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POVZETEK 
  

Diplomska naloga govori o keramiki kot mediju v sodobni umetnosti. Glavni poudarek je na 

keramiki kot mediju v instalaciji.  

V teoretičnem delu je najprej povzet skop zgodovinski oris od prazgodovine do konca 20. 

stoletja. Občasno se zdi, da je bila keramika s strani umetnosti zapostavljena, čeprav temu ni 

tako. Sledi razlaga besede keramika. Predstavljen je pojem sodobna umetniška keramika in 

opredeljen status keramike v likovni umetnosti v sodobnem času.  

V naslednjem poglavju je opredeljen in razložen pojem instalacija. Zgodovinski razvoj 

instalacije je razdeljen na štiri poglavja, ki instalacijo razdelijo glede na tip izkušnje gledalca 

– povzeto po umetnostni teoretičarki Claire Bishop. V pregled so vključeni pomembni 

umetniki in umetniška dela. Opredeljen je položaj keramike v instalaciji in razloženo, kdaj se 

keramika prvič pojavi v prostorski razsežnosti. Sledi predstavitev izbranih umetnikov, ki v 

instalacije vključujejo keramiko.  

V praktičnem delu sta predstavljeni dve avtorski deli. V sklepnem delu so povzeti ključni 

pojmi in spoznanja. 
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ABSTRACT 
The diploma thesis is about ceramics as a medium in contemporary art. The main emphasis is 

on ceramics as a medium in the installation. The theoretical part describes a sparse historical 

outline from prehistory to the end of the 20th century. At times, ceramics seem to have been 

underestimated by fine art. The concept of contemporary artistic ceramics and the status of 

ceramics in fine art are presented in my thesis. In the next section of my thesis, I define and 

explain the concept of the installation. The historical development of the installation is 

divided into four chapters, which divide the installation according to the type of viewer 

experience – summarized by art theorist Claire Bishop. Important artists and works of art are 

included in the review. It defines the position of the ceramic in the installation and explains 

when the ceramic first appears in the space dimension. The following is a presentation of 

selected artists who include ceramics in their installations.  

In the practical part, two of my works are presented. The concluding part summarizes the key 

concepts and findings. 
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1 UVOD 
»Osnovna zapoved sveta umetnosti, ki odmeva skoraj vsepovsod, pravi, da je sodobna 

umetnost nedvoumno kompleksna in raznolika. Raznolikost sodobnih umetniških oblik, 

tehnik in tem je res osupljiva. Konvencionalne zvrsti – slikarstvo, kiparstvo, grafika – so 

zasenčili instalacija in »novi mediji« …« (Stallabrass, 2007, str, 115). 

 

Glina je najbolj bogat material in skozi zgodovino bistvena za človeški razvoj in napredek. 

Zgodnji izdelki največkrat posnemajo forme iz narave, kot so buče, školjke, ljudje in živali. 

Pred industrializacijo so keramiko izdelovali ročno. Ročno so gradili obliko in s tem gradili 

estetske kvalitete (Lilley, Elderton, Morrill, 2017). 

Skulpturalno keramiko najdemo že od prazgodovine naprej. Nahajališča keramičnih 

predmetov se nahajajo na območjih, kjer se je človek naselil stalno in prenehal z nomadskim 

življenjem. S keramiko so se ukvarjali že v neolitiku, na primer eden izmed najpomembnejših 

arheoloških virov so Vestonice (Češka), kjer so našli ostanke peči, keramične figurice v 

obliki živali in ljudi (Staubach, 2005). Tudi stare civilizacije na Bližnjem vzhodu, 

Apeninskem polotoku (Etruščani in Rimljani), v Egiptu in Grčiji so izdelovale keramiko. 

Babilonci so keramiko vključevali v arhitekturo in z njo oblagali zidove stavb. Najdbe iz 

starega Egipta nam kažejo, da so iz fajanse izdelovali kipe, posode in manjše kipce (Davies 

idr., 2004). V stari Grčiji so bili pogosti motivi bojevnikov, klasičnih mitov in bogov. 

Keramiko so izdelovali v tehniki terra sigillata, ki so jo Rimljani kasneje razširili po celem 

Rimskem imperiju (Charleston, 1981). Etruščani so bili trgovci, ki so veliko keramike 

pripeljali iz Grčije in jo tudi posnemali. Podobno kot Babilonci so tudi oni stavbe oblagali s 

keramičnimi ploščami (Davies idr., 2004). 

V renesansi so kiparji uporabljali glino namesto marmorja, saj je bila cenejša in lažje 

dostopna. V tem obdobju se pojavijo tudi keramične delavnice, predvsem v Italiji. Največji 

pečat med njimi je pustila delavnica družine della Robbia, ki se je od drugih razlikovala v 

tem, da je dajala večji poudarek na kiparstvo kot lončarstvo (Charleston, 1981; Germ, 2011). 

V 18. stoletju najdemo v palačah in velikih pomembnih stavbah porcelanaste sobe (Dahn, 

2015). 

V poznih 90. letih 19. stoletja in zgodnjem 20. stoletju so v Evropi umetniki, kot so Edgar 

Degas, Auguste Rodin in Medardo Rosso, dajali velik poudarek na ekspresivno zmožnost 

gline. V večini njihovih bronastih odlitkov je ravno zaradi lastnosti gline moč opaziti gesto 

umetnika, ki je prikazana s postopkom tvorbe celote v glini (Lilley, Elderton, Morrill, 2017). 
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V 20. stoletju se tudi lončarstvo začne vzpenjati na raven umetnosti. Najprej v Franciji, 

Veliki Britaniji in skandinavskih deželah. K temu so pripomogli umetniki, kuratorji, keramiki 

in teoretiki, ki so organizirali srečanja, konference, razstave in delavnice. Veliko vlogo so 

igrali tudi muzeji, primer tega je Mednarodni muzej keramike v Faenzi (Kos, 2015). 

Avantgardna gibanja so se z uporabo keramike uprla tedanjemu umetnostnemu sistemu (de 

Waal, 2003). Ustanovijo se gibanja kot so Arts and Crafts, Studio Pottery, Art Nouveau, 

Mingei in Bauhaus. Peter Voulkos, Bernard Leach, Ryoji Koite in Antony Caro so eni izmed 

glavnih predstavnikov tega obdobja (Clark, 2006; Watson 2008). Keramika je zanimala tudi 

umetnike, ki se z njo niso ukvarjali od samega začetka, kot sta na primer Pablo Picasso in 

Joan Miró (Lilley, Elderton, Morrill, 2017). 

Glina kot material nima svoje forme, kot denimo kamen, les ali kost. Je plastičen medij, saj 

omogoča veliko svobode v oblikovanju, ima moč posnemati naravo in sočasno umetnost v 

drugih materialih. Umetniki posežejo po glini ravno zaradi plastičnosti materiala. Glina 

omogoča eksperimentiranje z obliko ter postopno grajenje forme z dodajanjem in 

odvzemanjem (Lilley, Elderton, Morrill, 2017). 

 

2 KERAMIKA 
 
Keramika so glineni izdelki, ki so trajni zaradi toplotne obdelave, ki spremeni molekularno 

strukturo gline. Beseda keramika izvira iz grške besede keramosa, katere prevod je glina, 

glinena posoda, lonec ali vrč. Lončarji pa jo največkrat uporabljajo tudi takrat, ko se jim zdi 

beseda lončarstvo preveč omejujoča za opis njihovega dela (Hammer, Hammer, 2014). 

Keramika je postala predmet znanstvenega preučevanja v poznem 19. stoletju, ko so se v 

evropskih državah pojavili tečaji za usposabljanje kemikov in inženirjev za keramično 

industrijo. Kemiki in inženirji so se predhodno izobraževali na drugih področjih (kemija in 

inženirstvo) in se naposled zaposlili v keramični industriji. Wedgwoodu in Sevresu, to sta bili 

dve prvih znanstvenih lončarskih šol (Hammer, Hammer, 2014). 

Keramika opisuje celotno paleto lončarskih in glinenih izdelkov, ne glede na njihov način 

oblikovanja in izdelave. Beseda keramika v najširšem pomenu materialov zajema vse 

materiale, iz katerih je narejena. Ta spekter se je v poznem 20. in zgodnjem 21. stoletju 

močno razširil (Hammer, Hammer, 2014).  
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3 SODOBNA KERAMIKA 
 
V sodobnem času je keramika del likovnih umetnosti. To je pomembno poudariti predvsem 

za Zahodni svet, saj se občasno zdi, da je bila keramika skozi zgodovino zapostavljena, 

čeprav temu ni tako. V Vzhodnem svetu je keramika konstantno splošno visoko cenjena že 

od antike. V Vzhodnem svetu ni ločnic med obrtniško in umetniško keramiko (Kovšča, 

2017). Zahodni racionalni um umetnika pogosto sili k ustvarjanju konstruktivnih in 

konceptualnih del, kjer mora avtor nadvladati nad medijem. Delo vnaprej načrtuje in 

preračuna, kako doseči končno formo in efekt dela. Slednje izhaja iz kognitivne zasnove, 

čustev ali domišljije. Vzhodni umetnik je medtem bolj nagnjen k spoštovanju materiala, 

predajanju intuiciji in poudarjanju le te. Intuicija mu pomaga, da uresniči svojo idejo, saj se ta 

rodi v sozvočju z materialom. Seveda zgoraj opisanega ni mogoče posplošiti na vse umetnike 

(Petjko, 2018).  

Za sodobno keramiko je značilno, da se začenja prepletati z drugimi umetniškimi področji. 

Keramiki eksperimentirajo s tehniko obdelave ter fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi gline, 

ki včasih dodajajo tudi druge materiale. Lahko že v samem procesu izdelave keramičnega 

objekta ali pa druge materiale vključujejo v samo kompozicijo končnega dela. Za večino je 

značilno, da skoraj vedno izhajajo iz osnovne oblike, posode, ki je umetnikov konceptualni 

izraz (Petjko, 2018).  

