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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava katoliški sakralni prostor v povezavi z umetnostjo in tekstilom.
Sakralni prostor je poseben kraj že od samega začetka človeškega bivanja. Najpomembnejša
namembnost katoliškega sakralnega prostora je obhajanje evharistije. Izbran sakralni prostor
leži na zadnjem griču Slovenskih goric, na Humu pri Ormožu. Cerkev sv. Janeza Krstnika
predstavlja glavni navdih za eksperimentalni del diplomskega dela.
Sakralna umetnost je pripomoček, s katerim vernik lažje razume in se poglobi v božjo besedo.
Skozi zgodovino so se tvorili različni likovni slogi, ki so zaznamovali katoliški sakralni prostor.
Sakralna kulturna dediščina, za katero je Cerkev od nekdaj skrbela in jo ohranjala, je v Sloveniji
izjemno bogata in slikovita. Na našem prostoru najdemo okrog 2400 cerkva.
Tekstil se v sakralnem prostoru uporablja predvsem za dekorativne namene, z njim toplimo
prostor. Pomembno vlogo pri tekstilnih instalacijah ima svetloba, saj nam tekstil ponuja veliko
možnosti svetlobne manipulacije. Koncept, ki ga kot avtorica tekstilne umestitve v sakralni
prostor želim sporočiti obiskovalcem je zavedanje nevidnih stvari, ki krepijo posameznika ter
posledično družbo.
V procesu raziskovanja so name naredili večji vpliv umetniki, ki se v svojem delu ukvarjajo s
svetlobo, barvo in gibanjem. Vse predelano v teoretičnem delu je preneseno v eksperimentalni
del, ki je razdeljen na tri dele: Cikel svetlobe, Genezo in Apokalipso.
Vsi so med seboj povezani. Prvi del sestavlja zbirka fotografij, s katerimi sem prikazala prezrte
detajle v cerkvi, ki sem jih zagledala šele, ko so jih osvetlili žarki svetlobe, ki ob sončnih dneh
prodirajo v cerkveno ladjo. V soju svetlobe sem zagledala tudi kot las tanke niti pajkovih mrež,
ki so me spominjale na tekstilne preje. Ko sem v drugem delu začela poglobljeno razmišljati o
življenju in povezovanju različnih vsebin, so me te komaj vidne nitne mojstrovine, umetelno
razpete čez prostor, napeljale na posebno vezeninsko tekstilno tehniko, s katero sem izvedla
serijo vezenin na surovih, pravkar odžaganih lesenih temeljnikih. Izdelke sem na različne
načine umeščala v sakralni prostor, zelo dobro pa so se izkazale tudi fotografske interpretacije
le-teh, ki se dajo uporabiti kot samostojen umetniški opus ali kot grafična spremljava župnijskih
publikacij. Od ploskovnih nitnih struktur, ki so jih tvorile plastovita žarčenja raznobarvnih
nitnih nanosov drug preko drugega, me je ustvarjalna misel vodila k še bolj prostorskim nitnim
tvorbam, tako da sem v tretjem delu dejansko izvedla večjo s kiparsko tekstilno umestitev v
izbranem sakralnem prostoru cerkve sv. Janeza Krstnika na Humu pri Ormožu, ki je v vsej svoji
pojavnosti, barvi in obliki zaživela v sozvočju z arhitekturo in opremo cerkve.

