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POVZETEK

Osrednja tema magistrske naloge je šivana risba, ki med seboj združuje tri
različna izrazna sredstva – šivanje, linijo in prostor. Omenjeni pojmi so
osnova praktičnega dela, hkrati pa predstavljajo izhodiščne točke
teoretičnega dela, ki je razdeljen na tri poglavja. Za boljše razumevanje je v
začetku najprej predstavljen in na grobo razčlenjen pojem šivane risbe.
Temu sledi prvo poglavje, kjer so predstavljeni pomen, funkcija in
umetnostno zgodovinski razvoj šivanja, ki ga obravnavamo kot zvrst
likovnega izražanja. Drugo poglavje obravnava linijo, ki se kot osnovna
likovna prvina v umetniških delih pojavi v vseh možnih oblikah. Teoretični
del zaključuje poglavje o prostoru, o popačenju prostora. Umetnik z
omenjenim popačenjem razgalja lastno dojemanje realnosti, hkrati pa
gledalcu omogoči vstop v njegov intimni likovni prostor. Teoretični del
naloge tako temelji na analizi, sintezi, komparaciji, vrednotenju in
interpretaciji različnih besedil, teorij in umetnostno zgodovinskih pregledov.
Magistrska naloga z naslovom napove vsebino praktičnega dela, ki je v
posebnem poglavju tudi podrobno opisan, razložen in podprt s fotografijami.
Gre za povsem osebno izpovedno likovno delo, ki temelji na razkolu doma
na pet različnih lokacij. Praktični del magistrske naloge je produkt podrobne
likovne analize posamezne hiše, ki jo sestavlja zbirka risb iz skicirke in pet
velikih šivanih risb na negrundirano nenapeto platno. Vse to pa predstavlja
simbolno restitucijo razklanega doma nazaj v celoto.

KLJUČNE BESEDE: šivanje, šivana risba, tapiserija, linija, prostor, likovni
prostor, perspektiva.

ABSTRACT

The main theme of this master’s thesis is a stitched drawing, which
combines three different expressive means – sewing, line and space. These
concepts are the basis for the practical part, and they also represent the
starting points for the theoretical part, which is divided into three chapters.
In order to get a better understanding, the concept of stitched drawing is
presented and roughly analysed in the beginning part. This is followed by
the first chapter, in which the meaning, function, as well as the artistic and
historical development of sewing, which we consider as a type of artistic
expression, are presented. The second chapter addresses the line, which
appears in various forms as a basic artistic element of artworks. The chapter
about space and the distortion of space concludes the theoretical part. With
this distortion, the artist reveals his own perception of reality, and at the
same time enables the spectator access to his intimate artistic space. The
theoretical part of the thesis is therefore based on analysis, synthesis,
comparison, evaluation and the interpretation of different texts, theories as
well as artistic and historical reviews. With its title, the master’s thesis
presents the content of the practical part, which is described in detail,
explained and backed up by photographs in a special chapter. It is a
completely personal confessional artwork, which is based on the division of
home into five different locations. The practical part of the master’s thesis is
a product of a detailed artistic analysis of a particular house, consisting of a
collection of sketch drawings and five large stitched drawings on a nonprimed non-tensioned canvas. All this represents a symbolic restitution of a
broken home into one whole.

KEY WORDS: sewing, stitched drawing, tapestry, line, space, artistic
space, perspective.
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1.

UVOD

»Pomen v umetnosti implicira zvezo z življenjskim okoljem in čut za
izpolnjenost, polnost, ne /…/ pojasnilo ali izmišljeno pripoved.« Ne gre za
to, da bi na podobo prenesli neko zgodbo, temveč je podoba tista, ki zgodbo
razkriva ali ne. (Pallasmaa, 2017, str. 73)
S tem v mislih sem se pri izbiri raziskovalnega problema, ki je v magistrski
nalogi razčlenjen in opisan, usmerila k lastnemu doživljanju bivanjskega
okolja ter raziskovanju njegovih vplivov na moje ustvarjanje. Ob spoznanju,
da je moj bivanjski prostor trenutno razklan na pet različnih lokacij, ki jih
dojemam kot dom, se je izluščila ideja o restituciji, ki jo lahko dosežem z
likovno analizo posameznih hiš v obliki risb zbranih v skicirki ter z
dolgotrajnim postopkom šivanja posamezne šivane risbe. Skozi lastno
ustvarjalno delo, ki osmišlja in usmerja moje misli, so se izoblikovale tri
glavne postavke – šiv oziroma šivanje, linija in prostor. Le-te hkrati
predstavljajo tri glavne lastnosti praktičnega dela ter tri poglavja, ki
sestavljajo teoretični del magistrske naloge.
V začetku teoretičnega dela je šivana risba jasno opredeljena ter na grobo
razčlenjena, saj predstavlja temelj celotnega raziskovanja magistrske
naloge.
Prvo in najobsežnejše poglavje je v celoti namenjeno šivu oziroma šivanju.
Pravzaprav se tradicionalno ženskemu opravilu posvečam z več zornih
kotov, ki jih oblikujem v dodatna podpoglavja. Šivanje, tkanje in vezenje
raziskujem kot medij ustvarjalne izraznosti, ki dandanes ne predstavlja
nobene anomalije v množici izraznih sredstev. Splošna opredelitev vloge in
pomena šivanja, tkanja in vezenja je bila skozi zgodovino vse do danes
logična poteza raziskovanja, ki pa ji sledi še krajši zgodovinski pregled z
izbranimi primeri. Celotno poglavje se zaključi z izborom desetih sodobnih
umetnikov, ki se med seboj popolnoma različno lotevajo šivanja oziroma
simbolnih razsežnosti, ki jih šivanje ponuja.
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V drugem poglavju je opredeljen pojem linije, ki se tako ali drugače pojavi v
vsakem umetniškem delu. Na primeru sedmih izbranih umetnikov in njihovih
del je mogoče vsaj delno nakazati, koliko različnih možnosti likovnega
izražanja umetniku ponuja tako osnovna likovna prvina kot je linija.
Tretje in zadnje poglavje teoretičnega dela sem posvetila prostoru. Pojem
je v poglavju opredeljen tako z realnega, kot tudi z likovnega vidika. Pri
raziskovanju likovnega prostora sem se usmerila v različno definiranje in
intimno umetnikovo dojemanje prostora, ki se v likovnih delih kaže kot
popolnoma drugačno od običajnega. Opisani umetniki so bili izbrani
predvsem zaradi inovativnega pristopa v načinu upodabljanja ali
opredeljevanja prostora, ki seveda ni samo fizični, temveč tudi mentalni in
emocionalni. Izbor umetnikov zajema primere iz zgodovine, predvsem
modernistične in sodobne umetnike, ki so s svojim ustvarjanjem pripomogli
k mojemu lastnemu dojemanju in ustvarjanju likovnega prostora, posledično
pa postali referenčni umetniki in ključni pri izvedbi praktičnega dela.
V zaključku sledi še poglavje praktičnega dela, v katerem je podrobno
opisan celoten proces likovnega ustvarjanja, vse od začetnih idej, odločitev,
do opredelitve in analize vseh mojih petih domov ter prenosa in dejanskega
šivanja risbe na negrundirano nenapeto platno.
Pri raziskovanju lastnega bivanjskega prostora in med izvedbo praktičnega
dela se nisem osredotočala na aktualnost magistrske naloge v didaktičnem
smislu, temveč sem se osredotočila na lastno ustvarjanje in način, kako to
tudi strokovno predstaviti.
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2.

ŠIVANA RISBA

Na pojem šivana risba se veže izvorno protislovje, neka dinamična dvojnost,
saj povezuje dve povsem različni oblikotvorni aktivnosti – šivanje in risanje.
Vsaka od teh je zaznamovana s specifičnimi likovnimi lastnostmi. Medtem
ko lahko risanje označimo kot spontano in neposredno izbiranje, izpuščanje,
odločanje in določanje oblikovnih karakteristik potez, postavljenih na papir,
pa šivanje asociiramo s povsem nasprotujočim dolgotrajnim, premišljenim
in meditativnim ustvarjalnim procesom.
Po besedah likovnega teoretika, dr. Jožefa Muhoviča, je risba »/…/ najbolj
neposreden in svež zapis umetnikove predstave oziroma slutnje o možni
vzpostavitvi smiselnega (likovnega) razmerja med človekom, prostorom in
svetom.« (Muhovič, 1992, str. 30) S tem v mislih postajajo očitne razlike
med risanjem in šivanjem vse manj pomembne, saj obe aktivnosti druži
intima umetniškega izražanja. Risba zabeleži avtorjevo spontano, zgoščeno
in intimno doživljanje sveta ter pojmovanje samega sebe, šivanje pa z
repetitivnim minimalnim gibanjem potisne avtorja nazaj v zamaknjeno tišino,
intimo.
Šivana risba je pravzaprav eden izmed mnogih izrazov, s katerimi lahko
označimo na blago všite motive. Med mnogimi poimenovanji, ki jih
uporabljamo, pa ne zasledimo nobenega, ki bi zares jasno definiral likovno
tehniko, katere končni rezultat je všita risba. Vezenina, na primer, je sicer
specifičen izraz, ki označuje z vezenjem narejen okrasni izdelek na tkanini,
vendar je definicija še vedno toliko splošna, da ne obrazloži, katera dela
dejansko zadeva in katera ne.
Z izrazom šivana risba v bistvu označujemo modaliteto risbe, saj se risbe
med seboj razlikujejo po likovni tehniki, po namenu, vsebini in izrazu. Šivana
risba označuje specifično sredstvo oziroma tehniko, ki je bila uporabljena
za njeno realizacijo. Razlikujemo še druge risbe, na primer risbe s
svinčnikom, z ogljem, s kredo, peresom, trstiko, flomastrom, čopičem itd.
Rišemo lahko z mnogimi sredstvi in na skoraj vse podlage.
3

Potemtakem šivano risbo definirajo tri med seboj popolnoma prepletene
postavke –šiv oziroma šivanje, linija in prostor.
Ko govorimo o risbi, lahko linijo definiramo v smislu oblikotvorne poteze,
postavljene na papir.

Ko pa opredeljujemo lastnosti šivanja, pa linijo

razumemo kot materializacijo poteze v obliki níti..
Šivana risba kot intimen zapis umetnika eksistira v prostoru, prav tako kot
je umetnik, ki v njem ustvarja, tisti, ki v risbi ustvari prostor.
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2.1.

ŠIVANJE, TKANJE, VEZENJE KOT UMETNIŠKI IZRAZ

Iskanje novih izraznih možnosti v likovni umetnosti ni več trend, temveč
stalnica današnjega likovnega ustvarjanja. Izmikanje oziroma odrekanje
popolnoma klasičnim načinom upodabljanja, odpira v umetnosti celo
področje umetniškega raziskovanja, eksperimentiranja, preizkušanja,
posluževanja abstrakcije, celo spajanja različnih umetniških zvrsti ipd. Tako
poseg po níti, blagu ali tekstilu kot umetniškemu izraznemu sredstvu ni
novost.
Umetnostni zgodovinarji pristop šivanja in sorodnih zvrsti beležijo že pred
antiko, Egiptom in Mezopotamijo, celo v predzgodovinske čase, v neolitsko
revolucijo. Vzporedno z zgodnjim izpopolnjevanjem tehnike in pripomočkov,
se je začelo razvijati tudi prizadevanje za estetski učinek izdelkov. Tako so
z menjavo níti različnih barv nastajali prvi vzorci. (Štular, 1982, str. 11)
Tapiserije in vezenine predstavljajo izdelek panoge, ki se pojavlja na
mejnem področju med uporabno in upodabljajočo umetnostjo. Po tehniki
izdelave (tkanje, vezenje) in po prvotnem načinu uporabe (stenska
preproga, pregrinjalo, zastor, okraševanje tkanin) jih obravnavamo kot
stvaritev uporabne umetnosti. Vendar pa jih zaradi izpovednosti motivike
doživljamo in vrednotimo po kriterijih, ki sicer veljajo za slikarstvo oziroma
upodabljajočo umetnost. (Štular, 1982, str. 7)
Poteze slikarskega čopiča na platnu ali poteze votkovne níti, ki prečka
osnovo na statvah, se pravzaprav ne razlikujejo v tolikšni meri. Dejanja sicer
pripadajo različnim umetniškim zvrstem, vendar je zanje značilno gibanje.
Dosledno upoštevanje vizualnega pomena tehnik zavrača kakršnokoli
superiornost ene tehnike nad drugo. Seveda se zavedamo temeljnih razlik
med tkanjem in slikarstvom. Medtem ko se slikarstvo posveča iluzionistični
igri slike na dvodimenzionalni površini, tkana podoba pozornost namenja
haptičnemu doživljanju materiala. (Toupin, 1982)
Zgodovinski pregled jasno razkriva začrtane vzporednice s slikarstvom, ko
se tapiserije in vezenine namesto ponavljajočega se vzorca ali vzorčnih
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sestavov poslužujejo figuralne, rastlinske ali heraldično-ornamentalne
motivike in tem, ki zajemajo mitologijo, svetopisemske, zgodovinske ali
žanrske prizore. (Štular, 1982, str. 9)
Iskanje lastne identitete in zahteva po vzpostavitvi individualnega izraza
omogoči osvoboditev klasičnega načina upodabljanja in prehod v
abstrakcijo. Osnovno klasično tapiserijo v načinu gobelina in tapiserije,
izdelane na pokončnih ali vodoravnih statvah, ter klasično vezenino začnejo
bogatiti elementi, ki ploskovno formo spreminjajo v relief ali strukturirane
sestave. Razvijejo se izvirne, kombinirane,

tudi tako imenovane

raziskovalne in svobodne tehnike. Pozornost teh je usmerjena na material,
na tkanino in njeno tkalsko fakturo, ki je značilna le zanjo. Preobrazba
ploskovite in reliefno plastične forme nazadnje zahteva odmik od stene v
prostor. Oblikovne in vsebinske spremembe tapiserije so povezane z vedno
večjim vključevanjem tapiserije v sodobno arhitekturo, ki enakovredno
sooblikuje prostor in je ne obravnavajo več zgolj kot dekorativni izdelek.
(Hojer, 1979, str. 2)
Likovna pristnost tapiserije je odvisna od njene sestave in tehnike, s katero
jo umetnik obvlada. Bistvene prvine likovne problematike klasične in
sodobne tapiserije so snov in način prepletanja níti, mešanje drugih
materialov, tkalska in vezilska tehnika, likovna forma in barva.
Izbor barv, število odtenkov, gostota tkanja in pota votka bistveno vplivajo
na likovno podobo tapiserije, zato ni nič posebnega, da danes umetnik svoje
zamisli uresničuje sam ali pa je vsaj delno prisoten pri procesu tkanja.
Zahtevnost tapiserije je v preteklosti dovoljevala dva enakopravna avtorja.
Kartonist je pripravil likovno predlogo, tkalec pa jo je prevedel v tkanino. Tak
način dela je definitivno poln kompromisov, saj prenos risbe v šivano risbo
pomeni samosvoje ustvarjalno delo, ne glede na kakovostni model kartona
oziroma predloge. Dejstvo je, da je mogoče po enem kartonu stkati več med
seboj zelo različnih izvodov. Združitev avtorstva v eni osebi je značilnost
obdobij manjših delavnic ter prestop iz uporabne umetnosti v umetniško
sfero. Dvojica avtorjev je bila v glavnem značilna za velike delavnice in
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proizvodnjo manufaktur, ki so si to seveda lahko privoščili. (Štular, 1982, str.
9)
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2.1.1. Splošna in historična opredelitev šivanja, tkanja ter vezenja

Po definiciji navedeni v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2005)
vezenina predstavlja okrasni izdelek, navadno na tkanini, narejen z
vezenjem, medtem ko je tapiserija opredeljena kot ročno tkana, navadno
stenska preproga s figuralnimi, rastlinskimi motivi oziroma kot umetnost, ki
se ukvarja z izdelovanjem takih preprog.
Samo ime tapiserija izhaja iz francoske izposojenke tapisserie, medtem ko
so Angleži ustvarili svojo poimenovanje tapestry. Področje nemškega jezika
uporablja več izrazov, in sicer Bildtepich, v smislu preproga – slika,
Wirktepich, kot vzorčasto tkanje in pletenje ter Gobelin. Slednje kakor tudi
Arras ali arrazzi so imena, ki nakazujejo krajevno poreklo velikih manufaktur
ali proizvodnih centrov – Manufacture Royale des Tapis des Gobelins v
Parizu in mestu Arras, v nasprotju z imeni tapiserija, Bildtepich in tapestry,
ki kažejo na namembnost. Ime Gobelin velja izključno le za tapiserije,
izdelane v pariških manufakturah, vendar pa se je ta izraz pri nas uveljavil
kot povsem napačen, in sicer za označevanje vezene slike, izvedene v
tehniki polovičnega križca na predtiskani mrežasti bombažni ali laneni
tkanini. (Štular, 1982, str. 9)
Skozi zgodovino je bilo šivanje, tkanje in vezenje razumljeno kot praviloma
žensko opravilo, kar opazimo že pri terminologiji, ki ni spolno zaznamovana
le pri nas, temveč tudi v večini tujih jezikov. Ločitev glede na spol je bila
poudarjena tudi prostorsko. Dostojna žena je bila politično, socialno in
družbeno ločena od moških, torej popolnoma umaknjena iz javnega
življenja. Dobra šivilja v hiši je pomenila sposobno ženo, ki bo svojo družino
hranila in oblačila, hkrati pa predstavljala zvestobo in stabilnost
gospodinjstva. (Pomeroy, 1993, str. 35)
Splošna označba, da so tapiserije in vezenine domena žensk, je verjetno
tudi posledica samega značaja spletanja, tkanja in vezenja, ki je prežeto s
skrivnostnostjo tihega, umirjenega, ponavljajočega se, skoraj meditativnega
stanja.
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Na prvi pogled podrejena organiziranim okvirjem in zunanjim diktatom, je
ženska svobodo in individualnost lastnega izraza dosegla s svojimi
rokodelskimi sposobnostmi. Čeprav je bil končni izdelek (tkanina, obleka,
vezenje) ponavadi namenjen nekomu drugemu, je sam postopek
ustvarjanja z lastnimi rokami ustvarjal nedojemljivo zadovoljstvo, ki je ostalo
le avtorici. Kot šivilja, tkalka in vezilja je zaznamovala sebe in prostor, v
katerem je živela.
Z ročnim delom so ženske komunicirale druga z drugo. Vzpostavila so se
nenapisana pravila, ki so jih prepoznale samo izkušene rokodelke. Eno od
bolj znanih pravil je bila obvezna napaka, ostalim popolnoma nevidna,
izkušeni tkalki, šivilji ali vezilji pa je predstavljala skriti kod, preko katerega
so se mojstrice diskretno sporazumevale in si puščale skrita sporočila.
Ženske so ob ročnem delu pozabile na socialne, starostne in kulturne
razlike posameznih članic, pomembnejše od tega je bilo narejeno ročno
delo.
Tapiserije so bile in so še danes posebno bogastvo prav zaradi zahtevnosti
tehnike, umetnostne vrednosti in nenazadnje tudi zaradi dragocenih snovi
in materialov, potrebnih za izdelavo. Za osnovo so uporabljali najboljši lan,
konopljo ali volno, votkovna oziroma prečna nit pa je bila iz najbolj fine volne
in svile, obarvane z najdražjimi barvili, celo srebrom in zlatom. Predstavljale
so statusni simbol cerkvenih in svetnih dostojanstvenikov, visokega
plemstva in mogočnih patricijev. Proizvodnja je bila ekskluzivna in v
glavnem odvisna od naročil, ki pa so se v času manufaktur eksponentno
povečala, posledično se je spremenila tudi funkcija tapiserije, ki se je začela
pojavljati tudi v manjših, intimnejših prostorih. (Štular, 1982, str. 11)
Izrazita likovna vrednost nekoliko zakriva dejstvo, da tapiserije in vezenine
nekoč niso bile samo okras. Stenske preproge, imenovane pangs, so
uporabljali predvsem za toplotno in zvočno izolacijo. Tapiserije ecrans so
bili zastori, ki so delili večje prostore na manjše, zapirali okna in vrata ter
tako zavarovali prostor pred vetrom in prepihom. Redko so tkali le
posamezne kose tapiserij, največkrat so tkali po cele serije za posamezne
naročnike. Manjše tapiserije so obešali na sprednje strani oltarnih miz, na
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steno za kornimi klopmi, služile pa so tudi kot pregrinjala na klopeh, skrinjah,
na stolih in mizah, kot zastori in baldahini nad prestoli (Slika 1) in posteljami.
Manjše prikrojene pole so, posebno v baroku, uporabljali za oblazinjeno
pohištvo, torej zofe in divane, naslanjače in taburete. (Štular, 1982, str. 11)

Slika 1: Neznan avtor, Družina Henrija VIII, 1545, olje na platnu, 144,5 x 355,9 cm,
Haunted Gallery, Hampton Court Palace, London, Velika Britanija.

