KAMNITA MIZA – VEZ GENERACIJ
nastala na kiparski koloniji septembra 2014
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v Parku medgeneracijske solidarnosti
pred Humanitarnim centrom RK Novo mesto
Nosilci projekta:

Mestna občina Novo mesto
Krajevna skupnost Drska
Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna
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AVTORJI:

Franci KOCJAN
Jožica in Rudolf ŠKOF
Stane JAKOPIN
Rado in Gabrijela ČEPIČ
Marjana VIDIC
Jelka in Andrej HUDOKLIN
Ciril POVŠE
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Jožica ŠKOF

Kiparska kolonija
»IZ KAMNA IZVABLJENA
MEHKOBA«
Kamen je trd material in samo na videz tudi mrzel. To je živa materija, ki je
nastajala milijone let in kiparji ga radi uporabljamo za likovno izpovedovanje
svojih zamisli. Ko začneš delati z njim, postane topel in te pritegne bolj kot
marsikateri drug material. Vedno znova in znova te navdušuje in nikoli več
ne zapustiš topline njegove bližine. Kamen zahteva nežnost in pozornost,
s svojim obstojem pa nas opominja na njegov pomen v preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti.
V strukturi kamna se skriva marsikaj. Poleg fosilov tudi mnogo različnih
barvnih odtenkov, ki pripovedujejo zgodbo o materialih, iz katerih kamen
nastaja, govori zgodbo preteklosti in razkriva zgodovino našega življenja.
Skupina kiparjev, ki že nekaj let v kamnoseško-restavratorski delavnici v
Zagradu pod vodstvom mojstra in mentorja Francija Kocjana obdelujemo
in ustvarjamo v kamnu, smo se odločili, da v začetku septembra izvedemo
3-dnevno kiparsko kolonijo z naslovom »IZ KAMNA IZVABLJENA
MEHKOBA«. Delali smo pred humanitarnim centrom v parku, na ogled
krajanov, zato je bila tema kolonije »VEZ GENERACIJ«. Kot delovni material
smo uporabili približno tri tone težak kamen, iz katerega smo izdelali
kamnito mizo z izklesano pripovedjo situlske umetnosti ter prikazanim
okljukom reke Krke in najdiščem situle nad mestnim jedrom. Površino
mize krasi izklesan slogan in posvetilo lepotici Krki, ki ga je napisal priznani
pesnik Smiljan Trobiš in se glasi: »STRUGA ŽIVLJENJA REKI DALA JE
NAJLEPŠO POT«.

Za postavitev kamnite mize v Park medgeneracijske solidarnosti pred
stavbo RK Novo mesto smo se odločili zato, ker ta enota RK zelo skrbno
neguje odnose med generacijami in se trudi, da bi vsem, ki to želijo,
polepšali trenutke osamljenosti, pomanjkanja, izobraževanja in podobno.
Z našim projektom smo želeli prispevati, da bi se dogodki ob druženju
prenesli tudi na prosto, v park ob kamnito mizo.
Idejo za ta projekt in izvedbo je
vseskozi podpirala tudi predsednica
OZRK Novo mesto mag. Mojca
Špec Potočar. Nosilec projekta
je bila krajevna skupnost Drska
s predsednico Miro Retelj. Del
sredstev za materialne stroške smo
pridobili na razpisu MO NM, del pa
je prispevalo podjetje IKA-UM iz
Zagrada, ki je opravilo vsa težja dela.
Sodelovalo je deset kiparjev, članov
Društva ljubiteljev slovenskega
naravnega kamna, Ljubljana: Franci Kocjan, Jožica Škof, Rudolf Škof, Stane
Jakopin, Ciril Povše, Marjana Vidic, Andrej Hudoklin, Jelka Hudoklin, Rado
Čepič in Gabrijela Čepič.
Kamnito mizo »VEZ GENERACIJ« smo predali v uporabo na odprtju
z bogatim kulturnim programom 1. oktobra 2014, na Mednarodni dan
starejših. Oceno izdelanega likovnega dela je podal umetnostni zgodovinar
Jožef Matijevič.
Kamnita miza je že deseta skulptura v sklopu
»KAMNITE FORMA VIVE«, postavljenih v KS Drska,
ki smo jih izdelali v letu 2005 in so predstavljene s
turistično tablo.
Kamnita miza pripoveduje zgodbo našega mesta in
želim, da bi se ob njej in v njenem objemu dogajalo
veliko lepega, da bi mnogo ljudem, mlajšim in
starejšim, še posebej pomoči potrebnim, prinašala
več optimizma in lepih trenutkov, da bi šli lažje skozi
življenjske preizkušnje.
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Kiparji pri delu
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Postavitev mize
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Ob odprtju kamnite
mize

