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Ko postopamo po ulicah ali hitimo na vlak, na potisrebamo

veliko razlidnih podob. Danes se bomo ozrli na tisto, ki se nam

vbasih zdi, kot da je okamnela v dasu. Skulpture i5dejo trenutek,

v katerem lahko zamrznejo, da bodo mimoidodim razkrile

svoje sporodilo. Vsak kip nekaj pripoveduje, lahko tudi kridi,

pri6epetava, obuja spomin ali mit pretekte$a obdobja.

Mo{ode se tudi laze, si izmi5ljuje ali pa je {ospodid 2e od5el in

(a ne poznamo. Kiparstvo je eden izmed nadinov, kako smo

ljudje svoji minljivosti navkljub obdrZali pravljice, le$ende,

politidno propa{ando in s tem obdutek pripadnosti do

neke$a prostora. Vedji del z$odovine je kiparstvo zaradi svojih

dimenz'rj in materiala veljalo za nekak5no trajno umetnost, ker

je trdno kakor skala, kamen, kost. Ampak ali je res tako? Kaj je

skulptura in kako se razlikuje od okraska?
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ripuotro i" irl;a vizualne umetnosti, ki

operira s tremi dimenzijami, je otipljivo

in del naiega fiziinega prostora. Kljub

svoji materialnosti se skulptura dotika

nevidnega bistva, lahko bi rekli neke

ietrte dimenzije - tasovnosti' S tem

ne mislimo sposobnosti merjenja ur in

minut v dnevu, temvei to, da

predmetu - obiektu - Pridajamo

dodaten pomen, ki sega onkraj fiziine

zaznave - subiekt ali zgodbo. Zgodb ne

pripovedujemo samo s pripovedkami

ali knjigami. Ustno izroiilo in tiskani

mediji se lahko izkaZejo kot krhki,

minljivi in viasih teZko dostopni. ln

ker ljudje nismo bitja, kizaizralanje

uporabljajo le besede, smo zgodbe

zateli ohranjati v kamnu, lesu, bronu,

mavcu, kot del arhitekture in z

vsakodnevnimi predmeti. S tem nismo

izkljutilitistlh, ki niso znali brati, temvei

smo z upodabljanjem Podob zgodbe

5irili onkraj poznanja jezika in pisave. S

skulpturo, segajoio ved deset metrov

v nebo, je tlovek na primer oznaiil, da

temu teritoriju vlada ta in ta kralj ali pa

da tukaj verjamejo v tega in tega boga'

,*u&
Na fotografiiije delo umetnice Loulse Bourgeois' kl
stoij v Otavl, gla!'nem mestu Kanade Skulptura z

na;lovom Maman, ki prikazuje mamo pajkovko z

3e jajdeci,ie med najvedjimi skulpturami na svetu'

v viSilo meri dobrih I m.

n6io z naslovom Krdelo (1969) - Beuysove znamenite sanke -ie i]ustracUa umetnikove

pripovedi o Tatarih, ki so ga resili. Volkswagnov aviobus je znak protivojnjli 
-..-aurirorrst"ucii 

tistega obdobia, ki gaie avtor poveza'l z lastnimi dustvi ob spopadlh'

OoOanln:e Oialset sani, ki so opremljene z redml, ki se umetniku 
'dU9 ":J1" 7? ", .

preZivetje katastrofa,lne nesrede. Bus pravzaprav ne vlede sani' arnpak ga te zapuscaJo'

S tem so sa,rri prikazane xoi samosto;na mistee a ni6a, kl se odpravljajo v di\'ilno' da bi

pomagale tistlm, ki potrebujejo pomod'
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Danainji prispevek bomo nanizali iz

zgodbe. Nekega zimskega dne leta

1944 je na polotok Krim v Ukrajini zaradi

napada ruskih vojakov strmoglavilo

bojno letalo. Upravljal 9a je umetnik

Joseph Beuys. Pa vendar se tu njegova

zgodba ne konta! Zgodil se je iudei!

Skupina nomadskih Tatarov, tur5kega

ljudstva, ki Zivi predvsem v Sibiriji in

Rusiji, 9a je naila in poskrbela zanj' Tatari

so ranjenca poloZili na sani ter ga ovili v

maiiobo in filc, da se je ogrel. Umetnik

je preZivel in svojo zgodbo pripovedoval

naprej z besedo in s svojimi skulpturami'

Napravilje svoja, lahko bi rekli, umetna

odkritja - skulPture, ki so Postale

artefakti. Skulptr,rre iz filca, masti in sani

ter celo umetnikov klobuk, ki je zakrival

rano na njegovi glavi, so na razstavi v

galeriji postali gradniki in simboli, ki

so njegovo zgodbo prenaiali naprej'

