DOTIK LIRIKE V KAMNU
Žalostna komu neznana je resnica, da jo ljubim... (Prešernova tretja gazela).
Biti ustvarjalec in biti umetnik je resnično božji blagoslov. Vse premalo se
zavedamo, kako neizmerno pomembni so ljudje, ki so za to poklicani in izbrani,
ne glede na to s kakšno zvrstjo umetnosti se ukvarjajo. Njihovo poslanstvo je
nenehna hoja po robu, gibljejo se po tanki črti dvoma in opravičenosti lastnega
početja. Slep je, kdor se s petjem ukvarja … je naš največji pesnik France Prešeren
zapisal v svoji znameniti glosi. Umetnik je zmeraj berač tega sveta, ki v sebi
ponižno nosi ustvarjalni gen kot največjo pokoro v svojem življenju. Visoka cena, ki jo poznajo
le ustvarjalci sami in so jo kljub temu pripravljeni sprejeti in plačati, pa se jim izdatno povrne z
radostjo, ki jo v zameno ponuja svoboda umetniškega izražanja.
Tehnični postopek kiparskega oblikovanja je dvojen: pri prvem sloni na odvzemanju snovi (klesanje
in rezljanje kamna in lesa ali morda tudi kakšne druge bolj ali manj trde snovi) in po takšnem
postopku narejeno ustvarjalno delo je skulptura, ko pa z gnetenjem gline formalno uresničimo
izbrani motiv in po njem naredimo kalup (model) ter odlijemo tridimenzionalno delo, smo dobili
plastiko. Po razsežnosti razlikujemo dve temeljni osnovni kiparski obliki: prosto stoječo oblo plastiko
in relief, ki je vezan na ploskev. Kip gledalcu nudi ogled z vseh strani, relief pa nam omogoča le čelni,
frontalni pogled. Kiparstvo kot specifičen način likovnega izražanja s prostornino in obliko čutimo
in doživljamo ne le s pogledom, temveč tudi z dotikom za razliko od risbe, grafike in slikarstva,
kjer je tretja razsežnost le navidezna. Temeljno gradivo za avtorske kreacije kiparjem predstavljajo
primerno veliki kosi dolenjskega apnenca, nekaj skulptur pa je izklesanih tudi iz italijanskega
marmorja in marmorja srednje dalmatinskih otokov. Ko so dosegli presenetljivo raven poznavanja
kamna in poleg klasičnih načinov tudi sodobne tehnološke metode obdelave, so se lahko brez
večjih težav suvereno lotili izdelave skulptur, namenjenih javni predstavitvi. Tako kot to počno že od
samega začetka, se spopada s kamnom lotijo skrbno in pretehtano, pri tem pa dosledno upoštevajo
oblikovno in sporočilno plat kiparsko likovne govorice, o čemer nas brez dvoma prepriča smiseln
izbor razstavljenih skulptur. Skupina ljubiteljskih kiparjev se dosledno ravna po lastnih načelih,
vendar so enotni, ko gre za reševanje temeljnih, osnovnih likovnih problemov, ki zadevajo odnose
med organsko strukturo in geometrijsko obliko.
Pri svojem delu so bili avtorji tudi tokrat dosledno zvesti kamnu (razen redkih drobnih kovinskih
dodatkov), temu plemenitemu trdemu gradivu, ki zahteva skrbno in dolgotrajno obdelavo.
Najpogosteje pri svojem delu uporabljajo dolenjski apnenec z vmesno stopnjo trdote (med
magmatskim granitom, tonalitom, porfirjem in mehkejšim alabastrom in peščencem), tu in tam pa
je kakšno njihovo delo izklesano tudi iz kristaliziranega apnenca, ki ga poznamo kot marmor.
Dejstvo, da med člani društva Skulpte skoraj nihče nima ustreznega delovnega prostora, da o
primernem kiparskem ateljeju niti ne govorimo, jih je pripeljalo v kamnoseško delavnico mojstra
Francija KOCJANA in tu so se med spoznavanjem klesarskih tehnik in različnih vrst kamna spletle
pristne prijateljske vezi. Pod skrbnim vodstvom klesarskega mojstra so spoznali zgradbo kamna in
njegove lastnosti, njegovo žilavost in trdnost, pa tudi krhkost in lomljivost. Naučili so se različnih
tehnik klesanja in pravilno uporabo ustreznega orodja, narejenega iz kaljenega jekla ali trših kovin
različnih oblik za različne faze obdelave kamna. Tako lahko ustvarjalci pri kreaciji svojih skulptur
gladko obdelajo kamnite površine do najmanjših podrobnosti ali na njej namenoma pustijo
rustikalne, grobe sledi orodja kot svojevrsten način kiparskega izražanja. Brez dvoma pa jim je
bila v veliko pomoč tudi uporaba strojnega orodja, ki jih je velikokrat obvarovalo pred fizičnimi
napori in jim prihranilo veliko dragocenega časa. Člani društva Skulpte so na svoji že tretji skupinski
razstavi ponovno strnili svoje vrste in si kot motiv za svoje likovne interpretacije izbrali pesnikovo
ljubezensko hrepenenje. Svoja kiparska prizadevanja pesnikove tragične usode so črpali iz zbirke
njegovih poezij in s tokratno predstavitvijo presegli prag dosedanje kreativnosti. Tako so na najboljši
možen način usmerili svoje ustvarjalne zamisli v pripravo pregledne skupinske razstave z namenom,
da se poklonijo pesniškemu geniju, ki nam ga lahko brez dvoma zavidajo tudi veliki evropski narodi.
Člani društva se v popolnosti zavedajo, kako pomembno je kolektivno delovanje in ohranjanje trdno
povezanega sodelovanja in medsebojnega sožitja. Na vseh ravneh ustvarjalnega prizadevanja si
nesebično izmenjujejo dobronamerne nasvete, si prijateljsko pomagajo in kar je še posebej omembe
in občudovanja vredno, predstavlja pošten pretok izmenjav vsebinskih, tehničnih in idejnih rešitev,
kar je močno okrepilo njihovo ustvarjalno kakovost. Ravno naše sprejemanje in razumevanje
umetniškega dela osmisli in opraviči vse umetnikove napore in ustvarjalna prizadevanja. To je brez
dvoma največje priznanje, ki ga lahko slehernik izkaže umetnikovemu ustvarjalnemu delu. Nekaj
takega lahko izluščimo tudi iz misli, ki jo je kipar Drago Tršar zapisal kot svoj umetniški credo ob

