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Ko postopamo po ulicah ali hitimo na vlak, na poti sredamo

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

vdasih zdi, kot da je okamnela v dasu. Skulpture iSdejo trenutek,

v katerem lahkozamrznetlo, da bodo mimoidodim razkrile

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

priSepetava, obuja spomin ali mit pretekte$a obdobja.
Mo{oce se tudi laZe, si izmi5tjuje ati pa je $ospodic Ze od5et in

gia ne poznamo. Kiparstvo je eden izmed nadinov, kako smo

ljudje svoji minljivosti navktjub obdrZati pravtjice, te$ende,

politicno propa$ando in s tem obdutek pripadnosti do

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

dimenzij 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 razlikge od okraska?'

:ll li
,i ii
tt

@4r



ffiffi

ffi
w
it 'i{ipl"'tj#dt*

Kiparstvo je veja 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 - iasovnosti. 5 tem

ne mislimo sposobnosti merjenja ur in

minut v dnevu, temvei to, da

predmetu -objektu - pridajamo

dodaten pomen, ki sega onkraj fiziine
zaznave - subjekt 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, kizaizraianje
uporabljajo le besede, smo zgodbe

zaieli ohranjati v kamnu, lesu, bronu,

mavcu, kot del arhitekture in z

vsakodnevnimi predmeti. S tem nismo

izkljutili tistih, ki niso znali brati, temvei

smo z upodabljanjem podob zgodbe

Sirili onkraj poznanja jezika in pisave. S

skulpturo, segajoio vei deset metrov

v nebo, je dlovek na primer oznaiil, da

temu teritorUu vlada ta in ta kralj ali pa

da tukaj verjamejo v tega in tega boga.

Na fotografJije delo umetnice Loulse Bourgeois, ki
stoji v Otavi, glawnem mestu Kanade. Skulptura z
naslovom Maman, ki prikazuje mamo paikovko z

52 jajdeci, je med najvedjlmi skulptura,rni na svetu,
v visino merl dobrih I m.
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Deio z naslovom Krdelo (1969) - Beuysove znamerfte sanke -ie i1ustracija umetnikove
pripovedi o Tatarih, ki so ga resili. Volksvra,€inov al'tobus ie znak protivoinjh
demonstracij tistega obdobja, ki gaje avbor poveza,l z lastnimi dustvi ob spopadjh.
Dodanihje dvajset sani, ki so opretnljene z redml, ki se umetniku zdijo nuine za
prezivetje katastrofa,Ine nesrede. Bus pravzaprav ne vlede sani, a,mpak ga te zapusdaio.
S tem so sani prika,zane kot sa,mostojna mlsleda bitja, ki se odpravuaio v dilt'ino, da bi
pomagale tistim, ki potrebujejo pomod.

?$-dlr" - :sneti &, lu$ncs$t

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 ga je umetnik

Joseph Beuys. Pa vendar se tu njegova

zgodba ne konta! Zgodil seje iudei!
Skupina nomadskih Tatarov, turikega

ljudstva, ki Zivi predvsem v Sibiriji in

Rusiji, ga je naila in poskrbela zanj. Tatari

so ranjenca poloZili na sani ter ga oviliv
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. Skulpture iz filca, masti in sani

ter celo umetnikov klobuk, kije 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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Artefakti so predmeti, ki dokazujejo
tloveiko 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
Zivela in kak5ne spretnostije 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, ieprav so kljutni podatki o
celoti izgubljeni.

Tudi 6O.0O0 tet stara plFda,t iz Dt{ih
bab v Slovenuije a;ptefakt. Je edina
odkrita piSda,l na svetu, kijoje izdela.l
neanderta,lec, odkritje pa potrjuje, daje bil
nearrderta,lec popolnoma razvito duhowto
bitje, zmozno prefnjenega umetniFkega
ustvarjanja, kot je glasba.

Najstarejii primeri kiparstva so
predvsem majhni. S poimenova_
njem mala plasflka oznatujemo
manjie kipe, ki so praviloma v
notranjih prostorih. Kipci imajo
lahko tudi dodatno uporabno
vrednost, to so npr. sveinik, piiial,
obteiilnik papirja ... So manjiih
dimenzij in jih lahko prenaiamo
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 Nemtiji
leta 1939 in je bil izklesan iz
mamutovega okla. lmenuje
se Liiwenmensch (nemjko za
>tloveiki lev<), visok je pribliZno
30,5 centimetra in prikazuje
tloveiko figurozmaijim
obrazom. Arheologi so ocenili,
da je rezbarjenje kipca z uporabo
preprostega orodja iz kremena
verjetno trajalo vei kot 350 ur. Ker
so plemena tistega tasa Zivela na
robu preiivetja, tas, porabljen za
izdelavo predmeta, ka2e, 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.

