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KIPARSKA KOLONIJA 2017 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI DRSKA

Krajevna skupnost Drska je v počastitev praznovanja 40. obletnice 
svojega delovanja z velikim veseljem podprla projekt skupine 

Dolenjski ustvarjalci v kamnu. Ideja za izvedbo kiparske kolonije, 
ki smo jo poimenovali »JANTARNI ZAPIS V KAMNU«, je vzklila ob 

prijavi na javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje 
programov na področju kulture za leto 2017. 

Leto 2017 je v Novem mestu v znamenju jantarja, pomembnega 
zaklada, ki nas postavlja v svetovni zgodovini na pot med Baltikom 

in Jadranom, kjer je potekala pot jantarja. Naši umetniki so dobili 
idejo, da bi povezali jantar z našo bogato situlsko umetnostjo iz 
starejše železne dobe. Izhajajoč iz figuralike, slikovne predstave 

in predstave halštatske knežje družbe je nastala čudovita 
kompozicija skulptur, ki bodo začasno postavljene na platoju pri 

avtobusni postaji Novo mesto.

Krajevna skupnost Drska bo po srečanju ljubiteljev naravnega 
kamna v maju tako bogatejša še za nekaj kamnitih skulptur, 

ki dograjujejo Forma vivo na Drski, kar daje svojevrsten pečat 
lokalnemu in širšemu okolju ter nudi potencial za razvoj 

kulturnega turizma.

Mira Retelj, predsednica Sveta KS Drska
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Letos je Novo mesto v praznovanju JANTARNEGA LETA. Skupaj s 
Krajevno skupnostjo Drska in Mestno občino Novo mesto je naša 
skupina desetih Dolenjskih ustvarjalcev v kamnu s svojim kiparskim 
delom želela dati svoj prispevek k temu praznovanju. Kot že nekaj 
let smo si tudi letos zamislili izvedbo projekta, ki bo služil trajnemu 
obeležju dogodka. Skupaj s Stanetom in Rudijem smo ga snovali 
skoraj pol leta, preden smo prišli do končne odločitve glede vsebine 
in pomena. Dopolnjevali in izboljševali smo ga med ustvarjanjem 
družno s člani naše skupine ustvarjalcev, saj se naša homogenost kaže 
predvsem pri skupnih projektih, ko sleherni član med ustvarjanjem 
projekta pripomore k sooblikovanju idej in izboljšav osnovnih zamisli 
ter aktivnim delom pri nastajanju projekta. Skupaj smo ga na likovni 
kiparski koloniji »JANTARNI ZAPIS V KAMNU« v maju izvedli iz več kot 6 
ton kamnitih gmot. Nastali projekt vsebuje kamniti jantarni prestol z 
izklesano stilizirano jantarno jagodo, z vgrajenim pravim jantarjem, z 
dvema ovnovima glavama, ki naj bi simbolno ohranjali samozavest in 
občutek varnosti. Prestol v kombinaciji z jantarjem naj bi prinašal srečo, 
zaščito zdravja, srečo v ljubezni in menda tudi pamet in moč. Namenjen 
je dajanju energije. Vsak uporabnik jantarnega prestola, ovalne mize 
in klopi naj bi se ob njih spočil in ostal v zdravju, povezan s seboj in z 
drugimi.
Na obodu ovalne mize smo simbolno prikazali jantarno pot od Baltika 
do Novega mesta ter naprej po Jadranu in sicer z vklesanimi imeni 
JANTAR v različnih jezikih držav, po katerih je potekala jantarna pot, vse 
do Novega mesta in naprej. Uporabili smo tudi halštatske konjenike 
z opremo in vprego, ki so ta dragoceni tovor prevažali. Na zgornjem 
delu mizo krasi izklesana velika simbolna jantarna jagoda. Na dveh 
spremljajočih klopeh smo vklesali ptico, ki se nadaljuje v spiralo. 
Gabrijela, ena naših umetnic, pravi: »Lahko rečem, da smo segli še 
globlje od jantarja, saj smo povezali simbol goloba z bronaste fibule, 
ki je vklesan v spiralo na klopeh, s simbolom jantarja na prestolu in 
na  mizi. Povezali smo dve kulturi, ki se izjemno dopolnjujeta«. Jaz pa 
dodajam, da smo v tem projektu poleg simbolov povezali tudi dva 
čudovita naravna materiala, kamen in jantar, ki nas oba spominjata na 
to, da je narava ena in edina in da jo moramo spoštovati in biti z njo 
v sožitju, spoštovanju in z njo ljubeznivi, tako kot je ona že milijone let, 
kljub mačehovskemu početju, ljubezniva do nas.
Nekaj naših umetnikov se poleg kiparjenja v kamnu ukvarja tudi z 
raziskovanjem naravnih energij. Rado je prav ob proučevanju simbolov 

