki referirajo na zgodovino zavojevanja, osvajanja in 

ikonografsko monumentalizirajo nasilje. Podobe mrtvih herojev, ki so pogosto prisotne na  

vojnih spomenikih pa so preko sublimacije osvobojene agresivnega aspekta. Posamezniki 

so tako predstavljeni kot reflektivni in lojalni sleherniki, ki utelešajo zahtevane vrednote 

humanosti, čeprav tudi ti implicirajo misijo ţelje po vladanju. Na podoben način so 

estetizirani kolonialni spomeniki administratorjev, generalov in raziskovalcev kot simbol 

moči belega človeka nad premaganimi domorodci. To so le nekateri primeri kako javna 

umetnost v določenem obdobju konstruira zgodovino, čeprav se zdi s primernega odmika v 

času neškodljiva (ibid). 

Miles (1997) v tem kontekstu omenja tudi zgodovino arhitekture nagovarjanja skozi 

navidezno neizogibnost oziroma skozi izraţanje zgodovinske kontinuitete, bolj kot pa 

veličine. Kot primer takega ravnanja navaja Hadriana, čigar nasledstvo je bilo vprašljivo 

ko je dal obnoviti Panteon, kjer je njegovo ime vpisano kot logična kontinuiteta ostalim 

rimskim voditeljem. S to gesto doseţe zavajajoč učinek, da se na mesto voditelja ne 

postavlja sam ampak ga med Velike umešča graditelj Panteona. Podoben primer so 

fašistična arhitektura in spektakli, ki slonijo na klasicistični slogovni zapuščini in tako 

delujejo kot kontinuiteta veličastne zgodovine. 

Konvencionalni vojni spomeniki predstavljajo idealizirano podobo vojne. Zasnovani so, da 

poudarjajo spoštovanje naroda, bolj kot pa refleksijo usode posameznih nabornikov. Vojna 

naj bi bila plemenita, ne pa krvava in smrt je prikazana kot neboleča (Miles, 1997). Primer 

tovrstne herojske figuralike je Machine Gun Corps Memorial – Spomenik korpusa pehote z 

avtomatskim orožjem v Londonu, avtorja F. Derwent Wooda, ki predstavlja figuro Davida 

na podstavku, z vencema na vsaki strani. Iz skulpture je teţko je razbrati vlogo mitraljeza, 

ki je spremenila principe vojskovanja pehote osemnajstega stoletja v mnoţične pokole v 

blatnih jarkih.  
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Slika 2: Machine Gun Corps Memorial – Spomenik korpusa 

pehote z avtomatskim oroţjem, London; F. Derwent Wood, 

1925 

 

 

 

6   VOJNI SPOMENIKI IN KONCEPT ŢRTVOVANJA 

 

V kontekstu problematike vojnih spomenikov se Rowlands (1999) dotakne tudi pomena, ki 

ga ima ţrtvovanje v druţbi. Vojna opravičuje jemanje pomembnih oblik ţivljenja za višji 

namen, podobno kot v starih kulturah ţrtvovanje bogu. To naj bi bilo povezano z idejo, da 

je bilo ţivljenje kot vrednota ţrtvovano z namenom, da se pridobi nekaj drugega. V tem 

kontekstu so vojni spomeniki obeleţitve ţrtvovanja. Trditev, ki jo druţba postavlja skozi 

akt spominjanja je, da je bila ţrtev mladine v vojni storjena v dobro druţbe same, 

sovraţnik, ki je dejansko ubijal, pa je bil pri tem le instrument. Nekevrste spokorniško 

ţrtvovanje je bilo narejeno v imenu naroda, za njegovo lastno preţivetje in obnovo. Tiste, 

ki so umrli v vojni je v resnici ţrtvoval narod sam, da se je obnovil in je sedaj zmoţen 

oprati krivdo druţbenih krivic, kriminalnih dejanj in poniţanja. Ţrtvovana ţivljenja pa tako 

prikazana igrajo vlogo idealiziranih ikon opranih slabosti in so avtomatično moralno 

neomadeţevana (ibid.).  
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Taka razlaga vojnega ţrtvovanja se od arhajičnih oblik ţrtvovanja starih civilizacij loči le 

po manjkajočem poudarku, da je ţrtev namenjena bogovom. Narod tako spremeni 

religiozni namen ţrtvovanja v nacionalni in s tem povzroči, da narod postane fokus 

popularne vdanosti ali predanosti, ki je podobna verski. Objektifikacija ţrtvovanja je 

dobila po prvi svetovni vojni obliko vojnih spomenikov in postala bistvena značilnost 

moderne dobe ter del globalnega odziva na dogodke dvajsetega stoletja. Razmerje med 

reprezentacijo spominjanja in ţrtvovanja v spomeniških obeleţitvah podpira način 

pozabljanja, ki je ključen za gradnjo tradicionalnega spomeniškega simbolizma in 

ikonografije, ker hkrati izzove in ublaţi občutek tesnobnosti ob tragičnih dogodkih z 

namenom pozabljanja oziroma preoblikovanja tragične izkušnje v spominu, razloţi 

Rowlands (1999). 

 

 

7   ZGODOVINSKI KONTEKST NASTANKA KONCEPTA 

PROTISPOMENIKA  

 

Pred prvo svetovno vojno so vojni spomeniki navadno slavili doseţke vojaških voditeljev. 

Poleg njihovih konjeniških portretov in doprsnih portretov na stebrih so triumfe kot simbol 

upodabljale figure kvadrige na slavolokih in figure boginje Zmage. Velike izgube med 

vojaki v prvi svetovni vojni pa so spremenile pogled tudi na spomeniško obeleţevanje. 

Začele so se obeleţitve v spomin ţrtvam med vojaki niţjega ranga in civilisti, pri čemer so 

umetniki raje posegali po realizmu, kot pa alegoričnemu stilu klasicizma, ki zanemarja 

dokončnost in teţo smrti (Miles, 1997). 

Delno je konvencije alegorične spomeniške umetnosti v 30. letih prejšnjega stoletja razbil 

kipar Charles Sergeant Jagger, ki je bil za svoje čase bolj radikalen, kot se morda zdi 

danes. Skulpture, ki jih je oblikoval za Royal Artillery Memorial – Spomenik Kraljevi 

artileriji v Londonu, so postave vojakov v vsakdanjih pozah; eden bere pismo, drugi se 

naslanja na steno, vidno izčrpan. Leţeča figura predstavlja telo mrtvega vojaka, prekrito s 

plaščem in čelado na prsih. Figura ne predstavlja konkretne osebe temveč se bere kot tip, 

smrt pa je tu v nasprotju z do tedaj znanimi spomeniki, ki idealizirajo vojno, izraţena skozi 

patos. S to gesto se Jagger upre vladni cenzuri, ki je v letih med vojno prepovedala 

distribucijo posnetkov mrtvih Britanskih vojakov. Za realizem značilen natančen posnetek 

vsakega detajla obleke in opreme je Jagger komentiral z mislijo, da ga je lastna izkušnja 

vojne, ko je sluţil v Gallipoli in Franciji prepričala v nujnost upodobitev vojne na odkrit in 

stvaren način (Jagger, cit. po Compton 1985).    
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Slika 3: Detajl spomenika Royal Artillery Memorial – Spomenik Kraljevi artileriji, London; 

Charles Sergeant Jagger; 1925 

 

Čeprav je bila med obema vojnama in posebej po drugi svetovni vojni abstrakcija v 

umetnosti ţe uveljavljena pa modernistični in avantgardni kiparji med obema vojnama niso 

dobivali naročil za komemoracijo tragičnih ali pa zmagoslavnih dogodkov prve svetovne 

vojne. Odpor s strani donatorjev in vlade, da bi izdajali naročila za abstraktne spomenike 

izhaja iz prepričanja, da so vojni spomeniki instrument, ki valorizira vojno trpljenje in ga 

pomaga zgodovinsko ter moralno upravičiti. Ta cilj pa je bil tedaj najbolje doseţen s 

tradicionalnimi heroičnimi tipi in prizori ali ikonami, ki so spomin nedavne vojne napolnili 

z zgodovinskim nacionalnim ponosom ter lojalnostjo in vzpostavili zgodovinsko 

kontinuiteto. Figure so sluţile kot idealiziran opis vojnih dogodkov in na jasen, narativen 

način podale dozdevno samoumevno razlago za vojno in nujnost ţrtve, ki je bila pri tem 

storjena. Zato se je figurativna metaforika tedaj uveljavila kot primerna za podajanje 

drţavne spominske sporočilnosti (Young, 1994).  

Izdajatelji naročil za spomenike po prvi svetovni vojni pa so se tudi jasno zavedali, da so 

čustva umetnikov avantgarde po vojni zavračanje in obţalovanje, ne pa afirmacija razlogov 

za tragedijo. S svojimi deli so problematizirali tedanjo politično in druţbeno situacijo in 

zastarele vrednote s katerimi so drţavne avtoritete ţelele legitimizirati vojno. Po drugi 

strani pa tudi avantgardni umetniki sami niso pokazali velikega interesa za spomeniške 

projekte, saj niso ţeleli biti vpleteni v mimetične in heroične evokacije vojnih dogodkov, 

ki mitizirajo in povzdigujejo tragične vojne zgodbe ter afirmirajo trpljenje. Tradicionalen 

pristop k spomeniškemu kiparstvu bi pomenil ne le izdajo njihovih vrednot, izkušnje in 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             15 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

odnosa do vojne temveč tudi razloga za obstoj umetnosti, ki so jo razumeli kot kritiko in 

izziv sodobne realnosti in njenih konvencij (Young, 1994).  

Če ţe se je od modernističnih umetnikov zahtevala figura, so ti ustvarili antiheroične 

skulpture, kot na primer dela Wilhelma Lehmbrucka. Vendar pa niti javnost, niti tedanja 

oblast nista bili pripravljeni na spominske objekte, ki izraţajo dvom, ne pa junaštvo. Model 

patetičnega heroja pa je zato postal osrednji v umetnosti tedanjih vzhajajočih fašističnih 

reţimov (ibid.). 

  

Slika 4: Seated youth - Sedeči mladenič (levo); Padli moţ - Fallen man (desno), Wilhelm 

Lehmbruck; 1917 

 

Potreba po abstrakciji tudi v vojnih spomenikih je po drugi svetovni vojni postala dovolj 

močna, da se je začela pojavljati tudi v spomeniški umetnosti. Vendar je bila uveljavitev 

abstraktnih vojnih spomenikov teţavna ne le zato, ker teţje prenaša vladajoče politično 

sporočilo kot figuralika in narativa, temveč tudi, ker je javnost in ţrtve tragičnih dogodkov 

pogosto ne sprejmejo. Young (1994) navaja, da ţrtve pogosto zavračajo abstrakcijo s 

trditvijo, da tudi sami niso trpeli na abstrakten način. Abstraktni upodobitvi se očita, da 

omili ali celo ogrozi pričevanje in onemogoča zmoţnost spomenika, da postane mesto 

skupne samopodobe in podpira skupne ideale.  

 

Zaradi subjektivne obravnave abstrakcija spodbuja zasebno videnje vsakega posameznika 

v publiki, s tem pa onemogoča spomenikovo sposobnost, da postane kraj gradnje deljene 

samopodobe in skupnih idealov. Ker blaţi mimetičnost pričevanja, zavrača enoznačno 

videnje in s tem kolektivni cilj javnih spomenikov, ki naj bi bil zdruţevanje in oblikovanje 

enotnega spomina ter posledično idealov in vrednot. Realizem in figuralika omejita 

raznoliko sporočilnost, abstraktna skulptura pa lahko nastani nešteto pomenov, ki se 

projicirajo nanjo. Young (1994) še opaţa, da zato skoraj vedno figuralika, kot je na primer 

Rappaportov spomenik Warsaw Ghetto Memorial – Spomenik Varšavskem Getu sluţi kot 

začetna točka za politične nastope, saj so takšni prostori po mnenju politične elite dojeti 

kot elementi zmoţni angaţirati opazovalca in priklicati empatično povezavo med 

gledalcem in spomenikom ter izraziti poseben pomen.  
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Slika 5: Warsaw Ghetto Memorial – Spomenik Varšavskem Getu, Varšava; Nathan Rappaport, 

1948 

 

Dilema s katero se soočajo sodobni umetniki in avtorji minimalističnih spomenikov ostaja,  

kako izraziti dogodke v mediju, ki referira le sam nase oziroma, če je cilj spomin na 

konkretno osebo, zmago ali poraz, kako je to moč izraziti le z abstraktnimi sredstvi. Za 

številne ţrtve spomin in pričevanje zahteva najbolj dobeseden prenos vsega kar so videli in 

preţiveli, jasno namreč je, da niso bili priča le prazni formi. Zato ni naključje, da imajo 

umetniška dela, ki so bila ustvarjena v getih in taboriščih značaj realistične dokumentarne 

umetnosti, ki sluţijo kot dokazi in pričevanja. Celo avantgardni umetniki so v teh 

okoliščinah svojo izbrano estetiko redefinirali saj se jim je t.i. dokumentarna umetnost 

zdela edini način preko katerega je bilo pričevanje zadovoljivo izročeno (Young,1994).   

 

Po drugi strani pa glede na trenutno stanje v svetu, uničeno zaupanje v človeštvo po vojnah 

ter morda tudi nezmoţnost umetnosti, da zadovoljivo prikaţe stvarnost, abstraktna forma 

še vedno ponuja največjo moţno raznolikost izraţanja. Dober primer je Vietnam Veterans 

Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne, delo arhitektke Maye Lin, ki 

zgoščeno in natančno opozarja na nacionalno ambivalenco do Vietnamske vojne, na način 

popolnoma nedosegljiv za figurativno umetnost, pri čemer se pokaţe, da je abstrakcija pri 

podajanju kompleksnih preteklih situacij lahko veliko bolj nepristranska.  
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Vendar Young (1994) opozarja, da moramo biti previdni pri obsodbi figurativnega načina 

izraţanja kot arhaičnega ali zastarelega. Treba je priznati, pravi, da pri publiki javne 

umetnosti še vedno obstaja potreba tudi po figurativni ikonografiji vendar pa ta ni več 

samoumevna kot edina moţnost za spomeniško umetnost. Kljub temu pa rešitve po večini 

še vedno ostajajo formalno estetizirane ali pa zveste historicizmu. Malo del preseţe ti dve 

skrajnosti in hkrati uspe gledalce pretresti s pronicljivim izrazom globljega pomena.  

 

 

 

8   PROBLEMI NA KATERE SE AVTORJI PROSTISPOMINKOV 

ODZIVAJO V SVOJIH DELIH  

 

 

8.1. PROBLEM NEPRILAGODLJIVOSTI SPREMENLJIVIM KULTURNIM 

RAZMERAM,  PERMANENTNOST IN TOGOST SPOMENIKA 

 

Robert Musil (po Young, 1994:13) pravi: »Nič ni bolj nevidnega kot spomeniki; čeprav so 

postavljeni z namenom, da opozarjajo in pritegnejo pozornost, so istočasno impregnirani z 

lastnostjo, ki nas odvrača. Togost in neproţnost sicer dinamičen spomin okameni in 

fiksira.« Zglajenost, finiš in predvidljivost so lastnosti, ki naredijo spomenikovo prisotnost 

in spomin sam v zavesti skupnosti samoumevno. Spomeniki se tako prezentirajo kot večni, 

kot neke vrste naravne prvine, naraven pojav v krajini. Spomenik pa je nasprotno kulturni 

artefakt, zato je preučevanje njegovega izvora smiselno, saj postavi spomenikovo 

samoumevnost in samoumevnost idej s katerimi je povezan pod vprašaj (ibid.). 

 

Kot inerten kos materiala, spomenik ohranja svojo lastno zgodovino skrito in odvrača 

pozornost od dogodkov in pomenov povezanih z obiskovalci, od katerih je pravzaprav 

njegov obstoj odvisen. Pogosto spomeniki v skupnostih prevzamejo podobo zglajene in 

dokončne maske, ki ne odraţa trenutne podobe spomina in je neodziven na sodobne 

probleme. Vendar pa na njegovo podobo vplivajo druţbeni, politični in estetski dejavniki. 

Spomeniki so vezani na več dimenzij v času in prostoru, na zgodovinske in politične 

okoliščine v katerih so bili zasnovani in njihovo razvijajoče se ţivljenje v zavesti njihovih 

skupnosti. Te značilnosti vplivajo na to, kako posamezen spomenik ustvarja in utrjuje 

spomin določenega obdobja in način kako pretekli dogodki preko njega znova vstopijo v 

politično ţivljenje (Young, 1994).  

 

Ali določen prostor sploh lahko uokviri naš spomin na določen čas in prispeva k našemu 

razumevanju sodobne situacije; kako je časovna dimenzija ustrezno pretvorjena v 

materialno formo in kako se čas in spomin zdruţita preko spomenika, še vedno ostaja tema 

številnih diskusij. Časovnost je pri tem pomemben dejavnik, saj ima razumevanje 

zgodovinskih dogodkov, ki ga generirajo spomeniki svoje posledice v sodobnosti (ibid.).  
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Avtorji protispomenikov zato kritično opozarjajo, da je s spomeniki zgodovina rigidno 

zaprta v monumentalnih formah, da pa bi morali pretekli dogodki in njihov spomin skozi 

vlogo, ki jo spomeniki igrajo v našem ţivljenju ostati ţiv in nikoli zaključen proces. 

Uspešnost spomenikov temelji na zdruţevanju zasebnega in javnega spomina in 

spominskih aktivnostih, pri katerih posamezniki s premislekom o preteklosti določajo 

sedanjost. Zato je pomembno, ne le ali naši spomeniki zares spominjajo pretekle dogodke 

in kako ampak tudi s kakšnim ciljem. Oblika spomina ne more biti ločena od dejanj, ki so 

narejena v njegovem imenu. Spomin brez posledic sčasoma izgine, ne more obstati. 

 

V zadnjem stoletju je predstava o tem kaj je spomenik in njegova pozicija v moderni 

kulturi postala bolj nejasna. Tradicionalna predpostavka, da mora biti spomenik 

permanentna, tako rekoč večna struktura v prostoru se je začela rahljati. V trenutku ko so 

bili spomeniki prepoznani kot mediatorji spomina, so obravnavani kot nadomestitev za 

spomin, ki naj bi ga utelešali. Z vztrajanjem na prepričanju, da je spomin enako fiksen kot 

pozicija spomenika v krajini, spomenik zanika nestalnost in spremenljivost, ki je bistvena 

lastnost vseh kulturnih artefaktov. Spomenik, ki se ne prilagaja svojemu okolju in se ne 

spreminja skozi čas, postane mumifikacija preteklih, največkrat pozabljenih idej in lahko 

deluje odtujeno ali celo komično. Zato morda ni naključje, da so najbolj nestabilni reţimi v 

zgodovini postavljali najbolj monumentalne spomenike, kot kompenzacijo za doseţke po 

katerih bi se jih sicer spominjali (Young, 1994).  

 

Slika 6:  Spomenik Stalinu -  Stalin Monument, Budimpešta; Sándor Mikus, 1951 
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Spomeniki zgodovino komemorirajo glede na to kje in komu na čast so postavljeni, glede 

na nacionalne mite, ideale in potrebe trenutne politične oblasti. Odsevajo pretekle izkušnje, 

vendar tudi trenutno stanje v določeni skupnosti, odraţajo pa tudi čas in prostor umetnika 

oziroma avtorja, njegov estetski diskurz ter s tem tudi medij in materiale. V povezavi s tem 

Young (1994) prepoznava, da obliko, ki jo imajo v Evropi na primer spomeniki 

Holokavstu determinirajo politične estetske in religiozne okoliščine med tem, ko je za 

Ameriko poleg omenjenega značilen še močen izraz ameriških idealov, kot so pluralizem, 

svoboda in zgodovina migracij.  

Sam po sebi je spomenik le kamen v krajini, z vrednostjo in pomenom ga napolnijo 

nacionalni rituali in romanja, ki vanj investirajo dušo in spomin. Tradicionalno spomenik, 

ki ga sponzorira drţava afirmira rojstvo naroda, kot upravičeno ali celo prepoznava 

njegovo izvoljenost od boga. 

Vzorec oblikovanja nacionalnih spomenikov sloni na upodobitvah plemenitih dogodkov, 

triumfov ter spominov na ţrtvovanje tistih, ki so morali umreti, da je drţava lahko 

preţivela. Zaradi tovrstnih idealiziranih pomenov spomeniki v splošnem konkretizirajo le 

določene zgodovinske interpretacije. Njihova samoumevna pozicija v krajini povzroči, da 

kot tako dojamemo tudi idealizirano enoznačno spominjanje, ki je z njimi povezano. V 

nasprotnem primeru bi dozdevno spomeniki izpodbijali navidez naravno pravico do 

obstoja naroda, meni Young (1994) in pri tem opaţa, da razmerje med drţavo in spominom 

ni enosmerno, čeprav naj bi bil spomenik ustvarjen predvsem, da sluţi nacionalnim 

interesom. Spomenik lahko zavzame novo identiteto in pozicijo, ki se ne sklada s prvotnim 

namenom. Nove generacije spomenike obiščejo v novih okoliščinah in vanje investirajo 

nove pomene, kar rezultira v evoluciji spomenikovega pomena. Spremenljivost ali moţnost 

spreminjanja pa ni zavestno zgodovinska kvaliteta spomenikov. Tradicionalno so ti 

definirani s fizično permanentnostjo, ki naj bi zagotavljala tudi permanentnost ideje in 

spomina, ki ju zastopajo.   

Čas in spomin sta navidez nasprotujoča si pojma, saj čas razprši, spomin pa zbira ali 

prostorsko koncentrira preteklost, v prenesenem pomenu ali preko metafore. 

Protispomeniki pa naj bi imeli drugačen namen; spomina naj nebi zbirali ampak razpršili in 

s tem posnemali kvaliteto časa bolj kot pa spomina, čeprav se tudi oni prostorsko 

manifestirajo. Material konvencionalnih spomenikov je tradicionalno izbran tako, da se 

upira sledem časa s čimer sporoča, da bo spomin ostal večen in nespremenjen kot forma 

skozi katero se manifestira. Vendar pa je ravno neomajna fiksiranost forme v prostoru tista 

lastnost, ki nazadnje povzroči propad spomenika. Podoba, ki jo spomenik nosi postane 

arhaična ali irelevantna. Čas povleče stare pomene v nove kontekste in tako odtuji 

spomenikovo sporočilo tako od preteklosti, kot tudi od sedanjosti (Young, 1994).  