 

Osredotočila se bom predvsem na tista umetniška dela, ki so sestavljena iz kombiniranja 

materialov v končni kompoziciji dela. Zato bom v nadaljevanju najprej predstavila instalacijo 

in nato keramiko kot sestavni del instalacije. 

 

4 INSTALACIJA 
 
Instalacija ustvari situacijo, v katero gledalec vstopi in jo dojame kot celoto. Je drugačna kot 

tradicionalni mediji, saj se gledalec vanjo potopi in je odvisna od prisotnosti gledalca. 

Opazovalec ne gleda instalacije od daleč, je ne zaznava samo preko vida, ampak pri 

opazovanju uporablja tudi ostala čutila (sluh, dotik, vonj). Prisotnost gledalca je glavna 

značilnost instalacije (Bishop, 2005). 

Instalacijska umetnost je lahko načrtovana ali spontana, abstraktna ali slikovna. Vzpostavi se 

odnos prostor-delo, opazovalec-delo in opazovalec-prostor (Reiss, 2001). 
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Instalacija sestoji iz del postavljenih v prostoru. Je site-specifična umetnost, saj se s 

prostorom neposredno povezuje in se nanj tudi neposredno odziva. Na to lahko vplivajo 

vizualni in arhitekturni pogoji ali širše pripovedi zgodovinskega, družbenega in kulturnega 

konteksta. Gledalčeva prisotnost je pomemben del instalacije, ne glede na to ali je prisotnost 

fizična ali fiktivna, saj se instalacija spreminja glede na gledalčevo interpretacijo. Instalacija 

mora vzpostaviti dinamičen dialog s prostorom, ne glede na to kje se nahaja. Gledalca mora 

spodbuditi k razmisleku o sestavnih delih, ne le o njihovih individualnih lastnostih, temveč 

tudi o odnosih med deli ter njimi in okolico. Lokacija močno vpliva na načine razumevanja 

artefaktov. Interpretacija istega dela se lahko glede na lokacijo spreminja, drugače razumemo 

delo v galeriji (beli kocki) kot zgodovinsko zaznamovanem interierju. O tem je govoril že 

Brain O'Doherty pred tridesetimi leti v zelo vplivnem eseju Znotraj koncepta bele kocke. 

Instalacija je nestalna. Kaže in modificira kulturne spremembe ter ozavešča o 

družbenopolitičnih stanjih in pogledih (Dahn, 2015). 

4.1 POJEM INSTALACIJA 
Vsak artefakt vpet v kateri koli prostor je sinonim za okolje in prostor (Dahn, 2015). Pojem 

instalacijska umetnost se razvije iz pojma environment (prostor). Allan Kaprow uporabi to 

oznako za opredelitev večmedijskih del v velikosti sobe. V 70. letih 20. stoletja začnejo 

uporabljati tudi izraza projektna umetnost in začasna umetnost. Postopno pride do términa 

instalacija, ampak ga sprva ne povezujejo z izrazom environment (prostor), temveč z 

razstavo. Opisuje dela, ki so nastala na razstavnem prostoru. Do povezave med terminoma 

environment (prostor) in instalacija pride kasneje, ko se environment uveljavi kot umetniška 

praksa (Reiss, 2001). 

Od 60. let 20. stoletja je nujno razumevanje razlike med izrazoma instalacija umetniških del 

in prostorska instalacija, saj je pojem instalacija razširjen na opisovanje umeščenosti objektov 

v vsakršnem prostoru. Pojmoma je skupno, da želita izpostaviti ozaveščanje gledalca o 

postavitvi predmetov. Instalacija umetniških del primarno govori o individualnih delih. 

Prostorska instalacija dojema prostor in objekte kot celovito enoto (Bishop, 2005). 

Nenatančno opredeljen pojem instalacije najdemo tudi v drugih umetniških panogah, kot so 

na primer: minimalizem, konceptualna umetnost, zemeljska umetnost, krajinska umetnost, 

performans in video (Reiss, 2001). 
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4.2 VRSTE INSTALACIJE PO CLAIRE BISHOP IN ZGODOVINSKI ORIS 
V 70. letih 20. stoletja je instalacija postala samostojna praksa likovne umetnosti. Danes 

poznamo več vrst instalacij, vsem pa je skupno, da temeljijo na povezanosti prostora oziroma 

okolja in elementov v njem. To je celota, v katero gledalec vstopi (Dahn, 2015). 

Likovna teoretičarka Claire Bishop (2005) skozi zgodovinski pregled razdeli instalacije na 

štiri vrste, glede na tip izkušnje gledalca: 

• sanjska scena, 

• okrepljena zaznava, 

• mimetično zajemanje in 

• aktivno opazovanje. 

Izkušnja gledalca, ko vstopi v delo, je aktivacija in spominja na delovanje posameznika v 

svetu. Bishop proučuje odnos med aktivnim gledalcem in gledalčevim družbeno-političnem 

udejstovanjem. Konec 60. let 20. stoletja najdemo veliko kritik spremembe modela 

hierarhične perspektive iz renesanse. Model kaže pasivnega gledalca v središču domnevnega 

sveta klasične slike. Instalacija se povzpne istočasno kot teorija decentralizacije subjekta. Z 

decentralizacijo se ukvarja poststrukturalistična teorija. Išče alternativne perspektive in 

zavrača ukalupljenje kulturnih produktov. Večina perspektiv v instalaciji odvrača renesančni 

model opazovanja, saj ne vsebujejo centralne točno določene točke gledanja (Bishop, 2005). 

4.2.1 SANJSKA SCENA 
Bishop razlago sanjske scene začne na primeru surrealistov. Njihove razstave v Parizu in 

New Yorku so ene prvih najboljših primerov namernega vpliva na gledalca. Razstava leta 

1938 v Parizu velja za predhodnico instalacije. Pomembna je bila zaradi inovativne 

postavitve in del, ki jih je vključevala. Razstavo poznamo pod imenom Duchampova vrečka 

premoga (slika 1), čeprav je Duchampov del razstave le del celote. Enakovredni deli razstave 

so tudi dela Salvadorja Dalíja, Benjamina Péreta, Mana Raya in Georgesa Hugneta. Za 

producenta velja Marcel Duchamp, a je bila razstava produkt sodelovanja. Potekala je v 

Galerii des Beaux-Arts. Razstava je želela preoblikovati prestižno galerijo, ki je bila v 

neskladju s surrealistično estetiko. Preoblikovanje je bilo glavno vodilo razstave. Vse kar je 

bilo v prostorih, so odstranili, okna in strop pa so prekrivale vrečke premoga napolnjene s 

časopisom. Po tleh je bilo posuto suho listje in delci plute. V vsak kot je bila postavljena 

razmetana postelja v stilu Louisa XV. Dalí je naredil ribnik, ki je bil ob eni od postelj. Ribnik 

je obdajalo trsje, grmi vrtnic, praprot in mah. Napolnjen pa je bil z vodnimi lilijami. Na 

sredino je Péret namestil stroj za praženje kave, ki je s svojim prijetnim vonjem nedvomno 
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vplival na gledalce. Na počutje je vplival tudi posnetek ljudi iz norišnice. Slike so bile 

natrpane vsepovsod. Umetniki so bili razočarani, da je otvoritev zaradi tehničnih razlogov 

potekala v temi. Načrtovali so osvetlitev z odrskimi lučmi skritimi za ploščami, ki bi osvetlile 

slike, ko bi gledalec pristopil do njih. Vsakemu obiskovalcu je bila na otvoritvi dana svetilka, 

s katero je postopno odkrival delčke razstave. Predstavitev v temi se je skladala s 

surrealističnim zaimanjem za podzavest in sanje (Bishop, 2005). 

 
Slika 1: Razstava surrealistov, Duchampova vrečka premoga, slike, postelja, aparat za kavo, 

vrečke premoga, rastlinje, zvočni posnetek, 1938, galerija Beaux-Arts, Pariz. 

 
Razstave surrealistov v tistem času ne dojemajo kot instalacije. Gre za skupno postavitev, 

katere namen je spremeniti gledalčev način opazovanja in dojemanja razstave. Razstava je za 

gledalca psihološko nabita. V gledalcu vzbudi nezavedne spontane asociacije. Izkušnja 

gledalca je hkrati prijetna in moteča, kar ustvari močan psihološki učinek – sočasne 

nasprotujoče si občutke, kot so na primer, sreča in panika. Menili so, da je razstava preveč 

revolucionarna, saj ni bila v skladu s takratnim družbenim kontekstom (Bishop, 2005). 

Gledalec postane del psihološkega sanjskega sveta. Sanjsko sceno povezujemo s Freudovo 

analizo sanj, ki nam omogoča razumeti, kaj se dogaja znotraj gledalca. Po Freudu je izkušnja 
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sanj sestavljena iz treh karakteristik. Prva je senzorična neposrednost zavestne zaznave. 

Primarna značilnost sanj je vizualnost. Sanje vidimo v podobah. Bolj kot spominu, so 

podobne zavestni zaznavi. V sanjah ustvarjamo situacije in jih doživimo. Sanje imajo 

sestavljeno strukturo, to je druga karakteristika po Freudu. Smiselno si sanje lahko razlagamo 

le po fragmentih, ko pogledamo celoto, so nesmiselne. Tretja karakteristika sanj je glavna 

karakteristika in je sposobnost pojasnitve s prostimi asociacijami. Vse tri karakteristike 

najdemo v izkušnji gledalca instalacije vrste sanjska scena (Bishop, 2005). 