Zgodovinski zapisi potrjujejo obstoj mnogih šivanih, tkanih in vezenih
izdelkov ter umetnin, vendar se jih je dejansko ohranilo le manjše število.
Vzrok izgube je deloma v občutljivosti tkanine. Ponavadi so tkanine razjedali
molji in miši, načenjale plesni, svetloba in vročina.
Kot navaja Campbell (2006) so do renesanse tapiserije razstavili le ob
posebnih priložnostih, kakor je bila navada tudi pri odkrivanju dragocenih
slik, ki so jih zaščitili z zaveso. V času renesanse pa tapiserija postane stalni
element stene, na katere so včasih, kar čez, obešali še slike ali ogledala. V
večji meri je uničenje in največ škode povzročila raba. Vse do 17. stoletja
so bile tapiserije del pohištva, ki je skupaj z lastniki potovalo od rezidence
do rezidence, na bojne pohode in celo družabna ali politična srečanja. Že
sam način obešanja, očiten iz raznih upodobitev reprezentančnih
interierjev, dokazuje brezbrižnost aristokracije do ogromne mase in
umetniške vrednosti njihovega premoženja. Tapiserije so na stene pribijali
z žeblji, jih površno obešali nad delujočimi kamini, poškodbe so nastale tudi

10

zaradi gorečih svečnikov in bakel, ki so ob njih stali. Seveda so se vanje
tudi zaletavali.
Po Štularju (1982) nastalih poškodb niso popravili, sledil je razrez za blazine
ali drugo rabo. V primeru premaganih vladarjev in vojskovodij so si
premoženje kot plen razdelili navadni vojaki, ki so tapiserije nalašč uporabili
kot navadne krpe ali pa so jih enostavno sežgali. Šele stalna naselitev
gospode je tapiseriji in vezeninam doprineslo trajnejše mesto v salonih ali
sprejemnicah, kjer pa se kljub temu niso izognile soncu, vročini peči, plesni
in zajedavcem, nenazadnje tudi uničenju pod lastno težo, ki je potrgala níti
osnove.
Poleg omenjenih reprezentančnih stenskih tapiserij, tkanih okrasnih garnitur
za pohištvo, tkanih in vezenih klasičnih in prazničnih oblačil, krstne opreme
(pregrinjala, odejice, kapice), pregrinjal, mrliških rjuh, stenskih prtov in
preprog, ki jih je mogoče opazovati po etnografskih muzejih, moramo vsaj
omeniti še staro umetnost vozlanja, imenovano makrame, tradicionalno
klekljane idrijske čipke in posebno tkane preproge iz Anatolije, imenovane
klimi. Vse našteto spada v utečeno šiviljsko prakso, ki jo poznamo danes.
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2.1.2.

Analiza pomenov in ikonografsko-simbolnih razsežnosti níti

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005) definira nit kot dolg, tanek
skupek vlaken, sesukan okoli svoje osi. Definicija navaja še jezikovno rabo
besede nit. Uporabimo jo v primerih, ko govorimo o nečem, kar tvori
(strnjeno) zaporedje dogajanj, dogodkov, ali pa jo apliciramo v stavkih, ko
želimo predstaviti, kar je v celotnem pojavu bistven sestavni del. Geslo,
zanimivo, navaja še termin Ariadnina nit, ki se nanaša na grško mitologijo.
Definicija nam razkriva, da se z nitjo ne srečujemo le v realnosti, nit
razumemo tudi kot linijo, ki povezuje besede in tvori metafore, nove
pomene, simbole. Prepletenost s človekom posledično ustvarja tudi
zgodbe, mite in legende, katerih pripoved jasno zagovarja pomembnost níti.
Nit sestavlja tkanino, ki vsakodnevno objema ljudi, ščiti njihov prostor in ga
tudi krasi. Predstavlja fragment človekovega življenja, ki ga spremlja že od
samega začetka. Nit je pripomogla celo pri ustvarjanju prvega orodja. Le
kako bi drugače povezali posamezne dele v zaključeno celoto.
Šivanje, tkanje, vezenje ter mnoge druge tehnike operirajo z nitjo. To
področje ustvarjanja so za kratek čas sicer prevzeli moški, vendar je
minimalno gibanje v zamaknjenju in tišini nedvomno povezano z žensko že
iz časov, ko so nastajale legende in se zapisovale mitološke zgodbe
(Homer, Ovid …).
Níti pogosto simbolizirajo povezovanje in prehajanje med različnimi stanji
človekove eksistence (rojstvo, otroštvo, starost, smrt …). Nit je lahko tudi
zveza med različnimi dimenzijami duše (pekel, zemlja in raj) ali med
psihološkimi stanji (nezavestno, zavestno in podzavestno).
Pri samem tkanju razločujemo dve različni níti, osnovno in votkovno nit, ki
se izmenično križata in ležita pravokotno ena na drugo. Osnovna nit je
napeta navpično na statvah, s svojo vertikalno pozicijo simbolizira
povezovanje med svetovi, votkovna nit, ki tvori bogato podobo tkanine, pa
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je vtkana prečno med osnovne níti tkanine in simbolizira posvetno rast in
razvoj.
Antična grška mitologija pripoveduje o skrivnostnih usodnih silah sveta, o
treh boginjah, imenovanih Moire (rimske Parke), ki spletajo níti življenja. V
njihovih rokah je Usoda vseh, tako ljudi kot tudi bogov, celo Zevs jim je
podložen. Skupaj krojijo življenja s predenjem, nitjo in z rezanjem le-te.
Kloto (preteklost) prede usodne níti življenja in predstavlja rojstvo, Lahesis
(sedanjost) dodeljuje življenjsko usodo, ko níti navija, Atropos (prihodnost)
pa kot neupogljiva usodna ura, ki ji nihče ne ubeži, prereže nit življenja in
naznanja smrt. (Schwab, 1988, str. 859)
Ena najpomembnejših níti grške mitologije je prav gotovo Ariadnina nit.
Ariadna je bila hči kretskega kralja Minosa. Ta je vsakih devet let od Atencev
pobiral davek v obliki sedmih mladeničev in mladenk ter jih vrgel v svoj
smrtonosni labirint. Preplet koridorjev in dvoran je bil usoden za vsakega, ki
je stopil vanj, saj je v njem bival in ubijal pošastni Minotaver, polčlovek z
bikovo glavo. Slepo zaljubljena Ariadna izda svojo družino in domovino, ko
atenskemu junaku Tezeju podari klobčič volnene níti, s pomočjo katere se
je Tezej po bitki, usodni za Minotavra, rešil iz labirinta pod palačo v
Knososu. Simbolika Ariadnine níti je prepletena z iskanjem rešitve, je
odrešilno sredstvo ali vodilna nit, ki zaznamuje rešitev iz brezizhodne
situacije. (Schwab, 1988, str. 263, 264 in 265)
O pomembnosti níti in tkanja v stari Grčiji nam pripoveduje tudi Homer. V
Odiseji ne opisuje le Odisejevih junaštev, govori seveda tudi o Penelopini
zvestobi. Penelopin mit o tkanju mrtvaškega prta, ki ga je podnevi tkala in
ponoči parala, govori o bistroumni zvijači, ki je poleg številnih izgovorov
pripomogla k izmikanju številnim snubcem in poroki z njimi. Od zveste in
dostojne žene se je pričakovalo, da pokojnemu možu pred ponovno poroko
stke mrtvaški prt. Penelopi uspe tradicijo obrniti sebi v prid, saj je tkanje in
paranje na ogromnih statvah opravljala v svoji spalnici, dostopni le njej, sinu
in služabnicam. Nedokončan prt pooseblja Penelopino modrost, zvestobo
pogrešanemu možu ter neverjetno samostojnost in vztrajnost kljub
nemogoči situaciji. (Schwab, 1988, str. 615)
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Spletanje zračnih in krhkih mrež po antični mitologiji predstavlja dar, ki so
ga pajki podedovali po izjemni tkalki Arahni. Rimski pesnik Ovidij v svojih
Metamorfozah pripoveduje o tkanju mladenke ter o njeni ošabnosti, s katero
si je nakopala jezo bogov. Arahna je bila preprosto dekle revnih staršev in
vendar so njeno ime hvalili po vseh mestih Lidije, saj je s svojo umetnostjo
tkanja in trdim delom prekašala vse umrljive žene. Celo nimfe gozdov in
votlin so prihajale občudovat njene izjemne tančice ter bogate, pretanjene
vzorce in vezenine. Napuh in ošabnost sta rastla z njeno slavo, brez
zadržkov se je začela primerjati s samo boginjo veščin, Ateno. Le-ta jo v
podobi starke tudi obišče. Ker nobeno opozorilo ne zaleže, boginja razkrije
svojo veličastno podobo in Arahno izzove, naj se pomerita v tkanju. Obe
tekmovalki ustvarita čudovito tapiserijo s podobami, ki pri Ateni bogove
slavijo, Arahnine pa smešijo. Besna Atena srdito raztrga brezbožno tkanino.
Ponižana Arahna pa se iz obupa ob pogledu na svojo umetnino želi obesiti.
Tega boginja ne dovoli in Arahno kaznuje s preobrazbo v pajka, večnega in
neutrudnega tkalca. (Schwab, 1988, str. 119–121)
V Ovidijevih Metamorfozah najdemo tudi zgodbo o škrlatni níti s skrivnim
sporočilom, ki ga nesrečna Filomela vtke v tkanino in se tako reši krutega
jetništva. Govorimo o zgodbi dveh sester, Prokne in Filomeli. Pod pretvezo
o snidenju sester, Proknin mož, barbarski traški knez Tereus, sin Aresa,
boga vojne, iz Aten pripelje prelepo Filomelo. Namesto na dvor jo odvede
daleč v divji gozd v samotno pastirsko kočo, kjer jo posili, ji odreže jezik in
zapre. Obupani in pohabljeni Filomeli, nezmožni, da bi razglasila sramotno
dejanje, ne preostane nič drugega kot njena iznajdljivost. V platno vtke
škrlatna znamenja, ki razkrivajo grozno dejanje, proseč ga z nemimi
kretnjami preda enemu izmed stražarjev, ki se ubožice usmili in tkanino
preda kraljici Prokne. Ta sporočilo v tkanini razbere in sestro nemudoma
reši. Skupaj se Tereusu maščujeta. Zmožnost govora in klic na pomoč se
pod strašnimi pogoji prelevi v tkanje. Všita nit postane edina rešilna bilka
obupane Filomele. (Schwab, 1988, str. 95–98)
Med antično mitologijo spadajo tudi zgodbe o ženskah, ki nevede prinašajo
poraz in smrt. Dejanira, katere ime izvira iz starogrške besede in pomeni
14

uničevalka moža, je bila srečno poročena z grškim junakom Heraklejem,
sinom Zevsa in Alkmene. Presrečna ob novici o dobljeni bitki in zmagoslavju
moža, Dejanira možu stke dragoceno spodnjo obleko oziroma tuniko. Níti
med tkanjem pomoči v posebno mazilo, za katero ne ve, da je bilo
pripravljeno iz strupene krvi kentavra Nesa, čigar smrtne rane mu je zadala
prav Heraklejeva puščica. Presrečen darila, Heraklej tuniko takoj obleče.
Strup Nesove tunike pogubi celotno Heraklejevo družino. (Schwab, 1988,
str. 237–241)
Pred čaščenjem grške boginje veščin in zaščitnice bojevnikov Atene, rimske
Minerve, so v starem Egiptu častili boginjo Neith. Kot boginja tkanja,
zavetnica vojakov in stvariteljica sveta je bila čaščena že pred združitvijo
Zgornjega in Spodnjega Egipta. Staroegipčanska boginja naj bi svet
ustvarila s tkanjem in nato, kot devica Marija, rodila prve bogove, med njimi
tudi sončnega boga Ra. Podobo boginje Neith prepoznamo po njenih
simbolih in hieroglifih, med katerimi vedno najdemo tudi stilizirano podobo
statev.
Na Kitajskem so žensko obredno tkanje povezovali z umikom v osamo, v
noč ali zimski čas. Med tkanjem je tkalka kooperirala s skrivnostnimi in
nevarnimi kozmičnimi silami. V kontrastu s tkanjem, popolnoma vezano na
žensko, so dnevna in poletna dela namenjena moškim. Simbolično
ravnotežje, združitev yina in yanga, se udejanji v enakonočju ter
nebesnemu srečanju Tkalke in Govedarja.
Veščina tkanja je cenjena tudi na Japonskem, kjer se srečamo z legendo o
belem žerjavu. Iz hvaležnosti do svojega rešitelja, revnega ribiča, žerjav v
zgodbi spremeni svojo podobo in se zanj žrtvuje. Spremeni se v prečudovito
mladenko, poroči z ribičem, ponoči pa na skrivaj iz svojega perja tke
razkošne brezmadežno bele odeje, ki ribiču in njegovi materi olajšajo
življenje. Redkokdaj pa ljudje premorejo dovolj modrosti, da bi se zadovoljili
s tistim, kar jim je bilo dano. Mati od snahe zahteva vedno več odej. Žerjav
ji skuša ugoditi, vendar ga med tkanjem zmoti radovedna tašča, ki zgrožena
nad situacijo zakriči. Zasačena ptica z ranjenimi krili skuša pobegniti skozi
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okno. Beli žerjav umre v naročju ribiča pod drevesom, kjer ga je nekoč še
uspel rešiti. (Bellet in drugi, 2017, str. 248, 250 in 251)
Mitom in legendam, ki dokazujejo pomembno vlogo tkanja, pa se
pridružujejo še številne pravljice, ki jih vsakodnevno prebiramo še danes.
Med njimi najdemo zgodbo o Trnuljčici, ki jo vbod na kolovratu pahne v
stoletni spanec, ali pravljica Hansa C. Andersena o divjih labodih, ki jih
uroka reši njihova sestra s pomočjo srajce, stkane iz kopriv. Motiv tkanja
obravnava tudi pravljica bratov Grimm o treh tkalkah, ki leno dekle rešijo
večnega tkanja, Kettejeva zgodba Šivilja in škarjice, ki blago režejo kar
same, ali pa zgodba o Špicparkeljcu, ki lahko iz sena stke kupe zlata.
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2.1.3.

Kratek zgodovinski pregled šivanja, tkanja in vezenja

Umetnostni zgodovinarji pristop šivanja in sorodnih zvrsti beležijo že od
predzgodovinskega obdobja. Poleg gline predstavlja nit enega izmed
ključnih medijev naše celotne civilizacije. Vzorčaste preproge in zastori se
kot okras reprezentančnih prostorov uporabljajo v prvih visokih kulturah
Egipta in Mezopotamije. V Antiki se tkanina pojavlja kot del prestižne
stanovanjske opreme. (Štular, 1982, str. 12)
Tapiserijo v ožjem načinu oblikovanja beležimo šele od zgodnjega
srednjega veka dalje. Iz obdobja med 11. in 13. stoletjem je le malo
ohranjenih primerov. Zgovornost virov dokazuje, da so v tem prvem obdobju
razvoja evropske tapiserije tkali pregrinjala, stenske preproge in zastore
predvsem v samostanih. Na izbiro motivov in tematike je vplivalo sočasno
miniaturno in monumentalno zidno slikarstvo. Preproge in zastore so tkali
tudi na domovih visoke gospode, kjer je tkanje in vezenje omogočalo
uresničevanje likovno ustvarjalnih ambicij, predvsem za ženske. Razvoj
evropske tapiserije se torej začenja v času med 11. in 13. stoletjem, v
obdobju romanike, na območju nemških in deloma tudi skandinavskih dežel.
(Štular, 1982, str. 12)

Slika 2: Tapiserija Överhogal, izdelana med leti 800 in 1100, volnena tapiserija, kolekcija
Jamtli, Östersund, Švedska.

Štular (1982) za najstarejši spomenik evropskega umetniškega tkanja
označuje preprogo iz cerkve Sv. Gereona v Kölnu. Ohranjen fragment je
danes v zelo slabem stanju. Verjetno je šlo za monumentalno tapiserijo, ki
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so jo kasneje razrezali. Motiv bika in grifona1, ki ga napada, obdajajo okrasni
medaljon, bordura in ozadje, polno elementov stiliziranega rastlinja. V
močnih konturah in anatomskih nepravilnostih prepoznamo vzore po
Bizancu, medtem ko celota spominja na iluminirane rokopise 11. stoletja.

Slika 3: Fragment tkanine Sv. Gereona.

Veliko bolj znana je slovita tapiserija iz Bayeuxa, ki predstavlja eno ključnih
umetnin in narativnih dokumentov Normandije in Anglije. Okoli leta 1070 jo
je dal oblikovati škof Odo. Slavi dogodke iz življenja njegovega polbrata,
normanskega kralja Vilijema Osvajalca. Prizori z vrinjenim besedilom so v
časovnem sosledju nanizani v neprekinjeni pripovedi, kjer se posamezne
figure pojavijo seveda večkrat. Glavni friz zgoraj in spodaj obdaja obroba, ki
s prikazom živali ter simboličnimi opravili dopolnjuje glavno zgodbo in
latinski tekst. Zanimivo je tudi, da figure prepoznamo po napisih in ne
oblačilih ali atributih, saj se le-ti konstantno spreminjajo. Tapiserija ni
volnena, kakor bi po definiciji tapiserija morala biti, temveč gre za nekaj več
kot 70 metrov dolgi laneni friz šivane oziroma vezene risbe, ki jasno, živo in

1

Grifon je mitološka žival s ptičjo glavo in krilatim telesom četveronožca.
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detajlno predstavi vojne prizore iz 11. stoletja. (Janson, 2011, str. 381 in
382)

Slika 4: Tapiserija iz Bayeuxa, prizor smrti kralja Harolda v bitki pri Hastingu, 1070,
lanena vezenina, mešana z volno, 50 x 7000 cm, Musée de la Tapisserie de Bayeux,
Francija.

Tapiserija svoj razcvet doživi med 14. in 15. stoletjem, ko nemško
proizvodnjo samostanskih delavnic in zasebnih domov zamenjajo obrtnocehovske organizirane delavnice, nastale v mestih Pariz, Arras, Tournai in
Bruselj. Seveda se je posledično razmahnila tudi uporaba tapiserij. Poleg
samostanov in cerkva so tapiserije izdelovali tudi za najvišje kroge svetne
gospode, za vladarje in visoko plemstvo. Stenske preproge so bile prikladna
zaščita pred mrazom in vlago v hladnih srednjeveških gradovih, hkrati pa
čudovita dekoracija in nadomestek fresk, ki podnebju srednjeevropskih
dežel niso naklonjene. Tapiseriji, ki je po novem del stanovanjske opreme
in reprezentančnih interierjev, se začne spreminjati vsebina, drugačni so
tudi vsi figuralni, rastlinski in živalski motivi, emblemi in heraldika. Spremeni
se tematika. Motivi so vzeti iz antične mitologije, srednjeveške zgodovine,
celo iz viteškega in dvornega življenja, najdemo lahko tudi ljubezenske
prizore in prizore lova. Francoske in flamske tapiserije tega obdobja so sicer
odraz sočasne upodabljajoče umetnosti, a vendar svojstvene stvaritve,
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kakor jim je to velevala tehnika in omejena barvna lestvica na 15 oziroma
do največ 20 različno obarvanih níti. (Štular, 1982, str. 12)
Razmah tapiserije potrjuje eno večjih srednjeveških naročil francoskega
vojvode Louisa I. Gre za serijo šestih monumentalnih tapiserij, ki
upodabljajo vseh 90 prizorov Apokalipse oziroma Razodetja iz Svetega
pisma Nove zaveze. Po predlogi Jana Boudolfa so tapiserije, ki v višino
merijo 6 metrov in v dolžino kar 25 metrov, izdelali med leti 1373 in 1380.
Celotna tapiserija je bila sestavljena iz volnenih in svilenih vlaken v
prevladujočih modrih, rdečih in svetlo oker barvnih odtenkih. Posamezno
tapiserijo je sestavljalo več prizorov, ki so bili ločeni z okvirji in barvo ozadja
v izmenjujočem nizu modre in rdeče podlage. Medtem ko prizori in celotna
zgodba slavi boga, je tapiserija tudi neke vrste politična izjava, saj je bila
narejena v času Stoletne vojne med Angleži in Francozi (1337–1453). V
dvorcu mesta Angers je danes od vseh 90 prizorov ohranjenih
71.(Campbell, 2006, str. 15, 16)

Slika 5: Jean Bondol in Nicholas Bataille, Apokalipsa, 1377–1382, serija tapiserij iz
volnenih vlaken, 600 x 2500 cm, Musée de la Tapisserie, Château d'Angers, Angers,
Francija.