Sodobni umetniki se na to samouničujočo karakteristiko spomenikov odzivajo s poskusi 

vključevanja nestalnosti in spremenljivosti forme. Prav tako kot tradicionalni spomeniki, 
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tudi protispomeniki poskušajo stimulirati spominjanje vendar hkrati eksplicitno opozarjajo 

na spremenljivost spomenika in se tako prilagodijo neizogibni evoluciji spomina samega 

skozi čas. Samouničujoči koncepti sodobnih protispomenikov referirajo na fizično 

minljivost vsega materialnega, hkrati pa tudi na nestalnost pomenov in spominov skozi čas, 

posebej tistih, ki so ujeti v fiksni formi. Kljub temu pa avtorji protispomenikov ne negirajo 

potrebe po spominu, izpodbijajo le iluzijo permanentnosti spomenika in gotovost v eno 

interpretacijo zgodovine. 

 

8.2   SPOMENIK KOT NADOMESTEK ZA AKTIVNO SPOMINJANJE 

 

Tako Young (1994) kot tudi Miles (1997) in drugi avtorji opaţajo, da spomenik namesto 

utelešanja spomina deluje kot nadomestek zanj, ker izrine spominjanje s svojo materialno 

formo. Manj ko je spomin ponotranjen, več ga je v zunanjih znamenjih in simbolih. Bolj 

ko se spomin pojavlja v zunanji formi, manj se ga izkusi notranje. V času masovne 

produkcije spomina in spominskih objektov se zdi, da je razmerje med memoralizacijo 

preteklosti in kontemplacijo ter študijo obratno sorazmerno, pravi Young (1994). Ko 

enkrat dodelimo monumentalno formo spominjanju, se oddvojimo od same dolţnosti 

spominjanja. Kot rezultat spominske operacije ostanejo neodvisne, zaprte in ločene od 

vsakdanjega ţivljenja. Pod vplivom iluzije, da bodo naši spominski objekti vedno prisotni, 

se od njih odmaknemo in jih obiščemo le ko ţelimo, ko nam to ustreza. Dober primer 

takšnega ravnanja je splošno razširjena navada obiskovanja pokopališč vedno le na 1. 

november.  

Young (1994) zaključuje tezo s trditvijo, da ko prelagamo spominjanje na spominske 

objekte same, postanemo toliko bolj pozabljivi. Prvi impulz, da spominsko obeleţimo 

dogodke kot je Holokavst lahko pravzaprav izhaja iz nasprotne ţelje – da jih pozabimo in 

to poglavje zgodovine zaključimo. Pri tem Young (1994) povzema zgodovinarja Martina 

Broszata, ki kritizira spomenike, ki referirajo na fašistično obdobje, češ da ti ne ohranjajo 

spomina na dogodke ampak jih zakopavajo pod plasti nacionalne mitologije in interpretacij 

dogodkov ter poenostavljajo zgodovinsko razumevanje.   

Ta teza pa je eden izmed glavnih motivov, ki se pojavljajo v delih protispomenikov v 

obliki umetniške kritike, kot skriti, izginjajoči spomeniki ali kot inverzne forme pod 

površjem zemlje. 
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8.3   SKEPTICIZEM DO SKUPNIH VREDNOT V JAVNEM PROSTORU  

 

Ob pomanjkanju skupnih prepričanj in skupnih interesov ni presenetljiva količina 

spodletelih projektov javne umetnosti. Brez skupnih pričakovanj umetniki in njihova 

potencialna publika nimajo podlage za skupni kulturni jezik v katerem bi lahko zagovarjali 

svoje individualne poglede na temo spominjanja. Ena izmed osnovnih funkcij javne 

umetnosti je ustvarjanje deljenega prostora, ki bi omogočil skupno formo različnim, ne 

nujno skladnim izkušnjam in razmišljanju. Koncept javnega spomenika ne domneva 

skupnega seta idealov ampak bolj arhitektonski ideal preko katerega se lahko izrazijo tudi 

nasprotujoči si spomini (Young, 1994).  

Umetnost v javnem prostoru pa največkrat prisili fragmentirano publiko, da prilagodi, 

uokviri različne vrednote in ideale v skupnem prostoru. Z ustvarjanjem enotnih spominskih 

prostorov spomeniki propagirajo iluzijo skupnega spomina. Ta funkcija je od nekdaj 

evidentna predvsem eliti, ki sestavlja vladajoči sloj in preko uradnih drţavnih slovesnostih 

v komemorativnih prostorih potrjuje vladajoče ideale v javnem prostoru. Čeprav se danes 

pojavljajo utopične teze o tem, da spomenikov ne potrebujemo, ker smo sami tisti, ki se 

sami zase spominjamo, Young poudarja trditev Maurica Halbwachsa (Halbwachs po Yung, 

1994), ki pravi, da se ljudje v večini primerov spominjajo primarno preko članstva v 

religiozni, nacionalni skupini ali sloju, kjer pridobijo ali prikličejo spomine.  

Podobne dvome imajo nekateri v cerkev kot institucijo, saj naj bi bilo verovanje intimna 

zadeva vsakega posameznika, a danes kljub zatonu cerkve ljudje še vedno potrebujemo 

skupne prostore za molitev in religiozne rituale. Razlogi za spominjanje in oblike, ki jih ta 

zavzame so vedno socialno pogojeni, del druţbenega sistema, kjer prebivalci pridobijo 

skupno zgodovino posredno preko spomina in izkušenj njihovih predhodnikov. Namera 

drţave pa je ta fenomen izkoristiti in vzpostaviti občutek deljenih vrednot, idealov in 

spominov kot podlago za poenoteno druţbo.  

Javni spomeniki in nacionalni dnevi komemoracije so sredstva, ki pomagajo ustvarjati 

nacionalno identiteto. Vse druţbene ureditve temeljijo na predpostavki deljene izkušnje in 

spomina, ki je temelj skupnega odnosa, institucije druţbenih ureditev pa zato avtomatično 

poskušajo ustvariti skupen spomin ali vsaj njegovo iluzijo. Z ustvarjanjem občutka skupne 

zgodovine institucije promovirajo, pospešujejo in gradijo občutek skupne sedanjosti ali 

celo skupne prihodnosti – skupne nacionalne usode. Spomeniki zagotavljajo prostore, kjer 

se skupine zdruţujejo, da vzpostavijo konstitutivno naracijo iz njihovih skupnih zgodb iz 

preteklosti in postanejo povezani preko skupne izkušnje. Spomin je tako lahko pridobljen 

tudi posredno, ko ritualizirane prireditve skupnega spominjanja same postanejo dogodek, 

ki se ga v prihodnje deli in spominja (Young, 1994).  

Za številne bliţnje ţrtev genocida je značilen tako-imenovan sindrom manjkajočega groba 

in potreba po katarzični ceremoniji zaradi katere, pravi Young (ibid.) so si številni 

preţiveli ustvarili nadomestne grobove ali zasebne spominske prostore. Za judovsko 
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kulturo so značilne tudi spominske knjige, ki beleţijo ţivljenja in uničenje skupnosti 

Evropskih Judov, ki so brez identificiranih trupel in brez grobov sluţile kot simbolni 

nagrobniki. S to gesto so spomini na umrle postali nesmrtni. Šele pozneje so bile 

ustvarjene javne prostorske spominske lokacije. 

 

8.4 ODNOS SPOMENIKA DO NJEGOVE NEPOSREDNE OKOLICE IN 

PUBLIKE 

 

Izmenjava med spomenikom in njegovo okolico je pomembna, saj spomenik nujno 

spremeni območje v katerem leţi v del svoje lastne vsebine. Obratno je vsak spomenik tudi 

del širšega prizorišča. Tenzija med spomenikom in okolico se lahko sprosti kadar je ta 

zasnovan tako, da njegova okolica deluje kot njegov naravni podaljšek ali pa se tenzija 

poveča z intruzivno postavitvijo. Večina sodobnih avtorjev spomenikov meni, da je bolje 

izzvati krajino z močno izstopajočim spomenikom, kot pa ustvariti diskretno prijetno 

formo, ki je v ravnovesju s krajino podvrţena pozabi. Monument naj bi postal referenčna 

točka med ostalimi deli krajine, vozel v topografski matrici, ki ustvarja orientacijo in 

pomen, tako prostorsko, kot spominsko.  

V tem smislu je večina spomenikov, kot landmarkov ali označevalcev v krajini dojetih kot 

poteze v odnosu z ostalimi elementi v okolici tudi, če so z okolico v strogem kontrastu. 

Obelisk iz jekla na polju generira drugačne pomene kot, če je ista forma postavljena v 

sosesko z nakupovalnim centrom. Predvsem Ameriški spomeniki so velikokrat postavljeni 

v strateško skupino in tako povečajo moţnosti za simbolne pomene. Jasen primer je 

reprezentativna javna površina National Mall v Washingtonu, kamor so umeščeni osrednji 

ameriški spomeniki, ki so postavljeni tako, da neizbeţno resonirajo z ostalimi nacionalnimi 

spomeniki v okolici (Young, 1994).  
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Slika 7: Postavitev pomembnejših spomenikov in zgradb na zelenici National Mall  v 

Washingtonu  

 

V neposredno bliţino Kapitola (v katerem je parlament in vlada ZDA) so strateško 

postavljeni Washington Monument – Spomenik Washingtonu, Lincoln Memorial - 

Spomenik Lincolnu, Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne 

in drugi, med seboj povezani z aksami in pogledi, kot del premišljenega urbanističnega 

načrta. Urbanistična zasnova postavitve pomembnejših spomenikov in zgradb v 

Washingtonu DC ima korenine v baročnem slogu vrtnega oblikovanja, katerega najbolj 

prepoznaven primer je park palače v Versaillesu v Franciji.   
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Slika 8: National Mall v Washingtonu s Kapitolom v ospredju 

 

Podoben primer je Museum of Jewish Heritage – Muzej Judovske kulturne zapuščine v 

New Yorku, ki skupaj z Ellis Islandom in Kipom Svobode formira tako-imenovano 

imigrantsko izseljensko triado. Na enak način Liberation monument - Spomenik 

Osvoboditve v Liberty parku (New Jersey), odmeva temo in ideale Kipa Svobode v ozadju 

(Young, 1994). 

 

Protispomeniki so pogosto postavljeni v močan kontrast z ozadjem, s čimer pridobijo na 

moči in izraznosti, hkrati pa lahko kontrirajo ustaljenim kulturnim vzorcem. S tem 

namenom je Sol Lewit umestil minimalistični spomenik, velik črn kamnit kvader v sredino 

trga pred Univerzitetno palačo v Münstru in povečal spomenikov učinek v močnem 

kontrastu z baročno fasado palače. Jochem in Esther Shalev-Gertz pa sta nasprotno 

spomenik postavila na vidno mesto v prometnem in aktivnem trgovskem delu delavske 

soseske Harburg, v bliţino trgovin in barov ter bliţje ljudem, ki gredo po vsakdanjih 

opravkih. Obe gesti vsaka zase sta izjavi povezani s sporočilnostjo posameznega dela. 

 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             25 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

Podobno kot naracija avtomatično umesti dogodke v linearno sekvenco, spomenik 

organizira dogodke v nek prepoznaven kognitivni red. Spomeniki pa ne odraţajo le 

nacionalne zgodovine in preteklosti posameznih skupnosti ampak tudi čas in prostor 

oblikovalca. Večina sodobnih umetnikov je namreč pri ustvarjanju spominskih objektov 

enako zavezana sodobnim umetniškim praksam kot spominu.  

Kot primer spet navajam Sol Lewitta, ki tudi pri ustvarjanju spomenika v Münstru ostane 

zvest strogemu minimalizmu in vendar uspe ustvariti presunljiv spominski objekt. Po drugi 

strani pa George Segal, pravtako zvest svojemu umetniškemu iskanju pri figurah iz mavca, 

v naročilu za spomenik uporabi za model ţrtve genocida. V obeh primerih je javni prostor 

ali izraţanje spomina podrejeno potrebi po zvestobi lastni umetniški identiteti. Young 

(1994) v tem kontekstu trdi, da je za umetnike, ki pripadajo smerem kot je abstraktni 

ekspresionizem, earthworks, konceptualna umetnost ali za arhitekte, ki pripadajo 

postmodernizmu ali dekonstruktivizmu značilno, da pogosto dojemajo kot publiko ali 

ciljno skupino njihovih del, kar same sebe.  

Sodobni avtorji so največkrat dobro sprejeti s strani arhitektov, umetnikov, kritikov in 

kuratorjev, pogosto pa naletijo na odpor ali vsaj nerazumevanje s strani publike in ţrtev 

tragedij. Večina posameznikov, ki je preţivela travmatične vojne dogodke verjame, da 

boleča realnost njihovih izkušenj zahteva kot je le mogoče dobesedno predstavitev ali 

upodobitev. Tu se odpre vprašanje dvojnosti vloge javnosti in spomina v javni umetnosti. 

Ni vsaka umetnost v javnem prostoru spomenik, vsak spomenik pa tudi ni nujno javna 

umetnost.  

Zgovoren je primer kontroverzne odstranitve skulpture Tilted arc – Nagnjen lok umetnika 

Richarda Serra iz trga Federal plaza v New Yorku. Čeprav omenjena skulptura ni 

spomenik, pa jasno pokaţe dilemo, ko določen umetniški koncept ne zmore hkrati ugajati 

skupnosti umetnikov ter kritikov in na drugi strani laični javnosti. Kljub temu, da je bila 

skulptura kot produkt umetnikove vizije zvesta materialu, času in prostoru se je odtujila od 

publike, kateri je bila namenjena. Ljudje so jo dojemali kot skrunitev njihovega javnega 

prostora. Zato se v javni umetnosti vedno znova poraja vprašanje, kako naj umetnik ostaja 

zvest svojemu umetniškemu diskurzu in okusu publike sočasno ter kako naj usklajuje 

potrebe laične javnosti in občutljivost za nov razvoj v sodobni umetnosti. Vse to pa 

nazadnje zavisi od odobritve mestne ali drţavne administracije (Young, 1994).    
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8.5   NAMESTO RAZREŠITVE IN POZABE VPRAŠANJA IN DVOM 

 

Nekateri sodobni primeri javnih spomenikov kaţejo, da se ob njihovih postavitvah lahko 

pojavljajo različne kontroverznosti, ki pa so lahko za proces spominjanja pozitivne, ker 

odprejo nerazčiščene teme. Spomeniki, kot je Vietnam Veterans Memorial – Spomenik 

Veteranom Vietnamske Vojne (glej str. 55) v Washingtonu so dober primer nelagodja, ki ga 

sproţi spomenikova sposobnost, da prikliče spomine in hkrati problematizira, bolj kot pa 

poskuša odvzeti bolečino in zapreti tragično poglavje zgodovine. Kontrast, ki ga ta koncept 

izzove v primerjavi s heroičnimi klasičnimi spomeniki je v prikazu človeškega ţrtvovanja, 

pravi Rowlands (1999). Tradicionalni spomeniki vztrajajo na trditvi, da je bilo ţrtvovanje 

povzročeno za častno idejo. Spomeniki kot je Vietnam Veterans Memorial – Spomenik 

Veteranom Vietnamske Vojne, pa se osredotočajo na drugačen način spominjanja. 

Opozarjajo na ambivalenco druţbe v odnosu do ţrtev in se dotaknejo ljudi, da se ţivo 

spominjajo trpljenja, med tem ko klasični spomeniki delujejo na principu transformacije 

trpljenja v obliko kolektivne validacije, ki presega osebno travmo (Rowlands, 1999). 

Rowlands (ibid.) še dodaja, da je za časovni razpon med ţalovanjem in spominjanjem, 

pomembna faza repeticije oziroma vračanja k tragičnemu dogodku v spominu. V primeru 

klasičnega spomenika je ta utemeljena v močnem arhetipskem modelu, ki je vzpostavljen 

preko preteklih zgodovinskih dogodkov. Repeticija pri klasičnih vojnih spomenikih temelji 

na arhitekturni formi, ki spominja na klasično tempeljsko arhitekturo - bel marmor, 

monumentalnost ter triumfalizem bronastih heroičnih figur. Drugačna oblika repetitivnosti 

se pojavlja pri protispomenikih kot sta Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojne (glej str. 55) v Washingtonu ali Memorial to the Mudered Jews of 

Europe – Spomenik Umorjenim Judom v Evropi (glej str. 52) v Berlinu. Tu je prisotno 

ponavljanje minimalističnih form, anonimno navajanje imen ţrtev brez porekla ali 

datumov, ki so suho navedeni na spominskih površinah. Spomeniki, ki se zanašajo na 

ponavljanje zgodovinske forme pa lahko delujejo prazni in brez ţivljenja. Tudi nekaterim 

protispomenikom se očita podobno, ker v ţelji, da bi zmotili tradicionalen ustaljen vzorec 

oblikovanja s posluţevanjem minimalizma včasih zanemarijo izraz globlje duhovne 

sporočilnosti.  

Vizualni jezik vojnih spomenikov zahteva spominjanje, ki ga lahko doseţe preko izzvane 

čustvene izkušnje. Pa vendar tradicionalno spomenik ne sluţi za priklic čustev ţalovanja 

ampak jim le podeli narativno formo, ki sluţi validaciji razlogov tragičnega dogodka, ki ga 

obeleţuje. Ravno takšnemu učinku pa se avtorji prostispomenikov ţelijo izogniti. 

Zanimiv primer spomenika, ki je bil zelo kritično sprejet je vzpostavitev stavbe Neue 

Wache v Berlinu kot vojni spomenik. Zgradba  je bila postavljena za časa Karla Fredericha 

Schinkla leta 1816 in je bila sprva namenjena za sedeţ kraljeve častne straţe. V Weimarski 

Republiki je bila leta 1929 proglašena za vojni spomenik, notranjost pa je uredil nemški 

arhitekt Heinrich Tessenhow, brez okrasja le s črnim, oltarju podobnim granitnim blokom 
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in odprtino v stropu. Za spominske slovesnosti so ga uporabljali pozneje tudi Nacisti. Ko je 

bila ustanovljena Vzhodno-nemška Demokratična Republika je bil preimenovan v anti-

fašistični spomenik, notranjost pa so malce preuredili. Po zdruţitvi obeh Nemčiji je bil pod 

vplivom nemškega kanclerja Helmuta Kohla leta 1993 spet obnovljen, preurejen in znova 

proglašen kot Spomenik Žrtvam vojne in tiranije. Vanj so postavili pietá figuro matere z 

mrtvim otrokom, ki bazira na enem od del Kathe Kolowitz. Do danes je spomenik ostal po 

formi podoben, v različnih političnih ureditvah od nacizma, socializma do demokratične 

zdruţene Nemčije pa je sluţil podobnemu namenu in postajal vedno močneje politično 

obarvan in posledično tudi vedno ostreje kritiziran (Michalski, 1998). 

 

 
Slika 9: Neue Wache (stavba), Karl Friedrich Schinkel, 1816, avtorica skulpture Kathe Kollwitz, 

dodano 1993; Berlin 

 

Spomenik je bil cilj kritik, ker naj bi generaliziral in s svojo ganljivo ter prijetno 

pojavnostjo ne vzpostavil jasne zgodovinske izjave. Očita se mu, da pomanjkljivo osvetli 

razlikovanje med krivci in ţrtvami ter vzrokom in posledico. Izraţa le univerzalno ţalost in 

spravo, kar pa ne genererira dovolj močnega sporočila obsodbe tovrstnih dejanj. Kot 

odgovor na kritike javnosti in politikov so pred stavbo postavili spominske plošče 

različnim skupinam vojnih ţrtev (Michalski, 1998). Primer Neue Wache osvetli probleme 

izraţene tudi ob drugih spomenikih, ko se jim na podlagi kritik naknadno dodaja skulpture, 

spominske plošče in podobno ter s tem doseţe prisiljeno politično korektnost, ne pa 

pravega učinka. 

 

Izogibanje pozabi in praznemu političnemu spominu je izmuzljiva naloga. Sodobni avtorji 

vojnih spomenikov z različnimi ustvarjalnimi rešitvami poskušajo preseči tovrstno 

brezbriţnost tradicionalnih spomenikov.   
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8.6  KRITIKA KONCEPTA ŢRTVOVANJA ZA VIŠJI NAMEN 

 

Dozdevno uspešno oblikovan spomenik mora doseči sklepno dejanje izgube skozi 

ţalovanje in ţalost preko premagovanja negativnosti teh čustev, meni Rowlands (1999). 

Zavrţeno, uničeno ţivljenje, čigar ţrtev se izkaţe, da ni imela nobenega pomena je 

poniţujoče, zato je za drţavo pomembno kako zopet uveljaviti moč in se spopasti s travmo 

preko potrditve vrednosti višjih idealov. Aktivni proces pozabljanja stvarnih smrti z 

namenom spominjanja namena ţrtvovanja vzpostavi območje idej in asociacij, ki se 

morajo povezati s spomeniškim objektom. Fiksiranje teh idealov v trajno formo spomenika 

in druţbeni kontekst preko katerega je ta uveljavljen je del izničevanja dvoma v spravi. Ta 

poveţe ideje v proces razlage in izoblikuje posebnosti posameznega dogodka (Rowlands, 

1999). 

Upravičenost vojnih spomenikov naj bi se poleg spominjanja kazala tudi kot razrešitev 

trpljenja. Za doseganje občutka potrjevanja ustreznosti zasebnega ţrtvovanja, morajo 

spomeniki preko forme doseči resolucijo, da ţrtev ni bila storjena zaman. Tega pa ne 

moremo reči za spomenike Holokavstu, kjer nihče ne more trditi, da je bila smrt 

povzročena s kakšnimkoli ciljem, ki bi v prihodnosti lahko podeljeval zadoščanje. 

Spomeniki Holokavstu so zato med vojnimi spomeniki svojevrstni po sporočilnosti in 

formi. Tudi Young (1994) jih v svojem prispevku obravnava ločeno. 