Vrsto instalacije sanjska scena Bishop povezuje tudi s t. i. totalnimi instalacijami Ilya 

Kabakova, saj spodbijajo kulturno vezane in vsakdanje asociacije ter prikličejo osebne 

spomine (Bishop, 2005). 

Za razvoj instalacije so pomembni tudi environments (okolja), ki jih je ustvarjal Allan 

Kaprow. Sestavljeni so iz najdenih in uporabljenih predmetov. Kaprow je ustvarjal umazana 

organska okolja, s čimer je zanikal sterilnost razstavnega prostora in tržne umetniške galerije. 

Pri svojem ustvarjanju je želel biti neposreden. Želel je, da gledalec razstavo vidi, zavoha, se 

po njej giba, jo sliši in se je fizično dotika. Gledalec je fizično aktiven. Kaprow gledalcu 

dodeli manjše naloge (npr. premakniti predmet ipd.) in s tem dobi gledalec odgovornost. 

Obiskovalci t. i. happeningov (dogodkov) postanejo interaktivni del dela (Bishop, 2005). 

Primer je dogodek Words (Besede) (slika 2), ki se je zgodil leta 1962 v galeriji Smolin v New 

Yorku. To je bilo okolje z lučmi in zvokom. V njem so si obiskovalci lahko izbrali liste z 

besedami, jih odnesli v drugo sobo in jih obešali tako, da so tvorili stavke. Dogodek ni bil 

nekaj, kar bi obiskovalci gledali, ampak so v njem sodelovali in soustvarjali. Obiskovalci so 

organski del dela. To je značilno za vse environmente (okolja) in happeninge (dogodke). V 

gledalcu je interakcija vzbudila navdušenje, napetost in strah, kar povzroči rast preko 

samozavedanja o svojih hotenjih in željah (Bishop, 2005). 
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Slika 2: Allan Kaprow, Words (Besede), 1962, galerija Smolin, New York. 

 
Kabakow pri svojem delu vztraja pri spremembi, pretoku in neurejenosti, kar je nasprotno s 

konvencionalnim razstavljanjem. Materiale izbira na način, da gledalca nagovorijo na 

eksistencialni in psihološki ravni. Environmenti so vsebovali predmete, ki so vzbujali 

asociacije in gledalca poslali v svet nezavednega in nelogičnega. Slednje lahko najdemo tudi 

v razstavah surralistov. Razlika je v tem, da se obiskovalci Kaprowih environmentov 

zavedajo samega sebe in imajo občutek prisotnosti. Gledalec je tam in (so)deluje. Ta tema se 

ponavlja v razvoju instalacije v 60. letih 20. stoletja (Bishop, 2005). 

Za razumevanje sanjske scene je potrebno razlikovati med fantazijo in sanjami. Bishop 

(2005) razloži razliko na delih Lucasa Samarasa Room or Room no. 1 (Soba ali soba št. 1) 

(slika 3) iz leta 1964 in Georga Segala The Dinner (Večerja) (slika 4), 1964–66. Opre se na 

razlago psihoanalitikov Jeana-Bertranda Pontalisa in Jeana Laplanchea, ki razložita, da je 

skupno fantaziji in sanjam, da se dogajata vedno v prvi osebi. V Samarasovem delu je 

gledalec protagonist in izživi svoje sanje. V delu Segala so prisotne figure. Gledalec se z 

njimi poenoti, ne igra vloge sam in ni psihološki center. To je značilno za fantazijo (Bishop, 

2005). 
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Slika 3: Lucas Samaras, Room or Room 
no. 1 (Soba ali Soba št. 1), 1964, Green 
Gallery, New York. 

 
Slika 4: George Segal, The Dinner 
(Večerja), 1964–66. 

Na veliko umetnikov je vplivalo dogajanje po svetu, dogodki kot so vojna v Vietnamu, vzpon 

feminizma in študentski protesti leta 1968. Mladi umetniki so zavračali tržno vrednost 

umetnosti in s tem konzervativni pogled na umetnost, ki je podprt s strani rasizma, 

imperialistične politike, patriarhizma in drugimi problemi družbe. Umetniki so razmišljali o 

vlogi muzeja in se izmikali produciranju zadržanih in premičnih del, od katerih je bil odvisen 

trg umetnosti. Veliko jih je razmišljalo o mediju in prodajni vrednosti kot politični izjavi, ki 

ne vsebuje forme, ki bi razkrila jasno sporočilo. V ospredje vstopi kontekst. Instalacija je 

eden izmed mnogih produktov tega razmišljanja (Bishop, 2005). 

Instalacije je bila vezana na koncept, saj je bila odvisna od danega prostora, v katerega je bila 

projicirana za določen čas in se je težko uvrstila na prodajni trg. Preusmerila je pozornost od 

avtorja na odziv gledalcev, iz določenega okolja na določenem mestu. Aktivacija gledalca in 

poudarek na izkušnji postaneta alternativa pasivnosti (Bishop, 2005). 

V 80. letih so se velike razstave (Documenta, Beneški Bienale, Bienale Sao Paulo, Sculptur 

Projekte Münster) začele zanašati na instalacijo, saj je lahko zapolnila in dopolnila velike 

industrijske stavbe in se povezala z arhitekturo. Število instalacij na teh razstavah se je začelo 

postopno povečevati in danes je to najbolj pogosta oblika del, ki se na njih pojavljajo, saj 

ustvarja velike vizualne učinke s povezovanjem celotnega prostora in je fotogenična – 

omogoča nastanek dobrih prodornih fotografij. Končen izid instalacije je nepredvidljiv, zato 

to kustusom predstavlja tveganje in vzbuja dvom o prodaji. Veliko instalacijske umetnosti se 
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v 80. letih ukvarja s skulpturalnim vprašanjem nadvlade nad prostorom in nevključenosti 

gledalca v delo. V takih instalacijah mnogokrat ni interakcije med prostorom in deli. Taka 

dela so v tem času ustvarjale gibanje Arte Povera, Joseph Beuys in Claes Oldenburg. V 

nasprotju so dela Anne Hamilton in Cildo Meirelesa iz poznih 80. let. Gre za instalacije, ki se 

navezujejo na prostor in vključujejo čutno izkušnjo gledalca. V njunih delih najdemo 

materiale z dvoumnim pomenom. Prostori so v celoti spremenjeni in pomen je nakazan s 

simbolnimi asociacijami materialov, ki jih gledalec razume, ko se psihološko potopi v delo 

(Bishop, 2005). 

Vključevanje najdenih materialov v delo, z namenom priklicati asociacije gledalca na podlagi 

njegovega kulturnega kapitala, je še danes praksa, ki jo najdemo v mnogih sodobnih 

instalacijah in environmentalnem delu (okoljskem delu). Kurt Schwitters je leta 1932 na 

svojem domu v Hannovru izdelal delo z naslovom Merzbau (slika 5), ki je obsegalo celo 

notranjost hiše. Narejeno je bilo iz časopisa, polomljenih koles, suhih rož, najdenega lesa, 

žičnih mrež, ogledal, gum in starega pohištva. Del dela so bili osebni predmeti prijateljev in 

umetnikov. Vsak predmet je bil postavljen v votlino, oltar ali jamo, v katero je gledalec 

vstopil. Vse je smrdelo po lepilu in smeteh. Obiskovalci so se lahko udeležili vodenega 

ogleda instalacije, ki jo je vodil Schwitters in je trajal tudi do štiri ure. Na ogledu je avtor 

pripovedoval anekdote in zgodbe (Bishop, 2005). 
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Slika 5: Kurt Schwitters, Merzbau, 1933 rekonstrukcija enega prostora: Peter Bissegger, 

1981–83, Spirengel Museum’s galleries. 

 

Instalacija ustvarja sanjsko situacijo, v katero gledalec vstopi. Ima pripovedno noto, ki se 

spreminja od posameznika do posameznika, saj je pripoved odvisna od asociacij, ki jih 

posameznik dobi glede na njegove lastne fantazije in kulturni kapital. Deli instalacij v 

posamezniku vzbudijo asociacije. Najdeni materiali to še dodatno podkrepijo in gledalcu 

omogočijo, da se lažje potopi v delo in ga reflektira. Zaradi reflektiranja se lahko posameznik 

začne spraševati o obstoječih shemah, lahko tudi družbenih. Aktivira se fizično, kognitivno, 

psihološko in družbeno.V sanjski situaciji se lahko zgodi, da gledalcu ne ponudi aktivnega 

sodelovanja, ampak v njem vzbudi le občutke. Gledalec je v tem primeru pasiven in se znajde 

v svetu sanj, kjer samo spremlja svoje občutke (Bishop, 2005). 

Za sanjsko sceno je značilno, da gledalec psihološko absorbira delo in fizično potone v delo. 

Gledalec se ne le poistoveti s sceno, ampak postane del scene, je protagonist. Instalacije tega 
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tipa imajo močno pripoved in v gledalcu sprožajo fantazije, spomine, kulturne asociacije. 

Navadno dela sestojijo iz najdenih predmetov, kar gledalcu omogoča reflektiranje in 

asociacijo. Perspektiva je množična in razdrobljena, kar pripomore k osredotočenemu in 

hierarhičnemu odnosu do dela. Odnos gledalca je nestabilen, načet in ogrožen (Bishop, 

2005). 

 

4.2.2 OKREPLJENA ZAZNAVA 
Okrepljena zaznava izhaja iz minimalizma in modela gledalčevega objekta po Mauriceu 

Merleau-Pontyu, ki trdi, da subjekt in objekt nista ločena (Bishop, 2005). 

Predmet, ki ga človek vidi je na drugi strani vidnega čutila. Človek in predmet tako postaneta 

povezana. Sta dva sistema, ki se medsebojno dopolnjujeta in sestavljata eno celoto. 

Človekova zaznava ne vključuje samo vida, saj svet okoli sebe zaznavamo s celim telesom. 