Ključne besede: sakralna umetnost, tekstilna umetnost, svetloba, sakralni prostor
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ABSTRACT
This thesis deals with the Catholic sacral space in relation to art and textiles. The sacral space
has been a special place from the very beginning of human existence. The most important
purpose of the Catholic sacral space is to celebrate the Eucharist. The chosen sacral space is
located on the last hill of Slovenske gorice, in Hum pri Ormožu. Church of St. John the Baptist
is the main inspiration for the experimental part of this thesis.
Sacred art is a tool by means of which the believer can more easily and in greater depth
understand the word of God. Throughout history, various artistic styles have been formed that
have characterized the Catholic sacral space. The sacral cultural heritage that the Church has
always cared for and preserved is extremely rich and picturesque in Slovenia. In our area we
can find around 2400 churches.
Textiles are used in the sacral space mainly for decorative purposes, serving to warm up the
space. Light plays an important role in textile installations, as textiles offer many possibilities
for light manipulation. The concept that I, as the author of the installation with the artistic
subject of textile placement in the sacral space, want to convey to visitors is the awareness of
the invisible things that empower the individual and consequently the society.
In the process of exploration, artists that work with light, colour and movement have had the
biggest influence on me. The ideas processed in the theoretical part are transferred into practice
in the experimental part, which is divided into three parts: the Light Cycle, Genesis, and the
Apocalypse.
These are all interconnected. The first part consists of a collection of photographs, which show
the overlooked details in the church, which I saw only when they were illuminated by rays of
light that were coming through the nave on sunny days. In the glimmer of light, I also saw
threads of spider webs as thin as hairs that reminded me of textile yarns. In the second part,
when I began to think more deeply about life and the connections between different contents,
these barely visible thread masterpieces, skilfully spread across the space, led me to a special
embroidery textile technique, with which I carried out a series of embroidery on raw wooden
foundations that had just been sawed. I placed the products in various positions in the sacral
space. Photographic interpretations of those, which can be used as a stand-alone artistic oeuvre
or as a graphical accompaniment to parish publications, also turned out very well. From the
planar thread structures formed by the layered rays of multicolored threads across one another,
my creative thought led me to even more spatial thread formations, so that in the third part I
actually made a larger one with a sculptural textile placement in the chosen sacral space of the
church of St. John the Baptist in Hum pri Ormožu, which in its appearance, color and shape
came to life in harmony with the architecture and equipment of the church.

Key words: sacred art, textile art, light, sacral space
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1 UVOD
Bilo mi je rečeno, naredi točko in rodilo se bo delo.
Začetki nas spodbujajo, da začnemo poglobljeno razmišljati kdo smo in kaj s svojim delom
sporočamo svetu. S temo diplomske naloge sem se vrnila na sam začetek življenja. Vera mi je
bila položena v zibelko, v naši družini je predstavljala najbolj naravno stvar. Kasneje, ko več
nič ni samoumevno, imamo svobodno izbiro življenjske poti, vendar globoko v sebi še vedno
nosimo svojo otroško razlago sveta.
Domačnost slovenskega sakralnega prostora me je nagovorila, da sem začela sakralno umetnost
spremljati bolj poglobljeno. Kraja za sakralni prostor ne izbere človek, ampak se kraj ponudi
sam, saj kliče po bolj pomembni namembnosti. Preden so slovenske griče zavzele krščanske
cerkve so na njih kraljevale poganske svete točke. Krščanstvo je na zelo prefinjen način vpletlo
novo vero med ljudstvo, saj so liki poganskih bogov začeli prevzemati drugačne funkcije. Na
Humu pri Ormožu stoji cerkev sv. Janeza Krstnika. Ko so na tem območju bili še Slovani
pogani, so na tem predelu slavili Sonce ob solsticiju oziroma v dneh med 21. in 24. junijem, ko
je dan najdaljši in noč najkrajša. Ta običaj traja še sedaj, saj poteka ivanjsko kresovanje vsako
leto okrog 23. junija, ko goduje sv. Janez Krstnik [1, 2].
Krščanski sakralni prostor, ki se je spreminjal glede na zgodovinsko obdobje, je v svetu prisoten
že 2000 let. Ves čas ga spremljala sakralna umetnost, ki še bolj goreče nagovarja vernike.
Pomembna je bila predvsem v časih, ko še večina ljudi ni bila pismena. Slovenski sakralni
prostor je dosegel svoj vrh v gotiki in baroku, takrat je nastalo največ cerkva in cerkvene
notranje opreme.
Danes je tekstil v sakralnem prostoru prisoten večinoma kot okras. Pomembno vlogo ima
duhovnikovo mašno oblačilo, ki nosi globje sporočilo. Ko si duhovnik nadene mašni plašč,
pomeni, da si »obleče Kristusa«, saj v njegovem imenu daruje mašno daritev. Barva mašnega
plašča se razlikuje od dela cerkvenega leta in različnih priložnostih.
Glavna inspiracija za moje delo je bila cerkev sv. Janeza Krstnika na Humu pri Ormožu.
Eksperimentalni del sem razdelila na tri dele. V prvem delu se ukvarjam s svetlobo, ki je
pomembna za obstoj človeštva na Zemlji. Svetloba je tista, ki daje umetniškemu delu življenje,
v prostoru pa lahko prikaže težnjo po nečem višjem. Drugi del sestavlja zbirko tekstilnih slik
na lesenih ploščah, ki so našle žarek svetlobe v cerkveni notranjosti. Tretji del predstavlja
dodatek drugemu, tekstilna umestitev v zgoraj omenjenem izbranem sakralnem prostoru, s
spremstvom poglobljenega razmišljanja o materialni, cerkveni zapuščini prednikov.
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2 TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu bom predstavila vas Hum pri Ormožu in kratko zgodovino tamkajšnje
cerkve. Osredotočila se bom na krščanski sakralni prostor in razvoj sakralne umetnosti skozi
zgodovino v svetu in na Slovenskem. Nato se bom dotaknila tekstilne umetnosti v sakralnem
prostoru, koncepta tekstilnih instalacij v cerkvah in pomena svetlobe v umetniškem delu. Na
koncu bom predstavila umetnike, ki so najbolj vplivali na razvoj mojega eksperimentalnega
dela.