50-letnici ustanovitve ALU v Ljubljani: "Kipar je videl goro. Bila je velika in lepa, zato je čutil, da jo
mora zase poustvariti, da bo zanj še večja in lepša. Čudež umetnosti je v tem, da so to občutili tudi
drugi." Če smo v lastni izkušnji in zavesti dobili občutek, da nas je ustvarjalčevo delo pripeljalo v
svet, ki ga do sedaj nismo poznali in občutili, potem je njegovo ustvarjalno poslanstvo doseglo svoj
namen.
Kot svoj prispevek za sodelovanje na društveni razstavi je Skender BAJROVIĆ izklesal skulpturo,
ki jo je skladno s tematiko razstave poimenoval Sonetni obelisk. Ustvarjalnega dela se je lotil po
načelu, da lahko s preprostimi rešitvami dosežeš visok učinek. Togi in navpično poudarjeni kamniti
formi iz črnega šentrupertskega apnenca je dodal verz iz petega soneta Sonetnega venca ... kjer
vsa v pogledu tvojem skrb umira... v obliki pesnikovega faksimila. Enostavna, a vendar izredno
učinkovita zamisel v celoti odraža kiparjev odnos do briljantne mojstrovine genialnega pesnika.
Lado VIDIC je motiv za svojo skulpturo našel v najbolj znanem sonetu iz ciklusa Soneti nesreče,
kjer pesnik preklinja zlo usodo in se kesa, ker je zapustil rodno vas in domačijo. Zibelka kot simbol
srečnega otroštva, v katerega se lahko pesnik vrača le v sanjskih utrinkih, resnična vrnitev v idilično
okolje pa je zanj za zmeraj izgubljena. Kipar se je pri izvedbi osredotočil na pravilna razmerja,
s stopnjevanjem gladkih in grobih površin in barvnih odtenkov kamna pa je dal zibelki značilni
dekorativni videz.
V tehnično dovršenem slogu in z globoko lirično občutenostjo je Marjana VIDIC predstavila figuro
ženske plemenitega rodu, ki pooseblja Rozamundo Turjaško, junakinjo romance, ki vnema srca
domačih in tujih vitezov z Ostrovrharjem na čelu. Kiparka se je odločila, da abstraktni figuri poudari
plemenitost z domiselno izbiro kamna in z barvno pestrostjo, ki jo kamen sam po sebi ponuja.
Jožica ŠKOF se je z izjemnim občutkom za obdelavo kamna lotila dveh, po formi sorodnih motivov,
ki se tudi vsebinsko dopolnjujeta. Na simbolni ravni sta to duhovna portreta pesnika in njegove
neuslišane ljubezni Julije. Uvodni verz tretje gazele (določene oblike zahtevnega pesniškega
izražanja) se je zdel kiparki najprimernejša pesniška mojstrovina, s katero je Prešeren izrazil osebno
stisko in duševno bolečino. Žalostna komu neznana je resnica, da jo ljubim se sprašuje pesnik in
zlomljenega srca ugotavlja, da je ni stvari na tem svetu, ki tega ne bi vedela, le njegova izvoljenka
je slepa in gluha za neuslišano ljubezen. Pesem moja je posoda tvojega imena predstavlja uvodni
verz prve gazele v ciklusu štirih pesnikovih gazel z refrenom. Ker gre za prvo gazelo, je z refrenom
tvojega imena naglašen pesnikov namen, da Julijino ime ovekoveči med rojaki in ne samo izenači,
temveč preseže njen pomen v primerjavi z imeni žensk, ki so jih opevali slavni pesniki. Bolj ko Delije,
Korine, Cintije al' Lavre / bi bilo pozabit' škoda tvojega imena: Delijo je opeval rimski pesnik Tibul,
Korino Ovid, Cintijo Propercij in Lavro Petrarca. S svojim izjemnim delom je tako kiparka Jožica Škof
na svoj izviren način dodala lovorjev list k vencu slave našemu nesmrtnemu poetu kot tudi Juliji, saj
brez nje ne bi pesnik ustvaril takšnih mojstrovin in brez pesnika bi Julija potonila v pozabo.
Pri svojem kreativnem delu v kamnu se Rudolf ŠKOF ne zapleta v ikonografske zgodbe in daje
trenutku ekspresije popolno prednost pred pripovednimi podrobnostmi. Atribut se pojavi le, če je
neobhoden pri vsebinski opredelitvi. Motivno izhodišče je kipar našel pri treh ženskih upodobitvah,
ki izhajajo iz antičnega izročila. Gracije (gratiae lat.) so v rimski mitologiji predstavljale skupino treh
božanstev, ki poosebljajo ljubezen, ljubkost in mladostno milino, v njihovi domeni pa je bila tudi
poezija in likovna umetnost. Pesnikovo Muzo predstavljajo tri skulpture v skupini, kjer izhodiščna
ponazarja izvirno zamisel, ostali dve pa sta variaciji na isto temo. S takim načinom ustvarjanja
in nenehnega preizkušanja išče avtor nove izrazne možnosti. Z minimalnimi dodatki doseže
presenetljivo učinkovitost, kar zgovorno predstavljajo njegove kiparske kreacije.
Franci KOMLJANEC je globoko spoštovanje pesniku izrazil v skrajno lapidarni, pa vendar dovolj
zgovorni obliki. Dve polovici navpično presekanega valja, ki se stikata, ponazarjata odprto knjigo
kot nosilko Prešernovih poezij. Enostavne rešitve se praviloma izkažejo za izjemno učinkovite, kar
je avtor s svojo kamnito skulpturo nedvomno dokazal.
S prizadevnim delom in s svojo nadarjenostjo se je Rado ČEPIČ na področju ustvarjanja v kamnu
več kot dokazal, ko je svojo klesarsko spretnost ponovno postavil na izjemno visoko raven. Kipar
si je pri izvedbi svojih zamisli postavil visoke tehnične in vsebinske standarde, saj je prepričan,
da sta to osnovni prvini za uresničevanje kakovostnih kiparskih stvaritev. Na letošnji skupinski
razstavi se je likovni javnosti predstavil z dvemi deli. Na prvi skulpturi je v reliefnem formatu na
simbolni ravni upodobil Krst pri Savici, obsežno epsko-lirsko pesnitev, ki jo poznavalci Prešernovih