Mednje sodi tudi delo z naslovom Stol

z mastjo.
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Stol z mastjo (1963)je lesen stol,

na katerega je nanesena trikotna
gmota svinjske masti. Nemiki
u metn i k Joseph Beuys je s tem
delom 2elel vzbuditi razpravo o tem,
kaj 1e skulptura, te 2elimo zavredi

::finicije in prepriianja, ki jih 2e

1amo. Uporabilje materiala, ki ju

ne asociiramo s kiparstvom - nista

kamen, bron ali Zelezo, temved kos

pohistva in sredstvo za kuhanje

ali kljutni gradnik telesa. Govorita

o iloveku, ne da bi upodabljala

iloveka. Skozi odsotno st fi gure - tako
poimenujemo tloveiko telo - lahko

5e vedno zaznamo konotacUe

iloveike anatomue, mast nas lahko

spominja na prebavne in toplotne
procese v telesu.

closeph Beuys je nem5ki avantgardn:i
kipar, kije nqibolj znan po
uporabi neobidajnih materia,lov
in kontroverznih uprizoritvaJr ter
miBuenju, da se lahko umetnost in
domisuua mesata z Zivuenjem in
resnidnostjo.

L
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Artefakti so predmeti, ki dokazujejo

clove5ko spretnost in znanje pri izdelavi
predmeta. Tu gre lahko za lonce,

orodje, nakit ali poskuse umetniikih
del, ki so jih arheologi izkopali. Z njimi
predpostavljamo, kako je druZba

2ivela in kak5ne spretnosti je imela v
doloienem zgodovinskem obdobju.
Artefakt je nekaj najdenega, je ostanek
brez celote. Z njimi nizamo dejstva, na

podlagi katerih lahko sklepamo, kako je
nekaj bilo, deprav so kljutni podatki o
celoti izgubljeni.

l:di 60.000 let stara piBdal iz Diqih
aab v SlovenUije artefakt. cIe edina
:Ck:lia pi56a"1 na svetu, kijoje izdela.l
:-:a,rderta,lec, odkritje pa potrju,je, da je bil
:earldertaLec popolnoma razvito duhowro
a:rje. zmozno preflqlenega umetniskega
'trsr\.arjanja, kot je glasba.

NajstarejSi primeri kiparstva so

predvsem majhni. 5 poimenova-

njem mala plastlka oznaiujemo

manjie kipe, ki so praviloma v
notranjih prostorih. Kipci imajo

lahko tudi dodatno uporabno

vrednost, to so npr. svednik, pi5ial,

obteiilnik papirja ... So manjiih
dimenzij in jih lahko prena5amo

z rokami. Kipec iz slonovine
iz obdobja paleolitika (pred

pribliZno 35 000 leti pred naiim
stetjem)je eden od najstarejiih
primerov male plastike, ki so jih
kdaj odkrili. Naili so ga v jami

Hohlenstein-Stadel v Nemiiji
leta 1939 in je bil izklesan iz

mamutovega okla. lmenuje
se Liiwenmensch (nemiko za

>tloveSki Iev<), visok je pribli2no
30,5 centimetra in prikazuje

tloveiko figuro z maijim
obrazom. Arheologi so ocenili,
da je rezbarjenje kipca z uporabo
preprostega orodja iz kremena

verjetno trajalo ved kot 350 ur. Ker

so plemena tistega tasa iivela na

robu preZivetja, tas, porabljen za

izdelavo predmeta, kaZe, da je ilo
najverjetneje za zelo pomemben
artefakt. Morda je bil namenjen

uporabi v obredu, da bi pridobil
zaitito za pleme ali zagotovil
dober lov.

I(lpec Lowenmensch so nasli v jaffri
Hoh]ensieln-Stadel v NemdUi leta 1959 in je bi-l
izklesan iz mamutovega okla.
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Odkritja paleolitskih skulptur so

arheologe pripeljala do prepritanja,

da je bil zgodnji Homo sapiens

sposoben abstrakcije in ustvarjanja

simbolne umetnosti. Abstrahirana

podoba je tista, ki ji je nekaj odvzeto,
je poenostavljena, ohrani samo

bistvene informacije, ki nas la2je

vodijo do sporoiila. eloveiki lev

sedaj poiivajote zeha v neki vitrini

ulmskega muzeja v Nemdiji. Kipec

je izdelal clovek, pa vendar se ni

zavedal, da ustvarja umetniSko delo.

