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POVZETEK 

 

V uvodu sem poljudno osvetlila problem diplomske naloge: pomen, 

razumevanje in rabo simbola. Sledi kratka razlaga pojmovanj simbola ter 

pregled razumevanja simbola skozi zgodovino. V nadaljevanju sem 

opredelila različne pojme, ki so pogosto zamenjani s samimi simboli: znak, 

atribut, alegorija, personifikacija.  

 

Za tematiko praktičnega raziskovanja sem si izbrala jaslice, ki sem jih 

istočasno začela oblikovati v glini tudi sama. Raziskala sem zgodovinski 

razvoj jaslic po svetu in pri nas ter opisala, kateri simbolni pomeni se 

skrivajo v motiviki jaslic. 

 

V pedagoškem delu sem izvedla štiri šolske ure v tretjem letniku srednje 

šole v Ljubljani, kjer so dijaki izdelali CD ovitek glasbene skupine.  Le-ta je 

vseboval simbol. 

  

 

Ključne besede: 

 

- simbol 

- znak 

- jaslice 

- oblikovanje simbola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

In an introduction, I highlighted the problem of dissertation: meaning, 

understanding and use of a symbol. In continuation, there is a brief 

explanation about concept of symbol and a review of understanding 

symbols throughout history. Following-up, I have identified a variety of 

concepts that are often confused with symbols: sign, attribute, allegory, 

personification. 

 

For the topic of practical research I have chosen a crib, which at the same 

time I began to shape out of clay myself. I explored the historical 

development of cribs around the world and in our setting, further on I 

described what symbolic meanings are behind the motifs of the crib. 

 

In teaching, I made four lessons in the third year of high school in 

Ljubljana, where students produce a CD cover of a band. It contained the 

symbol. 
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»Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi! 

Tako so peli angelcev glasovi 

v višavah pri Mesijasa prihodi; 

da smo očeta enega sinovi, 

ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi, 

da ljubit’ mor’mo se, prav’ uk njegovi.« 

 

France Prešeren: Krst pri Savici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VSEBINSKO KAZALO: 

 

1. UVOD .....................................................................................................1 

2. POJMOVANJE SIMBOLA ......................................................................3 

2.1. Jean Chevalier .................................................................................3 

2.2. Ernst Cassirer ..................................................................................4 

2.3. Jacques Lacan .................................................................................5 

2.4. Claude Lévi Strauss .........................................................................6 

3. RAZUMEVANJE SIMBOLA SKOZI ČAS ................................................7 

3.1. Simbol v paleolitiku...........................................................................7 

3.2. Simbol v antiki ..................................................................................7 

3.3. Simbol v srednjem veku ...................................................................9 

3.4. Simbol v romantiki .......................................................................... 11 

3.5. Simbol v 20. in 21. stoletju ............................................................. 12 

4. SIMBOL, ZNAK, ATRIBUT, ALEGORIJA IN PERSONIFIKACIJA ........ 14 

4.1. Simbol ............................................................................................ 14 

4.1.1. Pastir ....................................................................................... 15 

4.1.2. Jagnje ...................................................................................... 16 

4.1.3. Ovca ........................................................................................ 17 

4.1.4. Oven ........................................................................................ 17 

4.1.5. Ogenj ....................................................................................... 17 

4.1.6. Zlato ........................................................................................ 17 

4.1.7. Kadilo ...................................................................................... 18 

4.1.8. Mira ......................................................................................... 18 

4.1.9. Število tri ................................................................................. 18 

4.2. Znak ............................................................................................... 20 

4.3. Atribut ............................................................................................. 21 

4.4. Alegorija ......................................................................................... 23 

4.5. Personifikacija ali poosebitev ......................................................... 24 

5. SVETA DRUŽINA KOT MOTIV V KRŠČANSTVU ............................... 27 

6. JASLICE SKOZI ČAS ........................................................................... 36 

6.1. Jaslice na Slovenskem ................................................................... 39 

6.2. Sodobne jaslice .............................................................................. 47 

7. LASTNO DELO: GLINENE JASLICE ................................................... 53 



7.1. Formalna likovna analiza lastnega kiparskega dela v odnosu do 

referenčnih del ........................................................................................ 62 

7.2. Formalna likovna analiza upodobitev skupin skozi čas .................. 73 

7.2.1. Romanika ................................................................................ 73 

7.2.2. Gotika ...................................................................................... 76 

7.2.3. Renesansa .............................................................................. 78 

7.2.4. Barok ....................................................................................... 79 

7.2.5. Postimpresionizem .................................................................. 81 

7.3. Zaključek ........................................................................................ 82 

8. UČNA PRIPRAVA ................................................................................ 84 

8.1. Analiza učne ure ............................................................................ 97 

8.2. Vrednotenje likovnih del po kriterijih ............................................... 98 

8.3. Zaključek pedagoškega dela ........................................................ 107 

9. SKLEP ................................................................................................ 108 

10. LITERATURA ..................................................................................... 109 

 

 



1 

1. UVOD 

V današnji dobi odtujevanja, družbeno ozkosrčne in dobičkarske 

mentalitete, je občutiti ravnodušje, napuh, razpad in teptanje temeljnih 

moralnih in družbenih vrednot. Znano reklo nemškega filozofa Nietzscheja 

»homo homini lupus« ali »človek človeku volk« postaja paradigma tudi 

slovenske družbe. Isti filozof v svojih filozofskih spisih »Bog je mrtev«, 

»izbirati si moralne vrednote, ki so nam všeč« napoveduje stanje 

sodobnega časa. Vendar pa bi danes lahko dejali: človek je umrl. Nastal je 

odtujen človek, ki se spreminja v potrošniško blago brez ljubezni in pristnih 

človeških čustev. (Trstenjak 1991) 

 

Rosenberg, slikar in pisatelj, nas nagovarja k razmišljanju o poti hitrega 

razvoja tehnike po kateri gre današnja družba. Poudarja, da bo za zdravo 

družbo potrebno razviti ravnotežje in ob bok tehniki postaviti simbolično in 

meditativno mišljenje. (Rosenberg 1987) 

 

Jung pravi: »Bog ni mrtev, zamenjal je le obleko.« Vsekakor je tudi simbol 

v naših dneh – in to pomeni prehodno – večkrat zamenjal prostor in 

»obleko«. (Rosenberg 1987, 83) 

 

»S svojimi očmi človek danes dojema le še zunanjo plast stvari, ki mu pa 

več ne razodeva duhovnega sveta. Njegovo mišljenje je postalo 

abstraktno in svoj pogled je osredotočil le na to, kar je v življenju v 

ospredju. Izgubil je svojo povezavo s temeljem, od videza stvari več ne 

more prodreti do dna, postal je skoraj nezmožen simbolike.« (Rosenberg 

1987, 5)  

 

Očitno postaja dejstvo, da spremembe lahko prinaša samo pogumna 

ustvarjalnost na vseh področjih – gospodarskem, znanstvenem, političnem 

in umetniškem. Kakor je od nekdaj obstajala globoka povezava med 

uspešnostjo gospodarstva, družbeno solidarnostjo in umetniško 

ustvarjalnostjo, ostaja ta povezava jasen sinonim za kakovostnejše 

življenje danes in v prihodnje. In člen te povezave predstavljajo v 
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umetnosti tudi jaslice. Jaslice s svojo bogato simbolno sporočilnostjo figur 

lahko »berejo« tako verni kot neverni. Simbolizirajo mir in toplino, pristna 

občutja po katerih vsi hrepenimo, občutja, ki podeljujejo življenju smisel. In 

kot pravi Janez Bogataj: »Tako je Kristusovo učlovečenje teološki temelj 

vsega simbolizma v bogoslužju, jaslice pa nam odkrivajo ta Božji sestop v 

ustvarjeni svet in potrjujejo, da Bog ničesar ne zavrača, kar je ustvaril, 

temveč hoče vse le odrešiti in posvetiti.« (Bogataj 2008, 136) 

 

Nazoren odnos simbolike v umetnosti nam predstavi Rosenberg: »Človek 

namreč brez simbolike ne more živeti in se izražati, ker ostaja zaradi zgolj 

pojmovnega mišljenja v njegovem življenju preveč praznine. Tudi 

umetnost brez simbolike ni mogoča. To čutimo posebno takrat in tam, kjer 

jo primanjkuje. Če se brez simbolov ne da izraziti lepote, se še bolj gotovo 

ne da izraziti sveto in božje. Zato je vredno in že kar nujno ponovno 

odkrivati simbole kot dragoceno izročilo, da bi dospeli do večjega 

razumevanja med ljudmi.« (Rosenberg 1987, 5) 

 

Simbolika se v likovni umetnosti odraža skozi govorico likovnih del: npr. 

simbolika barv, simbolika svetlobe, simbolika oblik, simbolika števil ... Kot 

velikokrat slišimo od ustvarjalcev - umetnikov,  ko naj bi predstavili svoja 

dela oz. naj nam jih razložili, pogosto rečejo »moja dela vam sama 

govorijo«. Torej stvaritev ali delo samo po sebi simbolizira, nam 

pripoveduje o vsebini dela. V jaslicah je ravno tako prisotna simbolika 

Kristusovega rojstva, simbolika živali, simbolika barv, simbolika števil, …  

 

V nadaljevanju diplomske naloge se tako podrobneje ukvarjam z jaslicami. 

Natančneje predstavljam njihov pomen iz različnih vidikov in motivike: 

rojstvo, sveta družina, poklon pastirjev, poklon modrih ali svetih treh 

kraljev, … . Razčlenitev na pomembnejše in nekoliko manj pomembne 

prizore igra zelo pomembno vlogo pri samem razumevanju jaslic. Namreč, 

najpomembnejši motiv v jaslicah je sveta družina. Le-ta pa je velikokrat 

razumljena že kot jaslice same. Tako so nekateri umetniki jaslice 

upodabljali le kot upodobitev svete družine, tj. Jožefa, Marije in Jezusa. 
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Tudi sama sveto družino predstavljam kot simbol v krščanstvu, simbol za 

za katerega bi lahko rekli, da so jaslice posebne kategorije. 

 

2. POJMOVANJE SIMBOLA 

2.1.    Jean Chevalier 

Po Chevalierju so se različni avtorji kot so: Diel, Durand, Eliade, Jung, 

Levi-Strauss, Virel idr. ukvarjali s sistematično klasifikacijo simbolov, 

vendar kot sam pravi ni nobena klasifikacija povsem zadovoljiva. Tako 

lahko klasificiranje simbolov ponazorimo z rekom »vsake oči imajo svojega 

malarja«. Kot poudarja Chevalier so nekatere klasifikacije preveč 

enostransko usmerjene in se osredotočajo le na en vidik (npr. Diel v delu 

Simbolika grške mitologije). Nekateri avtorji so poudarjali več načel 

klasifikacije (npr. Jung), drugi se pa svojih zastavljenih načel pri klasifikaciji 

niso držali (npr. Durand). Ponekod gre zgolj za načela analize (Virel v 

svojem delu Zgodovina naše podobe) in mogoče ravni razlage (Levi-

Strauss). Chevalier tako ugotavlja, da je bila sleherna klasifikacija do 

danes nezadostna. Za rešitev predlaga, da bi se naredil takšen seznam 

simbolov in vrst razlage, ki bo dovolj reprezentativen in bo omogočal lahek 

pregled. (Chevalier 1995) 

 

Chevalier trdi, da simbola ni mogoče povsem opredeliti. Sam pa ga 

pojmuje takole: »Simbol je več kot preprosto znamenje: sega onstran 

pomena, odvisen je od interpretacije, ta pa od nekakšne predispozicije. Je 

nabit s čustvenostjo in dinamiko. Ne le predstavlja in obenem zastira, 

marveč tudi udejanja in obenem razdira. Poigrava se z mentalnimi 

strukturami. (…) Simboli so kompleksni, nedoločeni, vendar usmerjeni, 

zato jim pravimo tudi sintemi ali aksiomatične podobe.« (Chevalier 1993, 

8-9) 
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2.2.    Ernst Cassirer 

Nemški filozof Cassirer v svojem najpomembnejšem delu Filozofija 

simbolnih form, ki je sestavljeno iz treh delov (Jezik, Mitično mišljenje in 

Fenomenologija spoznanja) razodeva pojem simbolne forme z opiranjem 

na pomembna dela Schellinga, Hegla in Kanta. 

 

Zanimivo je, da v svoji najbolj brani knjigi Esej o človeku, povzema trilogijo  

zbranih del opredeljevanja simbolne forme. V tem delu človeka imenuje 

»animal symbolicum«.  To bi dobesedno prevedli simbolna žival oziroma 

simbolno bitje. (Uršič 2006) 

 

Cassirerjevo opredelitev simbolne forme bolj poljudno razloži Uršič: 

»Simbolne forme so strukture simbolov (»presežnih« znakov), ki oblikujejo 

in usmerjajo različne človeške duhovne in materialne dejavnosti (od mita 

in jezikovne komunikacije prek religije in umetnosti do znanstveno-

matematičnega spoznanja) ter s tem konstituirajo naš svet v prepletu 

narave in kulture kot enotno izkustvo, katerega enotnost temelji v sintezi 

zavesti, ki pa se sama razvija in spoznava v njih oziroma »skoznje«; 

simbolne forme so torej vezi med notranjim in zunanjim svetom, ki 

povezujejo podobe s pojmi, čutnost z razumom in umom ter vzpostavljajo 

vzajemen odnos med subjektom in objektom, med transcendenco in 

imanenco, so drugo-v-enem in eno-v-drugem.« (Uršič 2006, 109) 

 

Cassirer uveljavlja tudi besedno zvezo simbolna pregnanca (nem. glagol 

pragen pomeni: vtisniti, kovati, ustvariti), katero Uršič lepo razloži:  

»Analitično lahko sicer razlikujemo simbol od »zgolj« znaka, vendar je za 

Cassirerja in ultima analysi prav vsak znak tudi že simbol, t.j., vsak znak 

kot neka empirična danost že nosi v sebi »simbolno pregnanco«, v 

vsakem je že prisotna celovitost duha, četudi le implicitno oziroma 

formalno.« (Uršič 2006, 109) 

 

In še Uršičeva sklepna misel: »Cassirerjeva filozofija simbolnih form je 

izreden miselni napor, usmerjen v spoznavno in obenem človeško 
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reintegracijo, izjemno iskanje celovitosti v nedavno minulem stoletju (…).« 

(Uršič 2006, 118.) 

 

2.3.    Jacques Lacan 

Lacan najbolj upošteva strukturacijo in razporeditev simbola, se pravi 

obstoj simboličnega reda, ki strukturira medčloveško resničnost. 

(Chevalier-Geheerbrant 1995, 10) 

 

Za Jacquesa Lacana je simbol in simbolni red univerzalna struktura, ki 

zajema celotno področje človekovega delovanja in obstoja. Gre za funkcijo 

govora in jezika. Zdi se, kot  da gre v bistvu za nezavedno, latentno.  

(vir: http://www.answers.com/topic/symbolic-the-lacan) 

 

Takole pravi: »Že otrok začne spoznavati svet skozi različne simbole in 

pomene. To se nadaljuje vse do odrasle dobe. Skozi zavestno 

spoznavanje pomena simbolov  jih tako otroci kot odrasli nezavedno ali 

zavedno živimo in  prepoznavamo v vsakdanjem življenju (…). Lacan 

postavi otroka v simbolni red. Simbolni red definira kot red govorice, ki 

konstituira človeka kot človeka. Razloži, da se prenos poudarka z 

imaginarnega na simbolno dogodi po poldrugem letu otrokove starosti in 

sicer z Lacanovim premikom od zrcalnega stadija k stadiju igre z motkom. 

To je kot pravi simbolna igra fort-da, igra s simbolno prisotnostjo in 

odsotnostjo matere in zato šele ta pomeni pravo prelevitev otroka kot 

živega bitja v človeško bitje: »kakor pravi Hegel, simbol rodi umno bitje«. 

(Hribar 1995, 435) 

 

Celotno misel strni Lacan v naslednjem odstavku: »Če naj definiramo v 

katerem trenutku človek postane človeški, potem je to v trenutku, ko četudi 

zgolj malce, stopi v simbolno relacijo. Simbolna relacija, to sem že 

podčrtal, je večna. Ne preprosto zaradi tega, ker je nujno, da so dejansko 

vselej potrebne tri osebe –  večen je zaradi tega, ker simbol vpelje tisto 

tretje, posredovalni element, ki dve osebi postavi v prezenco, ju postavi na 

drugo raven in ju spremeni.« (Hribar 1995, 435) 

http://www.answers.com/topic/symbolic-the-lacan
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2.4.    Claude Lévi Strauss 

Strauss je bil predstavnik francoskega strukturalizma. Nanj je vplival 

švicarski filozof in jezikoslovec Saussure, ki je v jezikoslovje vpeljal 

strukturalno lingvistiko. Lévi Strauss pa je to prenesel na področje 

družboslovnih analiz. Strukturalno jezikoslovje je naredilo velik vtis tudi na 

izjemno raznolike avtorje, katere strukturalizem povezuje v skupno 

teoretsko polje. Za njih  simbolno pomeni: »… specifično, avtonomno 

raven realnosti, univerzalen, avtoregulativen red stvari in permanentno 

strukturo. Težko mu je postaviti jasne meje, saj je vsako človeško dejanje 

zaznamovano s simbolnim. Simbolno je ne-celo in prav zato neskončno 

odprto.« (Hrženjak 2002, 10) 

 

Hrženjakova pojasnjuje: »Za njegovo delo je značilno, da na način 

strukturalne analize vzpostavlja »geometrijski« red v najmanj racionalnih 

območjih človeškega duha – v umetnosti, religiji, sorodstvenih vezeh in 

mitologijah. Lévi Strauss vidi vlogo strukturalne analize v rekonstruiranju 

nevidnega simbolnega reda, ki ga prekriva navidezni nered empiričnih 

pojavov.« (Hrženjak 2002, 95) Želel je odkriti ta navidezni nered simbolov 

in dokazati, da so le-ti strukturirani po določenem redu. 

 

»Red, pomen in kultura so, po Lévi Straussu, generirani skozi 

strukturirajočo sposobnost človekovega nezavednega uma oziroma skozi 

simbolno funkcijo. Zato je Lévi Strauss verjel, da bo s študijem simbolnih 

sistemov dobil vpogled v univerzalne kategorije človeškega uma. Če je za 

sorodstvene sisteme še mogoče trditi, da niso zgolj produkt uma, ampak 

so tudi izraz družbenih razmer, ki so objektivirane v institucijah, pa gre pri 

mitologijah zgolj za raziskovanje delovanja simbolne funkcije, saj kot 

predpostavlja Lévi Strauss, mitologije navidezno nimajo nobene praktične 

funkcije … Strukturalna analiza mitologij tako odkriva univerzalne, 

nezavedne, konstantne mehanizme in vsebin simbolne misli, ki omogoča 

človekovo percepcijo, organizacijo in osmišljanje sveta.« (Hrženjak 2002, 

95-96) 
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3. RAZUMEVANJE SIMBOLA SKOZI ČAS 

3.1.    Simbol v paleolitiku 

Za arhaične združbe je imel že neobdelan in surov kamen velik simbolni 

pomen. »Pomen simbolov v preteklosti, zlasti v dobi jamskega stenskega 

slikarstva, je bil veliko večji kot danes. V času paleolitika, kamene dobe je 

magično mišljenje bilo povezano z lovsko-nabiralno kulturo paleolitskih 

ljudstev. Predmeti so predstavljali miselni svet te kulture in teh ljudstev. 