Stoletje kasneje lahko opazimo, kako subtilen je bil prehod v posvetne teme.
Med leti 1495 in 1505 so v bruseljski delavnici po pariških kartonih izdelali
serijo sedmih tapiserij. Upodobljena je pripoved o lovu, smrti in vstajenju
samoroga. To bajeslovno bitje, podobno konju z zdravilnim rogom sredi
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čela, se pusti ujeti le devici, v katere naročje se zateče. Simbolika
upodobljenih podob in prizorov dovoljuje več alegoričnih interpretacij.
Zgodbo lahko razumemo med drugim kot opis dvorne ljubezni ali igro
dvorjenja, lahko pa jo razumemo tudi kot prispodobo Jezusa Kristusa.
Znotraj prizorov se diskretno pojavljajo tudi posamezni grbi, inicialke in
atributi naročnika. Serija tapiserij je stkana iz volne, svilenih in pozlačenih
níti. Največja sprememba v izdelavi pa se zgodi v ozadju, ki zdaj postane
veliko bolj dekorativno. Enovitost ozadja v prevladujoči rdeči ali modri barvi
zamenja množica najrazličnejših cvetlic in rastlin, ki so pogosto nosilke
dodatnega simbolnega pomena. Ravno v poznem srednjem veku simbolika
flore, vezana predvsem na Marijine kreposti, doseže enega svojih največjih
razcvetov. (Janson, 2011, str. 628 in 629)

Slika 6: Lov na samoroga, prizor s Samorogom v jetništvu, 1495–1505, tapiserija iz
volnenih vlaken, MoMA, New York, ZDA.

V 16. stoletju je tapiserija doživljala svoj največji razcvet na Flamskem. Vpliv
italijanskega renesančnega in manierističnega slikarstva je odločilen, saj do
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takrat dvodimenzionalno likovno zasnovo, značilno za tapiserije, zamenjajo
nova načela kompozicije, bogatejši izbor barv in perspektiva. Dramatično
razgibane prizore obdaja arhitektura in vegetacija, figure se gibljejo v
realistično zasnovanem prostoru, groba struktura tkanine postaja bolj fina,
plastičnost draperij in teles pa poudarja obogatena barvna lestvica z vedno
več odtenki. Med vsemi spremembami, ki so se dogajale v 16. stoletju, je
najbolj

usodna

nedvomno

prehod

iz

delavniške

v

manufakturno

proizvodnjo. Tkalci postanejo le specializirani izvajalci posameznih
fragmentov tapiserije, možnost ustvarjalnega prevajanja osnutka v tkanino
nadomesti natančno posnemanje kartona, medtem ko ustvarjalni proces
izrisa podobe prevzame kartonist, posebni risar ali začasno najet ugleden
slikar. Iz samosvoje tekstilne kreacije z jasno osnovno funkcijo stenske
preproge, zastora ali pregrinjala se tapiserija spremeni v tkano sliko, ki je
del stenske dekoracije, kar potrjujejo široko ornamentalne obrobe, bordure
in spominjajo na klasičen okvir za sliko. (Štular, 1982, str. 13)
V začetku 16. stoletja so v Bruslju v tkalnici Pietra van Elsta po naročilu
papeža Leona X. stkali serijo tapiserij z naslovom Apostolska dela.
Tapiserije po kartonih Rafaela Santija so bile narejene za Sikstinsko kapelo
v Vatikanu, kjer visijo še danes. Ob primerjavi predloge in tkanine lahko
vidimo, da je tapiserija zrcalna kopija Rafaelovih kartonov. Slikar je večkrat
sprejel naročila in naslikal številne predloge za izdelavo tapiserij. Rafael se
je zavedal, da končni produkt ni odvisen samo od njegovih rok, zato se je
pri ustvarjanju kartonov bolj kot na detajle osredotočal na kompozicijo ter
celostni efekt. Kartoni so bili sestavljeni iz več skupaj zlepljenih listov
papirja, ki so ustvarili želen format. Predloge in posledično tudi tapiserije v
tem primeru merijo v višino dobre 3 metre, medtem ko dolžina sedmih del
variira med 3 in 5 metri. To pomeni, da so upodobljene figure in prizori v
nadnaravni velikosti, sam prenos slike v tkanino pa zato tudi toliko lažji in
preciznejši. Tapiserija deluje kot slika z okvirjem, ki je pravzaprav del stkane
podobe. Dodana je še bordura in friz z dopolnilnimi prizori. Vrhunska
upodobitev dosega vse kriterije slikarstva visoke renesanse, zanemarja pa
značilnosti, ki jih omogoča tkanina oziroma medij nasploh. (Campbell, 2006,
str. 187–199)
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Slika 7: Rafael, Smrt Ananiasa, karton za tapiserijo.

Slika 8: Rafael, Smrt Ananiasa, tapiserija, Sikstinska kapela, Vatikan, Italija.

Pod vplivom Petra Paula Rubensa (1577–1640), ki je v prvih desetletjih 17.
stoletja zasnoval ogromne serije tapiserij za ugledne bruseljske tkalnice,
znova zasledimo spremembe v slogu in fakturi flamske tapiserije. Kot je za
barok značilno, kompozicijo obvladujejo dramatično razgibane figure,
slikovitost je poudarjena z ostrim kontrastom svetlobe in sence, prosojnost
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oljnih barv pa so tkalci skušali doseči s številnimi odtenki v gostih šrafurah.
(Štular, 1982, str. 13)

Slika 9: Peter Paul Rubens, Besni Ahil, 1630–1635, karton za tapiserijo, olje na platnu, 45
x 46 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Nizozemska.

Slika 10: Frans Raes, Besni Ahil, tapiserija narejena po kartonu Petra Paula Rubensa,
volna in svila, 400 x 390 cm, Royal Museum of Art and History, Bruselj, Belgija.
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Ob koncu 17. stoletja se je v Parizu, Beauvaisu in Aubussonu izoblikovala
slovita kraljeva manufaktura Les Gobelins. Tapiserija evropskih tkalnic je
bila sedaj podrejena slogu francoskega baroka. Ta je bil usmerjen v
poveličevanje absolutističnega vladarja. Vloga tkalca, kot kreativnega
tvorca tapiserije, je bila z uveljavitvijo manufakturnega sistema dela
dokončno izničena. Tkalci so bili sicer izjemni mojstri tehnike, a brez lastne
inventivnosti. Tapiserije so tako postale tkani posnetki slovitih slik in tkani
portreti. Sicer pa je bila baročna in rokokojska tapiserija samo še okras sten,
namesto obešene direktno na steno so jih vpenjali v okvirje in vstavljali v
polja štukatur ter rezljanega opaža. Prej poudarjena in postavljena v
ospredje pa v tem času tapiserija postaja uglašena z dekoracijo prostora.
Podrejena je celostni zasnovi ambienta. (Štular, 1982, str. 14)
V 18. stoletju historične, mitološke in nabožne teme zamenjajo lahkotnejše
teme, med katerimi so bile zlasti priljubljene ilustracije literarnih del
(Cervantesovega Don Kihota) ali prizori iz gledaliških iger (komedije
Molièrja).
Proizvodnja tapiserij začne konec 18. in v začetku 19. stoletja drastično
padati. Zahtevna in draga izdelava pomeni vedno manj naročil in posledično
opuščanje večine manufaktur in proizvodenj, omejenih le na kopiranje
stereotipnih akademskih kompozicij ali ponovno tkanje serij iz prejšnjih
stoletij. Leta 1874 sta brata Goncourt tapiserijo označila za mrtvo umetnost,
ki je »/…/samo še dolgočasna, temačna in mukotrpna imitacija slikarstva«.
(Štular, 1982, str. 14)
Temu sledi upor. Evropska tradicija zadnjih stoletij je tapiserijo obsodila
zgolj na stensko dekoracijo, podrejeno slikarstvu. Upor zahteva povratek
tapiserije v območje estetskega čisto. Izmed vseh ustvarjalcev, mecenov in
teoretikov, ki so pripomogli, da se je tapiserija izvila okovom slikarstva, ne
moremo mimo naporov Williama Morrisa (1834–1896). Slednji je v 19.
stoletju skušal tapiserijo preoblikovati v samostojno likovno zvrst, ji povrniti
funkcijo oziroma praktično namembnost, ki jo je v stoletjih preobrazbe
tapiserija izgubila, hkrati pa jo je kompozicijsko izčistil, omejil izbor barv,
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poenostavil tkanje v korist jasnejše strukture in prevedel plastičnost v
ornamentalno ploskovitost. (Toupin, 1982)

Slika 11: William Morris, Izpolnitev Svetega Grala, 1895–1896, tapiserija iz volnenih in
svilenih vlaken, Birmingham Museum and Art Gallery, Birminham, Velika Britanija.

K obnovi tkalske umetnosti sta veliko pripomogla tudi Art Nouveau in
Bauhaus (Šola za umetnost in oblikovanje), saj sta z novimi oblikami
arhitekture in dizajna tapiseriji dodelila pomembno vlogo pri oblikovanju
ambienta. Postopoma se je tapiserija spet obogatila z vsemi preteklimi
izkušnjami s tega področja ter začela odkrivati lastno formalno in likovno
identiteto. Po stoletjih so se na področju tekstila spet začele uveljavljati
ženske, ne le kot tkalke, temveč kot izvajalke lastnih zamisli. (Toupin, 1982)
Evropska razširjenost umetnostnega sloga, ki traja od 1890 do 1914, med
drugim imenovanega tudi Art Nouveau, s svojimi geografskimi in etničnimi
razlikami pripomore k eksponentni obnovi in hitremu razcvetu tekstilne
tradicije. Obujati so začeli najrazličnejše tehnike, ki manipulirajo z nitjo, vse
od zahtevnega in prefinjenega strojnega tkanja svile, tudi volne, lana in
bombaža, do raznoraznih načinov vezenja, tradicionalnega čipkarstva,
obujanja ljudskih tehnik tkanja in posledično tudi posnemanja etnično
svojskega načina vzorčenja in specifičnega upodabljanja posameznih
zgodb. (Greenhalgh, 2000, str. 182)
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Slika 12: Chris Lebeau, Tri-panelni zastor, 1904, batik na svili in okvir iz lesa mahagonije,
Muzej Stedelijk, Amsterdam.

Geografsko gledano so Norveška, Danska, Švedska, Finska in Madžarska
raziskovale tradicijo vzorcev in tehniko izdelave, medtem ko so se
Nizozemska, Nemčija in Avstrija osredotočale na združitev zapuščine z
novimi inovativnimi idejami in poskušale ustvariti povsem nove in originalne
podobe. (Greenhalgh, 2000, str. 182)
Zadnje definitivno velja za belgijskega slikarja, arhitekta in notranjega
oblikovalca Henryja Van de Veldeja (1863–1957). Sicer je bil veliko bolj
znan po svojem oblikovanju pohištva in oblačil, kjer je eklekticizem
njegovega vzorca pokazal, kako temeljito je absorbiral priljubljene stilske
različice z rokodelsko tradicijo. Leta 1892 je prvič združil svoje slikarsko
znanje z mojstrskim vezenjem. Nastale vezenine dokazujejo kako Van de
Velde neobremenjen pristopa k ustvarjanju, kjer se ne boji opuščanja
detajlov, mešanja materialov in poudarjanja oblik z barvnimi konturami.
Vezena slika Bedenje angelov (La Veillée des anges), katere kompozicija,
močne in kontrastne barvne površin ter jasne konture nekoliko spominjajo
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na Gauguinove slike, predstavlja eno najambicioznejših del Van de Veldeja.
(Greenhalgh, 2000, str. 183)

Slika 13: Henryja Van de Veldeja, Bedenje angelov (La Veillée des anges),1892–1893,
stenska vezenina.

K preporodu tapiserije sta pripomogla tudi norveška slikarja Gerhard Peter
Munthe (1847–1929) in Frida Hansen (1855–1931). V svojih osnutkih in
delih sta povzemala motiviko tradicionalne norveške ljudske tvornosti,
ukvarjala sta se tudi z njeno namembnostjo in oživljala dragocene
rokodelske tehnike, kar je v 80. letih 19. stoletja pripomoglo k oživljanju
ljudskih spretnosti. Tkanje je v premožnih norveških meščanskih družinah
postala prava moda, kar poznamo tudi pri nas. Uporabljali so vzorce
starinskih ljudskih tkanin, preprog in prtov, ki so jih kopirali in si jih prirejali.
Munthe je v svojih delih izbiral teme iz starih sag ali pa je, še vedno v duhu
tradicije, upodabljal lastne interpretacije prizorov iz pravljic, zavestno se je
posluževal slogovnih posebnosti norveškega ljudskega izročila in to
prevajal v monumentalno ploskovitost, tudi v koloritu se je približeval
takratnim idealom nacionalnega sloga. Medtem je Frida Hansen zavestno
začela z opuščanjem rustikalne dekorativnosti in iskala vzporednice v
sodobnem slikarstvu, zlasti pri simbolistih. (Štular, 1982, str. 15)
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Slika 14: Gerhard Peter Munthe, (Rdeč petelin) Tri dekleta, tapiserija

Slika 15: Frida Hansen, Cvetlični vrt, 1904, tapiserija iz volnenih in bombažnih vlaken,
313 x 375 cm, Drammen Museum, Buskerund, Norveška.
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Prvi ravnatelj hamburškega Muzeja za umetno obrt Justus Brinckmann je v
skladu s svojim izjemno doslednim in naprednim pojmovanjem muzeja kot
središča

za vzgajanje

občinstva

in

obiskovalcev

začel

ustvarjati

sistematične zbirke tedanje umetne obrti in uporabne umetnosti. Zbirke so
vsebovale primere z vsega sveta (npr. zbirka japonskega tekstila in grafik).
Javnosti jih je predstavil v vzornih ambientalnih postavitvah, ki jih je ustvarjal
tudi za slovite svetovne razstave. Leta 1900 je na pariški svetovni razstavi
postavil znamenito Pariško sobo, ki je bila sestavljena iz odkupov najboljših
stvaritev. Svoje pedagoško delo je dopolnjeval s predavanji in spisi ter z
gojenjem številnih osebnih stikov z oblikovalci in umetniki, vendar pa
najpomembnejši prispevek k preporodu tapiserije Brinckmann doseže z
ustanovitvijo tkalske šole leta 1896 v Scherrebeku na Danskem. Tukaj so
bile ustvarjene najbolj kakovostne in značilne stvaritve secesijske tapiserije.
Scherrebek je kot učna ustanova v relativno kratkem času, med leti 1896 in
1903, izšolala presenetljivo število tkalk in tkalcev, ki so nato zamisel
modernega umetniškega tkanja razširili po vsej Evropi. (Štular, 1982, str.
15, 16)
Eksperimentiranje s tradicionalnimi in industrijskimi tehnikami tkanja se je
nadaljevalo z Bauhausom, med leti 1919 in 1933, ki danes velja za
najvplivnejšo šolo oblikovanja v 20. stoletju. Tkalska delavnica je bila
ustanovljena leta 1919 v nemškem Weimarju. Bauhaus je vpis v program
dovoljeval tudi ženskam, katerim so še posebej priporočali šolanje v tkalski
delavnici. Le-ta pa je postala ena uspešnejših in najbolj produktivnih
delavnic celotnega programa. Delavnico so med drugimi vodili Johannes
Itten, Paul Klee in Vasilij Kandinsky, ki so svoje koncepte form, barvnih teorij
in praktične uporabe materialov prenesli na tkalske statve. Program
delavnice je bil še posebej naklonjen raziskovanju obrtniških vidikov,
obujanju tradicije tekstila in razvijanju tehnik tkanja, kvačkanja, predenja,
vezenja, makraméja, ročnega in strojnega šivanja, tekstilnega kolažiranja,
tekstilnega barvanja, brizganja in slikanja. (Weaving 1919–1933, 2018)
Omenjeno delavnico je leta 1925 po selitvi celotnega Bauhausa iz Weimarja
v Dessau korenito spremenila Gunta Stölzl (1897–1983). Bila je študentka
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prve generacije tkalske delavnice, katere dela jasno razkrivajo močan vpliv
mentorja Paula Kleeja. Leta 1925 je postala profesorica ter poučevala
oblikovanje in tkalske veščine do 1926, nato pa prevzela mesto vodje
celotnega tekstilnega oddelka. Njene spremembe so temeljne metode
umetniškega izražanja, zastavljene v izhodišču ob ustanovitvi Bauhausa,
nadomestile s pristopom oblikovanja, ki poudarja enostavno, čisto formo in
temeljne značilnosti tkanine. Delavnica se je tako veliko bolj osredotočala
na obvladovanje čim večjega števila tehnik, kar je nekoliko zatiralo
umetniški aspekt ustvarjanja, kljub temu pa je ravno to pripomoglo k
uspešnosti tkalske delavnice. (Weaving 1919–1933, 2018)

Slika 16: Gunta Stölzl, Slit Tapestry Red-Green, 1927-1928, taiserija, arhiv Bauhausa,
Berlin, Nemičija.

Tapiserija je še vedno nastajala tako kot slika, vendar z bolj ali manj prosto
interpretacijo predloge. Postopek združitve kartonista in tkalca v eno osebo
se ni zgodil v enem samem neprekinjenem poskusu. Jean Lurçat (1892–
1966) je bil francoski slikar, keramik in kartonist. Po 2. svetovni vojni se je
začel intenzivno ukvarjati z modernizacijo tapiserije in tekstilne umetnosti.
V 40. letih 20. stoletja mu je uspelo tapiserijo kot samosvojo likovno zvrst
prenesti iz malih ateljejev v velike delavnice v Aubussonu. Družil se je z
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modernimi francoskimi slikarji, kot so Georger Braque, Georges Roualt,
Henry Matisse, Pablo Picasso in Le Corbusier in jih tudi spodbujal k
ustvarjanju velikih tapiserij. (Eberhard Cotton, 2012, str. 1)
Potrebnih je bilo še nekaj let, da so tkalci začeli poudarjati taktilni značaj
vlakna, posledično pa je tapiserija zapustila steno in v prostoru zavzela
tridimenzionalno, polimorfno obliko. To predstavlja prelom v pojmovanju
tapiserije in tkalske umetnosti. Spremembe modernega likovnega dogajanja
so se dogajale precej hitro, definitivno je naraslo tudi število razstav. Poleg
razstav, kjer medij ni bil določen ali pa je šlo za širši pregled umetniškega
ustvarjanja na posameznem območju, so začeli prirejati razstave,
namenjene le tapiseriji in tekstilni umetnosti. Med drugim ustanovijo še
mednarodni bienale tapiserije, ki umetnikom omogoča raziskovanje vseh
razsežnosti tapiserije. Po zaslugah Jeana Lurçata so v francosko
govorečem švicarskem mestu Lausanne ustanovili Mednarodni center za
staro in sodobno tapiserijo CITAM – Centre Internacional de la Tapisserie
Anciènne et Moderne ter enega največjih bienalov tapiserije – Biennale
Internacionale de la Tapisserie. (Eberhard Cotton, 2012, str. 1)

Slika 17: Prva razstava Mednarodnega Bienala tapiserije v Lausannu, Švica, 1962.

Mesto Lausanne po ustanovitvi CITAM-a leta 1961 pridobi status centra
sodobne tapiserije, ki ga ohrani še naslednja tri desetletja. Med leti 1962 in
1995 se je v Lausannu zvrstilo 16 bienalnih razstav tapiserije. Prva razstava
omenjenega bienala je gostila 58 umetnikov iz celotnega sveta, med njimi
jih je bilo 10 iz vzhodne in centralne Evrope (Poljska, Češkoslovaška,
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Romunija, Jugoslavija in Bolgarija). Tapiserije so bile po večini figuralne in
ogromnih dimenzij, saj je bila takrat tapiserija razumljena kot monumentalna
umetnost v relaciji z arhitekturo. Razstava je v razpisu celo zahtevala dela,
ki bodo večja od 12 m2. (Eberhard Cotton, 2012, str. 1)
Tapiserije so bile skoraj v večini narejene po predlogah, kar je bila takrat
utečena praksa. Izjema so bile tapiserije poljskih umetnikov, kar pa je
posledica njihovega nacionalnega odnosa do tapiserije ter njihovega
uvrščanja le-te med akademske umetniške zvrsti. Po večini držav je
tapiserija zaradi načina izdelave in pretekle zgodovine uradno ostajala del
uporabne umetnosti, domena industrijske proizvodnje in obrtniških delavnic,
nasprotno pa so na Poljskem tapiseriji prisodili večje privilegije. V 60. letih
so umetnost tapiserije enakovredno slikarstvu, kiparstvu, grafiki idr.
poučevali na Akademiji likovne umetnosti. Večina poljskih tkalskih delavnic
je bilo v 2. svetovni vojni uničenih, kar je v veliki meri bil razlog za
umetnikovo samostojno izdelavo tapiserije. Tekstilna umetnost se je na tej
točki fundamentalno spremenila, ne le na Poljskem, ampak tudi drugod.
Tapiserija dramatično spremeni smer, ko sestopi stran od stene v prostor,
prevzame vlogo reliefnega ali tridimenzionalnega objekta, včasih celo
prostorske

instalacije.