poezij obravnavajo tudi kot slovenski nacionalni ep. V kamnito ploščo nepravilnih oblik je kipar
v plitkem reliefu upodobil bistvene simbole zgodnjega pokristjanjevanja Slovanov: palmova veja
kot simbol krščanstva, lipova veja kot simbol slovenstva, posoda z izlivajočo vodo kot simbol krsta
ter meč kot simbol boja za vero svojih prednikov. Na skrajnem levem robu je pesnikova silhueta,
desno pa znak članov društva Skulpte. Tudi druga kiparjeva skulptura je tematsko povezana s
Prešernom in njegovo liriko. Za likovni prikaz te povezave si je kipar izbral podobo lire, glasbenega
instrumenta (strune napete na okvir v obliki jarma), priljubljenega zlasti pri starih Grkih in drugih
antičnih ljudstvih ob Sredozemskem morju. Podstavku skulpture je kipar dodal Julijino ime, liro pa
je opremil z pesnikovim monogramom.
Gabrijela ČEPIČ mojstrsko obvladuje klesarske spretnosti, kar kažejo njeni skoraj filigransko izdelani
reliefi. V sklopu tokratne tematske opredelitve, kjer je kiparka vsebinski navdih našla v enem od
najznamenitejših sonetov O Vrba ... , je še z drugimi petimi soneti, ki so vsebinsko in oblikovno
povezani, izšel v Kranjski Čbelci leta 1834. Vsebina razkriva avtorjevo globoko domotožje, ki ga je
kiparka interpretirala v slogu stare poštne razglednice, likovno pa deluje kot matrica grafične plošče.
Spodnjo polovico pokončnega kvadrata zapolnjuje Prešernova rojstna hiša (danes predstavlja
romarsko središče slovenske kulture), zgornjo pa uvodni verzi soneta, ki so simbolično podpisani s
pesnikovim profilom. Preprosta simbolika kot velik poklon nesmrtnemu pesniku.
Stane JAKOPIN je poleg različnih živalskih motivov v skrbno pretehtan in prečiščen izbor del na
simbolni ravni vključil tudi podobo konja, saj je ta izjemna žival, ki ni primerljiva z nobeno drugo,
neločljivo in usodno povezana s človekom. Konji so krojili usodo posameznikom in pripadnikom
malih plemenskih skupnosti, tako kot tudi velikih svetovnih imperijev, zato so jih z enako mero
čislali in spoštovali preprosti ljudje in nič manj tudi kronane glave. Konji pomembnih vladarjev
in slavnih vojskovodij so se zaradi svojih izjemnih lastnosti trajno vpisali v človeško zgodovino.
(Chevalier-Gheerbrant, Slovar simbolov, Ljubljana 1993). S kančkom ugibanja bi morda motiv konja
lahko pojasnil kiparjevo dojemanje pesnikovega nemira, begavosti, tesnobe, žalosti in obupa. V
njegovi duši divja orkanska nevihta, vihar, ki ga poet čustveno doživlja kot mogočnega gospodarja
njegove zle usode, ki mu ne dovoli stopiti pred obličje svoje izvoljenke, zato zanj ni mesta vrh
zemlje, kjer bi pozabil to gorje.