Magično obredje je delovalo po logiki analogije in je torej zelo blizu logiki 

simbolizacije. Pralovci so verovali, da uspešen in pravilen obred pomeni 

uspeh v pravem lovu.« (Musek 1990, 35) Takrat so verovali v moč 

predmetov in obredov, ki naj bi vplivali na njihovo prihodnost. Kolikor se 

simbol sam dobro sklada z neko filozofijo stvari, ki jo predstavlja, toliko 

močnejši je. Toliko večjo predstavitveno moč ima.  

 

»Pomen čarnih predmetov in obredov je blizu temu, kar bi lahko označili 

kot simbolični ali simbolni pomen. Hkrati velja poudariti, da je imelo 

simbolni in magični pomen predvsem vse to, kar je bilo povezano z 

življenjsko pomembnimi pojavi ter dogajanji – lov, lepo vreme, rodovitnost, 

zdravje. Simbolično je bilo predvsem tisto, kar kaže na višji pomen. Ljudje 

so v določenih stvareh in postopkih slutili višji pomen, povezavo z 

nadmočnim, torej svetim. Musek tu dodaja, da je morda eden izmed 

izvorov  simbolike izražanje skrivnostnega in sakralnega. Marsikaj kaže na 

to, da je simbolizirano predvsem to, kar je sakralno.«  

(Musek 1990, 37) 

 

3.2.    Simbol v antiki 

»Za evropsko kulturo je vse od antike naprej ključnega pomena 

neoplatonistično pojmovanje simbola, saj ni obeležilo le poznoantične 

umetnosti, ampak je odločilno zaznamovalo tudi stališče, ki ga je do 

simbola zavzelo krščanstvo. (…) Takšno razumevanje je, kot rečeno, 

prevzeto iz neoplatonizma in korenini v Platonovem nauku o idejah.« 

(Germ 2008, 33) »Pojavne stvari so po Platonu le »sence« idealnih 
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pralikov. (…) Približevanje človeškega duha ideji je za Platona 

»jasnovidno slutenje«; razumu nespoznavno bistvo pralika se človeku 

razodeva v podobi – simbolu – in mu je dostopno le na način 

prispodobnega mišljenja.« (Germ 2001, 34.) Neoplatonizem je filozofska 

smer med 3. in 6. stoletjem, ki obnavlja in razvija Platonovo 

filozofijo.(vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=neoplatoni

zem&hs=1) 

 

»Pomen starogrškega »symbolona« je malce nenavaden, a  nam prav 

lepo ilustrira osnovni smisel pojma simbol. Nanaša se na značilen način 

sklepanja dogovorov in pogodb v antiki, ko sta pogodbeni stranki prelomili 

neki trden predmet (prstan, pečat, tablico) na dvoje. Vsaka izmed njiju je 

vzela svojo polovico. Ti dopolnjujoči se polovici, ki sta se, če so ju dali 

skupaj, zopet povezali v prvotno celoto, sta predstavljali povezavo med 

strankama, jamstvo in dokaz njunega dogovora. »Symbolon« predstavlja 

prav ta jamstveni kos predmeta, ti dve polovici, ki se ujemata druga z 

drugo in sta razpoznavni znak povezanosti njunih lastnikov. (…) Simbol 

tako izvorno pomeni nekaj, kar pridobi svoj smisel šele v komplementarni 

povezavi s svojim »dopolnilom«. Pomen »symbolona« se uresniči tedaj, 

ko dam oba kosa skupaj.« (Musek, 1990, 18) 

 

»Staremu Hebrejcu in sploh človeku starega veka je bil svet, in 

potemtakem tudi barve, simboli za Boga. Škrlatno-rdeče, škrlatno-modro 

(ali safirno-modro), škrlatno-cinober (ali opekasto-rdeče) in še beli bisus so 

bile torej simbolične barve Hebrejcev.« (Rosenberg 1987, 67)  

 

Kot zanimivost Rosenberg navaja: »(…) da je rdeča barva najbolj 

pomembna, saj je to prva barva človeka. Dojenček se najprej ozira za 

rdečo barvo, šele od devetega meseca pa malček reagira na modro. To 

pa je le en primer za to, da je rdeče z vsem, kar se začenja in je prvinsko, 

globoko povezano. Tudi v simboliki in navadah Stare zaveze velja rdeče 

kot poglavitna barva. Kasneje pa skozi Novo zavezo stopi v ozadje, v 

ospredje stopijo bolj umirjene barve.« (Rosenberg 1987, 73)  

 

http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=neoplatonizem&hs=1
http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=neoplatonizem&hs=1
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3.3.    Simbol v srednjem veku 

Tudi Gombrich nam govori o simboliki in pomenu le-te v času srednjega 

veka: »Ikonološka dela iz zadnjega časa so upravičeno posvetila precej 

pozornosti simbolični vsebini predmetov, upodobljenih na nabožnih slikah 

zlasti iz poznega srednjega veka. Zlasti Panofsky, nemški umetnostni 

zgodovinar, je poudaril pomen tega, kar je imenoval »prikriti simbolizem« v 

zgodnjem nizozemskem slikarstvu. V teh nabožnih slikah je vrsta 

predmetov, ki pomenijo simbole.« (Gombrich 1990, 40) 

 

Človekovo razmerje do sveta simbolov v evropskem srednjem veku lepo 

ponazarja znana sekvenca o roži, ki naj bi jo spesnil cistercijanec Alain 

(1120-1202/03):   

Omnis mundi creatura 

quasi liber et pictura 

nobis est, et speculum. 

Nostrae vitae, nostrae mortis, 

nostri status, nostrae sortis 

fidele signaculum. 

 

Prevod: Vse ustvarjeno na svetu / kakor knjiga in podoba, / kakor ogledalo 

je. / Našega življenja, smrti, / položaja in usode / zanesljivo znamenje. 

Dokončno je to razmerje formuliral Tomaž Akvinski, t.j. da so vse 

zemeljske stvari samo »spiritualia sub metaphoris corporalium« (prevod: 

telesna prispodoba duhovnih stvari«). ( Summa Theologiae I, q.) (Menaše 

1971, 1978) 
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Minuccio da Siena, Zlata vrtnica, 1330, zlato in barvano steklo 60cm, 

Basel  

(vir: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mnma,_siena_golden_rose_by_minuccio_da_sien

a,_from_Basel,_1330_01.JPG) 

 

Vrtnica s svojo posebno srednjeveško simboliko je izdelek gotskega 

kiparstva. Namreč, v času srednjega veka je vrtnica pomenila nesmrtnost, 

najvišjo modrost in božansko ljubezen. In kot pravi Germ: »V srednjem 

veku se je uveljavila navada, da je papež na četrto postno nedeljo 

blagoslovil zlato vrtnico in jo v znamenje posebnega priznanja poslal 

kateremu od evropskih knezov, ki so se izkazali kot zgledni krščanski 

vladarji in dobrotniki Cerkve.« (Germ 2002, 101) 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mnma,_siena_golden_rose_by_minuccio_da_siena,_from_Basel,_1330_01.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mnma,_siena_golden_rose_by_minuccio_da_siena,_from_Basel,_1330_01.JPG
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V 17. stoletju so bili naslikani predmeti največkrat samo simboli, npr.: 

podobe prevrnjenega kozarca, ugasle sveče, prazne peščene ure, 

predmeti na samem robu mize, ki nas opozarjajo na smrt in minljivost 

življenja. (Germ 2008, 60) 

 

 
Philippe de Champaigne, Tihožitje s tulipanom, lobanjo in peščeno uro, 

1646, olje na platno, Musee de Tesse, La Mans  

(vir: http://www.art-prints-on-demand.com/a/de-champaigne-philippe/vanitas-still-life-

tulip.html) 

 

Tihožitje de Champaigna ponazarja alegorijo minljivosti. Takšnemu 

tihožitju pravimo vanitas. V XVII. stoletju je bilo upodabljanje tulipana v 

umetnosti zelo razširjeno. Bil je zelo drag. V likovnih delih ga tako pogosto 

srečamo v motivu vanitas, kjer je postal simbol napuha in nečimrnosti. 

Lobanja in peščena ura simbolizirata minljivost užitkov, ki so del 

posvetnega življenja.  (Germ 2002) 

 

3.4.    Simbol v romantiki 

Romantika je simbolom v neoplatonistični vlogi znova na široko odprla 

vrata. Zasluga za to gre predvsem filozofom in literatom. Swedenborg, 

http://www.art-prints-on-demand.com/a/de-champaigne-philippe/vanitas-still-life-tulip.html
http://www.art-prints-on-demand.com/a/de-champaigne-philippe/vanitas-still-life-tulip.html
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Kant, Hegel, Goethe, Heine in Schiller so najpomembnejši pisci, ki so 

zaslužni za ponovni preporod simbolov in njihove vloge v likovni 

umetnosti, obenem pa so sooblikovali sodobno razumevanje simbola (…). 

Po Creuzerju, nemškem arheologu v obdobju romantike, je razumevanje 

simbolov intuitivno in ima značaj »razsvetljenja.« (Germ 2008, 36) 

 

 

Philipp Otto Runge, Veliko jutro, 1809-1810, olje na platno 106 x 81 cm, 

Kunsthalle, Hamburg 

(vir:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Otto_Runge_-/_The_Small_Morning_-

_WGA20520.jpg) 

 

V alegoriji jutra, ki predstavlja rojstvo svetlobe, ljubezni in lepote, so 

upodobljene številne cvetlice. Prevladujoča je lilija, ki je simbol čistosti. 

(Germ 2002) 

 

3.5.    Simbol v 20. in 21. stoletju  

Razumevanje simbola v tem obdobju so v likovni umetnosti najbolje 

prikazali simbolisti, ki so bili zagovorniki trditve, da je ustrezna raba 

simbolov edini avtentični izraz umetnika. (Germ 2008) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Otto_Runge_-/_The_Small_Morning_-_WGA20520.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philipp_Otto_Runge_-/_The_Small_Morning_-_WGA20520.jpg
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Skozi zgodovinski preplet likovnih del vidimo, da so se tudi v bližnji 

preteklosti veliko bolj zavedali skrivnostne govorice simbolov. Rosenberg 

poudarja: »Umetnost 20. stoletja kaže problematiko umetniške simbolike, 

predvsem v tem smislu, da je v njej simbolike malo. Toliko jasneje 

izstopajo zato osebnosti tistih umetnikov, katerih delo popolnoma sloni na 

očitnosti simbolov, katerih slike tvorijo pravzaprav simbolično preprogo in 

jih zato ne gledamo le z zornega kota oblike in barve, temveč jih obenem 

moremo in celo moramo brati.« (Rosenberg 1987, 87) 

 

Butina pa nasprotno trdi: »Če je mišljenje razreševanje problemov s 

pomočjo simbolov, potem lahko rečemo, da je prav moderna abstraktna 

umetnost iz pozabe, v katero je razvoj likovne umetnosti v 19. stoletju 

pahnil likovno simbolično mišljenje, to možnost spet aktualizirala.« (Butina 

1997, 91) 

 

Gustav Moreau, Traško dekle nosi Orfejevo glavo, 1864, akvarel in gvaš  

na papir 13,5 x 21,5 cm, privatna zbirka  

(vir: http://www.wikipaintings.org/en/gustave-moreau/thracian-girl-carrying-the-head-of-

orpheus-1864) 

 

Moreau, eden izmed priznanih simbolistov, je na zgornji  sliki s tematiko iz 

grške mitologije ravno tako upodobil pomarančevec (za dekletom). Le-ta je 

http://www.wikipaintings.org/en/gustave-moreau/thracian-girl-carrying-the-head-of-orpheus-1864
http://www.wikipaintings.org/en/gustave-moreau/thracian-girl-carrying-the-head-of-orpheus-1864
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simbol lepote, bogastva, plodnosti in večnega življenja. Zaradi listov, ki 

tudi pozimi ne odpadejo, simbolizira tudi nesmrtnost. (Germ 2002) 

 

4. SIMBOL, ZNAK, ATRIBUT, ALEGORIJA IN 

PERSONIFIKACIJA 

V nadaljevanju predstavljam podrobnejšo razčlenitev jaslic, zato najprej 

podrobneje osvetljujem določene pojme, ki so prisotni v motiviki jaslicah. 

Najpogosteje nastopa simbol, poleg simbola pa še: znak, atribut, alegorija 

in personifikacija oziroma poosebitev. Pogosto se zgodi, da teh pojmov 

dobro ne razumemo. Zanimivo pa je, da so nastali šele z analizo samih 

likovnih del. Se pravi, razčlenitev likovnih del je vplivala na nastanek novih 

likovnih pojmov. 

 

4.1.    Simbol 

Po Germu je simbol: »(iz gr. symbolon, znamenje, znak) v likovni 

umetnosti razumljen kot predmet v najširšem pomenu besede, torej lahko 

tudi oseba, žival, rastlina, kamen, geometrijski lik, barva, svetloba, število 

itd., ki se v danem vsebinskem kontekstu razkriva kot nosilec globlje 

vsebine, predmet, ki ne pomeni samo tega, kar predstavlja s svojo 

podobo, temveč asociira prenesene pomene, predstave in ideje, ki so tako 

ali drugače vezane nanj. Vse torej, kar s svojo podobo predstavlja kako 

drugo vsebino, ki je različna od osnovnega pomena predmeta, vendar je z 

njim povezana po metaforičnem principu prenašanja pomenov, ima v 

likovnem delu vrednost simbola.« (Germ 2008, 30) 

 

 

 

Jaslice sestavljajo različni simboli. En sam simbol pa lahko odraža več 

različnih pomenov. Večpomenskost takšnega simbola je odvisna od 

različnih dejavnikov, ki so pogojevali njegov nastanek (čas, kraj oz. mesto 

nastanka, družbene razmere idr.). V Slovarju simbolov pa nam Chevalier 
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ponazori veliko sirše pomene enega simbola, glede na situacije, ki ga 

določajo. (Chevalier 1995)  

 

V nadaljevanju so predstavljeni poglavitni simboli, ki so pomembni za 

jaslice. 

 

4.1.1.    Pastir 

Kristus je velikokrat upodobljen kot dobri pastir, ki nosi jagnje na rami ali 

pa je v čredi ovac v priliki o izgubljeni ovci. (V Svetem pismu je prilika, v 

kateri Jezus razodeva skrivnost dobrega pastirja.) Simbolizira skrb za 

svoje ovce oziroma ljudstvo in je pripravljen tudi umreti zanj. Simbolizira 

tudi cerkev, ki odpušča in se bori za vsako dušo.  Pastirji so navzoči tudi v 

jaslicah, v zgodnejših upodobitvah le dva ali trije.  

 

 

Dobri pastir, okoli 300 n. št., alabaster, Grško – romanski muzej, 

Aleksandrija, Egipt 

(vir: http://www.delange.org/Greek_Roman_Museum/EP6.htm) 

 

http://www.delange.org/Greek_Roman_Museum/EP6.htm
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4.1.2.    Jagnje 

Poleg jagnjeta pa so v jaslicah še druge živali: vol, osel, ovca, oven, 

kamela … Za vsako izmed njih je značilna individualna simbolika. Nekateri 

poznavalci Svetega pisma trdijo, da vol simbolizira Novo zavezo, in sicer 

zato, ker naj bi resnično on prepoznal Jezusa. Osel pa ne prepozna 

Kristusa in zato simbolizira Staro zavezo. Ovce zaradi njihovega blagega 

značaja simbolizirajo dobre kristjane. Oven pa je ravno tako kot jagnje 

simbol Kristusa. Vse živali in osebe v jaslicah pa simbolizirajo vse 

stvarstvo. 

 

Janez Krstnik vpričo svojih krščencev pozdravi Jezusa z besedami: 

»Glejte Božje jagnje, ki odvzema grehe sveta.« (Jn 1, 29). Že od samega 

začetka krščanstva je jagnje predstavljalo simbol Kristusa. Jagnje, ki je 

pravkar začelo svoje življenje, ni storilo nič grešnega in zato predstavlja 

utelešenje nedolžnosti. Njegov videz s sijočo belino krzna je ravno tako 

razlog, da je jagnje primeren simbol čistosti, neomadeževanosti. Na 

marmornem reliefu je upodobljeno s križevim nimbom.  (Germ 2006) 

 

 

Jagnje Božje, 1160-1163, marmorni relief, samostan Sant Pere de Rodes, 

Katalonija, Španija  

(vir: http://www.superstock.com/stock-photography/Agnus+Dei) 

 

http://www.superstock.com/stock-photography/Agnus+Dei
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4.1.3. Ovca 

V nasprotju z antično tradicijo so krščanski pisci pohlevnost in krotkost 

ovac razlagali izključno v pozitivnem pomenu. Ovce so v starokrščanski 

umetnosti prav zaradi blage nravi postale simbol dobrih kristjanov, 

ponižnih in krotkih, potrebnih Božje pomoči in varstva. Tega so deležni od 

skrbnega pastirja Kristusa, ki se v podobi dobrega pastirja med čredo ovac 

pojavlja že pri poslikavi katakomb in na najstarejših krščanskih sarkofagih 

…  Ovca ali čreda ovac v krščanski ikonografiji nastopa tudi kot atribut sv. 

Izidorja. Zlasti na Slovenskem je povezanost sv. Izidorja z drobnico zelo 

močna in se najlepše zrcali v številnih ljudskih pesmih o Izidorju, ki pase 

ovčice. (Germ 2006,  159-160) 

 

4.1.4.    Oven 

Včasih se tudi oven uporablja kot simbol Jezusa Kristusa. Dva primera to 

lepo nazorno prikažeta. Borba ovna z volkom in njegova zmaga nad njim 

simbolizira  Kristusovo borbo s Satanom, kjer ostaja zmagovalec. In oven, 

ki se je po Božjem načrtu zapletel v trnje, da bi ga Abraham lahko žrtvoval 

namesto svojega sina Izaka, simbolizira Kristusa okronanega s trnjem in 

žrtvovanega za rešitev človeštva. Širše pa oven predstavlja moč. 

(Badurina idr. 2000) 

 

4.1.5.   Ogenj 

Ognjišče z ognjem je simbol skupnega življenja, doma, zveze moža in 

žene, ljubezni. Je solarno središče, ki s toplino in svetlobo zbližuje bitja, je 

tudi kraj za pripravo hrane, je središče življenja, ki se daje, vzdržuje in širi.  

(Grčar 2008, 149) V mojih jaslicah sem ogenj nadomestila s svečami, ki so 

simbol upanja.  

 

4.1.6.   Zlato 

Darovi, ki jih prinesejo trije modri oziroma trije kralji ob rojstvu Jezusa 

Kristusa simbolizirajo zaznamovanost njegovega življenja. V zlatu so 



18 

kasneje krščanski razlagalci prepoznali simbol kraljevskega dostojanstva. 

(vir:http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%

964) 

 

4.1.7. Kadilo 

V kadilu so isti razlagalci prepoznali simbol Kristusove božje narave. 

(vir:http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%

964) 

 

4.1.8. Mira 

Mira, ki so jo uporabljali pri balzamiranju, pa je bila prepoznana kot  simbol 

smrti, ki čaka Kristusa.  