2.1 Sakralni prostor
Kaj je sakralno nam pater Miha Žužek opiše z besedami: »Sakralno je vse, kar je ločeno od
navadnega, kar je odločeno, pridržano Bogu. Božanstvo je namreč nekaj, kar je vedno bilo
ločeno od vsega, vzvišeno nad vse, vse presegajoče – transcendentno. To je prvo in osnovno
doživetje človeka, ki se bliža skrivnosti božanstva. Ta svetost je drugačnost, je neizrekljivost in
nedoumljivost Božje biti (…). Treba je najti pravo razmerje, harmonijo oblik, barve, svetlobe
in teme (…), skratka treba je s kompozicijo vseh gradiv izraziti občutje sakralnega. Zato je
potreben študij, znanje, skušnja, psihologija, še bolj pa talent in intuicija. In – osebna globina
[3].«
Sveti, sakralni prostor je pomemben del človekovega bivanja že od samega začetka. Vse religije
potrebujejo za svoj obstoj svete kraje, ki so ločeni od svetne uporabe. Ti sveti kraji so lahko
sezidani, to so: templji, svetišča, kapelice, cerkve, oltarji. Lahko pa so le posebni kraji v naravi,
ki nagovarjajo človeka zaradi svoje posebne lege ali oblike [4].
Sakralni prostor je brezčasen, ki je lahko zaradi svoje vloge združevanja moteči element v neki
kulturi, saj se kulture menjavajo, spreminjajo, preoblikujejo medtem ko sakralni prostori
ostajajo večinoma nespremenjeni. Vsaka kultura je začasna, omejena in minljiva, kakor je
omejen in minljiv vsak človek. Religija, in s tem sakralni prostor, pa kljubuje trenutni kulturi
in njenemu potrošništvu, saj ustvarja prostor brezčasnosti. Prostor, kjer se Bog in človek ne
samo srečata temveč tudi združita [4].
Krščanski sakralni prostor temelji na bogoslužju, liturgiji. Prvi vzor tega je judovska shodnica,
ki se poslužuje ideje Salamonovega templja. Ta sestoji iz dvorišča. V krščanstvu je to dvorišče
večkrat obeleženo s pokopališčem in pokopališkim zidom. To dvorišče pomeni zunanje
dvorišče, kamor se lahko zatečejo tudi »neverniki«. Nato sledi sakralna stavba, ki je večkrat
tako vizualno kot funkcionalno ločena od ostalih stavb v naselju [4].
Sakralni prostor »ne more biti samo po arhitekturi ograjen del naravnega prostora, ampak mora,
vsebujoč vse njegove bistvene lastnosti, imeti predvsem povišano resničnost posebno
uglašenega, od narave ločenega, umetnega prostora. Ta prostor je ves obsijan od božje
navzočnosti; vseprodirnost prostora je izraz vsenavzočnosti gospodarja hiše, Boga [3].«
Ob vstopu v cerkev je vhod, ki je v baročni dobi dobil zelo slavnostno obliko, tako da ima
vernik, ko vstopi v sakralni prostor, občutek svetega. Cerkvena ladja predstavlja notranje
dvorišče, kjer se zadržujejo verniki. Prezbiterij je zopet ločen z ogrado in predstavlja sveto,
prostor, kjer se gibljejo za to posebej posvečene osebe – duhovniki. Iz svetega preidemo v
presveto, kar ponazarja tabernakelj. Pravilno orientirana cerkev je cerkev, katere glavna os
2