Umetnina s svojo formo oz. obliko
pripoveduje o svetu. Pri artefaktih
pogosto ne moremo vedeti, kakino
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Lahko bi rekli, da je kip 2e od nekdaj

zvezan z zgodbo. V mnogih kulturah

in mitologijah je ravno skulptura

nekak5en prednik iloveka. V inkovski

mitologijije vrhovni bog Virakoia
(Viracocha) oblikoval ljudi iz gline, ko

je drugit poskusil ustvariti Ziva bitja.

V nordijski kulturi pa verjamejo, da so

ljudje narejeni iz peska, ki se nahaja

v drevesnih deblih. Zivost skulpture
je mogode mit, ki je mediju od vedno

pripisan. Kako upodobiti telo, ki

skorajda diha? Ali mora biti to telo do

potan kosti zmod eli ra no, oblikovano
alije lahko narejen malo po svoje,

poenostavljeno, abstraktno. Kaj pa, te
samo skaiemo okrog ali govorimo kot

skulpture - je to 5e vedno skulptura?

Za hipec se preselimo nazaj, tja, kjer se

zdi, da se je vse zaielo. V-Elevteri, 30

kilometrov severozhodno od Aten,
je imel-svojo delavnico eden izmed

hajznamenitejiih grikih kiparjev. Miron
je iivel med letoma 470-440 pr. n. 5t.

in ustvarjal preteino iz brona. Zielezno
dobo se je pojavila uporaba 2eleznih

zlitin. Med njimije tudi bron, ki so ga

vlogo so igrali. Te2ko je vedeti, demu

so bili v resnici namenjeni - so bili delci

pohiStva, verskih obredov okrasje ali

nekakien lepie izdelan kroZnik.Ta

antiini umetniki zateli uporabljati
za svoje skulpture, saj je omogotal
bolj razgibane in dinamiine oblike

upodabljanja kot kamen. Da je Miron

lahko delal zielezno zlitino, je moral

svojo skulpturo najprej zmodelirati
iz gline. Nato je s svojo ekipo ustvaril

kalup - nekakino votlo obliko iz
mavca, ki je prekrila skulpturo. Ko se je

kalup strdil, so iz njega pobrali glino in
vanj poiasi zlili segret vosek. Nastal je

odlitek iz voska, na katerem so sestavili

nov kalup s kanaldki, po katerih so nato

nedoloiljivost pa je tudi vsebina

dela naiega pilota umetnika. Vpraial

se je, kaj je to umetnost. Ali smo vsi

umetniki? Alije lahko vsakdo kipar?

':l Rirnski dodekaedrl so zelo skrivnostnl
votli predmeli 1z brona in kamna.
Do sedaj je bilo najdenih okoli 100
predmetov. ki po obliki spominjajo na
geometrUski lik dodekaeder. Za sbaxe
RimLjane je zelo nenavadno, da niso
nikjer pusti-li omembe o towstrdh
predmetih.

Nekateri predmete obravnavajo kot
vojno orozje, drugi namigujejo, da imajo
verskl ali astronomski namen, sq je
bilo veliko teh predmetov najdenih v
templjih. LaIko bi. bili tudi svednlki a,li
otroske lgrade. Kaj pa se tebi zdi najbolj
verjetno?

spustili vrot bron. Vosek so stopili, da

je odtekel, in v prazen prostor v kalupu

vlili staljeno kovino. Tehnika se imenuje

tehnika izginulega voska, saj za par

trenutkov med postopkom za vedno

izgubimo skulpturo.

Je eno najbolj znanih del antianega

kiparja Mirona . Prostostojeia obla

plastika oziroma kip, ki upodablja

mladega atleta v gibanju, prikazuje
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Postopki tehnike izginu-1ega voska
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fasadi se razprostira 25OO retiefnih
prizorov - kiparskih podob, ki so z ene
strani oblikovane tridimenzionalno,
z druge pa se dr2ijo arhitekture. Gre

za triumfalni steber. To pomeni, da
prikazuje zmago. Natantneje, dva
zmagovita pohoda cesarja Trajana proti
Dakijcem iz let 101-102 in 105-106 n. it.

f*-pitq#'dk
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Trajanov steber ima svojo funkcijo in
je primer spomenika.To je postavitev
v javnem prostoru, kijo postavimo z

namenom, da se spomnimo, slavimo
in ohranjamo spomin na pomembne
osebnosti ali dogodke iz zgodovine. po

navadi gre za primere monumentalne
plastike - velike in mogotne stvaritve

iz obstojnih materialov. Vdasih se da
spomin prikrojiti. Ne le da podobo,
videz nekoga polepiamo, npr. mu
naredimo lepSi nos, podobno lahko
naredimo tudi z vsebino spomina. pri

Trajanovem stebru gre za ohranitev
spomina na cesarja Trajana in ga
prikazuje kot pravitnega, usmiljenega,
zmernega in zadr2anega. Ne omenja
krvavih bitk, ki so se dogajale z

osvaja njem teritoruev. Steber je
zasnovan kot prikaz iirjenja rimske
kulture, ne pa kot brutalni popis
invazije, Rimljani so svojega cesarja
Trajana na stebru prikazali kot velikega
osvajalca in ga s tem zapisali v veinost.
Pilot in umetnik Beuys pa je s svojimi
skulpturami ovekovetil zgodbo svojih
re5iteljev, navadnih ljudi.