(vir:http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%

964) 

 

4.1.9. Število tri 

Simbolika števil igra tudi pri motiviki jaslic pomembno vlogo. Številka tri se 

pojavi pri treh modrih oziroma pri treh kraljih in simbolizira polnost, 

vseobsežnost. Število tri sicer simbolizira v krščanstvu sveto trojico. (Oče, 

Sin in Sveti duh) 

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%964
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%964
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%964
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%964
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%964
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=2&idp0=2&m=Mt+2%964
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Bratje Limbourg, Poklon kraljev (iluminacija iz Sijajnega horarija vojvode 

Berryjskega), 1413-1416, Musee Conde, Chantilly  

(vir: http://homes.chass.utoronto.ca/~ikalmar/illustex/jesusturbans.html) 

  

Poklon svetih treh kraljev (na sliki) je najlepši motiv starokrščanske 

umetnosti. In kot pravi Germ: »V srednjem veku so ta priljubljeni motiv 

dopolnili z elementom treh starostnih dob in tako Gašper ponazarja 

mladost, Boltežar zrela leta in Miha starost, vsak od njih pa tudi enega od 

treh takrat znanih delov sveta – Afriko, Azijo in Evropo.« (Germ 2003) 

 

Danes igrajo simboli v likovni umetnosti še vedno pomembno, a nekoliko 

drugačno vlogo. Govorica likovnih elementov je drugačna, zato pogojuje  

tudi drugačno razumevanje apliciranih simbolov. Na simboliko vplivajo 

http://homes.chass.utoronto.ca/~ikalmar/illustex/jesusturbans.html
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poleg uporabljenih likovnih elementov tudi različni materiali, tehnike, 

oblike, svetloba, …  

 

4.2. Znak 

»Znak pove vedno nekaj povsem določenega, točno izmerljivega in izven 

te miselne zveze ti znaki sami po sebi ne povedo ničesar. Abstraktnost 

prazni simbol in poraja znak, umetnost raznih zvrsti pa se izogiba znaku in 

človeka nagovarja s simboli. Prav zaradi tega simbolični svet človeku ni 

nikoli popolnoma tuj, četudi je v kriznih obdobjih in v kulturnih preobratih 

lahko močno okrnjen in zbledel.« (Rosenberg 1987, 10)  

 

Butina: »Likovni pojmi eksistirajo, kolikor eksistirajo znaki zanje, ti znaki pa 

so nujno materialni in zato čutne narave.« (Butina 1997, 164) 

 

Bistvo likovnega prostora je v neskončnih možnostih odnosov med 

likovnimi znaki, ki jih uporablja likovni umetnik in ki imajo v sebi ohranjene 

psihološke izkušnje posameznika in družbe. (Butina 1997, 189) 

 

       

Umberto Riva, Sreča enega otroka za radost vsakega otroka 

(vir: http://podpalmo.si/Novice/Kultura/Piran__mesto_jaslic) 

 

http://podpalmo.si/Novice/Kultura/Piran__mesto_jaslic
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Riva koristi zgolj eno osnovno obliko, in sicer krog. Znaki, ki sestavljajo 

krožno kompozicijo, dajejo občutek kot da jih drži skupaj magnetna sila. V 

delu Rive je ravno tako prisotna simbolika oblike (krog) in simbolika barve 

(bela in rjava). Krog simbolizira popolnost, celovitost, eno. Rjava barva 

simbolizira materialen svet znotraj onostranskega sveta (simbolizirata ga 

bela in črna barva z ozadjem). 

 

4.3. Atribut 

»Atribut (iz lat. attribuo, prideliti, dodeliti) je predmet v najširšem pomenu 

besede, ki služi kot uveljavljeno razpoznavno znamenje za identifikacijo 

upodobljenih oseb, personifikacij ali alegoričnih likov. Njegova primarna 

vloga je torej razločevalna: atributi so bolj ali manj stalni in nezamenljivi 

znaki, po katerih prepoznamo osebo ali alegorični lik in ga razlikujemo od 

drugega. Poleg tega, da kot stalni »rekviziti« služijo za identifikacijo, pa 

imajo tudi splošno označevalno vlogo – zaznamujejo lahko značaj, status 

ali dejavnost upodobljene osebe. (…)« (Germ 2008, 41) 

 

 

Štirje evangelisti, VI. stoletje, mozaik, Ravenna 

 (vir: http://www.lessing-

photo.com/search.asp?a=1&kc=202020203B7E&kw=SAINT+MATTHEW%2C+APOSTLE

&p=3&ipp=6) 

http://www.lessing-photo.com/search.asp?a=1&kc=202020203B7E&kw=SAINT+MATTHEW%2C+APOSTLE&p=3&ipp=6
http://www.lessing-photo.com/search.asp?a=1&kc=202020203B7E&kw=SAINT+MATTHEW%2C+APOSTLE&p=3&ipp=6
http://www.lessing-photo.com/search.asp?a=1&kc=202020203B7E&kw=SAINT+MATTHEW%2C+APOSTLE&p=3&ipp=6
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Angel, orel, krilati lev in krilati vol (štiri bitja ali tetramorfa) določajo štiri 

evangeliste ob katerih so upodobljeni, in sicer: Mateja, Janeza, Marka in 

Luko. Predstavljajo njihove atribute. Matejev atribut je angel, Janezov je 

orel, Markov je krilati lev in Lukov je krilati vol. Germ dodaja: » Če se na 

uvodni miniaturi pojavijo sami, brez upodobitve štirih piscev evangelijev, 

pa nastopajo v vlogi simbola in simbolizirajo štiri evangeliste. (Germ 2008, 

42.) 

 

 

Antonio Gaudi, Trije modri, Sagrada Familia, Barcelona, Španija 

 (vir: http://www.barcelonaphotoblog.com/2006/10/nativity-portal-at-sagrada-familia.html) 

 

Po miri, kadilu in zlatu, tj. po darovih, ki so bili prinešeni novorojenemu 

Kristusu prepoznamo svete tri kralje. Ponavadi so upodobljeni kako v 

rokah prinašajo darove, ki so atributi za njih. 

 

Tudi pastirje prepoznamo po njihovih darovih, atributih. Najbolj poznan  

njihov atribut je ovčka. Kasneje pa se v baroku poveča pestrost darov: 

drva, volnena jopica, srna, zajec, moka, mleko, maslo, sir, jabolka, kruh, 

…  

 

Za angele pa so krila in svetniški sij ali avreola atributi, ki nam pomagajo 

razločiti upodobljence. Pogosto so upodobljeni v dolgih haljah. 

 

http://www.barcelonaphotoblog.com/2006/10/nativity-portal-at-sagrada-familia.html
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4.4. Alegorija 

Germ navaja: »Alegorija (iz gr. allegorein, drugače, t.j. v podobah govoriti) 

v likovni umetnosti podobno kot personifikacija ponazarja ideje, abstraktne 

pojme, dogajanja ipd., le da je kompleksnejša in praviloma oblikovana iz 

več personifikacij, ki s svojo dejavnostjo in medsebojnimi odnosi 

ponazarjajo izbrano vsebino. Medtem ko personifikacija povsem zadostno 

odkriva svoj pomen že s svojo nedejavno navzočnostjo, so personificirani 

liki v alegoriji zmeraj v dejavnem medsebojnem odnosu in šele na ta način 

oblikujejo sporočilo, ki ga je avtor želel posredovati. Alegorije so torej 

skrbno premišljene in povsem razumsko zasnovane podobe, ki v službi 

izbrane ideje uporabljajo celoten repertoar izraznih sredstev, od simbolov 

in atributov do alegoričnih likov. (…)« (Germ 2008, 47.)  

 

Menaše alegorijo opredeli bolj določljivo: »(…) Alegorija je vsebinsko 

določnejša kot simbol, snovno pa mnogo boj zapletena, saj za svojo 

temeljno nalogo ponazarjanja uporablja tako personifikacije kot simbole, 

ne nazadnje pa tudi vsakovrstne upodobitve vsakdanjega, resničnega 

življenja.« (Menaše 1971, 40.) 

 

 

Nadangel Mihael premaga Satana, XIV. stoletje, pergament, 

Gemaldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin 

(vir: http://frjody.com/2011/09/st-michael-and-all-angels/) 

 

http://frjody.com/2011/09/st-michael-and-all-angels/
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Alegorija (na prejšnji strani) ponazarja boj med dobrim in zlim. Mihael 

personificira dobro. Zmaj pa je simbol zlega. Meč s katerim Mihael ubije 

zmaja, je njegov atribut. To je tudi eden od klasičnih motivov dvojiške 

simbolike. Število dve je v tem primeru simbol dvojstva oziroma 

bipolarnosti. Simbolizira nepomirljivi boj in nasprotovanje. (Germ 2003) 

 

Jaslice kot celota so alegorija Božje ljubezni in usmiljenja. Posamezni 

prizori  pa so ravno tako »alegorije v malem«: rojstvo, oznanjenje 

pastirjem, poklon pastirjev, poklon modrih, … Rojstvo je alegorija upanja, 

oznanjenje pastirjem alegorija veselja, poklon modrih in poklon pastirjev 

pa alegorija ponižnosti in krotkosti. 

 

4.5. Personifikacija ali poosebitev 

»Personifikacija (iz lat. personificare, poosebljati) pomeni v likovni 

umetnosti antropomorfno, največkrat žensko figuro, predstavljeno idejo, 

abstraktni pojem, krepost, pregreho, naravni pojav, nebesno telo ipd., ki je 

redno opremljena z ustreznimi atributi, velikokrat pa tudi naravnost 

zaznamovana z napisom. (…) Atributi so izbrani tako, da kar najbolje 

ilustrirajo ključne vsebinske komponente neke personifikacije in tako 

omogočajo njeno identifikacijo. Opraviti imamo torej z alegoričnim likom, 

čigar videz (od izraza na obrazu, gest in noše do spremljajočih predmetov, 

rastlin in živali) je pretehtano oblikovan zbir formalnih sredstev likovnega 

izražanja in njihovih simbolnih sopomenov, ki kar se da nazorno ilustrirajo 

poosebitev želenega pojma.« (Germ 2008, 44.)  
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Giacomo Serpotta, Poosebitev pohlevnosti (levo), 1685-1688, kamen, 

Oratorij sv. Cite, Palermo  

(vir: http://www.flickr.com/photos/gigisicily/6219230177/in/photostream/) 

 

Krščanske kreposti kot so Nedolžnost, Ponižnost, Pohlevnost in 

Potrpežljivost pogosto spremlja kot atribut jagnje. Upodobitev bi lahko 

primerjali tudi s pastirji v jaslicah.         

                 

http://www.flickr.com/photos/gigisicily/6219230177/in/photostream/
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Giacomo Serpotta, Poosebitev ljubezni, 1685-1688, kamen, Oratorij sv. 

Lorenzo, Palermo 

 (vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Serpotta) 

 

Velika teološka krepost poleg Vere (Fides) je še Ljubezen (Caritas). To je 

Serpotta upodobil kot mater, ki se razdaja za svoje otroke. Atributi 

Poosebitve ljubezni so otroci, ki so potrebni njene (materine) ljubezni, da 

lahko preživijo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Serpotta
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5.  SVETA DRUŽINA KOT MOTIV V KRŠČANSTVU 

Najstarejšo motiviko svete družine zasledimo od II. do V. stoletja na 

različnih freskah, ki jim od IV. – VI. stoletja sledi motivika jaslic na 

nagrobnikih – sarkofagih. Vendar pa o samih jaslicah takrat težko 

govorimo, bolje je če rečemo, da gre za zametke jaslic. Kajti jaslice kot jih 

razumemo danes, takrat še niso bile tako upodobljene. Današnji način 

upodobitve se je uveljavil veliko kasneje, šele v XVIII. stoletju, nato se je 

razširil po celotni Evropi in svetu. 

 

To razliko je opaziti že v upodobitvi na sarkofagu. Tu ne gre za jaslice kot 

jih danes poznamo. 

 

 

Poklon svetih treh kraljev, IV. stol., starokrščanski sarkofag iz kamna 

(vir: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/fotozgodba-kristusovo-otrostvo-v-zahodni-

umetnosti) 

 

V vodoravni, vezani kompoziciji je upodobljenih pet figur. Prostor ni 

nakazan. Figure so upodobljene plastično, realistično v tehniki reliefa. 

Motivika ponazarja prihod svetih treh kraljev. Identificiramo jih lahko na 

podlagi njihovih atributov. Simbolika je prisotna v upodobitvi živali 

(kamele), v darovih in zvezdi repatici. Repatica je v tej upodobitvi pet 

kraka, kasneje pa se uveljavi osmerokraka. Repatica je simbol Božjega 

vodstva, darovi pa imajo vsak zase že omenjeni simbolični pomen (mira, 

kadilo in zlato). Kamela  ali velblod  simbolizira Azijo, Orient. 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/fotozgodba-kristusovo-otrostvo-v-zahodni-umetnosti
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/fotozgodba-kristusovo-otrostvo-v-zahodni-umetnosti
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Od V. do X. stoletja se ta motivika pojavlja predvsem na izdelkih iz 

slonovine, maniaturah, mozaikih in pozlačenem steklu.  

 

 

Rojstvo, 432–440, mozaik, Santa Maria Maggiore, Church of the Nativity, 

Rim 

(vir:http://www.welcometohosanna.com/LIFE_OF_JESUS/003_NazarethToBethlehem2.h

tm) 

 

Tudi tu je upodobljena vodoravno vezana kompozicija različnih figur. Motiv 

je rojstvo. O jaslicah še vedno ne moremo govoriti. V sredini formata je 

upodobljena Marija, levo od nje pa Jezus, ki sedi na razkošnem prestolu. 

Za njim so upodobljene štiri figure z avreolami, najverjetneje angeli. V 

sredi med njimi pa je upodobljena osmerokraka zvezda repatica. Desno 

od Marije pa sta upodobljena ribiča, ki sta prinesla Jezusu v dar veliki ribi. 

Ker so bili prvi apostoli ribiči, lahko sklepamo, da sta upodobljena ribiča 

apostola. Skrajno desno je upodobljen Betlehem. Razkošen prestol je 

atribut, ki opredeljuje Jezusa kot kralja. Avreole imajo Jezus in štiri figure 

za njim. Le-te so atribut svetnikov. Ribe so simbol za ljudi, ki verujejo v 

Jezusa. V Kristusovih časih se je simbol ribe uporabljal za prepoznavanje 

kristjanov med seboj, predvsem na upodobitvah v katakombah. 

 

Lahko pa govorimo tudi o barvni simboliki: v belih oblačilih je upodobljen 

Jezus in štiri figure za njim, Marija pa je upodobljena v modrih oblačilih. 

http://www.welcometohosanna.com/LIFE_OF_JESUS/003_NazarethToBethlehem2.htm
http://www.welcometohosanna.com/LIFE_OF_JESUS/003_NazarethToBethlehem2.htm
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Bela barva simbolizira rojstvo, veselje in čistost. Modra pa simbolizira 

razodevajočega se Boga. 

 

 

Mozaik na levi strani ladje, 560, Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna  

(vir: http://www.bluffton.edu/~sullivanm/italy/ravenna/santapollinare/0030.jpg) 

 

Bazilika v Ravenni je zgrajena v bizantinskem slogu. Na mozaikih so 

upodobljene figure, ki imajo zelo podobne izraze na obrazih. Levo od treh 

kraljev je upodobljenih dvaindvajset devic, ki se pomikajo proti Materi božji 

z detetom. Ta je obkrožena s štirimi angeli. Motiv je rojstvo. Povezava z 

jaslicami je razvidna v prisotnosti figur, ki so tudi v motiviki jaslic. Vendar 

pa manjka ključna figura, Jožef. Namreč kot je razvidno ni bil tako 

pomemben, bolj so častili Marijo (mater Kristusa). Poudarek je predvsem 

na nošenju darov novorojenemu Jezusu. Tu so ključni trije kralji in 

dvaindvajset devic. V  motiviki jaslic pa device, ki naj bi nosile Jezusu 

darove, niso prisotne.  

 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/italy/ravenna/santapollinare/0030.jpg
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Trije modri (detajl), 560, mozaik, Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna  

(vir: http://www.sacred-destinations.com/italy/ravenna-sant-apollinare-nuovo-

photos/slides/xti_6806p.htm) 

 

V gibanju proti desni so upodobljene tri figure v bogatih, razkošnih 

oblačilih, ki poudarjajo njihov status. Tako razberemo, da gre za svete tri 

kralje oziroma modre. Figure so upodobljene v istih držah in proporcih. 

Zaradi napisa nad njimi jih lahko identificiramo. Prvi je Gašper (od desne 

proti levi), za njim je Miha in zadnji Boltežar. Njihova oblačila pričajo o 

njihovem orientalskem izvoru. Simbolika je v mozaiku zelo močna in 

pomenljiva. Ponovno je prisotna simbolika darov svetih treh kraljev (mire, 

kadila in zlata), pa simbolika rastlin (palme, lilij …), simbolika števil, 

simbolika zvezde repatice, simbolika barv, simbolika svetlobe, … 

Predvsem je izrazita simbolika zlate barve, ki ima močan simbolni pomen 

božjega svetišča in Boga samega. 

 

http://www.sacred-destinations.com/italy/ravenna-sant-apollinare-nuovo-photos/slides/xti_6806p.htm
http://www.sacred-destinations.com/italy/ravenna-sant-apollinare-nuovo-photos/slides/xti_6806p.htm
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Arnolfo di Cambio, Jaslice, 1291, Santa Maria Maggiore, Rim 

(vir: http://engrammi.blogspot.com/2010/12/il-primo-presepe-e-lultima-nativita.html) 

 

Di Cambio je izklesal poklon svetih treh kraljev pred Jezusom, Marijo in 

Jožefom. Upodobitev že bolj spominja na današnje jaslice. Odnos med 

Marijo, Jožefom in Jezusom je še vedno hierarhično grajen. V središču sta 

Marija in Jezus, vse ostale figure pa so obrnjene  k njima. Pri Mariji je 

poudarjena velikost figure in njena postavitev. Oboje jo simbolično 

ponazarja kot varuhinjo, priprošnjico in zaščitnico. 

 

 

Jacopo Torriti, Rojstvo našega Gospoda Kristusa, 1296, Santa Maria 

Maggiore, Rim 

(vir: http://03varvara.wordpress.com/category/bibleholy-land/) 

http://engrammi.blogspot.com/2010/12/il-primo-presepe-e-lultima-nativita.html
http://03varvara.wordpress.com/category/bibleholy-land/
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Giotto di Bondone, Jezusovo rojstvo, 1304-1306, freska 200 x 185 cm, 

Cappella Scrovegni, Padova  

(vir: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/fotozgodba-kristusovo-otrostvo-v-zahodni-

umetnosti/157570) 

 

Giotto je začetnik nakazovanja perspektive in s tem začetnik renesanse. 

Zanimiva je primerjava med Torritijevo upodobitvijo rojstva in nekaj let 

kasneje Giottovo upodobitvijo rojstva. Namreč v obeh upodobitvah 

najdemo zametke jaslic, vendar pa še vedno ne moremo reči, da so to 

jaslice kot jih razumemo danes. V obeh primerih je Marija 

najpomembnejša figura, kar je ponazorjeno tudi z njeno velikostjo. 