Kipec Lowenmensch so nas]l vjaini
Hohtenstein-stadel v Nemdiji teia 1959 in je bil
izklesan iz mamutovega okla.
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odkritja paleolitskih skulptur so

arheologe pripeljala do prepriianja,

da je bil zgodnji Homo saPiens

sposoben abstrakcije in ustvarjanja

simbolne umetnosti. Ab strahirana

podoba je tista, ki ji je nekaj odvzeto,

je poenostavljena, ohrani samo

bistvene informacije, ki nas laije

vodijo do sporoiila. eloveiki lev

sedaj poiivajoie zeha v neki vitrini

ulmskega muzeja v Nemiiji. KiPec

je izdelal tlovek, pa vendar se ni

zavedal, da ustvarja umetniSko delo.

Umetnina s svojo formo oz' obliko

pripoveduje o svetu. Pri artefaktih

pogosto ne moremo vedeti, kakSno

vlogo so igrali. Teiko je vedeti, iemu

so bili v resnici namenjeni - so bili delci

pohiStva, verskih obredov, okrasje ali

nekak5en lepie izdelan kroZnik.Ta

nedolotljivost pa je tudi vsebina

dela naiega pilota umetnika. Vpraial

se je, kaj je to umetnost. Ali smo vsi

umetniki? Alije lahko vsakdo kiPar?

Rimski dodekaedri so zelo skriwnostni
votli predmeti iz brona in kamna.
Do sedaj je bjlo naidenjh okoli lOO

predmetov, ki po obliki spominiaio na
geometdjski Uk dodekaeder. Za sl'axe
F,imlaneje zelo nenavadno, da niso
nikjer pustili omembe o tovrstnih
predmetih.

Nekateri predmete obral'navaio kot
vojno orozje, drugi nami€lrjeio, da, imajo
verski ali astt"onomski namen, sai je
bilo veliko teh predmetov naidenih v
templjih. Lahao bi bili tudi svednikl all
otroske igrade. Kaj pa se tebi zdi naibolj
verjetno?

?irl,r&tolriltfft&e
Lahko bi rekli, da je kiP 2e od nekdaj

zv ezan z zgodbo. V mnogih kultu rah

in mitologijah je ravno skulPtura

nekak5en prednik tloveka. V inkovski

mitologijije vrhovni bog Virakoia
(Viracocha) oblikoval ljudi iz 9line, ko

je drugii poskusil ustvariti Ziva bitja.

V nordijski kulturi pa verjamejo, da so

ljudje narejeni iz peska, ki se nahaja

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

pripisan. Kako upodobiti telo, ki

skorajda diha? Ali mora biti. to telo do

potankosti zmod eli ra no, obli kovano

alije lahko narejen malo Po svoje,

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

skulpture - je to 5e vedno skulptura?

r[ehnikr'v@pqrruoehrr,

Za hipec se preselimo nazaj, tja, kjer se

zdi, da se je vse zaielo. !-Etevteri, 30

ki I ometrov sevenaliiliod no od Aten,

jej.nel svojo delavnico eden izmed

hajznamenitejSih grikih kiparjev. Miron

je iivel med letoma 470-440 pr. n' it.
in ustvarjal prete2no iz brona. Z2elezno

dobo se je pojavila uporaba Zeleznih

zlitin. Med njimi je tudi bron, ki so 9a

antiini umetniki zaieli uporabljati

za svoje skulpture, saj je omogoial

bolj razgibane in dinamitne oblike

upodabljanja kot kamen. Da je Miron

lahko delal zlelezno 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 kanaliki, po katerih so nato

G H ' oooo

Postopki tehnike izgjnulega voska

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.

filinrsrue$ fftdftf{c, disftitu

Je eno najbolj znanih del antiinega

kiparja Mirona . Prostostoieta obla

plastika oziroma kiP, ki uPodablja

mladega atleta v gibanju, prikazuje
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fasadi se razprostira 2500 reliefnih
prizorov - kiparskih podob, ki so z ene
strani oblikovane tridimenzionalno,
z druge pa se drZijo arhitekture. Gre

zatriumfalni steber.To pomeni, da
prikazuje zmago. Natantneje, dva
zmagovita pohoda cesarja Trajana proti
Dakljcem iz let 101-102 in 105-106 n. 5t.