Osvobojena

zahtev

in

definicij

omogoča

eksperimentiranje z materiali in tehnikami. Prvo generacijo velikih poljskih
umetnikov oziroma umetnic tapiserije, ki so na tem in ostalih bienalih tudi
razstavljale, sestavljajo Zofija Butrymowicz, Maria Łaskiewicz in Magdalena
Abakanowicz. (Eberhard Cotton, 2012, str. 2 in 3)
Med vsemi razstavljavci je največ pozornosti prejela prav poljska umetnica
Magdalena Abakanowicz (1930–2017). Njena dela so bila tako drugačna in
nekonvencionalna, nič kar bi bilo mogoče videti kadarkoli prej. Leta 1960 so
njeno prvo samostojno razstavo v galeriji Kordegrada v Varšavi celo
prepovedali in zaprli, nasprotno je bilo na bienalu v Lausannu, kjer je bila
glavna zvezda in odslej ena vodilnih umetnic moderne tapiserije. V svojih
delih ni uporabljala fine volne, svile ali lana, materialov, značilnih za izdelavo
tapiserij, saj v povojnem času na Poljskem teh niti ni bilo. Posluževala se je
naravnih materialov, kot so grobo tkana volna, nit, vrv, konoplja, juta, šibje,
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vejevje, blato ipd. in jih transformirala v monumentalne tridimenzionalne
objekte. (Eberhard Cotton, 2012, str. 2 in 4)

Slika 18: Magdalena Abakanowicz med delom.

Razstave v mestu Lausanne, ki je imelo nekaj več kot 110.000 prebivalcev,
so že od samega začetka bile neverjetno uspešne in vsaki dve leti privabile
v povprečju 20.000 obiskovalcev. Občinstvo in prepoznavnost bienala je
naraščalo tudi, ko je razstava v nekoliko okrnjeni različici šla v goste,
posledično pa je to bila pobuda za ustanovitev številnih drugih bienalov
tapiserije drugod. Na Poljskem so leta 1972 ustanovili trienale tapiserije v
Łodzu, ta je bil v začetku namenjen le poljskim umetnikom, leta 1979 pa je
postal mednaroden. Švicarski bienale je bil leta 1986 povod tudi za otvoritev
Umetniškega inštituta za tapiserijo Vrbanov na umetniški akademiji v
Hangzhou na Kitajskem. (Eberhard Cotton, 2012, str. 5 in 6)
S svojo pozicijo v nevtralni Švici je bienale tapiserije v Lausannu pripomogel
tudi k mednarodni prepoznavi umetnikov, ki so živeli v državah za železno
zaveso. Za večino od njih je bila razstava v Lausannu prva možnost, da
razstavljajo zunaj svoje domovine. To so bili Wojciech Sadley, Maria
Chojnacka, Jolanta Owizka, Barbara Levittoux - Swiderska , Janina Tworek
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- Pieržgalska, vsi uveljavljeni umetniki in tkalci. (Eberhard Cotton, 2012, str.
5)
Hrvaška umetnica Jagoda Buić (1930– ) je izjemna umetniška osebnost,
katere delo v mednarodnih likovnih krogih velja za markanten primer
vrhunske avantgardne smeri umetniško oblikovanega tekstila. Tudi zanjo je
bil švicarski bienale tapiserije odskočna deska v svetovno prepoznavo. V
tkanju izjemnih razsežnosti pripoveduje zgodbo valovanja, grbančenja in
gubanja obale, ponavljajočih se sledi morja, raziskuje tudi plasti pokrajin,
hribov in gora, ki jih je nekoč preoblikovalo morje, nato pa generacije in
generacije ljudi. Buićeva svoja tkanja nalašč postavlja v prostore, nabite z
rustikalnostjo obmorskega okolja in jih spreminja v ambient, ki elektrificira
gledalčevo kožo z občutkom dotika mehke in voljne volne. (Kržišnik in drugi,
1988)

Slika 19: Jagoda Buić, tridimenzionalni obljekti iz tapiserije z volnenimi in lanenimi vlakni,
8 kosov, 250 x 1150 cm.

Razcvet in vse večje zanimanje za tapiserijo se med drugim kaže z vrsto
razstav, najvidnejše so seveda že omenjene mednarodne, posebne pa so
zlasti tiste, ki predstavljajo dosežke domače likovne tvornosti na področju
tapiserije ter manjši ateljeji. Najboljši tovrsten primer je Atelje 61, ki je pod
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vodstvom Etelke Tobolke in Boška Petrovića deloval v Novem Sadu v Srbiji.
(Štular, 1982, str. 16)
Povod za ustanovitev Ateljeja 61 je bila potreba po novem izrazu in
raziskovanju sodobne umetnosti ter spoznanje, da takratna jugoslovanska
umetnost potrebuje nekaj novega in drugačnega. S tem v mislih sta Petrović
in Tobolka v poznih 50. letih in zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja
ustanovila atelje za izdelavo tapiserij, ki je leta 1961 uradno postal obrtniška
delavnica, zato tudi takšno poimenovanje. Atelje 61 je združeval francosko
in flamsko tradicijo z lokalno tehniko tkanja na statvah. Naivno raziskovanje
in številni poskusi, s katerimi so sledili globalnim trendom sodobne
umetnosti, je preobrazilo tapiserijo v avtonomni vizualni medij. Zbirka
ustvarjenih del številnih umetnikov, ki so delovali v okviru Ateljeja 61, še
danes predstavlja pojem sodobne srbske umetnosti. Leta 1980 z odločitvijo
mestnih oblasti postane uradna institucija posebnega družbenega pomena,
ki je organizirala razstave na ozemlju bivše Jugoslavije in sosednjih držav,
nato še po celotni Evropi in svetu. Desetletje kasneje se Atelje 61 poveže s
tkalskimi šolami, organizira kolonije ter pridobi edinstveno galerijo z imenom
njenega ustanovitelja Boška Petrovića. Danes je to edinstven center
tapiserije v Srbiji in eden redkih na svetu, ki sistematično izdeluje, neguje in
hrani tapiserije. (Atelje 61, 2018)

Slika 20: Etelka Tobolka, Zora, 1964, tapiserija iz volne, 211 x 279 cm.
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Začetni ideal, h kateremu so pionirji preporoda tapiserije strmeli, ni bil
dosežen. Tapiserije in vezenine so obdržale ekskluzivni status, vendar pa
se zaradi svoje izjemnosti uveljavlja kot dragocen element v modernih
ambientih. Tukaj mislimo predvsem na reprezentančne prostore poslovnih
stavb, koncertnih dvoranah in gledaliških foajejih, v kulturnih centrih, tudi v
hotelih in seveda v galerijskih prostorih.
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2.1.4.

ŠIV in ŠIVANJE V SODOBNI UMETNOSTI

Generalno gledano se tkanje, vezenje, šivanje in druge sorodne tehnike ter
simbolika níti in šiva nasploh začne pojavljati v opusih sodobnih umetnikov
in umetnic, ki se bodisi običajno izražajo z drugimi likovnimi zvrstmi bodisi
pa se nit ali njena simbolika pojavlja v delih umetnikov, ki se poslužujejo
najrazličnejših likovnih tehnik za realizacijo svojih idej.
Umetniki, ki jih tukaj podrobneje obravnavamo, so pomembno vplivali na
dojemanje šivanja in níti kot izraznega sredstva. Niso se omejevali z
izborom likovne tehnike ali materiala, temveč so se osredotočili na vsebino,
kjer je uporaba níti postala nekaj vsakdanjega, vpletenega v sodobno
življenje in s tem dala vtis, kot da je nit že od vedno del umetnosti brez
kakršne koli manjvrednostne označbe.
Izbor umetnikov temelji na njihovem neponovljivem intimnem izražanju
preko níti ali šiva. Možnosti in razsežnosti, ki so jih prikazali, so spodbudile
tudi druge umetnike in mene samo v iskanju lastnega izražanja.
Skozi domala sedem desetletij trajajoče ustvarjalno obdobje je Lojze Spacal
(1907–2000) zvesto ohranjal izbrani tematski modul. Bil je grafik, slikar,
risar, kipar, ilustrator, scenograf, likovni opremljevalec luksuznih ladij, celo
fotograf, pa tudi izdelovalec mozaikov in tapiserij.

Slika 21: Lojze Spacal ob svoji tapiseriji, 1960.
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Ne glede na medij, njegova likovna dela dosegajo kompleksno zastavljene
cilje, ohranjajo svežino in ostajajo magično skrivnostna. Spacalove
tapiserije, prepoznavne po strogi grafično črtni strukturi in izraziti
ploskovitosti, vzbujajo prijetno toplo atmosfero, neodvisno od izbrane tople
ali hladne tonalitete, temveč daje tak občutek kompozicija v korelaciji s
sporočilnostjo in izraznostjo. Umetnikova priljubljena tema je nedvomno
motiv čolnov, solin in obmorskega sveta, ki v volnenih tkaninah zaživijo z
neverjetno arhetipsko močjo in energijo.

Slika 22: Lojze Spacal, Kraške hiše, 1971, volna, 188 x 368 cm, Hotel Bernardin,
Portorož.

Slika 23: Lojze Spacal, Barke, 1999, volnena tapiserija, 167 x 215 cm, zbirka Ateljeja 61.
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V izjemnem opusu vsestranske umetnice Louise Bourgeois (1911–2010)
zasledimo ali neposredno uporabo šiva kot likovno izraznega sredstva ali
srečevanje s simboliko níti, igle in tkanja. Umetnica se z nitjo in njenimi
razsežnostmi ukvarja tudi v obliki metafor oziroma se nanaša na mitološke
prispodobe pajkov in njihovo spletanje mrež. (Bernadac, 1996)

Slika 24: Louise Bourgeois, Maman, 1999, jeklo in marmor, 927,1 x 891,5 x 1023,6 cm,
pred Tate Modern, London, Velika Britanija.

Fascinacija Louise Bourgeois, celo obsesija z nitjo in njeno simboliko,
definitivno izvira že iz njenega otroštva, saj so bili starši lastniki pariške
delavnice za restavriranje historičnih tapiserij. Svojo hčer so spodbujali, da
pri obnovah manjkajočih delov pomaga s svojimi idejami. Njena umetnost
je razdvojena na dva nasprotujoča se pola. Prvi predstavlja močno
naklonjenost materi, ki se manifestira v obliki mehko tkanih objektov in
objektov, prekritih s šivi v obliki poenostavljene ženske ali matere. (Foster,
Krauss, Bois in Buchloh, 2004)

Slika 25: Louise Bourgeois, Stkan otrok (The Woven Child), 2002, blago, 27,9 x 73,7 x
36,8 cm.
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Drugi, nasprotni pol, pa se kaže v preziru in sovraštvu do prešuštniškega
očeta, ki ga umetnica transformira v mnoge falične oblike ali utesnjujoče in
neprijetne ambientalne instalacije. Delo Destrukcija očeta iz leta 1974
upodablja jezo, ki jo Louise Bourgeois čuti do svojega očeta in se kaže v
zloveščih, dvoumnih, kupolam podobnih oblikah, okopanih v mrakobni rdeči
luči. Ustvarjen ambient je podoben votlini z jedilno mizo, obkroženo in
prekrito z objekti, ki spominjajo na prsi, faluse in zobe, kot bi šlo za večerjo,
kjer bodo zatirani otroci namesto pripravljene hrane požrli očeta. (Foster
idr., 2004)

Slika 26: Louise Bourgeois, Destrukcija očeta, 1974, mavec, lateks, les, blago in rdeča
luč, 237,8 x 362,2 x 248,6 cm.

Louise Bourgeois v 90. letih prejšnjega stoletja večjo pozornost nameni prav
tkanini. Skozi leta je shranjevala vse blago, svoja oblačila, celo najmanjše
ostanke tapiserij, koščke blaga in krpe ter jih začela uporabljati kot material
za izdelavo svojih objektov, figuric, portretov, kolažev, krpank, spominskih
knjig idr. (Celant, 2010)
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Slika 27: Louise Bourgeois, Brez naslova, 1998, tkanina in žica, 25,4 x 64,8 x 45,7 cm,
Cheim & Read, New York, ZDA.

Slika 28: Louise Bourgeois, Sedem v postelji, 2001, blago in nerjaveče jeklo, 29,2 x 53,3
x 53,3 cm, The Easton Fundation.

Med zapletenimi razlogi, zaradi katerih se je Magdalena Abakanowicz
(1930–2017) lotila tkanja objektov, je bila njena tesnoba, kako se zaščiti in
hkrati dokazati tako sebi kot drugim, da kljub tradiciji in omejitvam lahko
tapiserijo iz obrti preoblikuje v čisto umetnost. Njeni objekti postanejo
množični avtoportreti.
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Dela z imenom Abakany, ki jih ustvari v 60. letih prejšnjega stoletja in
poimenuje kot z izpeljanko iz svojega priimka, pravzaprav upodabljajo njeno
psihično stanje, ki se vsujejo s stropa in kot bi ne imela teže, obvisijo na pol
poti. Prevzemajo pozicijo v prostoru, da se umetnica sama lahko umakne.
(Krukowski, Abakanowicz, Starewicz, Kosmowski, & Szachowski, 1995, str.
235)

Slika 29: Magdalena Abakanowicz, Rdeči Abakan, 1969, tkanje iz sisala in železna
podporna konstrukcija, 300 x 300 x 100 cm, zbirka Muzeja Bellerive, Zürich, Švica.

Slika 30: Magdalena Abakanowicz, BOIS – LE – DUC, 1970-1971, tkanje iz sisala in
volne, 800 x 2000 x 200 cm, zbirka Provinciehuis, s'Hertogenbosch, Nizozemska.
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Ambienti Jagode Buić (1930– ) so postopoma postajali vedno večji in večji.
Prej tkanja nizkega reliefa pokrivajo posamezne dele prostora, ki spominjajo
na starogrške dele arhitekture, stebrišča ali kiparsko okrašene frize in
timpanone,

nato

pa

Buićeva

začne

ustvarjati

monumentalne

tridimenzionalne objekte, sestavljene iz mnogih plasti, ki s postavitvijo
kreirajo svoj prostor, že neke vrste labirint. Nedvomno v umetničinih delih,
kot produktu popolnoma modernega ustvarjanja, še vedno čutimo tradicijo
in zgodovino, ki jo v sebi nosi vsako tkanje. Tako njene tapiserije v nekem
trenutku spominjajo na žalna oblačila, ki so jih nosile vdove v kamnitem
zaledju Dalmacije, spet druge se poslužujejo barv kril, ki so jih nekoč nosili
črnogorski bojevniki. Buićeva, zavezana umetniškemu izrazu časa, ne
zanika tradicije in s tem postavi tapiseriji alternativo, bodisi uveljavitev skozi
lastno zgradbo ali pa postati sestavni del danega arhitekturnega okolja.
(Kržišnik in drugi, 1988)

Slika 31: Jagoda Buić, Rdeča spremenljivka, 1974, tkanina.

Tudi v delih Eve Hesse (1936–1970) prepoznavamo navezanost na tkanine,
níti in prosojnost dela z rokami. Umetnica je kljub prezgodnji smrti postala
nekakšna junakinja novo nastajajočega se ženskega umetniškega gibanja.
Z uporabo prožnih in fizično nestabilnih materialov, kot so lateks, smola in
tkanina, je nasprotovala togi geometriji minimalistične umetnosti. Mehke in
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razrahljane forme so na gledalca vplivale povsem drugače kot značilne toge
industrijske oblike. S tem je Hessejeva v minimalizem vnesla novo estetiko.
Njene konstrukcije iz lateksa, steklenih vlaken, níti in prosojne tkanine so
repetitivne in osvobojene referenčnih okvirjev, pa vendar dovoljujejo
variacije in bežen občutek prisotnosti telesa. (Foster idr., 2004)

Slika 32: Eva Hesse, Contingent (Naključje), 1969, Steklena vlakna, poliestrska smola,
lateks na platnu, osem delov, 289,56–426,72 x 91,44–121,92 cm.

Šivanje v svoja kiparska dela vnaša tudi El Anatsui (1944– ), eden izmed
izjemnih afriških umetnikov, intelektualcev, mojstrskih rokodelcev, med
drugim pa je tudi profesor kiparstva na univerzi v Nigeriji. Njegovo delo
uteleša zgodovinske in kulturne pomene z dovršeno obdelavo materiala,
postopka in forme. Namesto klasičnega kiparskega materiala Anatsui
uporablja odvržene pločevinke mleka, razbite vrče in drugo lončevino,
zavržene tiskarske plošče ali angleške železniške pragove iz afriškega lesa,
ki izzovejo vprašanja o odnosih med Afriko in preostalim svetom. Nekaj
časa se je ukvarjal z izdelavo kovinskih skulptur, ki so obešene na steno
spominjale na tapiserije, in tako namigoval na pomembno vlogo tekstilij v
afriški izmenjavi s svetom. Izrazite barve in lesketajoča se površina aludira
na bogastvo in moč, v resnici pa so objekti narejeni iz uporabljenih
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zamaškov za steklenice, zbranih pri prodajalcih alkohola, ki jih je umetnik
razrezal, sploščil, preluknjal in sešil. Na prvi pogled čudovita dela tako
prenašajo večplastna kulturna sporočila, v tem primeru umetnik opozarja na
menjavo alkohola za sužnje in na gospodarsko neenakopravnost. (Brar in
Earey, 2012)

Slika 33: El Anatsui, Zemeljska koža, 2007, kovine, umetnikova zbirka.

Slika 34: Detajl – iluzija bogastva – sploščeni in skupaj sešiti zamaški alkoholnih steklenic
različnih vrst in oblik.
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Z vnosom simbolike šiva Doris Salcedo (1958– ) odpira tematiko zdravljenja
in celjenja ran, ko s svojimi varljivo preprostimi objekti in umetniškimi
instalacijami pripoveduje o nasilju, ki se dogaja v njeni domovini, v današnji
Kolumbiji. Njena dela so prikrite politične izjave, ki s svojo pripovedjo
čustveno pretresejo vsakega gledalca. Z modifikacijo vsakdanjih predmetov
in domačega pohištva ustvarja navidezno nedolžne ambiente, ki spominjajo
na zapuščena podstrešja ali propadajoča stanovanja. V zgodnjih 90. letih
prejšnjega stoletja je umetnica raziskovala trajne učinke nasilja s pomočjo
obsežnega terenskega dela v Kolumbiji. V tem času je izvedela, da so
ženske žrtve obravnavane s posebno krutostjo in da so čevlji mnogokrat bili
edini ostanki, ki so pripomogli k identifikaciji izginulih. Salcedova pridobljene
informacije, spomine, občutke in izkušnje družin pretvori v nov umetniški
koncept Atrabiliarious, ki posamezne anonimne zgodbe združi v kolektivni
problem, s tem pa v javnem galerijskem prostoru izpostavi socialne težave
države.

Slika 35: Doris Salcedo, Atrabiliarious, 1992–1997, stenska in prostorska instalacija z
vezenino, čevlji, kravjim mehurjem, kirurško nitjo in nišami v steni.

Čevlje izginulih postavi v niše, vgrajene v steno galerije, nato jih prekrije s
plastjo raztegnjenih, konzerviranih živalskih vlaken in jih prišije na steno z
medicinskimi šivi, ki simbolizirajo celjenje ran žalujočih svojcev. Prosojne
površine niše in njihovo notranjost le delno prekrivajo, kakor tudi ljubljena
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oseba nikoli zares ne izgine iz spomina. Ob polnih nišah pa čakajoč novih
žrtev stojijo še prazne škatle, prav tako sestavljene in sešite iz živalskih
vlaken, kot opomin na nerešen socialni problem. (Princental, Basualdo in
Huyssen, 2000)

Slika 36: Doris Salcedo, Atrabiliarious, 1992–1997, stenska instalacija, s čevlji, kravjim
mehurjem, kirurško nitjo in nišo v steni.