Avtorji: Stane
Jakopin, Rudolf
Škof, Jožica Škof,
Rado Čepič, Gabrijela
Čepič, Franci Kocjan,
Marjana Vidic.
Manjkajo: Ciril Povše
in Andrej in Jelka
Hudoklin

Gabrijela Čepič je z
lesenim kladivom
na kamniti mizi
predstavila govorico
kamna: KAMEN
SANJA SVOJE
SANJE, DA BI MI
VERJELI VANJE
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Učenci OŠ Drska

Avtorji in nastopajoči
učenci OŠ Drska ter
Majda Nemanič

Ansambel folklorna
skupina Kres

Folklorna skupina
Kres
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Praznovanje kulturnega
praznika leta 2015 v parku ob
kamniti mizi
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JOŽEF MATIJEVIČ, umetnostni zgodovinar

OCENA RAZSTAVLJENEGA KIPARSKEGA
DELA
Spoštovane gospe in gospodje,
to, kar imamo danes priložnost prvič javno videti na tem prostoru pred
humanitarnim centrom Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto,
nas resnično prepriča, kako pestri in različni so lahko obrazi likovnega
ustvarjanja. Kamnita miza pred nami ni naključna skulptura in ni brez
posebnega vzroka ravno na tem mestu, ki so mu krajani Drske v bodoče
namenili ime Park medgeneracijske solidarnosti. To poimenovanje je
lahko simbolno in večpomensko, brez dvoma pa je ta mini park predvsem
praktičen, saj omogoča srečevanje in zbliževanje med mladimi in tistimi
manj mladimi. In tako bo prav gotovo pripomogel, da se bodo tu lahko
srečevali rodovi dedkov in babic, očetov in mater in seveda vnukov. Skupaj
bodo uspešno premostili medgeneracijski prepad, ki ga povzroča bliskoviti
razvoj moderne tehnologije.
Kamnita miza je delo skupine prizadevnih ljubiteljev naravnega kamna,
ki so jo kolektivno klesali in umetniško krasili pod vodstvom znanega
umetniškega kamnoseka Francija Kocjana, ki je svoje varovance, čeprav
je sleherni med njimi v vseh pogledih zrela ustvarjalna osebnost, usmerjal
na raven kolektivnega nastopa, na katerem posamezna dela sestavljajo
celoto in individualnost preraste v kolektivnost. Kiparji so z izbranim
motivom v kamnu na istem kraju in istočasno oživili geološko in človeško
preteklost, ki jo pri kamnu, kot gradivu za to mizo, merimo z milijoni let,
tisočletna človeška zgodovina pa je tu predstavljena v preprosti, stilizirani
vendar nadvse učinkoviti formi, ki se tokrat kaže v motivu človeških figur
in živali, s katerim je okrašena prazgodovinska obredna pivska posoda v
obliki vedrice. Izbrani motiv, upodobljen na situli, ki je na izvirniku iztolčen
v plašč posode, so ustvarjalci po svojem videnju in doživetju upodobili na
masivnem kamnitem robu ploščatega dela skulpture, slikovit figuralni
relief pa je smotrno dopolnjen z verzom pesnika Smiljana Trobiša, ki se
glasi: Struga življenja reki dala je najlepšo pot.
Situla, postavljena na okljuk reke Krke, simbolizira in predstavlja časovni
preskok in našo povezanost z davno preteklostjo, ki smo jo dolžni skrbno
varovati in jo, kar se da neokrnjeno, prepustiti zanamcem. Zgodovina nas
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uči, kako so vezi s preteklostjo pomembne in predvsem trdne. Take naj
bodo tudi vezi med našimi današnjimi generacijami, in če se bomo dovolj
potrudili, vsi, mladi, manj mladi in čisto mladi, se nam bo to vsem skupaj
bogato obrestovalo.
Za konec pa je prav in se spodobi, da se v imenu nas vseh tukaj zbranih
iskreno in prisrčno zahvalimo avtorjem tega izjemnega kiparskega
dosežka: Franciju Kocjanu, Jožici Škof, Rudiju Škofu, Stanetu Jakopinu,
Radu Čepiču, Gabrijeli Čepič, Marjani Vidic, Jelki Hudoklin, Andreju
Hudoklinu in Cirilu Povšetu. Ta skulptura bo nam in našim zanamcem še
dolgo prijazno prigovarjala, kako pomembno je, da živimo v medsebojnem
spoštovanju in strpnosti.
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SMILJAN TROBIŠ, pesnik

