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Povzetek
V diplomski nalogi bom raziskal, ovrednotil svoj umetniški pristop skozi moje delo,
referenčne točke v umetnosti in jih uskladil s teorijo. Od vseh in od nikogar so podobe, ki jih
bom predstavil v njihovem notranjem in zunanjem svetu. V svojih delih govorim o svoji
obsedenosti s konji in umetniškem dialogu z njimi. Začetki prikazovanja in predstavljanja
konj segajo v prazgodovino, ko so bile te živali še divje. Ne glede na to, kakšen je bil motiv
teh zgodnjih umetnikov, je takšna umetnostna zgodovina dokaz zgodnjega odnosa med
konjem in človekom. Kmalu po udomačitvi 4000 let pr.n.š. so imeli konji ključno vlogo pri
širjenju civilizacije, hkrati pa tudi veliko vlogo v svetu umetnosti. Konji so skozi stoletja
hodili skupaj s človekom v vlogi partnerja, pomočnika. So statusni simbol, simbol energije
živega bitja in duha, so vir navdiha in vodnik do globljih človeških vrednot. V relaciji do
lastnega dela me je zanimala podoba konja skozi različne pristope in uporabe mimezisa skozi
zgodovino in klasično kiparstvo, do praks prejšnjega stoletja in sodobnih umetnikov. Moje
delo je refleksija podobe konja v današnjem času.
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Abstract
In my graduation thesis I will explore, evaluate my artistic approach through my work, the
reference points in art and harmonize them with theory. Of All and from Noone represent
images that I will present in their inner and outer world. In my work I'm talking about
obsession with images of a horse and artistic dialogue with them. The beginnings of
displaying and representing horses date to prehistory when these animals were still wild.
No matter what the motive of these early artists was, such art history is evidence of the early
relationship between horse and man. Shortly after the domestication of horses 4000 years
before Christ, they played a key role in the spread of civilization and at the same time also
played a major role in the world of art. Through centuries, horses have walked together with
man as partners, assistants. They are a status symbol, a symbol of the energy of a living being
and spirit, a source of inspiration and a guide to deeper values of the human being. In relation
to my work I was interested in the image of a horse through various approaches and the use of
mimesis through history and classical sculpture to practices of the past century and
contemporary artists. My work is a reflection of the image of a horse today.
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UVOD
V diplomski nalogi analiziram lastno umetniško delo. Izhodišče moje prakse je klasično
tradicionalno kiparstvo, hkrati pa hočem najti izraz modernih umetnikov in praks prejšnjega
stoletja ter sodobnih umetnikov, ki so me inspirirali. V začetnem delu sem se osredotočil na
konceptualni in materialni proces nastanka kiparskih objektov. Zakaj sem se odločil za
mimezis? Posnemanje je osnovni pristop pri upodabljanju narave in predmetov v človekovi
okolici. Izraz mimezis so začeli uporabljati v filozofiji in umetnosti v stari Grčiji in se je v
kasnejših obdobjih razvijal na različne načine. Razlagal je osnovni mehanizem umetnosti in
vse klasično obdobje umetnosti do moderne je možno umestiti v mimetično umetnost. Druga
možnost je opustitev mimezisa kot referenčnega okvirja. Ta velika sprememba je v umetnosti
nastala v začetku modernizma. Modernizem je deloma opustil mimetično umetnost in
inavguriral nereprezentacijsko umetnost, umetnost, ki ne temelji na takšnem ali drugačnem
posnemanju.1 Vendar pa lahko rečemo, da mimezis, ki je v zgodovini tvoril jedro umetnosti,
ni nehal delovati v modernih nemimetičnih časih. Ključni elementi sodobne umetnosti se v
sodobnem času razlikujejo v razmerjih in materialnosti. Material vedno obstaja v takšni ali
drugačni obliki, le koncept je prenešen izven materiala v prostorsko postavitev ali relacijsko
situacijo. Izdelek nima več samo primarne funkcije materialnosti ali oblike, ampak
vzpostavlja idejo. V relaciji do dela me je zanimal prehod od mimezisa k sodobnim praksam
in potlačeno težnjo mimezisa k vrnitvi, saj ga je moderna bolj utajila kot odpravila.
Obravnavano temo bom predstavil v procesu nastanka in razvoja koncepta posnemanja skozi
zgodovino. Ključno za izbor teme je moje poznavanje konja, oseben odnos do živali, odnos
človeka do živali in način umetniškega zaznavanja podobe konja v umetnosti.

1

Mladen DOLAR, Bit in njen dvojnik, Ljubljana 2017, str. 60.
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2. PODOBA KONJA V ZGODOVINI UMETNOSTI
2.1 Prazgodovinska umetnost
Kot piše Patricia Crane,2 segajo začetki prikazovanja podobe konja v umetnostni zgodovini že
v obdobje od 15.000 do 10.000 let pr.n.š. Kar koli je že bil motiv za slikanje živali v jamah
Lescaux v Franciji in drugod, je to dokaz zgodnjega odnosa med človekom in konjem.
Človekovo povezovanje s konjem v estetski odnos je prinesel v umetnost podobe konj,
artefakte, risbe, skulpture. Kmalu po udomačitvi v prazgodovinski dobi so imeli konji
ključno vlogo pri širjenju civilizacije, pa tudi pomembno vlogo v zgodovini umetnosti.
Zgodovina umetnosti jasno kaže, da je ta čudovita žival od nekdaj zanimala umetnike. Konj je
kot simbol živega bitja in duha skozi stoletja hodil skupaj s človeštvom. Bil je vir navdiha in
pogosto vodnik do globljih človeških vrednot.
2.2 Grška umetnost
Z začetkom grške umetnosti se pojavijo prve anatomsko natančne podobe konja in razvije se
pojem mimezis. V vsakdanjem življenju polisa konj dobi pomembno vlogo kot sredstvo
vojaškega transporta. Legendarna zgodba o trojanskem konju govori o tem, kako so z njegovo
pomočjo Grki prišli do zmage nad Trojanci. V grški mitologiji je prisoten Centaver, pol
človek pol konj. Zidne dekoracije in reliefi ter skulpture iz Parthenona kažejo, da so podobe
konj postale rafinirane, natančno upodobljene. Konji v umetnosti klasične Grčije so dosegali
nekakšno popolnost, ki se je nadaljevala pri Rimljanih.
2.3 Rimska umetnost
Rimljani poskušajo s preučevanjem, analizo anatomije mišic in fiziognomije konja doseči
visok nivo upodabljanja konja. Konja predstavljajo kot temeljni element izkušnje, hkrati pa
tudi kot metaforo močnega, neustavljivega duha. Poleg tega, da je služil kot vojščak, je konj
za Rimljane predstavljal zvestega zaveznika, prijatelja in statusni simbol. Cesarji so se
pogosto portretirali na konju in konjeniški spomeniki so prikazovali moč in veličino cesarja.
2