Skupna lastnost vseh spomenikov je ţelja po razrešitvi stanja negativnosti in nemoči ob 

travmi. Rowlands (1999) pravi, da so bodisi strogo modernistične in minimalistične, bodisi 

triumfalno heroične rešitve tu nezadostne, ker ustvarjajo distanco. Zagovarja pa koncept 

Maye Lin (glej str. 55) s trditvijo, da ta ni povsem odtujen, ker dopušča moţnosti 

prisvajanja in 'udomačenja' spomenika, kar obiskovalci mnoţično tudi počno. Sicer 

minimalističen slog spomenika preseţe odtujenost z neposrednim nagovarjanjem 

obiskovalcev. Ti svojo podobo vidijo v odsevu zloščenega kamna in ko se pri datumu smrti 

prvega vojaka začnejo spuščati v spomenik ter se pri datumu zadnjega spet počasi vrnejo 

na površje, se začetek in konec vojne zdruţita (Abramson cit. po Rowlands, 1999). 

Izkušnjo osebne povezanosti pa doseţe tudi obiskovalec.  

Rowlands (ibid.) opaţa, da se spoj ţalovanja in ţrtvovanja pri vojnih spomenikih vizualno 

kaţe na različne načine. Lahko skozi repeticijo ponavljajoče se forme, skozi zanikanje 

negativnosti z vztrajanjem pri reproduciranju trajne podobe ţrtvovanja ali pa na izprašujoč 

način z izraţanjem dvomov in vprašanj o smiselnosti posameznih smrti ter eksplicitnim 

izraţanjem bolečine in trpljenja. Slednje se najbolj jasno kaţe v protispomenikih in 

spomenikih Holokavstu, kjer se na različne načine pojavijo dvomi avtorjev 

prostispomenikov in se odraţajo v večini konceptov, ki jih omenjam v nadaljevanju.  
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9. VOJNI PROTISPOMENIKI 

 

Nekateri umetniki, ki se spopadajo s temo opozarjanja na tragične dogodke v evropski 

zgodovini so se formalno namensko odmaknili od oblik tradicionalnega obeleţevanja. 

Young (1994) podarja, da ti umetniki gojijo globoko nezaupanje do monumentalnih form v 

luči njihovega sistematičnega izkoriščanja za fašistične ideološke namene ter ţelijo, da bi 

se izrazne moţnosti njihove generacije razlikovale od tistih, ki so bile značilne za 

fašistično ali kolonialno ideologijo. Monumentalnost, predimenzioniranje ter 

neoklasicistični stil so bile osrednje značilnost fašistične arhitekture, umetnosti in 

mnoţičnih shodov, kot oblika drţavne propagande. Ta zapuščina, med drugim, danes 

ustvarja nezaupanje v tradicionalne spomeniške oblike. Umetniški izziv pa predstavlja tudi 

nasprotovanje tezi tradicionalnih spomenikov, ki sugerirajo celovitost in laţni občutek 

sklepa, zaključene faze ţalovanja, sprave in odpuščanja. 

 

Young (1998) trdi, da kakršenkoli spomenik, ki komemorira Sohah vsebuje intristični 

paradoks, ker poskuša doseči avtoriteto nad spominom in ga nadzirati, med tem, ko bi 

moral protifašistični spomenik nasprotovati take vrste avtoritativnemu mišljenju. Povojna 

generacija umetnikov vidi spomenike kot totalitarne forme v samem bistvu. Spomenik 

dojema kot koncept, ki vsiljuje mnenje o preteklih dogodkih. Z namenom, da se vzpostavi 

kot večna struktura v prostoru ne podpira spreminjanja ali razvoja v času. S to gesto 

ebalmira in fiksira zgodovino.  

 

Totalitarni reţimi, kot sta nacistična Nemčija ali Sovjetska Zveza, so na propagandi preko 

monumentalnosti vzpostavili celoten sistem kulture. Young (Young in sod., 1998) 

poudarja, da so pred tem tudi demokratične kulture kot je starogrška razvijale kulturo tesno 

povezano s spomeniki vendar v trenutku, ko so bile te klasične forme zlorabljene v 

totalitarnih reţimih so postale neprimerne za komemoracijo ţrtev totalitarizma. Avtorji 

protispomenikov poskušajo izpodbijati idejo monumentalnosti z vtisom izginevanja 

strukture, namesto namere, da bi ta obstajala večno. Značilno so ti spomeniki vkopani v 

zemljo, ne pa pokončni.  

 

Njihov cilj je vračanje bremena spominjanja tistim, ki ga obiščejo. Zato so značilni za 

kulture, ki so v fazi začetka spominjanja dogodkov v bliţnji preteklosti, do katerih ima 

javnost še močno ambivalenten odnos. V Ameriki je tak primer Vietnam Veterans 

Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne (glej str. 55), Maye Lin, ki ga Young 

(1994) imenuje kar »ţenski« spomenik. V mestu, kjer prevladujejo beli marmornati falični 

spomeniki, ki brezkompromisno slavijo demokracijo je Lin ustvarila v tla spuščajočo se 

črno strukturo, ki odraţa ambivalenco povezano z odzivi javnosti na ameriško vpletenost v 

vojno, ki jo je nazadnje izgubila in odnosa do umrlih v Vietnamu ter tistih, ki so se vrnili in 

bili mačehovsko sprejeti. Tudi nemški spomeniki, ki se spopadajo z vprašanjem kako 

nacija bivših krivcev ţaluje za svojimi ţrtvami je povezana z ambivalentnimi čustvi ter 
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odraţa dvome ali spomenik sploh lahko zagotavlja stabilne in večne odgovore (Young in 

sod., 1998). 

 

Sodobna spomeniška umetnost se spopada s kompleksnimi političnimi in druţbenimi 

vprašanji, kar vpliva na konstrukcijo koncepta spomenika samega. Ta je zato vedno nujno 

povezan z nesoglasji. Spomeniki na nek način sugerirajo, da se je potrebno po travmatični 

izkušnji spopasti z bolečino in kot odgovor na predelana vprašanja postaviti obeleţje. 

Young (1998) pa opozarja, da nas tako zasnovani spomeniki ločijo od zgodovine, pretrgajo 

vezi, nas omrtvičijo in obvarujejo pred tem, da bi se globlje povezali s preteklimi dogodki. 

Ustvarjajo občutek, da je zgodovina s spomenikom zaključena in da se spomin tako 

investira v spomenik, ne pa v nas same. Obstoj spomenika nam tako odvzame odgovornost 

za spominjanje, kar pa je paradoks, saj se ravno pri spomeniški umetnosti to nebi smelo 

zgoditi.  

 

Nemški umetniki, ki jih Young (1998) uvršča med snovalce protispomenikov, postavljajo 

tezo, da bi bilo izdajalsko in ironično, če bi spomeniki na ta način delovali kot »finalna 

rešitev Finalne rešitve«. Spomeniki, ki so udobni, domačni in prijetni ter sluţijo izbrisu 

teţkih spominov, odtujujejo ljudi od zgodovine in na nek način pomagajo vzpostavljati 

zastarele ali neprimerne vzorce vedenja v druţbi. Spodbujajo občutek, da lahko boleče 

spomine pustimo za sabo in s tem odklonimo budno zavedanje. Za umetnike kot sta 

Jochem in Esther Shalev-Gertz ali Horst Hoheisel ustvarjanje spomenikov kot odrešilno in 

sklepno dejanje zagotovo ni sprejemljivo. Zanje ne obstaja nobena druga moţnost ali 

zamenjava za odgovornost ohranjanja boleče preteklosti konstantno v zavesti za humanejšo 

prihodnost.  

 

Pri konceptu protispomenika igra pomembno vlogo spomeniška dejavnost v Nemčiji, na 

podlagi zapletenega odnosa nemškega naroda do svoje lastne zgodovine. Vojni spomeniki 

2. Svetovne Vojne tu ne poveličujejo naroda, pač pa obeleţujejo zločine proti Judom in 

drugim ţrtvam Nacističnega reţima. V spomeniški umetnosti je nenavadno, da se narod 

spominja predvsem svoje krivde, ne pa zaslug, zato je proces komemoracije v Nemčiji 

edinstven. Mlade generacije raziskujejo ta odnos in se sprašujejo ali ni spomenik sam po 

sebi bolj ovira kot pa uvid v javni spomin. Debate na temo spominjanja so v tem prostoru 

morda zaradi občutka krivde in močne čustvene angaţiranosti poglobljene in nikoli zares 

zaključene. Najbolj jasno se to zapleteno vprašanje odraţa v nastanku številnih 

protispomenikov ter samoizprašujočih spominskih prizorišč, ki so ustvarjena z namenom, 

da izzovejo temelje ideje spomenika samega po sebi.  

Sodobni nemški avtorji so prepričani v svojo dolţnost spominjanja vendar skeptični do 

estetskih predpostavk tradicionalnih spominskih form, zato poskušajo raziskati ideje in 

predstave o tem kaj spomenik je in hkrati razširiti tradicionalne meje umetniškega medija. 

Konceptualna umetnost, samodestruktivna umetnost, minimalizem in druge sodobne smeri 
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se v tej luči pokaţejo kot primernejši medij, saj po mnenju avtorjev niti dobesedne niti 

figurativne reference ne zadostujejo za kritično spominjanje in problematiziranje preteklih 

dogodkov (Young, 1994).  

Med avtorji protispomenikov velja mnenje, da se spomin na grozovite dogodke ne bi smel 

omejiti na razkazovanje obrtništva ali poceni patosa, niti spomenik ne sme biti namenjen 

utehi gledalcev, odrešitvi ali hliniti spravo ali popravo krivice, saj s tem oddaljuje od 

aktivnega zavedanja. Za mlado generacijo tudi velja, da imajo odnos do dogodkov, ki jih 

sami nikoli niso izkusili zagotovo drugačen in nanje gledajo s časovnim in kritičnim 

odmikom. Pri tem ne pozabljajo, da ima umetnost sama funkcijo zbuditi ljudi iz 

samozadovoljstva in udobja ter izzvati samoumevna prepričanja, v nekaterih primerih celo 

do te mere, da negirajo nastanek spominskega objekta samega (Young, 1994).   

Young (1998) še dodaja, da lepota ne more izhajati iz tragičnih dogodkov kot je Holokavst. 

Mnenje, da spomeniki Holokavstu ne morejo biti estetsko prijetni je vplivalo na več 

avtorjev, ki se ukvarjajo s t.i. estetiko grdega. Pod vplivom teh idej je nastala tudi ena od 

rešitev na natečaju za ureditev območja v centru Berlina, kjer je v času nacistične Nemčije 

stal sedeţ Gestapa.  

 

Koncept Topography of Terror avtorja Martina Prominskega je spominska krajina, ki pa 

mora delovati predvsem kot opomin. Grob in razbrazdan značaj območja, ki se je delno 

spontano oblikoval v času, ko je bilo zapuščeno je Prominksi zato ţelel ohraniti. Okrog 

spominske zgradbe na območju, kjer je stal sedeţ Gestapa naj bi ostala zaraščena 

neartikulirana krajina, ki pa svoj grob karakter konstantno spreminja. Oblikovanje tako 

temelji le na vzdrţevanju, ki določene dele zasnove z oranjem vedno znova vrača v začetne 

sukcesijske stadije, ki spominjajo na popolno uničenje. Avtor se tako tudi izogne 

kakršnemukoli urbanističnemu poudarku ali aksi, ki bi povečal estetsko vrednost območja. 

Na vrhovih nasipov se vegetacijo prepusti spontani zarasti, medtem ko se v natančnih 

časovnih obdobjih na pobočjih nasipov ustvari horizontalne pasove z zamikom 

sukcesijskih stadijev na vsakih nekaj let. Estetski učinek naravne sukcesije in z njim 

povezana percepcija časovnosti sta pri tem projektu osrednjega pomena. Prominski je pri 

vodenju sukcesije zato natančen in dosleden. Sukcesijski procesi delujejo kot krajinski 

učinek in kot del spominske krajine nosijo simbolni pomen (Diedrich in sod., 2009).  
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Slika 10: Načrt in prikaz koncepta spominske krajine Topography of Terror; Časovni 

prikaz izmenjevanj sukcesijskih stadijev drugo, tretje, peto, petnajsto in petinpetdeseto 

leto po implementaciji; nerealiziran koncept za ureditev zemljišča sedeţa Gestapa v 

Berlinu  

 

Protispomeniki, ki temeljijo na zgoraj omenjenih zamislih o spremenljivosti zgodovinskih 

razlag, ponavadi tudi nimajo permanentne pojavnosti temveč na krajša razdobja, kot neke 

vrste happeningi - dogodki ali performansi skušajo na bolj aktiven način vključiti publiko. 

Direktna participacija publike je pomembna, ker ustvarja dialog in pusti v ljudeh močnejši 

pečat kot oddaljeni neosebni spomeniki na piedestalu. Nekateri avtorji spodbujajo ljudi, da 

na spomenike napišejo mnenja, osebna sporočila in jih individualizirajo ter jim odvzamejo 

pozicijo nedotakljivosti, nedosegljivosti in odtujenosti. S tem pa doseţejo tudi ostre odzive 

dela javnosti, ki v takšnih akcijah vidi oskrunitev ideala.  

 

Nekateri avtorji protispomenikov poskušajo zajeti občutek izgube preko ustvarjanja 

negativnega prostora, dobesedno podane izkušnje manjkajočega predmeta. Kipar Horst 

Hoheisel na primer inverzno označi prostor manjkajoče fontane, Rachel Witheread pa z 

odlitki njihove notranjosti nakaţe manjkajoče objekte v prostoru.  

  

Vprašanje ostaja, če je sploh moţno razviti koncept spomenika, ki se lahko izogne 

nevarnosti omejevanja zgodovinske perspektive in doseţe več kot le izraz zaključene in 

ideološko podprte interpretacije zgodovine. Zato so kritike tradicionalnih spomenikov in 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             33 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

poskus, da bi našli ustrezne alternative predmet raziskovanja številnih umetnikov, ki so 

pritegnili pozornost s svojimi koncepti v zadnjih dvajsetih letih. 

 

Od osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje se je pojavilo veliko število novih naročil za 

spomenike ţrtvam Holokavsta in vojn, ki so ponudili alternativne rešitve. V Ameriki pa je 

Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne postal eden 

najslavnejših in najbolj obiskanih spomenikov dvajsetega stoletja. Potreba po gradnji 

vojnih spomenikov pa se je v zadnjem času je razširila tudi zunaj zahodnega sveta. 

Rowlands (1999) ta pojav komentira z mislijo, da to ne pomeni nujno kapitalistične 

obsesije z mnoţično smrtjo ali da obeleţitev travmatične izkušnje nasilja neizogibno 

postane dejanje olajšanja zasebne ţalosti v javnem ţalovanju. Ampak nakazuje, da potreba 

po iskanju 'resnice' oziroma odkrivanja kaj se je zares zgodilo in proces soočanja z dejstvi 

in krivdo ostaja bolj kompleksno, kot pasivno sprejetje smrti za častno stvar. Nekateri 

spomeniki delujejo na zasebni ravni celjenja in sprave, med tem, ko drugi predvsem 

izzovejo obsodbo in distanco.  

Rowlands (ibid.) pri tem dodaja, da so slednji predvsem modernistični spomeniki in kot 

primer podaja delo Reachel Whiteread Judenplatz Holocaust Memorial - Spomenik žrtvam 

Holokavsta na Dunaju in povzema Younga češ, da modernistični spomeniki nezadostno 

naslavljajo zasebne spomine v kolektivnem prostoru (Young, cit. po Rowlands, 1999).  

 
Slika 11: Judenplatz Holocaust Memorial; Dunaj; Reachel Whiteread, 2000 
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Za dela Rachel Witheread je značilen proces oblikovanja, ki raziskuje odsotnost predmeta. 

V njenem delu se to pokaţe s poskusom opredmetenja manjkajočega prostora preko 

dobesednih odlitkov manjkajočih predmetov, v tem primeru knjiţnih polic, ki tvorijo 

ogrodje spomenika. Vendar pa se ta spomenik sam obiskovalcu ne pribliţa nič bolj, kot 

denimo prej omenjeni neoklasicistični spomenik Neue Wache v Berlinu. 

Modernistično načelo »več je manj« in monumentalnost povezana z njim je najbrţ pri tem 

ključen problem. Učinek hladnosti in čustvene distance je nujno povezan z minimalistično 

formo. Pri spomenikih je minimalizem učinkovit le, če kljub preprosti in izčiščeni formi 

uspe izzvati občutke in misli povezane z aktivnim spominjanjem dogodka. Takšen je na 

primer Memorial to the Mudered Jews of Europe – Spomenik Umorjenim Judom v Evropi 

(glej str. 52) v Berlinu, ki sicer ne podaja narative medvojnih dogodkov vendar v 

obiskovalcu izzove močno čustveno izkušnjo, ki motivira spominjanje in predstavo o tem, 

kaj so ţrtve terorja prestale.  

Obstaja torej korelacija med vizualno strukturo spomenika in različnimi načini spominjanja 

in pozabljanja, kot del čustvenega procesa celjenja travme in kot politična gesta. Nekateri 

spomeniki niso uspešni pri doseganju publike s stališča osebne povezanosti temveč s 

stališča zahteve po priznanju, kaj se je zgodilo, komu in kdo je za dejanja odgovoren. 

Pričakovanja sprave in poprave krivic pa so delikatne teme za kar je potrebna pazljivost in 

spretnost pri izbiri forme.  

Vsi omenjeni avtorji prostispomenikov vidijo klasične spomenike kot problematične, ker 

ponavljajo in poenostavljajo zgodovino. Spomeniki, ki opominjajo na grozote Holokavsta 

in fašizma ne morejo imeti enake vloge in oblike kot tisti, ki jih je postavil totalitarni 

reţim. Sodobni umetniki zato poskušajo iznajti nove načine, kako subtilno vendar tehtno 

opominjati na preteklost. Zgodovina predstavljena preko skulptur, ki ne priznava različnih 

preteklosti je namreč omejena pri predstavi alternativnih prihodnosti. Miles ustrezno 

protispomenik označuje kot »odprtino v druţbeno sprejeti strukturi vrednot, ker 

predpostavke uradne zgodovine zavrača in je v tem smislu dejanje odpora« (Miles, 

1997:81).  
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10. PRIMERI PROTISPOMENIKOV 

 

10.1   Black Form – Črna Forma, Sol Lewitt, Münster 1987; V okviru razstave Skulptur      

Projekte 87 

Sol Lewitt, eden vodilnih ameriških minimalistov je v sklopu mednarodne kiparske 

razstave Skupltur Projekte 87, umestil velik črn kamnit kvader v sredino trga pred 

Univerzitetno palačo v Münstru. Skulpturo je posvetil Münstrskim Judom, ki so bili  ţrtve 

nacističnega terorja. Črna, na krsto spominjajoča skulptura je v močnem kontrastu s fasado 

palače, ki imitira bogat baročni slog. Skulptura je bila prvotno postavljena na mesto, ki je 

običajno rezervirano za konjeniški spomenik in zato namerno deluje kot prazen piedestal. 

Pred drugo svetovno vojno je na tem mestu stala konjeniška figura Wilhelma I. Spomenik 

je v prenesenem pomenu moč zaznati kot madeţ na zgodovini blaginje, ki jo izraţa barok. 

Ta učinek je bil nameren; avtor je s postavitvijo neprimerne forme ţelel priklicati 

evokacijo preloma v zahodni civilizaciji, ki ga je povzročil nacistični genocid in s črno 

barvo ter krsti podobno formo dosegel očiten simbol masovne smrti (Michalski, 1998). 

Kmalu po postavitvi je spomenik prejel napise, grafite in politične slogane, ki so le še 

povečali kontrast med skulpturo in elegantno vzdrţevano okolico. Prebivalci so se začeli 

pritoţevati, da ta uničuje estetsko integriteto trga, vozniki pa, da ne morejo obrniti 

avtomobilov, ko pripeljejo upravnike na univerzo. Leta 1988 so skulpturo odstranili kljub 

glasnim protestom kuratorjev in umetnikov. Ironično je sedaj pogrešane Jude komemoriral 

manjkajoč spomenik. Spomin na spomenik pa je ostal in izzval vedno glasnejše pozive 

javnosti naj ga umetnik poustvari ob obletnici pobojev na Kristallnacht. Lewitt se je strinjal 

da spet postavi tako-imenovano Črno Formo, kot spomin na celotno judovsko generacijo 

izgubljeno med vojno. S tem je sproţil debate o tem, kako komemorirati vojne dogodke 

brez dozdevnega neupoštevanja sodobnih javnih prostorov (Young, 1994).  

Podobno kot v uvodnem poglavju opisan slaven primer odstranitve skulpture Tilted arc 

umetnika Richarda Serra iz trga Federal plaza v New Yorku, se tudi pri Lewittovem 

predlogu v Münstru pojavi strog odziv javnosti, ki zaradi nenavadnosti zavrne umetnikov 

predlog. Tu se pokaţe, da ima komemoracija v javnem prostoru svoje omejitve in da so 

spomeniki še vedno zaţeleni le, kadar ne vznemirjajo in so prijetnega videza. S tem pa se 

poraja vprašanje pod kakšnimi pogoji se sploh ţelimo spominjati. 

Leta 1989 so spomenik vseeno spet postavili, tokrat pred ţelezniško postajo Hamburg 

Altona, kjer je prevzel svojo prejšnjo funkcijo v sicer malo manj intruzivni obliki. Primer 

izginulega spomenika je postal emblem za nasprotujoč si diskurz in motive nemške 

spomeniške dejavnosti. Na eni strani ima Nemčija eksponentno rastočo spomeniško 

produkcijo, kar jemlje izredno resno, na drugi strani pa simultano izpodriva objekt 

spomina, trdi Young (1994). Nekateri namreč vidijo konstantno debato na temo 
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spominskih objektov kot izmikanje ali izogibanje spominu samem, drugi pa spet trdijo, da 

večno ukvarjanje s spominom leţi v nezmoţnosti njegove resolucije. Young (1994) 

nasprotno meni, da najučinkovitejši poklon Nemcev ţrtvam fašističnega reţima morda ne 

leţi v enem spomeniškem objektu, pač pa v vztrajnosti s katero vodijo nikoli razrešeno 

debato na temo kakšne spomine zaščititi, kako, v čigavem imenu, na kakšen način ter s 

kakšnim namenom.  