S podobno simboliko šivanja se ukvarja tudi kiparka in fotografinja Zoe
Leonard (1961– ). Njene instalacije se v začetku nanašajo na problematiko
spola in spolne usmerjenosti, s poustvarjanjem historično pomembnega
slikovnega materiala Leonardova sproža vprašanja o njihovih javnih
interpretacijah, kasneje pa v svojih delih razpravlja o aidsu, izgubi in
umrljivosti. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je za aidsom umrlo mnogo
ameriških umetnikov, med njimi tudi David Wojnarowicz, kateremu je Zoe
Leonard posvetila svoje delo Čudno sadje (za Davida), kjer spregovori o
žalovanju in izgubi prijatelja. Instalacija je sestavljena iz več sto
razpadajočih sadnih olupkov in lupin brez sredice, sešitih nazaj v izhodiščno
stanje. Razpadajoče sadje se nanaša na umetnostno zgodovinsko tradicijo
slikarstva, natančneje tihožitja, v katerem je minljivost človeštva
predstavljena prav z efemernimi predmeti, kot so cvetoče rože, prižgane
sveče, lobanje, postreženo sadje idr. Sešiti sadeži so samo še oblika, ki
spominja na izvirnik, kakor so tudi predmeti umrlega le spomin nanj in nič
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več. Umetnica s šivi skuša zašiti in zaceliti rane, pravzaprav pa delo uteleša
žalovanje in soočanje z izgubo umrlega. (Foster idr., 2004)

Slika 37: Zoe Leonard, Čudno sadje (za Davida), 1992–1997, 267 kosov votlih pomaranč,
limon, grenivk, avokadov in banan, sešitih z nitjo, iglami, zadrgami, gumbi, voskom,
plastiko, ključavnicami, kljukami, vrvjo in blagom.

Slika 38: Zoe Leonard, Čudno sadje (za Davida), 1992–1997, dva izmed 267 kosov votlih
pomaranč, limon, grenivk, avokadov in banan, sešitih z nitjo, iglami, zadrgami, gumbi,
voskom, plastiko, ključavnicami, kljukami, vrvjo in blagom.

Tracy Emin (1963– ) je v svojih delih iskrena in brez sramu, njena umetnost
je avtobiografska in neposredno čustvena. Izraža se preko različnih
nekonvencionalnih

medijev,

med

drugim

združuje

fotografsko

dokumentacijo z že izdelanimi predmeti, uporablja neonska svetila ali pa
realne predmete, poslužuje pa se tudi vezenin. V galerijskem prostoru
razgalja svojo osebnost ter mnoge življenjske izkušnje, kot so zaljubljenost,
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zapuščenost, splav in posilstvo. Medijska zvezda je postala ravno zaradi
svojega surovega likovnega izraza. Tracy Emin je med zvezdnike izstrelilo
prav delo z naslovom Vsi, s katerimi sem kdaj spala 1963–1995.
Sestavljeno je iz šotora, v katerega lahko gledalec pogleda ali se vanj celo
splazi, da vidi všita imena ljubimcev, prijateljev in družinskih članov oziroma
vseh intimnih partnerjev, s katerimi je umetnica spala. Med všitimi imeni
najdemo tudi njeno ime in imeni obeh splavljenih zarodkov. (Brar in Earey,
2012)

Slika 39: Tracy Emin, Vsi, s katerimi sem kdaj spala 1963–1995, 1995, šotor z
apliciranimi našitki, vzmetnica in luč, 122 x 245 x 215 cm.

Slika 40: Notranjost šotora z všitimi imeni ljubimcev, prijateljev in družinskih članov
oziroma vseh intimnih partnerjev, s katerimi je Tracy Emin spala.
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S tradicionalnim tkanjem mrež se v svojih deli spopada Janet Echelman
(1966– ), le da njene mreže ne lovijo rib in ne plavajo v morju, temveč v
monumentalnih razsežnostih lebdijo v zraku. Ameriška umetnica raziskuje
potencial običajnih materialov, kot je ribiška mreža, in jih združuje z
visokotehnološkimi mediji. Svoje mreže inkorporira v javni prostor, ki ga
pred tem dobro preuči. Specifika prostora narekuje obliko, preplet, velikost,
pritrditev in barvo instalacije, ki nato hipnotično valovi v prostoru in ga
seveda transformira v kontemplativno oazo. (Manco, 2014)

Slika 41: Janet Echelman, 1.26 Amsterdam, 2012–13, prožna mreža, poliestrsko vlakno z
visoko trdnostjo, osvetlitev, 24 x 18 x 9 m, Amsterdam, Nizozemska.

Slika 42: Janet Echelman, 1.27 Madrid, 2018, prožna mreža, poliestrsko vlakno z visoko
trdnostjo, osvetlitev, 600.000 vozlov in 77 milj vrvice, Madrid, Španija.
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2.2.

LINIJA

Linijo sestavlja tesno zaporedje točk. Hkrati predstavlja prehod iz
zamišljenega v obstoječe in pa prehod iz točke, ki je brez dimenzije, v prvo
dimenzijo. Kot zna beseda, lahko tudi linija s čutno zaznavo prehiti vsebino
misli, ki jo modificira, obogati, skrivenči, izgubi.
Kot orisna likovna prvina predstavlja inicialni moment artikulacije vseh
področij likovne ustvarjalnosti. Dejansko je linija sled gibanja po prostoru. S
svojim potekom vodi gledalčeve oči skozi prostor, tako realni kot likovni. S
tem v mislih je mogoče reči, da sta glavni likovni karakteristiki linije prav
gibanje in dinamika. Gibanje linije je lahko gibanje oči vzdolž linearnega
poteka, lahko je gib, ki sledi roki, ko po površini vodi risalo, ali pa je to
gibanje telesa skozi prostor. Vsa gibanja imajo različne lastnosti, zato so
spremembe smeri linije pomembne za njen likovni izraz. (Muhovič, 2015)
Lahko bi rekli, da vsaka doba v zgodovini umetnosti pozna svojo linijo. V
vseh obdobjih in kulturah je linija vsaj pasivno sodelujoča pri vseh oblikovnih
in strukturalnih spremembah, predstavlja pa tudi izredno senzibilen element
izgradnje likovnega jezika.
Na primer obrisna linija poslikav v jami Altamira, z rahlim barvnim
obstretom, dosega povsem drugačne učinke kot linija japonskega umetnika,
ki s pomočjo črte gradi svoj pojmovni svet.

Slika 43: Obrisne linije z rahlim obrestom v jami Altamira.
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Slika 44: Shen Zhou, Poet na gori, Dinastija Ming (1368–1644), tuš na papirju, 38,7 x
60,3 cm.

Klasicistični umetnik s svojo linijo, navadno risano s svinčnikom, govori o
povsem drugem razumevanju sveta kot široko in mehko oglje, ki ga
uporablja impresionist. Včasih pa se linija ne veže na specifično obdobje ali
kulturo, temveč lahko posamezni umetnik razvije povsem individualni ustroj.
Nekateri umetniki tako ustvarijo svojo linijo, kot je to v primeru umetnikov
Kandinski, Matisse, Leger, Picasso in Pollock. (Bernik, Kržišnik in Mikuž,
1977)
Linijo predvsem dojemamo v smislu njenih modalitet, kot aktivno, ki nastane
iz lastnega gibanja oziroma gibanja risala; kot medialno linijo, ki z aktivno
linijo obkroži neko področje na površini ali v prostoru; lahko pa linijo
doživljamo pasivno, v smislu stičišč posameznih površin različnih svetlosti,
barv ali pozicije v prostoru. (Muhovič, 2015)
Umetnik z linijo definira svoj likovni prostor večinoma tako, da z njo nakaže
željeno vsebino, oriše prostor, predmete in detajle. Seveda pa vse več
umetnikov linijo definira na povsem drugačen in neobičajen način, kar se
včasih zgodi tudi povsem nezavedno.
V nadaljevanju predstavljena dela in njihove umetnike druži uporaba linije,
njena nekonvencionalna materializacija v prostoru ali pa povsem drugačno
definiranje linije.
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Grafike Karla Zelenka (1925– ) tvorijo kompliciran sestav linij, ki ne dopušča
površnih interpretacij. Njegovo ustvarjalno izhodišče zajema širok okvir
realistične figuralike, kar pomeni, da svoje ideje in sporočila izraža z
likovnimi rešitvami, ki jih že poznamo, hkrati pa jih na novo preoblikuje tako,
da jih dojemamo kot originalne in enkratne. Posamezne figure in podobe z
linijo, zarezano v grafično matrico, definira na način, ki dodatno poudari
vzdušje in vsebino celote. (Zelenko, 1975)
Če pogledamo grafični list z naslovom Razgovor, opazimo, kako je z
zgoščanjem drobnih in elegantnih črtic umetnik ustvaril temno osenčeno
mizo, ki deluje kot mrtvaška postelja. Za njo sedita groteskni črni podobi,
med njima pa visi ogromen lestenec, ki zaradi velikosti, oblike in pozicije
deluje pošastno, s tem pa potencira vzdušje situacije. Edini vedrejši objekti
na upodobitvi so tanki stoli v ozadju, ki v kontekstu mračnega dialoga
učinkujejo nestvarno in pomenljivo, čeprav so izbrani namerno iz repertoarja
klasičnih šal o oblasti in stolčkih.

Slika 45: Karel Zelenko, Razgovor, 1975, jedkanica, 50 x 32 cm.

Francoski umetnik Marcel Duchamp (1887–1968) je s svojimi umetniškimi
deli in nepričakovanimi intervencijami popolnoma spremenil splošno
dojemanje umetnosti. Ena njegovih radikalnejših intervencij je definitivno
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instalacija, ki jo danes poznamo pod naslovom 16 milj vrvice. Gre za
Duchampov poseg v razstavo Prvi članki Surrealizma leta 1942, kjer naj bi
skupaj s tridesetimi drugimi predstavniki nadrealizma razstavil svoje slike,
kipe ali drugo obliko umetniškega dela. Kot razkriva že ime, je bila njegova
instalacija sestavljena iz enormne količine vrvice, ki pa je ni razstavil v
klobčiču, temveč jo je spletel v nemogočo konstrukcijo in z njo zapolnil
celoten razstavni prostor. Ponekod je splet popolnoma zakril posamezna
dela, tudi tista, ki naj bi bila v središču pozornosti, definitivno pa je s svojo
vsiljeno linijo ustvaril enkraten labirint, ki je presenetil tako obiskovalce kot
tudi razstavljajoče umetnike. (Foster idr., 2004)

Slika 46: Marcel Duchamp, 16 milj vrvice, intervencija na razstavi Prvi članki Surrealizma,
1942.

Črne linije na monokromnih platnih italijanskega minimalističnega umetnika
Lucia Fontane (1899–1968) na površino niso zarisane, temveč so vanjo
zarezane. S prerezi slikovne površine, ki gledalcu občasno omogoča celo
pogled skozi, Fontana zavrača iluzionističen prostor tradicionalnega
štafelajnega slikarstva in v korist razvoja barve in oblike v realnem prostoru
zabrisuje mejo med slikarstvom in kiparstvom. Med svojim ustvarjanjem je
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v nizu manifestov skušal predstaviti teorijo prostorskega koncepta, ki
pojasnjuje relacijo med površino in dimenzijo. (Brar in Earey, 2012)
Njegove zareze in prebodi ustvarjajo iluzijo prostora na površini, ker jih v
mislih skušamo sestaviti v smiselno celoto, ob tem opozarjajo na nasilno
dejanje, katerih rezultat so elegantno zarezane linije na platnu, hkrati pa
prerezana površina omogoča fizični prehod v prostor onstran zastora.
Minimalistično delo se tako dotakne vseh dimenzij, tudi časovne.

Slika 47: Lucio Fontana, Prostorski koncept, Attese, 1965, olje na platnu, 130 x 97 cm,
Peggy Guggenheim Collection, Benetke.

Slika 48: Lucio Fontana, Prostorski koncept, 1951, olje na platnu, 85,1 x 66 cm, Peggy
Guggenheim Collection, Benetke.
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Richard Serra (1938– ) v glavnem uporablja materiale, kot sta svinec in
zarjavelo jeklo. Njegove forme so predvsem preproste, a monumentalne.
Skulpture, ki jih Serra ustvarja. Pogosto so odvisne od natančnega odnosa
s krajem postavitve, da lahko vzpostavi želen učinek in pomen.
Nekatere skulpture s svojo dimenzijo in intervencijo ustvarjajo v prostoru
posebno gibanje. Linije v obliki tankih, visokih in v loku nagnjenih jeklenih
sten ustvarjajo izkušnjo, ki jo lahko doživi le obiskovalec, pripravljen
prehoditi prostorske blodnjake, ki jih je ustvaril umetnik.

Slika 49: Richard Serra, Stvar časa, 2005, jeklo, Guggenheimov muzej, Bilbao, Španija.

Slika 50: Richard Serra, Nagnjen lok, 1981, jeklo, v Manhattanu, New York, ZDA.
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Linija v delih Sandija Červeka (1960– ) in Samuela Grajfonerja (1962– ) se
manifestira kot poteza oziroma gradnik celote, ki sestavlja ploskev.
Sandi Červek je do nedavnega ustvarjal izključno s črno barvo. Precizna in
sistematična konstrukcija slike z natančno rastrirano črno barvno maso
umetniku omogoča, da v zavoje lovi svetlobo. Rastri, ki jih sestavlja nešteto
kratkih črtic, vrezanih globoko v barvo v različnih smereh in pod različnimi
koti, se povezujejo v spiralne zavoje, kamor se ulovi svetloba in se hkrati
odbije, s tem pa se nenehno ustvarja iluzija prostora, ki vključuje dimenzijo
časa. Množica linij oziroma zarez v odvisnosti od zornega kota gledanja
slike spreminja formo oblikovne strukture in ustvarja iluzijo valovanja.
(Červek, 2005)

Slika 51:Sandi Červek, Slika, olje na platnu.

Tudi Samuel Grajfoner v svojih grafikah uporablja izključno črno barvo, s
katero ustvarja posebno optično stanje, ki gledalca vsrkava vase. Ploskev
gradi iz ravnih in krožnih reliefnih linij, postavljenih tesno skupaj. Globoke
zareze v matrico posledično ustvarijo grafični odtis z nabreknjeno površino.
Haptična površina v gledalcu ustvarja željo po dotiku, njena reliefnost pa
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zaradi optičnega valovanja svetlobe in sence na površini ustvarja
psihološko učinkovanje, ki deluje na gledalca.

Slika 52: Samuel Grajfoner, Luknja 1, 2015, akvatinta in gravura, 91,5 x 61 cm.

Opus japonske umetnice Chiharu Shiota (1972– ) povezuje različne vidike
umetniških performansov in monumentalnih instalacij. V svojih delih zbližuje
vsakdanje s sublimnim, ko s prejo spleta kompleksne prostorske mreže. V
raziskovanju

spomina,

človeške

odsotnosti

in

drugih

človeških

eksistencialnih vprašanj se umetnica srečuje z vsakdanjimi predmeti, kot so
na primer ključi, obleke, čevlji, kovčki idr., ki jih povezujemo s spomini,
ljudmi, dogodki. Tako predmete subtilno vključuje v svoje splete, s katerimi
skuša

nadomestiti

onemogočene

ali

prekinjene

povezave.

Spleti

simbolizirajo tudi nevronske povezave človeških možganov in notranje
delovanje psihe. Obiskovalcu, ki vstopa v njene labirinte, se posledično
porajajo številna vprašanja prav o eksistenci, tako lastni kot splošni. Pri
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spletanju svojih mrež se umetnica namerno poslužuje le rdeče, črne ali bele
preje. S tem se Shiota izogne neredu, hkrati pa ustvari potopitveni ambient,
ki obiskovalca popolnoma prevzame.

Slika 53: Chiaru Shiota, Ključ v rokah, 2015, rdeča preja in čolni, prostorska instalacija,
japonski paviljon 56. beneškega bienala, Benetke, Italija.

Slika 54: Chiharu Shiota, Metuljeve sanje, 2018, Muzej Kyoto, Kyoto, Japonska.
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2.3.

PROSTOR

Po Muhoviču (2015) je prostor eden temeljnih predpogojev eksistence
materialnega sveta. Vse, kar obstaja, obstaja v prostoru. Sam pojem
prostora je človeku jasen, saj ga izkusi kot nekaj danega, kot nekaj, kar
obstaja neodvisno od nas oziroma nekaj, kar se razume samo po sebi.
Vseprisotnost pojma prostora v vseh časovnih obdobjih in vseh človeških
praksah ustvarja množico pomenov in teorij. V razvozlavanju te množice je
najpomembnejši korak prav ločevanje na prostor, ki ga dojemamo na
intuitivni ravni, torej vsak dan, in pa prostore, ki pri razumevanju zahtevajo
matematično, fizikalno ali filozofsko ozadje. (Ženko, 2000)
Za umetnike, ki želijo ustvariti videz prostora in globine, je seveda ključna
uporaba perspektive. Nekatere njene vidike je mogoče podati s pomočjo
matematičnega ozadja, vendar pa mnogi umetniki podoben učinek
dosežejo intuitivno.
Muhovič (2015) perspektivo definira kot »/…/ pojem za vse oblike
prezentacije tridimenzionalnega prostora na dvodimenzionalni površini.«
(Muhovič, 2015, str. 563) Osnova načinov, kako ustvariti perspektivo, so
prostorski ključi in geometrijske projekcije, ki točke tridimenzionalnega
prostora in njenih objektov na različne načine preslikajo v točke slikovne
ploskve ter s tem ustvarijo dvodimenzionalno iluzijo njihove plastičnosti,
voluminoznosti in prostorskosti.
Obstaja prepričanje, da je sodobno razumevanje prostora posledica
renesančnega

odkritja

linearne

perspektive.

Novi,

geometrijski

in

geometriziran prostor naj bi zamenjal prejšnjega, starega, intuitivnega. V
resnici pa je, kot navaja Ženko (2000), objektivni prostor evklidske
geometrije zamenjal srednjeveški, metafizični prostor, ki ni prav nič
intuitiven. Z odkritjem perspektive se je pravzaprav oblikovala nova
prostorska paradigma, normalna oblika prostora, ki je zaznamovala
naslednjih nekaj stoletij, vse dokler v modernizmu ni prišlo do novega
preloma.
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Slika 55: Pietro Perugino, Predaja ključev, 1481–1482, freska, Sistinska kapela, Vatikan,
Italija.

Slika 56: Diagram prikazuje linearno perspektivo renesančne slike Pietra Perugina,
Predaja ključev.