Patricia CRANE, History of Horse Art, dostopno na

<https://www.artbycrane.com/horse-art-history/index.html>(5. 8. 2018).
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Caligula, cesar je bil znan po svoji norosti, se je zaljubil v svojega konja Incitatusa in legenda
pravi, da ga je imenoval za senatorja. Konjeniški spomenik, kjer je Caligula upodobljen na
Incitatusu, je v sredini podprt z stebrom zaradi stabilnosti, medtem ko je konjeniški spomenik
Marcusu Aureliusu brez podpore.
2.4 Umetnost romanike in gotike
V srednjem veku je imel konj pomembno vlogo v vsakdanjem življenju bogatih in revnih. S
krščanstvom je konj dobil novo vlogo: bil je pobožni vojak, z naklonjenostjo in ljubeznijo
podrejen vitezu. Kodeks viteštva je prikazoval težke konje, bogato obložene, kakršni so bili
tudi jahači vitezi v svojih oklepih. Obdobje krščanstva je bilo v zahodni Evropi obdobje
stabilnosti, zaznamovano z rastjo učenja umetnosti, predvsem z namenom prikazovanja
verskih tem. Ker ima v tem času prevladujoč pomen religija, konji niso bili glavna tema v
umetnosti. Kljub temu pa so se pojavljali, kot na primer Sveti Jurij na konju in zmaj. V času
reformacije so bili priljubljeni lesorezi; konj je bil pogosto vključen v prizore sodobnega
življenja in v fantazijske prizore. Veliko lesorezov je predstavljalo vladajoči razred v vsej
lepoti in opravi, tako konjev kot pomembnežev. Teme, ki so bile pogosto upodobljene v
srednjem veku, so bile smrt, hudič in čas. Pogosto je bil v te teme vključen tudi konj.
2.5 Renesansa
Z renesanso je tako v družbi kot v umetnosti prišlo do velikih sprememb in velikega odmika
od srednjeveške umetnosti. Začela se je v Italiji in se razširila na celotno zahodno Evropo.
Skupaj z zanimanjem renesančnih umetnikov za človeka se je povečalo zanimanje za konja,
ki je zdaj pogosto upodobljen v umetniških delih. Risbe Pisanella in Leonarda da Vincija
kažejo na natančne študije za izvedbo velike konjske skulpture, ki pa je da Vinci žal nikoli ni
ustvaril. Oživljali so antično kulturo in klasično umetnost. Vse to so omogočali pokrovitelji
in zasebni zbiralci. Pomemben vrhunec v spomeniški umetnosti so dosegli Uccello,
Donatello in Verrocchio. Portretiranje konj se je v zgodovini nadaljevalo, vendar je ostalo v
bistvu nespremenjeno, sprememba je bila v oblačilih, običajih in okolju. Zgodovino
upodabljanja konja je v renesansi zaznamovalo intenzivno zanimanje za bronasto skulpturo.
Na vrhuncu renesanse so študije postale intenzivnejše in konji niso bili več le sestavni del slik
in skulptur, ampak so postali v resnici protagonisti. Številni pomembni slikarji in kiparji kot
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so Caravaggio, Giulio Romani in drugi, so upodabljali konja v bojnih prizorih v gibanju in v
svojih delih pokazali popolno obvladovanje teme.
2.6 Barok
Po koncu obdobja renesanse je bilo upodabljanje konj v umetnosti bolj priljubljeno kot
kadarkoli prej. Klasična jahalna šola je bila v modi pri evropskem plemstvu in višjih krogih.
Partnerstvo konja in človeka je postalo predmet splošnega zanimanja kot tudi zanimanja
umetnikov. V času baroka je bilo ključno razkošje. Konji so bili upodobljeni z razkošnimi
repi, v vsej polnosti njihovih oblin in z bogato opremo. Prav tako razkošno so bili naslikani
pokrovitelji, ki so jih naslikali mojstri kot so Rubens, Van Dyke ali Velazques. Gibanje je bilo
zelo privlačno za baročne umetnike, ki so pri tem lahko pokazali izredno mojstrstvo.
Priljubljena tema so bile bitke, čeprav niso temeljile na resničnih zgodovinskih dejstvih. V
obdobju baroka je nastal nov žanr, upodobitev konja pri športnih aktivnostih.
2.7 Upodabljanje konja v 18. stoletju
18. stoletje je bilo za umetnost upodabljanja konja pomembno, saj je doživela dodaten
razcvet. Potem ko je stoletje prej nastal žanr upodobitve konja pri športnih aktivnostih in so se
izoblikovale nove pasme konj, so umetniki pričeli upodabljati premožne ljudi, njihove posesti
in njihove konje. Šport, lov in konjske dirke so ustvarili zahtevo, da so umetniki upodabljali
natančne portrete konj njihovih pokroviteljev. Najznamenitejši slikar na tem področju je bil
George Stubbs. Ukvarjal se je z anatomijo in izdal knjigo, ki je še danes vir za vse umetnike.
Njegovi konji so elegantni, anatomsko korektni, njihovi portreti pa odslikavajo osebnost in
edinstvenost vsake živali posebej. Kljub razcvetu umetnosti upodabljanja konj v 18. stoletju je
ta umetnost veljala za drugorazredno. Upodobitve konj so bile v umetnosti razumljene kot
skromne in nepomembne teme. Umetnikom, ki so bili označeni kot slikarji živali, nadarjenost
ni bila priznana.
2.8 Upodabljanje konja v 19. stoletju
Vpliv slikarja Georga Stubbsa se je nadaljeval tudi v 19. stoletju. Še naprej so bile popularne
upodobitve športnih konj, priljubljeno je bilo tudi portretiranje v hlevih. Ko je Theodore
Gericault obiskal Anglijo, se je seznanil z umetniki, ki so upodabljali konje. Ustvarjal je
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romantične podobe konj v gibanju in v hlevu. Drugi znani umetnik, ki je upodabljal konje v
Franciji iz tega obdobja, je bil Eugene Delacroix. Oba navedena avtorja sta postala
najpomembnejša slikarja konj v Franciji proti koncu stoletja. Prenesla sta moč in energijo