Odvisna je od človekovega počutja, ki določa, kaj zaznavamo in kakšna je zaznava. Svet je 

vse okoli nas in živimo ga od znotraj navzven. Umetniki, ki vključujejo model gledalčevega 

objekta, gledajo na sliko kot svet, ki je posredovan gledalcu (Bishop, 2005). 

V 60. letih 20. stoletja pride do nove estetske izkušnje, ki jo ponudi minimalistična skulptura, 

umeščena med instalacijsko umetnost in tradicionalno skulpturo. Bishop govori, da naj bi 

minimalistična skulptura spodbudila dva fenomena. Okrepljeno je zavedanje med razmerji 

dela in prostora. Gledalec se zaveda proporcev razstavnega prostora, njegovih dimenzij, 

barve in svetlobe. Pozornost je usmerjena tudi na gledalca samega, saj delo zaznava glede na 

lastno težo in velikost. Do tega pride, ko je delo zelo dobesedno, nesimbolično in 

neekspresivno, je reducirano in preprostih oblik. Slednje onemogoči psihološko absorbcijo in 

pozornost premakne na zunanje vidike. Velik pomen za zaznavo ima tudi velikost dela. 

Manjša dela delujejo bolj zasebno in intimno, velika pa bolj javno. Večina minimalističnih 

del je nekje vmes, v velikosti človeka. Minimalistična skulptura vključuje gledalca že v svoji 

osnovni definiciji (Bishop, 2005). 

Delo Roberta Morrisa L-Beams (L-žarki) (slika 6) iz leta 1965 je sestavljeno iz treh enakih 

objektov. Delo kaže na to, kako lahko identično obliko dojamemo popolnoma drugače, saj je 

odvisno od postavitve in gledalca. Postavitev daje objektu edinstven značaj. Ta je pogojen od 

zornega kota opazovanja, svetlobe, senc in intenzivnosti barve. Gledalec zazna, da so objekti 

identični. Logiko premaga zaznava, zato na vsakega gleda drugače in mu da edinstven 

karakter (Bishop, 2005). 
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Slika 6: Robert Morris, L-Beams (L-žarki), prvotno vezane plošče, poznejša izvedba iz 

steklenih vlaken in nerjavečega jekla, 244 x 244 x 60 cm, 1965. 

 

Minimalisti instalacijsko umetnost in environmente povezujejo z deli Kaprowa, Oldenberga, 

Segala in Kienholza (dela s karakteristikami mizantscene). Zato svojih del ne imenujejo 

instalacija, čeprav govorijo o preobrazbi celotnega prostora in prisotnosti objektov (Bishop, 

2005). 

Minimalistična dela Roberta Irwina se nanašajo na gledalčevo izvirno izkušnjo zaznave. 

Primer je Black Line Volume (Volumen črne linije) (slika 7) iz leta 1957. V Muzeju sodobne 

umetnosti Chicago je bila na tleh le linija narejena iz črnega lepilnega traku. Delo izpostavi 

prostor iz drugačne perspektive z minimalnim posegom. Gledalec dojame prostor kot celoto 

in zaznava ravni v prostoru (Bishop, 2005). 
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Slika 7: Robert Irwin, Black Line Volume (Volumen črne linije), 1957, Muzej sodobne 

umetnosti, Chicago. 

 
Irwin je bil mnenja, da mora biti izkušnja gledalca neposredna, saj se dogaja v določenem 

času na točno določenem mestu, in se je ne da prenesti na npr. fotografijo. Instalacijska 

umetnost je zanj način, kako dovoliti gledalcu, da ozavesti samega sebe. Gledalec z 

individualnim sodelovanjem prevzame odgovornost iz umetnika nase. S tem ima gledalec 

moč preoblikovati lasten pogled na svet in ustvariti novo realnost. Irwin je želel gledalcu 

pokazati potencial, ki ga svet ponuja (Bishop, 2005). 

Delo Michaela Asherja v Art Institute Chicago daje politično in ekonomsko kritiko 

razstavnim prizoriščem. V njegovi instalaciji je namreč kip Georgea Washingtona (Jean-

Antoine Houdan) od zunaj prestavil v muzej, ki razstavlja umetnost 18. stoletja. Kip je tako 

izgubil svojo politično in zgodovinsko retoriko, ki jo je nosil, ko je bil postavljen pred stavbo. 

Delo govori o zgodovinski umetnosti kot nevtralni kritiki politike in ideologije. S premikom 

kipa je Asher poudaril pomembnost prostora, v katerega je delo umeščeno. Prostor dopolni 

kontekst in pomen dela. S primerjavo Asherjevega dela G. Washington in Irwinowega L-

Beams, ugotovimo, da sta si podobna, saj oba govorita o pomembnosti točke gledanja. 

Razlika je v tem, da je Asherjevo delo pokazalo, kako premik vpliva na sam kontekst dela 

(Bishop, 2005). 

Bruce Nauman, v 70. letih 20. stoletja, dela instalacije, ki destabilizirajo objekt podobno kot 

v modelu Merleaua-Pontya. Gledalčevo telo ni harmonično, ampak so zaznave v njem v 

konfliktu. Green Light Corridor (Koridor zelene luči) (slika 8) je instalacija, ki se povezuje z 

minimalistično skulpturo v materialih in gledalčevi zaznavi. Razlika je v tem, da Naumanova 
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instalacija ne pomiri gledalca, ampak ga razdraži, saj se pojavijo razhajanja med gledalčevimi 

pričakovanji in izkušnjo. Instalacije Naumana sestavljajo monitorji, kamere in ogledala, ki 

ustvarijo situacijo, ki kaže slepo točko v zaznavi. To postane jasno, ko je gledalčev pogled 

vrnjen s kamero ali ogledalom. Naumanova instalacija kaže, da so zaznave krhke in se lahko 

hitro razdvojijo (Bishop, 2005). 

 
Slika 8: Bruce Nauman, Green Light Corridor (Koridor zelene luči), 7,6 x 31 x 77,5 cm, 

1970. 

 
Merleau-Ponty neuspeh zaznave opiše kot puncum caecum ali slepa točka. To doživimo, ko 

se želimo zavedati, kako se desna roka dotika leve in v istem trenutku obratno, kako se leva 

dotika desne (Bishop, 2005). 

Dan Graham v 70. letih 20. stoletja dela instalacije z ogledali in videom. Povratna 

informacija je izkušnja gledalca, ki kaže na to, kako dojema svet glede na interakcije z 

drugimi. Grahamovo delo po Bishop navaja dva problema minimalizma in postminimalizma 

60. let. Prvi problem je neupeljevanje zgodovinskega konteksta v prisotnost gledalca in 

njegovo zaznavo. Minimalizem v 60. letih namreč predpostavlja, da lahko svet izkusimo, ne 

da bi se zavedali zgodovine oziroma preteklosti. Od gledalca pričakuje, da je samozadosten, 

prisoten in brez spomina. Graham slednje primerja s potrošniško družbo, kjer je en predmet 

pozabljen v korist novega. Trdi, da je nemogoče zaznavati stvari, nevezano na pretekle 

izkušnje. Drugi problem umetnosti 60. let 20. stoletja pa je po Grahamu ta, da gledalca 

popolnoma izolira od ostalih. Izrecno je nasprotoval meditativni in samotni naravi Light and 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Pene Satya, Keramika kot medij v sodobni umetnosti 

 
16 

Space, to je instalacijska umetnost zahodne obale Združenih držav Amerike. Instalacije 

Grahama vedno vključujejo aspekt, kako gledalec gleda nase in na druge ter kako vidi sebe 

med drugimi. Njegove instalacije so prazne sobe brez del, saj tako vzpodbudi gledalca, da 

zaznava sebe in se tega zaveda. Sam trdi, da ima njegovo delo zgodovinski in družbeni okvir. 

Gledalcem da možnost, da ozavestijo svoje realno stanje, stanje razmer in svojega mesta v 

svetu (Bishop, 2005). 

 
Slika 9: Dan Graham, Pavilion/Sculpture (Paviljon/Skulptura), instalacija, 1981. 

 
Instalacije Olafura Eliassona lahko povežemo z instalacijami Grahama in Light and Space 

hkrati. Prepričan je, da je dematerializacija iz 70. let 20. stoletja še vedno nujna, saj se v 80. 

objekti začnejo vračati na umetniški trg. Prepričan je, da časovna oddaljenost od dela 

pripomore k uvidenju drugačnih odtenkov dela. Svoje delo ocenjuje kot avtoportret gledalca. 

Eliasson gledalca nagovori v naslovu dela in s tem poudari gledalčev individum, kar je v 

nasprotju z njegovimi predhodniki. Dela izdeluje iz naravnih materialov: voda, zemlja, zrak, 

svetloba in led. Ustvarja spektakularne tehnološko nenapredne instalacije, v katerih gledalec 

lahko opazi, kako je delo narejeno, vidi tehnično ozadje. Eliasson ustvarja izkušnjo 

zaznavanja narave. The Weather project (Vremenski projekt) (slika 10) je instalacija iz leta 

2003, ki je bila izvedena v Tate Modern v Londonu. Sestoji iz rumene svetlobe, ki je kot 

umetno sonce, pod katerim lahko gledalci uživajo. Delo predstavlja naravo, ki nam je 
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samoumevna. Okoljevarstvene kritike v delu ni. Ni usmerjeno k spremembi, kako vidimo 

zunanji svet, ampak kako v njem vidimo sebe. Želi spremeniti našo zaznavo sistema (Bishop, 

2005). 

 
Slika 10: Olafur Eliasson, The Weather Project (Vremenski projekt), 2003, Tate Modern, 

London. 