fitr
5il4fneru".rc,

I

Trajanov steber ima svojo funkcijo in
je primer spomenika.fo je postavitev
v javnem prostoru, ki jo 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. Viasih 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 pravidnega, usmiljenega,
zmernega in zadrZanega. Ne omenja
krvavih bitk, ki so se dogajale z

osvaja njem teritorijev. Steber je
zasnovan kot prikaz 5irjenja 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
reiiteljev, navadnih ljudi.

Izvi?ni l"{eta,lec diska se v bronu ni
ohranll, poznamo pa ved kot
20 marmornih rimskjh kopU.

v iasu zamrznjen trenutek, preden
disk odleti iz atletove roke. V tej drii
se stikata konec zamaha in zaietek
samega meta. To daje kipu posebno
razgibanost in dinamiinost telesa, da
so celo takratni atleti verjeli, da bo kip
oZivel. Metalca diska uvr5iam o v klasitni
griki kanon - to so pravila oblikovanja,
pri katerih je bilo iloveiko telo
izhodiSie za preutevanje razmerij med
telesnimideli. Grki so bili prepritani,
da se je treba izogniti nepravilnostim
iz narave ter z uravnoteZeno simetrijo
in pravilnimi razmerji podati duievno
lepoto. Olimpijski 5portniki so veljaliza
tak primer.

ry';fffi$ $$e${pfnri;

Kaj bolje govori zgodbo kot kaka ura
ali dve, ujeti na filmskem traku? Na
podoben naiin so razmiiljali v antitnem
Rimu, ko so Zeleli prikazati slavnostno
osvajanje dakijskih drZav cesarja
Trajana. Le da so biliza video 5e malo
prezgodnji. Leta i 1 3 n. 5t. je rimski senat
na enem osrednjih trgov v antiinem
Rimu postavil kiparski primer zgodnjega
poskusa pripovedovanja mita na
podlagi resniinih dogodkov. Gre za tako
imenovaniTrajanov steber - 30 metrov
visoko arhitekturno gmoto, v katerije
stopniSie, ki vodi do vrha. Na njegovi

Trs,janov steber (detail)

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

spominja mo? Mora mo za izkazov anje
spoStovanja 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't 993 skupaj s

Studenti umetnosti postavil

Zna^meniti neviryorski Kj o s\
znane primere m"""-";r;fi:;!ezagotovo sodi med naibou

Trajanov steber
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Sestavili so seznam vseh judovskih

pokopali5i, ki so obstajala pred drugo

svetovno vojno in med nacistitnim

preganjanjem Judov. lmena pokopaliii

so nato vklesali na sPodnjo stran

granitnih kock, s katerimije tlakovana

pot, ki vodi do gradu Saarbrucken, ki

je bil sedeZ drZavnega parlamenta'Vet

mesecev so ponoti na skrivaj zamenjevali

originalne kamne, dokler ni bilo na mestu

delo ni bilo naroteno in

je 5lo za ilegalen Poseg

v javni prostor, so trg

kmalu preimen ovali v >Trg

nevidnega sPomenika<.

gh$laLl ti€neaff&!,

Grika kiparska tradicija se je

skozi antiini Rim Prenesla

v 15. in 16. stoletje naSega

Stetja. Ker Pa se originalne

skulpture in drugi doku-

menti niso v celoti ohranili

v vmesnih lB00 letih, so si

v ren esansi zamislili svojo

zgodbo antike, ki je Postala

temelj umetnosti, znanosti

in filozofije. Greza PrePorod

(prevod besede renesansa) antiinega

znanja, ki so ga zmeiali s kr5tanstvom iz

srednjega veka. ldeal renesantne misel-

nostije bila duia, ki se poskuia dvigniti

nad nepopoln materialni svet. Ko so v

renesansi raziskovalci odkrivali in izkopa-

vali antidne umetnine, so bili prepriiani,

da so bile grike antiine skulpture bele in

iz marmorja.V resnici pa so zaradi iasa

in vremenskih razmer pobledele' Ko so

nastale, so bile polikromirane - pobarva-

nezZivimi barvami'

Center zgodnje renesanse kot unetnostnega
sloga,, ki navdlh drpajz a,ntike, so bile

Fi'Ience, na,to pa seje slog razsidl 5e na

dru€la pomembna mesta v ItaIJi' V tem

obdobiu so loxa,lne vlade mest veliko vla'€lale

v kiparstvo. Med naibou znana imena

renesandnih kipadev sodiio Leona'rdo da

Vinci, Donatello in Michelangeto, kiie avbor

Mqizesa, na fotografiji.