Zavzema največ formata. Jožef pa je v obeh primerih upodobljen veliko 

manjši. V Torritijevem primeru sedi in opazuje Marijo in Kristusa. 

Postavljen je na rob formata. Pri Giottu pa je upodobljen kako spi. Vendar 

je njegova pomembnost izražena z relacijo upodobitve do Marije in 

avreolo, ki jo ima okoli glave. Le-ta nakazuje, da je svetnik. V Torritijevem 

primeru nista niti Marija niti Jožef postavljena v hlev. Tudi Giotto ni 

upodobil hleva, pač pa zgolj streho pod katero sta Marija in Kristus.  

 

 

 

 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/fotozgodba-kristusovo-otrostvo-v-zahodni-umetnosti/157570
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/fotozgodba-kristusovo-otrostvo-v-zahodni-umetnosti/157570
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V XIV. stoletju so se začeli širiti krilni oltarji, ki so pogosto vsebovali 

plastične upodobitve gospodovega rojstva. Od XV. stoletja dalje zasledimo 

dinamično izmenjavo zatona in razvoja jaslic. (Kuret 1981) 

 

 

Michael Pacher, Oltar sv. Wolfganga, 1471-1481, les in poslikava 12,10 x 

6,60 m, Wolfgangsee, Avstrija   

(vir: http://www.vebidoo.de/wolfgang+pacher) 

 

 

 

Michael Pacher, Oltar sv. Wolfganga, 1471-1481, les in poslikava 12,10 x 

6,60 m, Wolfgangsee, Avstrija 

(vir:http://www.pfarresanktwolfgang.at/index.php?option=com_content&view=article&id=5

1&Itemid=59) 

 

V spodnjem delu oltarja je upodobljen motiv poklonitve treh modrih 

Kristusu, osrednji motiv pa je njegovo rojstvo. Jaslice kot take še niso 

razvidne. 

 

http://www.vebidoo.de/wolfgang+pacher
http://www.pfarresanktwolfgang.at/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59
http://www.pfarresanktwolfgang.at/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59


34 

 

Tilman Riemenschneider, Oltar Device Marije, 1505-1510, izrezljan les, 

Herrgottkirche Creglingen  

(vir: http://www.panoramio.com/photo/12292206) 

 

Na tabelni sliki (zgoraj) je Riemenschneider upodobil reliefni motiv rojstva 

na desnem krilu oltarja. 

 

http://www.panoramio.com/photo/12292206
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Tilman Riemenschneider, Oltar Device Marije (detajl rojstvo Jezusa), 

1505-1510, izrezljan les, Herrgottkirche Creglingen  

(vir: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Herrgott101011_05.jpg&filetimestamp=20

111017215516) 

  

Pri tej upodobitvi motivike rojstva je perspektiva že nakazana: Marija je 

upodobljena kot največja figura (najpomembnejša), Jožef pa nekoliko 

manjši, Kristus pa je komajda opazen. Desno od Marije sta upodobljena 

vol in osel, na vrhu krilnega oltarja pa je upodobljeno gotsko krogovičevje 

z grozdom. Prisotna je že omenjena simbolika živali (vol in osel), simbolika 

opustošenega hlevca, simbolika golote Kristusa, simbolika grozda … 

Opustošen hlev simbolizira revščino, golota Kristusa simbolizira njegovo 

revščino in preprostost, grozd pa je simbol odrešitve in zveličanja. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Herrgott101011_05.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Herrgott101011_05.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Herrgott101011_05.jpg&filetimestamp=20111017215516
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Herrgott101011_05.jpg&filetimestamp=20111017215516
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6. JASLICE SKOZI ČAS 

Jaslice so: »… v krščanskem okolju kipci, slike, postavljeni za božične 

praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva.«  

(vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=jaslice&hs=1) 

 

Še bolje pa nam jaslice obrazloži Leopold Grčar, ko jih opredeli takole: »Z 

izrazom jaslice razumemo na splošno - plastično predstavitev dogodka 

Jezusovega rojstva (v naravni ali drugačni velikosti) s kipi ali s čim 

podobnim, prikazano v osebah protagonistih: Jezus, Marija, Jožef; 

obiskovalcih: pastirji, angeli, modri; živalih, ki jih omenja izročilo: vol, osel, 

ovce itd. ter postavljeno navadno v palestinsko ali domačo pokrajino. 

Bistveno pri jaslicah je to, da so narejene kot religiozni objekt pobožnosti v 

božičnem času.« (Grčar 1996,  9) 

 

Odlomki iz Svetega pisma, svete knjige krščanstva, nam jasno prikazujejo 

prizor božičnega dogodka ponazorjenega s simbolno govorico Svetega 

pisma.  

 

Kdaj so nastale jaslice ni točno znano. Zelo razširjeno je mnenje, da je bil 

sv. Frančišek Asiški tisti, ki je leta 1223 pri gozdu v Grecciu v naravni 

votlini postavil žive jasli z osličkom in volom ter tam dal opraviti polnočnico. 

(Kuret 1941)   

 

To mnenje je zmotno oziroma zavajujoče, saj kot pravi eden naših 

najboljših poznavalcev jaslic Niko Kuret: »Če primerjamo Frančiškovo 

polnočnico s pravkar navedenimi obrednimi prizori, bomo pač rekli, da je 

»… samo eden izmed členov v verigi simboličnih obredij in misterijev za 

božični praznik.« (Kuret 1981, 26)  

 

Upodabljanje jasličnih figur kot jih povečini poznamo danes, se je začelo v 

XVII. stoletju in se je iz Evrope razširilo tudi na druge kontinente. 

 

http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=jaslice&hs=1
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Giuseppe Sammartino, Rojstvo, 1785, barvana glina 29 cm, privat last 

(vir: http://www.artchive.com/web_gallery/G/Giuseppe-Sammartino/Nativity.html) 

 

Pričujoča upodobitev je močno ekspresivna, ne toliko po obrazni mimiki, 

bolj po sami telesni drži figur.  

 

 

 

http://www.artchive.com/web_gallery/G/Giuseppe-Sammartino/Nativity.html
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Papirnate jaslice, 1880, privat zbirka  

(vir: http://www.eckernfoerde.net/museum/ausstellungen/200811.html) 

 

Zanimivost teh jaslic je, da so upodobljene kot gledališče. Torej je hlevček 

prevzel vlogo gledališča. V XVIII. stoletju so bile razširjene predvsem 

papirnate jaslice ali jaslice v tiskani obliki na polah za rezanje in 

sestavljanje, saj je z razvojem litografije leta 1800 papir postal masoven 

izdelek.  

 

Po prvi svetovni vojni začne organizirano jasličarsko gibanje za obnovo in 

postavitev jaslic, predvsem na območju nemško govorečih dežel (izstopa 

zlasti Tirolska). Druga svetovna vojna je s preseljevanjem ljudi, požigi in z 

letalskimi bombnimi napadi uničila veliko zgodovinskih in umetniških jaslic, 

tudi na Slovenskem. Občutljivo osnovno gradivo za jaslice, ki je bilo 

večinoma krhko, je prav tako pripomoglo k uničenju in porazgubitvi jaslic v 

tem obdobju. (Grčar 1995)  

 

 

 

 

http://www.eckernfoerde.net/museum/ausstellungen/200811.html
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6.1.     Jaslice na Slovenskem 

V Sloveniji se je prvič pojavil motiv rojstva že v XIII. stoletju, in sicer na 

pečatu gornjegrajskega benediktinskega samostana. (Grčar 1995) 

 

Nato v začetku XIV. stoletja, tj. okoli leta 1300 na Vrzdencu pri Horjulu 

(cerkev sv. Kancijana) zasledimo fresko, ki predstavlja betlehemski 

dogodek. Zelo znane so tudi freske iz XIV., XV. in XVI. stoletja, ki 

prikazujejo prihod treh kraljev s slikovitim spremstvom. (Grčar 1995) 

 

 

Jezusovo rojstvo, 1504, cerkev sv. Primoža in Felicijana, Sv. Primož nad 

Kamnikom  

(vir: http://www.rtvslo.si/slike/photo/158480) 

 

Upodobljena freska v cerkvi sv. Primoža nad Kamnikom, prikazuje lepo 

razviden motiv rojstva. V tej upodobitvi je že upoštevana perspektiva. 

Marija je pomembnejša od Jožefa, kar priča njena velikost in postavitev. 

Prizor rojstva spremljajo živali (vol in osel) in pa pastirja, ki sta v ozadju za 

Jožefom. Upodobitev je zelo prepričljiva. 

http://www.rtvslo.si/slike/photo/158480
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Jaslična skupina s sv. tremi kralji, 1584, poslikan les, Sadnikarjev muzej, 

Kamnik 

(vir: http://www.kks-kamnik.si/sadnikar/foto52.htm) 

 

Gotski relief je zapuščina zbiratelja Sadnikarja. Bogata upodobitev 

poklona svetih treh kraljev je nerealistična v proporcih. Zanimiva je sama  

gradacija diagonalne kompozicije, ki je grajena od desnega spodnjega 

kota v levi zgornji kot. Zadaj za Marijo je upodobljen Jožef, ki sprejema 

darila, ki so jih prinesli kralji. S postavitvijo, velikostjo in barvami je Marija 

simbolično pomembnejša od Jožefa. Zanimivo je predvsem dejstvo, da so 

sveti trije kralji in Marija pobarvani večinoma v zlati (kraljevski) barvi, 

medtem ko Jožef ni. 

 

»Jaslicam na dvorih je sledilo upodabljanje božične skrivnosti po 

meščanskih hišah. Po naših mestnih in podeželskih družinah so jaslice 

izpričane vsaj že okoli leta 1830. Vendar se jaslice po našem podeželju 

niso širile enakomerno. Najprej so jih sprejeli domovi našega alpskega in 

predalpskega ozemlja: Gorenjska, Spodnje Štajerska, Dolenjska. Okoli 

srede XIX. stoletja so bile jaslice tod že povsem domače. Drugod po 

Štajerskem so bile ob prelomu stoletja še novotarija, ponekod jih niso 

http://www.kks-kamnik.si/sadnikar/foto52.htm
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sprejeli niti do prve, celo ne do druge svetovne vojne. V Beli krajni je bila 

razširjenost neenakomerna. Na Primorskem so se uveljavljale zelo pozno 

ali sploh ne, neznane so ostale v Slovenski Istri. Na Goriškem so se 

udomačile šele po letu 1900. Tako lahko rečemo, da je jaslično izročilo na 

Gorenjskem in v Osrednji Sloveniji najtrdnejše.« (Grčar 1995, 34-35) 

 

V tem času (XVIIII. stoletje) so slikali jaslice za cerkve naši priznani slikarji:  

Grohar, Langus, Šubic in Wolf. 

 

 

Ivan Grohar, Jaslice, 1896, olje na platno, ukradena 

 (vir: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Grohar_-_Jaslice.jpg) 

 

Središčna kompozicija upodobljena v terciarnih barvah; deluje zelo 

umirjeno. Edina svetloba, ki je naslikana, prihaja od središčnega 

dogajanja, novorojenega Kristusa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Grohar_-_Jaslice.jpg
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Po prvi svetovni vojni so Gaspari, Kralj, Gorše in Grafenauer izdelali lastne 

umetniške jaslice. Izšle so večinoma na papirnatih polah. (Grčar 1995) 

 

 

Maksim Gaspari, Slovenske jaslice  

(vir: http://www2.arnes.si/~btrost/bozic.htm) 

 

 

Tone Kralj, Božična skrivnost, cerkev sv. Andreja, Štandrež pri Gorici 

(vir: http://knjigarna.ognjisce.si/razglednice_bozicne_posamezne.html) 

 

Čas med obema vojnama je prinesel novo zanimanje za jaslice. S 

pojavom božičnega drevesca so marsikje romale iz kota pod drevesce. 

Drugod pa so se jaslice tudi zato preselile iz kota na mizico, ker naj bi bile 

lepše, večje, popolnejše. (Grčar 1995) 

 

http://www2.arnes.si/~btrost/bozic.htm
http://knjigarna.ognjisce.si/razglednice_bozicne_posamezne.html
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Liza Obereigner–Hribar, Jaslice, 2010, žgana glina, Piran pinakoteka 

Minoritskega samostana  

(vir:http://podpalmo.si/Novice/druzba/Ob_desetletju_jaslic_v_piranskih_cerkvah_pogled_

nazaj) 

 

V zgodnjih povojnih letih so le nekateri pogumni umetniki izdelovali jaslice 

kot npr.: Konjedic, Vovk, Hohnjec, Podkrižnik, Bajec, Kogler in 

Obereigner-Hribar. (Grčar 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podpalmo.si/Novice/druzba/Ob_desetletju_jaslic_v_piranskih_cerkvah_pogled_nazaj
http://podpalmo.si/Novice/druzba/Ob_desetletju_jaslic_v_piranskih_cerkvah_pogled_nazaj
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Edo Dolinar, Rojstvo Kristusa, 2003, žgana glina 

(vir: Rojstvo Družine: jaslice in umetniška dela iz 25 držav Evropske unije ob praznovanju 

vstopa novih članic) 

 

Dolinarjeve jaslice učinkujejo poetično s svojo majhnostjo in mehko 

obdelavo. Zanimiv je zlato oranžen kolorit, ki še poveča izrazno moč jaslic 

in jih obogati ter jih med seboj poveže v celoto –skupino. Jaslice so 

skladne, v harmoničnem odnosu med seboj. Napetost form daje oblikam 

čvrstost, valovita organska linija pa mehkobnost. Učinkujejo ljubko in 

nežno. Očitna je bogata simbolika: barv (zlata), živali, vode, ... Te jaslice 

so ravno tako primer konkavno-konveksnega izmenjevanja vbočenih in 

izbočenih ploskev. Prehodi med površinami so mehki, gladki. Figure so 

vsaka zase samostojne, vendar nam šele kot celota posredujejo sporočilo. 

Postavljene so v jasno zastavljen prostor. Navedene ugotovitve veljajo v 

veliki meri tudi za moje jaslične figure pri katerih se podobno izmenjujejo 

vbočene in izbočene ploskve z mehkimi prehodi.  
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Viktor Konjedic, Sveta družina, 2003 

(vir: Rojstvo Družine: jaslice in umetniška dela iz 25 držav Evropske unije ob praznovanju 

vstopa novih članic) 

 

Motiv svete družine (zgoraj) upodabljajo tri figure, ki so proporcionalno 

dobro zasnovane. Kompozicija je središčna ali centrična z novorojenim 

detetom v fokusu dogajanja. Dodatno je ta središčnost dogajanja 

poudarjena z zlato barvo njegove avreole in slame na kateri leži.  V tej 

upodobitvi je Jožef tisti, ki je upodobljen  kot največja figura in s tem 

simbolizira varnost in zaščito.   
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Alojzija Ulman, Jaslice, žgana glina, Zagreb-Vlaško 

(vir: http://www.ursulinke.hr/index2.php?pIDm1=12&pIDm2=52) 

 

Od tujih umetnikov pripada posebno mesto kiparki Ulmanovi  iz Vinkovcev 

na Hrvaškem, ki je oblikovala vrsto jaslic tudi na Slovenskem.« (Grčar 

1995) 

  

Pri njenih jaslicah je zanimiva gradacija figur in hkrati gradacija prostora, ki 

nakazuje žarišče dogajanja. Sveti trije kralji so upodobljeni v 

stopnjevanem priklanjanju proti novorojenemu Kristusu. Ravno tako je 

stopnjevana bližina Jožefa in Marije do Kristusa. Vse to pa dodatno 

nakazuje trapezoidna oblika, ki ponazarja hlev, v katerem je bil rojen. 

Zanimiv je odnos organskih oblik figur in pa geometriziranega prostora, 

trapezoidne oblike. 

 

 

 

 

 

http://www.ursulinke.hr/index2.php?pIDm1=12&pIDm2=52
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6.2. Sodobne jaslice 

Sodobnim jaslicam so skupni enostavni, skromni materiali, navadno je to 

les. Sam objekt, kamor jaslice ponavadi postavimo, je tudi zelo preprosto 

in skromno izdelan. Ornamentom so se umetniki in oblikovalci večinoma 

odpovedali. Čiste ploskve in linije so pogost pojav. Povsod je zaslutiti 

močan vpliv minimalizma. 

 

Razlikujejo se predvsem po tem, kakšno čustveno doživetje nam 

posredujejo. Nekatere so šaljive in igrive, druge hladne, stroge, asketske 

… Figure so povečini ploske ali pa zaokrožene. V redkih primerih vidimo 

tudi nakazan prostor, kjer naj bi figure imele svoje »zatočišče«. 

                   

 

Massimo Giacoma, (Alessi), Jaslice, 2010, porcelan  

(vir: http://www.paperblog.fr/503912/alessi-revisite-la-creche-de-noel/) 

 

Italijanske Alessijeve Jaslice so sestavljene iz miniaturnih figur. Tu gre 

povsem za drugačno hierarhijo med figurami, saj so vse enako velike. Le-

to pa  bi lahko simboliziralo enakopravnost med njimi. Zanimiv je moderen 

pristop pri oblikovanju prostora (hlevca kamor lahko postavimo figure) z 

enostavno rešitvijo izčiščene forme. Zanimiv dizajn in pestre barve 

pritegnejo gledalca, da si jih pobliže pogleda. Učinkujejo lahkotno, igrivo in 

šaljivo, za razliko od drugih sodobnih jaslic. Simbolika je prisotna v darovih 

svetih treh kraljev: v miri, kadilu in zlatu. Tudi zlate krone ki jih nosijo, so 

simbol oblasti, moči in bogastva. Simbolika je prisotna tudi v upodobljenih  

http://www.paperblog.fr/503912/alessi-revisite-la-creche-de-noel/
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živalih (ovcah, oslu in volu), v številu (trije kralji, trije člani svete družine) in 

v barvah svetih treh kraljev: rdeča, zelena in vijolična. Rdeča predstavlja 

ljubezen in ogenj, zelena življenje, vijolična upanje in pričakovanje. 

 

 

Romano Dini, Rojstvo, 2002, patinirana glina 37 cm 

(vir: http://www.diniromanosculture.it/presepi.html) 

 

Kompozicija Dinijevih jaslic je grajena na zelo premišljen način. Navidezni 

prostor je dosegel z gradacijo figur kot sem ga poskušala oblikovati tudi 

sama pri postavljanju svojih figur. Figure so združene po dve ali tri skupaj 

in so oblikovane kot zaključena skupina. Poudarjena je njihova vertikalna, 

volumenska zasnova. Proporcionalna razmerja so nerealistična. Ta 

vertikalnost simbolizira  iskanje neskončnega. Če primerjam razmerja figur 

je Jezus najmanjši, deluje le kot del Marijinega telesa. Razpotegnjene 

figure v hladnem sivo-modrem koloritu delujejo hladno, nedostopno. 

Zanimiva je Dinijeva upodobitev odnosa med figurami, katerih telesne drže 

ne nakazujejo stroge usmerjenosti k biblijsko najpomembnejšemu 

dogajanju, rojstvu Kristusa. Pri njegovih figurah ni tako izrazita napetost 

med vbočenimi in izbočenimi ploskvami. Delujejo kot da z višine strmo 

opazujejo nam prikriti, neki drugi dogodek. Sama obdelava površine je tudi 

http://www.diniromanosculture.it/presepi.html
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zelo zanimiva; z bolj grobo obdelavo je dosegel zanimivo igro sence in 

svetlobe upodobljenih.  