Izvileni MetaJec diska se v bronu ni
oh-ranil, pozna,mo pa ved koi
20 marmornih rimskih kopij.

v iasu zamrznjen trenutek, preden
disk odleti iz atletove roke. V tej drZi
se stikata konec zamaha in zatetek
samega meta. To daje kipu posebno
razgibanost in dinamiinost telesa, da
so celo takratni atleti verjeli, da bo kip
oZivel. Metalca diska uvr5tamo v klasiini
griki kanon - to so pravila oblikovanja,
pri katerih je bilo dloveiko telo
izhodiSie za preutevanje razmerij med
telesnimideli. Grki so bili prepriiani,
da se je treba izogniti nepravilnostlm
iz narave ter z uravnote2eno simetrijo
in pravilnimi razmerji podati du5evno
lepoto. Olimpijski 5portniki so veljaliza
tak primer.

a=i ,r n i*':l,ijrl U SruUSiiIrlL
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Kaj bolje govori zgodbo kot kaka ura

ali dve, ujeti na filmskem traku? Na

podoben natin so razmi5ljali v antiinem
Rimu, ko so Zeleli prikazati slavnostno
osvajanje dakijskih dr2av cesarja
Trajana. Le da so biliza video ie malo
prezgodnji. Leta 1 1 3 n. it. je rimski senat
na enem osrednjih trgov v antitnem
Rimu postavil kiparski primer zgodnjega
poskusa pripovedovanja mita na
podlagi resniinih dogodkov. Gre za tako
imenovaniTrajanov steber - 30 metrov
visoko arhitekturno gmoto, v katerije
stopniste, ki vodi do vrha. Na njegovi

Tra,janov steber (detail)

Trajanov steber

Kot nasprotje Trajanovemu stebru bi
lahko omenilitudi spomenik, ki dvomi
sam o sebi in svoji funkciji. Po drugi
svetovni vojni se je v Nemdiji pojavila
nova vrsta spomenika - protispomenik.
Ia opozarja na nevarnosti slavljenja
doloienih oseb in se ukvarja z
vpraianjem spomina. Zakajin kako se

spominjamo? Mora mo za izkazov anje
spoitovanja do nekoga res postavljati
ogromne bloke kamna ali brona, da
si bomo te osebe zapomnili? Nemiki
kiparJochen Gerz je s temi pomisleki
med letoma 1990 in 1993 skupaj s

itudenti umetnosti postavil

Znamenfti neuryorski Kip r":::?: zagorovo.oOi m"a o..;tor;znane primere monumenta-lne p]ast&e.
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2146 kamnov - spomenik proti rasizmu'

Sestavili so seznam vsehjudovskih

pokopali5t, ki so obstajala pred drugo

svetovno vojno in med nacistiinim

preganjanjem Judov. lmena pokopaliSi

so nato vklesali na sPodnjo stran

granitnih kock, s katerimije tlakovana

pot, ki vodi do gradu Saarbrucken, ki

je bil sede2 drZavnega parlamenta' Vei

mesecev so ponoii na skrivaj zamenjevali

originalne kamne, dokler ni bilo na mestu

vseh 2146 kamnov z naP!!i. eePrav

delo ni bilo naroteno in

je ilo za ilegalen Poseg

v javni prostor, so trg

kmalu preimenovali v >79

nevidnega sPomenika<.

gk*h $ t€n€{dr*ic

Gr5ka kiParska tradicija se je

skozi antiini Rim Prenesla

v 1 5. in 16. stoletje naiega

Stetja. Ker Pa se originalne

skulpture in drugi doku-

menti niso v celoti ohranili

v vmesnih 1800 letih, so si

v renesan si zamislili svojo

zgodbo antike, ki je Postala

temelj umetnosti, znanosti

in filozofije. Gre za PrePorod

(prevod besede renesansa) antif nega

znanja, ki so ga zmeiali s kriianstvom iz

srednjega veka. ldeal renesanine misel-

nostije bila du5a, ki se poskuia dvigniti

nad nepopoln materialni svet' Ko so v

renesansi raziskovalci odkrivali in izkopa-

vali antiine umetnine, so bili prepridani,

da so bile grSke antiine skulpture bele in

iz marmorja.V resnici pa so zaradi iasa

in vremenskih razmer pobledele' Ko so

nastale, so bile polikromirane - pobarva-

ne z Zivimi barvami.