 

Pri instalaciji s tipom izkušnje okrepljena zaznavna izkušnja torej izhaja iz doživljanja 

odnosa objekt-subjekt. Pomembna je velikost minimalističnih objektov, ki ustvarja 

teatralnost. Premik objekta spremeni izkušnjo gledalca. Izkušnja se spreminja tudi s 

premikanjem gledalca po prostoru. Vzpostavljen je odnos med objekti in prostorom. 

Instalacija je konceptualno vezana na prostor ter na fizičen in vsebinski koncept. Na izkušnjo 

vplivajo tudi zgodovinski, estetski, družbeni in prostorski konteksti (Bishop, 2005).  

Subjekt in objekt sta odvisna eden od drugega in se med seboj prepletata. Posameznik 

zaznava svet s celim telesom in ne le vizualno. Vsebina instalacije so čutne zaznave gledalca. 

Objekti dela so odvisni od svojega pomena in konteksta. Pojavi se razsrediščen gledalec. 

Gledalec zaznava, kako zaznava. Zaznava je krhka, obstaja punctum caecum ali slepa točka. 

Posameznik se sreča s samim seboj znotraj družbe (Bishop, 2005). 
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4.2.3 MIMETIČNO ZAJEMANJE 
Tip izkušnje mimetične zaznave razgradi gledalca in ga dezorientira. Gledalec postane del 

okolja, kar vpliva na njegov občutek jaza. Okrepi se gledalčevo zavedanje telesnih zaznav in 

psiholoških meja. Zaradi ustvarjenih situacij v instalaciji pride do razsrediščenja gledalca. 

Instalacije so vse prej kot minimalistične ali postminimalistične. Gledalec izgubi samega sebe 

v na primer barvi, temi ali neskončnih odsevih. Opredelitev gledalca v umetniških delih tega 

poglavja ni mogoča, saj ni oprimerljivega odnosa med njim in prostorom. Odnos se med 

njima lahko pojavi in je zelo nenaden. Objekte v temi gledalec dojame bolj žive kot na 

svetlobi. Gledalec se lahko zave izgube svojega telesa, v temi ne dojame svojih meja in se 

spopada s prostorom (Bishop, 2005). 

Mimetično zaznavo lahko povežemo z idejami francoskega psihiatra Eugena Minkowskega, 

ki govorijo o karakteristikah dneva in noči ter kako te karakteristike človek dojema. Te ideje 

prevzame teoretik Roger Caillois, ki je analiziral fenomen mimikarije in kamuflaže insektov. 

Zato, da se insekt skrije, minikira svoje okolje in se s tem razsredišči (Bishop, 2005). 

James Turrell ustvarja instalacije, kjer gledalec najprej vstopi v temen hodnik. Na koncu 

hodnika je prostor nasičen z barvo. Gledalec je oslepljen zaradi teme, ne prepozna meja 

prostora, ne loči oblik in barv. Tudi na Turrella vplivajo minimalistične reducirane in 

neposredne forme, ki prisilijo gledalca, da gleda kako gleda. Instalacije Turrella so zaznava 

objektov in objektivov v njegovem delu. Točke fokusa ni, saj ni podob. Bishop meni, da 

njegova dela spodkopavajo samoreflektivnost fenomenološke percepcije, saj gledalec ne 

zazna tukaj in zdaj. Te instalacije so torej prostori, ki odstranijo čas in zunanji svet. Materija 

v teh instalacijah je barva, fizičnih objektov ni. Gledalec težko loči med tem, kaj je notranje 

opazovanje in kaj zunanje opazovanje. Poleg odsotnosti objekta, lahko Turrellovo delo 

ločimo od minimalističnega tudi po tem, da gledalec ne uvidi samega sebe, saj v taki situaciji 

nima moči zaznavati sebe (Bishop, 2005). 

Primer Turrelllove instalacije je City of Arhirit (Mesto Arhirit) (slika 11) iz leta 1976. Vsaka 

izmed belih sob je bila nasičena z eno od barv, ki jo je izbral iz zunanjega sveta (npr. zelena 

kot trava). Gledalci so bili dezorientirani in niso imeli ravnotežja, saj niso zaznavali nič 

oprijemljivega, razen barv, ki so se iz sobe v sobo spreminjale (Bishop, 2005). 
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Slika 11: James Turrell, City of Arhirit (Mesto Arhirit), 1976, Colome, Argentina. 

 

Ideje Jacquesa Lacana vplivajo na instalacijsko umetnost z ogledali in odsevi drugače, kot 

ideje Merleaua-Pontya vplivajo na Roberta Morrisa in Dana Grahama. Naše prvo 

prepoznavanje samega sebe v ogledalu je po Lacanu napačno, saj razmišljamo o tem, kakšen 

odtis dajemo okolici, kar v resnici razdrobi našo koherentno in avtonomno celoto. Zgodi se 

destabilizacija ega (Bishop, 2005). 

Primer je delo Lucasa Samarasa Mirror rooms (Sobe ogledal) (slika 12) iz leta 1966, ki je 

bilo prvič razstavljeno v galeriji Pace v New Yorku. Gledalec stopi v kocko, ki je od znotraj 

in zunaj prekrita z zrcali. V kocki sta bila tudi stol in miza oblečena v zrcala. Gledalec je torej 

stopil v svet razdrobljenih odsevov in s tem izgubil zaznavo prostora in samega sebe. 

Ustvarjen je bil učinek lebdenja. Gledalčevih odzivov ni mogoče predvideti. Odzivi so lahko 

skrajna sproščenost ali klavstrofobičnost (Bishop, 2005). 
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Slika 12: Lucas Samras, Mirror Rooms (Sobe ogledal), 1966, Pace Gallery, New York. 

 
Leta 1987 je Richard Wilson v Matt’s Gallery napolnil galerijsko sobo do polovice s 757 

litrov odpadnega industrijskega olja. Diagonalno čez sobo je bila pot, po kateri se je gledalec 

lahko sprehodil. Instalacija se imenuje 20:50 (slika 13), kar označuje viskoznost olja. Gladina 

olja je odsevala sobo, kar je pričaralo dramatičnost. Gledalec v olju enkrat zazre sebe, drugič 

prostor in tretjič industrijsko olje. Nihanje med odsotnostjo in prisotnostjo zaznave samega 

sebe vpliva na to, da gledalec ne zaznava, kaj je znotraj in kaj zunaj. Gledalec je ujet v 

instalaciji (Bishop, 2005). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Pene Satya, Keramika kot medij v sodobni umetnosti 

 
21 

 
Slika 13: Richard Wilson, 20:50, 1987, Matt's Gallery, London. 

 
Instalacije zaznavnega tipa mimetična zaznava oslabijo zaznavo utelešenja. Gledalec se 

znajde v situaciji, ko ne zazna svojih meja, občutkov in orisov. Gledalec ni enoten subjekt, 

ampak se zlije z okolico. Ne zazna samega sebe, ker se znajde v zmedeni situaciji brez 

objekta, ki bi mu pomagal pri orientaciji. Izkušnja je sestavni del instalacije. Pozitivna je 

takrat, ko gledalec dobi občutek enotnosti v sebi in povezanosti s svetom, bolj kot se tega v 

resnici zaveda. Izkušnja je lahko tudi negativna, gledalec zanika povezanost s svetom, se od 

njega ločuje. V tem primeru pride do psihološkega razsrediščenja gledalca (Bishop, 2005). 

Gledalec, ki doživi instalacijo kot mimetično zaznavo, je razsrediščen in se zlije s prostorom. 

Instalacija od njega zahteva, da je pasiven. Zaznava jaza ni mogoča, saj prostor nima jasnih 

meja, je zmeden in povzroča zmedo v gledalcu. Gledalec zazna zgolj temo, barvo, zvok ali 

razdrobljenost sebe v odsevih, ne pa sebe kot celote (Bishop, 2005). 

 

4.2.4 AKTIVNO OPAZOVANJE 
Ideja instalacij s tipom aktivnega opazovanja je, da se poveže aktivnost v likovnem delu s 

politično-družbenim udejstvovanjem posameznika v svetu. Od tradicionalnih del se razlikuje 

po poudarjenem političnem in etičnem kontekstu. Dela nagovarjajo gledalce v istem prostoru 

k medsebojni komunikaciji, torej nagovarja skupnost in ne posameznika (Bishop, 2005). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Pene Satya, Keramika kot medij v sodobni umetnosti 

 
22 

Joseph Beuys je nemški umetnik, ki je v svojem delu obravnaval družbene in politične teme. 

Njegova dela lahko imenujemo tudi socialne skulpture, katerih bistvo je diskurz in govor. Za 

Beuysa sta to nevidna materiala, ki ju uporabljamo vsi – vsi smo umetniki (Bishop, 2005). 

Beuys razdeli socialno skulpturo na osnovne gradbene enote. Najmanjše so miselne forme, to 

so misli, s katerimi oblikujemo ideje in mnenja o svetu. Izgovorjene forme so zgrajene iz 

miselnih form in nastanejo, ko miselne forme tvorimo v besede. Z izgovorjenimi formami pa 

oblikujemo socialno skulpturo, katere glavna misel je, kako oblikujemo svet okoli nas. Tudi 

družba je lahko umetniško delo, ki je sestavljeno iz posameznikov (Bishop, 2005). 

Beuys je v sklopu Organizacije za neposredno demokracijo, ki jo je ustanovil v 70. letih 20. 

stoletja, organiziral razstave, javne debate in dialoge. Javnosti je tako predstavljal svoje ideje, 

socialne skulpture in razširjen koncept umetnosti. Beuys gleda na umetnost kot na metodo, s 

katero lahko vpliva na samouresničenje družbe in posameznika (Bishop, 2005). 

 
Slika 14: Joseph Beuys, Das Kapital (Kapital), 1970–77. 