LJUBEZEN,
VEČNA KOT
KAMEN

Ivo FERKOLJ se že vrsto let ukvarja s kiparsko ustvarjalnostjo, vendar je to do nedavnega počel
izključno v lesu, ko je spoznal kamen in njegove plemenite lastnosti, pa se je tudi odnos do
kiparskega ustvarjanja zanj bistveno spremenil. Po vzoru Prešernovega spomenika na ljubljanskem
Tromostovju (lokacija in podstavek za enega najbolj priljubljenih ljubljanskih spomenikov je bil
izveden po zamisli arhitekta Maksa Fabjanija, figuralni del pa je avtorsko delo kiparja Ivana Zajca.
Zaradi gole muze nad pesnikovo figuro je spomenik sprožil val ogorčenja, še zlasti v cerkvenih
krogih z nadškofom Antonom Bonaventuro Jegličem na čelu) je izklesal skulpturo Prešerniada kot
nosilko dogodkov povezanih z življenjem in delom velikega pesnika. Visoka starost za Iva Ferkolja ni
ovira, ko se loti obdelave kamna, saj ga z zavidanja vredno vitalnostjo suvereno obvladuje.
Dolgoletne kiparske izkušnje so Cirilu POVŠETU omogočile, da je med svojimi društvenimi kolegi
konkurenčen tudi v kreativni obdelavi ne le lesa, temveč tudi kamna. Muza in pesnik je naslov
njegove kiparske kreacije namenjene Prešernovemu spominu. Delo je izklesal iz pokončnega
kvadra in pri obdelavi kamna skrbno upošteval strukturno razmerje gladkih in hrapavih površin.
Forma globokega reliefa ponazarja pesnikovo čustveno stanje in njegovo neuresničeno ljubezen.
Če so prvi koraki pri obdelavi kamna Andreju HUDOKLINU pomenili razvedrilo in sprostitev, pa je
skulptura, ki jo je izklesal za pričujočo razstavo, resno kiparsko delo z vsemi prvinami ustvarjalnega
postopka in z vsebinsko sporočilnostjo, s čimer je presegel svojo dosedanjo kiparsko ekspresivnost.
Poklon pesniku je izrazil na izviren in nenavaden način. Torzo ženskega akta se prepleta z delom
DNK vijačnice in skupaj tvorita izjemno kiparsko kompozicijo. Strukturna povezanost gladkih in
hrapavih površin daje figuri plesni ritem (Savinšek, Plešoči klovn) in hkrati ponazarja neskončno
hrepenenje po nedosegljivem. Pesnikov kromosom x je brez dvoma nadgradnja njegovega torza
ženskega akta kot poklona telesu, ki smo ga imeli priložnost videti na drugi skupinski razstavi članov
društva Skulpte.
JOŽEF MATIJEVIČ, umetnostni zgodovinar
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PREŠERNOVE SANJE
dolenjski sivi apnenec, 42 x 13 x 30 cm
Ivo FERKOLJ