Center zgodnie renesailse kot uxletnostnega

sloga, ki navdih 6rpa,iz antike, so bj-le

Firence. nato pa seje slog razSiril 5e na

d-ruga pomembna mesta v Ita'liji V tem

ooaJnlu so toxarne vlade mest veljko vla€la'le

v ]opa.rstvo. Med ndboli zrraJra imena

renesa.ndnih kipaqev sodijo l€ona"-do da

Vincl, Donatello 1n Michela"rgelo, kije avtor

Mojzesa na fotogra-flJi.

I
fltoi{ra.

Naslednje delo omenjam o zaradi

Zivosti skulPture, ki se ne kaZe vei

v napetosti mi5ic, temvei v izrazu

obraza.Gledamo 2,35 metra visoko

i b"lo r.nurrorno sedeio figuro

I tr,,ou zgoraj desno)' Je nadnaravne

I velikosti in se zato zdi 5e bolj srhljiva'

I or" ru upodobitev svetoPisemskega

I preroka Mojzesa, ki sedi Pred nami

I na nizkem podstavku' Ujeli smo 9a

I v trenutku. Pravkarje prejel deset

I nozjin zapovedi, kijih stiska Pod

I pazduho svoje moine roke' Njegovo

I telo je ujeto med dvema trenutkoma'

I M"d ,itournjem in zatrto zeljo,

I Ou Oi vstal. Uietjevtrenutku, ko

I je zagledal svoje ljudstvo med

I izvalanjem Poganskega obreda'

Njegov obraz je me5anica modrosti,

premi5ljenosti in straianske jeze'Ta

motiv imenujemo terlblrtd' eeprav

je izklesano telo statiino, s svojim

izrazomo2ivi. Avtor Mojzesa je, kakor

so ga 2e v njegovem iasu imenovali,

veliki Michelangelo. Kiparjev vpliv je

bil tako moian, da so tudi njegove

nedokoniane kipe oznaiili za umetniSka

dela. Z nedokonianostjo umetni5kega

dela se je par stoletij pozneje ukvarjal

Auguste Rodin, francoski kiPar iz

devetnajstega stoletja. Michelangelovo

ustvarjalno naielo nedokontanega, ki

je bilo verjetno bolj stiska s iasom kot

zavestna odloiitev, je Rodin opisal z

izrazom non finito - nedokoniano' Z

igranjem s povrSinami svojih skulptur

je Rodin nedokoniano PriPeljal do

konianega.

Tud.I nedokoncana dela velikega

Michelangela so umelniska de1a Na

foto graflji i e marmorna sku-lptura
Rondaninijeva Pleta, ki io je

Michelangelo lzdelova,l od leta 1552 do

zadnjih dni svojega Zlvlienja, leta 1564 )

\trb
2146 granltnjh kock z napisiie spomenik proti ra'sizmu
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Tudi Auguste Rodin se je ukvarjal

zZivostlo kiparskega medija. Non

finito pri Rodinu pomenizavestno

odloaitev, da bo nekaj na kipu

ostalo nedokondano. Viasih v glini
puiia odtis svoje roke. Zrazgibano
povriino kipa se igra s svetlobo, ki

se zaradi nejasnosti in zabrisanosti

viasih zdi, da je 2iv. Vse to so

znaiilnosti ekspresivne poteze, ki

naj bi izr alala dustveno stanje. Eno

od najpomembnejiih Rodinovih

del so Meiiani Calaisa iz obdobja
1884-1889. Skupina iestih moikih
iz brona je na trg postavljena

brez podstavka. Podstavekje v

devetnajstem stoletju veljal za

kljutnega pri javnih postavitvah,

saj bl se brez njega kipi v prostoru
>izgubili<. Plinta - nizka ploiia,
na kateri stojijo skulpture, njihovo
sporotilo povzdigne in ga naredi

monumentalnega. Rodin je bronasto
gmoto spustil na tla, med ljudi,za
katere je bila tudi narejena. Delo je

bilo namrei naroiilo mesta Calais, da bi
se spominjali na prav poseben dogodek
Med angleiko-francosko stoletno vojno
je angle5ki kralj pozval mesto, naj mu

Sest najvplivnejiih moZ preda kljui
in bo prenehal oblegati mesto.Ti so

to storili in z njihovim Zrtvovanjem je

bilo mesto reieno.