 

        

Hilary Pfeifer, Rojstvo, 2008, les 

 (vir: http://hilarypfeifer.blogspot.com/2008_12_01_archive.html) 

 

Figure teh lesenih jaslic delujejo stabilno, trdno in uravnoteženo. Zaradi 

svoje uravnoteženosti dajejo vtis statičnosti, a vendar z občuteno izraženo 

harmonijo. K temu pripomorejo tudi umirjene barve naravnega materiala - 

lesa. Zaradi materiala in načina dela se te jaslice razlikujejo od drugih. 

Zanimiva je drža figur, ki deluje zelo spokojno. Osrednje tri figure so 

zanimivo upodobljene. Oblika Marijinega telesa je zgoraj ožja, spodaj pa 

širša – simbol nežne a stabilne matere. Pri Jožefu pa je celotno telo 

oblikovano široko - simbol močnega in zaščitniškega moža. Zelo izvirno in 

igrivo so oblikovani tudi sveti trije kralji, oblike so nekoliko bolj 

geometrizirane in pestre kot pa pri sveti družini. Pestrost oblik, velikosti 

posameznih figur in naravnih barv poustvarja zanimivo dinamiko njihove 

upodobitve. Jožef kot največja figura simbolizira predvsem varnost. Ostali 

simboli so veliko bolj abstrahirani in so zato drugače »berljivi«, npr. darovi 

svetih treh kraljev, zvezda repatica, … 

http://hilarypfeifer.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
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Kneisz Design, Jaslice »Judita«, 2009, les 8 x 11 x 7 cm 

(vir: http://www.kneisz.com/index.php?id=23) 

 

Nasprotno pa nemške jaslice Kneiz Design delujejo strogo in hladno. To je 

posledica geometriziranih oblik samih figur. Izbor lesa je zelo premišljen, 

prilagojen tako figuram kot podlagi. Figure so pritrjene na kompaktni 

podstavek, ki zaključuje celotno kompozicijo. Oblikovane so zelo 

minimalistično, le z nekaj potezami, linije so čiste, učinkujejo zelo 

asketsko. Čiste oblike imajo simbolni pomen: Jožefa prepoznamo po 

palici, ki je njegov atribut. Upodobljen je manjši kot Marija. S tem je 

simbolično nakazan večji pomen Marije, ki ga zavzema v motiviki teh 

jaslic. Zanimivo je, da vsebujejo latinski križ, ki je upodobljen na mestu, 

kjer leži novorojeni Jezus. Križ simbolizira bistvo krščanstva, je simbol 

Križanega, simbol upanja, vere in odrešitve. S tem je zaznamovan 

novorojeni Kristus že od rojstva. V primerjavi z jaslicami Pfeiferjeve, so te 

jaslice veliko bolj izčiščenih oblik, zamenjani sta tudi vlogi Jožefa in Marije 

glede na velikost figur. V teh jaslicah je Jožef manjši, medtem ko večja 

figura Marije simbolizira varuhinjo in zaščitnico. Torej vlogi sta obrnjeni. 

http://www.kneisz.com/index.php?id=23
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Janez Lenassi, Jaslice, kamen 

 (vir: http://podpalmo.si/Novice/Kultura/Piran__mesto_jaslic) 

 

Henry Moore, Dve obliki, 1936, kamen 106,7 cm, Haverford, Pennsylvania 

(vir: http://www.henry-moore.org/works-in-public/world/united-states-of-

america/philadelphia/philadelphia-museum-of-art/two-forms-1936-lh-170) 

 

Lenassijeve jaslične figure odlikuje umetnikov prefinjen odnos do kamna in 

premišljene abstraktne forme. Tri kamnite oblike predstavljajo Jožefa, 

Marijo in Kristusa, tj. sveto družino.  

  

Figure so obdelane elegantno, v valovitih linijah. Opazna je izražena 

abstraktna telesnost v kamnu in simbioza skulptur z okoljem (notranjostjo 

cerkve). Izvirna oblikovanost in avtohtonost jim daje posebno mikavnost in 

milino. Organska abstrakcija in postavitev z minimalističnimi oblikami 

spominja na upodabljanje kiparja Moora, predvsem na njegovo kiparsko 

delo z naslovom Dve obliki iz l. 1936.  

 

Prisotna je simbolika oblik in števila tri, ki simbolizira polnost in celoto. 

Zanimivo je, da so si vse tri figure postavljene zelo blizu in s tem kot 

komplementarne druga drugi tvorijo zaključeno celoto. Učinkujejo kot ena 

forma. 

 

http://podpalmo.si/Novice/Kultura/Piran__mesto_jaslic
http://www.henry-moore.org/works-in-public/world/united-states-of-america/philadelphia/philadelphia-museum-of-art/two-forms-1936-lh-170
http://www.henry-moore.org/works-in-public/world/united-states-of-america/philadelphia/philadelphia-museum-of-art/two-forms-1936-lh-170
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Umberto Riva, Sreča enega otroka za radost vsakega otroka 

(vir: http://podpalmo.si/Novice/Kultura/Piran__mesto_jaslic) 

 

Barbara Hepworth, Sfera, 1967-1973, deloma barvan aluminij, Hepworth 

Wakefield, West Yorkshire, Velika Britanija 

 (vir: http://flickeflu.com/groups/61098367@N00) 

 

Avtor koristi zgolj eno osnovno komponento, in sicer krog. Elementi, ki 

sestavljajo krožno kompozicijo, dajejo občutek kot da jih drži skupaj 

magnetna sila. Vendar pa delo kot celota učinkuje uravnoteženo. 

Sestavljeno je iz koncentričnih oblik, ki so razčlenjene in tako tvorijo zaprte 

in odprte oblike z ritmom. Učinkujejo aktivno in s tem dajejo prostoru 

močan energetski naboj. Skladni proporci in natančna obdelava daje 

skulpturi prefinjeno dovršenost. Prisotna je simbolika oblike in barve. Tako 

krog simbolizira popolnost, celovitost, eno, rjava barva pa predstavlja 

materialen svet znotraj onostranskega sveta (simbolizirata ga bela in črna 

barva). Tako same jaslice kot »materijo« ponazarjajo sestavljene 

koncentrične oblike rjave barve, ki nakazujejo vez med tostranstvom in 

onostranstvom.  

 

Krožne oblike umetniškega dela Rive so različnih velikostih, pri 

Hepworthovi pa so skorajda enako velike. Oster odnos med oblikami 

http://podpalmo.si/Novice/Kultura/Piran__mesto_jaslic
http://flickeflu.com/groups/61098367@N00
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vpliva tudi na to, da ena oblika meče ostre sence na drugo. Kar ima 

poseben vpliv na pomenskost dela. Namreč Riva z različnimi velikostmi 

krogov simbolizira jaslične osebe (Jožefa, Marijo in Jezusa). Tako večji 

krog simbolizira Jožefa, nekoliko manjši Marijo in še manjši Jezusa. 

 

Pri Hepworthovi pa delo Sfera, ki ponazarja ravno tako obliko kroga, 

simbolizira nebesno kroglo. Osnovne ali primarne barve, ki je umetnica 

vključila v svojo skulpturo pa simbolizirajo vse barve, ki nastanejo z 

mešanjem primarnih barv. 

 

7. LASTNO DELO: GLINENE JASLICE 

Če gledam z očmi ustvarjalke, občutim nujo, da skozi kiparsko stvaritev 

sporočam o svojih notranjih čutenjih in hrepenenjih. Simbolika je zame 

bistvenega pomena, saj osmišlja moje bivanje in posledično tudi moje 

ustvarjanje. Za njo stoji paleta občutij, ki jih želim pokazati gledalcu. Ko ta 

občutja »poustvarim«, jih na svojstven način že delim z drugimi. S tem 

nevidni svet občutij spremeni v vidni. Tako npr. z ustvarjanjem različnih 

oblik in form posredujem gledalcu sporočilo o moji notranji nameri in 

hrepenenju. Na ta način sem svoja notranja doživljanja poustvarila tudi pri 

oblikovanju figur za jaslice. 

 

 

Kristina Rožman, Jaslice, 2011, žgana glina, višina 12 cm  

(foto: Jernej Piko) 
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Pričujoči sklop manjših figur (na prejšnji strani) sem izdelala v beli 

šamotirani glini velikosti približno 12 cm. Skica mi je služila kot orodje za 

izdelavo figur. Figure so minimalizirane, z jasno aktivno linijo. Njena 

kontura orisuje prostorsko obliko. Individualne lastnosti figur niso 

poudarjene. Poudarek je dan subtilnemu prehodu med konkavno-

konveksnimi oblikami. Pri delu se nisem ukvarjala z objektom, kamor 

ponavadi jaslice postavimo (hlevček, hiša, …). Zanimala sta me predvsem 

raziskovanje same kompozicije in učinkovanje forme na simboliko.  

 

Smer postavitve kompozicije je koncentrična. Sama površina na figurah je 

brez reliefa in vzbuja vtis gladkosti in mehkobe.  Tu struktura gline določa 

samo teksturo. Poteza oblikovanja je mehka, lahkotna s pridihom 

transparentnosti. Močno je občutena na sami površini. Princip kontinuacije 

je prisoten predvsem pri živalskih figurah. Močno se čuti povezanost med 

samimi oblikami in celoto. 

 

Z enotno barvo sem dosegla močnejšo povezanost – kohezivnost med  

figurami. Sama oblika je učinkovitejše sredstvo pri prenašanju semantične 

informacije, barva pa doda predvsem in samo estetsko informacijo. Zato 

se za glaziranje oziroma obarvanje figur nisem odločila. Oblike izpolnjujejo 

dve temeljni nalogi, posredujejo nam tako informacijo kot tudi sam izraz. 

Pristop k načinu oblikovanja figur je organski. Oblike so glede na 

razsežnost, zamejenost in znakovnost: prostorske, organske in ikonične. 

Ta trojica med seboj pa pozitivno korelira.  

 

 

Kristina Rožman, Jaslice, 2011, žgana glina, višina 12 cm   

(foto: Alenka Šmajdek) 
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Na sliki zgoraj je kompozicija prestrukturirana v diagonalni smeri od leve 

zgoraj proti desni spodaj. Ta način postavitve učinkuje pasivnejše. Figure 

so v lahkotnem odnosu med seboj, vendar pa je še vedno ohranjena 

njihova medsebojna hierarhija. Osrednja figura je bolj izolirana. S tem je 

dodatno povečan njen pomen. Vertikalna osvetlitev figur je zelo močna, 

zato so tudi sence videti ostrejše. 

 

 

Kristina Rožman, Jaslice, 2011, žgana glina, višina 20 cm  

(foto: Jernej Piko) 

 

Pri večjih figurah na zgornji sliki (velike približno 20 cm) sem se poglobila 

predvsem v kompozicijo in samo simboliko. Liki s svojimi  kretnjami 

nakazujejo simbolne poteze njih samih. V primerjavi z manjšimi figurami 

imajo nekatere figure upodobljene izrazne poteze na obrazih. Pri 

oblikovanju večjih figur sem se ravno tako spoprijemala s konveksno–

konkavnimi oblikami, ki pa so manj pretanjene (subtilne) kakor pri manjših 

jaslicah. Pri tem pa gre predvsem za igro svetlobe in sence. Simbolično bi 

lahko tudi rekli, da gre za igro »svetlobe in teme«, ki je prisotna v 

vsakdanjem življenju.  

 

Postavljene so v diagonalni kompoziciji v smeri od desne zgoraj proti levi 

spodaj. Učinek te smeri je posebno močan. Saj so vse figure obrnjene k 
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poglavitnemu dogajanju – novorojenemu življenju. Zelo preprosta 

postavitev, vendar dovolj zgovorna. 

 

 

Kristina Rožman, Jaslice, 2011, žgana glina, višina 20 cm 

(foto: Vera Vesely) 

       

Na pričujoči fotografiji je razporeditev  figur koncentrična. Linija je občutno 

manj dinamična, a aktivna kot pri manjših jaslicah. Kar se tiče organskosti 

so ravno tako manjše figure bolj potencirane v tej smeri kot pa večje. 

Velike jaslice so postavljene nekoliko drugače in sicer tako, da jih obdajajo 

v krog postavljene brinove vejice. Bodičaste iglice simbolizirajo Kristusovo 

krono. Krog pa v krščanski ikonografiji simbolizira večnost. Navadno je 

krog v obliki venčka izdelan iz zimzelenih materialov, v konkretnem 

primeru iz brinovih vejic, ki ponazarjajo večnost življenja. Simbolika sveče 

je povezana s plamenom, ki je simbol upanja, razsvetlitve in ljubezni. 

Plamen je tudi simbol žrtvovanja, saj skupaj s svečo na koncu dogori za 

določen namen. (Badurina idr. 2000)   
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Kristina Rožman, Jaslice na tlakovani poti, 2011, žgana glina, višina 20 cm 

(foto: Kristina Rožman) 

 

Figure so postavljene na tlakovano pot neposredno zraven Stolnice 

svetega Nikolaja v Novem mestu. Z zunanjim okoljem se lepo zlijejo: 

marmorni tlakovci v sivo – beli barvi so v harmoničnem barvnem odnosu z 

oranžnimi figurami. Figure so organskih oblik in delujejo veliko lažje od 

geometrijsko pravilnih tlakovcev. Kompozicija je trikotno grajena. Vse 

figure so obrnjene k osrednji figuri. Konec poti je nebo, ki simbolizira 

neskončnost. Prikazana postavitev jaslic simbolično nakazuje naše 

potovanje skozi zemeljsko življenje, ki se po krščanskem verovanju ne 

konča, ampak se nadaljuje v onstranstvo. 
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Kristina Rožman, Marija, 2011, žgana glina, višina 20 cm 

(foto: Kristina Rožman) 

 

Kristina Rožman, Jožef, 2011, žgana glina, višina 20 cm 

(foto: Kristina Rožman) 

  

Obe figuri sta v primerjavi z drugimi figurami sorazmerno večji. Poudarek 

na velikosti je predvsem simbolnega in vsebinskega pomena. Odraža se 

tudi na voluminoznosti. Sami drži figur sta si med seboj zelo podobni, obe 

imata pred seboj sklenjeni roki z rahlim nagibom glave naprej. 
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Kristina Rožman, Jezus Kristus, 2011, žgana glina, višina 3cm  

(foto: Kristina Rožman) 

 

Kristina Rožman, Pastir, 2011, žgana glina, višina 15 cm  

(foto: Kristina Rožman) 

 

Izraznost na obrazu je prisotna tudi na osrednji figuri, novorojenemu 

detetu, kjer le-ta nosi večji semantični naboj. Mehkoba prehodov daje 

portretirancu nežen, umirjen in radosten značaj. Pri Pastirju pa izraza na 

obrazu ni upodobljenega. 

 

V ikonografskem prikazovanju so se že prvi kristjani posluževali simbolov 

za Kristusa: Kristusov monogram, križ, riba, jagnje, Agnus Dei – Božje 

jagnje in dobri pastir. Tako se Kristus v katakombah in na reliefih 

sarkofagov med III. in VII. stoletjem pojavlja kot dobri pastir, ki nosi jagnje 

ali ovco ali je v sredi med čredo ovac. Potem začne počasi ta motiv 

pojenjati. (Opći religijski slovar 2002)      
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Kristina Rožman, Angel, 2011, žgana glina, višina 10 cm  

(foto: Kristina Rožman)          

      

 Kristina Rožman, Angel oznanjenja, žgana glina, višina 12 cm  

(foto: Kristina Rožman) 

 

Angela sta dozdevno najtežji figuri. Njuna organizacija in struktura je 

najbolj zapletena izmed vseh preostalih figur. To terja od nas več 

perceptivnega in interpretativnega napora. Zato posledično učinkujeta 

težje. Sama izraznost na njunih obrazih ni pomembna, pomembnejša je 

ustvarjena napetost med oblikami. Le-te prehajajo druga v drugo bolj 

direktno oziroma neposredno, kar je razvidno tudi po ostrejših sencah. 

Prehodi med konkavnimi in konveksnimi oblikami so v teh figurah najbolj 

potencirani.  
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Kristina Rožman: Kralj z zlatom, 2011, žgana glina, višina 10 cm 

 (foto: Kristina Rožman) 

 

Kristina Rožman: Kralj z miro, 2011, žgana glina, višina 10 cm 

 (foto: Kristina Rožman) 

 

V teh figurah je zaslediti bolj blag in umirjen pristop k oblikovanju. 

Napetost form ni več tako izrazita. Večji poudarek je na uravnoteženosti in 

statičnosti figur. 

 

Poklon svetih treh kraljev je eden najstarejših motivov krščanske 

umetnosti, zaradi svojega simbolično-dogmatskega značaja. Ta motiv 

predstavlja poklon Kristusu kot »kralju vseh kraljev« in poklon njegovi 

božanski naravi. Prvič so upodobljeni v II. stoletju v Priscilinih katakombah 

in na starokrščanskih sarkofagih IV. in V. stoletja. Po koncu X. stoletja 

orientalske modrece zamenjajo kralji s kronami na glavi. (Badurina idr. 

2002) 

 

Točno, koliko kraljev je bilo v resnici, ne vemo. V ljudskem izročilu pa se je 

ustalilo število tri. Evangelist Matej, opisuje kako so Jezusu izkazali 

globoko spoštovanje: »Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje 

zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.« (Mt 2,11) Sami darovi imajo 

tudi globok simboličen pomen. Zlato nakazuje poklon kralju, kadilo 

priznavanje Boga in mira priznavanje človeka. 
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7.1. Formalna likovna analiza lastnega kiparskega dela v odnosu do 

referenčnih del 

Figure, ki sem jih zasnovala sama, so oblikovane plastično. Motivika jaslic 

je realistična in predstavlja možne, vendar idealizirane like, osebe oziroma 

stvari in dogodke. (Cankar 1995) 

 

V ospredje je postavljena predvsem sama postavitev figur, saj sta 

razumevanje in simbolika figur zelo odvisna od tega, na kakšen način in 

kje jih postavimo. Dinamika kompozicije se tako prilagaja osrednji figuri. 

Kompozicija je večinoma urejena, središčna in diagonalna. Grajena je na 

stopnjevan in premišljen način, podrejena je osrednjemu dogodku. 

 

Po Cankarju je realistično upodobljena biblijska snov. Realizem upodablja 

pojave, ki niso popolnoma mirni in ne previharno razgibani, ki se le malo 

premikajo.  

 

Menjavanje temnih in svetlih delov na ploskvi nakazuje vbočenost oziroma 

izbočenost, torej določen telesni volumen. Konkavno-konveksne oblike 

prehajajo ena v drugo zelo subtilno. S svetlobo in senco pa se druži 

predstava telesnosti. Linija je svetlobno sredstvo, ki ničesar ne omejuje. 

Oblika linije je organska. Sence in svetlobe na figurah se rahlo prelivajo, 

konkavne vbokline so rahlo zasenčene. Figure so v lahkotnem odnosu 

med seboj. Le-te so v naravni barvi gline, njihova površina pa je zglajena. 