 
Helio Oiticica je gledal na umetnost podobno kot Beuys – umetnost je prostor, kjer ni 

kapitalističnega nadzora in je prostor za uresničitev kreativnih dejanj. Oiticica izdeluje 

prostore z motivi življenja, polne senzorne zaznave, kjer gledalec doživi življenjsko izkušnjo 

v celoto in preobrazbo sveta, ki nam je odtujen (Bishop, 2005). 

Senzorna zaznava je osnova za samorealizacijo – to idejo Oiticica imenuje vivencias (celotna 

življenjska izkušnja) in je poziv h kolektivnemu senzoričnemu zaznavanju in enovitosti z 

okoljem (Bishop, 2005).  
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Primer instalacije Oiticia je Eden (slika 15), ki je del projekta Whitechapel Experience v 

Whitechapel Art Gallery London, 1969. Galerijski prostor je bil popolnoma spremenjen, 

ustvarjeno je bilo novo okolje. Tla je pokrival pesek, v prostoru so bile tropske rastline in dve 

papigi. Instalacija je bila ograjena z ograjo in je bila razdeljena na dele, območja. Po tleh je 

bil pesek, seno in suho listje. Gledalci so se sprehajali bosi. Instalacija je vključevala skupine 

del Bolides (manipulativne škatle), Panetrables, Parangoles (dogodek, kjer plesalci sambe 

plešejo pred gledalci oblečeni v posebna ogrinjala) in Nests (gnezda, manjše kabine, šotori, 

kjer so obiskovalci lahko poležavali). Nests so bili za Oiticia kreativni prostori za preobrazbo 

oddaljenega, odtujenega sveta in kjer se posameznik samouresniči, pospeši se individualni 

razvoj in kreativna produkcija. Za Oiticia objekti niso pomembni, pomemba je izkušnja 

gledalca (Bishop, 2005). 

 
Slika 15: Helio Oiticica, Eden, 1968, Whitechapel Gallery, London. 

 
Učinek politične implikacije je lahko dosežen tudi na bolj tradicionalni način, brez fizične 

aktivacije gledalca, z dvodimenzionalnimi deli ali ogledi filmov. Umetniki s takimi idejami 

menijo, da je vsa kultura zmožna subjektivnosti, saj je povezana s širokim spektrom kulturnih 

podob. Za njih je kultura ideološki državni aparat, kjer umetnost dviga zavest in pripomore k 

uresničevanju sprememb (Bishop, 2005). 

S temi idejami se povezuje Group Material, skupina iz New Yorka, ki je pričela delati 

instalacijsko umetnost v javni galeriji na spodnjem East Sideu Manhattna, 1979. Prva 

razstava leta 1980 nosi naslov The Inaugural Exhibition (Otvoritvena razstava). Razstavljena 

so bila dela članov, drugih umetnikov in alternativnih ustvarjalcev. Proces postavljanja 

razstave je bil izjemno pomemben. Razstava The People’s Choice (Ljudski izbor) iz leta 1981 

je vsebovala tudi likovna dela ljudi, ki sicer ne bi nikoli prišla v galerijo. Galerija je imela za 
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skupino ključen pomen, saj so menili, da jih je javnost jemala resno, ker so razstavljali v 

galeriji kot prostoru, ki razstavlja umetnost. Na razstavi Americana (slika 16) leta 1985 na 

Whitney Biennalu je skupina ustvarila instalacijo, ki je razstava znotraj razstave. Umetniška 

dela so bila razstavljena ob proizvodih masovne produkcije in podobah množičnih medijev. 

To je bila kritika ameriških sanj, kar je po mnenju skupine vzrok, zakaj so vsi kulturni objekti 

enako pomembni v manifestaciji ideologije (Bishop, 2005). 

 
Slika 16: Group Material, Americana, 1985, Whitney Museum, New York. 

 
Član skupine Group Material Felix Gonzales-Torres je kasneje ustvarjal samostojno. Delal je 

skulpture, fotografije in instalacije po vzoru minimalizma in konceptualizma s poudarkom na 

političnih in emocionalnih vsebinah. Primer instalacije je Untitled (Placebo) (Berz naslova 

(Placebo)) (slika 17) iz leta 1991, ki je bila postavljena v Andera Rosen Gallery. Gre za 

tisoče bonbonov zavitih v srebrno folijo. Obiskovalci so bili nagovorjeni, naj bonbone 

vzamejo. Gonzales-Tores izpostavi kritiko ideje skupnosti, ki je polna nasprotij in je 

osrediščena na izgubo. Gledalec je izrednega pomena za to instalacijo, saj jo dokonča. 

Obiskovalec je tako kot delo neizpopolnjen brez interakcije drugih, ni avtonomna 

samozadostna celota (Bishop, 2005). 
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Slika 17: Felix Gonzales-Torres, Untitled (Placebo) (Brez naslova (Placebo)), 1991. 

 
V delih Josepha Beuysa, Helia Oiticice in Group Material vidimo idejo aktivnega subjekta, ki 

izhaja iz humanističnega modela subjekta. To je subjekt, ki s situacijami med ljudmi 

spodbudi družbo k uveljavljanju političnih sprememb (Bishop, 2005). 

N. Bourriaud v 90. letih uveljavi pojem relacijska estetika, ki ga opiše in poveže z 

dogajanjem v socialni skulpturi. Relacijska estetika je teorija interaktivne umetnosti, ki sloni 

na interakciji med ljudmi kot kolektivom. Je odziv na prehod od dobrin k storitveni 

ekonomiji in virtualnim odnosom, ki se ustvarjajo zaradi pojava interneta in globalizacije v 

80. in 90. letih 20. stoletja. Podobnosti lahko najdemo v umetnosti iz 60. let, ko je poudarek 

na avtentični neposrednji fizični ali fiksivni izkušnji (Bishop, 2005). 

 

Dela Rirkrita Tiravanije nimajo poudarka na videzu in poglobljenem razmišljanju gledalca. 

So instalacije, ki v celoti spremenijo galerijo, ne samo razstavnih prostorov, ampak celotne 

institucije. Sestojijo iz uporabnih predmetov, tekstov na stenah, knjig, fotografij ipd.. 

Tiravanija sam dela ne poimenuje instalacija. Primer je delo Untitled (Brez naslova) (slika 

18) v 303 Gallery v New Yorku iz leta 1995. Celotno galerijo je preuredil in v skladišču celo 

postavil kuhinjo, v kateri je obiskovalcem kuhal. Galerija se je preobrazila v družaben prostor 

(Bishop, 2005). 
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Slika 18:Rirkrit Tiravanija, Untitled (Brez naslova), 1995, 303 Gallery, New York. 

 

Vrsta instalacije glede na tip izkušnje aktivno gledanje temelji na ideji aktivnega gledanja, 

kjer je vzpostavljen odnos med aktivnim gledanjem in aktivnim politično-družbenim 

udejstvovanjem. Ni poudarka na gledalčevi identiteti, ampak na kolektivnosti in interakciji 

med gledalci. Srečamo se s konceptom socialne skulpture, kjer sta likovna medija tudi dialog 

in pogovor. Umetniško delo je v tem primeru socialna oblika, ki ustvarja odnose med ljudmi. 

Načini sodelovanja gledalca v delu so vnaprej načrtovani (Bishop, 2005). 

 

5 KERAMIKA KOT DEL INSTALACIJE 
 
Razumevanje instalacije predstavlja okvir za razlago sodobne keramične instalacije. Med 

njima najdemo skupne točke in hkrati jasne razlike, ki se nanašajo tako na obliko kot na 

vsebino. Če zanemarimo kategorizacijo umetnosti, najdemo keramiko vključeno v prostor že 

v 18. stoletju. V tem času v pomembnih hišah in palačah najdemo porcelanaste sobe (slika 

19). Te sobe so terjale veliko časa in dela, a se je o njih malo govorilo. Na njih so gledali kot 

na del pohištva in ne kot na umetniško delo. Vsakršna definicija sodobne keramične 

instalacije, ki temelji na izkušnji gledalca v prostoru in njegovem dojemanju celotnega dela, 

postavi pod vprašanje ali zanika razumevanje in pogled na porcelanaste sobe v 18. stoletju. 
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Keramična instalacija ni stalna značilnost določenega prostora ali krajine, ampak je 

kratkotrajna postavitev v prostoru. Vendar se vedno več keramičnih instalacij opredeljuje kot 

dolgoročna postavitev (Dahn, 2015). 

 
Slika 19: Porcelanasta soba, 1763, Schonbrunn, Dunaj. 

Keramični artefakti so hkrati lahko del instalacije ali pa delujejo kot samostojen objekt s 

tržno vrednostjo. Kot del instalacije, keramičen objekt skupaj z vsaj eno ali več 

komponentami tvori celoto. Celota je večja od vsote delov. Obstajajo razmerja med 

različnimi sestavnimi deli, tudi če so ti sposobni delovati samostojno (Dahn, 2015). 

Veliko sodobnih umetnikov vzame za izhodiščno točko zgodovinski, uporabni ali muzeološki 

aspekt keramike, s čimer se dotaknejo razširjenega izrazoslovja objektov. Ta pristop je še 

posebej razširjen v Združenem kraljestvu, verjetno zaradi velikega števila keramičnih zbirk, 

ki so na ogled širši javnosti v imenitnih hišah, pa tudi muzejih. Delo instalacije velikokrat 

vodi k akademskemu raziskovanju. Primer tega predstavlja raziskovalno delo Andrewja 

Livingstonea v Muzeju hiše Tullie v Carliseu v Angliji, v času od 2008 do 2010. Livingston 

je profesor keramike in vodi Center za raziskovanje keramične umetnosti na Univerzi v 

Sunderlandu. V muzeju hiša Thullie je raziskoval keramične zbirke, zlasti zapuščino Roberta 

Williamsona, ki vključuje 800 kosov angleškega porcelana iz 18. in 19. stoletja. Ugotovitve 

raziskave je strnil v zapisu in veliki instalaciji. Končno delo imenujemo Parallax view (Zorni 

kot) (slika 20), ki označuje vrhunec raziskave. Prednosti in slabosti same zbirke lahko 
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najdemo v konferenčnih zapisih. V njih najdemo teme in forme končne Livingstonove 

instalacije. Raziskava Parallax view (Zorni kot) je bila objavljena v knjižni obliki, ki jo je 

uredil Livingstone in vključuje štiri eseje, dva od teh je napisal sam. Knjiga pojasni delo in 

kontekstualizacijo dela (Dahn, 2015). 