Rodinovo delo MeBda,ni Calaisa predEtavlja Best moz iz brona, ki stojUo na ileh. To
niso ved ideaJizirani junaki, temved navadn:i ljudje.
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V dvajsetem stoletju seje skulptura

zaiela radikalno osvobajati

svojih prepritanj, kakSna naj bi

bila. Pozorneje zadne spremljati

najnovejio tehnologijo novega

stoletja in opazi, da se pojavi

industrijsko izdelan predmet. Roka

delavca izgine, zamenjajo jo stroji in
mnoZidna produkc'rja. Skulptura noie
zaostajati za najnovejiimi trendi in

poskusi postati eden izmed najbolj
uporabljenih predmetov. Po tiho se

namrei boji, da je zastarela in za v
pokoj, obenem bi bila pa tudi sama

rada relevantna. Rada bi govorila jezik

novega stoletjal Njene pomisleke posluSa

francoski umetnik Marcel Duchamp
in leta 1917 razstavi obitajen pisoar, ki

je za 90 stopinj zasukan in podpisan.

Skulptura je zadovoljna, obiinstvo pa

zgrdeno. Fontana je namrei toino
to - moikiWC. ki se uporablja v javnih

stranisaih. S tem. ko umetnik umetnino
podpiSe in jo postavi v galerijo, se ta

avtomatsko spremeni v umetniSko

delo. Pri tem n! pomembng kaj je.

Takemu delu pravimo ready-made.

Najveikrat je provokacija.

Ducharnp seje iz Pariza med prvo
svetovno vojno preselil v New York.
Ta,rn je leta 1916 soustanovil Drustvo
neodvisnih umetnikov, ki je prirejalo
vsakoletne razstave avantgardne
umetnosti. Bistveno pri ava,ntgardi
je to, da si ZeIi uj.ti olilrrom irl
predpostavkam tega, kaj je umetnost.
Kiparji, slikarji in pisateui v avaJrtgardi
Zelijo presedi meje s svojim delom.
Na razstavi leta I99? so se odlodili,
da 1a,hko na njej sodelqje vsak. Ko je
Duchamp p4javil Fontano s podpisom
R. Mutt, so delo zavrnili.
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Ce Duchampova Fontana Podira vse

meje in okvirje, pa llya Kabakov

ustvari zgodbo, ki ga dobesedno

izstreli z Zemlje. Delo Clovelc ki
je poletel na luno iz svojega

stanovanja je primer i nstal aciiske

u m et n osti iz leta 1 984. lzr az

i nstal acijska umetnost se uporablja

za opis velikih konstrukcij, narejenih

iz razliinih materialov ki so pogosto

zasnovane za doloteno mesto ali Pa

so na tistem mestu samo zaiasno.

Umetni5ka dela instalacij (vtasih tudi

>okolja<) so pogosto razpotegnjena tez

celo sobo ali galerijski prostor. Gledalec

skoznje hodi, da v celoti vidi in izkusi

delo. Nekatere instalacije so zasnovane

preprosto, druge so bolj zapletene ali

krhke - lahko jih vidimo le z enega

konca vrat in jih moramo nekako najti'

Od gledalca torej zahtevajo pozornost

in subtilnost. lnstalacijska umetnost se

od kiparstva ali drugih tradicionalnih

umetniiklh oblik razlikuje v tem, da

gre za popolno enotno izkuinjo v

prostoru. Njeni deltki so med seboj

vsebinsko in oblikovno Povezani,

ceprav se pogosto ne dr2ijo in so

med seboj fiziino loieni. Poudarek

pri instalacijah je to, kako gledalec

do2ivlja delo, in Zelja, da mu

zagotovimo intenzivno izkuinjo.

I
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Delo je bilo prvit postavljeno v

umetnikovem ateueju v Moskvi.