konja na platno. Sredi stoletja se je uveljavil slikar in kipar Edgar Degas, ki je začel slikati
konjske dirke in ustvarjati majhne konjske skulpture. Povpraševanje po tovrstnih umetniških
delih se je konstantno povečevalo. Edouard Manet je s svojim imaginarnim pogledom na
dirko konj pokazal moč in gibanje konjev. Tudi drugi veliki umetniki so upodabljali konja.
Paul Gauguin je upodobil primitivno lepoto idiličnih konj v naravi v nasprotju z
upodobitvami moči konj in konjenika. Konjska skulptura se je osredotočala na prizorišče
dirk. Skulpture Isadore Bonheur so bile bolj izvirne od večine skulptur kiparjev v tistem času.
Omeniti je potrebno še Henrija de Toulouse Lautreca, ki je v svojih delih velikokrat slikal
konje.
2.9 Upodabljanje konja v 20. in 21. stoletju
Z razvojem umetnosti v 20. stoletju in z nastopom modernizma, ki je zavrnil mimezis, se je
zanimanje za upodabljanje konj zmanjšalo, a ni zamrlo. Eden večjih predstavnikov nemškega
ekspresionizma, Franz Marc, je našel svojo inspiracijo pri konjih. Ukvarjal se je z anatomijo
živali in kasneje poučeval tudi druge umetnike. Verjel je, da imajo živali prvinskost, ki jo je
človek izgubil. Marino Marini je nadaljeval tradicijo etruščanske in severnoevropske
skulpture. Posebej znan je po seriji stiliziranih konjeniških kipov. V njegovih delih se odraža
odziv umetnika na spreminjajoče se razmere v svetu. Konj ni imel več tako pomembne
družbene vloge, tendence razvoja v umetnosti pa so se razvijale v drugo smer. V 21. stoletju
je prišlo v umetnosti do pomembnih sprememb. Temeljna sprememba je bila bila odprava
prevladujočega razumevanja, da je umetnina nujno objekt s posebnimi formalnimi
značilnostmi. Kljub vsemu pa zanimanje za upodabljanje konja ni zamrlo. Številni umetniki
so v svojih delih uporabili motiv konja in nadaljevali s tradicijo mimezisa v povezavi z
drugačnimi modernimi koncepti v umetnosti. Zanimivo pa je, da so v Angliji in Franciji, kljub
popolnoma spremenjenim razmeram v družbi, v umetnosti in razumevanju sveta ohranili
upodabljanje konj in niso nikdar prekinili s to tradicijo. V Angliji se umetniki, ki se ukvarjajo
z upodobitvami konj, danes zbirajo v Združenju konjeniških umetnikov.
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3. ZGODOVINA POJMA MIMEZIS
Kot navaja Jožef Muhovič3, je izraz mimezis nastal v stari Grčiji. Grki so bili prvi, ki so
razmišljali o razmerju med umetnostjo in resničnostjo. Beseda posnemanje se je v grščini
imenovala mimesis, v latinščini pa imitatio. Enak izraz je prehajal iz jezika v jezik, spreminjal
pa se je pojem. Danes izraz posnemanje pomeni bolj ali manj ponavljanje, zato mislimo, da je
to pomenil že od začetka. V grščini je imel veliko pomenov, toda najzgodnejši je bil
popolnoma drugačen. Posnemanje ni pomenilo ponavljanja, posebno ne ponavljanja vidnih
stvari. Pojem posnemanje se je verjetno uveljavil v zgodnejšem obdobju Grčije. Jezikoslovci
pravijo, da je njegov izvor sicer nejasen, da pa se je verjetno razvil iz obredov Dionizijevega
kulta, kjer je označeval kultna opravila svečenikov, ritualne plese, glasbo, petje. V antiki je
izraz iz kultne rabe prešel v filozofski jezik. Za Demokrita je pomenil posnemanje načina
delovanja narave, uporabljal se je predvsem z oblikami uporabne umetnosti. Druga je bila
skupina filozofov s Sokratom na čelu; zanje je bilo posnemanje ponavljanje videza stvari.
Tudi za Platona in Aristotela je bil mimezis posnemanje videza stvari, zlasti v slikarstvu in
kiparstvu. Vendar je vsak od njiju izraz pojmoval po svoje. Platon je izraz pojmoval
dobesedno kot pasivno kopiranje videza narave. Ker se je z mimezisom ukvarjal s stališča
spoznavanja resnice, je smatral, da s posnemanjem narave ni mogoče spoznati resnice, saj
umetnik ostane na površini stvarnosti ne da bi prišel do njenega bistva, to je do ideje stvari.
Zato je mimetično posnemanje videza v umetnosti negativno ovrednotil in ga odklanjal.
Nasprotno pa Aristotel posnemanja ni smatral za kopiranje videza stvarnosti, ampak kot
umetnikov svoboden odnos do nje. Umetnik po njegovem naziranju stvari lahko predstavi
takšne kakršne so bile, kakršne so in kakršne bi lahko bile, ali kakršne bi morale biti. Aristotel
je sicer izraz prevzel, a mu je dal drugačno vsebino: njegov pojem je bližji obrednemu
pojmovanju (izražanju notranje resničnosti); pojem je uporabljal v zvezi z glasbo,
gledališčem, slikarstvom in kiparstvom.
V klasični grški dobi so bila v rabi štiri pojmovanja pojma mimezis; prvotno obredno,
Demokritovo posnemanje narave načina delovanja narave, Platonovo v pomenu kopiranja
narave in Aristotelovo v pomenu svobodnega oblikovanja po motivih narave. V temelje
antične teorije mimezisa je vgrajeno grško prepričanje, da je človeški duh pasiven in je zato
3

Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije: slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske

terminologije, Celje in Ljubljana 2015, str. 500.
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sposoben dojeti zgolj tisto, kar obstaja. Tudi če bi se bil človek sposoben kaj izmisliti, tega ne
bi bilo smotrno izkoriščati, saj je človeku dostopni svet bistveno bolj popoln in kompleksen
kot vsaka človeška izmišljotina.