ORGANIZIRALI SMO 
LIKOVNO KIPARSKO KOLONIJO 

»JANTARNI ZAPIS V KAMNU« – DRSKA 2017
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na jantarni jagodi takole zapisal: »V starodavnih kulturah so bile 
funkcije simbolov in povezave med njimi dobro znane in razumljene. 
Danes pa pomena številnih ne poznamo več, zato je razlaga 
starodavnih simbolov lahko izjemno težavna. Pri razumevanju si pri 
tem lahko pomagamo s tehnikami, od katerih je morda radiestezija, 
ki vzpostavlja stik s čutenjem podzavesti, primerna, saj daje odgovore 
tam, kjer je človekova zavest ujeta v vrtinec dogem fizične realnosti. 
Simbol jantarja, ki ob praznovanju Jantarjevega leta v Novem 
mestu označuje celoletno dogajanje, je vzpostavil stik z davnino – z 
znanjem, ki so ga ljudje takrat imeli in ga tudi uporabljali, da so si 
pomagali pri različnih težavah. Ta simbol zdravi. Vse črte, ki so na 
njem, so resonatorji, ki zbirajo energijo, ki priteka z vseh štirih strani in 
jih potem krogci transformirajo v prostor. Deluje predvsem na četrti, 
peti in šesti energijski center, ki jih imamo v telesu. Luknjica v sredini 
pa ima velik duhovni pomen. Je povezava s tistim onkraj, je pot oz. 
povezava in bi lahko rekli, da je to pot do naravnega rojstva ideje. Ta 
simbol se mi je razkril takole: živiš v miru z vsem. Vlada višji znanosti, 
okultni filozofiji ter svobodni umetnosti. Uči lagodno za pristno 
globoko zadovoljstvo. Ker je simbol energijsko zelo močan, ima veliko 
prodornost skozi slabe energije, kar je bistveno pri zdravljenju in 
transformaciji. Je povezan z angelskim svetom s psalmom 34;5, ki 
se glasi: iskal sem Gospoda in me je uslišal ter me rešil vseh mojih 
strahov. Ime tega angela je Mahasijah.«
V projektu »Jantarni zapis v kamnu« so sodelovali: Stane Jakopin, 
Jožica in Rudolf Škof, Andrej Hudoklin, Rado in Gabrijela Čepič, Ivo 
Ferkolj, Lado Vidic in  Skender Bajrovič. Strokovni vodja ekipe je bil 
naš mentor Franci Kocjan. K sodelovanju smo povabili tudi stalnega 
spremljevalca naših likovnih kolonij umetnostnega zgodovinarja 
Jožefa Matijeviča in pesnika Smiljana Trobiša. Z nasveti nam je veliko 
pomagala tudi kustosinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančič.
Namen letošnje likovne kiparske kolonije »JANTARNI ZAPIS V 
KAMNU« in na njej nastalih kiparskih del, umeščenih v bližini 
avtobusne postaje Novo mesto, je s kulturnega in turističnega vidika 
prispevek k promociji našega mesta ter druženju ljudi vseh generacij 
ob posedanju na prestolu z energijskim, zdravilnim in mističnim 
delovanjem jantarja ter sproščanju in nabiranju notranjih moči za 
nove izzive.

Jožica Škof



6

JANTAR IN KAMEN 

Kakor duh zna vstopiti, kot presevajoča energija. 