2146 granitnih kock z napisi je spomenik protl rasizmu

vseh 2146 kamnov z naPlqi'eePrav

lll$in€t
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Naslednje delo omenjamo zaradi

iivosti skulPture, ki se ne kaZe vet

v napetosti miiic, temvei v izrazu

obraza. Gledamo 2,35 metra visoko

belo marmorno sedeio figuro

(slika zgoraj desno). Je nadnaravne

velikosti in se zato zdi 5e bolj srhljiva'

Gre za upodobitev svetopisemskega

preroka Mojzesa, ki sedi Pred nami

na nizkem Podstavku. Ujeli smo ga

v trenutku. Pravkar je prejel deset

boZjih zaPovedi, ki jih stiska Pod

pazduho svoje motne roke. Njegovo

telo je ujeto med dvema trenutkoma'

Med mirovanjem in zatrto Zeljo,

da bi vstal. Ujetje v trenutku, ko

je zagledal svoje ljudstvo med

izvajanjem Poganskega obreda'

Njegov obraz je meSanica modrosti,

premi5ljenosti in stra5anske jeze' Ta

motiv imenuje mo terribilita' Ceprav

je izklesano telo statiino, s svojim

izrazom oZivi. Avtor Mojzesa je, kakor

so ga Ze v njegovem iasu imenovali,

veliki Michelangelo. Kiparjev vpliv je

bil tako moian, da so tudi njegove

nedokontane kipe oznaiili za umetniSka

dela. Z nedokonianostjo umetni5kega

dela se je par stoletij pozneje ukvarjal

Auguste Rodin, francoski kiPar iz

devetnajstega stoletja' Michelangelovo

ustvarjalno natelo nedokontanega, ki

je bilo verjetno bolj stiska s iasom kot

zavestna odloiitev, je Rodin opisal z

izrazom non finito - nedokoniano' Z

igranjem s povriinami svojih skulptur

je Rodin nedokontano PriPeljal do

kontanega.

Tudi ned.okondana dela velikega
Michelangela so umetniska dela' Na

fotografiii ie marmorna skulptura
Rondaninlieva Piete,, ki jo Je

Michelangelo izdeloval od teta 1552 do

zadnjih dTli svojega Zlvlienia, leta 1564
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Tudi Auguste Rodin se je ukvarjal

z Zivostjo kiparskega medija. Non

finito pri Rodinu pomeni zavestno

odlotitev, da bo nekaj na kipu

ostalo nedokoniano. Viasih v glini

puita odtis svoje roke. Zrazgibano

povriino kipa se igra s svetlobo, ki

se zaradi nejasnosti in zabrisanosti

vtasih zdi, da je Ziv. Vse to so

znaiilnosti ekspresivne poteze, ki

naj bi izra2ala tustveno stanje. Eno

od najpomembnejiih Rodinovih

del so Meiiani Calaisa iz obdobja

1884-1889. Skupina Sestih moSkih

iz brona je na trg postavljena

brez podstavka. Podstavekje v

devetnajstem stoletju veljal za

kljutnega pri javnih postavitvah,

saj bi se brez njega kipi v prostoru

>izgubili<. PIinta - nizka ploita,
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 angleiki kralj pozval mesto, naj mu

iest najvplivnej5ih moZ preda kljui
in bo prenehal oblegati mesto.Ti so

to storili in z njihovim Zrtvovanjem je

bilo mesto reieno.

Rodinovo delo Mesdanl Ca,laisa predstavlja Sest moz iz brona, ki stojijo na tleh. To

niso ved idea.lizirani junaki, temved navadni ljudje.