Tradicionalna funkcija spomenika, ki ga sponzorira drţava je povečanje nacionalne zavesti 

in spomina, zato v primeru Nemčije ni presenetljivo, da se pri tem pojavljajo dvoumnosti. 

Zmagovalci so vedno postavljali spomenike lastni zmagi in ţrtve lastnemu mučeništvu, le 

redko pa se, tako kot v Nemčiji zgodi, da narod postavlja spomenike ţrtvam zločinov, ki 

jih je sam zagrešil. Spomenikov genocidu nad ameriškimi domorodci, zasuţnjenim 

Afričanom ali ţrtvam ruskega reţima skoraj ni. Tu se poraja vprašanje kako lahko narod 

svoje zločin predstavi kot del svojega obstoja in kakšen je vzorec za izraţanje krivde. 

Nemški spomeniki 2. svetovni vojni predstavljajo izjemo v nenapisanem pravilniku 

spomeniške umetnosti, saj izhajajo iz ţelje, da bi postavili novo in pravičnejšo drţavo na 

temeljih spomina njegovih grozovitih zločinov.  

 

Slika 12  Black Form – Črna Forma , Altona City Hall, Hamburg; Sol Lewitt, 1989  (nova lokacija 

spomenika, ki je bil originalno postavljen pred Univerzo v Münstru) 

 

 

 

 

 

 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             37 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

10.2   The Harburg Monument Against Fascism - Protifašistični spomenik v 

Harburgu, Jochem in Esther Shalev-Gertz; Hamburg 1986 

 

Avtorja sta ţelela oblikovati spomenik, ki bi spodbujal pripravljenost skupnosti, da se 

aktivno in odgovorno spominja. Hkrati pa sta se hotela izogniti, kot sta se izrazila, 

fašistični zapuščini oziroma didaktični logiki in demagoški rigidnosti tradicionalnih 

spomenikov. Njun namen je bil ustvariti spomenik brez spreminjanja zgodovine in brez 

avtoritativne geste, ki publiko omeji na pasivno opazovanje (Young, 1994).    

 

Spomenik je nastal na podlagi natečaja, ki ga je razpisalo mesto Hamburg s polnim 

naslovom Spomenik proti fašizmu, vojni in nasilju, za mir in človekove pravice. Obsega 

dvanajst metrov visok kvader iz aluminija, premazan s plastjo mehkega svinca. V začetni 

fazi je dvignjen nad odprtino, v katero ga v časovnih intervalih postopoma spuščajo. Od 

leta 1986, ko so ga odkrili, pa do leta 1993 je poniknil osemkrat in s sabo povlekel napise 

in podpise na stranicah stebra h katerim so bili pozvani mimoidoči. S podpisi in izraţanjem 

solidarnosti naj bi se opazovalci simbolično zavezali, da bodo ostali budni in se postavili 

proti nepravičnosti v druţbi tudi takrat, ko bo spomenik zakopan v zemljo in ne bo več v 

opomin kot landmark v krajini. Vsako novo spuščanje spomenika v zemljo od leta 1986, 

ko so ga odkrili pa je pritegnilo pozornost politikov, medijev in lokalne javnosti (Miles, 

2009).  

 

Slika 13: The Harburg Monument Against Fascism - Protifašistični spomenik v 

Harburgu (originalna višina) Hamburg; Jochem in Esther Shalev-Gertz 1983 
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Slika 14: Harbourg Monument Against Fascism (spuščen spomenik) Hamburg; Jochem 

in Esther Shalev-Gertz 1983 

 

Tabla ob spomeniku naslavlja gledalce v nemškem, francoskem, angleškem, ruskem, 

hebrejskem, arabskem in turškem jeziku: »Pozivamo prebivalce Harburga in obiskovalce, 

naj dodajo svoja imena. S tem se zavezujemo, da bomo ostali pozorni. Ko bodo imena 

prekrila spomenik, bo spominsko območje ostalo prazno. Mi sami smo tisti, ki se moramo 

odzvati na nepravičnosti v druţbi.« S to gesto sta avtorja ţelela opozoriti na prelaganje 

spomina in posredno odgovornosti na spominska obeleţja namesto, da bi jih nosili v sebi 

(Mulholland, 2007:21).  

 

Moţnost participacije z izraţanjem mnenj - zasebnih ali političnih - na sam spomenik je pri 

tem spomeniku osrednjega pomena. Mimoidoči so bili pozvani naj vgravirajo svoja imena 

v mehko svinčeno površino spomenika in se z njim osebno poveţejo. Neizogibno pa je  

steber prejel tudi rasistične in ksenofobične napise. Avtorja s tem, ko ne omejita moţnosti 

izraţanja publike sprejemata kontroverznosti vpliva spomenika na okolico in hkrati 

pozivata k omejevanju cenzure, kar je pogoj za demokratično druţbo, drugačno od tiste v 

kateri se je pojavil fašizem. Ko napisi prekrijejo površino spomenika, ki je še na dosegu je 

ta spuščen v zemljo in tako ponudi nov prostor za izraţanje. Spomenik je izzval različne 

odzive javnosti in javno debato ter ostro reakcijo antifašističnih skupin, vsekakor pa se je 

izognil ravnodušnosti in laţni celovitosti zaprtega poglavja v zgodovini (Mulholland, 

2007). 
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Prvotno sta si umetnika zamislila, da bodo ljudje skrbno zapisovali imena v stolpce. 

Končni rezultat pa je bil popolno nasprotje kakršnemu koli urejenemu sistemu - nečitljivo 

načečkani podpisi eden čez drugega, povezani z valovitimi čačkami. Ljudje so praskali 

stran imena in celo dolbli svinčeni premaz s površine spomenika, pisali romantična 

sporočila v srčkih in karikirane risbe, pojavili pa so se tudi fašistični slogani in svastike. 

Tudi slednje je bil namen avtorjev. Ţelela sta ustvariti dokument resničnega stanja v 

druţbi, ne pa idealiziranih vrednot nekaterih posameznikov. 

 
Slika 15: Harbourg Monument Against Fascism (detajl), Hamburg; Jochem in Esther Shalev-

Gertz 1983  

 

Vsi prebivalci pa niso mogli vzpostaviti takšne filozofske distance in so spomenik obsojali 

češ, da spodbuja izraţanje sovraţnih čustev. Estetska podoba spomenika, ki so jo mnogi 

označili za grdo je bila dojeta kot zasmehovanje. Groteskna mnenja, ki jih spomenik 

sprejel in reflektiral nazaj skupnosti so postala socialno ogledalo. S svojo neprijetno 

podobo je objekt ne le spominjal na strašne zločine v preteklosti ampak tudi brez 

olepševanja pokazal kakšen je danes odnos javnosti do spomina na neprijetno preteklost 

(Young, 1994). 

Young (1994: 36) poroča, da je lokalni časopis objavil komentar na zgroţene odzive 

meščanov, ki jih je vandaliziranje spomenika prizadelo: »Umazanija nas pripelje bliţje k 

resnici, kot pa bi nas urejen seznam podpisov. Vpisi na spomeniku so konglomerat 

odobravanja, sovraštva, jeze in neumnih komentarjev in so prstni odtis mesta. 

Protispomenik tako odraţa gledalčeve lastne projekcije, predstave in predsodke povezane s 

spominjanjem.«  

V umetnosti so sicer grafiti ţe pridobili vrednost kot estetska ekspresija protesta, takoj za 

tem pa so si jih prilastile galerije in muzeji in s tem nevtralizirali njihovo moč. Na podoben 

način si tudi omenjeni protispomenik prisvaja gverila art, čeprav le začasno in se ga odreši, 
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ko spomenik izgine. Preko grafitov pride na dan prikrita ksenofobija in deluje kot 

opozorilni znak. Spomenik tako odraţa odzive današnjih obiskovalcev v korist prihodnjih 

generacij in opozarja na deljeno odgovornost. Odzivi predhodnih obiskovalcev na 

spominskem objektu pustijo pečat v spominu posameznega novega obiskovalca (Young, 

1994).  

Spomenik je skupnost sprejela z mešanimi občutki ravno zaradi njegove energičnosti in 

ţivljenja. Kot tudi ostale umetniške forme je tudi spomenik najbolj benigen kadar je 

zasnovan statično. Prisoten je, ko ga gledaš vendar uide iz spomina, ko odideš. Kadar se 

spomenik spreminja, raste, izginja in ne predstavlja stalnice, postane aktivnejši del 

ţivljenja mimoidočih. Izogne se obiskovalčevi ţelji po kontroli umetnika, ki ga je ustvaril 

in dobi svoje ţivljenje ter nov način opozarjanja na preteklost. 

The Harburg Monument Against Fascism - Protifašistični spomenik v Harburgu je bil 

označen kot protispomenik, ker zavrača samoumevnost in neizbeţno pozabljanje, ki je 

logična posledica spomenikov. Ti po tem ko so postavljeni in ceremonialno odkriti nudijo 

navidezno zadoščanje in ponavadi takoj zatem potonejo v pozabo skupaj z dogodkom na 

katerega naj bi opominjali. Protifašistični spomenik v Harburgu s svojo obliko sicer 

spominja na klasične spomeniške stele, vendar zaradi moţnosti participacije in postopnega 

izginjanja pod površje zemlje deluje kot upor proti monumentalnosti ter tradicionalni 

spomeniški formi in funkciji (Mulholland, 2007). V skladu z novo generacijo umetnikov v 

Nemčiji tudi Gertzova delujeta na temelju kritike spominskih prostorov, ki so jih skozi 

zgodovino formulirali kulturni in umetnostni zgodovinarji. S spomenikovo abstraktno 

podobo ţelita izničiti diktat specifičnih simbolnih oblik spominskih objektov. Na nenasilen 

način ţelita v spomeniku, kot brezizraznem obelisku nastaniti vse mogoče spomine in 

odzive. 

 

Konstantno izginjajoč nedokončan spomenik povečuje zavest o minljivosti, izginjanje 

spomenika pa poudari zavedanje o nereverzibilnosti časa in smrtnosti. Young (1994) 

dodaja, da je gesta smiselna, saj budi spomin na celotne generacije, ki so zaradi genocida 

izginile. Eden glavnih namenov Holokavsta je bil popoln izbris sledi in spomina svojih 

ţrtev. Brez grobov so ţrtve prisotne le še v spominu svojcev in bliţnjih ter njihovih 

potomcev, ki jih je spomin dosegel preko pripovedi. V tem duhu sta Gerzova ţelela 

zasnovati spomenik, ki za seboj pusti le tistega, ki se spominja in njegove spomine, ne pa 

tudi materialnih sledi.  

 

Young (1994) koncept primerja z Tinguely-jevo samo-uničljivo skulpturo. Med tem ko 

Jean Tinguely izziva idejo ali temelje skulpture, Gertzov izginjajoči spomenik izprašuje 

idejo monumentalnosti in v njej implicirano permanentnost. Umetniki kot je Tinguely so 

zasnovali koncept samouničljive skulpture kot upor proti nasilnemu art marketu, ki 

umetnine spremeni v suho naloţbeno vrednost. Upali so, da bo izginjajoče, propadajoče 

delo ostalo javno in postavilo publiko v pozicijo, ko skozi spreminjanje objekta dojema 
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nedokončnost in vlogo percepcije nedokončnosti, gledalčeva zavest ob spreminjanju pa 

postane del umetniškega objekta.  

 

Gerz meni, da ko umetniški objekt stimulira gledalčeve ideje, čustva in odzive, ti v 

gledalcu začnejo obstajati neodvisno od nadaljnjega stika z umetniškim objektom. 

Umetniški objekt zato lahko zamre, ker je naloga na nek način 'opravljena'. Ko spomenik 

doseţe aktivno spominjanje v ljudeh, postane nepotreben in lahko izgine. Gerz je zato 

prepričan, da nekoč spomeniki na splošno ne bodo več potrebni, ker bosta zavedanje in 

pozornost postala ţiva preko podob v spominu ljudi, s čimer ima v mislih ponotranjene 

podobe spomenika, ki sedaj sluţijo kot vir konstantnega spominjanja, spomenik pa tako 

postane sam spomin na odsoten umetniški objekt (Gerz v Young, 1994 :32). 

Na podoben način razmišlja Kryszstof Wodiczko pri projektu Bunker Hill Monument 

projection – Projekcija na spomeniku Bunker Hill. Wodiczko je na Nelsonov steber v 

Londonu projiciral sliko izstrelka in s tem opozoril na pozabljeno dejstvo, da je ta 

samoumevna struktura na trgu vojni spomenik, ki slavi vojne doseţke. V dojemanju 

opazovalca je tako dosegel prelom, ki sporočilo obdrţi v zavesti tudi, ko se projektor 

ugasne (Saltzman, 2006).  

 

S konceptom prostispomenika sta tudi Gerzova ustvarila performativno delo, ki začne 

oziroma vzpostavi dinamičen odnos med umetnikom, delom in opazovalcem, pri čemer naj 

ne bi noben od naštetih dominiral. S svojim egalitarnim konceptom naj bi omenjeni 

protispomenik ne le komemoriral antifašistične pobude ampak jo dejansko izvajal preko 

uničenja hierarhičnega odnosa med umetniškim objektom in opazovalcem. S tem ko vabi k 

'skrunitvi' oziroma prispevku občinstva, spomenik v očeh opazovalca postane poniţnejši. 

Opazovalec opusti navado, da mora do spomenika vzdrţevati spoštljivo distanco ali ga 

obravnavati kot dekor in tako spomenik demisitificira, ne obravnava ga več kot posvečen 

objekt in mu postane enak.  

Protispomenik na ta način zmanjšuje distanco med umetnikom in publiko, ki je skozi 

celotno zgodovino umetnosti umetno ustvarjena preko glorifikacije umetnine. Gerzova pa 

sta z moţnostjo vključevanja mnenj naključnih mimoidočih ţelela zmanjšati tudi svojo 

lastno avtoriteto, ki jo imata avtomatično kot avtorja. V tej izmenjavi med umetnikom, 

umetniškim objektom in gledalcem, občutek enotne vsemogoče avtoritete izgine, očiten pa 

postane avtorjev nazor, da umetnina (posebej spominski umetniški objekt) ne more biti 

samozadostna. Pri projektu gre za progresivno izmenjavo, ki na koncu izniči fizični objekt 

s ciljem za seboj pustiti aktiven spomin na vzpostavljen odnos. 

Avtorja poskušata jasno in ustrezno opozoriti na dejstvo, da se dogodki iz preteklosti lahko 

ponovijo, če se vsak posameznik ne zavzame za nasprotno. Poziv spomenika v Harburgu je 

bil vključevanje javnosti in zahteva, naj vsak posameznik pretehta svojo vlogo in 

pripravljenost v boju proti represiji. Dejstvo, da je spomenik prejel tudi neprimerne napise 
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pa potrjuje, kar večina tradicionalnih spomenikov Holokavstu poskuša prikriti namreč, da 

se del nemškega ljudstva še vedno ni ustrezno soočil s preteklostjo lastne drţave. Grafiti in 

antisemistični napisi na spomeniku dokazujejo, da je zavedanje in izraţanje dolţnosti in 

zavezanosti za boj proti fašizmu še vedno relevantna gesta.  

 

Avtorja sta zavrnila ponujeno lokacijo za spomenik v prijetnem okolju parka in ga raje 

postavila na vidno mesto v prometnem delu delavske soseske Harburg. V skladu s 

konceptom samonegacije protispomenika in z namenom, da se izogneta 

samopoveličevanju, sta se odrekla spomeniku v od vsakdanjega vrveţa odmaknjenem 

prostoru. Pribliţati sta ga ţelela soseski, ne pa ustvariti učinek spominskega zatočišča stran 

od urbanega ţivljenja. Izbrala sta trgovsko ulico enega Hamburških predmestij v katerem 

prevladuje nemški srednji sloj in turške skupnosti. Spomenik je lociran v neposredno 

bliţino trgovinskih izloţb, kjer se mu ljudje ne morejo izogniti, ko gredo po vsakdanjih 

opravkih (Mulholland, 2007). 

 

S svojo preprostostjo omenjeni spomenik zavrača celo vrsto konvencij spomeniške 

plastike. Njegov namen ni zadoščanje ampak provokacija. Ne ostane v permanentni obliki 

na enem mestu, temveč se spreminja in v končni fazi celo izgine. Ponikanje spomenika 

poteka po 1,5m odsekih. Če je sodelovanje obiskovalcev bolj aktivno, spomenik izgine 

hitreje. S participacijo gledalcev sta avtorja hotela preseči pasivnost in brezbriţnost, ki 

spremlja spomeniške plastike. Spomenik ne ostane v idiličnem obrobnem mirnem okolju 

ampak je postavljen v center dogajanja. Ne ostane nedotaknjen kot posvečen predmet 

ampak vabi k skrunitvi. Ne sprejme teţe spomina, kontemplacije in razmisleka temveč ga 

vrne obiskovalcem.  

Koncept deluje bolj, kot nekaj let trajajoča akcija ozaveščanja in spominjanja s pozivanjem 

k participaciji, kot pa permanentna postavitev. Namen avtorjev protispomenika je, da 

razburi, ne pa pomirja skupnost v kateri je postavljen. Danes je spomenik potopljen pod 

površino tal in viden le skozi majhno reţo. Njegova odsotnost je izjava, da spomenikov ne 

potrebujemo, če je spomin aktiven v nas samih.     

Gerzova se izrazita, da spomenik v Harbourgu simbolično vstane proti fašizmu preden spet 

izgine in tako poziva naj spomin ostane namesto njega. Obseg moči katerega koli 

spomenika, da vstane proti krivicam ali nepravičnosti pa je zares le simbolična. Young 

(1994) pravi, da se umetnikovo sporočilo vedno razblini v lastni simbolni gesti in postane 

impotentno, ker je odpor izraţen posredno. Odgovor avtorjev Protifašističnega spomenika 

v Harburgu na ta problem je aktivna vključitev gledalca pa čeprav se ta spet samo 

simbolično zaveţe, da se bo eventualno v prihodnosti uprl novi represiji.  
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10.3   Protispomenik Dammtor, Alfred Hrdlicka; Hamburg 1986 

Koncept protispomenika, ki sta ga zasnovala Gerzova se spopada z avtoritativnimi načeli, 

ki jih avtorja prepoznavata v vseh tradicionalnih spomenikih. Hrdličkov protispomenik, 

pravtako umeščen v center Hamburga pa si prizadeva nevtralizirati fašistični naboj 

konkretnega, obstoječega spomenika zgrajenega za časa nacistične vlade. Ta je bil 

postavljen leta 1936 blizu hamburškega botaničnega vrta pri Dammtoru, oblikoval pa ga je 

Richard Kuohl. Masiven kvader obstoječega spomenika iz granitnih blokov obkroţa friz, 

na katerem so reliefno s profila upodobljeni korakajoči nemški vojaki, uniformirano, drug 

ob drugem. V gotski pisavi značilni za napise Tretjega Rajha je napisano posvetilo v čast 

junakom Hamburškega drugega regimenta pehote 76, ki so padli na bojiščih od leta 1870-

71.  

Young (1994) ocenjuje, da spomenik kljub militarističnemu tonu in nacističnemu izvoru 

morda nebi dvignil toliko prahu, če ne bi bil na njem vgraviran verz Heinricha Lerscha: 

»Nemčija mora ţiveti, četudi moramo zato sami umreti.« (Young,1994:37). V povojnem 

razdejanju je bil spomenik skoraj edina nedotaknjena zgradba na območju, verz na njem pa 

je v vsesplošnem opustošenju izzvenel ţaljivo. Ko je protivojna naravnanost po letu 1945 

začela naraščati je spomenik postal tarča demonstrantov, ki so se nad njim znesli z barvo in 

relief poškodovali s kladivi in dleti. Young (1994) poroča, da je spor zaradi spomenika 

zanetil spopad med policijo in pripadniki Skinheadov, ko so v bliţini protestirale 

antifašistične skupine.  

 
Slika 16:76 Infantry Regimet memorial -  Spomenik 

Hamburškega Drugega regimenta pehote 76, Hamburg; Richard 

Kuohl, 1936 
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Kljub kontroverznosti pa so veterani regimenta, ki mu je spomenik namenjen, ob vznoţju 

nadaljevali s spominskimi slovesnostmi v čast padlim soborcem, mesto pa je poškodbe na 

spomeniku popravljalo, ga vzdrţevalo in odpravljalo posledice vandalizma. Ko je Radio 

Bremen pozval poslušalce naj spomenik ovijejo v stare cape je dogodek postal medijsko 

dobro pokrit TV happening in izzval neodobravanje pri krščanski demokratski stranki in 

veteranih, ki so si še vedno prizadeval spomenik zaščititi pred zavračanjem javnosti. 

Sčasoma je tudi mesto opustilo zaščito spomenika in ga ni več obnavljalo. Spomenik je 

tako ostal ujet med zavračanjem javnosti zaradi poveličevanja vojne in potrebo veteranov  

po prostoru, kjer se lahko spominjajo svojih soborcev in je z enako vztrajnostjo, kot je 

prestal bombne napade zaveznikov, uspel upreti tudi pozivom javnosti naj ga porušijo 

oziroma prestavijo na pokopališče Ohlsdorf k podobnim skulpturam (Young, 1994).  

Krščanski Demokrati so predlagali naj ostane vendar naj se preimenuje v Spomenik padlim 

vojakom vseh vojn in naj se ga 'uravnoteţi' ali 'nevtralizira' z ločenim spomenikom ţrtvam 

Nacizma na drugi lokaciji. Po mesecih diskusije so se mestne oblasti odločile, da pustijo 

»Nacistični spomenik« in postavijo sodobni protispomenik poleg njega. V ta namen je bila 

imenovana ţirija in razpisan natečaj na katerega se je odzvalo več kot 100 umetnikov in 

arhitektov. Predlog, ki ga je izbrala ţirija pa je spet naletel na neodobravanje splošne 

javnosti zaradi svojega ironičnega podtona.  