Nekaj stoletij kasneje je Cicero postavil posnemanje nasproti resnici. Ohranil je Aristotelovo
zasnovo, vendar je v rimskem obdobju prevladovalo razumevanje posnemanja kot
ponavljanja resničnosti. Takšna interpretacija umetnosti je vzbudila nasprotovanje, ohranila
pa se je zaradi moči tradicije in si ustvarila mnoge nasprotnike. Filostrat4 starejši je razmišljal,
da je domišljija pomembnejša za ustvarjanje kot posnemanje, ker to doseže samo tisto, kar je
vidno, domišljija pa tudi tisto, česar se ne vidi. Teorija posnemanja je bila temelj klasične
grške dobe. Helenistična in rimska doba sta jo ohranili, vendar sta proti njej imeli nasprotne
predloge. Grška teorija posnemanja (platonovska in aristotelovska) je temeljila na
predpostavki, da je človeški um pasiven, sposoben dojeti samo obstoječe. Tudi če bi si
izmislil neobstoječe, tega ne bi mogel izkoristiti, ker je človeku vidni svet zadosten in popoln
in kaj več od tega si ni mogoče izmisliti.
V srednjem veku so bila izhodišča popolnoma drugačna. Oblikovala sta jih zlasti Psevdo –
Dionizij in Avguštin, ki pravita, da če naj umetnost posnema, naj posnema nevidni svet, ki je
večen in popolnejši od vidnega sveta. V primeru, da posnema vidni svet, pa naj v njem išče
sledi večne lepote. Zgodnji krščanski misleci so menili, da so duhovne podobe pomembnejše
in vrednejše kot materialne. »Na višku srednjega veka je Bonaventura rekel, da slikar in kipar
samo z zunanjo stranjo prikazujeta tisto, kar sta si izmislila znotraj v sebi; Tomaž Akvinski je
kot aristotelovec zastopal mišljenje, da umetnost posnema naravo.«5
V novem veku je osnovni pojem teorije umetnosti postalo posnemanje. Latinsko besedo
mimesis so v Italiji preoblikovali v imitazione. Teorijo imitacije so kot osnovo v umetnosti
prevzeli italijanski umetniki, med njimi kipar Lorenzo Ghilberti, Leone Battista Alberti,
Leonardo da Vinci in drugi. Iz Italije se je teorija posnemanja razširila po vsej Evropi.

4

Wladyslaw TATARKIEWICZ, Zgodovina šestih pojmov: umetnost-forma-ustvarjanje-prikazovanje-estetski

doživljaj, Ljubljana, 2000, str. 216.
5Milan

BUTINA, Slikarsko mišljenje: od vizualnega k likovnemu, Ljubljana 1995, str. 234.
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Pomembna razlika v mišljenju renesančnih umetnikov in teoretikov je, da naj umetnost
naravo ne samo posnema v njeni naravni obliki, ampak naj iz narave naredi najboljše in
najlepše, in iz tega sestavi novo, lepšo naravo. Hkrati poudarjajo, da je potrebno v naravi
odpreti in vzeti tisto, kar je v njej najlepše. Obstajalo je prepričanje, da narava ni popolna,
zato je nastala misel, da ni potrebno posnemati narave, ampak tudi umetnike, ki so bili
najboljši v imitaciji narave. »Ta teza, ki se je pojavila v XV. stoletju, je v XVII. stoletju
iztisnila misel o imitaciji narave.«6 V zgodovini mimezisa je bila to največja sprememba: iz
teorije posnemanja narave se je spremenila v akademsko pojmovanje posnemanja slikarskih
vzorov. Tej osnovni tezi akademij, da je treba imitirati tiste umetnike, ki znajo najbolj
imitirati naravo, se je pridružila še teza, da je treba naravo imitirati tako kakor je to počela
antična umetnost. Vzor za umetnike ni bila več narava, saj naj bi bila nepopolna, vzor naj bo
popravljena in preoblikovana antična umetnost.
3.1 Moderna mimezis
Kot piše Uršula Berlot,7 je tradicionalni mimezis razumljen kot praksa, ki ureja razmerje med
stvarjo in podobo, med realnostjo ali modelom in njeno umetniško reprezentacijo (slikarsko,
kiparsko), zato se zdi tudi trditev o antimimetičnosti moderne umetnosti samoumevna.
Abstraktna umetnost poudarja neodvisnost od predmetov in narave. Na ta način je tudi
Duchampova umetnost zanikanje objekta, tradicionalnih umetniških tehnik ter ciničen pogled
na svet predmetov v okviru mimezisa. Natančnejša analiza pojma mimezis in konceptualnih
postopkov nastanka nekaterih del v moderni umetnosti pokaže, da se teorija mimezisa
primarno nanaša na koncepte primerjanja, podobnosti in razlik v strukturi podobe. V tem
pogledu tudi Duchampova umetnost v osnovi ne zanika mimezisa. Prav iz vprašanj
podobnosti in razlike, ki so temeljni koncepti teorije mimezisa, naredi predmet raziskovanj.
Bistveno je, da mimezisa ne razumemo v funkciji posnemanja in kot reprezentacijo realnosti,
ampak kot koncept mimezisa širše. «Mimetična dejanja ponovitev, reprodukcij in projekcij
oblikujejo mreže ujemanj, podobnosti ali razlik tako v tradicionalnih odnosih med modelom
(izvirnikom) in njegovo umetniško imitacijo (kopijo) kot tudi mreže minimalnih razlik v
modernih sistemih serijskih in simuliranih podob, ob katerih ostala vprašanje originala

6

Prav tam, str. 235.