(Cankar 1995)  

 

Zelo pomemben del motivike jaslic je družina, ki igra močno sporočilno 

simboliko. Lahko trdimo, da je to eden najpomembnejših jasličnih motivov, 

zato v nadaljevanju predstavljam najprej primerjavo jaslične motivike z 

izbranimi kiparskimi deli Moora, Lipchitza in Kolmana, ki so upodabljali 

motiviko družine. Temu sledijo Archipenko, Arp, Savinšek in Laurens, 

katerih motivika ni vsebinsko vezana na motiviko jaslic. 
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Henry Moore, Družina, 1944, bron, Tate Collection 

(vir:http://www.richardgreen.com/DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=41

9836) 

 

Organska linija, izpuščanje posameznih detajlov, proporcionalna igrivost, 

aktivne konkavno-konveksne oblike, čvrstost, enostavnost  itd. so glavne 

značilnosti umetniških del abstraktnega kiparja Moora. Med umetnikovimi 

skupinskimi kipi pri katerih prevladuje organska linija izstopa ravno družina 

kot njegova priljubljena motivika. Ocenjujem, da je organska linija pri mojih 

figurah v primerjavi z Moorovo linijo nekoliko manj sproščena in 

»mediteransko« valujoča. Obleka staršev je kot reka, ki teče in se lepo 

zlije s samimi figurami. Le-to bi lahko primerjali z Michelangelovo Pieto iz l. 

1500 v sv. Petru v Rimu, pri katerem ima draperija podoben učinek tekoče 

reke. Z načinom postavitve in oblikovano zasnovo se je Moore zgledoval 

po velikem mojstru Michelangelu.  

 

Postavitev družine je zasnovana čvrsto, veličastno. V monumentalnosti 

njegove skulpture, ki je zelo subtilno obdelana, bi našli povezave tudi s 

Picassovimi slikami Mati in otrok iz l.1921. Arhitektonska čvrstost njegovih 

kipov je v primerjavi z mojimi figurami veliko bolj izrazita, na kar znatno 

vpliva velikost njegove skulpture v primerjavi z lastnimi figurami.   

http://www.richardgreen.com/DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=419836
http://www.richardgreen.com/DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=419836
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Jacque Lipchitz, Družina, patiniran bron 50,8 x 30,48 x 17,78 cm  

(vir: http://www.icollector.com/Jacque-Lipchitz-Original-limited-Edition-Bronze-

FAMILY_i11964226) 

 

V Lipchitzovi skulpturi ni nič shematičnega. Poustvarja veder svet ljubezni, 

iskrenosti in lepote. Ta svet je oblikoval v konkavno-konveksnih oblikah.  

Figuri matere in očeta sta izoblikovani v čvrste, kompaktne, vendar 

gibajoče se oblike, ki se iz enotne zasnove spiralno vzpenjata v višino. Te 

pa so ponekod prebodene s praznim volumnom. Gre za igro zaprtih in 

odprtih oblik, ki se izmenjujejo z upodobljenim ritmom. Njegova skulptura 

tako deluje nežno in ljubko. Gibkost ji daje tudi njena živahna pretanjena 

organska linija. Linije so podaljšane in precizno izglajene, njihova 

prepletenost učinkuje zelo prožno. Gibajoča se skulptura je zelo lahkotna, 

a vendar z zelo občuteno izraženim naravnim človeškim čustvom ljubezni; 

navdihnjeni s prežemajočo se nežnostjo, toplino in sprejemanjem bližine. 

Komponirana je tako, da se lahko gleda iz vseh strani. 

 

http://www.icollector.com/Jacque-Lipchitz-Original-limited-Edition-Bronze-FAMILY_i11964226
http://www.icollector.com/Jacque-Lipchitz-Original-limited-Edition-Bronze-FAMILY_i11964226


65 

Vzporednico z mojimi figurami bi lahko ponazorila z organskimi oblikami in 

linijami. Kljub zelo zanimivi izmenjavi linij in oblik, je pričujoče delo v 

primerjavi z mojimi figurami nekoliko pretirano dinamično.  

 

 

 

Stane Kolman, Sveta družina, 1998, bron, bazilika Marije Pomagaj, Brezje 

(vir: http://brezje.rkc.si/?id=16&fmod=2, http://kraji.eu/slovenija/brezje/slo) 

 

Pri kiparju Kolmanu je izredno domiselno uporabljena ideja, kako z 

vbočenim »plaščem« dosežemo občutke varnosti, sprejetosti in topline. 

Celotno skulpturo Kolmana lahko na določen način primerjamo z Jožefom, 

katerega figura ima ravno tako vbočeno notranjost in nam posreduje 

podobne občutke. Z minimalnimi posegi v površino je umetnik dosegel 

izjemno pestro menjavanje svetlobe in sence.  

 

http://brezje.rkc.si/?id=16&fmod=2
http://kraji.eu/slovenija/brezje/slo
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Alexander Archipenko, Josephina Bonaparte, 1935, polikromiran les 

 (vir: http://www.flickr.com/photos/8449304@N04/2633643016/) 

 

Za Archipenkovo delo lahko trdimo, da gre za izmenjevanje geometrijskih 

in  organskih oblik. Čvrstost oblik je strogo abstraktna in se sklicuje na 

geometrijski red. Zanimiva je kompleksna arhitektonska perspektiva figure, 

ki apelira na kontrapost. Figura deluje fizično svobodno s pridihom 

eroticizma. Upodobljena je v gibanju in skuša zavzeti kontrapostno držo. 

To se najbolj odraža na sami draperiji njene obleke, ki je nabrana okoli 

telesa. Ni ločnice med obleko in figuro. Z geometrizacijo in arhitektonskim 

stilom spominja na lastne figure, ki sem jih sama oblikovala. Vendar pa 

Archipenkova figura ne daje takšnega občutka teže in volumna kot ga 

dajejo moje figure. Lahko bi rekli, da gre pri kiparju Archipenku za iskanje 

med posebnimi in tipičnimi značilnostmi figure. 

 

Že sama motivika dela Josephina Bonaparte nakazuje na aristokratsko 

zadržanost, dvorsko prefinjenost in samozadostno držo žene Napoleona 

Bonaparteja, slavnega francoskega vojskovodje. Gracioznost v drži se 

odraža tudi pri nekaterih mojih figurah, npr. pri svetih treh kraljih in pri 

Mariji. 

http://www.flickr.com/photos/8449304@N04/2633643016/
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Hans Arp, Evokacija oblike: človeški, lunaren, spektralen, 1950, bron, 

Hirshhorne Sculpture Garden, Washington  

(vir: 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Evocation_of_a_Form_Human_Lunar_Spectral.jpg) 

 

Za abstraktnega kiparja Arpa so zelo značilne »masovne« nefigurativne 

organske gmote. Izbrala sem pričujočo, ki kljub razgibanosti in živahnosti 

učinkuje statično. Biomorfna oblika se organsko razrašča. Oblike so 

»gibljive«, z nenehnim izmenjevanjem konkavno-konveksnih površin. 

Potencial izmenjevanja svetlih in temnih delov je tu povsem izkoriščen. 

Posredi je blagost in bogastvo oblik, ki puščajo močan vtis, še predno se 

človek vanje poglobi.  

 

Dinamika znotraj organske oblike Arpove figure je ravno tako zanimiva kot 

znotraj lastnih figur. Tako npr. lahko organskost Arpovih skulptur, napetost 

med konkavnimi in konveksnimi oblikami, razgibanost in živahnost deloma 

zasledimo v mojih samostojnih figurah angelov  pri predstavitvi lastnega 

dela. V primerjavi z mojimi figurami so vbočene in izbočene ploskve 

ekstremno oblikovane.  

 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Evocation_of_a_Form_Human_Lunar_Spectral.jpg
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Jakob Savinšek, Portret Flores, 1952, bron 60 cm x 47 cm x 20 cm, 

Obalne galerije Piran  

(vir: http://museums.si/sl/collection/object/5538/jakob-savinsek-portret-flores) 

 

Mehkoba oblik pričujoče Savinškove skulpture spominja na mehkobo 

lastnih figur. Konkavno-konveksna telesnost pa ravno tako spominja 

nanje. Sam kip zaradi temne patine in izrazne moči subjekta deluje zelo 

silovito in monumentalno, vendar so njegove organske oblike v primerjavi 

z organskimi oblikami mojih figur enako mehkobno pretanjene. Zanimivo 

osnovo mehko rastoči kompoziciji skulpture tvori kompaktni geometrijski 

podstavek, ki zaključuje celotno kompozicijo. 

 

Liričnost portreta priča o portretirankini lepoti. Karakter portretiranke je 

dostojanstven, nežen in umirjen. S podobnimi karakteristikami bi lahko 

opisala tudi figure, ki sem jih sama izdelala.  

 

http://museums.si/sl/collection/object/5538/jakob-savinsek-portret-flores
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Jakob Savinšek, Portret H., 1955, kamen 65,5 x 40 x 31 cm, 

Obalne galerije Piran  

(vir: http://spletna-galerija.net/sl/collection/object/23507/jakob-savinsek-portret-h) 

 

Na tem portretu ni ničesar dramatičnega, ničesar na čemur bi se nam 

pogled hipno zaustavil. Napetost med konkavno-konveksnimi oblikami je 

eno ključnih vprašanj pri njegovi zasnovi. Hkrati pa mu preciznost izdelave 

ne daje ostrega videza oziroma podobe. Organskost linije pretanjeno 

zarisuje meje med obliko in prostorom. Prehodi med svetlobo in senco so 

zelo mehki. Osvetljen portret deluje ljubko. Lahko bi rekli, da je Savinšek 

zelo mojstrsko pristopil k tonskemu prelivanju statue. Prvenstvenega 

pomena pri celotni kompoziciji portreta je svetloba, ki daje jasnost in 

čistost gladkim, poenostavljenim linijam. V tem portretu  je zaslediti več 

svetlob in več prostorov, ki so oblikovani v koherentno celoto. V mehkobi 

prehodov med svetlobo in senco je najti vzporednice z mojimi figurami.   

 

 

 

 

http://spletna-galerija.net/sl/collection/object/23507/jakob-savinsek-portret-h
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Oba Savinškova portreta - tako Portret Flores kot Portret H. lahko 

primerjamo z značilnimi potezami Jožefa in Marije. Skupno jim je subtilno, 

pretanjeno oblikovanje  njihovih obrazih potez z močno izrazno 

sporočilnostjo. 

 

 

 

Henri Laurens, Bolečina, 1954, bron, Grobnica Henrija Laurensa, 

Montparnasse, Pariz  

(vir: http://erickwashingtonimages.smugmug.com/Cemeteries/And-the-Eternal-Rest-

is/10038905_LcDNWH/2/697520023_8UFVN#!i=697520023&k=8UFVN) 

 

Kip abstraktnega kiparja Laurensa je izrazit zaradi »mediteranske čvrstosti 

in neposredne igrivosti« s katero je umetnik dosegel učinek čvrstega 

trodimenzionalnega telesa. Lahko bi rekli, da spominja na kip Maillola z 

naslovom Mediteran (iz l. 1902-1905). Valovita organska linija se skladno 

prilagaja sami obliki figure. To linijo, ki se steka v enovito celoto, je moč 

najti tudi pri mojih figurah, predvsem pri figuri Marije in Angela. Drža 

Laurensove skulpture je zaprta, vendar pa nam njena zunanjost močno 

izpričuje senzacijo statue.  

 

http://erickwashingtonimages.smugmug.com/Cemeteries/And-the-Eternal-Rest-is/10038905_LcDNWH/2/697520023_8UFVN#!i=697520023&k=8UFVN
http://erickwashingtonimages.smugmug.com/Cemeteries/And-the-Eternal-Rest-is/10038905_LcDNWH/2/697520023_8UFVN#!i=697520023&k=8UFVN
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Oblike so stabilne, trdne in uravnovešene, se pravi skladno komponirane. 

Kip zaradi konstruktivne uravnoteženosti in statičnosti deluje kot 

arhitektonsko delo. V njem ni nič nemirnega. Sama napetost form oziroma 

jasna napetost volumna in čvrstost oblik je veliko bolj izkoriščena kot pri 

mojih figurah. Obrisi so čvrsti, enostavni, spokojni in konvencionalno 

»korektni« kot pri stvaritvah Michelangela. Tudi s tem elementom lahko 

lastne figure dogradim.  

 

Kljub monumentalni izdelavi kip učinkuje poglobljeno plastično. Poglavitni 

namen umetnikovega kiparskega izražanja se kaže v prikazovanju kretenj 

in gibov, ki ponazarjajo bolečino, hkrati s kiparskim volumnom, ki povečuje 

monumentalnost skulpture. 

 

Skladnost oziroma harmoničnost, samozadostnost, spokojnost in blaga 

sramežljivost so karakteristike kipa, ki jih zunanji svet ne more porušiti. 

Previdna enostavnost je plod globoke premišljenosti, pazljivega 

načrtovanja in ogromne umetniške modrosti. Zaradi svoje masivnosti in 

razgibane kompozicije ta kip učinkuje na gledalca tudi iz večje 

oddaljenosti.   
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Henry Moore, Čelada št. 3, 1960, bron 

(vir: http://www.artnet.com/magazineus/reviews/mason/mason10-16-

08_detail.asp?picnum=12) 

 

V primerjavi z Moorovo linijo je kontura pri mojih figurah nekoliko manj 

aktivna, manj gibljiva, z oblikami, ki večinoma ne tvorijo nobenega jasnega 

simetričnega obrazca. Moore je te oblike uravnotežil zelo samozavestno. 

Oblikovna razporeditev tvori skladno kompozicijo.  

 

Podobnosti v odnosih med samimi oblikami sem našla predvsem pri figuri 

Jožefa. Oblikovno bi lahko figuro Jožefa primerjali z obliko skulptur 

imenovane Čelade kiparja Moora. Tako  kot  za Jožefa bi tudi za Moorove 

Čelade lahko rekli, da vsebujejo obliko znotraj oblike. S tem je poustvarjen 

nov, notranji prostor. Tudi za Marijo lahko trdimo, da nas s svojimi 

organsko zasnovanimi oblikami spominja na Moora. 

 

 

http://www.artnet.com/magazineus/reviews/mason/mason10-16-08_detail.asp?picnum=12
http://www.artnet.com/magazineus/reviews/mason/mason10-16-08_detail.asp?picnum=12
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7.2. Formalna likovna analiza upodobitev skupin skozi čas 

V nadaljevanju podajam poglavitne značilnosti upodabljanja skupin skozi 

zgodovino, s poudarkom na njihovi formalni likovni analizi, in sicer 

časovno glede na zgodovinsko zaporedje obdobij: od romanike, do gotike, 

preko renesanse in baroka.  

 

Za navedeni prikaz upodobitve skupin sem se odločila zato, ker ponazarja 

nasprotje razčlembi posameznih lastnih figur, predstavljenih v 

predhodnem poglavju (6.1.). 

 

Pričujoča analiza temelji na postavljeni tezi, da so moje figure tudi 

koherentna skupina posameznih figur. Navedeno utemeljujem z dejstvom, 

da so prvotno bile figure jaslic upodobljene predvsem reliefno, potem pa 

so z razvojem kiparstva izstopile iz reliefa v polno plastiko. Kjer je polna 

plastika teatralno ponazorjena, govorimo o ti. živi sliki. Jaslicam pa, ki so 

teatralno ponazorjene v polni plastiki, pravimo »zamrznjeno gledališče«. 

Lep primer žive slike je  Berninijev kip Zamaknjenje svete Tereze.  

 

7.2.1. Romanika 

 

Giselbertus, Poslednja sodba, 1130-1135, luneta zahodnega portala, 

Autun 

(vir: http://untitledsarah.blog62.fc2.com/blog-entry-56.html) 

 

http://untitledsarah.blog62.fc2.com/blog-entry-56.html
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Pri Giselbertusovi upodobitvi Poslednje sodbe (na prejšnji strani) iz 

nizkega reliefa izstopa upodobitev skupine. Le-ta je vezana na arhitekturo 

cerkve. Individualni izrazi so na večini figur izoblikovani. Tudi sami detajli v 

oblikovanju telesnosti, oblik in prostora so zelo precizno izklesani. 

Površina na figurah je gladka, sama struktura kamna določa tudi teksturo. 

Upodobljene oblike so pomembne predvsem pri prenašanju semantične 

informacije. Način upodabljanja je organski in se ritmično prepleta z 

geometrijskim. Osrednja figura je izolirana v elipsi, s poudarjeno velikostjo. 

Poudarek na velikosti je predvsem vsebinskega in simbolnega pomena. 

Razporeditev samih oblik je linearna, urejena in terja manj perceptivnega 

napora. Upodobitev je namenjena pogledom iz različnih strani. 

 

 V luneti je upodobljena sodba, kjer v osrednjem delu apostoli tehtajo 

duše. Pri dnu pa mrtvi vstajajo iz groba in drhtijo od strahu pred sodbo. Pri 

tej upodobitvi gre predvsem za hierarhijo velikosti. Kristus na sredini sedi 

na prestolu in je upodobljen kot največji in najpomembnejši. Z razprtimi 

rokami kaže na desno in levo stran. Skrajno desno so duše poslane v 

pekel, na levo v nebesa. Sledijo mu angeli in apostoli, šele nato ljudje, ki 

so upodobljeni kot najmanjši v pričujoči kompoziciji. Timpanon je 

napolnjen s simboli. V njegovi avreoli najdemo križ. Le-ta simbolizira luč, 

odrešenje, upanje. Tehtnica je simbol pravičnosti. Kače, ki pri dnu vlečejo 

ljudi v pekel, so simbol zla. Trobe na katere igrajo angeli pa so simbol 

oznanila. (Janson 1997) 
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Apostolska misija, 1120-1132, luneta središčnega portala narteksa, sv. 

Magdalena, Vezelay  

(vir: http://www.sacred-destinations.com/france/vezelay-basilica-photos/slides/tympanum-

cc-nick-thompson.htm) 

 

Pri tem timpanonu v nizkem reliefu je Giselbertus sodeloval kot pomočnik 

neznanega mojstra. Tukaj gre ponovno, tako kot pri Giselbertusovem 

timpanonu, za hierarhijo velikosti. Osrednja figura je največja. 

Upodobljena je v elipsi, ločena od ostalih figur. Individualni izrazi figur so 

tudi tukaj upodobljeni. Oblike so organske, obenem tudi geometrijsko 

pravilne. Posredujejo predvsem semantično informacijo. Organizacija oblik 

je urejena, združuje tako linearno kot tudi koncentrično ureditev. Detajli so 

v tem timpanonu še bolj precizno in dovršeno izklesani. Vse to pa učinkuje 

veliko težje, saj terja več perciptivnega napora. Ta arhitekturna plastika je 

kompleksnejša od prejšnje tako po semantični kot tudi po estetski 

informaciji. 

 

Okoli Kristusa so zbrani apostoli, ki v svojih rokah držijo Sveto pismo kot 

znak misije. Prisotna je tudi simbolna govorica. Avreole okoli apostolskih 

glav in Kristusove glave so simbol nesmrtnosti in neskončnosti ter svetosti. 