Polprepusten za svetlobo 

je simbol naše razsvetljenosti in slepote obenem, 

a prav pol-videnje je čar jantarja in našega življenja. 

V njem kipijo zgodbe, nedoumljive sanje, 

zamaknjene misli in hvaležnost za vse. 
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Smo pol svetli, pol temni, a lepota je nadnaravna; 

pelje nas še k drugačni svetlobi.

Miza je orodje darovanja. 

Jantar na njej kliče k nebu in v nebo, 

da bi priklical milost in srečo 

k našim nikoli popolnoma zadovoljnim dušam. 

Sedem na kamniti prestol, mislim lepe misli. 

Te prihajajo od zunaj 
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ali iz srca, ki ga greje jantar, 

če ga vidim ali ne. 

Darujemo svoje pogovore, ko ob mizi 

sproščeno klepetamo, darujemo svoja bitja, 

ko sedimo na kamniti klopi in nismo sami. 

Sedem za mizo, od Baltika naprej spremljam 

tiho reko poti jantarja, ki se me je dotaknil 

in mi daje moč. Predniki nam niso zapustili 
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ali iz srca, ki ga greje jantar, 

če ga vidim ali ne. 

Darujemo svoje pogovore, ko ob mizi 

sproščeno klepetamo, darujemo svoja bitja, 

ko sedimo na kamniti klopi in nismo sami. 

Sedem za mizo, od Baltika naprej spremljam 

tiho reko poti jantarja, ki se me je dotaknil 

in mi daje moč. Predniki nam niso zapustili 

le tega, kar se vidi, mnogo več 

je v njihovem duhu in iskanju lepote in presežnega. 

Simboli in energija delujejo v nas. 

Z iskanjem in ustvarjanjem jih obogatene 

posredujemo naslednjim rodovom.

Smiljan Trobiš
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JANTARNI ZAPIS V KAMNU