Koncept predloga, ki spominja na satirično karikaturo A. Paula Weberja predstavlja relief 

na bazi novega spomenika, na las podobni originalu, s to razliko, da pri novem konceptu 

upodobljeni vojaki ne korakajo v krogu ampak se v skupinah po štiri eden za drugim 

spuščajo v zemljo, v odprt grob. Eden izmed nasprotnikov predloga je bil tudi član ţirije, 

avstrijski kipar Alfred Hrdlička. Po pogajanjih se je ponudil, da sam zasnuje 

protispomenik. Osmega maja 1985, na štirideseto obletnico nemške kapitulacije je bil 

odkrit prvi od štirih predlaganih delov Hrdličkovega spominskega sklopa. Celotni sklop naj 

bi prevzel obliko zlomljene, deformirane svastike vendar pa je bila kompozicija premalo 

jasno zasnovana, zaradi česar nova struktura ne more konkurirati jasni in primitivni 

nacistični retoriki obstoječega spomenika  (Michalski, 1998).  

Prvi, od štirih delov z naslovom Hamburški ognjeni vihar je sedem metrov dolg in pet 

metrov visok zid, grobo odlit v bronu, ki simbolizira zoglenele tramove bombardiranega 

mesta. Skozi vrzeli v strukturi lahko vidimo obstoječi spomenik v ozadju, ki si ga je 

Hrdlička zamislil kot peti del novega spomeniškega kompleksa. Shirana figura, morda 

ţrtev bombnega napada ali preţiveli koncentracijskega taborišča sedi naslanjajoč se na zid. 

Umetnik vzpostavi kontrast med podobo zanemarjenih ostankov pogorišča in urejenimi 

konturami korakajočih vojakov v ozadju. Demonski red fašizma in podoba njegovih 

posledic si sedaj delijo skupni spominski prostor. Sočasno so vsi prizadeti – civilisti, 

preţiveli taboriščniki, vojaki – v tem spominskem prostoru vključeni v dialog. 

Povzročitelji vojne niso nevtralizirani s predstavitvijo vojnih ţrtev ampak so dodani k vsoti 

davka, ki ga terja vojna. Koncept ne zajema samo ţrtev koncentracijskih taborišč ampak 
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tudi anonimne smrti zaradi bombnih napadov ter vojake, ki so bili ubiti na bojiščih 

(Young, 1994).  

V drugem delu spomenika, ki ga je Hrdlička imenoval Podoba ženske, avtor opomni na 

vlogo ţenske v vojni, kjer so kot heroične daleč najpogosteje predstavljene moške figure. 

Umetnik je ironizirano povezal koncept nacistične idealizirane podobe ţenske z zdelano, 

poraţeno figuro zapornice v koncentracijskem taborišču. Na junaštvo ţenske avtor 

namiguje preko neheroične obravnave. Posebej je upodobljeno še trpljenje in smrt vojakov 

na fronti, kot kontrast odločnim korakajočim figuram na frizu prvotnega spomenika. 

Hrdlička vojake personalizira, jim doda značaj in jih izvleče iz anonimne mase vojske. S 

tem poudari, da posamezno trpljenje ni nič manjše, če se zgodi v skupini (Young, 1994).  

Planiran a ne zgrajen tretji del spomenika je posvečen preganjanju in uboju disidentov in 

članov upora. V roku je bil zgrajen spomenik le do polovice in mestna uprava ni bila več 

pripravljena dodatno financirati projekta. Po tem ko sta bila prva dva dela zgrajena je 

Hrdlička zahteval več sredstev za spomenik, ki pa nenadoma ni bil več zaţelen. Young 

(1994) ugotavlja, da nedokončani spomenik na nek način ravno zato predstavlja koncept 

nemškega vojnega spomenika: konstantno nedokončano in spreminjajoče se delo.  

Spomeniška debata in diskurz tako postaneta oblika spomeniške dejavnosti, ki tako nikoli 

ni razrešena, večno v stanju spreminjanja. Od samega začetka se je tudi omenjeni 

protispomenik poskušal vzpostaviti predvsem kot dialog z ţe obstoječim objektom. Young 

(1994) v tem prepoznava razpravo, ki se ne more iziti v prid nobene od vpletenih strani. 

Hrdlička je s spomenikom poskušal doseči provokacijo, ki bi presegla tradicionalne 

spomeniške simbole kot je venec, ţara ali okrašena spominska tabla in izhajl iz trenja med 

spomenikom in njegovo okolico. Z znova odprtim konfliktom spomenik preprečuje 

samozadovoljnost in zapiranje zgodovinskega poglavja in tako vzdrţuje spomin. 
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Slika 17: Protispomenik Damtor (Detajl 1), Hamburg; Alfred Hrdlicka, 1985 

 

 
Slika 18: Protispomenik Damtor (Detajl 2), Hamburg; Alfred Hrdlicka, 1985 

 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             47 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

 
Slika 19: Protispomenik Damtor, Hamburg; Alfred Hrdlicka, 1985 

 

 

10.4 Disruption of Public space - Prekinitev v Javnem prostoru, Norbert Redermacher, 

Neukölln Berlin, 1992 

Do sedaj omenjenih primerom protispomenikov Redermacherjev koncept formalno ni 

podoben, se pa z njimi konceptualno ujema preko izginjajočega značaja in integracije 

pisnih sporočil publike. Spomenik je bil predstavljen v Berlinu, v soseski Neukölln na 

mestu bivše tovarne registrskih blagajn in pozneje podruţnice delovnega taborišča 

Sachsenhausen. Nacistične zgodovine območja v današnji fizični podobi prostora ni več 

moč slutiti. Spomeniški koncept zato predvideva, da pešci, ki se sprehajajo po ulici 

Sonnenallee mimo športnih igrišč, kjer so včasih stale taboriščne barake sproţijo svetlobni 

snop, ki projicira besedilo z zgodovinskimi podatki o območju in njegovi preteklosti. 

Projekcija se pojavi vsakič, ko jo prečka mimoidoči. Najprej se lesketa v krošnjah dreves 

ter se spusti na ţičnato ograjo, ki obdaja območje preden se spusti na tla, kjer jo lahko 

jasno razberemo. Po eni minuti se počasi zamegli in izgine. Redermacher s to potezo ni 

ţelel preurediti prostora ampak le dodati element, ki bi ljudi spodbudil, da območje 

zaznajo na nov način. Tudi druga njegova dela imajo značaj neintruzivnih a domiselnih 

objektov, ki se smiselno vtkejo v okolico in mimoidoče opomnijo na izredne in posebne 

pomene na videz banalnih prostorov. Zaradi javnega značaja tovrstne umetnosti je ta 

neponovljiva v galerijskem prostoru in se na ta način upira komercializaciji. 

Enako kot protispomeniku Gertzovih je tudi Redermacherjevemu projektu namenjeno 

večno spreminjanje. Projicirano se nikoli ne ponovi. Poleg tega različna obdobja dneva, 

večer, različni letni časi in spreminjajoče se vremenske razmere ter udeleţenci 
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zagotavljajo, da niti dve projekciji nista popolnoma enaki. Ko je na krajino projiciran tekst, 

se njena nova podoba zadrţi v gledalčevem spominu in nikoli ni več videna na enak način. 

Na podoben način prej omenjeni Wodiczkov projekt (glej str. 41) projiciranih podob na 

spomenike, gledalca sooči z reinterpretacijo dobro znane obstoječe strukture iz 

vsakdanjega ţivljenja.   

Redermacher je povabil osnovnošolce in dijake naj raziščejo zgodovino območja in dodajo 

svoj tekst na projekcije. S to gesto je ţelel vključiti nove pomene in mlajše generacije ter 

tako neposredno omogočiti participacijo, ki naj bi bila sicer posredno sestavni del vseh 

spomenikov. Vsi spomeniki so namreč odvisni od soočenja opazovalca, četudi je ta z njimi 

soočen nenamerno. Prostor sam se ne more spominjati, udejanjanje spomenika je zato 

odvisno od projekcije spomina preko opazovalca na prostor. Zato, kljub temu, da 

Redermacherjev spomenik publiko vključi nepričakovano ali celo nezavedno, vendar ni 

pasiven. Zasidra se v gledalčeve misli; tudi, če se ga mimoidoči namerno izogne, to stori 

kot odziv na spomin. Spomniti se mora, kaj je tisto, kar ţeli pozabiti trdi Young (1994). 

Do postavitve inštalacije leta 1992 ni bilo na območju nobene sledi o tem, da je bil prostor 

v preteklosti rabljen v kak drug namen, kot pa za športno igrišče. Del zgodovine, ki ga 

projekcija razčlenjuje pa se začne z letom 1941, ko je nemška poslovalnica ameriškega 

podjetja National Cash Register Company kupila ozemlje 181-89 Sonnenallee, kot del 

medvojne ekspanzije. Posel je porasel tudi zaradi novoodprte tovarne oroţja v Neuköllnu. 

Na eni strani zemljišča je stal industrijski obrat, na drugi pa barake za prisilne delavce. 

Med leti 1942-44 je tu delalo okrog 800 ţensk iz Poljske, Sovjetske Zveze in Francije. 

Avgusta 1944 pa so tja naselili okrog 500 judovskih ţensk iz geta Lotz, ki so jih pripeljali 

iz Sachsenhausna in tako je območje postalo podruţnica tega koncentracijskega taborišča. 

Ko se je vojna končevala so jih rešili pripadniki Švedskega rdečega kriţa. 

Leta 1945 je Rdeča armada razstavila obrat in ga poslala v Sovjetsko Zvezo. Čez nekaj let 

pa so na istem mestu spet postavili tovarno blagajn in jih do 60. let uspešno izvaţali po 

celem svetu. Ko so tovarno spet podrli je na njenem mestu nastalo športno igrišče. Od 

prvotne podobe območja je tako ostala le še enaka tri metre visoka ograja, edina fizična 

referenca na prejšnjo rabo prostora. Redermacherjeva gesta, da s spominsko inštalacijo 

prostorsko ničesar ne spremeni, nosi sporočilo ali priznanje, da zgodovina območja 

vključuje tudi pozabljivost oziroma počasno ugašanje spomina na dogodke in izginjanje 

njihove fizične sledi ob tem komentira Young (1994). 
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Slika 20: Disruption of Public space - Prekinitev v Javnem prostoru, 1. 

različica projekcije, Norbert Redermacher; Neukölln Berlin 1992 

 

 
Slika 21: Disruption of Public space - Prekinitev v Javnem prostoru, 2. 

različica projekcije, Norbert Redermacher; Neukölln Berlin 1992 
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10.5   Aschrott-Brunnen Monument - Aschrott-Brunnen Spomenik, Horst Hoheisel; 

Kassel 1987 

 

Aschrott-Brunnen Monument je umeščen na mesto nekdanjega vodnjaka pred mestno hišo 

v Kasslu, katerega pokrovitelj je bil judovski podjetnik Sigmund Aschrott v začetku 

dvajsetega stoletja. Vodnjak piramidne oblike je bil zgrajen leta 1908, po načrtih arhitekta 

Karla Rotha. Zaradi njenega izvora so leta 1939 Nacisti fontano odstranili. V spomin 

pribliţno 3000 kasselskim Judom, ki so bili odpeljani v taborišča ter v spomin judovskim 

dobrotnikom, kot je bil Aschrott je leta 1980 Zdruţenje za ohranitev spomeniške dediščine 

začelo proces obnovitve fontane oziroma njene nadomestitve s spomenikom. V tem času  

skoraj nihče ni več ni vedel, da razlog njenega propada niso bili zavezniški bombni napadi 

(Michalski, 1998).  

Mesto Kassel je v pozvalo umetnike naj pretehtajo moţnosti za rekonstrukcijo Aschrott-

Brunnen fontane ali obliko vzdrţevanja in predstavitve njenih ostankov. Nemški umetnik 

Horst Hoheisel je podal mnenje, da nobena od obeh moţnosti ne zadosti ustrezno namenu 

postavitve spomenika. Po njegovem mnenju je rekonstrukcija spomenika neprimerna, ker z 

ničemer ne problematizira dogodkov, ki so privedli do njenega uničenja. Sporočilo takega 

pristopa bi bilo, da so posledice nasilja odpravljene, kar spodbuja občutek, da lahko javnost 

nanj mirne vesti pozabi. Nič manj Hocheisel ne obsoja ideje o postavitvi le enega 

fragmenta uničene fontane. Tako potezo označuje kot dekorativno laţ, ki nakazuje 

uničenje o katerem pa javnost ne razmišlja kritično (Young, 1994). Kot razmislek na ta 

vprašanja je zasnoval betonsko izvotljeno kopijo originalne fontane in jo za nekaj časa 

razstavil v pokončni poziciji na glavnem trgu pred mestno hišo v Kasslu. Potem pa je 

rekonstruirano fontano obrnil v zemljo, kot njeno votlo inverzijo, na mestu, kjer je v 

začetku stoletja stal neo-gotski original. Steklo poloţeno čeznjo odkriva globino 12 metrov 

(seţe globoko v podtalnico), z odprtino v katero se steka voda, njen zvok pa na daleč 

opozarja na spomenikovo prisotnost. Spomenik je označen z bronasto spominsko tablo, ki 

prikazuje podobo prvotne fontane in vsebuje podatke o njenem izginotju.   

Ko je bila Aschrott-Brunnen fontana leta 1939 uničena so njene ostanke odstranili in 

pustili le prazen bazen z vodo in bazo. Dve leti pozneje so se začele deportacije kasselskih 

Judov; več kot 3000 jih je bilo ubitih v koncentracijskih taboriščih. Leta 1943 so preostali 

bazen z vodo zasuli z zemljo in vanj posadili roţe, meščani pa so ga začeli imenovati 

»Aschrottov grob«. V 60. Letih so bazen spet spremenili v fontano, vendar brez piramide. 

Takrat se je le malo prebivalcev Kassla še spominjalo njegove prvotne podobe (Michalski, 

1998).      

Horst Hoheisel je ob predstavitvi koncepta povedal, da je s postavitvijo ţelel ustvariti 

učinek rane v prostoru in odpreti vprašanja o zgodovinskih dogodkih v zavesti prebivalcev 

Kassla. Young pravi »Ko stojimo na spomeniku in so naše misli prikovane na hrumeč zvok 
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fontane pod našimi nogami, se zavemo da smo sami postali spomenik.« (Young, 1994: 46) 

Obiskovalec ostane edina pokončna struktura na praznem mestnem trgu.    

Avtor poskuša soočiti ljudi s spominom preko opominjanja na odsotnost stare ne pa z novo 

strukturo ter tako razkriva zgodovino prostora. Njegov cilj je sicer bil rekonstrukcija 

fontane vendar na način, ki izgubo, praznino in bolečo preteklost, ki jo je mesto začelo 

pozabljati spet obudi. Preprosta rekonstrukcija ali kopija fontane, pravi Hoheisel bi izraţala 

sporočilo, da je krivica popravljena. Na nalogo se je odzval drugače ker se je ţelel izogniti 

podajanju odrešilnega sporočila, odveze ali tolaţbe. V prepričanju, da tragična usoda 

fontane in kasselskih Judov, ne more biti olajšana ali omehčana s spomenikom, ki je 

blaţilen ali estetsko prijeten, zanj inverzija fontane ni spomenik ampak podstavek, ki vabi 

mimoidočega naj poišče spomenik v svoji zavesti.  

Umetnik je torej ţelel narediti izgubo vidno preko zaznave praznine, na mestu, ki je ga je 

nekoč zasedal kulturni spomenik. Namesto, da bi iskal nove razlage, alegorije ali 

interpretacije tega, kar je bilo izgubljeno, se sooča z izgubo preko reprezentacije 

izginevanja forme. Reflektivno dojemanje praznine in negativne, nenadomestljive 

strukture, ki odmeva spomin tega, kar je bilo izgubljeno je uspešnejše kot pa vztrajanje na 

dejstvih, trdi Hoheisel in dopušča moţnost, da se spomenik nekoč spet postavi na njegovo 

pozicijo nad površino zemlje. Kar pa bi se lahko zgodilo le, če bi nemška javnost dosegla 

globlje razumevanje pomena Holokavsta, meni avtor (Hocheisel cit. po Young, 1994). 

Tako, kot Gerzova ali Redermacher se tudi Hocheisel posluţuje spominskega koncepta, ki 

se izogne fizični prisotnosti spomenika z namenom, da ljudje spomin najdejo v njih samih. 

 
Slika 22: Aschrott-Brunnen Monument - Aschrott-Brunnen Spomenik, 

Kassel; Horst Hoheisel; 1987 
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Slika 23: Maketa in postavitev Aschrott-Brunnen spomenika Kassel; 1987 

 

 

10.6   Memorial to the Mudered Jews of Europe – Spomenik Umorjenim Judom v 

Evropi, Peter Eisenman; Berlin, 2005 

 

Eden novejših in odmevnejših spomenikov, tako zaradi svoje velikosti kot tudi forme je  

berlinski Spomenik Umorjenim Judom v Evropi. Petnajst let po padcu Berlinskega zidu in 

zdruţitvi obeh Nemčij se nemška javnost še vedno boleče in včasih defenzivno sooča z 

nacistično zapuščino. V Berlinu je ustvarjalnost pri zdruţitvi in obnovi nekoč opustošenega 

mesta najbolj očitna. Ta se odraţa tudi pri spomeniški dejavnosti in z njo povezanim 

umetniškim iskanjem.  

Predlog arhitekta Petra Eisenmana obsega 2711 v vrste urejenih betonskih stebrov, pod 

katerimi se tla strmo spuščajo ustvarjajoč tesnobni občutek, ki referira na grozote 

Holokavsta brez zatekanja k sentimentalnosti. Avtor spomenika s tem postavi tezo, da je 

abstrakcija pri obravnavanju travmatičnih in zapletenih zgodovinskih situacij ter 

spopadanjem z moralnimi konflikti, ki se porajajo v senci medvojnih dogodkov 

učinkovitejše orodje kot pa alegorija ali simbolizem (Ouroussoff, 2005).  

Lokacija spomenika je smiselna, saj je bilo v času vojne območje administrativni lokus 

Hitlerjevega morilskega aparata; njegova kanclerska palača je bila nekaj sto metrov 

juţneje, bunker pa pod današnjim bliţnjim parkiriščem. Spomenik pokriva 22.000 

kvadratnih metrov v centru Berlina. Ţe s svojo mogočnostjo je dvignil veliko prahu med 

tistimi, ki se zavzemajo za primerno počastitev ţrtvam Holokavsta in tistimi, ki so 

prepričani, da se je Nemčija ţe dovolj obremenjevala s krivdo. Eisenman ne dopušča 

moţnosti, da bi se spomin na Holokavst zaprl v preteklost in poskuša raziskati tenzije, ki 

jih ustvarja z njim povezan diskurz. Mreţa, ki konstruira spomenik, se lahko bere kot 

podaljšek okoliških ulic in izzove evokacijo na rigidno disciplino in birokratski red, ki je 

navsezadnje omogočal sistematičen, skoraj desetletje trajajoč genocid. Betonski kvadri so 
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očitna referenca na nagrobne kamne. Spomenikova osrednja tema je proces, ki v danem 

momentu omogoči, da se v človeški druţbi zlo in kratenje človekovih pravic sprejema kot 

del normalnih okoliščin (Ouroussoff, 2005).  

Rastoča piramida odločitev, ki vodijo kolektiv v najbolj krvoločna dejanja postane 

neobvladljiva. Posameznik se spušča globlje in globlje v tesnobno območje iz katerega ne 

najde izhoda in ki ga na prvi pogled, ko se je situaciji pribliţal nikakor ni mogel 

pričakovati ali predvideti. Podobno izkušnjo doţivi naključni obiskovalec, ko od daleč 

zagleda maso stebrov, ki ga povlečejo vase in se spusti med ozke reţe med njimi ter še ne 

ve, da se bodo tla po njegovi nogami neustavljivo spuščala dokler ne mogel videti ničesar 

drugega, kot le majhen košček neba. Tlakovana površina tal se neenakomerno nagiba. 

Hreščanje gramoza pod nogami postane intenzivno in odmeva, dvigajoči se stebri, ki se 

rahlo nagibajo zaradi neravne površine pa ustvarjajo grozeč občutek. Vtis je nemogoče 

dojeti preko fotografij in je lahko razumljen le preko izkušnje spomenika kot fizičnega 

prostora. 

Nobena jasna bariera spomenika ne oddeljuje od urbanega okolja, ki ga obkroţa, najniţji 

stebri pa se dvigajo do višine običajnih parkovnih klopi. Na zahodni strani je nekaj lipovih 

dreves razpršenih od roba spomenika v notranjost med stebre. Na drugih mestih se 

miniaturni stebri širijo v pločnik, mimoidoči lahko stopijo nanje. Berlinčani in turisti sedijo 

na stebrih, skačejo z enega na drugega, se sončijo, igrajo. Neprizadetost vsakdanjega 

ţivljenja za enega najhujših grozodejstev v zgodovini je ironično poudarjena. Opozarja na 

eno najbolj tragičnih lekcij zapuščine Holokavsta, namreč človekovo sposobnost, da otopi 

svoja čustva in postane neobčutljiv za trpljenje drugih. Ko se spustimo v notranjost 

spomenika se sčasoma tudi nanj privadimo. Obiskovalec ostane znotraj betonskih stebrov 

sam s spomini na zunanje ţivljenje. Šele ko se spet vrne na površje, v vsakdanje ţivljenje 

občutek izkušnje spomenika postane jasen. Michalski (1999) ugotavlja, da je za spomeinke 

od 80. let dalje značilno razetzanje v prostor, ki omogoča, da spomenik prehodimo, kot 

neke vrste ritual. Spominsko obeleţje dojamemo preko izkušnje prostora, ki ga spomenik 

gradi. Hkrati ti spomeniki pogosto postanejo del urbanistične uredtive, podobno kot v 

primeru Vietnam Veterans Memoriala – Spomenika Veteranom Vietnamske Vojne (glej str 

55). 

 

Eisenman je ob tem dejal, da je bil njegov cilj pri oblikovanju spomenika izogibanje 

sentimentalnosti. Ni ţelel učinka, ko pretreseni obiskovalci ob izkušnji zaihtijo in odidejo z 

občutkom čiste vesti. Namesto tega poskuša obuditi izkušnjo brezizhodnosti in strahu ter 

opozarja na to, da parametri krivde niso lahko definirani in poleg storilcev vključujejo tudi 

tiste, ki so bili priče zločinov in vendar niso ničesar ukrenili; ki so pogledali stran in 

nadaljevali vsakdanje ţivljenje. Poudarja, da naša skupna odgovornost ne more biti spretno 

odpravljena s sočutjem. Groţnja genocida se nadaljuje (Eisenman cit. po Ouroussoff, 

2005).  
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Prvotno je avtor ţelel iti z intervencijo korak naprej in dovoliti obiskovalcem, da izraţajo 

mnenja na stenah stebrov, podobno, kot pri Gerzovem spomeniku v Harbourgu (glej str. 