Ta prelom se je v geometriji zgodil z odkritjem neevklidskega prostora, ki
mu je sledila uporaba v fiziki, v relativnostni teoriji. Vzporedno s tem se je v
umetnosti oziroma slikarstvu pojavil odpor do linearne perspektive, kar je
vodilo v iskanje nove opredelitve likovnega prostora. Modernistično obdobje
tako zaznamuje pojav množice pomenov, ki jih tedaj pripisujejo prostoru in
tako neposredno kažejo na razcepljenost pojma prostora. (Ženko, 2000, str.
12)
Zanimivo je, da pridevnik linearen pomeni zgolj dejstvo, da so bila pri
ustvarjanju slike uporabljena načela evklidske geometrije, natančneje
premice oziroma linearne črte, z namenom, da se doseže iluzija treh
razsežnosti.. Takšna opredelitev je seveda preveč okorna, saj lahko iluzijo

62

tridimenzionalnega prostora na dveh razsežnostih platna dosežemo na več
načinov.
Ženko (2000) podrobneje opiše kar tri različne oblike linearne perspektive,
ki omogočajo konstrukcijo prostorskega vtisa in iluzijo prostora na slikovni
ploskvi. Imenuje jih izometrična, konvergentna in divergentna linearna
perspektiva.
Prva oblika predstavitve prostora v sliki ohranja vzporednice. Vzporedni
robovi tridimenzionalnega prostora sicer ostanejo vzporedni v realnem
prostoru, medtem ko se koti med robovi na sliki deformirajo. Izometrična
perspektiva, ki je, mimogrede, značilna za slikarstvo Daljnega vzhoda,
predmetov ne deformira, temveč razdalje ohranja nespremenjene.
Druga vrsta linearne perspektive je konvergentna linearna perspektiva, ki
kljub poenostavitvam najbolje posnema naš način gledanja. To pomeni, da
se predmeti z oddaljenostjo od opazovalca manjšajo, vzporednice iz
realnega prostora pa na sliki konvergirajo oziroma se zbližujejo in izginejo
v bežiščni točki.
Tretja oblika prostorske reprezentacije – divergentna perspektiva – se
pogosto pojavlja v bizantinski in srednjeveški umetnosti, srečamo jo tudi v
kubizmu. Tridimenzionalni predmeti so prikazani kot bi bili razcepljeni ali
razdeljeni in po delih nato sestavljeni v sliko, ki posledično prikazuje več
plati istega predmeta kot bi ga sicer bilo možno videti iz ene glediščne točke.
Značilnost divergentne ali obrnjene perspektive je ravno v tem, da prikazuje
več, kot v resnici vidimo.
Od renesanse pa do modernizma, ko so prenehala veljati mnoga pravila o
izražanju globine in resničnosti, se je večina umetnikov posluževala linearne
perspektive in torej zavzela en sam zorni kot. Seveda obstajajo izjeme, ki
niso zgolj naključne. Danes linearno perspektivo razumemo predvsem kot
eno izmed tehnik za upodabljanje prostora in globine, zavedati pa se
moramo dejstva, da je to, kljub utečeni praksi in strogim pravilom, veljalo
tudi že v času renesanse.
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Prostorsko popačenje ali vključevanje dveh ali več različnih perspektiv
vzbuja predvsem nelagodje. Možgani ne morejo slediti novim vizualnim
pravilom, ki v običajnih primerih pomagajo formulirati občutek resničnosti.
Posledično so takšna dela bila označena kot napačna, celo neuspešna,
pravzaprav pa so takšne obsodbe predstavljale napad na umetnika
samega, saj le on odloča o podobi svoje umetnine. (Brar in Earey, 2012)
Dejstvo je, da vizualna podoba posreduje čutne izkušnje, ki lahko celo
prevladajo nad naravo podobe. Temeljna lastnost naših čutnih zaznav je,
da prodrejo druga v drugo in tako nudijo polno eksistencialno izkustvo, ki
veže prostor, okolico ali svet, in tistega, ki to zaznava, v neko neločljivo
enovitost. Sveta ne vidimo, slišimo, tipamo, vohamo in okušamo samo kot
zunanji opazovalci, temveč v njem obstajamo in živimo. Prostor in stavba v
njem ni zgolj fizična struktura, temveč je tudi mentalni prostor, ki strukturira
in artikulira izkustva. Tako lahko hiša postane podaljšek našega telesa,
kože, čutov in spomina. (Pallasmaa, 2017)
Med številni umetniki, ki so prostor definirali popolnoma drugače in na svoj
način, lahko izpostavimo izbor tistih, ki so se pri ustvarjanju osredotočali na
veččutna izkustva in haptično percepcijo ter nas postavili v intenzivno čuten
stik z imaginarnim svetom, v katerem aktivno občutimo oblike, velikosti,
konture, teksture, toploto, težo in druge lastnosti prostorskih objektov.
Običajno ne razmišljamo o sodelovanju tipa in vida, čeprav bi lahko vid
označili kot neke vrste tip na daljavo brez neposrednega fizičnega stika.
Tako umetnikom, ki slednje upoštevajo, z umetniškimi deli uspe vzbuditi
izredna čutna in taktilna prostorska doživetja.
Motiv prostora, arhitekture, hiše in doma skriva več, kot je vidno na prvi
pogled.
Slikarska dela Pietra Jansza Saenredama (1597–1665), med katere spada
tudi slika Notranjost cerkve Sv. Bava v Haarlemu (Interior of the Choir of St.
Bavo's Church at Haarlem), so silno natančne prezentacije arhitekturne
notranjosti cerkva na Nizozemskem. Izbranih cerkvenih prostorov se je
umetnik loteval na podoben in popolnoma svojski način. Čeprav slike
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delujejo, kot bi bile narejene s pomočjo linearne perspektive, temu ni tako.
Saenredam je svoja dela zasnoval na dveh ali več različnih zornih kotih, ki
jih je genialno združil v eno celoto, s tem pa v sliki ustvaril občutek, ki ga
obiskovalec cerkve dobi ob vstopu v njo. Tako je v sliko zajel več, kot bi
lahko zajelo gledalčevo oko z ene same pozicije. Osnovo mu je predstavljal
pogled naravnost, k temu pa je dodal še pogled navzgor in tako v sliki združil
celotno steno cerkve, vse od tal pa do obokanega stropa.Dodal je še delni
pogled v levo ali desno stran in s tem razkril stransko ladjo, oltar ali zanimiv
vitraž. Z vključevanjem človeških figur in izločanjem premičnega pohištva,
kot so na primer klopi ali cerkveno okrasje, je Saenredam poudaril celostno
podobo prostora, njegovo velikost in občutka vzgona v višino, ki ga daje
gotska cerkev. (Janson, 2011)
Neizrekljiva poezija Saenredamovih zračnih interierjev je dosežena s
preprostostjo, pol abstraktnim formalizmom in subtilno popačitvijo prostora,
ki pa ugaja ne le pravilom tedanjih nizozemskih sodobnikov, temveč tudi
sodobnemu okusu.

Slika 57: Pieter Jansz Saenredam, Notranjost cerkve Sv. Bava v Haarlemu (Interior of the
Choir of St. Bavo's Church at Haarlem), 1660, olje na panelu, 70,4 x 54,8 cm, Worcerster
Art Museum, Worcester, Massachusetts.
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Paul Cézanne (1839–1906) je v svojih delih spreminjal glediščno točko in
prostor ter s tem posnemal način gledalčevega opazovanja predmetov in
okolice v vsakdanjem življenju. Cézannova dela so imela izjemen vpliv na
umetnike 20. stoletja. Njegova izvirna slikovna govorica je nekako pripravila
pot kubizmu in abstraktni umetnosti. Kljub stikom z impresionisti je Cézanne
s svojo robatostjo in družbeno neprilagodljivostjo ostajal zunaj skupine ter
se namesto videzu in vtisu posvečal strukturi in prenosu trdih
tridimenzionalnih struktur na dvodimenzionalno površino. Slikal je počasi in
po več mesecev iste motive znova in znova ter razvil poseben način
upodabljanja prostora, v katerem je globino in trdnost, namesto z
uveljavljeno perspektivo in modeliranjem, slikal z rahlim variiranjem kolorita,
prostorsko popačitvijo in zamikom oblik. (Brar in Earey, 2012)
Tak primer je seveda slika Mont Sainte-Victoire, slikovita gora blizu
Cézannovega doma v Aixu, ki mu je predstavljala stalen vir navdiha. Motiva
se je loteval znova in znova, čedalje svobodneje. V tem delu, ki ga je naslikal
v zadnjih letih svojega ustvarjanja, obliko in prostor nakazujejo le še široke
prekrivajoče se barvne ploskve.

Slika 58: Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire, 1904–1906, olje na platnu, 60 x 72 cm,
Kunsthaus Zürich, Švica.
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Vincent van Gogh (1853–1890) je v svoji desetletje dolgi umetniški karieri
ustvaril okoli tisoč slik. Razvil je osupljivo izviren slog. Silovita čustva je
izražal z močnimi barvami in izrazitimi potezami, s tem pa postal ena
ključnih osebnosti postimpresionizma. Nas zanimajo predvsem dela, ki jih
je ustvarjal po prihodu v Pariz leta 1886, kjer je pod vplivom impresionizma
in japonskih grafik svoje temne slike kmetov zamenjal z barvitimi, povsem
drugačnimi slikami. (Brar in Earey, 2012)
Slika Spalnica v Arlesu prikazuje van Goghovo sobo v Rumeni hiši v Arlesu.
Ta je bila ena njegovih najljubših kompozicij. Naslikal jo je kar trikrat. V njej
se vidi vpliv japonskih grafik, in sicer v načinu, kako je van Gogh območja
enovite barve obdajal z močnimi obrisi, konturami. Čeprav gre za spalnico,
ki naj bi izražala mir, pa slika v gledalcu ustvarja občutek nemira, nervoze.
Tak učinek povzročajo stiskajoče se linije sten in talnih desk, ki kar hitijo v
globino slike. Slika je zaradi pretirane perspektive videti popačena.

Slika 59:Vincent van Gogh, Spalnica v Arlesu, 1889, olje na platnu, 72 x 90 cm,
Umetnostni inštitut, Chicago, ZDA.

Takšno popačenje prostora se pojavlja predvsem v delih, ki jih je van Gogh
ustvaril v Arlesu. Z barvo in potezo je ustvarjal ekstatično gibanje ter se
izogibal arhetipski čvrstosti. Vsak prostor, ki ga je van Gogh upodobil,
gledalca popelje na prizorišče. Če pogledamo sliko Nočna kavarna, imamo
občutek, kot bi bili tam prav zaradi pretirano poudarjene perspektive, jasnih
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kontur, kombinacije rumene, zelene in rdeče barve ter z jasnimi potezami
poudarjen soj prižgane luči.

Slika 60:Vincent van Gogh, Nočna kavarna v Arlesu (The Night Café in the Place
Lamartine in Arles), 1888, olje na platnu, 70 x 89 cm, Yale Univercity Art Gallery, New
Haven, Conneticut, ZDA.

Francoski slikar Henri Matisse (1869–1954) velja za mojstra dekorativnega,
čutno vedrega slikarstva čistih barvnih ploskev, ki jih je velikokrat
dopolnjeval še z arabeski podobnemu sestavu krivulj. Igral se je s
poudarjanjem ploskih barvnih polj in jasnih kontur, hkrati pa ohranjal
tradicijo figuralike v smislu upodabljanja človeškega telesa v zelo
tradicionalnih pozah, s katerimi se ponavadi srečamo pri študijah akta.
Njegova dela nikoli niso bila reprezentacija realnosti, temveč je Matisse na
ploski površini ustvaril ritmično harmonijo linij in barve. Med upodabljanjem
prostora ustvari novo razmerje med dvo- in tridimenzionalnostjo. Medtem
ko s konturami označuje posamezne predmete in objekte, pa z barvnimi
ploskvami in dekorativnimi detajli plošči prostor. Ozadje in vsi ostali
prostorski plani so na njegovih živahnih barvnih interierjih združeni v eni
sami frontalni ploskvi. Gledalčevo oko zaman poskuša prepoznati, kje se
površine stikajo in kako daleč stran se nahajajo drugi predmeti. Pokrajina,
ki jo vidimo skozi domnevno okno na sliki Interier z jajčevci, je naslikana z
zelo podobno paleto kot interier, kar vodi pogled nazaj v sobo. (Brar in
Earey, 2012)
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Slika 61: Henri Matisse, Interier z jajčevci, 1911, tempera na platnu, 212 x 246 cm ,Muzej
lepih umetnosti, Grenoble, Francija.

Matissove slike s ploskim rdečim ozadjem, kot lahko vidimo na sliki Rdeči
atelje, zagotavljajo sliki občutek globine ravno zaradi rdeče barve, ki optično
vsrkava gledalca vase, linija pa definira posamezne predmete in nakaže
prostor.

Slika 62: Henri Matisse, Rdeči atelje, 1991, olje na platnu, 181 x 219 cm, MoMA, New
York, ZDA.
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Med umetniki najdemo tudi takšne, ki s svojimi slikami, posnetki, omejenimi
pogledi, vidiki ali podrobnostmi ustvarijo svoj mikrokozmos ali vesolje. Imajo
svoje težnostno polje, orbite in vire svetlobe in niso zgolj upodobitve
izoliranih in uokvirjenih dogodkov, likov in tihožitij ali pa izbire posebnih
pristopov v zasnovi. S svojimi ustvarjenimi podobami nas umetniki
napeljujejo k novemu pogledu na svet in doživljanju našega stanja s
povečano intenzivnostjo. (Pallasmaa, 2017)
Tako zgoščena tihožitja in krajine Giorgia Morandija (1890–1964) ne
upodabljajo zgolj nekaj skromnih predmetov, postavljenih na površino ob
steno, ki iščejo zaščito pred ostalim svetom, ali pa pogledov na hrib, ki je
nagneten s hišami, prekritimi z raznoraznim zelenjem. Njegove slike in
grafike

so

pravzaprav

popolni

mikrokozmosi.

Neprikrito

skromne

Morandijeve upodobitve niso zgolj podobe, temveč so hkrati tudi
metafizične izjave in filozofska razmišljanja o bivanju in obstoju, samoti in
meditativni tišini. Drobne, a v svoji biti monumentalne slike, ki ne prikazujejo
zgolj teh ali onih gospodinjskih predmetov, ponazarjajo skrivnost bivanja.
(Pallasmaa, 2017)

Slika 63: Giorgio Morandi, Tihožitje, ok. 1952, olje na platnu, 54,3 x 59,4 cm zasebna
zbirka.
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Slika 64: Giorgio Morandi, Grič v večeru, 1928, jedkanica na cinkovi plošči, 14 x 24,5 cm,
Bologna, Morandijev muzej.

Ko govorimo o popačitvi prostora, seveda ne moremo mimo kubizma in
njegovega utemeljitelja slovitega Pabla Picassa (1881–1973). V obdobju
med leti 1907 in 1912 sta Picasso in Georges Braque kljubovala zahodni
tradiciji naturalizma in lepote ter ustvarjanju iluzije globine in volumna v sliki.
Motive sta predstavljala v formah, podobnih kockam in kubusom, od koder
tudi poimenovanje. Namesto da bi predmet ali prostor upodobitve naslikala
z enega samega zornega kota, so podobe sestavljene iz več različnih kotov
in vidikov, ki jih je bilo treba razvozlati, s tem pa je gledalec postal dejavno
sodelujoč. (Brar in Earey, 2012)
Picassove Avignonske gospodične veljajo za prvo pravo kubistično sliko.
Čeprav je delo v tistem času videlo le majhno število ljudi, je postalo izziv
vsem naprednim slikarjem v Parizu. Gre za upodobitev prostitutk javne hiše
v Avignonu, ki se nahaja v četrti rdečih svetilk v Barceloni. Razpad
perspektive na nešteto delov, povezava geometričnega in primitivističnega
sloga je inovacija v umetnosti. Navdušen nad iberskim kiparstvom in afriško
umetnostjo je Picasso mehko žensko telo naslikal z oglatimi oblikami in
prelomljenimi, nazobčanimi in prekrižanimi črtami, ki nekako sugerirajo
odsotnost čustev prostitutk samih. Figure se spajajo z ozadjem, kar je
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definitivno posledica Cézannovega načina slikanja, ki ga je Picasso poznal.
Gledalčevo oko je tako prisiljeno skakati z ene štrleče oglate oblike na
drugo.

Slika 65: Pablo Picasso, Avignonske gospodične, 1906–1907, olje na platnu, 244 x 234
cm, MoMA, New York, ZDA.

Picasso je svoje figure, predmete in druge objekte transformiral v
neskončnost, jih fragmentiral na osnovne prvine, s tem pa dosegel želen
učinek in uravnoteženo kompozicijo.

Slika 66: Pablo Picasso, Portret Ambroise Vollarda, 1910, olje na platnu, 92 x 65 cm,
Pushkin Museum, Moskva, Rusija.
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Manipulacija oblik in prostora z namenom, da poudari vsebino ali celo
politično izjavo, je jasno razvidna tudi v monumentalni Guernici. Slika
nazorno kritizira bombardiranje in pustošenje baskovskega mesta, kjer je
po Francovem ukazu bilo ubitih več kot 1600 nemočnih civilistov. Moreče
vzdušje je ustvaril s pomočjo neredne, razdrobljene perspektive, z
odsotnostjo barv in uporabo temnih ter svetlih območij, ki so nepovezani s
kakršnim koli svetlobnim virom. Da bi poudaril splošno trpljenje, si je
Picasso pomagal z različnimi umetniškimi slogi, združenimi v eno celoto. Pri
tem pa je črpal predvsem iz osebne ikonografije ter kubistične in
nadrealistične tradicije popačenih in fragmentiranih oblik.

Slika 67: Pablo Picasso, Guernica, 1937, olje na platnu, 350 x 780 cm, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Španija.

Dela slikarja Marca Chagalla (1887–1985) so se razvijala pod vplivi
fauvizma in kubizma. Ustvaril je edinstven pripovedni slog, v katerem
prevladujejo prvine judovske folklore in verovanj ter motivi iz njegovega
otroštva. Janson (2011) ga označi za ustvarjalca kubističnih pravljic.
Njegove slike so popolna integracija različnih elementov, ki jih preoblikuje v
celoto ne glede na barvo motiva, njegovo realno velikost ali zakone teže,
temveč glede na svojo logiko in likovno intuicijo.
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V sliki Jaz in vas se zgodba, sanje in spomini umetnika zlivajo v sestavljeno
celoto s premetanimi prostori, kjer ima vsak izmed njih svojo perspektivo.
Gledalec dobi občutek, kot bi mu umetnik želel celotno svojo zgodbo
povedati v eni sapi in mu vse povezave in asociacije predstavi na eni sliki z
več prepletenimi prizori.

Slika 68: Marc Chagall, Jaz in vas, 1911, olje na platnu, 192,1 x 151,4 cm, MoMA, New
York, ZDA.

Giorgio de Chirico (1888–1978) spreminja prostorska pravila na način, ki v
gledalcu ustvarja občutek, kot da sanja. Namesto ljudi je slikal krojaške
lutke, brezobrazne kipe in obrise figur ter jih postavil v grobo osvetljene in
neprijetno prazne ulice. S slikami je gledalčevo razumevanje sveta postavil
pod vprašaj, kar je v nekem trenutku bilo najverjetneje povezano tudi z
vsesplošnim pritiskom in vzdušjem, ki je vladalo pred prvo svetovno vojno.
Med 1910 in 1920 se je de Chirico posvečal motivu mesta kot srhljivega,
toda zapeljivega labirinta. V tem času je ustvarjal v Parizu, kjer je spoznal
nadrealiste, Picassa ter pesnika in umetnostnega kritika Apollinaira, ki je
njegovo delo podpiral. (Brar in Earey, 2012)
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Slika Skrivnost in melanholija ulice potrjuje umetnikovo sposobnost dati še
tako vsakdanjemu prizoru praznega mesta z zaprtimi prodajalnami pridih
nelagodja in občutek suspenza oziroma zamrznjenega trenutka pred
katastrofo. Navadna ulica vzbuja grozeč videz zaradi skrajno poudarjenega
kontrasta med osvetljenim in osenčenim delom ter predvsem zaradi strme
perspektive, ki pa je pri upodobitvi posameznih delov vsakič definirana s
svojo bežiščno točko.

Slika 69: Giorgio de Chirico, Skrivnost in melanholija ulice, 1914, olje na platnu, 87 x 71
cm, zasebna zbirka.

Z vprašanjem o ženski identiteti se je umetnica Louise Bourgeois (1911–
2010) ukvarjala kar nekaj časa, posledično pa je nastala tudi serija slik
Femme-Maisons, kar bi dobesedno iz francoščine prevedli kot »ženskahiša«, sicer pa zloženka v francoščini označuje gospodinjo. Gre za prav
posebno definiranje prostora. V teh slikah so stavbe dobesedno
predstavljene kot ženske, katerih glavo in telo so nadomestile arhitekturne
oblike. Skozi dela umetnica prikazuje prostor, natančneje hišo oziroma dom
kot žensko mesto, v katerem lahko raziskuje ideje o ženski identiteti.
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Seveda gre za feministično delo, ki cilja na omejevanje ženskega prostora
skozi zgodovino človeštva. Ta mora skrbeti za dom in privatno sfero,
medtem ko se lahko moški giblje kjerkoli drugje, pri tem pa ni deležen
nobenih obsodb. (Bernadac, 1996)
Med drugim Bourgeois arhitekturo povezuje z družbenim svetom, ki
poskuša opredeliti posameznika v nasprotju z njegovim notranjim svetom.
Tako s spojem figure in arhitekture opozarja na napetost in dihotomijo med
umom in telesom.

Slika 70: Louise Bourgeois in trije primeri iz serije slik Femme-Maison, 1946–1947, olje in
tuš na platnu, 91, 4 x 35,5 cm, zasebna zbirka.

Tako kot Picasso se tudi David Hockney (1937– ) v zastavljanju kompozicije
in gradnji slike ne ozira na pravila ter v slikah snuje prostor na povsem
svojski način. Hockney je verjetno najbolj znan po slikah kalifornijskih
bazenov, velikih dvojnih portretov svojih prijateljev in fotografskih kolažih.
Pri ustvarjanju se je posluževal mnogih medijev, v 60. letih 20. stoletja je
med drugim delal z akrili, v 70. letih je kolaže sestavljal s pomočjo
polaroidnega filma, po 1990 pa je začel raziskovati tudi digitalno umetnost.
Njegova dela so pogosto zelo avtobiografska in včasih homoerotična.
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Umetnika prepoznamo predvsem po njegovi posebni obdelavi svetlobe ter
domiselnim eksperimentiranjem s perspektivo. Navdušenje nad kubizmom
prepoznamo v večini njegovih del, kjer se podoba prepleta s prostorom in
časom. Hockney gledalcu omogoči popolni vstop v prostor, ki ga predstavi
z vseh zornih kotov naenkrat, ne glede na to, ali pri upodobitvi uporabi
slikarski čopič, grafično iglo ali fotografsko kamero. (Stephen in Wilson,
2017)

Slika 71: David Hockney, Obisk s Chirstopherjem in Donom, Kanjon Santa Monice, 1984,
olje na dveh platnih, 183 x 610 cm.

Slika 72: David Hockney, Pearblossom Hwy., 11.–18. april 1986, fotografski kolaž, 119 x
163 cm.
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3.

NAMEN

Izhodišče magistrskega dela predstavlja šivana risba, ki združuje tri različne
aspekte ustvarjalnega dela – šivanje, linijo in prostor.
V teoretičnem delu podrobna opredelitev posameznih elementov rezultira
jasno razumevanje praktičnega dela, zato v magistrski nalogi raziskujemo:
-

šivanje kot likovni izraz;

-

pomen, funkcijo in razvoj šivanja;

-

uporabo linije na najrazličnejše načine;

-

likovni prostor kot razgaljeno razumevanje umetnikovega sveta;

-

risanje in šivanje risb kot dejanje restitucije.
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4.