Lahko bi rekli, da so današnji časi ponovno naklonjeni simbolom in 
neskončna človeška domišljija ne velja več za prazno fantaziranje. 
Pravzaprav je domišljija sestra razuma in jo sprejemamo kot navdih za 
nova odkritja v znanosti in umetnosti. Človeški razum znova in znova 
spoznava, da se več ali manj uresničuje to, kar napoveduje domišljija. 
Sofisticirani elektronski mediji nam ponujajo vladavino računalnikov, 
vladavino slike in zvoka in s pomočjo te sodobne znanosti smo dobili 
moderno razlago in interpretacijo starodavnih mitov, ki so prežeti s 
številnimi simboli v obliki ustreznih znakov, s katerimi so  
naši predniki izražali verska in čustvena stanja, pojasnjevali svoj odnos 
do narave in njenih pojavnih sprememb, odnos do rastlin in živali in ne 
nazadnje tudi družbeni status v okviru svoje plemenske ali rodovne in 
kasneje narodne skupnosti. 
Simboli so naši stalni spremljevalci, saj nastajajo vzporedno z razvojem 
naše civilizacije in jih razumemo kot dogovorjene znake, ki so lahko 
povsem praktičen in so nepogrešljiv del našega vsakdana (z njimi 
pojasnjujemo merske enote, kemijske formule in elemente, matematične 
izraze, urejajo promet na kopnem, na vodi in v zraku). 
Vsi brez izjeme vseskozi zavedno ali nezavedno uporabljamo simbole, zato 
njihovo pojavnost, nastajanje, učinkovitost in razlago proučujejo številne 
znanstvene kategorije, od zgodovine civilizacije in verstev, jezikoslovja, 
antropologije, psihologije in medicine, do propagande in politike, s čimer 
seznam še zdaleč ni zaključen. Vsa aktivnost človekovega razvoja od 
pradavnine do danes se je nenehno srečevala s simboli, zato je verjetno 
premalo reči, da živimo v svetu simbolov in prav je, da to trditev dopolnimo 
s spoznanjem, da svet simbolov živi v nas.
Mestna občina Novo mesto  je,  glede na pomembnost jantarnih najdb, 
odkritih na bogatih novomeških arheoloških  lokacijah, leto 2017 razglasila 
kot Jantarno leto, ki so ga že in ga bodo še dopolnile številne z jantarjem 
povezane kulturne, turistične in družabne dejavnosti.
To okamnelo smolo starodavnih iglavcev je proučeval že grški matematik, 
filozof  in astronom Tales iz Mileta (današnja Turčija) in odkril, da ima 
jantar lastnost kondenzatorja statične elektrike. Grški izraz za rumeni 
jantar je elektron in od tod tudi beseda elektrika. Jantar je tista duševna 
nit, ki povezuje individualno in kozmično energijo, posameznikovo dušo 
pa z vseobsegajočo univerzalno dušo. Simbolizira duhovno in božansko 
privlačnost sonca. Psevdo-Dionizij Areopagit je uvrstil jantar med nebeške 
esence, saj je bil prepričan, da v sebi združuje lastnosti »zlata in srebra 
ter hkrati simbolizira nepokvarljivo, neizčrpno, brezhibno in nedotakljivo 
čistost zlata ter svetli sijajni in nebeški lesk srebra« (Chevalier-Gheerbrant/
Slovar simbolov, 1993)
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Tokratna kolektivna uresničitev skrbno in dobro načrtovanega 
projekta po monumentalnosti in tehnični zahtevnosti izvedbe 
prekaša vse dosedanje (Situlski motivi na kamnitih klopeh pred 
mestno hišo, bogato okrašena kamnita miza pred stavbo Območne 
enote RK Novo mesto kot zametek medgeneracijskega parka, okrogla 
miza v nastajajočem Parku mladosti v sklopu Centra srednjih šol 
Novo mesto). Ustvarjalci so se izvedbe lotili še z večjo vnemo, podprto 
s predhodnimi izkušnjami, zato je projekt »Jantarni zapis v kamnu«,  
ki predstavlja  nadgradnjo in organsko rast, povsem logično in 
smotrno nadaljevanje njihovih prejšnjih kiparskih podvigov.
Kamnite gmote dolenjskega apnenca, ki so jih člani novomeškega 
Društva ljubiteljev  slovenskega naravnega kamna s primernim 
orodjem preoblikovali v tron, mizo in klopi, izražajo večplastno 
povezanost in so stvarni odraz skrbno načrtovanega več 
namenskega kiparsko - likovnega projekta v sklopu praznovanja 
jantarnega leta. Ustvarjalci so se izvedbe lotili skrbno in pretehtano, 
tako po oblikovnem kot tudi po pomensko pripovednem pomenu. 
Skupina ljubiteljskih kiparjev deluje po svojih načelih, zato osnovni 
likovni problem, ki ga izpostavljajo in ga pri svojem delu rešujejo, 
vidijo v odnosu med organsko formo (prvina čustvenega) in 
geometrijsko obliko kot nosilko racionalnega (prvina mislečega). 
Tron, prestol ali katedra predstavlja vladarjevo moč in je lahko 
namig na halštatskega kneza, večji in globlji vsebinski pomen pa 
dobi, če v njem prepoznamo varno zavetje, ki nam s koščkom jantarja 
ponuja in daje pozitivno energijo. Med prestol in klopi so avtorji 
postavili masivno, reliefno okrašeno mizo kot simbolno nosilko, ki 
združuje in povezuje, saj že v osnovi evocira na skupnost pri obredu 
uživanja hrane. Za domačo mizo se zbere družina k obedu ali večerji, 
miza združuje in povezuje prijatelje in znance k sproščenemu klepetu, 
izobraženci, znanstveniki in državniki si ob njej izmenjujejo mnenja in 
utemeljujejo svoje trditve. Ob okrogli mizi so se zbirali vitezi svetega 
Graala,  tisočletje pred njimi pa je Kristus dvanajstim apostolom ob 
mizi zadnje večerje razodel skrivnost krščanske vere in jih opomnil, 
naj obred darovanja ponavljajo v njegov spomin. Njena ovalna 
oblika simbolizira jantarno pot, kar naglašajo figuralne kompozicije 
trgovcev z jantarjem v smiselni povezavi z večjezičnim izrazom za to 
dragoceno okamnelo smolo.

Jožef Matijevič, umetnostni zgodovinar
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