poteka v smeri vzhod–zahod. Moliti obrnjen proti vzhodu pomeni iti prihajajočemu Kristusu
naproti [4].
Vendar obstaja specifična razlika med krščanskih sakralnim prostorom in sakralnim prostorom
drugih religij zaradi specifičnosti razodetja. Medtem ko ima pri mnogih religijah njihov sakralni
prostor pomen hranjenja in varovanja svetih skrivnosti (zato je v nekaterih religijah dostop
nevernikom v sakralni prostor prepovedan), je pri krščanstvu pomen sakralnega prostora v
združevanju, srečevanju z Bogom [4].
Notranjost cerkve sv. Frančiška Asiškega v Ljubljani, delo arhitekta Plečnika me s svojimi
stebri in opeko spominja na stare judovske templje.

Slika 1: Notranjost cerkve sv. Frančiška Asiškega v Ljubljani, delo arhitekta Jožeta Plečnika (župnija Šiška 2019).

2.2 Hum pri Ormožu
Hum pri Ormožu je razložena vinogradniška vas, z gručastim jedrom vrh griča na nadmorski
višini od 230 m do 301 m. Je osamelec na koncu Slovenskih goric, kjer se vinorodno gričevje
spušča v Panonsko ravnino. Prisojne lege so posejane z vinsko trto, severni del pobočja je bolj
kamnit, kjer še najdemo ostanek nekdanjega kamnoloma, ki je bil v uporabi vse do konca druge
svetovne vojne. Vendar ga je tukajšnje prebivalstvo uporabljalo za potrebe gradnje še kar nekaj
let, saj je bil Hum ob koncu vojne skoraj do tal porušen. Vas stoji na litavskem apnencu, ki je
odličen gradbeni material. Znan je bil že v rimskih časih, saj ob južnem vznožju Huma teče
stara rimska cesta Poetovio-Savaria. S Huma se odkriva prelep razgled po okoliških vinorodnih
gričih Slovenskih goric, v jasnem vremenu se lepo vidijo Ivanjščica na Hrvaškem, Čakovec,
Varaždin, Donačka gora, Boč in Pohorje [2].
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Ime kraja naj bi izviralo iz grške besede Humlje ter iz slovanske holm (grič), ki naj bi bila
izpeljanka besede Humila-Gumila, latinsko tudi Culmen. Hum se v pisnih virih prvič omenja
leta 1322 [2, 5].

Slika 2: Hum pri Ormožu (Planinsko društvo Ormož 2019).

2.2.1 Zgodovina cerkve svetega Janeza Krstnika na Humu pri Ormožu
Cerkev sv. Janeza Krstnika je podružnična cerkev, ki spada v ormoško župnijo. Postavljena je
bila leta 1611 na izjemno krajinski legi Huma. Cerkev je dal postaviti ormoški graščak Ladislav
Pethe de Hetes. Slavnostni blagoslov cerkve je opravil madžarski škof Nikolaj Micati iz
Varaždina, 29. avgusta istega leta. Grajena je bila v poznogotskem slogu. V prvi polovici 18.
stoletja so postavili še zvonik, obok v ladji in zakristija pa sta iz začetka 19. stoletja. Cerkev,
sestavljena iz ladje ter ožjega in nižjega, 3/8 sklenjenega prezbiterija, ima neogotski oltar sv.
Janeza Krstnika s konca 19. stoletja, ob katerem stojita slovanska apostola Ciril in Metod. Na
desni strani cerkvene ladje je našel svoje mesto tudi gotski oltar milostne Matere z detetom iz
ormoškega gradu (grobnice v parku) [2].
Po izgradnji cerkve leta 1611 so okrog nje zgradili še kamniti zid in znotraj njega uredili
pokopališče, kamor so pokopavali umrle iz bližnje okolice. Z dekretom cesarja Jožefa II., leta
1782, so morali pokopališče zaradi sanitarnih razlogov umakniti in ga preseliti južneje pod
Hum, kjer je še danes [2].
Največjo tragedijo je cerkev doživela zadnji mesec druge svetovne vojne, saj je bila ob močnem
topovskem ognju kar nekajkrat zadeta. Uničena sta bila ostrešje in zvonik, poškodovana je bila
tudi notranjost cerkve, tako da se ji ni bilo varno približati. Po vojni so jo obnovili, postavili so
tudi dva lesena stebra, ki podpirata poškodovani strop. Zadnje obnove so potekale pred
praznovanjem častitljivega jubileja, 400-letnice, leta 2011. Obnovili so notranjost, zvonik,
zunanjost in streho [2].
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Humska posebnost je ivanjska nedelja, ki jo že od nekoč slovesno obhajajo ob prazniku rojstva
Janeza Krstnika. Na ta dan poteka telovska procesija, ki se po maši vije med sadovnjaki in
vinogradi.