7

Uršula BERLOT, Duchamp in mimesis, Ljubljana 2011, str. 12.
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povsem brezpredmetno. Mimesis se namreč tudi v nereprezentativni umetnosti izrazi v
dialektiki podobnosti in razlike, ki določa tako kompleksne odnose med modelom in njegovo
podobo, originalom in kopijo kot tudi serije razlik, ki jih vzpostavljajo simbolna dejanja
ponovitve in simulacije v sistem abstraktne, performativne ali konceptualne umetnosti«.8
3.2 Biomimezis in sodobna umetnost
Razumevanje mimezisa v umetnosti se je v preteklosti gibalo v okviru pojmovanja
posnemanja narave in njenih oblik ali procesov v umetniškem delu. Z nastopom sodobnih
umetniških praks biomimetične, genetske, biotehnološke ali umetnosti umetnega življenja, pa
se soočamo z vrsto vprašanj. Kaj je naravno v odnosu do umetnega, biološko od strojnega, kaj
je umetniško ustvarjanje v odnosu do znanosti, kako ločujemo original od njegove
posnemajoče podobe, kako doživljamo in kako se vzpostavlja, reprezentira realnost v odnosu
do realnega sveta okoli nas? Prav kompleksnost materialističnih znanstvenih pristopov je v
umetniškem ustvarjanju v najbolj tehnokratski obliki posebna značilnost v današnjem času.
Umetnost, ki sovpada z znanstvenim objektivizmom in pragmatizmom tehnologije, pripomore
k razširjanju področja vidnega in poznanega.9
3.3 Kako se mimezis navezuje na upodabljanje konj
V upodabljanju konja je skozi vso zgodovino prisotna ideja, razmišljanje o razmerju med
umetnostjo in resničnostjo. Že v prazgodovinski dobi je umetnik s preprosto risbo posnel
osnovne elemente živali v gibanju, prav tako jo je upodobil v njenem osnovnem habitatu, v
čredi. Verjetno že takrat ni šlo zgolj za pasivno kopiranje videza narave, ampak je bilo to
posnemanje tudi izraz notranje resničnosti tedanjega umetnika. V posnemanju je bila prisotna
domišljija, ki je pomembna za ustvarjanje. Posnemanje je omogočalo dodajanje lepšega,
boljšega in je ustvarilo novo naravo. V antiki so poizkusili napraviti čim bolj verodostojni
posnetek podobe. Preštudirali so natančno anatomijo in prvič v umetnosti prišli blizu razmerju
med podobo in modelom. V renesansi je bil ta odnos podobe, posnemanja in reprezentacije
modela pripeljan do vrhunca. Od takrat dalje se posnemanje v bistvu ni dosti več spremenilo.
8

BERLOT 2011, op. 7, str. 13.

9

Uršula BERLOT, Biomimesis in sodobna umetnost, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo

antropologijo, XXXIX/244, 2011, str. 169-178.
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Spreminjale so se okoliščine, družbene razmere in razvoj likovne umetnosti. Abstraktna
umetnost in modernizem sta poudarila neodvisnost predmetov od narave in zanikanje
naracije, mimezisa in tradicionalnih tehnik. Kljub temu je mimezis prisoten tudi v abstraktni
umetnosti, ko so konji upodobljeni na meji med ekspresijo, abstrakcijo in natančno anatomsko
upodobitvijo. »Mimezis je bil odvisen od modela dvojnika, dveh, ki vstopita v mimetični
odnos, a ta odnos nikoli ni bil enostaven in enosmeren, posnemanje je vedno imelo to zoprno
tendenco, da je vrnilo udarec svojemu modelu in da je proizvedlo več kot goli posnetek.«10
Praksa mimezisa se nadaljuje v delih sodobnih umetnikov, katerih skulpture ponazarjajo
spreminjanje odnosa do figuralnega realizma v zadnjih petdesetih letih.

10

DOLAR 2017, op. 1, str. 65.
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4. KONCEPT DELA
Delo se je začelo z zamislijo, ki se je kasneje razvila v koncept. Od spontanega razmišljanja,
preko fragmentov idej, preizpraševanja, spreminjanja, artikuliranja ideje, se je končno razvil
delovni koncept.
Osnovna ideja, ki se je v teku preizkušanja uredila v smer mojega zanimanja, je izhajala iz
mojega poznavanja konja in ukvarjanja s tematiko konja skozi mimetični koncept v
umetnosti. Podobo konja sem želel predstaviti skozi umetniške diskurze do današnjega časa.
Vendar moj cilj ni bil zgolj posnemanje, želel sem storiti korak naprej, v koncept moderne
umetnosti, instalacije.
Človeku je bila dodeljena vloga imenovanja že s Svetim pismom. Na ta način je bil človek že
od samega začetka subjekt, ki vlada. Na kakšen način pa danes človek dojema podobo konja,
ko je njegova moč nepotrebna, ko sta se njegov status in namen uporabe spremenila in je
njegova vloga popolnoma spremenjena ? To so vprašanja, ki so bila predmet mojega
razmišljanja in na katera sem s svojim delom poskušal na svoj način odgovoriti.
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5. OPIS DELA
»Živimo s podobami in svet razumemo v podobah«11. Moja reinterpretacija podobe skozi čas
se začne s podobo najstarejše najdene skulpture konja (Vogeherd horse), obliko, ki jasno kaže
podobo konjskega torza. Nadaljuje se v instalaciji, v kateri je torzo izhodišče moje izpeljave
podobe konja v njegovem naravnem okolju - čredi. Podobe na fotografijah se povežejo s
podobami konja skozi čas in mojo interpretacijo. Vsaka podoba sama zase zastopa nek
umetniški diskurz. Abstraktne barvne forme in strukture v fotografijah se ponovijo na
površini artefaktov, ki nadaljujejo predstavitve v čredi kot osnovni skupnosti konja, prosto
živečega v naravi. Instalacija se zaključi s podobo konja v današnjem času.
Postavlja se vprašanje, kako bo delo delovalo v prostoru in kakšna je ta podoba kot jo vidim
sam. Vizualne elemente želim organizirati z montažo, z združitvijo le-teh želim vzbuditi
čustva pri gledalcu. Moje reinterpretacije podobe konja skozi prikaz zgodovine na steni se
širijo v prostor in prihajajo v današnji čas, k današnjemu človeku. Nastane čreda, ki ustvari
svoj teritorij, z lastnimi zakonitostmi, z medsebojnimi odnosi in vodilnim žrebcem.
Čreda konj je instalacija, predstavljena kot torzi, artefakti na lesenem podstavku. Artefakti so
modelirani v glini in odliti v gips po postopku, značilnem za klasično kiparstvo. Gre za
mimetično prezentacijo podobe konja, ki pa je že precej reducirana, saj ima samo osnovne
značilnosti konjskega torza. Artefakti se v instalaciji ponovijo devetkrat, vsi so odlitki enega
kalupa. Kljub ponovitvi iz istega kalupa so si med seboj različni, saj tehnika odlivanja poskrbi
za minimalne razlike v odlitkih - ponovitvah. Poleg tega pa je vsak torzo individualno
obdelan z barvnim kolažem iz papirja, nekaj pa je obdelanih z juto. Ročno izdelani artefakti
izražajo haptično telesno življenje materije in niso tehnološki industrijski proizvod.
Abstraktna struktura vzorcev z reliefnih fotografij se prenaša in ponovi na podobi artefaktov
in s tem poveže preteklost v širokem planu z vmesnim srednjim planom ter sedanjostjo v
prvem planu. Podobe konja so predstavljene kot simbol življenjske moči, energije in vitalnosti
narave.