37) vendar je bil njegov predlog zavrnjen zaradi strahu pred skrunitvijo. Stebri so bili 

nazadnje prevlečeni s snovjo, ki onemogoča grafitanje. Zaradi previdnosti je bil zavrnjen 

tudi Eisenmanov predlog, da bi informacijski center umestili v bliţnji bunker Josefa 

Goebbelsa. Tudi tej odločitvi je botroval strah, da bi območje postalo zbirališče Neo-

nacistov (Ouroussoff, 2005).  

Informativni center je umeščen v kletne prostore na vzhodnem robu spomenika in prikaţe 

zgodovino tragičnih dogodkov z navajanjem dejstev ter razstavljenimi osebnimi predmeti 

ţrtev. Betonski kasetiran strop ponavlja vzorec spomenika nad njim in evokira občutek 

grobnice. Prvotni strahovi, da spomenik ne bo ustrezno prikazal dejstev so bili odveč. Tiha 

prisotnost grozeče strukture, ki se razteza čez celoten kare mesta in njegova močna 

prezenca vtkejo zavedanje o tragični zapuščini Holokavsta v vsakdanje ţivljenje na način, 

ki ga navajanje dejstev in informacij ne zmore saj nas prisili, da se zavemo relevantnosti  

lekcij preteklih izkušenj za pravičnejšo sedanjost.    

 

 
Slika 24: Memorial to the Mudered Jews of Europe – Spomenik Umorjenim 

Judom v Evropi, Peter Eisenman; Berlin; 2005 
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Slika 25: Detajl spomenika; Memorial to the Mudered Jews of Europe – 

Spomenik Umorjenim Judom v Evropi, Peter Eisenman; Berlin; 2005 

 

 

10.7   Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne, Maya 

Lin, Washington  1982 

Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne v Washingtonu so 

iz svojega sklada plačali in postavili veterani vietnamske vojne. Odkrit je bil leta 1982. 

Koncept za spomenik je bil izbran izmed 1400 obravnavanih anonimnih predlogov, 

zmagovalka pa je bila Maya Lin, Američanka kitajskih staršev, ki je takrat končevala študij 

arhitekture na univerzi Yale. Kriterij po katerem so bile oblikovne rešitve izbrane so: 

refleksivni in kontemplativni karakter zasnove, skladnost z območjem in njegovo okolico, 

prostor za vseh 58,132 imen ţrtev ter zahteva naj spomenik ne izraţa nobenih političnih 

izjav o vojni. Zasedal naj nebi več kot dva akra območja (Rowlands, 1999).   

Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne sestavlja plitek vrez 

v obliki črke “v” v travnato površino, ki je situirana med dvema pomembnima ameriškima 

nacionalnima simboloma demokracije, Lincoln Memorialom – Spomenik Lincolnu in 

stavbo Kongresa Zdruţenih Drţav Amerike. Spomenik referira na zgodovino vračajočih se 

veteranov, ki v luči protivojnih protestov in druţbenega zanemarjanja ostaja 

problematična. Na zglajeni površini črnega kamna so vpisana vsa imena vojakov, ki so 

izgubili ţivljenje ali bili pogrešani v spopadih med leti 1959 in 1975. Prvo in zadnje ime se 

stikata v centru spominske plošče. Odbojna površina, ki zrcali obraze obiskovalcev 

opominja na vlogo posameznika v odnosu do vojne in ravnanjem z njeno zapuščino, tako 

preţivelih kot umrlih. Ob siceršnji brezbriţnosti do te tematike, so kontroverznosti okrog 

spomenika, ob njegovi postavitvi delovale kot katarza, dialog pa kot prenašanje travme v 
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spomin. To je spomenik dosegel s svojo minimalistično formo, ki zavrača idealiziran jezik 

alegorije in repliciranja socialnih hierarhij (Milles, 1997). 

Steni črnega granita se spuščata v zemljo pod kotom 125 stopinj in se raztezata preko 

150ih metrov, kraka sta v liniji z Washington Monumentom – Spomenikom Washingtonu in 

Lincoln Memorialom – Lincolnovemu Spomeniku. Obiskovalci se postopoma spustijo tri 

metre v vreznino v zemlji in se po drugem kraku spet vrnejo na površje. Imena so 

navedena kronološko glede na dan smrti, navajanje le teh ne poseduje edinstvenosti, ki bi 

kazala na to, da so bila ţivljenja izgubljena v konkretnih posameznih dogodkih, niti niso 

zaznamovana kot ţivljenja ţrtvovana za časten vzrok.  

Ţe od naznanitve zmagovalnega koncepta dalje so se vrstile kritike na račun tedaj 

kontroverznega, minimalističnega, dozdevno neheroičnega stila. Pojavila so se tudi 

opaţanja, da je Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne na 

različne načine inverzija ostalih spomenikov na tako-imenovanim Washington Mallu, 

zelenici pred Kapitolom. V nasprotju s spomenikoma Linkolnu in Jefferssonu, ki se 

dvigata nad horizont je slednji vrezan v zemljo in se vanj spustimo, ne pa povzpnemo. Črni 

granit je nasprotje tradiciji uporabe belega marmorja za vojne spomenike. Imena so 

vpisana od vzhoda proti zahodu, spomenik pa je obrnjen na jug.  

Rowlands (1999) komentira, da se spomenik dobesedno bere od teme proti svetlobi in 

simbolično od smrti proti obnovi ţivljenja. Primerja z Linkolnovim, ki mu stoji nasproti in 

je bil postavljen 60. let po atentatu na tedanjega predsednika. Spomenik je bil postavljen 

modernemu junaku v klasičnem antičnem slogu in v skladu z grško tradicijo heroja, ki 

umre za ideale in s tem pridobi nesmrtnost. Referira tudi na krščansko zapuščino umiranja 

za očiščenje grehov drugih. Ker je postavljen v velikem časovnem razmaku od dogodkov, 

ki jih obeleţuje pa nima več funkcije celjenja temveč dolţnost selektivnega spomina izvora 

nacionalne identitete, dodaja Rowlands (ibid.). 

Nasprotno je bil Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne 

zgrajen le osem let po koncu vojne, brez drţavne podpore. Odprl je diskusijo o sposobnosti 

spomenika, da pomaga celiti čustvene rane, ki jih je prizadejala izkušnja vojne. Kritike 

rešitve Maye Lin se nanašajo predvsem na ambivalenco do dogodka, ki jo s svojo odprto 

formo spomenik izraţa, kar je bil tudi cilj zasnove. Avtorica sama pa še dodaja, da je bil 

njen namen ponuditi Američanom moţnost razumevanja izgube in katarzični proces 

celjenja (Rowlands, 1999).  

Poudarjena ambivalentnost spominske forme se sklada z odnosom do veteranov, ki so bili 

nerazumljeni tako s strani protivojnih aktivistov, kot tudi drţave. Vrez v zemljo je gesta, ki 

postavi spomenik v zgodovinski kontekst. Fizična brazgotina, nezaceljena rana se kaţe tudi 

v načinu, kako je bil spomenik izveden. Travne površine, ki so jih poškodovali z 

implementacijo spominskih plošč niso sanirali in so ostale kot brazgotine v zemlji, preden 

se je vegetacija spet zarasla. Ta učinek je bil nameren in Linova ga razloţi z mislijo, da je 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             57 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

bolečina ob smrti in izgubi brazgotina, ki se počasi zaceli vendar nikoli popolnoma ne 

izgine (Saltzman, 2006) . 

Vietnam War Memorial je kljub začetnemu nasprotovanju danes izjemno priljubljen. 

Ljudje se čutijo svobodne, da na tem prostoru izraţajo čustva ţalosti, se dotikajo imen, 

puščajo osebne predmete, fotografije in pisma. Prostor spomenika si prisvajajo, kar je, če 

ţe ne spodbujano, vsaj omogočeno s samo obliko zasnove. Imen, ki so navedena ne 

moremo brati le beţno, od daleč, moramo se pribliţati in uzreti svoj odsev, ki se plasti čez 

napisana imena na zglajeni granitni plošči (Michalski, 1998). Ta nemonumentalni, 

individualiziran pristop zanika moţnost obstoja brezčasne, numinozne podobe, ki se ji 

morajo gledalci podrediti. Kljub minimalističnem slogu in modernistični arhitekturni 

zapuščini, se spomenik uspe pribliţati posamezniku. S tem je drugačen od rešitve Reachel 

Whiteread za Judenplatz Holocaust Memorial - Spomenik žrtvam Holokavsta na Dunaju 

(glej str. 33), ki je po likovnem jeziku podoben, ne uspe pa neposredno vplesti 

mimoidočega posameznika v proces spominjanja, saj še vedno obstaja le kot oddeljen 

objekt v prostoru. 

Ambivalenca, ki jo izraţa spomenik Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojne je predvsem povezana z dejstvom, da narod ni »posvojil« umrlih v 

vietnamski vojni s tem pa se čustveno nelagodje ni zaprlo, ni prišlo do zaključne faze 

ţalovanja. Gradnja spomenika veteranom zato predstavlja dolg naroda vietnamskim 

vojakom, ki je odklonil čaščenje njihovega ţrtvovanja, s tem ko ni, kot pri drugih podobnih 

dogodkih prevzel vloge krvnika, pravi Rawlands (1999). Vietnam Veterans Memorial – 

Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne izraţa dvom med tem, ko Lincolnov spomenik 

predstavlja zaprto in razrešeno zgodbo nacionalne figure. Vietnam Veterans Memorial – 

Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne namiguje na dileme, kot je problematiziranje 

vojne same, povezovanje le te z nesmiselnim ţrtvovanjem in postavlja vprašanje kdaj in s 

kakšnim namenom naj bi Američani sploh vstopali v oboroţene spopade (Rowlands, 

1999). Strukturna inverzija črnega materiala namesto belega, usek v zemljo, namesto 

dvigajočega se templja, abstrakcija namesto realistične figure, artikulirajo ta diskurz in 

pomanjkanje ţelje, da bi preteklost razrešili in pozabili (Salzman, 2006).  

Spomenik je bil uspešen v zagotavljanju »terapevtske rešitve«, pravi Rawlands (1999), ne 

pa tudi pri triumfalnem slavljenju heroizma tistih, ki so umrli. Kritiki so poudarjali, da tega 

abstraktni modernizem ne zmore, zato so kmalu po odkritju spomenika ta domnevni 

manjko ţeleli nadomestiti s tremi realističnimi figurami vojakov. Namestili so jih 45 

metrov stran od spomenika, pozneje pa še zastavni drog in figuro skupine medicinskih 

sester. Vendar tudi s tem dodajanjem elementov kompleksu spomenika ne doseţejo 

pomirjujočega razrešenega spominjanja, ki je prisoten pri Lincolnovemu spomeniku. 

Slednji učinek pa navsezadnje tudi ni bil avtoričin namen, čeprav se del javnosti in vodilne 

politike vedno znova vrača k tradicionalnemu zapiranju travmatičnih dogodkov in pomaga 
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legitimizirati ponavljanje grozodejstev, ţelja, da bi vojne popolnoma izginile pa očitno še 

ni dovolj močna. 

Rowlands (1999) v tem kontekstu trdi, da se spomeniki razlikujejo v načinu kako narativno 

izraţajo moralistične trditve, z namenom oprati se bremena krivde ali poudariti določen 

vidik stvarnosti. Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne pa 

je zgodovina, kolikor je le mogoče, podana brez moraliziranja in narativnosti. Ponudi 

seznam kronološke sekvence in jo arbitrarno zapre (Abramson cit. po Rowlands, 1999). 

Avtorica pa se poskuša izogniti narativnosti kronista, ki bi upravičil vojne dogodke, jih 

prikazal kot objektivne in narejene z razlogom. Minimalizem se bolj kot v formi, kaţe v 

načinu podajanja informacije, ki je grob in birokratski ter poda seznam smrti nevtralno, kot 

naključja. Rowlands celo komentira: »Imena bi bila lahko tudi ţrtve prometnih nesreč.« 

(Rowlands, 1999:140). 

Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne je v primerjavi z 

nasproti mu stoječim Lincolnovim spomenikom, veliko manj spravljiv in odpira boleča 

vprašanja odnosa druţbe do veteranov. Vendar pa podobno kot Lincolnov spomenik, ki ne 

omenja problematike suţnjev, tudi Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojne ne omenja vietnamskih civilnih ţrtev ali socialnih neenakosti skritih v 

reprezentaciji ameriških ţrtev, opozarja Rowlands (ibid.). Kljub temu se omenjeni 

spomenik še danes pojavlja kot osrednje delo v večini prispevkov na temo spomeniške 

umetnosti, ki se upira politiziranju spomina ter velja za eno najbolj izvirnih rešitev, saj je 

avtorici uspelo zadostiti potrebam in ţeljam publike pri kateri je spomenik zelo priljubljen 

in hkrati ohraniti politično nevtralnost ter zvestobo sodobnemu umetniškemu diskurzu. 

 
Slika 26: Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske 

Vojne, Maya Lin; Washington 1982 
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Slika 27: Detajl: Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojne, Maya Lin; Washington 1982 
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11   ZAKLJUČEK 

11.1   MINIMALIZEM, INVERZIJA IN OZNAČEVANJE IZGINULEGA 

PROSTORA 

 

V sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja se je občutek, da status političnega javnega 

spomenika postaja nesmiseln, izrazil tudi v novi umetniški formi. Pojavilo se je nekaj 

novih spomeniških konceptov, ki se poigravajo z neopaznostjo oziroma skritostjo objekta, 

kot način refleksije pojmovanja spomenikov. Iz tega iskanja izhaja tudi utopična ideja 

»nevidnega, ali izginjajočega spomenika«, ki jo je v svojih delih poskušal opredmetiti 

predvsem nemški umetnik Jochem Gertz v delih kot sta The Harburg Monument Against 

Fascism - Protifašistični spomenik v Harburgu (glej str. 37) in 2146 Stones - Monument 

against Racism – 2146 Kamnov – Protirasistični Spomenik v Saarbrücknu (glej str 66.). 

Gerz zagovarja tezo, da ko se spomenikovo sporočilo preko vizualne podobe zasidra v naši 

zavesti, spomenika samega kot fizične strukture v prostoru ne potrebujemo več (Gerz cit. 

po Young, 1994).  

 

Vidnost in prepoznavnost je bila do tedaj predpogoj za obstoj javnih spomenikov. Ti se 

zato značilno dvigajo nad površje in izstopajo na horizontu. Neviden ali pod površje 

obrnjen spomenik ali označevalec zato predstavlja negacijo 2500 letne vizualne zapuščine. 

Pojav te kategorije v umetnosti predstavlja ukinitev norme spomenikov v njihovi 

tradicionalni pojavnosti (Michalski, 1999). Zgodovino tega umetniškega procesa Michalski 

(1999) sledi, nazaj v začetek 20. stoletja, ko je Apollinare predlagal spomenik poetu 

Croniamantalu v obliki podzemne strukture v gozdu Meudon. Odprtina v zemlji je bila 

oblikovana po pesnikovi podobi. Pozneje je Picasso ta koncpet povzel pri zasnovi Wire 

construction - Žičnata konstrukcija, ko je snoval spomenik Apollinaru in s tem ţelel 

podeliti formo praznini in manjku. Predlog je bil zaradi drzne zamisli zavrnjen.  

 

Heinrich Tessenow, avtor ureditve notranjosti stavbe Neue Wache v Berlinu, kot vojnega 

spomenika, se poigrava s podobno zamislijo in sicer s konceptom votline, odprtine, temne 

kaverne, kot ekspresija vojne in njenih ţrtev. V Neue Wache  (glej str. 27) stoji skulptura v 

zatemnjeni spominski dvorani, pod odprtino v stropu. Svetlobni snop dozdevno povezuje 

pekel in nebesa, čeprav avtor ne izrazi načrtno nobene simbolike, ustvari le votel 

neopredeljen prostor. Apollinarova prvotna ideja v zemljo obrnjene figure pa se ponovi v 

šestdesetih letih, ko je Pop umetnik Claes Oldenburg predlagal Podzemni spomenik za 

ameriškega predsednika J.F.Kennedyja - v zemljo obrnjeno figuro v velikosti Kipa 

svobode. Pozneje umetnik Timm Ulrichs koncept nadgradi pri podzemnem spomeniku in 

nagrobniku samem sebi, kjer odlitek svoje figure zakoplje v zemljo z glavo navzdol, pri 

čemer ostanejo podplati edina točka na površju (Michalski, 1999).  
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Ključni koncept, ki se odraţa v teh umetniških iskanjih je nevidnost in negativna forma. 

Kot taki se povezujeta s filozofsko in estetsko debato na temo komemoracije vojnih 

zločinov in Holokavsta, ki je označen kot črna luknja, kot antimaterija v človeški kulturi in 

civilizaciji. Tovrstna simbolika je pozneje vodila umetniške koncepte v spomeniški 

umetnosti, kot je orisovanje zla in praznine v človeški civilizaciji z abstraktnimi sredstvi 

ter izpraševanje vrzeli v človeški zgodovini. Delno pa se podzemne strukture povezujejo 

tudi s pojmom grobnice ali katakomb. 

 

Orisovanje in ne upodabljanje, pravi Michalski (1999) je bilo ţe v bizantinskih časih 

ključno pri izogibanju ikonografskemu upodabljanju, v sodobnosti pa se na podoben način 

vrne, v obliki zamejevanja praznega prostora, ki so ga za seboj pustile celotne generacije, 

ki so izginile v taboriščih. Umetniki se s to gesto ţelijo izogniti banalnosti pri direktnem 

upodabljanju in s tem omejenemu vrednotenju trpljenja in izgube.  

 

Medtem, ko spomenik lahko deluje kot mehanizem za vzpostavljanje nacionalne 

zgodovine je enako uspešen, kot mehanizem za izničevanje, »zakopavanje« spomina. Zato 

ni naključje, da so nekateri spomeniki, kot sta Aschrott-Brunnen Monument - Aschrott-

Brunnen Spomenik (glej str. 50) v Kasslu avtorja Horsta Hoheisela in The Harburg 

Monument Against Fascism - Protifašistični spomenik v Harburgu (glej str. 37) Gerzovih, 

dobesedno zakopani v zemljo, kot referenca nevidnosti določenih vidikov posamezne 

nacionalne zgodovine. 

 

Tudi fascinacija nad motivom odprtine, rane v zemlji se pokaţe v večih sodobnih delih. 

Eden prvih je bil Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom Vietnamske Vojne 

(glej str. 55) v Washingtonu v Zdruţenih drţavah Amerike. Novejši a nič manj odmeven 

primer je 9/11 Memorial - Reflecting Absence – Spomenik Enajstemu Spetembru – 

Refleksija Odsotnosti v New Yorku, ki ga je oblikoval arhitekt Michael Arad. Arad je na 

mesto, kjer so bili prvotno temelji porušenih dvojčkov umestil dve odprtini v tleh obloţeni 

z granitom, ki orisujeta prostor, ki sta ga nekoč zavzemala nebotičnika. Po vseh štirih 

stenah se vanju steka vodni slap in se zbira v niţjeleţečemm bazenu, ki formira vodno 

ogledalo. Mogočnost podzemne strukture in zvok vode gotovo delujeta kot kontemplativni 

kvaliteti, ki označujeta prisotnost strukture namenjene duhovnosti in ţalovanju (Denson, 

2011). 
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Slika 28: 9/11 Memorial - Reflecting Absence, New York; Michael Arad, 2011 

 

Zamejevanje izginulega prostora kot označevalec, ki se ga posluţuje vedno več sodobnih 

avtorjev je postala prepričljiva forma za konkretizacijo in komemoracijo izgube ter za 

označevanje in spominjanje odsotnosti; ob Aradovem konceptu komentira Salzmanova 

(2004).   

 

Podobno je pri natečaju za Memorial to the Mudered Jews of Europe – Spomenik 

Umorjenim Judom v Evropi (glej str. 52) v centru Berlina ţe eden od prvih predlogov leta 

1995 predvideval ogromno jamo v središču mesta, pozneje pa se podobna, malce bolj 

razdelana ideja izrazi v konceptu, ki je zgrajen danes. Tudi poustvaritev Aschrottove 

fontane (glej str. 50) v Kasslu se poigrava z paradoksom izmenjave forme in funkcije za 

osvetlitev globljih posledic izginotja določene skupine ljudi iz javnega ţivljenja nekega 

mesta (Michalski, 1999). 

 

Kipar Micha Ullman zasnuje podzemno kvadratno sobo s praznimi knjiţnimi policami na 

mestu, kjer so nacistični študenti leta 1933 seţigali knjige judovskih avtorjev pred 

Berlinsko Univerzo. Edini pogled v sobo nudi majhna odprtina prekrita z debelim steklom 

v tleh, ki na prvi pogled popači sliko, da se tla in bele prazne police prostora optično 

zdruţijo v teţko razločljiv prostor.  
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Slika 29: Empty Library – Prazna Knjiţnica,Berlin; Mischa Ullman 1995 

 

Podobna simbolična gesta se pojavi pri projektu Rachel Witherread, pri spomeniku 

Judenplatz Holocaust Memorial - Spomeniku žrtvam Holokavsta na Dunaju (glej str 33), ki 

pravtako predstavlja odlitek knjiţnih polic, obrnjenih z notranjo stranjo navzven. Kot 

nedostopna izgubljena knjiţnica simbolizira izginotje judovske kulture, kulture »Naroda 

knjige« in se formalno jasno zapira proti okolici. Nedostopnost in inverzija oblike 

izrisujejo negativ dojemanja izgube. Odlitek manjkajočega prostora je sicer vodilo 

avtoričinega umetniškega iskanja, zato ni naključje da se tudi pri naročilu za spomenik 

posluţuje podobne metode.  