 
Slika 20: Andrew Livingstone, Parallax view: Pecking Order (Zorni kot: Hierarhični 

pogled), keramične ptice iz zbirke Muzeja hiše Tullie v Carlisle, les, 2010, Muzej hiše Tullie, 

Carlisle. 

V muzejskem okolju je moč opaziti prekrivanja med namestitvijo in ‘’intervencijo’’. 

Intervencije, ki so bile prepoznane kot poseben način prakse iz zgodnjih 90. let 20. stoletja, 

so prvotno vsebovale institucionalno kritiko. Kustosi so s povabilom strokovnjakov, da se 

odzovejo na stalne zbirke, spodbudili zavest o sestavi in postavitvi v muzejih ter širili zavest 

o pomenu posamičnega dela in pomenu celotne prostorske ureditve. Muzeji so začeli 

sprejemati intervencije umetnikov v vsakršni obliki in materialu. Postali so prizorišče 

sodelovanja med različnimi umetniškimi praksami, ki se nanašajo bodisi na sodobne ali 

zgodovinske kontekste. Kurator muzeja Victoria & Albert v Londonu, Alun Graves se 

sprašuje, ali je primarna naloga muzeja, da reflektira umetniško prakso, ali spodbuja razvoj le 

te in ali naj bi bili muzeji pasivni opazovalec in zapisovalec, ali mora biti aktivni udeleženec 

v spremembah in razvoju. Graves ne mara izraza intervencija, saj namiguje, da je tovrstna 

dejavnost nekaj, pri čemer se muzej aktivno vključuje v soustvarjanje. Vloga muzeja naj bi 

bila po njegovem mnenju pasivna. Aktivno vključevanje v soustvarjanje sodobne umetnosti 

ni del normalnega obratovanja muzeja (Dahn, 2015). 
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V nadaljevanju bom predstavila tri izbrane umetnike, ki keramiko vključujejo v instalacijsko 

umetnost. 

5.1. EDMUND DE WAAL  
V Veliki Britaniji je Edmund de Waal znan po svojih instalacijah, ki jih postavlja v muzeje in 

na historično zaznamovane prostore. De Waal s svojim delom sproži diskurz in poseže v širšo 

kulturno skupnost. Gledalci poglobijo razumevanje materialne kulture in njene zgodovine. 

Na primer izpostavlja načine shranjevanja keramike v domačem razstavnem prostoru. K 

njegovemu uspehu je pripomoglo pisanje teorij o keramiki in zavedanje o dialogu med 

artefakti, ki se ponavljajo. Pomembno je poudariti, da njegova stališča zavzemajo tako 

emocionalni kot tudi intelektualni odziv. Kljub temu, da včasih opozarja na težave 

predstavljanja keramičnih artefaktov v muzejih, njegove instalacije odobravajo ta sistem 

predstavitve (Dahn, 2015). 

Ponavljanje in serijskost sta ključni lastnosti de Waalove prakse. Ravno to mu omogoča, da 

ustvari instalacije velikega obsega, ki presegajo domače dimenzije lončarstva (Lilley, 

Elderton, Morrill, 2017). 

De Waalova keramika se močno razlikuje od industrijske keramike. Za cilindrične forme je 

jasno razvidno, da so narejene ročno. Cilindri so postavljeni v skupine, kar pripomore k večji 

vizualni kompleksnosti – pojavljajo se subtilne lastnosti barvnega tona in površine ter 

vzpostavi se ritem. Njegova ‘kopičenja’ predmetov se povezujejo z modernim kiparstvom. 

Najdemo lahko vzporednice z minimalističnimi skulpturami Donalda Judda. To samo po sebi 

predstavlja izziv konvencionalni kategorizaciji kulturnih form. Kljub temu, da skupine 

predmetov lahko delujejo samostojno, so postavljene v specifično za njih narejene 

skulpturalne police. Te ne predstavljajo le okvirja, ampak so ključnega pomena za vsako 

skupino. Skupine ali posamične cilindre lahko postavimo tudi izven načrtovanega prostora in 

jih s tem spremenimo v tržne umetniške objekte (Dahn, 2015). 

Skrivnosti: Mapiranje porcelana 18. stoletja (2005) (slika 21) je bil odziv na zbirko 

celinskega porcelana Wilfreda De Wintona v Nacionalnem muzeju v Walesu v Cardiffu. 

Delo je združevalo več tem, ki so bile razdružene na različnih lokacijah. Zbirka Wilferda de 

Wintona je bila originalno razstavljena v posebej zanjo zgrajeni galeriji, vendar je bila do 

konca 50. let prejšnjega stoletja razdeljena. De Waal je celotno zbirko v dveh letih pregledal 

(Dahn, 2015). 
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De Winton je občudoval tovarniške žige na izdelkih, zato se de Waalovo spremno besedilo 

začne tako, da gledalca naprosi, naj prime in obrne porcelanast čajnik ter pogleda dno. To 

dejanje, ki ga je zbiralec sam neštetokrat naredil, poveže De Wintonovo preteklost z de 

Waalovo sedanjostjo. V instalaciji je bil predstavljen čajnik obrnjen na glavo, kar vspodbudi 

občutek neposrednosti in gledalcu omogoči vpogled v de Wintonovo osebno izkušnjo. Poleg 

reševanja pomislekov, da konvencionalni muzejski prikaz nima življenjske moči, se je de 

Waal usmeril v obliko demistifikacije – na primer, nekatere skupine objektov so imele 

nalepke, na katerih je bilo ročno napisano besedilo (npr. ‘To so stvari, ki so mi zelo všeč.’) 

(Dahn, 2015). 

De Waal je opisal keramiko narejeno za The Arcanum (Skrivnosti) in pojasnil, da si je 

prizadeval za občutek klavstrofobije in vznemirjenja hkrati. Predmeti, ki jih je izbral iz 

zbirke, so bili postavljeni iz kovčkov, v katerih so bili shranjeni in postavljeni v prostor 

skupaj z deli de Waala. Nekatere cilindrične forme so bile postavljene tako, da so sprožile 

doživljajsko gledanje. Namesto, da bi gledalci na običajen način napredovali od primera do 

primera, so postopno odkrivali skupine objektov, ki so bile postavljene zunaj neposrednega 

pogleda (Dahn, 2015). 

Porcelain wall (Porcelanasta stena) (slika 21) (150 cilindrov) je bila odziv na De Wintonov 

inventar celotne zbirke, vsebovala je svojevrstno logiko, skupaj s popisom različnih belin, 

nepravilnosti in madežev. Muzej je de Waalovo steno obdržal in je sedaj del stalne razstave 

(Dahn, 2015). 
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Slika 21: Edmund de Waal, del postavitve The Arcanum (Skrivnosti), v ozadju Porcelain wall 

(Porcelanasta stena), 2005, Nacionalni muzeji in galerije Wales. 

5.2 CLARE TWOMEY 
Za Clare Twomey je glina material, ki je globoko vpet v človeški obstoj. Skozi zgodovino je 

različnim skupnostim omogočila izvajanje obredne funkcije pitja, shranjevanje, nošenja itd.. 

Danes se taki predmeti večinoma izdelujejo masovno – skoraj vsi smo se že kdaj dotaknili 

kuhinjskih ploščic ali kupili skodelico. Glina je torej demokratičen material, kar Twomey 

neposredno pokaže gledalcu in s tem spodbudi dialog o kulturnih in družbenih procesih, kot 

so na primer izmenjava, potrošnja, spomin, ohranjanje in želje (Lilley, Elderton, Morrill, 

2017). Instalacije Clare Twomey so končni rezultat raziskovanja in pogosto vključujejo 

vidike interakcije (npr. interakcija med gledalcem in instalacijo) (Dahn, 2015). 

Značilnost njenih del je uporaba gline kot materiala v različnih stanjih: nežgana glina, prah, 

odlitki, tovarniška keramika itd. Predmeti so v delu združeni v svojevrstno estetiko. Njena 

najbolj znana dela so tista, ki neposredno vključujejo gledalca ali udeleženca v zapleteno 

matrico pogajanja med željo, odgovornostjo in posredovanjem (Lilley, Elderton, Morrill, 

2017). Primer tega je delo z naslovom Trophy (Trofeja) (2006) (slika 22). Twomey je po 

prostorih muzeja Victoria & Albert namestila 4.000 neglaziranih keramičnih ptic, majhnih 

kot dlan. Delo je nastalo v sodelovanju s tovarno Wedgwood, ki je izdelalo ptice v njihovi 

značilni modri barvi (Jasper blue). To je figuram dajalo vrednost. Obiskovalci so se s 

keramičnimi pticami lahko igrali in jih tudi kupili. Muzej je postal igralnica. S tem, ko so 
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obiskovalci ptice kupili, je instalacija kot celota postopno izginila iz prostorov muzeja. 

Twomey je vsakega kupca spodbudila, naj pošlje fotografijo modrega spominka v njegovem 

novem okolju. S tem je omogočila, da delo živi izven zidov muzeja (Lilley, Elderton, Morrill, 

2017). 

 

 
Slika 22: Clare Twomey, Trophy (Trofeja), 4.000 keramičnih ptic, 2006, Muzej Victoria & 

Alber, London. 