KRST PRI SAVICI
apnenec, Dobrnič, 65 x 83 x 25 cm
Rado ČEPIČ

ROZAMUNDA
mikritni apnenec, Šentrupert, 65 x 35 x 30 cm
Marjana VIDIC

JULIJA IN PREŠEREN –
LJUBEZEN, VE�NA KOT KAMEN

POEZIJE
dolenjski sivi apnenec, kraški apnenec, 26 x 50 x 33 cm
Franci KOMLJANEC

LIRA
marmor, Carrara, 48 x 25 x 5 cm
Rado ČEPIČ

HIŠA MOJEGA OČETA
granit, 40 x 30 x 3 cm
Gabrijela ČEPIČ

PREŠERNIADA
marmor, Carrara, 68 x 40 x 35 cm
Ivo FERKOLJ

PESNIKOVO SRCE
mikritni apnenec, Šentrupert, 52 x 40 x 20 cm
Marjana VIDIC

PESNIKOV KROMOSOM X
apnenec, Repen, 45 x 27 x 15 cm
Andrej HUDOKLIN

O VRBA ...
dolenjski sivi apnenec, 20 x 23 x 37 cm
Lado VIDIC

... POSODA TVOJEGA IMENA ...
JULIJI
makedonski sivec, 35 x 40 x 40 cm
Jožica ŠKOF

... RESNICA, DA JO LJUBIM ...
PREŠERNU
sivi apnenec, Črnomelj, 37 x 40 x 40 cm
Jožica ŠKOF

JULIJE TREH GENERACIJ
peščenjak, dolenjski sivi apnenec, 29 x 63 x 42 cm
Rudolf ŠKOF

MUZA
dolenjski sivi apnenec, 55 x 42 x 16 cm
Rudolf ŠKOF

SONETNI OBELISK
dolenjski sivi apnenec, mikritni apnenec,
Šentrupert, 115 x 35 x 33 cm
Skender BAJROVIĆ

MUZA IN PESNIK
kraški apnenec, 50 x 30 x 25 cm
Ciril POVŠE

KAM?
mikritni apnenec, Šentrupert, 53 x 50 x 22 cm
Stane JAKOPIN

Ljubezen prežema rojevanja, ustvarjanja in trpljenja,
da bi se pokazala svetu; da bi svet prepričala,
naj živi zanjo in manj za minljivo.
Kiparji so jo našli; njene strune so brnele,
ko so se sklanjali nad kamnitimi gmotami,
jih rezali, jim z ostrim očesom dajali oblike,
kakor jim jih je pel njihov duh.
Vedeli so, da je umetnina le krik,
le met v smeri k popolnosti,
začutili so, kako so veliki v svoji človeški presežnosti.
Kot bi kamni padli z njihovih src, so se zavedli,
da so drugim mnogo darovali,
jim povedali o Prešernovem ognju in trpljenju
in še več o ljubezni vseh ljubezni, ki je lepota sama.
Velika in nežna ljubezen,
lepota, ki vodi vse, ni dopustila,
da bi ljubezen Prešerna do Julije
prekrila svetlobo njunih duš.
Opazovalec kipov sede k sebi,
misli na konture umetnin,
ob sebi začuti toplo prisotnost
dobrote vseh dobrot
lepote vseh lepot,
ljubezni vseh ljubezni …

SMILJAN TROBIŠ