RAZISKOVALNE HIPOTEZE

-

V množici umetniških izrazov srečamo tudi šivanje.

-

Tradicionalno žensko gospodinjsko opravilo prodira v območje čiste
umetnosti.

-

Linija kot likovna prvina se v umetniškem delu pojavi v vseh možnih
oblikah.

-

Umetnik s prostorskim popačenjem reflektira in razgali lastno
dojemanje realnosti.

-

Likovna analiza posameznih hiš v zbirki risb in dolgotrajnega šivanja
predstavlja simbolno povrnitev razklanega doma nazaj v celoto.
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5.

METODOLOGIJA

5.1.

Raziskovalne metode teoretičnega dela

Raziskovalni del magistrskega dela temelji na deskriptivni, komparativni,
zgodovinsko-raziskovalni in umetnostnozgodovinski metodi. Deskriptivna
metoda mi je bila v pomoč pri opisovanju dejstev in odnosov, komparativne
metode se poslužujem pri primerjanju dejstev, pojmov, procesov in odnosov
z namenom odkrivanja podrobnosti in razlik, s pomočjo zgodovinske in
umetnostnozgodovinske metode pa proučujem in opisujem pretekle pojme,
odnose in vplive.

5.2.

Uporabljeni postopki za izvedbo praktičnega dela

Risanje v skicirko s flumastri in kemičnimi svinčniki, prenos risbe s
svinčnikom na negrundirano in nenapeto platno, ročno šivanje s tamburjem
in iglo kantan, ročno šivanje s tamburjem in šivanko.

5.3.

Uporabljena literatura

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila primarne (knjige, članke v
strokovnih in znanstvenih revijah) in terciarne (katalogi, leksikoni, slovarji)
tiskane vire, pri čemer sem pregledala tako slovensko kot tujo literaturo.
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6.

PRAKTIČNI DEL – AVTORSKA LIKOVNA DELA

Vztrajno iskanje izraznih sredstev, s katerimi bi se lahko izrazila in hkrati
raziskovala razsežnosti, ki jih ponujajo, se je bolj in bolj oddaljevalo od
klasičnih medijev, še posebej slikarstva. Le-to mi je predstavljalo
nepojasnjeno oviro, celo blokado, medtem ko sem izražanje v risbi dojemala
povsem nasprotno, kot nekakšno sprostitev. Med risanjem sem se začela
osvobajati posameznih pravil in načel, se igrati s perspektivo, ki jo zdaj
intenzivno podvajam, lomim in prilagajam celoti, predvsem pa sem
kompozicijo začela sestavljati iz meni pomembnih delov, detajlov.
Prostoročno risanje je postala nuja mojega vsakdana in risbe so postajale
vse bolj sproščene, absurdne in zanimive. Vendar pa to ni bilo dovolj. Risbe
na papirju nisem dojemala kot končni izdelek. Poteze sem začela poudarjati
z nitjo, papir pa kmalu zamenjala z negrundiranim platnom. Nevede sem
začela sestopati s površine v prostor, kot pojasni umetnostna zgodovinarka
dr. Nadja Zgonik: »/…/ igla z nitjo potuje skozi platno in povezuje dva
prostora, prednjega in prostor onstran.« (Bezjak, Zgonik in Zlokarnik, 2014,
str. 10)
Z neštetimi drobnimi šivi sem najprej zarisovala sproščene zgodbe
vsakdana. Minimalne poteze so postajale repetitivne in moja roka si jih je
zapomnila. Osvobojena skrbi, kako realizirati posamezno linijo, sem se
prepustila svojim mislim. Spletanje me je potisnilo v zamaknjeno,
popolnoma meditativno stanje. V neskončnih prepletih zank in vozlov sem
se izmikala pripovedovanju in realnosti ter se prepustila intimnemu
doživljanju okolice in na splošno same sebe v danem trenutku.
Sledi šivov sem preprosto začela povezovati z linijo poti, ki sem jo opravljala
na tedenski ravni. Izkazalo se je, da gre za prav specifičen primer migracije,
predvsem zato, ker je moj bivanjski prostor nekoliko drugačen od
običajnega. Razcepljen je na pet različnih lokacij, ki jih enakovredno
dojemam kot svoj dom. Kar se sliši popolnoma absurdno, saj je dom, po
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definiciji zapisani v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2005), prostor ali
hiša, kjer kdo stalno živi, od koder izhaja. To zame ne velja.
Moj dom se je prvič razcepil v rani mladosti, ob ločitvi staršev in njuni
odločitvi za skupno skrbništvo. Tako se prvemu domu, lociranem na Pohorju
na Keblju, priključi drugi v Slovenski Bistrici, kjer živim z mamo in očimom.
Tretji izhaja iz časov mnogih počitnic, preživetih na babičinem domu v
Kamnici. Četrti se navezuje na dom partnerja v Mariboru, peti pa je
posledica študija v Ljubljani.
Naenkrat sem se začela zavedati, da me vprašanja ločitve staršev, vez s
starimi starši, ljubezensko razmerje in karierne odločitve bremenijo v tolikšni
meri, da so se frakcije odgovorov začele nezavedno pojavljati v odločitvah
in potezah, ki sem jih dnevno sprejemala.
Uvidela sem, da je edina možna vsebina magistrske naloge lahko le
raziskovanje lastnega obstoja, ki ga dojemam skozi razcepljen bivanjski
prostor. Vsako ponujeno rešitev izrazim v risbi, ki jih zbiram v skicirki. Risba
na papirju predstavlja osnovo, ki jo nato priredim in zašijem na blago
(negrundirano platno, ki ni napeto na okvir). Duševno restitucijo razklanega
doma tako metaforično kot tudi dejansko z uporabo níti in šivanke privedem
do celote.
V svojih risbah raziskujem prostor. Razgaljam okolico, ki me neposredno
obdaja in hkrati definira. Svoj dom, razdrobljen na pet lokacij, analiziram kot
vtis, ki ga prostor daje ob prisotnosti ali odsotnosti figure, ter hkrati kot
prostor, napolnjen z množico detajlov, ki jih interpretiram skozi natančno
risbo. Figure nikoli ne vključim, igram se le z arhitekturnimi elementi,
predmeti in rastlinjem, ki pomagajo definirati specifičen prostor.
Risbo snujem sproti. Najprej zastavim kompozicijsko osnovo, ki temelji na
videnem in predstavlja izhodišče, temu sledijo popačitve, povezane z
osebno interpretacijo prostora, kar se kaže v lomljeni perspektivi,
poudarjanju in spajanju posameznih delov ter izločanju drugih. Risbo
spreminjam, dokler ne ujamem ravnovesja likovnih elementov.
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Vsak prostor skriva in odkriva množico detajlov, ki jih vsak sprejema na
drugačen način. Z distorzijami in poudarki skušam še tako banalnemu
prostoru omogočiti, da pove svojo zgodbo, ki jo tako ali tako vsak razume
drugače. S svojimi risbami prisilim gledalca, da si vzame čas in razišče
nelogičnost prostora, poišče poudarjene napake, občuduje detajle, se
izgubi v repeticiji narisane ali zašite linije ali kakšnega drugega likovnega
elementa.
Praktični del je tako sestavljen iz dveh enot. Prvo predstavlja črna trdo
vezana skicirka, v kateri zbiram misli, vprašanja, rešitve in seveda risbe,
drugo enoto pa predstavlja cikel petih enako velikih nenapetih negrundiranih
platen z všito risbo.
Rdeča nit celotne magistrske naloge temelji na treh iztočnicah, in sicer se
prva – DOM – navezuje na motiv, druga – LINIJA – označuje likovno
artikulacijo in zadnja – ŠIV – pojasnjuje izbiro materiala oziroma izraznega
sredstva.
Knjiga beleži in razkriva iniciacijo procesa. Prve strani kažejo nejasno idejo,
ki se v nadaljnjih risbah vse bolj kristalizira. V risbah raziskujem vsak dom
posebej. Nikoli jih likovno ne združim, čeprav se ukvarjam z restitucijo
razklanega doma. Lotevam se jih povsem različno, saj jih tudi dojemam
povsem ločeno in drugače. To lahko opazimo pri posameznih detajlih in
podobnih likovnih rešitvah, vključenih v risbo vseh petih domov, ki pa se
glede na lokacijo odzivajo povsem drugače.
Moj prvi dom je lociran na Keblju na Pohorju. Pravzaprav gre za očetovo
kmetijo, sestavljeno iz kompleksa več stavb, ogromnega dvorišča in
zelenice, ki se nadaljuje v prostran travnik z več njivami. Dvorišče s treh
strani obdajajo stavbe. Gledano v smeri urinega kazalca na skrajni levi stoji
dolga stavba pravokotnega tlorisa, z več vrati. Ta omogočajo dostop v
garažo, svinjsko kuhinjo, kaščo za shranjevanje pridelka, prešo s
podstrešjem in klet. Večnamenska stavba enostavne oblike ne izstopa niti
s svojo belo fasado niti s svojo sivo streho, ki jo sestavljajo enakomerno
razporejeni pravokotni strešniki. Vendar pa zaradi svoje lege večino dneva
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na dvorišču ustvarja zanimivo senco. Likovno me pritegne prav ta senca, ki
se seveda spreminja s potovanjem sonca in tako s svojim robom oziroma
pasivno linijo optično drugači podobo celotnega dvorišča. Vzpostavi se
jasna linija med osvetljenim in osenčenim delom, ki optično reže površino
ali pa povezuje naključne detajle.

Slika 73: Na risbi so upodobljene vse tri stavbe prvega doma, njihove sence in zelenica
(gre za eno prvih risb, kjer so uporabljeni barvni flumastri).

Slika 74: Risba prvega doma, upodobljene so vse tri stavbe, uporabljeni pa so le črni in
bel flumaster ter modri kemični svinčnik.
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Če sledimo urinemu kazalcu se med opisano stavbo in stanovanjsko hišo
pogled ustavi na vrtu ter vinski trti, napeljani po ogrodju iz letev. Osrednja
stavba je enonadstropna stanovanjska hiša s stopniščem v klet na levi strani
in prvim vhodom ob njem. Hiša je precej bolj dinamična kot sosednja. Njen
glavni vhod je pravzaprav vetrobranski prizidek s prav specifično obliko
strehe, ki na eni strani sega skoraj do tal. Postavljen je na sredino najdaljše
stene in je hkrati osrednja točka pogleda. K razgibanosti stavbe pripomore
tudi balkon, lociran tik nad stopniščem v klet in pa dvokapna streha, ki je v
sredini deljena na dva nivoja.
Zadnja stavba, ki obdaja dvorišče, je hlev s skednjem. Podobno kot pri prvo
opisani stavbi je tloris tudi te stavbe pravokoten. Izstopajoč element
predstavljajo le stopnice in podest, ki se drži stranske stene, obrnjene h
glavni hiši.

Slika 75: Prvi dom, risba s kemičnim svinčnikom.

Arhitekturne elemente, kot so na primer okna ali vrata, v množici ploskev in
njihovi dinamični postavitvi v skoraj vseh risbah kar izpuščam. Večinoma se
osredotočam na obračanje in lomljenje perspektive, ki jo pačim v prid večje
razgibanosti kompozicije ali pa jo spreminjam v skladu s popačenimi
spomini iz otroštva. Pri snovanju risbe skušam udejanjiti občutek
sproščenosti, svobode, topline in razigranosti, ki ga daje celoten prostor.
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Zato v risbi ne zarisujem le hiše, temveč tudi okolico, torej dvorišče, dele
drugih dveh stavb, zelenico, drevesa idr. Z vključevanjem elementov, kot so
stopnišče v klet, podest in stopnice ob hlevu ter definiranje travnika, ki se
širi daleč izven dosega naših oči, ustvarjam iluzijo razgibanega in
razčlenjenega prostora.
Drugi dom se nahaja v Slovenski Bistrici. Tukaj sem preživela večino
svojega življenja, zato ta dom dojemam popolnoma drugače kot ostale.
Predstavlja izhodiščno točko, od koder se odpravljam kamorkoli drugam.
Medtem ko prvi dom asociiram s svobodo tako v izražanju sebe kot tudi
dobesedno v neomejenem gibanju po zelenih površinah, pa drugi dom
povezujem s težkimi odločitvami in krizami, z intelektualnim raziskovanjem
sveta ipd.

Slika 76: Drugi dom, risba s črnim in belim flumastrom ter črnim kemičnim svinčnikom.

Dom v Slovenski Bistrici dojemam kot zatočišče, skrivališče in prostor za
reševanje problemov. Je prostor, kamor se vedno znova vračam. To se
manifestira tudi v risbi, saj se nenehno vračam k vedno istemu pogledu. Ne
vključujem okolice, kot to počnem pri prvem domu, temveč se osredotočam
le na dvoriščni del, ki je zaprt z vseh strani. Stranice, ki zamejujejo dvorišče,
tvorijo obliko pravokotnega trikotnika. Najdaljšo stranico, matematično
imenovano hipotenuza, sestavljajo živa meja, škarpa in potok, ki tečejo
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vzporedno, medtem pa se na drugi strani, prav tako kot kateti, ki sta
pravokotni druga na drugo, stikata dve stanovanjski hiši. Celoten
stanovanjski kompleks obsega tri ločena stanovanja v dveh enonadstropnih
hišah, vse v lasti družine. Čeprav se hiši stikata, ju definirajo povsem druge
značilnosti. Leva hiša pritegne pogled s svojo ornamentirano železno
balkonsko ograjo, bistvena lastnost desne pa je stopnišče, ki vodi do vhoda
v naše stanovanje. Ker gre za relativno majhno dvorišče, se pozornost
usmeri k specifičnim objektom, kot so samostoječi poštni nabiralnik, zaplata
trate z grmičkom pampaške trave in na dva viličasta droga, med katerima
je napeta vrv za obešanje perila.

Slika 77: Drugi dom, risba s črnim in belim flumastrom ter modrim kemičnim svinčnikom.

Tretji dom je kot iz pravljice. Zato je tudi risba nekoliko bolj ilustrativna kot
ostale. Vključuje najmanjše podrobnosti in detajle hiše, ki se kažejo v
okenskih zavesah, visečih okrasnih rožah, podrobnem definiranju
posameznega rastlinja idr.
Babičina hiša je zelo majhna. Stoji v Kamnici, natančneje v majhni zeleni
soteski, imenovani Kamniška graba, kjer je obdana z drevesi in drugim
rastlinjem. Hiška ima le pet oken, glavni vhod ter tri skrita vrata, ki vodijo v
kletne sobe. Sestavljajo jo privzdignjeno nadstropje z nizkim zunanjim
stopniščem, ki omogoča dostop do vhodnih vrat, visoko podstrešje in klet.
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Strma dvokapna streha optično požira celotno stavbo, ki stoji vzporedno ob
cesti. Pravljično očarljiv detajl tretjega doma je s ceste popolnoma nevidno
in pod brajdami skrito ozko dvorišče, ki se nadaljuje v ogromen vrt ter
sadovnjak.

Slika 78: Tretji dom, risba s črnim kemičnim svinčnikom.

Stanovanje v centru Maribora predstavlja moj četrti dom. Tukaj je zacvetelo
moje ljubezensko razmerje s partnerjem. Kakor vsaka zaljubljena duša se
ob izbrancu počutim kot bi lebdela med oblaki, kar pa se v tem primeru ne
razlikuje toliko od resnice. Stanovanje se namreč nahaja na samem vrhu
sedemnadstropnega stanovanjskega bloka. Ta spada v skupino več med
seboj različno povezanih stanovanjskih in poslovnih stavb, imenovanih
Forum. Kot večina blokov so tudi ti strukturirani v obliko kvadra in postavljeni
tako, da tvorijo svoje notranje dvorišče oziroma manjši forum, od koder tudi
ime. Sredi tega je med urejeno grmičevje umeščen še plitek bazen z
majhnim lesenim mostom za pešce. Vendar to niti približno ne pritegne
največ pozornosti. Nase jo vleče podolgovata kvadru podobna konstrukcija
z dvema stanovanjema, ki povezuje le peto nadstropje dveh sosednjih
blokov in jo v zraku drži le devet ožjih okroglih kovinskih stebrov. Dinamičen
kompleks poenostavlja vnos prikrito simbolnih elementov v risbo. Medtem
ko lebdeči kompleks dveh stanovanj enačim z ljubezenskimi občutki, ki me
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ponesejo v višave, pa recimo v risbo nevede vključujem par sicer
nevpadljivih svetilk, ki kot nadomestek figure oziroma dveh oseb, partnerjev,
stojita druga ob drugi.

Slika 79: Četrti dom s poudarkom na detajlih, risba s črnim flumastrom in črnim kemičnim
svinčnikom.

Slika 80: Četrti dom, risba s črnim flumastrom in črnim kemičnim svinčnikom.

Moj zadnji dom je najbolj skrivnosten. Prelepa ljubljanska stanovanjska vila
z vrtom, paviljonom in prečnima osema ter organsko oblikovanim delom z
ribnikom se nahaja tik pod ljubljanskim gradom. Mansardno stanovanje, v
katerem živim, je umeščeno v skrajno severovzhodni del vile. Garsonjera
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ima polkrožno mansardno okno s pogledom na vrt, ki ga je v prvi polovici
20. stoletja uredil arhitekt Jože Plečnik.
Vila je zgrajena v treh nivojih, spodnji predstavlja polkletno etažo, sledi mu
glavno nadstropje in pa podstrešje z mansardo. Tako je vstop v glavno
stanovanje, zaradi privzdignjene polkletne etaže, poudarjen z razkošnim
stopniščem tako na severni kot tudi južni strani. Fasada je ločena z arhitravi
oziroma mejnimi zidci, ki označujejo posamezni nivo. Spodnji del fasade je
oblikovan z mogočno rustiko2, predel glavnega nadstropja je bolj zglajen in
poln štukatur3, vrh pa krasi venčni zidec, ki kot krona zaključuje celoto.
Likovno najbolj zanimivi sta južna stena s svojim ogromnim okroglim oknom,
vhodom s tremi oboki ter zavitimi stopnicami in pa vzhodna stena vile, kjer
najdemo z brajdami pokrito balkonsko teraso, rustikalno oblikovan ozek
prizidek, pa tudi noter zamaknjeno steno s stojalom za kolesa.

Slika 81: Peti dom, risba s črnim in belim flumastrom ter črnim kemičnim svinčnikom.

2
3

Rustika – zid iz grobo obdelanih kamnitih kvadrov
Štukatura – okrasek iz štuka oziroma mavca na stropih, stenah
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Notranjost vile, razen garsonjere v kateri živim, je zame nedostopna.
Radovednost seveda spodbuja domišljijo, ki se v risbi kaže v spajanju
posameznih delov in izpuščanju drugih, v lomljeni perspektivi ter
vključevanju večjih črnih površin, zatemnjenih oken in stopnic.

Slika 82: Peti dom, risba s črnim in belim flumastrom ter modrim kemičnim svinčnikom.