Visok stolp nepopolnih ali polomljenih keramičnih kosov je delo z naslovom Monument 

(2009) (slika 17). To delo prav tako kaže vrednotenje pojmov s spominjanjem na predmete, 

ki bi bili zaradi svojega stanja zavrženi. Opozarja nas na impulzivno nakupovanje. Njeno 

delo občutimo na osebni ravni. Usmerjeno je direktno v posameznika in morda je to edini 

način, ki nas lahko prisili k drugačnemu delovanju (Lilley, Elderton, Morrill, 2017). 
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Slika 23: Clare Twowey, Monument (Spomenik), stolp razbitih keramičnih predmetov, 2009, 

Muzej Zuiderzee, Nizozemska. 

5.3 ANTONY GORMLEY 
Britanski kipar Antony Gormley je eden najpomembnejših kiparjev sodobne umetnosti. 

Raziskuje odnose med telesom in prostorom. V svojih zgodnjih delih izhaja iz figure. Kipe 

izdeluje po kalupu svojega telesa. V začetku 21. stoletja se začne usmerjati v smeri 

participativne umetnosti, kjer je ustvarjalnost gledalca eden osrednjih elementov dela. V 

svojih delih želi gledalcu spremeniti občutek o prostoru (Almenberg, 2010). 

Med drugim je znan po projektu imenovanem Field (1991–2003). Želel je sodelovati z ljudmi 

in si prizadeva za kolektivno prihodnost ter našo odgovornost zanjo. V sklopu tega projekta 

je nastalo pet instalacij na različnih koncih sveta. V procesu izdelave vsakega dela so 

sedelovali prostovoljci. Naprosil jih je, naj naredijo v nekaj dneh čim več majhnih enostavnih 

figuric. Figurice so si med seboj podobne, gre za enostavne podolgovate stoječe forme z 

okroglasto glavo in dvema s svinčnikom narejenima očesoma. Figure so postavljene ena ob 

drugo in vse gledajo proti gledalcu. V instalaciji je Gormley določil le eno točko gledanja 

(Almenberg, 2010). 
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Slika 24: Antony Gormley, Amazonian Field (Amazonsko polje), 1992, terakota, 24.000 

figuric, CCBB, Rio di Janeiro, Brazilija, 2012. 

Figure so kot gosti val, ki preplavlja cel prostor. Gledalec je osupel nad številom in si 

postavlja vprašanja o številu v družbi in masovni produkciji. Figurice gledalec zazna kot 

mogočno maso, ki je vprašljiva in nevarna (de Waal, 2003). 

 
Za nekatere kritike je vpetost keramike v instalacijo, razvrednotenje in podcenjevanje 

ustvarjanja v glini. Vendar lahko z vključevanjem keramike v instalacijo širimo estetsko 

paleto izkušenj. Instalacije že od samega začetka vključujejo tudi družbeno-politični 

komentar, h kateremu lahko keramika kot medij ikonografsko doprinese (Dahn, 2015). 
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6 PRAKTIČNI DEL 
 
Pri lastnem likovnem delu in raziskovanju poskušam na keramiko, kot medij, gledati širše, 

izven meja klasične keramične skulpture oziroma kipa. Z različnimi materiali, med drugim 

tudi keramiko, tvorim celoto. V kolikor želim, da se delo poveže v celoto, je potrebna 

interakcija vseh manjših delov. Moja dela so posledica razmišljanja o materialih in 

opazovanja okolice. Raziskujem meje v sodobni keramiki in z vključevanjem ostalih 

materialov, ustvarim končna likovna dela v prostoru. V svojih delih proučujem kiparski 

prostor in gledalčevo vpetost vanj. V dela vključujem gledalca, ki s svojo aktivnostjo dopolni 

delo. Pri tem opazujem odziv gledalca, kako se odziva na zvok, zrcaljenje, ponavljanje in 

ritem. V njemu želim vzbuditi zavest o okolju in družbi. 

V praktičnem delu bom na podlagi teoretičnega dela predstavila dve instalaciji Zrcaljenje in 

Raz-korak. 

6.1 ZRCALJENJE 
Zrcaljenje simbolično pomeni odsevati resnico in odkritost ter razkrivati vsebino srca in 

zavesti. Instalacija sestoji iz manjše sobe z belimi stenami, industrijsko izdelanega 

oblazinjenega stola, pleksi stekla, ki visi s stropa in porcelanastih rož, ki so na pleksi steklo 

pritrjene z žico. Rože so narejene s tehniko ščipanja iz transparentnega porcelana, žganega na 

1250 °C. Za motiv rož sem se odločila, ker predstavljajo lepoto, krhkost in ne trajajo večno. 

Prevladuje bela barva, ki simbolizira mejno vrednost, je barva kandidata (nekoga, čigar 

položaj se bo spremenil). Na gledalca vpliva kot absolutna tišina, ga pomiri. Bela tudi poveže 

vse dele instalacije. Center instalacije so stol in rože, ki visijo na višini očesa. Ko se gledalec 

usede na stol, postane del centra, ki ga drugi gledalci opazujejo in doživijo kot del celote. Ko 

želi gledalec opazovati rože iz stola, zagleda odsev sebe. S sedenjem se njegov položaj glede 

na ostale dele podredi. 

V gledalcu skušam najprej vzbuditi občutek mirnosti in nato v njem vzbuditi refleksijo sebe 

in družbe.  
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Slika 25: Satya Pene, Zrcaljenje, 150 x 50 x 40 cm, 2020. 

6.2 RAZ-KORAK 
V Raz-koraku se delo poveže z zunanjim prostorom, travnikom, življenjem na travniku in 

vremenskimi pojavi. Gledalec zaznava slušno, vizualno in preko dotika. Porcelanaste 

skodelice na palicah se v vetru premikajo. S svojo formo spominjajo na umetno ustvarjen 

travnik, kar tudi so. Postavljene so gosto skupaj na leseni podlagi v omejenem prostoru. Če se 

gledalec sprehodi med njimi, spodbudi njihovo premikanje. Njegova aktivna intervencija je 

‘nagrajena’ z zvokom, ki lahko v njem predrami občutek strahu. Nenadzorovano žvenketanje 

keramike gledalca preseneti in podzavestno prebudi spomin na zvok razbijanja keramičnih 

predmetov (skodelic, krožnikov, posod ipd.). Strah je le momentalen, saj se žvenketanje 

postopno umirja, postaja manj intenzivno in prikliče spomin na okrasne keramične mobile.  

Posode so si med seboj podobne in izgledajo lepo, ko pa jih pogledamo od blizu, vidimo, da 

so v resnici počene, različnih debelin in so slabi odlitki. ‘Napake’ odlivanja mavčnega kalupa 

sem izkoristila za doseganje razlik med odlitki.  

Delo Raz-korak je vezano na točno določen čas in prostor. 

V gledalcu sem želela vzpodbuditi razmišljanje, da vsaka prisotnost ali reakcija v nekem 

okolju vpliva na to okolje oziroma širše gledano na svet. 
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Slika 26: Satya Pene, Raz-korak, 120 x 200 x 115 cm, 2020. 
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7 SKLEP 
 
V sodobni umetnosti sta keramika in lončarstvo del likovnih umetnosti. Včasih se zdi, da je 

keramika zapostavljena ali je bila zapostavljena, a to ni res. Za sodobno umetnost je 

nasplošno značilno, da se discipline umetnosti prepletajo med seboj. Končna dela so 

mešanica različnih likovnih medijev. To je značilno tudi za keramiko. V keramiki umetniki 

eksperimentirajo s tehnikami obdelave, kemičnimi in fizikalnimi lastnostmi gline ter dodajajo 

različne materiale že v samem procesu izdelave. Ali pa keramiko vključujejo v dela kot 

sestavne komponente celote. 

Z vključevanjem gline in keramike so povečane izrazne in estetske možnosti v delu. Dela so 

obogatena z bogato ikonografijo keramike. Keramika se v sodobni umetnosti pogosto pojavi 

kot del instalacije. Zametke te prostorske združitve najdemo že v 18. stoletju. 

Vsak artefakt umeščen v prostor je prostorska postavitev, zato je potrebno ločiti med 

instalacijo umetniškega dela in umetniško instalacijo. Pojem instalacija v likovni umetnosti 

se pojavi šele v 70. letih 19. stoletja. Razvije se iz environmentov in razstav. Instalacija se 

uveljavi istočasno kot teorija decentralizacije subjekta. Z izkušnjo decentralizacije gledalca, 

se poruši njegov konstrukt ega, kar mu pomaga spregledati njegovo povezavo s celoto in 

posledično pride do nove vzpostavitve celote. Gledalec lažje vzpostavi novo celoto, če se 

zaveda, da je del sveta ali večje celote. 

Gledalčeva izkušnja je lahko sestavni del umetniške instalacije. Razsrediščen subjekt še ne 

predstavlja aktivnega gledanja. Med medije instalacije lahko vključujemo tudi diskurz in 

pogovor. 

Deli instalacije naj bi gledalca s povezovanjem in sodelovanjem aktivirali. Aktivni gledalec v 

delu sodeluje, ko ima možnost sooblikovanja v ustvarjalnem procesu. Vključevanje 

interaktivnosti v instalacijski umetnosti teži k približevanju umetnosti vsakdanjega življenja, 

zato je po mnenju C. Bishop morda celo na robu prepada. 

 

Keramika je material, ki se v sodobni umetnosti pojavlja v različnih oblikah na različne 

načine. Ponuja ekspresivne in eksperimentalne možnosti. Keramika nosi v sebi sporočilnost 

in estetiko, ki doprinese h končnemu delu. Moje raziskovanje v tem mediju se nadaljuje, saj 

so možnosti uporabe tehnik oblikovanja in lastnosti likovnih del neskončne. 
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