11

Hans BELTING, Antropologija podobe: osnutki znanosti o podobi, Ljubljana 2004, str. 13.
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Slika 1 Tone Sever, Od vseh in od nikogar, 2017, delovna skica, instalacija
(foto: Tone Sever).

V nadaljevanju sem v želji, da stopim v sodobni čas, združil artefakte z nosilnimi podstavki.
So iz lesa in funkcionirajo kot podstavki, hkrati pa so v podaljšku tudi noge konja. Podstavki noge - so čistih geometrijskih in abstraktnih oblik. Iz razmestitve nog je jasno razvidno, da so
konji v gibanju. Mimetični artefakti se povežejo z geometrijskimi oblikami podstavkov nogami in prezentirajo figuro konja v gibanju. Poudarjeno je prepletanje nog in praznih
prostorov med nogami, kar povzroča dodatno dinamiko, prav tako dinamiko povečujejo
različne barve artefaktov kot tudi podstavkov nog. Med torzi na podstavkih izstopa večja in
markantnejša podoba vodilnega v čredi. Ta izstopa po velikosti, je v celoti geometrijskih
oblik, poenostavljena geometrijska konstrukcija, ki samo v osnovnih karakteristikah telesa
kaže, da gre za podobo konja v gibanju. S svojo velikostjo in markantnostjo povzroči
hierarhijo v čredi in dinamiko v kompoziciji, v prostoru. Dinamiko dopolnjuje nasprotno
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gibanje konj v čredi, ki se v gibanju prepletajo. Konji v prostoru ustvarjajo interakcijo z
gledalcem. Gledalec lahko gleda instalacijo z vseh strani, lahko hodi okrog nje in se je dotika.

Slika 2 Tone Sever, Od vseh in od nikogar, 2018, instalacija (foto: Tone Sever).

V prvem planu instalacije, ki pomeni trenutek konja danes in nam je najbližje, stoji konj na
kolesih. Ko konjska moč ni bila več tako pomembna kot nekoč, je konj nekako obvisel v
zraku, kot je to povedal Cattelan ob svojem konju Novecento 1997, (pripetim in visečim pod
stropom). Moja reinterpretacija je podoba konja danes, v času globalnega kapitalizma, ki
spreminja naš svet in vlogo živali v svetu, v katerega je posegel človek. Vse je podrejeno
dobičku, tudi znanost in tehnologija, temu pa se narava in živali upirajo. Toda konj je, ne
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glede na to, da je udomačen in si ga je človek prilastil, rojen za divjino, tako kot divji konj
mustang, od vseh in od nikogar (prosti prevod).
Lesen konjiček na kolesih, s katerimi se običajno igrajo otroci, je geometrijska struktura iz
lesa. Človek se vse manj sklada sam s sabo in z naravo, tako kot se tudi živali ne skladajo več
z naravo in to neskladje je pomembno, saj druži živali in ljudi. Izstopajo kolesa, ki dajejo
slutiti odvisnost od drugih, zanikanje lastne volje in lastne narave.

Slika 3 Tone Sever, Od vseh in od nikogar, 2018, instalacija, detajl (foto: Tone Sever).
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6. UMESTITEV MOJEGA DELA V POLJE UMETNOSTI
»Vodilni teoretiki mainstreamovskega modernizma so poudarjali, kako pomembno je, da se
umetnost otrese prav vidikov, kakršna sta reprezentacija ali naracija in da se delo zoži zgolj na
to, kar je bistveno za medij…Konstrukcija tradicije modernizma je nasprotovala tokovom in
prijemom, ki niso poudarjali čistega medija in do konca vizualne narave umetnosti. Če pa
gremo nazaj do historičnih avantgard, je ta smer poudarjala smer širjenja. Umetniki so s
principi kolaža, intermedialnosti, site specifity, ready made predmetov ustvarili dela, ki so
heterogena in v katerih med vizualnim in nevizualnim, materialnimi in konceptualnimi
elementi še naprej obstaja napetost in hkrati kompleksna in pogosto večplastna enotnost…«12
V delu sem izhajal iz prve znane upodobitve konja v prazgodovini. Zanimalo me je, kako se
je ta podoba spreminjala in razvijala skozi čas. Poskušal sem narediti korak naprej v smeri
moderne in sodobne umetnosti.
Pri procesu dekonstrukcije avtonomnega umetnostnega objekta so ključni žanr instalacija, ki
temelji na ureditvi in postavitvi izbranih elementov (umetnostnih ali neumetnostnih)…13
Instalacija gledalca nagovarja na drug način kot tradicionalni umetniški artefakti. Ne
doživimo jih samo z opazovanjem, ampak jih izkusimo v realnem prostoru in času na
interaktiven način.14 Izdelal sem instalacijo enajstih skulptur v prostoru, z zgodovinskim
ozadjem na steni. Teorija mimezisa, ki je v umetnosti upodabljanja konja ostala vedno
prisotna, je za moje delo bistvena, vsaj v primeru prezentacije konj. Občutiš potrebo po
ustvarjanju skulpture, po tem, da vzameš v roke košček neke snovi, jo oblikuješ in
preoblikuješ tako, da bi obstala kot stvar. Začutiš potrebo k vrnitvi k prvinskim načelom
kiparstva. Ravno zaradi te dolge zgodbe upodabljanja konj sem vztrajal in se mi zdi
posnemanje, prezentirano na moj način, pomembno.
Skulpture nekaterih sodobnih umetnikov ponazarjajo spreminjanje odnosa do figuralnega
realizma v zadnjih desetletjih. Pri proučevanju podobe konja v umetnosti sem se srečal z

12

Igor ZABEL, Eseji : o moderni in sodobni umetnosti I, Ljubljana 2006, str. 389.

13

Prav tam, str. 180.

14

MUHOVIČ 2015, op. 3, str. 313.