OŽIVLJENI KAMEN PRIPOVEDUJE O
ČLOVEKU
Sredi trav se dviga iz zemlje
kakor popek nastajajočega cveta.
Sto tisoč let je čakal,
da ga poljubi kiparjevo oko.
Potem je zapel z zvoki globočin zemlje,
dvignjen kakor zaklad iz duše, ki ga je oblikovala.
Pesnik Smiljan Trobiš
ob recitaciji svoje pesmi
Oživljeni kamen, posvečene
kamniti mizi

Zdaj poje duša kiparja
z enakimi toni, nepozabnimi,
zapisali so se v notranje in v zunanje vesolje.
Tiho zdaj vabi ljudi,
da bi čutili njegov tisočletni mir,
se ga navzeli, in spoznali,
da zrak okoli njega postaja žarek.
Pričuje o deževnih dneh ustvarjalcev,
o snovanju idej v čisti tišini,
kjer se rojevajo čudeži.
In o znanju, s katerim si človek podreja naravo,
jo dela človeško in jo povzdiguje proti nebu.
Situle iz davnine zvenijo v njem,
meander Krke je zarisal njegovo obliko.
Struga življenja je dala reki najlepšo pot,
človek se začudi nenaključnemu trenutku,
posvečenemu, da je tukaj, prav tu in zdaj,
v žarku svetlobe, med samotnimi travami,
prav on, in nihče drug.

MOJCA ŠPEC POTOČAR, predsednica OZRK Novo mesto
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Kamnita miza - vez generacij
Eno leto je, odkar smo v Parku medgeneracijske solidarnosti
na Drski pridobili kamnito mizo. Miza z uporabno in umetniško
vrednostjo krasi okolico Humanitarnega centra Rdečega križa
in predstavlja »vez generacij«.
Tu smo organizirali že vrsto medgeneracijskih dejavnosti
in skupaj »ob mizi« prenašali znanje, izkušnje, pomoč,
vzajemnost in vrednote človečnosti med ljudi, ne glede na
življenjsko obdobje, v katerem smo.
Zahvaljujem se umetnikom in ustvarjalcem, še posebej pa
novomeški umetnici in pobudnici kiparske kolonije, Jožici
Škof.
Čestitam ustvarjalcem umetnin iz kamna. Obogatena Forma
viva na Drski nam vsem daje spodbudo in energijo za vedno
nove, skupne projekte ter plemenita dejanja. Hvala!

Predsednica OZRK Novo mesto Mojca
Špec Potočar ob odprtju kamnite mize
VEZ GENERACIJ
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»IZ KAMNA IZVABLJENA MEHKOBA«
Kiparska kolonija je potekala septembra 2014 v okviru razpisa Mestne občine Novo
mesto, s sodelovanjem Krajevne skupnosti Drska, Območnega združenja RK Novo
mesto in
Društva ljubiteljev slovenskega naravnega kamna
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