Gledalec je leta lgB4vstopil skozi

ena sama vrata in bil povabljen k

ogledu lotenih prostorov - kockastih

prostorov ki so zbiti skupaj iz lesenih

ploii. Samo v en prostor se ni dalo

vstopiti in ga je bilo treba pogledati

skozi razpoke v vratih, ki so bila slabo

zbita skupaj. Delo pripoveduje zgodbo

o tem, kako je eden od stanovalcev

zgradil katapultu podobno napravo,

kije bila tako motna, da ga je skozi

streho izstrelila v vesolje. Tja je potoval z

moinimi tokovi energije. Ob instalacijije

priloZeno besedilo, ki vsebuje pripoved

treh ljudi - njegovih sostanovalcev. Ko

sedaj pogledamo skozi razpoko v vratih,

v sobi ie vedno vidimo kozmonavtski

katapult, ogromno, zevajoio luknjo

v Stropu prostora ter znanstvene

risbe in diagrame, ki delujejo kot

nekakini natrti. Nalepljeni so na steno

v nekaKen kaos skupaj s sovjetskimi

plakati, tapetami, vsakdanjimi

predmeti. Besedilo pojasnjuje, da so

kmalu po tem, ko je mo5ki odletel v

orbito, pri5le oblasti in zaklenile sobo.
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Zgodb kiparstva je veliko. Ene sli5imo, drugih niti vidimo ne. A to 5e ne pomeni, da ne obstajajo. Dokler obstajajo junaki, WC-ji,
izleti na Luno in maitoba, bomo vedno lahko raiunali na skulpturo, da nam pokaie tisto, iesar sami ne opazimo. ln vedno
bomo lahko radunali na kiparje, da bodo upodabljali in zapisovali pomembne zgodbe njihovega iasa.

.:. 1 r'-:.., ,.

drugega, kot marljiv ustvarjalec.
Nenehno taka na nove priloZnosti,

da ovekoveti pomembno misel, jo
materializira in spremeni v trajno
podobo, ki nam bo vedno ohranjala
spomine. Nenehno se sredujemo
s kiparstvom. V parkih in na trgih
gledamo spomenike, v galerijah

opazujemo nove stvaritve, v muzejih
obiudujemo spretnost in znanje na5ih
prednikov. Tudi v naii zgodovini je
kiparstvo moino prisotno. Baroini
vodnjaki, kotje Vodnjaktreh rek
kiparja Francesca Robbe na Mestnem
trgu v Ljubljani, nas opominjajo na
na5o preteklost. Blk kiparja Janeza

Bolj ke, ki stoji pred ljubljanskim
Zivalskim vrtom, nas navduiuje s svojo

mogofnostjo, spomenik v Kranju, ki
ga je izdelal kipar Franiiiek Smerdu,
pa je upodobil veliiino naSega
pesnika Franceta Preierna. Tem

stvaritvam se pridruZujejo 5e mnoge
Prikazujejo pomembne osebnosti in
dogodke, pa tudi pomembna znanja
in spretnosti, ki so sejih kiparji skozi
zgodovino utili, jih razvijali, izumljali
in uporabljali.

Znamenitibik Pred vhodom I

v ZOO Liubljana ',

France Prederen v Kranju

Vodnjak treh kraniskih rekje
eden najboli znanih sPomenikov
barodne Ljubljane.

n!.rr
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Ustvarjalnosti, znanja in tehnologije
se kiparji utijo na Akademijiza likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Na

Oddelku za Kiparstvo se uiijo celoten
spekter znanj, ki so pomembna za

razvoj stroke. Tehniino znanje, kot so

klesanje kamna, vlivanje kovine,
izdelava keramike in mnoga
druga, je pospremljeno z dobrim
poznavanjem zgodovine in teorije
likovneumetnosti.Ustvarjalnost I

in umetniika svoboda pa je
najpomembnejia kvaliteta

.:' Kiparstvo je la,tJko tudi izjernno
donosen posel. kar, dokazuje
najdrazji 5e ziveci kipar na
sveiu cleff Koons, eden najboij
kontroverznih sodobnih
umetnikov Delo iz nerjaveaega
jekla z naslovomzaiec (Rabbit)
naj bi bilo prodano za gl milijonov
dolarjev. KaI pet Koonsovih del
naj bi bilo dr,azjih od 30 mltuonov
dola4ev.

cleffKoonsje znan po delih, kot so svetledi
jekleni ba,loni v obliki Ziva,li.
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umetnost - art

kultura - culture

kiparstvo - sculPture

arhitektura - architecture

antidna Grdija - Ancient Greece

staro$r5ko - Ancient Greek

ozemlje - a territorY

marmor - marble

ruda - ore

bron - bronze

oblikovanje - design

trpeien - long lasting

izdelovati - to Produce
kip - a statue

bo$ - God

bo$inja - Goddess

cenjeno - valued

primerek - an examPle

arheolo$ - an archaeologist

ribi6 - a fisherman

ribi5ka mreia - a fishing net

spektakularno - sPectacu lar

najdba - a finding

Pozejdon z rta Artemizij -
the Artemision Bronze

Bronasta bojevnika - the Riace Warriors

Zcrnt

ln some parts of the territory of Ancient Greece there was a lot of marble. Furthermore, the extraction of ore needed for

the production of bronze was also quite simple. Because it is easy to work with marble and bronze and they are also long

tasting, these were the materials commonly used when designing the sculptures of Gods and Goddesses'

Which of the following are Greek Gods and Goddesses? Circle them'