23

mnogimi avtorji, ki so v svoje delo vključevali podobo konja in skozi mimezis ter povezavo s
konceptualno umetnostjo ustvarjali dela v njim lastnem jeziku. Pri svojem delu se nisem
posebej zgledoval po konkretnem avtorju, ampak sem poskušal najti podoben interes,
afiniteto in videnje umetnosti, kot jo imam sam.
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7. KONJ KOT INSPIRACIJA V DELIH SODOBNIH UMETNIKOV

V tem poglavju predstavljam avtorje, ki so mi po umetniškem izrazu in videnju najbolj blizu,
zlasti, ker se v njihovih delih odraža poseben odnos do konja. Konj je njihova inspiracija, ki je
bila že dolgo pred začetkom ustvarjanja globoko zasidrana v njih. Njihove življenske
izkušnje, razumevanje ustaljenih norm kulture, družbe in umetnosti, so bili odločilni za
njihovo izbiro teme in način izražanja. Pri svojem delu uporabljajo trupla poginulih živali.
Nobeden izmed predstavljenih konj ni bil usmrčen zaradi umetnikovega dela, vsi so umrli
naravne smrti. Posebej so konjska trupla zaznamovala Berlinde de Bruyckere, saj je bila
mesarjeva hči in se je že v rani mladosti srečevala s to izkušnjo. Vsem trem avtorjem je bilo
skupno spoštovanje narave, osamljenost, strah, jeza, poskus pobegniti iz samote. V svojih
delih izražajo pogled skozi oči človeka, ki je s svojimi dejanji usodno zaznamoval podobo
konja. V tem odnosu med človekom in konjem skozi različne interpretacije izražajo svoje
čutenje, vprašanja smrti in nemoči.

Njihove vizualne predstavitve so si podobne v začetni mimetični izvedbi kot tudi v
nadaljevanju, v instalacijah. Prepletajo se multiplikacija, posnemanje, ekspresija in telesnost.
Uporabljajo različne materiale, od tradicionalnih, ki jih uporablja klasično kiparstvo, do
nagačenih mrtvih živali in končno žive živali. Instalacija preusmerja pozornosti od tistega, kar
umetniško delo vizualno predstavlja, k tistemu, kar hoče umetnik povedati.

JANNIS KOUNELLIS15 je bil grški performer in kipar, povezan z gibanjem arte povera.
Prevladujoča tema v njegovem delu je bila vključitev resničnega življenja v prostor umetnosti.
To lahko vidimo v njegovih instalacijah, kjer je poleg slik postavil žive ptice v kletkah, ob
spremljavi Bachove glasbe. Kounellis je začel uporabljati žive živali konec šestdesetih let;
eno njegovih najbolj znanih del je bilo dvanajst konj, predstavljenih v galeriji. Kounellis je ne
le dvomil v sterilno okolje galerije, pač pa je v umetnost vnesel življenje. V Rimu je v galeriji
L'Attico leta 1969 prikazal dvanajst živih konj, kar je še en primer koncepta multipliciranja v
umetnosti. Konji so privezani v galeriji kot bi bili v hlevu. Iz predstavitve večjega števila
konjev izhaja več pomenov. Konji so različnih barv, kar dodaja nov pomen konceptu

15

Jannis KOUNELLIS, Artnet, dostopno na <http://www.artnet.com/artists/jannis-kounellis/>(5 .8. 2018).
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multiplikacije. Koncept, da se konji nahajajo v galerijskem prostoru, ki je običajno namenjen
obiskovalcem, je prav tako pomenljiv. Umetnik je želel poudariti, da so konji kot živali tudi
sami umetniška dela in da moramo naravo gledati z istim spoštovanjem kot gledamo
umetniška dela v galeriji. Tukaj koncept multipliciranja igra na več ravneh razumevanja kako
konja percipiramo. Prikazan je kot umetnost, kot žival in kot instalacija. Celoten prikaz dela
pa pomaga definirati različne vidike, ki ustvarjajo bistvo koncepta multipliciranja v tej
instalaciji.

Slika 4 Jannis Kounellis, Nenaslovljeno, 12 živih konjev, Rim, 1969, instalacija, (pridobljeno s
<https://www.google.si/search?q=Jannis+Kounellis,+Untitled,+12+%20%20Li%20ve+Horses,+%20%20%20%
20%20%20%20Rome,+1969&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4nVA6_T7oef2gM%253%20%20%20%20%2
0%20%20A%252C6Fg-Zn2-Z8rNSM%25#imgrc=pRuFWhLbmT2qpM:> [5. 8. 2018] ).

MAURIZIO CATTELAN16 je sodobni italijanski konceptualni umetnik. Znan je po svojih
realističnih skulpturah in črnem humorju. Pogosto prikazuje slavne osebnosti iz zgodovine
umetnosti ali nagačene živali v komično absurdnih scenah. Cattelanova nadrealistična satira je
eno najbolj značilnih vizualnih besedil, kar jih najdemo na sodobni sceni. Navdihuje se pri
dadaističnem in nadrealističnem gibanju. Njegove teme in motivi so skrbno izbrani, tako da
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Maurizio CATTELAN, Artnet, dostopno na<http://www.artnet.com/artists/maurizio-cattelan>(5. 8. 2018).
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lahko izrazijo sporočila na najboljši možni način. Pogosto vodijo v temne humorne situacije,
ki predstavljajo vrhunec njegove ustvarjalnosti. Cattelan je vzpostavil slog, ki je pogosto
uporabljal taksidermijo, prakso nagačenja živali, ki je cvetela sredi devetdesetih let. Ta
metoda ustvarjanja umetnosti zahteva povezovanje človeka in živali preko projekcij čustev s
človeka na žival. Eden takih primerov je Dvajseto stoletje 1997 (Novecento 1997), umetniško
delo, ki prikazuje galoperja po imenu Tiramisu in aludira na občutek brezupnosti. V enem od
intervjujev pravi, da tisti, ki se še ni sprijaznil z realnostjo, obsoja njegovo delo in da konj, ki
visi s stropa, ne predstavlja mrtvega konja, pač pa stanje, kjer je konj nemočen in mu ni
potrebno proizvajati silne energije kot jo mora na tekmovalni progi. Zakaj je konj obešen?
Zato, ker vsa živa bitja na svetu živimo med nebom in zemljo.