Sveto pismo je simbol oznanjevanja. Križ v Kristusovi avreoli je simbol 

odrešenja. Na loku, ki je na robu timpanona, so upodobljeni zodiakalni 

http://www.sacred-destinations.com/france/vezelay-basilica-photos/slides/tympanum-cc-nick-thompson.htm
http://www.sacred-destinations.com/france/vezelay-basilica-photos/slides/tympanum-cc-nick-thompson.htm
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znaki in sezonska dela za določen mesec. Le-to simbolizira, da je 

krščanstvo vpeto v vse pore človekovega bivanja. (Janson 1997) 

 

7.2.2. Gotika  

 

Kronanje božje porodnice (luneta), Smrt in vnebovzetje božje porodnice 

(nadvratnik) 1230, luneta severnega portala katedrale, Chartres 

(vir:http://www.aug.edu/augusta/iconography/biggerFiles/coronationChartres.html) 

 

Arhitekturno vezano delo prepoznamo kot gotsko predvsem po tem, ker je 

upodobljeno veliko bolj nežno in subtilno kot predhodni dve upodobitvi iz 

romanike. Oblikovanje telesnosti in prostora je veliko mehkejše. 

Individualni emocionalni izrazi topline in skrbi, ki ju tu zaznavamo, ne 

moremo v delih iz romanike niti slutiti. Tukaj je Marija upodobljena kot 

kraljica, v enaki velikosti kot Kristus. Poudarek na velikosti, je tudi tu 

predvsem vsebinskega in simbolnega pomena. Kompozicija je 

uravnotežena. Upodobljena je simetrično, v visokem reliefu. Simetrija je  v 

tem delu zelo pomembna: figure delujejo kot da bi jih zrcalili iz ene 

polovice na drugo in tako dobili celoto.  Upodobitev lahko gledamo iz 

različnih zornih kotov. 

 

http://www.aug.edu/augusta/iconography/biggerFiles/coronationChartres.html
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Tehtnica v angelovih rokah nad Marijo in Jezusom simbolizira Jezusa kot 

pravičnega sodnika, ki bo ob koncu sveta prišel sodit. Križ v avreolah je 

simbol odrešenja. Večji poudarek je na sami hierarhiji velikosti 

upodabljanja figur. Velikost Marije simbolizira njeno pomembnost, ki je 

enakovredna Kristusovi. Obdajajo ju angeli na robu lunete in pa 

neposredno zraven njiju. Le-ti, ki simbolizirajo povezavo z duhovnim 

svetom. Ob njih so upodobljeni žarki, ki simbolizirajo božjo vsenavzočnost 

in dobroto. V vrhu lunete in pa pod nogami največjih figur je upodobitev 

mesta Jeruzalem, ki simbolizira nebeško kraljestvo. Na dnu lunete pa je 

upodobitev kronanja in vnebovzetje božje porodnice. Iz vnebovzetja lahko 

po nepoškodovanih krilih vidimo, da so jo angeli odnesli v nebesa, 

medtem ko pri kronanju ni moč razbrati detajlov. (Janson 1997) 

 

 

                           

Nicola Pisano, Oznanjenje in Kristusovo rojstvo, 1259-1260, marmor relief, 

krstilnica, Pisa  

(vir:https://www.lssu.edu/faculty/jswedene/FLEM_CH_8_NOTES_LATEMED_LECTURE_

TOTAL.html) 

 

Skupina figur v pričujočem visokem reliefu do popolnosti izpolni vsak 

prazen prostor s čvrstimi, izbočenimi oblikami v visokem reliefu. Delo je 

vezano na arhitekturo krstilnice. Prehodi med konkavnimi in konveksnimi 

oblikami so že zelo potencirani, kontura je močno napeta. Način 

upodabljanja je organski. Površina na figurah je gladka, struktura kamna 

določa tudi teksturo. Organizacija in sama struktura je zapletena, zahteva 

večji perceptivni napor. Lahko bi ga primerjali z reliefi na rimskih 

https://www.lssu.edu/faculty/jswedene/FLEM_CH_8_NOTES_LATEMED_LECTURE_TOTAL.html
https://www.lssu.edu/faculty/jswedene/FLEM_CH_8_NOTES_LATEMED_LECTURE_TOTAL.html
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sarkofagih, ki so domnevno imeli vpliv na Pisana. Tudi v tem reliefu je še 

vedno prisotna hierarhija po velikosti upodobljenih figur. Očitno je, da je 

največja figura tudi najpomembnejša. Postavljena je v zgornjo sredino 

formata. Poudarek na velikosti je vsebinskega in simbolnega pomena. 

 

V ozadju je upodobljeno mesto Betlehem. Ostale figure so manjše. 

Prisotni so tudi simboli: drevo, ki simbolizira rast življenja, ovce, ki 

simbolizirajo nemočno ljudstvo, voda kot simbol vira življenja, očiščenja, 

preporoda, … (Janson 1997) 

 

7.2.3. Renesansa 

 

Donatello, Vnebohod in Kristusova  izročitev ključev sv. Petru, 1428-1430, 

marmor relief, Firence 

(vir: http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/donatellos-ascension-relief/) 

 

Donatello je zelo subtilno izklesal ekstremno nizek relief, imenovan tudi 

rilievo schiacciato. Osrednja figura je izolirana v sredini formata zgoraj. 

Linearna perspektiva vključuje tako figure kot rastline. Komponiranje 

oziroma razporeditev oblik je linearna. Postavljene so v horizontalno 

kompozicijo s poudarkom na najpomembnejši figuri. Način upodobitve je 

organski. Konture so skicozne in izredno pretanjeno izdelane. 

 

Ključi, ki jih figura izroča, simbolizirajo predajo vodstva, drevesa pa 

simbolizirajo življenje. (Janson 1997) 

 

 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/donatellos-ascension-relief/


79 

7.2.4. Barok 

        

Gian Lorenzo Bernini, Zamaknjenje svete Tereze, 1647-1652,  

marmor 150 cm, Santa Maria della Vittoria, Rim 

(vir:http://smarthistory.khanacademy.org/bernini-ecstasy-of-st.-theresa.html) 

 

Pri tem umetniškem delu smo priča sestopu iz reliefne v polno plastično 

upodobitev. Individualna izraza figur sta nazorno/ plastično izoblikovana. 

Obla plastika je razgibana, odraža čustva. Oblike in zlata barva sta 

pomembni predvsem zaradi samega prenašanja semantične informacije. 

Način oblikovanja je organski in geometrijski. Organizacija in sama 

struktura kipa je zapletena. Učinkuje težje in zahteva več perceptivnega 

napora. Delo je namenjeno pogledom iz različnih zornih kotov. 

 

Upodobljeni sta dve figuri, po opisani avtobiografiji doživetja svete Tereze, 

angel in sveta Tereza iz Avila. Figuri sta upodobljeni na oblaku. Leva drži 

v roki zlato puščico, ki jo je desni »zapičila« v srce. Zlata puščica je simbol 

božjega posega. Oblak je simbol skrite božje navzočnosti oziroma dejstva, 

da Bog ni dostopen našim čutom. V ozadju so upodobljeni zlati žarki. Zlata 

kraljevska barva predstavlja moč in oblast, zato je že od nekdaj 

prispodoba za Boga. 

http://smarthistory.khanacademy.org/bernini-ecstasy-of-st.-theresa.html
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Pietro Bernini, Vnebovzetje, 1607-1610, marmor relief, Santa Maria 

Maggiore,  Rim 

(vir: http://www.phombo.com/art/european-painting-and-sculpture-from-12th-to-mid-19th-

centuries-b/698984/) 

 

Kompozicija pričujoče upodobitve je simetrična upodobljena v visokem 

reliefu. Meji že na polno plastično upodobitev, saj so določene figure 

skoraj povsem plastično izvedene. Upoštevana je tudi perspektiva. Pri tej 

upodobitvi gre za jasno delitev na dve polovici, na zgornjo in spodnjo.  

Izpostavljena je figura zgoraj, h kateri so obrnjene vse ostale figure iz 

obeh polovic. Razporeditev figur od spodaj je linearna, zgoraj pa 

koncentrična. Organizacija in sama struktura upodobitve je najbolj 

http://www.phombo.com/art/european-painting-and-sculpture-from-12th-to-mid-19th-centuries-b/698984/
http://www.phombo.com/art/european-painting-and-sculpture-from-12th-to-mid-19th-centuries-b/698984/
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zapletena na zgornji polovici formata in je semantično tudi najmočnejša. 

Le-ta zahteva več perceptivnega napora in učinkuje težje kot spodnja 

polovica reliefa. 

 

Zgornja polovica simbolizira nebeški del z angeli, ki nosijo Marijo, spodnja 

pa zemeljski del z dvanajstimi apostoli. Ločnica med njima so oblaki, ki 

simbolizirajo prikrito božjo navzočnost.  Zanimivo je, da je Marija 

upodobljena vertikalno nad samimi ključi, kar ima močan sporočilni 

pomen. Sedaj, ko je ona umrla oziroma bila v nebesa vzeta, je na 

apostolih, da oznanjajo vero. To simbolizirajo ključi, ki so upodobljeni 

vertikalno pod njo. V ozadju za njo pa je upodobljeno nebeško kraljestvo, 

Jeruzalem. Skozi simbolno govorico ključev, lilij, Svetega pisma itd. se 

nam razkrije globlji sporočilni biblični govor, tj. simbolični govor. Ključi, kot 

je že poprej omenjeno, simbolizirajo predajo vodstva. Lilija je simbol 

čistosti in nedolžnosti. Sveto pismo pa je simbol oznanjevanja. 

 

7.2.5. Postimpresionizem 

 

Medardo Rosso, Pogovori na vrtu, 1896-1897, glina 

(vir: http://www.medardorosso.org/scu_gia_it.html) 

 

http://www.medardorosso.org/scu_gia_it.html
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Italijanski kipar Rosso je na atraktiven način izmodeliral skupino, katere  

člani sproščeno klepetajo na vrtu. Oblikovanje telesnosti in prostora je 

prosto komponirano. Površina na figurah je raskava, struktura določa 

teksturo gline. Le-ta pušča specifične sence in svetlobe na samem delu. 

Individualne lastnosti figur niso upodobljene. Njegova visoka reliefna 

upodobitev se lahkotno poigrava z grobo teksturo. Sama upodobitev 

skupine je zelo moderna. Rosso s svojim delom odpira možnost 

oblikovanja figuralne kompozicije z osnovno ploskvijo vezane celote. 

 

7.3. Zaključek 

Odločitvi za delo z glino so botrovale njene vsestranske tehnološke 

značilnosti. Poglobljeno spoznavanje gline med kiparskim delom mi je 

omogočilo še boljše obvladovanje tega materiala pri oblikovanju tretje 

dimenzije, oblike in volumna. Pri modeliranju je šlo za  določeno mero 

eksperimentiranja, za drugačen poskus govorice v glini. S figurami, ki sem 

jih ustvarila, sem poskušala reflektirati razmerje med tradicijo in 

modernizmom. Z ustvarjanjem tridimenzionalnih in otipljivih figur sem 

pridobila spretnost modeliranja, obenem pa tudi širše razumevanje 

predmetnosti in prostorskega konteksta. Za dodatno nadgradnjo 

ustvarjanja v glini je potrebno še več praktičnega študijskega dela ter 

razširitev teoretičnega in tehničnega znanja. 

 

Lastno kiparsko ustvarjanje je bilo sprva pretežno spontano, izvedeno v 

mali plastiki. Predstavljena mala plastika je izrazito študijska, skicozna.  Pri 

njej gre, podobno kot pri krokijih v risbi, za kiparske buzzete v glini. Z 

opuščanjem detajlov in osredotočanjem na bistvo pa se je pozneje motiv 

zreduciral na temeljne značilnosti. Ravno tako je toplina osnovne barve 

gline zreducirana na en osnovni ton. Kar zadeva skicoznost, je njena 

prednost ta, da je bolj spontana in neobremenjena - neposredno izrazna. 

Izdelane figure so dobro izhodišče za morebitno nadgradnjo večjih 

kiparskih skulptur.  

 



83 

Glede postavitve v prostor ima mala plastika interierski značaj. Potencial 

najdemo v njeni postavitvi in izraznosti prostora: dve figuri tvorita kiparski 

prostor, tri pa že kompleksnejši prostor. Ta prostor, ki ga sestavlja 

mnoštvo malih figur, je grajen po namenu in le delno po naključju. 

Prestrukturiranje kompozicije v skladu s simboliko je bilo na začetku 

izvedeno poskusno. Z večkratno postavitvijo figur pa so se postopoma 

preoblikovala kompozicije. Postavitev figur je bistvena pri razumevanju 

pomena in z njim povezane simbolike. 

 

Formalna likovna analiza  referenčnih del tujih kiparjev, zlasti Moora, Arpa 

in Laurensa, mi je omogočila boljše razumevanje likovnih tendenc, ki se 

izražajo v širšem kulturnem prostoru. Analogija le-teh z našimi kiparji kot 

sta Savinšek in Kolman oziroma z našim kulturnim okoljem mi je bila dobro 

izhodišče za nadaljnji razvoj lastnega kreativnega pristopa pri kiparskem 

ustvarjanju. 

 

Ob pregledu formalne likovne analize upodobitev skupin skozi čas (od 

reliefa do polne plastike), priznanih kiparjev kot so N. Pisano, Donatello, 

G. L. Bernini in Rosso, sem spoznavala subtilne spremembe v kiparski 

materiji. Cilj je bil raziskati problematiko postavitve skupinskih del, 

analogija med sveto družino in postavitvijo kiparskih del priznanih kiparjev, 

ki so se s to problematiko ukvarjali. 

 

Analitična deskripcija, aplicirana na referenčna dela kiparjev, mi je 

omogočila razumevanje lastnega pogleda na likovne tendence, ki se 

izražajo v širšem kulturnem prostoru. Obenem je bila dobro izhodišče za 

nadaljnji razvoj lastnega kiparskega pristopa pri kiparskem ustvarjanju. 
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8. UČNA PRIPRAVA 

Šola: 

 

Razred: 

Predmet: 

Srednja glasbena  in baletna šola 

Ljubljana 

3. letnik 

Likovna umetnost 

OBLIKE IN METODE 

DELA: 

 

- frontalna  

- individualna 

- pogovor  

- razlaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI: 

 

- računalnik 

- tabla 

- powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNI 

MATERIALI 

 

- škarje 

- lepilo 

- kolaž papir 

- revije 

- flomastri 

- akrilne barve 

- fotoaparat 

- risalni listi 

- časopisni 

papir 

 

 

 

Študentka: Kristina Rožman 

Datum: 

Šolsko leto: 

7. in 14. marec 2012 

2011/ 2012 

Število ur: 4 

Oblikovno 

področje: 

 

Slikarstvo in risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje simbola in uporaba pri 

oblikovalskem izdelku 

Likovna 

tehnika: 

 

Mešana: kolaž, akril, flomaster 

Likovni motiv: Ovitek za CD oz. DVD 

Vrsta učne ure: Kombinirana  
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Medpredmetna 

povezava: 

 

Glasba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novi likovni 

pojmi: 

-simbol 

-znak 

Literatura: Chevalier , J.,  A. Gheerbrant. 

(1993).Slovar simbolov. Ljubljana: 

Založba Mladinska knjiga. 

Rosenberg, A. (1987). Odkrivajmo 

simbole: prasimboli in njihovo 

spreminjanje. Celje: Mohorjeva 

družba. 

Trstenjak A. (1994). Človek simbolično 

bitje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Učni cilji: - se zavedajo svojih preteklih občutij ter izkušenj in jih transformirajo v likovni jezik; 

- se zavedajo, da je pri delu z materiali potrebna velika mera natančnosti in doslednosti ter to tudi upoštevajo; 

- razvijajo svoje sposobnosti: domišljijo in ustvarjalnost; 

- razumejo razliko med simbolom in znakom; 

- izvirno izdelajo predlog ovitka za CD; 

- kritično ovrednotijo nastalo delo. 
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Dejavnosti učitelja 

 

Dejavnosti dijakov 

 

Učna sredstva, 

pripomočki, 

metode in oblike 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvodoma dijake pozdravim, se predstavim in se pogovorim 

z njimi. 

»Dobro jutro, kako ste kaj? Je danes to vaša prva ura? Moje 

ime je Kristina. Sem absolventka na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, likovna smer. Sedaj zaključujem študij in pripravljam 

diplomsko nalogo. Tako bom danes z vami oblikovala učno 

uro, ki jo bom nato tudi predstavila komisiji pri zagovoru 

diplomske naloge. Upam in želim, da bomo ustvarili zanimive 

izdelke, da boste vi in tudi komisija zadovoljna. Glede na to, 

da ste izbrali glasbeno smer verjamem, da imate veliko 

ustvarjalnega smisla in duha. Prepričana sem, da boste 

ustvarili kvalitetna likovna dela.« 

 

»No, prvo vprašanje za vas se glasi: »Kakšna je moja 
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Uvodna 

motivacija  

(10 min) 

 

 

 

 

Osrednji del  

(65 min) 

 

 

 

 

Razlaga in 

uvajanje novih 

likovnih pojmov  

(15 min) 

 

glasbena skupina oziroma predstava, katero sem si 

izbral? Kakšne so njene značilnosti oz. posebnosti? V 

čem se razlikuje od drugih glasbenih skupin oz. 

predstav?« Zamislite si kako bi oblikovali simbol, s katerim 

bi sporočali kakšno glasbeno skupino oziroma predstavo ste si 

izbrali? Ta simbol boste za začetek narisali s svinčniki na 

list. Časa imate 5 min. Tako. Kaj ste narisali? Je to kar ste 

narisali simbol?«  

V powerpointu prikažem na primerih simbole in znake. Skupaj 

z dijaki ugotavljamo kaj na sliki je znak in kaj je simbol. »Sedaj 

pa si bomo pogledali še na praktičnih primerih, da bomo bolje 

razumeli, kaj to simbol je. Kaj bi torej rekli, da je znak izmed 

teh primerov? Kako bi ubesedili kaj je to simbol in kaj je to 

znak?«Torej simbol predstavlja nekaj skrivnostnega, kar 

presega samo racionalnost in obsega še iracionalnost. 

Medtem, ko znak predstavlja nekaj točno določenega, lahko 

tudi izmerljivega, se pravi empiričnega. 

 

V nadaljevanju podajam nekaj primerov znanih slikarjev, ki so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: » Znak je nekaj kar 

nam pove točno določeno 

stvar…Simbol je nekaj kar nam 

govori, kot da bi zavijali stvari v 

celofan…« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalno, pogovor 
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Napoved motiva 

 

 

 

simbolu dali veliko vlogo in pomen v svojih likovnih delih: Frida 

Kahlo, Marc Chagall, Paul Klee, Max Hunziker,… »Torej kaj 

bi lahko rekli iz pravkar videnega - so simboli pogojeni s 

časom, krajem in družbeno ureditvijo?«  Pokažem primere 

slikarjev v powerpointu. 

»Pa kot smo že omenili danes sama simbolika ni toliko 

razširjena na področju umetnosti, ampak še nekje drugje … 

Ali kdo ve, kje simboli v današnjem času zavzemajo - igrajo 

pomembno vlogo? Simbol ima zelo močan pomen predvsem 

na področju promocije oziroma oglaševanja. Npr. Applov 

simbol sodi med genialne tržno usmerjene simbole. Vsebuje 

ključne pomene, ki se nanašajo na poslanstvo in filozofijo 

Appla: ugrizniti v problem, ugrizniti v jabolko, ugrizniti v sad 

spoznanja.« 

 

»Pogovarjali smo se o simbolih, sedaj pa je vaša naloga, da 

vse to vključite v vaš ovitek glasbene plošče ali CD-ja 

oziroma DVD-ja. Ovitek mora vsebovati ime izvajalca in 

simbol. Skicirali boste osnutke za naslovno stran ovitka.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo: »Da, so pogojeni s 

časom, krajem in družbeno 

ureditvijo.« 

 

Odgovorijo: »V sms-ih, na 

računalniških tipkovnicah….« 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor  in razlaga 

ob primerih na 

powerpoint 

predstavitvi 
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Napoved  

likovne tehnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokažem primere v ppt-ju. 