9cmre. [o nrr, llJg ahruiim,,
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V dvajsetem stoletju se je skulptura

zatela radikalno osvobajati

svojih prepriianj, kakina naj bi

bila. Pozorneje zaine spremljati

najnovejSo tehnologijo novega

stoletja in opazi, da se pojavi

industrijsko izdelan predmet. Roka

delavca izgine, zamenjajo jo stroji in

mnoiitna produkcija. Skulptura note
zaostajati za najnovejiimi trendi in

poskusi postati eden izmed najbolj

uporabljenih predmetov. Po tiho se

namrec boji, da je zastarela in za v

pokoj, obenem bi bila pa tudi sama

rada relevantna. Rada bi govorila jezik

novega stoletja! Njene pomisleke posluia

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

jeza 90 stopinj zasukan in podpisan.

Skulptura je zadovoljna, obiinstvo pa

zgroleno. Fontana je namrei toino
to - moSkiWC, ki se uporablja v javnih

strani5dih. S tem, ko umetnik umetnino

podpi5e in jo postavi v galerijo, se ta

avtomatsko spremeni v umetniSko

delo. Pri tem ni pomembno, kajje.

Takemu delu pravimo ready-made.

Najveikrat je provokacija.

Duchamp se je 1z PaJiza med prvo
svetovno vojno preselil v New York.
Ta,rn je leta 1916 soustanovil Drustvo
neodvisnih umetnikov, ki je prireja,lo
vsakoletne razstave avantgardne
umetnosti. Bistveno pri avantgardi
je to. da si ZeLj uiti okviromln
predposta,vkam tega, kaj je umetnost.
Kiparji, slikaxji ill pisatelji v avantgardi
Zeljjo presedi meje s svojim delom.
Na razstavi leta 199? so se odlodili,
da lahko na njej sodeluje vsak. Ko je
Duchamp prjjavjl Fontano s podpisom
F,. Mutt, so delo zawrni-li.
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Ce DuchamPova Fontana Podira vse

meje in okvirje, Pa llYa Kabakov

ustvari zgodbo, ki ga dobesedno

izstreli z Zemlje. Delo Clovek, ki

je poletel na luno iz svojega

stanovanja je primer i nstalaciiske

u m etnosti iz lela 1 984. lzr az

in stalaciiska u metnost se uporablja

za opis velikih konstrukcij, narejenih

iz razliinih materialov, ki so pogosto

zasnovane za dolodeno mesto ali Pa

so na tistem mestu samo zaiasno.

UmetniSka 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. lnstalaciiska umetnost se

od kiparstva ali drugih tradicionalnih

umetniikih oblik razlikuje v tem, da

gre za popolno enotno izku5njo v

prostoru. Njeni deltki so med seboj

vsebinsko in oblikovno Povezani,

teprav se Pogosto ne driijo in so

med seboj fiziino loieni. Poudarek

pri instalacijah je to, kako gledalec

doZivlja delo, in 2elja, da mu

zagotovimo intenzivno izkuinjo'
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Delo je bilo Prvii Postavljeno v

umetnikovem ateljeju v Moskvi.

Gledalec je leta 1 984 vstopil skozi

ena sama vrata in bil Povabljen k

ogledu loienih prostorov - kockastih

prostorov, ki so zbiti skupaj iz lesenih

plo5i. Samo v en Prostor se ni dalo

hi ip, [A $ixsieqrtu
6 I CS

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 moina, 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

sedai pogledamo skozi razpoko v vratih,

v sobi 5e vedno vidimo kozmonavtski

katapult, ogromno, zevajoio luknjo

v stropu Prostora ter znanstvene

risbe in diagrame, ki delujejo kot

nekak5ni natrti. Nalepljeni so na steno

v nekak5en kaos skupaj s sovjetskimi

plakati, taPetami, vsakdanjimi

predmeti. Besedilo pojasnjuje, da so

kmalu po tem, ko je moikl odletel v

orbito, pri5le oblasti'in zaklenile sobo'
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Zgodb kiparstva je veliko. Ene sliiimo, drugih niti vidimo ne. A to se ne pomeni, da ne obstajajo. Dokler obstajajo junaki, wc-ji,
izleti na Luno in maiioba, bomo vedno lahko ratunali na skulpturo, da nam pokaze tisto, desar sami ne opazimo. ln vedno
bomo lahko raiunali na kiparje, da bodo upodabljali in zapisovali pomembne zgodbe njihovega iasa.

qqipr*g,4*
drugega, kot marljiv ustvarjalec.
Nenehno taka na nove prilo2nosti,
da ovekoveti pomembno misel, jo
materializira in spremeni v trajno
podobo, ki nam bo veino ohranjala
spomine. Nenehno se sretujemo
s kiparstvom. V parkih in na trgih
gledamo spomenike, v galerijah