Risbe, zbrane v skicirki, so materializacija mojih misli, spominov,
raziskovanj in likovnega dojemanja neposredne okolice, ki me kakorkoli
zaznamuje. Skicirka potemtakem predstavlja raziskovalni proces in
izhodiščno točko za drugo dejanje praktičnega dela.
Cikel petih risb, všitih na enako velika nenapeta in negrundirana platna, je
nastajal zelo počasi, intuitivno in brez dokončnega načrta.
Že od samega začetka sem v skicirko risala z risarskim orodjem, kot je
navaden nealkoholni flomaster ali tanek kemični svinčnik (Pilot G-TEC-C4),
ki pušča enakomerno sled. S tem sem se izogibala ustvarjanju risb, ki je z
uporabo níti ne bi mogla doseči. Pri risanju sem se osredotočila na izrazne
možnosti, ki jih ponujata orisni likovni prvini linija in točka.
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Risbe v skicirki so mi predstavljale osnovo. Kar pomeni, da sem motiv
posameznega doma likovno razvijala, spreminjala, obračala in popravljala,
dokler risba na papirju ni predstavljala želenega občutka oziroma ideje o
domu.
Temu je sledila priprava negrundiranih platen. Blago iz 100-odstotnega
bombaža sem razrezala na pet enako velikih ležečih formatov, ki v dolžino
merijo 150 cm, v širino pa nič več kot 100 cm. Da se robovi ne bi začeli
parati, sem blago tudi zarobila.
Prenos risbe na negrundirano nenapeto platno sem izpeljala tako, da sem
si s svinčnikom zelo na rahlo začrtala glavne kompozicijske točke in linije
risbe, ki so me med šivanjem vodile. Pri prenosu sem namerno izpuščala
posamezne dele risbe in detajle. Raje sem se prilagodila specifiki níti in
glede na njo definirala posamezne forme in detajle.
Vse risbe so na negrundirana in nenapeta platna všite ročno, kar je bila ena
ključnih odločitev kako izpeljati nalogo. V začetku sem sicer razmišljala o
kombiniranju ročnega in strojnega šiva, vendar se mi je slednji zdel
nepristen in tuj.
Med vezenjem sem negrundirano platno vpela v poseben okvir, sestavljen
iz dveh obročev, imenovan tudi tambur. Ta mi je zaradi ravno napetega
platna omogočal natančnejšo izvedbo.
Druga pomembna odločitev, ki sem jo sprejela že v začetku procesa, je bila
izbira črne níti, ki je poleg blaga kot osnove predstavljala edini in glavni
material za izdelavo šivane risbe. Izbrala sem nekoliko debelejšo črno nit,
sesukano iz treh bombažnih vlaken. Omejitev na en sam material me je
potisnila v raziskovanje izraznih možnosti, ki jih črna nit ponuja.
Nit predstavlja linijo in tudi ploskev. Ploskev sestavljam iz različnih šivanih
rastrov, ki so enoslojni. Linije se gostijo ena ob drugo in se ne prekrivajo. Za
vezenje uporabljam dve različni šivanki, ki ustvarjata dve različni liniji. Z
navadno šivanko šivam enojno linijo z enakomernimi prekinitvami, z iglo
kantan pa linijo ustvarjam z zankanjem. Glede na gostoto šivov, gostoto linij
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in uporabo igle kantan nastajajo različne črnine. Gostejše so linije,
intenzivnejša je tudi črnina.
Poleg samega materiala ritem linij narekuje glasba ali šum okolice. Ob
klasični glasbi so šivi ostajali enakomernejši, medtem ko je šum okolice
pospeševal neenakomernost šiva.
Ker je linija ustvarjena ročno, v gledalcu spodbuja haptično zaznavo šivane
risbe. Zunanjega opazovalca, gledalca, kliče k dotikanju na podoben način
kot sem se materiala med ustvarjanjem dotikala sama.

Slika 83: Prvi dom, šivana risba, 100 x 150 cm.
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Slika 84: Drugi dom, šivana risba, 100 x 150 cm.

Slika 85: Tretji dom, šivana risba, 100 x 150 cm.
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Slika 86: Četrti dom, šivana risba, 100 x 150 cm.

Slika 87: Peti doma, šivana risba, 100 x 150 cm.
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7.

SKLEP

Magistrsko nalogo zaznamuje zanimiv preplet praktičnega in teoretičnega
raziskovanja.

Izbira

osrednjega

problema

naloge

je

temeljila

na

raziskovanju lastnega bivanjskega prostora in kako ta vpliva na moje
ustvarjanje. Posledično sem zaradi razklanega doma v množici umetniško
izraznih sredstev izbrala prav šiv, ki predstavlja simbolično pot do restitucije.
Šivanje tako prepoznamo kot likovni izraz, ki ga v teoretičnem delu
magistrske naloge podrobno raziščemo. Nekoč le žensko gospodinjsko
opravilo je danes pomemben del sodobne umetniške prakse, ki potencira
koncept in zgodbo posameznega umetnika. Zgodovinski pregled in študija
izbranih sodobnih umetnikov nam daje jasen vpogled v sam razvoj šivanja
kot umetniškega izraza in pregled nad spremembami pomena in funkcije
šivanja v likovnem prostoru.
Pomemben element magistrske naloge je linija, ki se kot likovna prvina v
umetniških delih pojavlja v vseh možnih oblikah. Raziskovanje nas pripelje
do točke, da linijo prepoznamo ne samo kot črto, ki jo umetnik zariše z
risalom, zgosti v ploskev ali pa v obliki níti intervenira v prostor, ampak jo
prepoznamo tudi kot linijo gibanja, ko umetniški objekti obiskovalcem
narekujejo smer premikanja …
Spreminjanje prostora v smislu prostorskega popačenja je tema tretjega
poglavja teoretičnega dela magistrske naloge. Med raziskovanjem
umetnikov, ki s prostorskim popačenjem reflektirajo in razgaljajo lastno
dojemanje realnosti, se tudi nam porodi vprašanje, kako pravzaprav
dojemamo prostor in okolico, ko odmislimo vsa pravila in izhajamo iz svojih
misli.
Večina izbranih umetnikov, ki so omenjeni v nalogi, so pomembno vplivali
na moje likovno ustvarjanje in na končno podobo praktičnega dela, saj je
pisanje teoretičnega dela potekalo sočasno z ustvarjanjem likovnih del,
predstavljenih v praktičnem delu. Tako v risbah, kjer likovno analiziram
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svoje domove, ne predstavim dejanske podobe posamezne hiše, temveč
jih, kot to vsak na svoj način naredijo Picasso, Hockney in de Chirico, najprej
prostor razstavim na detajle in jih nato sestavim v celoto, ki reflektira čisto
oseben odnos do posameznega detajla in hiše kot celote. Linija, ki jo
uporabljam v risbi, se materializira kot nit, ki jo všijem na negrundirano in
nenapeto platno. Ko definiram obliko podob, se s posebno pozornostjo
lotevam posameznih detajlov, kot lahko to opazimo tudi pri slovenskem
grafiku Karlu Zelenku. Medtem ko črne ploskve polnim z različnimi šivi, s
tem ustvarjam različno intenziteto črnine, ki me asociirajo na optično
spreminjajoče se črne slike Sandija Červeka. Ali pa na grafike Samuela
Grajfonerja, katerega črne luknje in ploskve, ki jih ustvarja, vsebujejo
različne rastre, s katerimi ustvarja posebne psihološke učinke na gledalca.
Razklan dom, ki ne glede na vse vseeno ostaja razdeljen, sem, s
poglobljeno likovno analizo v zbirki risb in z dolgotrajnim postopkom šivanja
vseh petih šivanih risb, simbolno sestavila. Dosegla sem notranji mir, kot ga
skušajo s simboliko šiva ustvariti tudi nekatere v nalogi omenjene umetnice,
Louise Bourgeois, Doris Salcedo in Zoe Leonard.
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img.3..35i39k1l2.4471.5842.0.6221.4.4.0.0.0.0.85.310.4.4.0....0...1c.1.64.img..0.4.309...0i
30k1j0i24k1.0.fQfT_-MU0Wk#imgrc=Pw-9Rg_0_ARwuM:

103

Slika 32: Eva Hesse, Contingent (Naključje), 1969, Steklena vlakna, poliestrska smola,
lateks na platnu, osem delov, 289,56–426,72 x 91,44–121,92 cm. Pridobljeno 28.8.2018 iz
https://www.wikiart.org/en/eva-hesse/contingent-1968
Slika 33: El Anatsui, Zemeljska koža, 2007, kovine, umetnikova zbirka. Pridobljeno
28.8.2018 iz http://el-anatsui.com/
Slika 34: Detajl – iluzija bogastva – sploščeni in skupaj sešiti zamaški alkoholnih steklenic
različnih

vrst

in

oblik.

Pridobljeno

28.8.2018

iz

https://www.flickr.com/photos/manybits/34213402581
Slika 35: Doris Salcedo, Atrabiliarious, 1992–1997, stenska in prostorska instalacija z
vezenino, čevlji, kravjim mehurjem, kirurško nitjo in nišami v steni. Pridobljeno 28.8.2018
iz
https://www3.mcachicago.org/2015/salcedo/works/atrabiliarios/images/atrabiliarios_3.htm
l
Slika 36: Doris Salcedo, Atrabiliarious, 1992–1997, stenska instalacija, s čevlji, kravjim
mehurjem,

kirurško

nitjo

in

nišo

v

steni.

Pridobljeno

28.8.2018

iz

https://www3.mcachicago.org/2015/salcedo/works/atrabiliarios/images/atrabiliarios_1.htm
l
Slika 37: Zoe Leonard, Čudno sadje (za Davida), 1992–1997, 267 kosov votlih pomaranč,
limon, grenivk, avokadov in banan, sešitih z nitjo, iglami, zadrgami, gumbi, voskom,
plastiko,

ključavnicami,

kljukami,

vrvjo

in

blagom.

Pridobljeno

28.8.2018

iz

https://www.format.com/magazine/features/art/zoe-leonard-survey-whitney-museum
Slika 38: Zoe Leonard, Čudno sadje (za Davida), 1992–1997, dva izmed 267 kosov votlih
pomaranč, limon, grenivk, avokadov in banan, sešitih z nitjo, iglami, zadrgami, gumbi,
voskom, plastiko, ključavnicami, kljukami, vrvjo in blagom. Pridobljeno 28.8.2018 iz
https://www.theartnewspaper.com/news/three-to-see-new-york-8-3-18
Slika 39: Tracy Emin, Vsi, s katerimi sem kdaj spala 1963–1995, 1995, šotor z apliciranimi
našitki, vzmetnica in luč, 122 x 245 x 215 cm.

Pridobljeno 28.8.2018 iz

https://theartstack.com/artist/tracey-emin/everyone-i-have-ever-slept-with-1963-1995
Slika 40: Notranjost šotora z všitimi imeni ljubimcev, prijateljev in družinskih članov oziroma
vseh intimnih partnerjev, s katerimi je Tracy Emin spala. Pridobljeno 28.8.2018 iz
https://en.wikipedia.org/wiki/Everyone_I_Have_Ever_Slept_With_1963%E2%80%931995
#/media/File:Emin-Tent-Interior.jpg
Slika 41: Janet Echelman, 1.26 Amsterdam, 2012–13, prožna mreža, poliestrsko vlakno z
visoko trdnostjo, osvetlitev, 24 x 18 x 9 m, Amsterdam, Nizozemska. Pridobljeno 28.8.2018
iz https://www.visualproductions.nl/amsterdam-light-festival-cuecore-echelman/
Slika 42: Janet Echelman, 1.27 Madrid, 2018, prožna mreža, poliestrsko vlakno z visoko
trdnostjo, osvetlitev, 600.000 vozlov in 77 milj vrvice, Madrid, Španija. Pridobljeno
28.8.2018 iz http://www.echelman.com/project/1-78-madrid/
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Slika 43: Obrisne linije z rahlim obrestom v jami Altamira. Pridobljeno 28.8.2018 iz
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2451442/Earliest-artists-women-claimresearchers-study-cave-paintings-reveal-majority-prints-female-hands.html
Slika 44: Shen Zhou, Poet na gori, Dinastija Ming (1368–1644), tuš na papirju, 38,7 x 60,3
cm.

Pridobljeno

20.8.2018

iz

https://en.wikipedia.org/wiki/Shen_Zhou#/media/File:Poet_on_a_Mountaintop.jpg
Slika 45: Karel Zelenko, Razgovor, 1975, jedkanica, 50 x 32 cm. Pridobljeno 22.8.2018 iz
https://www.sloart.si/karel-zelenko-razgovor
Slika 46: Marcel Duchamp, 16 milj vrvice, intervencija na razstavi Prvi članki Surrealizma,
1942.

Pridobljeno

23.8.2018

iz

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-

papers/22/duchamp-childhood-work-and-play-the-vernissage-for-first-papers-ofsurrealism-new-york-1942
Slika 47: Lucio Fontana, Prostorski koncept, Attese, 1965, olje na platnu, 130 x 97 cm,
Peggy Guggenheim Collection, Benetke. Pridobljeno 26.8.2018 iz https://amuse-id.vice.com/peggy-guggenheims-life-in-10-paintings/
Slika 48: Lucio Fontana, Prostorski koncept, 1951, olje na platnu, 85,1 x 66 cm, Peggy
Guggenheim

Collection,

Benetke.

Pridobljeno

28.8.2018

iz

http://milanoartexpo.com/2013/02/25/collezione-peggy-guggenheim-postwar-protagonistiitaliani-lucio-fontana-piero-dorazio-enrico-castellani-paolo-scheggi-rodolfo-arico/
Slika 49: Richard Serra, Stvar časa, 2005, jeklo, Guggenheimov muzej, Bilbao, Španija.
Pridobljeno

26.8.2018

iz

https://www.google.si/search?q=richard+serra+mus%C3%A9e+guggenheim+bilbao&tbm
=isch&source=lnt&tbs=isz:lt,islt:svga&sa=X&ved=0ahUKEwiOtobnpjdAhXEIlAKHaR4CwQQpwUIHw&biw=806&bih=874&dpr=1#imgrc=UIddxQcVRxRMQ
M:
Slika 50: Richard Serra, Nagnjen lok, 1981, jeklo, v Manhattanu, New York, ZDA.
Pridobljeno

26.8.2018

iz

https://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/flashpoints/visualarts/tiltedarc_big2.html
Slika 51:Sandi Červek, Slika, olje na platnu. Pridobljeno 25.8.2018 iz http://artmus.si/portfolio-item/sandi-cervek/
Slika 52: Samuel Grajfoner, Luknja 1, 2015, akvatinta in gravura, 91,5 x 61 cm. Pridobljeno
25.8.2018 iz http://www.premiocombat.it/2015/samuel-grajfoner-65648
Slika 53: Chiaru Shiota, Ključ v rokah, 2015, rdeča preja in čolni, prostorska instalacija,
japonski paviljon 56. beneškega bienala, Benetke, Italija. Pridobljeno 28.8.2018 iz
http://www.chiharu-shiota.com/en/works/?y=2015
Slika 54: Chiharu Shiota, Metuljeve sanje, 2018, Muzej Kyoto, Kyoto, Japonska.
Pridobljeno 28.8.2018 iz http://www.chiharu-shiota.com/en/works/?y=2018
Slika 55: Pietro Perugino, Predaja ključev, 1481–1482, freska, Sistinska kapela, Vatikan,
Italija.

Pridobljeno

26.8.2018

iz
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Perugino#/media/File:Entrega_de_las_llaves_a_San_
Pedro_(Perugino).jpg
Slika 56: Diagram prikazuje linearno perspektivo renesančne slike Pietra Perugina, Predaja
ključev.

Pridobljeno

26.8.2018

iz

https://www.google.si/search?q=Delivery+of+the+Keys+(Perugino)+diagram&tbm=isch&t
bo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwij0q_oZjdAhXPYlAKHRejBZkQsAR6BAgFEAE&biw=806&bih=874#imgrc=HRITDK_Rd5jXV
M:
Slika 57: Pieter Jansz Saenredam, Notranjost cerkve Sv. Bava v Haarlemu (Interior of the
Choir of St. Bavo's Church at Haarlem), 1660, olje na panelu, 70,4 x 54,8 cm, Worcerster
Art

Museum,

Worcester,

Massachusetts.

Pridobljeno

27.8.2018

iz

https://www.pictorem.com/85188/Interior%20of%20the%20Church%20of%20St%20Bavo
%20at%20Haarlem.html
Slika 58: Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire, 1904–1906, olje na platnu, 60 x 72 cm,
Kunsthaus

Zürich,

Švica.

Pridobljeno

27.8.2018

iz

https://www.1000museums.com/art_works/paul-cezanne-montagne-sainte-victoire-10?app_id=112&from=artists
Slika 59:Vincent van Gogh, Spalnica v Arlesu, 1889, olje na platnu, 72 x 90 cm, Umetnostni
inštitut,

Chicago,

ZDA.

Pridobljeno

27.8.2018

iz

https://en.wikipedia.org/wiki/Bedroom_in_Arles#/media/File:Vincent_van_Gogh__The_Bedroom_-_Google_Art_Project.jpg
Slika 60:Vincent van Gogh, Nočna kavarna v Arlesu (The Night Café in the Place Lamartine
in Arles), 1888, olje na platnu, 70 x 89 cm, Yale Univercity Art Gallery, New Haven,
Conneticut,

ZDA.

Pridobljeno

27.8.2018

iz

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Caf%C3%A9#/media/File:Vincent_Willem_van_G
ogh_076.jpg
Slika 61: Henri Matisse, Interier z jajčevci, 1911, tempera na platnu, 212 x 246 cm ,Muzej
lepih

umetnosti,

Grenoble,

Francija.

Pridobljeno

27.8.2018

iz

https://www.henrimatisse.org/still-life-with-aubergines.jsp
Slika 62: Henri Matisse, Rdeči atelje, 1991, olje na platnu, 181 x 219 cm, MoMA, New York,
ZDA. Pridobljeno 27.8.2018 iz https://www.moma.org/collection/works/78389
Slika 63: Giorgio Morandi, Tihožitje, ok. 1952, olje na platnu, 54,3 x 59,4 cm zasebna
zbirka. Pridobljeno 19.8.2018 iz https://aliceroca.com/2017/10/04/les-objets-simples-demorandi/
Slika 64: Giorgio Morandi, Grič v večeru, 1928, jedkanica na cinkovi plošči, 14 x 24,5 cm,
Bologna,

Morandijev

muzej.

Pridobljeno

19.8.2018

iz

https://www.tate.org.uk/art/artworks/morandi-hilltop-at-evening-p01919
Slika 65: Pablo Picasso, Avignonske gospodične, 1906–1907, olje na platnu, 244 x 234
cm,

MoMA,

New

York,

ZDA.

Pridobljeno

28.8.2018

iz
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https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d%27Avignon#/media/File:Les_Demoiselle
s_d%27Avignon.jpg
Slika 66: Pablo Picasso, Portret Ambroise Vollarda, 1910, olje na platnu, 92 x 65 cm,
Pushkin

Museum,

Moskva,

Rusija.

Pridobljeno

28.8.2018

iz

https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/portrait-of-ambroise-vollard-1910
Slika 67: Pablo Picasso, Guernica, 1937, olje na platnu, 350 x 780 cm, Museo Nacional
Centro

de

Arte

Reina

Sofia,

Madrid,

Španija.

Pridobljeno

28.8.2018

iz

https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2018/0506/pablo-picasso-guernica-painting-history/
Slika 68: Marc Chagall, Jaz in vas, 1911, olje na platnu, 192,1 x 151,4 cm, MoMA, New
York,

ZDA.

Pridobljeno

20.8.2018

iz

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall#/media/File:Marc_Chagall,_1911,_I_and_the_
Village,_oil_on_canvas,_192.1_x_151.4_cm,_Museum_of_Modern_Art,_New_York.jpg
Slika 69: Giorgio de Chirico, Skrivnost in melanholija ulice, 1914, olje na platnu, 87 x 71
cm, zasebna zbirka. Pridobljeno 20.8.2018 iz https://www.wikiart.org/en/giorgio-dechirico/mystery-and-melancholy-of-a-street-1914
Slika 70: Louise Bourgeois in trije primeri iz serije slik Femme-Maison, 1946–1947, olje in
tuš na platnu, 91, 4 x 35,5 cm, zasebna zbirka. Pridobljeno 20.8.2018 iz
https://en.wikipedia.org/wiki/Femme_Maison#/media/File:Femme_Maison.jpg
Slika 71: David Hockney, Obisk s Chirstopherjem in Donom, Kanjon Santa Monice, 1984,
olje

na

dveh

platnih,

183

x

610

cm.

Pridobljeno

20.8.2018

iz

https://thewhimsicalwhirl.wordpress.com/2015/04/09/hockney-a-visit-with-christopherdon-santa-monica-canyon/
Slika 72: David Hockney, Pearblossom Hwy., 11.–18. april 1986, fotografski kolaž, 119 x
163 cm. Pridobljeno 20.8.2018 iz http://www.getty.edu/art/collection/objects/105374/davidhockney-pearblossom-hwy-11-18th-april-1986-2-british-april-11-18-1986/
Slika 73: Na risbi so upodobljene vse tri stavbe prvega doma, njihove sence in zelenica
(gre za eno prvih risb, kjer so uporabljeni barvni flumastri). Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 74: Risba prvega doma, upodobljene so vse tri stavbe, uporabljeni pa so le črni in bel
flumaster ter modri kemični svinčnik. Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 75: Prvi dom, risba s kemičnim svinčnikom. Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 76: Drugi dom, risba s črnim in belim flumastrom ter črnim kemičnim svinčnikom.
Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 77: Drugi dom, risba s črnim in belim flumastrom ter modrim kemičnim svinčnikom.
Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 78: Tretji dom, risba s črnim kemičnim svinčnikom. Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 79: Četrti dom s poudarkom na detajlih, risba s črnim flumastrom in črnim kemičnim
svinčnikom. Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 80: Četrti dom, risba s črnim flumastrom in črnim kemičnim svinčnikom. Pridobljeno
iz lastne skicirke.
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Slika 81: Peti dom, risba s črnim in belim flumastrom ter črnim kemičnim svinčnikom.
Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 82: Peti dom, risba s črnim in belim flumastrom ter modrim kemičnim svinčnikom.
Pridobljeno iz lastne skicirke.
Slika 83: Prvi dom, šivana risba, 100 x 150 cm.
Slika 84: Drugi dom, šivana risba, 100 x 150 cm.
Slika 85: Tretji dom, šivana risba, 100 x 150 cm.
Slika 86: Četrti dom, šivana risba, 100 x 150 cm.
Slika 87: Peti doma, šivana risba, 100 x 150 cm.
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