 

Tudi Christian Boltanski pri inštalaciji Missing house - Manjkajoča hiša na zidove 

sosednjih hiš, leta 1945 uničene zgradbe, z označevalnimi tablicami zabeleţi imena in 

poklice njenih izginulih prebivalcev. Boltanski je izmend naštetih umetnikov edini, ki se za 

spominsko orisovanje izginulega prostora ni posluţil minimalističnega sloga. Njegova 

inštalacija pa ima še eno pomembno karakteristiko, ki jo bom omenila v naslednjem 

poglavju – začasnost.  
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Slika 30 : Missing house - Manjkajoča hiša, Berlin; Christian Boltanski, 1990 

 

V tem pregledu je le nekaj najbolj odmevnih primerov označevanja izginulega prostora in 

njegovih socialnih interakcij v sodobni spomeniški umetnosti, saj je ta pristop vedno bolj 

razširjen in se ga umetniki vedno bolj mnoţično posluţujejo pri oblikovanju 

komemorativnih objektov. 

 

Pomemben del likovne podobe protispomenikov predstavlja minimalizem, ki izhaja iz teze, 

da opominjanje na masovni zločin s figuro banalizira obseg trpljenja in praznine. Jasen 

primer takšnega pogleda je Lewittova umestitev skulpture Black Form- Črna Forma na trg 

pred Münstrsko Univerzo (glej str. 35). Neprimernost forme in barve v kontekstu odprtega 

prostora v katerega je spomenik umeščen je jasen simbol popolnega uničenja ali 

antimaterije v človeški civilizaciji. Trenje med funkcijo skulpture in njegovo okolico še 

poveča ta občutek. Lewit uporabi črno barvo ne le zato, ker je to barva ţalovanja, pač pa 

predvsem kot evokacijo nereprezentativne narave črnine v javnem prostoru. Kot antipod 

belim marmornim spomenikom zmagi, črna minimalistična forma izraţa anihilacijo, 

uničenje, zanikanje (Michalski, 1999). Tudi ostale prej omenjene rešitve, kot na primer 

spomenik Maye Lin v Washingtonu, Michalea Arada v New Yorku, Petra Eisenmana v 

Berlinu ipd. se opirajo na ta umetnostno teoretski temelj.    
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11.2   HAPPENING, PARTICIPACIJA GLEDALCA, ODSEV, PROJEKCIJA 

 

Eden prvih umetnikov, ki se je v svojih spomeniških delih aktivno zavzemal za aktivno 

vključevanje gledalca preko happeninga ali dogodka, kot umetniške oblike, je Jochan Gerz. 

Gerzove projekte teoretiki sicer povezujejo tudi z landartom in konceptualno umetnostjo. 

Specifična karakteristika njegovega dela je predvsem poskus vzpostavitve nove umetniške 

metafore, preko raziskovanja strukture objekta (Michalski, 1999). Zato ni naključje, da je v 

spomeniško umetnost vnesel tudi elemente happeninga. Gerz je prepričan, da spomenik 

preko aktivne participacije gledalca ter če je zastavljen kot enkratni dogodek, bolj kot pa 

permanentna postavitev,  močno poveča svoj vpliv.  

Kot primer lahko sluţi Gerzov spomenik  v Saarbrücknu, 2146 Stones - Monument against 

Racism – 2146 Kamnov ali Protirasistični Spomenik, leta 1993 zasnovan projekt pri 

katerem je Gerz s svojimi študenti zbral imena vseh judovskih pokopališč ter jih skupaj z 

datumom, ko je pridobil informacijo vgraviral na spodnjo stran tlakovcev na trgu pred 

gradom v Saarbrücknu. Po tem, ko jih je označil, je tlakovce z gravuro navzdol vdelal 

nazaj v tlakovano pot, ki vodi proti gradu, tako, da obiskovalcu informacija ni vidna.  

Schlossplatz je tako postal simboličen skrit spomenik judovski zgodovini pred vojno, kot 

dokumentarni popis uničenih in ohranjenih judovskih pokopališč (Miles, 2009). 

Obiskovalci gradu danes ne dobijo nujno informacije o tem, da stopajo po spomeniku. 

Tudi, če vedo za poseg se ne morejo izogniti direktnemu kontaktu, kot bi se sicer izognili 

teptanju spomenika. S tem, ko se avtor zavestno izogne vidnosti in prepoznavnosti 

paradoksalno izniči temeljno značilnost spomenika. To je vznemirilo predstavnike 

judovskih skupnosti, ki so ga obtoţili, da ţeli dobesedno zakopati preteklost. 

Avtor pravi, da je s projektom ali happeningom, ki je bil na začetku izpeljan ilegalno in 

ponoči, ţelel predvsem vzbuditi debato in premislek - kar navsezadnje nemška beseda za 

spomenik  - Denkmal (denken - misliti, mal - kdaj, enkrat, nekoč) - implicira in adekvatno 

izraziti odsotnost in izginotje celotnih generacij. Judovski tradiciji se je ţelel Gerz 

pribliţati tudi s tem, ko se je odpovedal upodobitveni umetnosti in misel izrazil na 

abstrakten način ter z referenco na judovsko tradicijo polaganja kamnov na nagrobnike 

(Michalski, 1999). 
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Slika 31: Grad v Saarbrücknu in »nevidni spomenik«  2146 Stones - Monument against 

Racism – 2146 Kamnov – Protirasistični Spomenik v Saarbrücknu; Jochan Gerz, 1993 

 

Instalacija nas prisili, da se nevedoč sprehodimo po simbolični judovski nekropoli, ko se 

namenimo k Baročnemu dvorcu, ki kot simbol blaginje nasprotuje tragični zgodovini 

prostora na katero opozori Gerzova instalacija. Baročni dvorec je bil v času Nacizma 

regionalni Gestapov štab, na trgu je bil zbirni trg za tisoče Judov, ki so jih deportirali v 

taborišča, danes pa je v gradu sedeţ demokratske stranke.  

 

Slika 32: 2146 Stones - Monument against Racism – 2146 Kamnov – 

Protirasistični Spomenik Detajl: Granitni tlakovec z inskripcijo  
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Podobno ima tudi Gerzov spomenik pred stavbo mestnega sveta v Harbourgu elemente 

happeninga z namenom prikaza nedvoumnega odseva druţbenih stališč in vrednot. Z 

izginulim spomenikom ţeli avtor poudariti, da večne strukture v prostoru – spomeniki, ne 

morejo nadomestiti našega lastnega zavedanja in protesta proti rasizmu in nepravičnosti v 

druţbi (glej str. 37)  

 

Ker so javni spomeniki namenjeni permanentni komemoraciji zgodovinskih dogodkov ali 

osebnosti postanejo sčasoma zastareli. Ko kontrirajo našim sodobnim spremenjenim 

pogledom in načelom razkrivajo tudi našo lastno in druţbeno evolucijo. Zato je smiselno, 

da so tudi sami spremenljivi in se kot kulturni artefakti odzivajo in prilagajajo sodobnim 

kulturnim okoliščinam. Sodobni umetniki spremenljivost poskušajo doseči z različnimi 

sredstvi, med katerimi se je za najbolj uspešno izkazala inštalacija in projiciranje začasnih 

sporočil na permanentne objekte. Tako razmišljata tudi Norbert Redermacher (glej str.47) 

in Kryszstof Wodiczko, ki poskušata s projicirano sliko vzbuditi prelom v gledalčevem 

dojemanju določenega prostora, ki se obdrţi tudi, ko projekcija sama izgine.  

Moralna koda spomenika sčasoma oslabi, nadomesti pa jo okrepljena refleksivna funkcija. 

S tem pride v ospredje refleksija ali odbojna površina, ogledalo, ki je eden najstarejših 

instrumentov psihološkega samopreiskovanja in introspekcije. Odsev kot sredstvo 

opominjanja na vlogo nas samih zgodovinskem spominu se pojavi v delih Gerza, 

Ullmanove, in večini drugih del omenjenih v tem pregledu protispomenikov, vendar pa je 

bil nemški kipar Klaus Schawabe eden prvih, ki je v spomenik sam integriral ogledala 

preko katerih obiskovalec hkrati vidi svojo podobo in odsev heroja, ki mu je spomenik 

namenjen (Michalski, 1999).  

Maya Lin na podoben način poskuša gledalca soočiti z vprašanji druţbene sprejemljivosti 

vojne. Njen predlog za spomenik Vietnam Veterans Memorial – Spomenik Veteranom 

Vietnamske Vojn (glej str. 55), ne posreduje nobenega nedvoumnega sporočila temveč nas 

pusti, da se sami soočimo z imeni umrlih in našimi lastnimi dvomi in strahovi, z našo 

lastno eksistenco in spomini, ko opazujemo svojo podobo, ki se kot odsev plasti čez 

navedena imena ţrtev. 

 

Čeprav so ti poskusi prenovitve in problematiziranja akta spominjanja drzni, pa se še 

vedno teţko upirajo demokratični konformiranosti in banalnosti, ki jih brez pravega odziva 

sprejme kot del sebe in kot del svojega sistema.  
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12. PEDAGOŠKI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

V pedagoškem delu diplomske naloge se ne nanašam neposredno na pojav 

protispomenikov kot kritiko vojnih spomenikov, ker menim, da je ta tema za osnovnošolce 

preveč zahtevna. Dojemanje pojma protispomeniki zahteva poglobljeno razumevanje in 

sposobnost razlikovanja med predmodernistično, modernistično in navsezadnje sodobno 

umetnostjo, ki pa so pojmi s katerimi se osnovnošolci še ne srečajo, srednješolci pa le v 

primeru, da se odločijo za izbirni predmet umetnostne zgodovine v višjih letnikih. Zato 

sem se odločila, da v pedagoškem delu diplomske naloge poskušam šolarje seznaniti 

najprej s temeljnimi razlikami med modernistično in sodobno umetnostjo na konkretnih 

primerih del in jim s tem posredovati osnovna interpretacijskega orodja, preko katerih 

lahko sami pozneje razvijajo zanimanje za sodobno umetnost in morda nekoč tudi 

razmislijo o alternativah, ki jih sodobna umetnost nudi današnjim avtorjem spomeniške 

umetnosti. Sodobna umetnost je za večino laične publike trd oreh, pri čemer prevladuje 

mnenje, da ni razumljiva ali estetsko privlačna. Ker pri likovnem pouku in umetnostni 

zgodovini ponavadi ne ostane veliko časa za pogovor o konceptualni umetnostni se mi zdi 

ta tema še posebej zanimiva za obravnavo v galeriji ob konkretnih delih.  

 

V Moderni Galeriji v Ljubljani sem dve leti pripravljala vodstva po razstavah za osnovne 

in srednje šole. V sklopu vodstev sem izpeljala tudi nekaj delavnic, preko katerih so učenci 

in dijaki spoznavali in se poskušali vţiveti v umetniška dela ter jih preko lastnega snovanja 

razumeti na drugačen način. Za pedagoški del diplomske naloge sem predvidela vodstvo 

po razstavi del, ki so bila razstavljena v sklopu 5. Trienala sodobne slovenske umetnosti v 

Moderni Galeriji 2006/07. Srednješolce sem za ilustracijo primerjave med moderno in 

sodobno umetnostjo peljala tudi po stalni zbirki Moderne Galerije, ki obsega predvsem 

slovenski modernizem. Zanje sem izbrala frontalni način dela in diskusijo, skozi katero 

smo tudi utrdili pojme, ki so predpisani za maturo, pri predmetu umetnostna zgodovina. 

Osnovnošolcem pa sem razstavo sodobne umetnosti najprej predstavila z razlago, potem pa 

smo se osredotočili le na delo Iztoka Holca ter naredili taktilno čutni poizkus z glino. 

  

Razstavo sodobne umetnosti sem predstavila predvsem v povezavi s temami, ki jih tudi 

umetniki sami problematizirajo, kot na primer pravica do zasebnosti podatkov v digitalni 

druţbi, spopadanje z negativnimi posledicami tehnologije, problematika onesnaţevanja, 

prepad med tretjim svetom in bogatejšimi zahodnimi drţavami ipd. Ob kratki predstavitvi  

del na razstavi je stekla debata o vidiku sodobne umetnosti  in druţbene realnosti, na katero 

se posamezno delo nanaša. Učence sem poskušala preko dialoga seznaniti z vidiki in 

značilnostmi sodobne umetnosti v primerjavi z modernimi, oziroma klasičnimi deli in 

opozoriti na njihovo oblikovno podobo v primerjavi z deli, ki jih ţe poznajo. 

 

 

 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             69 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

Predstavljena dela in komentarji ob njih: 

 

Franc Purg – Preživetvene taktike 

Purga zanimajo izvirne rešitve, ki se jih posluţujejo ljudje v socialni stiski, da si zagotovijo 

najosnovnejše ţivljenjske pogoje. Za primer je vzel problematiko brezdomnih otrok, ki 

ţivijo v podzemlju mest v Ukrajini. Ena takih taktik preţivetja je tudi kraja. Seveda pa se 

postavi vprašanje, če je kraja v takih okoliščinah še kriminalno dejanje, in kam se uvršča 

zakonita kraja revnim s strani tistih, ki imajo moč. Krajo multinacionalnim korporacijam 

lahko pojmujemo tudi, kot obliko odpora. Purg je izvedel akcijo kraj po slovenskih 

trgovinah in jih dokumentiral. (Tu omenim happening ali dogodek kot umetniško obliko.) 

Umetniški objekt je oprema, ki jo je za akcijo uporabil. Eden izmed razstavljenih kosov je 

na primer torba, v katero lahko spravimo predmete, da so varni pred elektromagnetnim 

sevanjem, kar pomeni, da jih aparat za varnost pred krajo ne zazna. (Tu omenim 

inštalacijo, kot umetniško obliko.) Zgoščenke z opisom projekta so naprodaj, ker pa nihče 

ne kontrolira obiskovalcev so počasi začele izginjati. (Tu omenim fenomen nenamerne, 

vendar aktivne participacije gledalca v umetniškem delu ter refleksijo.) Purg se osredotoča 

na nekaj, kar je v skrito a vedno prisotno v druţbi - tabu in ga izpostavlja v skupni areni. 

 

Srečo Dragan – Matrica Koincidenca 

Delo, ki poustvarja komunikacijo v javni sferi, kot umetniško instalacijo. Laboratorij za 

kodiranje hoje, ki je gensko določena ugotavlja podobnosti med obiskovalci. Neverbalna 

govorica se izkaţe kot vzorec privlačnosti in odboja. Opozori nas na to, da bi te zasebne 

podatke lahko shranili tudi brez naše vednosti in na nevarnosti zbiranja, obdelovanja, 

razpolaganja, in manipuliranja z informacijami v digitalni druţbi. Program izbere par, ki 

posamezniku po tej matrici najbolj ustreza in ti informacijo pošlje na sms, z izbranim 

parom pa se lahko srečaš (aktivna participacija gledalca). Postavi se vprašanje kratenja 

svobodne izbire in kratenja človekovih pravic do zasebnosti. Na podobno temo v mobilni 

tehnologiji se nanaša še eno delo z razstave Metke Zupanič – Telezasledovanje. 

 

Primoţ Novak in Nina Oblak – Robotiziran avtogram 

Mobilni robot dela avtograme in tako nadomesti umetnika, čeprav ni sposoben 

ustvarjalnosti. Pogovorimo se o tem ali je avtogram zaščitni znak in dejanska vrednost 

umetniškega dela ali ne in se dotaknemo fenomena komercializacije umetnosti. 

 

Polona Tratnik – Unikum 

Poustvarjeno sterilno okolje laboratorija predstavlja avtonomijo delov našega telesa na 

ravni mikroorganizmov, ki se razvijajo neodvisno. Problematizira meje intimnosti, 

obsesiven odnos do čistoče in ţeljo po večnem ţivljenju, ki naj bi nam ga zagotovila 

tehnologija. Vizualizira mikrosvet - floro in favno človeškega telesa. Obiskovalec je 

soočen tudi s pogoji, ki so potrebni za razvoj mikroorganizmov in na nek način vstopa v 

notranjost organizma, ki je v tem primeru laboratorijska različica človeškega telesa.  
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Mark Poţlep - Zadnja večerja superherojev 

Je performans na temo infantilnih modelov identifikacije. Pogovorimo se idolih in o 

figurah, ki jih otroci sami občudujejo in o tem zakaj je avtor svoje ţelel deliti z 

obiskovalci. 

 

Andrej Kamnik in Daan Rosegaard – Flow 5.0 

Je interaktivno umetniško delo, ki se odziva na človekovo ravnanje in poskuša 2D likovno 

polje pretvoriti v 4D. Ko se sprehodimo mimo ventilatorjev, ti zaznajo našo prisotnost in se 

začnejo premikati odzivno na naše premikanje. Sami postanemo del umetniškega dela.  

 

Sašo Sedlaček - Vesoljske smeti 

Se nanaša na problem onesnaţenja v vesolju. Delo prikaţe zemljevid poloţaja kroţenja 

predmetov v vesolju, ki jih je za seboj pustil človek. To so lahko deli satelitov, smeti z 

odprav ipd. Pogovorimo se o problemu onesnaţenja zemlje in vesolja ter prevzemanja 

odgovornosti zanj  ter o funkcij umetnika pri opozarjanju na druţbeno pomembne teme. 

 

Iztok Holc – Tipna 3D animacija,  

Ena od moţnih oblik likovnega izraţanja slepih je robotski prototip, preko katerega lahko 

le s tipanjem animiramo  preproste grafične znake. Robotski prototip vključuje interaktivno 

platformo, ki animira spremembo površine in grafični vmesnik. Prek platforme lahko 

animiramo preproste predhodno pripravljene grafične znake ali premikamo posamezne 

čepe. Otroci sami potipajo, raziskujejo in spreminjajo obliko razstavljenega dela. Ob tem 

se poraja vprašanje kakšno je umetniško izraţanje pri delih, ki niso vezana na vizualno 

razseţnost in kako uţivamo likovno umetnost, ki ni vezana na vizualno dojemanje 

prostora. Pri tem je zanimiva neposrednost tipne izkušnje, ki nam pomaga preseči 

odvisnost od vidnega čuta zaradi česar v vsakdanjem ţivljenju veliki meri sprejemamo 

predvsem vidne draţljaje. Opozorim na specifiko tipne izkušnje in na našo odvisnost od 

vidnega čuta, ter na kulturo in umetnost, ki sta vezani v veliki meri predvsem na jezikovno 

in vizualno izraţanje.  

 

Slednje delo, s katerim končam je povod za poskus oblikovanja z zaprtimi očmi, ki ga 

učenci izvedejo v umetni glini ali plastelinu. Narediti morajo malo figurico in se 

osredotočiti na tipno izvirnost.  
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Slika 33: Iztok Holc – Tipna 3D animacija – robotski 

prototip 

 

 

12.1 Učna priprava za učno uro osnovne šole v Moderni Galeriji 

 

Avtorica: Katarina Bajc 

Voden ogled razstave v Moderni Galeriji Ljubljana 

Mentor diplome: Izr. Prof. Mirko Bratuša in Izr. Prof.  Črtomir Frelih 

Šola: OŠ Dutovlje 

Datum: 28.2.2007 

Razred : 9 

Predmet: Likovno snovanje 

Število ur: 2 

Likovno področje: plastično oblikovanje, likovno vrednotenje 

Likovna naloga: Povezovanje čutil vida in tipa  

Materiali in pripomočki: glina, risalni listi, svinčnik 

Vrsta učne ure: teoretična, praktična 

Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna 

Metode dela: razlaga, pogovor, demonstracija del, individualno ustvarjanje 

Korelacija: biologija, geografija 
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Viri:  

Katalog 5. Trienala sodobne slovenske umetnosti (2006/07), Moderna Galerija, Ljubljana 

Tacol T., Frelih Č., Muhovič J. (2006) Likovno izraţanje 9. Debora, Ljubljana 

 

Cilji: 

- spoznavanje zakonitosti sodobne umetnosti in njene specifičnosti v primerjavi s 

tradicionalno 

- razvijanje občutka za opazovanje 

- razvijanje abstraktnega in konceptualnega mišljenja 

- sposobnost povezovanja umetnosti z znanostjo in druţbo 

- krepitev taktilne občutljivosti 

Učenci: 

- na podlagi razlage in opazovanja opišejo povezave med razstavljenimi deli v 

galeriji in njihovo sporočilnostjo ter jih poveţejo z druţbenimi problemi v 

sodobnem svetu 

- analizirajo razstavljena dela ter jih formalno primerjajo s klasičnimi deli, ki jih 

poznajo iz Narodne Galerije 

- opravijo taktilni preizkus na podlagi razstavljenega dela, ki tematizira likovno 

komunikacijo slepih 

- na podlagi izkušenj o teksturi, obliki in volumnu iz preizkusa oblikujejo malo 

plastiko 

- rišejo po spominu 

 

Učno uro sem si zamislila kot manjši taktilni preizkus. Navdih za likovni problem sem 

dobila pri sodobnem umetniškem delu Iztoka Holca Tipna 3D animacija, ki je bilo 

razstavljeno na 5. Trienalu Slovenske Sodobne Umetnosti. Gre za napravo, ki  bi lahko bila 

ena od moţnih oblik likovnega izraţanja slepih, kot robot preko katerega lahko samo s 

tipanjem animiramo  preproste grafične znake. Likovna umetnost je v splošnem vezana 

predvsem na vizualno, ostali čuti pa so v ozadju, zato se mi zdi smiselno učence seznaniti s 

taktilnim dojemanjem, ki ga dobro poznajo predvsem kiparji 
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Vsebinski del  Metodični del 

 

Uvodni del 

 

Uvodna motivacija: 

 

Pozdravim jih v galeriji in jim povem, da je Moderna 

Galerija ustanova, ki  predvsem razstavlja in shranjuje 

umetniška dela iz konca 20. in 21. stoletja. Seznanim jih s 

tem, da si bodo ogledali dela sodobnih avtorjev, ki se po 

zunanji pojavnosti in vsebini močno razlikujejo od del, ki jih 

ţe poznajo.  

 

 

Frontalna oblika - razlaga 

 

Osrednji del 

 

Ogled razstave in pogovor o delih in sodobni umetnosti: 

  

Dela predstavim predvsem v primerjavi z likovno 

umetnostjo, ki jo ţe poznajo iz Narodne Galerije, ker je ţe 

sama pojavnost teh del za učence zanimiva in nova. Pri 

vsakem delu poudarim formalni izraz in zakaj je umetnik 

izbral tak način dela, s čim nas pri tem nagovarja, katere 

učinke doseţe. Pustim, da uvidijo sporočilo ali temo 

posameznega likovnega dela na tisti ravni abstraktnega 

razumevanja in znanja o svetu, ki je njihovi starosti 

primerna. Sledi razprava in izmenjava mnenj med učenci. 