Aphnolnc
Ponidon krhenq

" Tbe1a

The Ancient Greek art had influenced the cultures of many countries around the world, especially in sculpture and

architecture. Ancient Greeks used bronze for crafting large statues. Since bronze had no real value, very few artefacts have

remained from the past. However, in the last few years there have been some spectacular findings by archaeologist and

fishermen who caught various statues in their fishing nets. such sculptures are the statue of Poseidon recovered from the sea

offCape Artemision and the Riace bronzes also called the RiaceWarriors found in the sea near Riace, Ca abrla rn southern ltaly'

Do you recognize the above-mentioned statues? circle the correct pictures.
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umetnost - die Kunst

kultura - die Kultur

kiparstvo - die Bildhauerei

arhitektura - die Architektur
antidna Griija - das antike Grichenland
staro{r6ko - altgriechisch

ozemlie - das Gebiet

marmor - der Marmor

ruda - das Erz

bron - die Bronze

oblikovanje - die Gestaltung
trpeien - langlebig

izdelovati - herstellen

kip - die Statue

bo$ - der Gott
bo{inja - die Gottin
cenjeno - geschiitzt
primerek - das Exemplar

arheolo$ - der ArchSologe
ribi6 - der Fischer

ribi5ka mreia - das Fischernetz

spektakularno - spektakuldr

najdba - der Fund

Pozejdon z rta Artemizu (tudi Zeus) -
Poseidon vom Kap Artemision

Bronasta bojevnika - die Bronzekrieger

ftrhene

Marmor und Bronze sind leicht zu gestalten und sehr langlebig, deshalb verwendeten sie die alten Griechen, um groBe
Statuen von Gottern und Gottinnen herzustellen. Einige Gebiete des antiken Griechenlands waren sehr reich an Marmor
und die Gewinnung von Bronzeerz war ziemlich einfach.

Welche der folgenden sind griechische Gotter und Gottinnen? Kreise sie ein.
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Ryhnoditt Poseidon

Tar,ya 
'' Ho\a ,

Zornt

Die Kunst des alten Griechenlands hat die Kultur Meler L6nder auf der ganzen Welt stark beeinfluss! insbesondere in der
Bildhauerei und Architektur. F0r die Herstellung groBer Statuen wurde Bronze verwendet. Sie wurde aber nicht besonders
geschdtzt, so dass nur wenige Exemplare erhalten sind. ln den letzten jahren haben jedoch Archdologen und Fischer mit
Fischernetzen einige spektakuldre Funde entdecld, wie z B. Poseidon vom Kap Artemision und die Bronzekrieger von Riace.

Erkennst du die auf den Bildern erwdhnten Statuen? lfteise sie ein.
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Kdo ie avtor kiPa Bif, ki stoii

pr"i guuSrnskim 200'

Janez Boljka'

Francesco Robba'

Franiiiek Smerdu'

Jakov Brdar'

Pre6rtaj vsiljivca.

lme in priimek ueselo$olca:!:::p+ir':i prei.rkalr la: g* p*:*iji l'r'* a:61*;:i*?:

Vesela iola, Mladinska knjiga ZaloZba, Slovenska 29,

1000 Ljubljana, s PriPisom il{* j"i=

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov) Podatke naj

podpiSe eden od starlev oziroma skrbnikov, ki s podpisom dovoljuje, da jih

posredujes in sodelujei v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori

bomo ?. aprile ?E:: izZrebali nekaj sreineiev, ki jih iakajo nagrade lmena

nagrajencev bodo v tednu dni po Zrebanju objavljena na wwui,veseias*i*

kjer so objavljena tudi pravila nagradnih igen

Naslov:

Podpis star5a: .........

Razred: 4.-6. ;; ;,;;;,;

al Skulptura.

b| Artefakt.

cl Mala plastika.

dl objekt.

klasiineqa grikega kanona'

instalaciiske umetnosti'

monumentalne Plastike'

abstrahirane Podobe'

nihrhru"b u'ilueu ni b$a q) hr'h$ia"

$)lt r'rhlthr) ot tila,uot, t ,Ar*oy^
p Wpr,6hud[ -6t 6,,it #;q

ddrunitrrQne^'

Driiali ne drii?

Eden od najstarejiih
primerov male plastike,

kiso jih kdaj odkrili, je

izklesan iz mamutovega

okla. Naili so ga v jami

stadel v spaniji.
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lzvirni Metalec diska v bronu se je ohranil
in je na ogled v umetnostni galeriji.
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0rii ali ne drii?

NewYor6lti kiP svobode

ie primer ""

rru ReSt uiruo Por.

i4xa;o rE rtPt NAGRADE.

al Neandertalteva PiSial'

h| Trojanovsteber.

c! Stol z mastjo.

d) Lowenmensch.