Ustvarjalnosti, znanja in tehnologije
se kiparji uiijo na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Na

opazu1emo nove stvaritve, v muzejih
obdudujemo spretnost in znanje na5ih
prednikov. Tudi v naSi zgodovini je
kiparstvo moino prisotno. Barotni
vodnjaki, kot )e Vodnjak treh rek
kiparja Francesca Robbe na Mestnem
trgu v Ljubljani, nas opominjajo na
naSo preteklost. Blk kiparja Janeza
Boljke,ki stoji pred ljubljanskim
Zivalskim vrtom, nas navduiuje s svojo

mogocnostjo, spomenik v Kranju, ki
ga je izdelal kipar FrantiiekSmerdu,
pa je upodobil velidino naiega
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.

Vodqjak treh kranjskih rekje
eden najbolj znani.b spomenikov

v ZOO Ljubljana FranceprejerenvKranju j
t

barodne Ljubljane.vzooliubrJana i -----"vrf,eDslstlvN'innJu i barodneljr
'';
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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
likovne umetnosti. Ustva rja lnost
in umetniSka svoboda pa je
najpomembnejia kvaliteta
umetnika - kiparja.

{ Klparstvo je lahko tudl izjemno
donosen posel. ka-e dokazuje
najdrazji 5e Zivedi kipar na
svetu JeffKoons, eden najbou
kontroverzrrih sodobdh
umetnikov. Delo iz nerjavedega
jekla z naslovomZajec (Rabbit)
naj bi bi-1o prodano za gI mi]Uonov
dolarjev Kar pet Koonsovih del
naj bi bilo drazjilr od JO milgonov
dolarjev

JeffKoonsje znan po deljh, kot so svebledi
jekleni baloni v obliki zivati.

Znameniti blk Pred vhodom i
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umetnost - art

kultura - culture

kiparstvo - sculPture

arhitektura - a rchitectu re

anti6na Grdija - Ancient Greece

staro$r6ko - 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

ribiSka mreia - a fishing net

spektakularno - sPectacula r

najdba - a finding

Pozejdon z rta Artemiz'rj -
the Artemision Bronze

Bronasta bojevnika - the Riace Warriors

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

theproductionofbronzewasalsoquitesimple.BecauseitiseasytoworkwithmarbleandbronzeandtheyarealsoIong
lasting, 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'

Aphnolite
Poseidon ftrhenq

Tnrgn Tent

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

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

off cape Artemision and the Riace bronzes also called the Riace warriors found in the sea near Riace, Calabria in southern ltaly'

Doyourecognizetheabove-mentionedstatues?Circlethecorrectpictures'

ZA KULTUR0 l"ltADlH
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umetnost - die Kunst

kultura die Kultur

kiparstvo - die Bildhauerei

arhitektura - die Architektur
antidna Grdija - das antike Grichenland

staro$rSko - a ltg riech isch

ozemlje das Gebiet

marmor - der Marmor

ruda dasErz

bron die Bronze

oblikovanje - die Gestaltung

trpeien - langlebig

izdelovati - herstellen

kip - die Statue

bo$ - der Gott
bo$inja - die Gottin

cenjeno - geschdtzt

primerek - das Exemplar

arheolog - der Archdologe

ribi6 der Fischer

ribi5ka mreia - das Fischernetz

spektakularno - spekta ku liir
najdba - der Fund

Pozejdon z rta Artemizij (tudi Zeus) -
Poseidon vom Kap Artemislon

Bronasta bojevnika die Bronzekrieger
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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.

kyVnoditt" Potidon LoKi i ftthene

Tnr,ga Zttnt

Die Kunst des alten Griechenlands hat die Kultur vieler Ldnder auf der ganzen Welt stark beeinflusst, insbesondere in der
Bildhauerei und Architektur. Fur 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 spektakulire Funde entdeckt, wie z. B. Poseidon vom Kap Artemision und die Bronzekrieger von Riace.

Erkennst du die auf den Bildern erwiihnten Statuen? Kreise sie ein.

aria.a:
cd:

E:
..:o'
l,
N,

*

-' Fr-*
ii
i.,

i
fr xxrxxxI.xxrtr7f rxxliE Xxlq:Effi
:l

@
ll \l;,--.:

gl

..,,..' .'1.1ffi
(ENTER ZA KUTTURO I"]tAD H

XXXKXKTXX}TXXXXXSSKXXTSX