 

»Format A4 prepognete, tako da dobite kvadrat za format. 

Višek odrežete. Na dobljeni kvadrat skicirajte osnutke za 

naslovno stran cd-ovitka. Na voljo imate  5min.«  

 

»Delali boste v mešani tehniki: kolaža, akrila in flomastra na 

risalne liste A3, ki jih boste, ravno tako kot prej A4 format 

prepognili, in odrezali višek, da boste dobili osnovo za format 

kvadrat. Ali bo prevladoval kolaž ali akril oz. flomaster je 

odvisno samo od vaše odločitve. In pa še izdelek mora 

vsebovati simbol in ime izvajalca. Simbol in ime naj bosta 

čitljiva. Izdelek naj vsebuje tudi vašo ustvarjalnost in izvirnost. 

Kriteriji vrednotenja, se pravi to kar od vas zahtevam so: 

1. Pri likovni tehniki mora biti kombinacija materialov 

smiselna in pa izvirna. 

2. Simbol mora pristno predstavljati občutek, ki ga daje 

skupina. 

3. Likovni izdelek  mora odražati izvirnost, to se pravi 
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Ustvarjanje 

izdelka 

(50min) 

 

 

posameznikovo domišljijo in ustvarjalnost.« 

Material si sami vzamejo. Hodim po razredu, svetujem in 

pomagam. Nekaj minut (približno 10–15 min) pred zaključkom 

ure dijake opomnim, naj zaključijo z delom ter pospravijo 

likovni material.  Ko je to storjeno, sledi vrednotenje izdelkov. 

 

»Sledi vrednotenje. Ali so materiali smiselno in pa izvirno 

uporabljeni? Kateri simbol najbolj prepričljivo ponazarja 

značilnosti glasbene skupine oz. predstave? Kateri izdelek 

najbolj odraža izvirnost in individualno ustvarjalnost? In kaj bi 

naslednjič spremenili ko bi se lotili oblikovanja cd - ovitka ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksija (10 

min) 
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8.1. Analiza učne ure 

Uvod v uro sem začela bolj sproščeno, kasneje pa sem bila z razlago 

jasna, dosledna in natančna. Dijakom sem zastavljala podvprašanja, s tem 

sem pozornost usmerila na njih in njihovo aktivno vključevanje in 

sodelovanje. Odzivnost je bila dobra. Bili so pozorni poslušalci, govorci pa 

malo manj. Razred kot celota je že na samem začetku dajal občutek 

sproščenosti, motiviranosti in delovne vneme. To se je kasneje pokazalo 

tudi pri ustvarjanju likovnih izdelkov. 

 

Pri navodilih za ustvarjanje sem še posebej opozorila in poudarila, kje je 

potrebno biti pozoren, da bodo izdelki izpeljani po zahtevanih kriterijih. Z 

intonacijo glasu sem izboljšala njihovo pozornost. Pomembnejše stvari 

sem povedala glasneje, manj bistvene pa sem povedala z enakomernim 

tonom. V razredu je bilo med ustvarjanjem čutiti optimistično in delovno 

vzdušje.  

 

Opazila sem, da so dijaki pristopili k delu zelo samostojno. Med samim 

ustvarjanjem pa sem po potrebi koga vzpodbudila, dala nasvet, 

konstruktivno kritiko … Navodila so dobro razumeli, kar se je odražalo na 

izdelkih, ki so dosegla zastavljene učne cilje v zadani likovni nalogi. 

 

Ko smo čez dober teden dni imeli ponovno blok učno uro, sem v desetih 

minutah naredila povzetek predhodnega srečanja. Obnovila sem bistveno, 

torej jasno in strnjeno vsebino, predvsem za tiste dijake, ki so na prvem 

srečanju bili odsotni. Nato so ti šele začeli z delom, drugi pa so 

nadaljevali. V tem času sem hodila po razredu od dijaka do dijaka in po 

potrebi svetovala, dala konstruktivno kritiko in vzpodbujala. Bili so 

motivirani in produktivni. Vneto so delali in se za odmor še zmenili niso. V 

samem delu so uživali, kar je bilo razvidno tudi iz izdelkov. Le-ti so 

odražali ustvarjalnost in izvirnost posameznih dijakov.  
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8.2. Vrednotenje likovnih del po kriterijih 

Nastala likovna dela sem vrednotila po naslednjih treh kriterijih 

vrednotenja:  

- pri likovni tehniki mora biti kombinacija materialov smiselna in 

izvirna; 

- simbol mora pristno predstavljati občutek, ki ga daje izbrana 

glasbena skupina; 

- likovni izdelek  mora odražati izvirnost, to se pravi, posameznikovo 

domišljijo in ustvarjalnost. 

 

Nato sem izdelke dijakov razvrstila v tri skupine. V prvo skupino sem 

uvrstila tiste, ki so po moji oceni vsebovali vse tri vrednotene kriterije. V 

drugo skupino sem umestila tiste, ki so vsebovali dva od danih kriterijev. V 

tretjo skupino pa so uvrščeni tisti izdelki, kjer je bil upoštevan zgolj en od 

kriterijev vrednotenja. 

 

V prvi skupini je bilo šest od skupno dvaindvajsetih izdelkov dijakov. 

Uporabljena tehnika je bila izvirna, kombinacija različnih materialov 

smiselna. Izbrani simboli so bili prav tako izvirni, tako da izdelki pričajo o 

bogati individualni domišljiji dijakov.  

 

a)       b) 

                

 

Izdelek a) je zanimiv predvsem zaradi izvirne kombinacije tehnike tuša in 

tempere in pa svojevrstne tipografije imena izvajalca glasbene skupine ter 

interpretacije samega simbola. Tako naslov izvajalca kot simbol sta 
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enovita, skladna. Kompozicija je vodoravna in zelo preprosta. Sam simbol 

zelo dobro interpretira naslov skupine. »Dalijevska« ura, ki polzi oziroma 

se tali, daje občutek minljivosti in trenutka ujetega v njej sami. Tudi izdelek 

b) iz iste skupine na zelo izviren način postavi v medsebojni odnos 

različne barve in različne nanose barve. Tehnika je zelo dobro izkoriščena. 

Sama kompozicija je prosta ali nevezna, vendar sam naslov izvajalca ni 

tako učinkovit. Tipografija  je preblaga v primerjavi z bogatim koloritom 

same tehnike.  

 

c)                                                         č) 

       

 

Pri izdelku c) je mešana tehnika veliko doprinesla k izvirnosti dela. 

Tempera v kombinaciji z nalepljeno reprodukcijo slike Freuda (Prednosti 

spanja ali »Benefits supervisor sleeping«, 1995, olje na platno) predstavlja 

rock skupino v popolnoma novi luči. Le-ta kljubuje njihovim prejšnjim CD 

ovitkom. Izvirna rešitev in aktualizacija izdelka nam daje novih, drznejših 

uvidov. Likovno delo zaradi simetrične kompozicije učinkuje mirujoče. 

 

Izdelek č) je izviren v postavitvi elementov v diagonalni kompoziciji, ki je 

izkoriščena v tehniki kolaža, tuša in tempere. Tehnika je dobro 

izkoriščena. Elementi in njihova postavitev poudarjajo kontrast likovnemu 

delu. Kar zadeva simbol in ime glasbene skupine, me moti, da je to že 

videna zamisel.  
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   d)                                                         e) 

          

 

Izdelka d) in e) sta unikatna v njuni simbolni predstavitvi ter sta likovno 

zelo bogata. Sama tehnika je izvirno izkoriščena, v bolj pastoznih (e) 

oziroma lazurnih (d) nanosih. Posameznikova domišljija je v likovnih delih 

domiselno izražena v simetrični (d) in centrični (e) kompoziciji. To daje 

delu občutek statičnosti, negibnosti. 

 

V drugo skupino sem uvrstila izdelke, ki niso vsebovali enega izmed  

uvodoma navedenih kriterijev. Teh izdelkov je bilo enajst. Najpogosteje 

neupoštevan kriterij je bila smiselna uporaba tehnike in njena izvirnost. 

Sama izbira simbola je v večini del primerna in odraža čutenje - izraznost 

skupine. V nastalih izdelkih je prisotna izvirnost posameznika in njegova 

domišljija. 

 

  f)                g) 
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Pri izdelku f) (na prejšnji strani) je tehnika neizvirna, tudi izbor materialov 

je zelo skromen. Kar zadeva simbole so zelo lepo ponazorjeni in odlično 

prikazujejo sporočilnost glasbene skupine. Okoli ure, simbola minljivosti, 

so premišljeno postavljeni predmeti, ki jasno kažejo na značilnost oziroma 

posebnost njihove glasbene skupine. Atraktivna je rešitev v diagonalni 

kompoziciji, ki je zgrajena v uravnoteženem odnosu med naslovom in 

simboli. 

 

Izdelek g)  (na prejšnji strani) učinkuje živo oziroma sveže. Simboli so 

izvirni in nam sporočajo pomen njihove glasbene skupine. Nevezna 

kompozicija daje izdelku posebne tendence. Likovno delo je gibko, prožno 

in dinamično. Le-to pa je tudi značilnost njihove glasbene skupine. Kar se 

pa tiče same likovne tehnike, niso kombinirani suhi in mokri materiali. In ne 

moremo govoriti o kombinirani likovni tehniki. 

 

    h)                                                       i) 

          

 

Likovni delo h) kaže po moji oceni najmanj izkoriščen potencial avtorja. 

Sama zamisel je domiselna. Združitev imena glasbene skupine s 

simbolom je odlična, saj sta povsem skladna. Kar izdelku manjka, je 

tehnika, ki ni izvirna. Z izboljšanjem, obogatitvijo tehnike s smiselnimi 

materiali, bi lahko bistveno izboljšali kvaliteto samega izdelka. Zasnova je 

odlična, vendar deluje zgolj kot skica. Z izpopolnitvijo tehnike bi tudi sam 

simbol prišel bolj do izraza, ne le ime izvajalca. Kar zadeva kompozicijo, je 

središčna in glede na dimenzije in obliko formata dobro izkoriščena.   
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Izdelek i) je glede na motiv izvirno likovno delo. Kompozicija je vodoravna. 

Sam napis oziroma naslov glasbene skupine ji daje to težnost, vodoravno 

linijo, ki je rahlo nesimetrična. Vendar pa delu manjka bolj izoblikovana in 

izpopolnjena likovna tehnika. 

 

  y) 

 

 

Izdelek y) je grajen v prosti kompoziciji. Zaradi takšne postavitve likovno 

delo učinkuje razgibano, napeto. Lahko bi rekli, da odraža negotovost 

oziroma dvom. Tehnika, je nerazvita in pomanjkljiva. Za simbol pa lahko 

rečemo, da pristno predstavlja občutke, ki jih posreduje sama skupina. 

Tudi za to likovno delo bi lahko trdili, da ima še veliko neizkoriščenega 

potenciala. 

 

   j)                                                         k) 
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Zanimiv in unikaten simbol daje izdelku j) pristen občutek, ki odraža 

pomenskost glasbene skupine. Sama likovna tehnika bi bila lahko bolje 

izkoriščena. Kreativna postavitev napisa in simbola učinkuje neponovljivo, 

izvirno. Simetrična kompozicija likovnega dela pa učinkuje uravnoteženo. 

 

Ravno tako ima izdelek k) iz iste skupine zanimivo zasnovan simbol, 

vendar pa je tudi pri njem domiselnost same likovne tehnike premalo 

izkoriščena. Središčna kompozicija učinkuje glede na format statično, 

nepremično.  

 

  q) 

 

 

Ideja v likovnem delu q) je izvirna. Ime glasbene skupine v sodelovanju s 

simbolom je zelo dobro usklajeno. Kar izdelku manjka, je tehnika, ki ni 

izvirna. Z obogatitvijo tehnike s smiselnimi materiali, bi lahko bistveno 

izboljšali kvaliteto samega izdelka. 
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l) 

 

 

Tehnika tempere v izdelku l) je zelo osiromašena. Sam nanos tempere je 

preveč pastozen in ne dopušča preboj kakšni drugi barvi. Kljub temu pa to 

daje posebno voluminoznost samemu izdelku. Zamisel o kompoziciji je 

zanimiva, izvirna. Diagonalna kompozicija učinkuje gibko, prožno. Izbran 

simbol ni izviren, saj ga je glasbena skupina že uveljavila. 

 

V  tretjo skupino sem uvrstila likovne izdelke, ki po mojem mnenju 

upoštevajo le en kriterij oziroma nobenega. Takih del je bilo pet. Večinoma 

gre za dokaj neizvirna dela tako po sami domišljiji kot po uporabljeni 

likovni tehniki. 

 

     m)       n) 

                       

 

Simbola v izdelku m) sicer pristno predstavljata občutenje, ki ga daje 

pesem. Vendar pa sama likovna tehnika ni izvirna in nam ne posreduje 
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novih dimenzij, ki bi bile lahko ustvarjene s pomočjo likovnih tehnik. 

Simetrična kompozicija je dosežena z elementi enake velikosti. To 

učinkuje zelo moteče, saj likovna stvaritev izgubi fokus oziroma središče, 

vendar pa je s tem nekako dosežena uravnoteženost likovnega dela. 

Ravno tako izdelek n) ne ponazarja lastnega simbola niti izvirne tehnike. 

Je že videna rešitev. Kompozicija je prosta, nevezana. Deluje dolgočasno. 

 

o) 

   

 

Izdelek o) sicer  z zanimivo vodoravno kompozicijo elementov doseže 

prepričljiv učinek, vendar sta tako simbol kot likovna tehnika neizvirna. Pri 

simbolu gre za iteracijo že znanega simbola glasbene skupine. Likovna 

tehnika pa je zelo osiromašena. Likovno delo tako deluje nesamostojno in 

obskurno. 

 

  p) 
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Za izdelek p) (na prejšnji strani) menim, da ima še precej neizkoriščenega 

potenciala. Tehnika z izmenjevanjem pastozno-lazurnih nanosov že kaže 

na razvijajoči se proces in napredovanje. Diagonalna kompozicija z 

vnesenimi elementi deluje dinamično, vendar je glede na format 

neučinkovita, ker je prenapolnjena, zasičena. Sama izbira simbola ni 

izvirna, saj je že videna  zamisel. 

 

r)            

 

 

Izdelek r) daje občutek lahkotnosti. Ta pa je v tem primeru dvorezen meč, 

saj po eni plati daje izdelek pristen občutek sproščenosti, po drugi strani 

pa je izdelan površno. Sama likovna tehnika je preveč enostavna, ni 

nobenega znaka razumevanja oziroma kombiniranja različnih likovnih 

tehnik. Izdelek ne deluje izvirno in ne izpričuje posameznikove 

ustvarjalnosti.  Kompozicija je prosta, elementi so naključno razporejeni po 

formatu. To daje vtis mirnosti, a tudi dolgočasnosti. 
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8.3. Zaključek pedagoškega dela 

Sodelovanje z dijaki je potekalo dobro, po načrtovanem programu. Ob 

vrednotenju likovnih del dijakov sem prišla do zaključka, da bom v 

prihodnje morala še bolj izpostaviti kriterije vrednotenja, predvsem s ciljem 

dodatno motivirati manj aktivne oziroma  manj ustvarjalne dijake. Z izdelki 

dijakov sem na splošno zelo zadovoljna. 

 

To, da so imeli dijaki na razpolago enak material, se mi je zdelo zelo dobro 

izhodišče za njihovo ustvarjanje. Kajti le tako težje pride do razlik in 

primerjanja, kaj kdo ima in česar drugi nima ter s tem morebitnega občutka 

zapostavljenosti. To dejstvo se mi je zdelo pomembno tudi zato, da so 

sami razmišljali in se odločali za pristop k likovni tehniki. Pri tem se je 

izkazalo, da se dijaki pogosto niso odločali za kombinirano likovno tehniko, 

saj se določenih materialov, ki bi to omogočali, niso posluževali. 

 

Zanimivo je dejstvo, da so skorajda vsi dijaki gradili kompozicijo predvsem 

glede na ploskev in ne toliko glede na prostor. Domnevam, da so se 

odločili za takšno izhodišče pri ustvarjanju zaradi že videnih CD-jev, na 

katerih večinoma prevladuje ploskovna zasnova. 

 

Kot sem že v uvodoma omenila, je bilo to skupinsko delo. Kljub temu, da 

so dijaki imeli isti likovni motiv, so ga vsak po svoje interpretirali. Tako so 

nastali izvirni, unikatni izdelki.  
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9. SKLEP 

V diplomskem delu sem se osredotočila na pojem simbola in razumevanje 

njegovega pomena v umetnosti. Poseben poudarek sem dala 

razumevanju simbola skozi čas. Pri tem sem izpostavila spreminjanje 

njegovega dojemanja glede na vrednote, ki so bile značilne za posamezno 

zgodovinsko obdobje.  

 

Iz literature o pojmovanju simbola je razvidno, da si različni avtorji glede 

razumevanja razsežnosti simbola ne nasprotujejo, pač pa dopolnjujejo. 

Tako poleg opredelitve samega simbola govorijo o simbolnih formah, 

simbolnem redu in simbolni funkciji. Cassirer opredeljuje pojem simbolne 

forme kot strukture simbolov, ki usmerjajo naše življenje. Lacan razloži 

pojem simbolni red, ki naj bi bil pomemben za funkcijo govora in jezika. 

Lévi Strauss pa v razlagi simbolne funkcije poudarja njen pomen za 

posamezno kulturo. 

 

V nadaljevanju je predstavljena simbolna motivika jaslic. Ob tem je bilo 

ugotovljeno, da se simbol pogosto zamenjuje z ostalimi sorodnimi pojmi, 

zlasti z znakom, atributom, alegorijo in personifikacijo. Zato je podana 

njihova podrobnejša razčlenitev kakor tudi njihove medsebojne korelacije. 

 

V praktičnem delu diplomske naloge t.j. v lastnem kiparskem delu, sem za 

motiviko izbrala jaslice kot poglaviten motiv krščanstva ter jo prikazala 

skozi izdelavo glinenih jaslic. V mali plastiki so vgrajeni simboli, značilni za 

posamezne figure. Mnoštvo teh figur simbolizira sporočilnost o notranjem 

hrepenenju in stremljenju posameznika. Poudarek  je dan na interierski 

postavitvi figur, ki pripomore k razumevanju njihove simbolike. 

 

Pri izvedbi učnih ur so dijaki aktivno sodelovali ter ustvarjali zanimive 

likovne stvaritve. Vlogo in pomen simbola  in z njim povezano likovno 

nalogo so razumeli in povečini uspešno izvedli. V simbolu so pokazali  

lastno izvirnost in pristnost. Simboli so se skladali s sporočilnostjo njihove 

glasbene skupine. Glavne značilnosti nastalih likovnih del so: 

koherentnost, logična upodobitev in kompleksnost. 
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