Tako se na primer pri Tratnikovi dotaknemo posledic 

današnje obsedenosti s čistočo, pri Sedlačku onesnaţenosti, 

Draganu in Zupaničevi strahu pred prevelikim nadzorom v 

digitalni druţbi, Big Brother sindromom ipd. 

(dela in podlaga za diskusijo so podrobneje opisana v 

uvodu). 

 

Posredovanje likovne naloge: 

 

Na podlagi dela Iztoka Holca -  Tipna 3D animacija, ki 

podaja eno od moţnih oblik likovnega izraţanja slepih, 

izvedemo poizkus taktilne zaznavnosti.  

Učencem dam vsakemu kos gline in jim zaveţem oči. Vsak 

mora narediti majhno skulpturo, opozorim pa jih na to, da se 

čimbolj posvetijo detajlom, ki so zanimivi na otip - teksture, 

gravure, zanimive oblike.  

Ustvarjajo 45 minut 

 

Frontalna oblika – razlaga in 

pogovor – diskusija 

 

(Ob posameznem delu še pred 

razlago učence vprašam kakšne 

povezave vidijo med likovno 

podobo posameznega dela in 

njihovo sporočilnostjo in na katere 

izkušnje iz njihovega ţivljenja se 

nanašajo predmeti. Po tem  

opozorim jih na vidike del, ki jih 

sami ne opazijo in jih tako 

usmerim in dopolnim njihova 

opaţanja z razlago o tem kaj je 

ţelel avtor posameznega 

umetniškega dela sporočiti in kako 

je to sporočilo dosegel.) 

 

 

Individualno delo 

(učenci ustvarjajo malo plastiko in 

se pri tem osredotočajo na njene 

taktilne vidike in volumen. Ti 

pozneje postanejo tudi merila za 

vrednotenje, na kar jih vnaprej 

opozorim.) 
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Oblikovanje meril za vrednotenje: 

 

Izvirnost in domiselnost pri nanašanju tekstur in oblikovanju 

volumnov  

 

 

Frontalna oblika – razlaga 

 

 

Sklepni del, vrednotenje 

 

Ko končajo, skulpture razvrstimo in vsak potipa še izdelke 

drugih, o ugotovitvah se pogovorimo. Najzanimivejše od njih 

tudi poskusijo narisati in ugotoviti katere značilnosti skulptur 

so lahko zadeli samo s tipanjem  (tekstura, velikost),  katerih 

pa ni mogoče ugotoviti (barva), na kakšen način se torej 

lahko kipar najbolje izraţa (volumen, tekstura). 

 

 

Vrednotenje in diskusija 

 

Vrednotenje 

 

Učenci so me presenetili s svojo radovednostjo. Bili so bolj zainteresirani, več so 

spraševali in sodelovali in postavljali smiselna vprašanja nanašajoč se na umetniški 

problem, kot pa sem vajena iz vodstev po zbirki modernističnih del. Z deli sodobne 

umetnosti se večina še ni srečala in jim je bilo to nekaj novega. Dokaj hitro so iz del sami 

izluščili njihovo sporočilnost in jih navezali na primere, ki jih izkustveno poznajo iz 

svojega ţivljenja, tako da sem debato modelirala manj, kot sem sprva mislila, da bo 

potrebno. Tudi sam poskus taktilnosti jih je veselil. Dobila sem občutek, da jih je delo z 

zavezanimi očmi bolj motiviralo, ker se jim je zdelo bolj zabavno od običajnega. Mislim, 

da jim je bilo všeč to, da je bil končni cilj poizkus in ugotovitve človekovih tipalnih 

zmoţnosti in občutljivosti, ne pa toliko izgled posameznega dela. Vendar so se 

osredotočali predvsem na volumne in obliko plastike, ne pa na teksturo. Niso uspeli sami 

priti do zaključka, da lahko tudi površino volumna opremijo z odtisi in tako pridobijo 

hrapavo teksturo, ki je drugačna od tiste, ki jo material sam ţe ima. Sama sem naredila 

napako, ker jim teh napotkov nisem dovolj jasno sugerirala ţe med samim delom.  
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12.2 Učna priprava za učno uro srednje šole v Moderni Galeriji 

 

Avtorica: Katarina Bajc 

Voden ogled razstave v Moderni Galeriji Ljubljana 

Mentor diplome: Izr. Prof. Mirko Bratuša in Izr. Prof.  Črtomir Frelih 

Šola: Srednja Šola za Oblikovanje in Fotografijo 

Datum: 23.2.2007 

Razred : 4 letnik 

Predmet: zgodovina umetnosti, priprava na maturo 

Število ur: 2 

Likovno področje: likovna teorija in umetnostna zgodovina 

Vrsta učne ure: teoretična 

Oblike dela: frontalna, skupinska 

Metode dela: razlaga, pogovor, demonstracija del 

Korelacija: biologija, geografija 

Viri:  

Katalog 5. Trienala sodobne slovenske umetnosti 2006, 2007. Moderna Galerija, Ljubljana 

Katalog za maturo Umetnostna zgodovina 2007 

Pogačnik Grobelšek H. 2002. Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne Galerije 

1950-2000, Moderna Galerija, Ljubljana 

 

Cilji:  

- spoznavanje zakonitosti sodobne umetnosti in njene specifičnosti v primerjavi z 

moderno 

- razvijanje občutka za opazovanje 

- razvijanje abstraktnega in konceptualnega mišljenja 

- sposobnost povezovanja umetnosti z znanostjo in druţbo 

 

Dijaki: 

- na podlagi razlage in opazovanja poskušajo ugotoviti korelacijo med razstavljenimi 

deli v galeriji in njihovo sporočilnostjo ter jih povezati z druţbenimi problemi v 

sodobnem svetu 

- analizirajo razstavljena dela 

- jih poveţejo z znanjem o umetnosti, ki ga ţe imajo in oblikujejo lastna menja o 

sodobni umetnosti, naštejejo in opišejo glavne smeri modernizma in jih primerjajo 

z ugotovitvami o sodobni umetnosti 

- ponovijo snov za maturo nanašajoč se na slovenski modernizem 
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Vodstvo po Razstavi 5. Trienala Sodobne Slovenske Umetnosti U3 in stalni zbirki 

Moderne galerije: 

 

Cilj učne ure je primerjava modernizma s postmodernizmom in sodobno umetnostjo in 

razlaga obeh pojmov s primerjanjem razlik in podobnosti. Predhodno sem preverila 

vsebine za maturo in poskušala čim več pojmov, ki ji zahteva izpitni katalog znanj 

uporabiti v razlagi in tako na novo utrditi ali razloţiti nejasne pojme.  

 

Vsebinski del Metodični del 

 

Uvodni del 

 

Pozdrav.  

 

Splošni podatki o stavbi Moderne Galerije.  

Arhitekt Edvard Ravnikar, zasnovano leta 1939. 

Funkcinalistična arhitektura pod vplivom Le 

Courbisieja in Plečnika, modernistični 

minimalizem / funkcionalizem. 

 

Kronološka opredelitev obdobij, ki jih bomo 

omenjali. 

Modernizem začetek: 20 stol. do 50. let 21. stol. 

Sodobna umetnost: od 60. let 21. stol. do danes 

Meja med obema ni jasno določljiva. 

 

Razlaga značilnosti modernizma. 

MODERNIZEM – ohranja klasični mediji 

(sliko, kip), opušča pa klasične motive (tihoţitje, 

portret, krajina ). Oddaljuje se od odslikavanja 

oziroma mimetičnega posnemanja 

prepoznavnega sveta z abstrahiranjem. Umetniki 

raziskujejo strukturo forme samo ter 

razčlenjujejo njene sestavine (barvo, obliko, 

kompozicijo, likovne elemente…)  Abstraktna 

oblika postane prevladujoča, vendar skozi njeno 

izrazno vrednost slutimo sporočilnost. Skrajna 

stopnja tega raziskovanja je fundamentalna 

abstrakcija, ki ohrani samo še energijo barve na 

monumentalnem platnu in se tako poizkuša 

znebiti kakršne koli narativne navezave na 

zunanji svet. Modernisti se poigravajo z 

dejstvom, da je slika vedno le barva na platnu.  

 

 

Frontalna oblika – razlaga, dijaki poslušajo 

 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             77 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

Osrednji del 

 

Dijake peljem do del iz stalne zbirke Moderne 

galerije, kjer sledi analiza slikovnega gradiva.  

 

Značilnosti modernizma poskušamo skupaj 

izluščiti iz del slovenskih avtorjev. Pokaţem jim 

dela stalne zbirke Moderne Galerije 1950-2000, 

ki so predpisano gradivo za maturo.  

-Stane Kregar, Po ţetvi 1959 

-Gabriel Stupica, Veliki svetli avtoportret 1959 

-Zoran Mušič, Nismo poslednji 1971 

-Jakob Savinšek, Protest I 1959 

-Marij Pregelj, Pompejansko omizje 1962 

-Gustav Gnamuš, Brez Naslova 1991 

 

Preko analize slik pridemo do zaključka, da je 

vsebina modernističnih del največkrat 

introvertirana – reflektirajo notranja intimna 

občutja in razmišljanja posameznika čeprav so 

izzvana z druţbenimi dogajanji. Poskušamo 

izluščiti, katera so bila druţbena dogajanja, ki so 

najbolj vplivala na avtorje, katerih dela smo 

ravnokar opazovali in po čem so to lahko 

sklepali (motivi 2. svetovne vojne, izbira barv, 

tehnike, ekspresivnost). 

 

Ponovimo, razloţimo pojme: abstraktno, 

konkretno, mimetično,  monumentalno, 

fundamentalna abstrakcija 

 

Razlaga značilnosti sodobne umetnosti. 

POSTMODERNIZEM in SODOBNA 

UMETNOST se v nasprotju z modernizmom 

obrača v druţbo na bolj aktiven način. Širi se v 

druţbene, politične virtualne, fizične in 

mentalne prostore. Na formalni ravni umetniki 

to najprej poskušajo doseči z vedno bolj 

svobodnim poigravanjem s klasičnimi materiali 

in klasičnimi mediji pozneje pa z inštalacijami, 

performansi, ready made objekti, videom, 

internetom, konceptualno umetnostjo, grafiti, 

ipd. 

 

 

Demonstracija del stalne zbirke Moderne 

Galerije, frontalna razlaga, diskusija in 

primerjava formalnih značilnost del. 
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Ko je umetnik postavil prvi “ready made” v 

galerijo je bilo konec namišljenega občutka 

sublimacije ali vzvišenega v umetnosti. 

Umetniških in neumetniških objektov ne loči 

več nobena očitna meja, s tem pa t.i. post – art 

ne upošteva več zgodovinsko začrtanih kvalitet 

umetnosti, predvsem ţelje po doseganju lepega 

in sublimnega, katerega pojmovanje se je skozi 

stoletja in kulture spreminjalo in nikoli ni 

doseglo enotnosti.  

 

Ob ogledu razstave dijakom konkretno razloţim 

posamezen pojem - inštalacija, performans, 

ready made objekt, video, internet, konceptualna 

umetnost, grafiti, ipd.- na primerih iz zbirke.  

 

Ob vsaki od naslednjih trditev, ki jih navedem 

za razjasnitev pojma sodobne umetnosti jih 

vprašam na katerih delih, ki jih vidijo na 

razstavi se trditve odraţajo: 

 

- Sodobni umetnosti se očita, da zamenjuje 

visoko kulturo s potrebami masovne kulture, 

skrivnostnost s transparentnostjo, likovno 

spretnost z naključno ustvarjalnostjo, frontalno 

komunikacijo z dialogom, uglajenost s 

spektaklom. Izstopa iz galerije. 

 

 

- Hitro se spreminja vzporedno z ekonomskimi, 

globalnimi, političnimi, kulturno-socialnimi 

spremembami v svetu, včasih pa jih tudi ţeli 

spodbuditi s provokativno vsebino.  

 

- Z vedno večjo hitrostjo prenosa idej, 

informacij, denarja in kulture po svetu se meje 

in posebnosti v umetniškem svetu vedno hitreje 

zabrisujejo.  

 

- Ponavadi obdeluje teme in vsebine, ki 

zadevajo vsakdanje ţivljenje ter politično in 

socialno stvarnost, od osrednjih do obrobnih tem 

tudi filozofska in eksistencialna vprašanja.   

 

Demonstracija slikovnega gradiva: Duchampov 

pisoar, za ilustracijo pojma Ready made 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija del 5. Trienala sodobne 

slovenske umetnosti, frontalna razlaga, 

diskusija o tem kako se značilnosti sodobne 

umetnosti kaţejo v konkretnih delih 

 

 

 

 

 

Diskusija o tej trditvi, dijaki poskušajo najti 

povezavo med omenjenim in deli, ki jih vidijo 

 

 

 

 

 

 

Diskusija o tej trditvi, dijaki poskušajo najti 

povezavo med omenjenim in deli, ki jih vidijo 

 

 

 

Diskusija o tej trditvi, dijaki poskušajo najti 

povezavo med omenjenim in deli, ki jih vidijo 

 

 

 

Diskusija o tej trditvi, učenci poskušajo najti 

povezavo med omenjenim in deli, ki jih vidijo 
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- Sodobni umetniki zahtevajo od gledalca 

aktivno participacijo, udeleţbo v umetniškem 

delu ter mu podajajo neposredne refleksije njega 

samega ali določenega dela druţbe. 

Multidisciplinarni diskurz, povezovanje z 

različnimi znanstvenimi panogami jim omogoča 

vstop v vsa polja ţivljenja.   

 

 

 

Diskusija o tej trditvi, dijaki poskušajo najti 

povezavo med omenjenim in deli, ki jih vidijo 

 

 

 

 

 

(dela in podlaga za diskusijo so podrobneje 

opisana v uvodu). 

 

 

Zaključek 

 

Vprašam jih kakšno je njihovo mnenje o delih 

modernizma in kakšno o sodobnih, ki so jih 

videli, katera so jim bliţje in zakaj. 

 

 

Dijaki ovrednotijo dela, ki so jih videli in svoje 

trditve poskušajo utemeljiti 

 

Dijaki so bili zelo zainteresirani in so aktivno sodelovali v debati. To pripisujem delno 

temu, da je bila skupina manjša, vsi pa so bili prijavljeni na maturo iz umetnostne 

zgodovine in so se zavedali koristnosti informacij, ki so jih dobili. Navdušenje nad 

razstavo Trienala izhaja iz tega, da so se s posameznimi deli, ki se nanašajo na aktualne 

svetovne probleme veliko laţje poistovetili, kot pa na primer z razmišljujočimi temami in 

refleksijo 2. svetovne vojne ob spoznavanju slovenskega modernizma.   
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14   KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Kvadriga na Brandenburških vratih, Berlin; Karl Gotthard Langhans; 1788-1791 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor) 

 

Slika 2: Machine Gun Corps Memorial, London; F. Derwent Wood, 1925 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_Gun_Corps_Memorial) 

 

Slika 3: Detajl spomenika Royal Artillery Memorial, London; Charles Sergeant Jagger; 

1925 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sargeant_Jagger) 

 

Slika 4: Sedeči mladenič (levo); Padli moţ (desno), Wilhelm Lehmbruck; 1917 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Lehmbruck_-

_Der_Gest%C3%BCrzte.2.jpg) 

 

Slika 5: Memorial to Heroes of Warsaw Ghetto, Varšava, Nathan Rappaport, 1948 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Getto_pomnik.jpeg) 

 

Slika 6: Spomenik Stalinu, Budimpešta, Sándor Mikus, 1951 

(http://www.illuminationsmedia.co.uk/blog/index.cfm?start=136&news_id=951) 

 

Slika 7: Postavitev pomembnejših spomenikov in zgradb na zelenici National Mall  v 

Washingtonu DC 

(http://www.visitingdc.com/map/washington-dc-mall-map.htm) 

 

Slika 8: National Mall v Washingtonu s Kapitolom 

(http://en.wikipedia.org/wiki/National_Mall) 

 

Slika 9: Neue Wache (stavba), Karl Friedrich Schinkel, 1816, avtorica skulpture Käthe 

Kollwitz, dodano 1993 

(http://www.flickr.com/photos/hbierau/2682850142/) 

(http://noladoleste.blogspot.com) 

 

Slika 10: Časovni prikaz izmenjevanj sukcesijskih stadijev drugo, tretje, peto, petnajsto in 

petinpetdeseto leto po implemenetaciji 

(Diedrich L., Hendriks M., Hubertus A., Kučan A. 2009. On site -Landscape 

architecture Europe. Basel, Birkhäuser Architecture) 

 

Slika 11: Judenplatz Holocaust Memorial; Dunaj; Reachel Whiteread, 2000 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Judenplatz_Holocaust_Memorial) 

 

Slika 12: Black Form - Dedicated to the Missing Jews, Altona City Hall, Hamburg, Sol 

Lewitt, 1989 (nova lokacija spomenika, ki je bil originalno postavljen pred 

Univerzo v Münstru) 

(http://www.gedenkstaetten-in-hamburg.de/page.php?id=13) 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Gotthard_Langhans&action=edit&redlink=1
http://noladoleste.blogspot.com/
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Slika 13: Harbourg Monument Against Fascism, Hamburg, (originalna višina) Jochem in 

Esther Shalev-Gertz; 1983; 

(http://genocidestudies.wordpress.com/category/art/memorials/) 

 

Slika 14: Harbourg Monument Against Fascism, (spuščen spomenik) Jochem in Esther 

Shalev-Gertz; 1983; Hamburg 

(http://genocidestudies.wordpress.com/category/art/memorials/) 

 

Slika 15: Harbourg Monument Against Fascism, (detajl) Jochem in Esther Shalev-Gertz; 

1983; Hamburg  

(http://www.artonfile.com/detail.aspx?id=GPA-05-04-02)  

 

Slika 16: Slika Spomenik Hamburškega Drugega regimenta pehote 76, Hamburg, Richard 

Kuohl, 1936 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Dammtor) 

 

Slika 17: Protispomenik Stephansplatz (Detajl 1), Hamburg, Alfred Hrdlicka, 1985  

(http://www.flickr.com/photos/nilsmaier/1792724304/) 

 

Slika 18: Protispomenik Stephansplatz (Detajl 2), Hamburg, Alfred Hrdlicka, 1985 

(http://www.flickr.com/photos/nilsmaier/1792724304/) 

 

Slika 19 :Protispomenik Stephansplatz (Detajl 3), Hamburg, Alfred Hrdlicka, 1985 

(http://www.flickr.com/photos/nilsmaier/1792724304/) 

 

Slika 20: Disruption of Public space - Prekinitev v Javnem prostoru, 1. različica projekcije, 

Norbert Redermacher, Neukölln Berlin,  1992 

(http://www.imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/YoungHolocaust1994.html) 

 

Slika 21: Disruption of Public space - Prekinitev v Javnem prostoru, 2. različica projekcije, 

Norbert Redermacher, Neukölln Berlin,  1992 

(http://www.imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/YoungHolocaust1994.html) 

 

Slika 22: Aschrott-Brunnen Monument, Kassel; Horst Hoheisel; 1987 

(http://www2.facinghistory.org/campus/memorials.nsf/0/64A4BBBE53CEC43C85

256FAA006C809F) 

 

Slika 23: Maketa in postavitev Aschrott-Brunnen spomenika 

(http://www2.facinghistory.org/campus/memorials.nsf/0/64A4BBBE53CEC43C85

256FAA006C809F) 

 

Slika 24: Memorial to the Murdered Jews of Europe, Peter Eisenman; Berlin; 2005 

(http://dailyheadlines.uark.edu/8389.htm) 

 

 



 

Bajc K. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov.                                                             84 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Odd. za Likovno pedagogiko, 2012 

 

 

Slika 25: Detajl spomenika; Memorial to the Murdered Jews of Europe, Peter Eisenman 

(http://www.flickr.com/photos/ziggy_hodge/4349893123/) 

 

Slika 26: Vietnam Veterans Memorial, Maya Lin, Washington 1982 

(http://jerzygirl45.wordpress.com/category/inspirational) 

 

Slika 27: Detajl: Vietnam Veterans Memorial, Maya Lin 

(http://www.everydaycitizen.com/2008/05/maya_lin_and_the_vietnam_war_m.htm

l) 

 

Slika 28: Slika 28: 9/11 Memorial - Reflecting Absence, New York, Michael Arad, 2011 

(http://www.nj.com/cumberland/index.ssf/2011/09/family_of_911_victim_to_spen

d.html) 

 

Slika 29: Empty Library – Prazna Knjiţnica,Berlin; Mischa Ullman 1995 

(http://people.hsc.edu/drjclassics/mythology2004/memorializing_loss.shtm) 

 

Slika 30: Missing house - Manjkajoča hiša, Berlin; Christian Boltanski, 1990 

(http://www.verlag-silke-schreiber.de/alles_andere/041_buettner.html 

http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/berlin/plaguesa.jpg) 

 

Slika 31: Grad v Saarbrücknu in »nevidni spomenik«  - 2146 Stones - Monument against 

Racism, 1993 

(http://www.arttimesjournal.com/speakout/Oct_10_online_Callaghan/Oct_10_Calla

ghan.html) 

 

Slika 32: 2146 Stones - Monument against Racism –Detalj: Granitni takovec z inskripcijo 

(http://www.medienkunstnetz.de/works/2146-steine/images/4/) 

 

Slika 33: Iztok Holc – Tipna 3D animacija – robotski prototip 

(arhiv Moderne Galerije) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medienkunstnetz.de/works/2146-steine/images/4/
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15   ZAHVALA 

Zahvalila bi se rada mentorju izr. prof. Mirku Bratuši za strokovno usmerjanje in spodbudo 

pri izdelavi diplomskega dela ter prof. Sergeju Kapusu za inspirativne pogovore. 

Izrednemu profesorju Črtomiru Frelihu gre zahvala za koristne napotke in nasvete glede 

pedagoškega dela diplomske naloge.  

 

Svoji mami Jaroslavi bi se rada iskreno zahvalila za podporo tekom celotnega študija. Za 

spodbudo pa se zahvaljujem še Pedru, bratu Gregorju in prijateljem, ki so mi stali ob strani.  
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