Slika 5 Maurizio Cattelan, Dvajseto stoletje 1997, instalacija, (pridobljeno s
<https://www.google.si/search?q=maurizio+cattelan+novecento+1997&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oU_i
c3R8MmEEIM%253A%252CBUdUEwoktEbuNM%252C_&usg=AFrqEzfQz6n8nbGvY9W8Gu3eGDH7IZfOo
g&sa=X&ved=2ahUKEwjVhJT46_jcAhXBqQKHQLMBgkQ9QEwAHoECAYQBA#imgrc=6qEV7UZZZrverM:> [5.

8. 2018] ).

Instalacija z naslovom »Kaputt« prikazuje pet nagačenih konjev brez glave, obešenih na
steno. Medtem ko samotni konj izraža občutek osamljenosti ter sugerira obupen poskus
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pobegniti iz samote, pa preoblikovanje v čredo popolnoma spremeni individualno izkušnjo v
gibanje. Naslov izhaja iz romana Curzia Malaparteja »Kaputt primavera«, v katerem avtor
opisuje tragično smrt konjev, ki so skočili v finsko jezero Ladoga, da bi ubežali
bombardiranju. Medtem ko so konji plavali preko jezera, je voda nenadoma zamrznila. Živali
so ostale ujete v ledu z glavami nad vodo in zamrznjenimi očmi. Cattelan obiskovalcem
ponuja pogled od spodaj. Kot efekt zamrznjene vode v Malapartejevi pripovedi je
taksidermija zamrznila te živali v prostoru in času tako, da niso ostale niti žive niti resnično
mrtve, temveč trajno viseče.

Slika 6 Maurizio Cattelan, »Kaputt«, Nenaslovljeno, 2007, nagačeni konji, instalacija,
(pridobljeno s <https://www.perrotin.com/exhibitions/maurizio_cattelan-kaputt/1475> [6. 8. 2018] ).

BERLINDE DE BRUYCKERE17 je belgijska umetnica, ki se pri delu opira na arte povera in
realistično umetnost, a tudi na Louisa Bourgeoisa, katerega dela izražajo globoko čutenje.
17

Danny OLDA, Beautiful/Decay, the mightmarish horses of berlinde de bruyckere, dostopno na
<http://www.beautifuldecay.com/2013/03/13/the-nightmarish-horses-of-berlinde-de-bruyckere/>(18. 8. 2018).
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V prvi vrsti se ukvarja s telesom, njegovimi strukturami, tako pri ljudeh kot živalih. Za njo so
bistvena vprašanja življenja, smrti in bolečine, trpljenja - elementi, ki poudarjajo človekovo
eksistenco v fizičnem telesu. Pomembno področje izražanja je instalacija in različni materiali,
ki jih uporablja v svojih delih. Za svoje figure, podobne ljudem in živalim, predvsem konjem,
uporablja materiale, ki delujejo realistično. Največkrat uporabi vosek, živalsko kožo, dlako,
konjsko grivo, volno in les. Njene skulpture izražajo telesnost, prepletanje motivov religije,
telesa in živali. Umetnica nas sooči z globokimi človeškimi občutki. Telo konja, oblikovano
iz prave kože in grive, pripelje smrt v neposredno bližino in za umetnico se skulptura
spremeni v simbol človeških odnosov. Njena dela imajo morbiden in melanholičen pridih

Slika 7 Berlinde de Bruyckere, Na poljih Flandrije, 2000, instalacija,
(pridobljeno s<https://www.pinterest.co.uk/pin/165155511304459631/> [5. 8. 2018] ).

Umetnica ne razlaga svojih del, namerno pusti delo odprto za različne interpretacije, kot na
primer pri instalaciji petih konjev v naravni velikosti, ki so napolnjeni z materialom, ležijo na
tleh in na podstavkih. To niso samo odlitki pravih konjev, temveč so ponavljanja in metafora.
Navdih za to delo je dobila v slikah iz bojišča prve svetovne vojne, kjer je bilo med žrtvami
veliko število konj. Konji so metafora moči, strasti, vojne in smrti. Konje predstavlja na
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improviziranih kovinskih ogrodjih. Ilustracija težkih konjskih teles in moči konja je v
napetem odnosu do nestabilne strukture cevi. Zdi se kot slika našega neuravnoteženega sveta.

Slika 8 Berlinde de Bruyckere, Oba, 2001, konjska koža, instalacija, (pridobljeno s
<https://www.google.si/search?q=berlinde+de+les+deux&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKE
wivkN704PjcAhXEZpoKHdtLBk8Q7Al6BAgEEBE&biw=1254&bih=867#imgrc=lVrSpgV-JMlnSM:> [18. 8.
2018] ).
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8. ZAKLJUČEK
Če pogledam nazaj, na začetek in razmišljanje o izboru teme, se mi zdi, da sem na
obravnavano temo prišel nekako po ovinku, saj so se na samem začetku v idejnih zasnovah
pojavljale različne teme. Na koncu pa se vedno zgodi, kar se mora zgoditi. Ponovno so
zmagali konji in nekako naravno sem nadaljeval to, kar sem v preteklih letih zastavil.
Odločilno je bilo dejstvo, da sem se v svojem delu po eni strani zgledoval po teoriji mimezisa,
hkrati pa sem se želel od njega odriniti v smeri konceptualne umetnosti. Ta ambivalentnost
me je spremljala skozi celoten delovni proces. Moje delo temelji na mimetičnih umetniških
praksah. Skulpture so izdelane ročno, po tradicionalnih postopkih, od modeliranja v glini do
odlivanja.
V svojem delu sem poizkusil združiti mimezis in koncept instalacije v prostoru, ki je v
interakciji z gledalcem. Moje delo je na nek način anahronizem, saj veščina v umetnosti ni
več pomembna. Po drugi strani pa se v zadnjih desetletjih v sodobni umetnosti spreminja
odnos do figuralnega realizma in različni teoretiki proučujejo mimetično realistična dela
mnogih umetnikov po svetu.
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Slika 6 Maurizio Cattelan, »Kaputt«, Nenaslovljeno (Untitled), 2007, nagačeni konji,
instalacija, (pridobljeno s
<https://www.perrotin.com/exhibitions/maurizio_cattelan-kaputt/1475> [6. 8. 2018] ).

Slika 7 Berlinde de Bruyckere, Na poljih Flandrije (In Flanders Fields), 2000, instalacija,
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<https://www.pinterest.co.uk/pin/165155511304459631/> [5 .8. 2018] ).
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