2.3 Sakralna umetnost v Rimokatoliški veri
Starozavezna postava prepoveduje upodabljanje Boga s pomočjo rezane ali ulite podobe (5 Mz
27, 15), ker Bog presega sleherno materialno upodobitev: »Sem, ki sem.« (2 Mz 3, 14) Vendar
s prihodom Jezusa Kristusa postane Bog osebno viden skozi njega: »Ko je prišla polnost časov,
je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene.« (Gal, 4,4) To temeljno razkritje »Boga, ki je
skrivnost« je v kristjanih prebudilo željo po umetniški ustvarjalnosti. Sveto pismo je tako
postalo »velikansko besedišče« (Paul Claudel) in »ikonografski atlas« (Marc Chagall), iz
katerega črpata krščanska kultura in umetnost. Tako so za svoje izkustvo molitve in krščanskega
življenja veliko pridobili predvsem verujoči. Za mnoge izmed njih so bile v časih, ko so le redki
znali brati, svetopisemske upodobitve konkreten način kateheze. Sveti Gregor Veliki je v
pismu, leta 599, marsejskemu škofu Serenu pedagoško načelo opredelil z besedami: »Slikanje
se uporablja v cerkvah zato, da bi tisti, ki ne znajo brati, vsaj na stenah lahko brali to, česar ne
znajo razbrati iz knjig.« Za vse verujoče in neverujoče ostajajo umetniška dela, ki jih je
navdihnilo Sveto pismo, odsev lepote, ki obdaja in prežema svet [6].

2.3.1 Začetki krščanske umetnosti
Umetnost, ki jo je navdihovalo krščanstvo se je začela na skrivaj, v tesni povezavi s potrebo
vernikov. Na podlagi Svetega pisma so iznašli znamenja, ki so izražala skrivnosti vere in
»simbolne šifre«, po katerih so se lahko razločili in prepoznali zlasti v težkih časih preganjanja.
Riba, hlebi, pastir, Jona so simboli, ki so pomenili začetek krščanske slikarske in kiparske
umetnosti. Te so slikali, predvsem kot freske, na zidove zasebnih hiš ali v podzemna grobišča.
S Konstantinovim odlokom liberalizacije krščanstva je umetnost postala sredstvo za
izpovedovanje vere. Začele so rasti veličastne bazilike, za katere so prevzemali arhitektonske
kanone poganskega sveta in jih hkrati prilagajali za nove oblike bogoslužja [6].

Slika 3: Poslikava katakomb v Rimu (Viator 2019).
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2.3.2 Srednji vek
V srednjem veku je krščanska umetnost doživela velik razvoj. Na Vzhodu je cvetela ikonska
umetnost, ki se je podrejala teološkim in estetskim normam. Na Zahodu je srednji vek ponudil
bogato umetniško dediščino s kopico sakralnih del velikega navdiha, ki jih še danes
občudujemo [6].
V romaniki oživi zanimanje za antiko. V arhitekturi prevladuje bazilikalni tloris v obliki
latinskega križa. Cerkve so vedno pogosteje imele zidan obok. Notranjost romanske cerkve je
bila prvotno barvita, živo pisana zaradi slikarij, ki so pokrivale stene, in kipov, ki so bili prav
tako poslikani. Upodobitve izražajo globoko, večplastno sporočilo, ki govori o tem, da ima
človek v svojem delovanju izbiro med dobrim in slabim [7].
Gotiko opišemo s stavkom: »Bog je svetloba«. Gotski arhitekti so svoja dela zasnovali na treh
bistvenih točkah: večanju odprtin, višanju stavbe in prizadevanju za enoten prostor. Lahkoten
videz so dajali loki, ki so elegantno povezani s stebrički, tako je nosilna funkcija zidov dosti
manjša. Vanje so vgradili velika slikana okna (vitraji), ki prostor dobro osvetljujejo. Cerkev je
bila tista, ki je postala najpogostejši stavbni naročnik, s čimer je omogočila razvijanje novih
stavbnih idej. Gotske cerkve so postale tudi prizorišča prvih gledaliških predstav [7].

2.3.3 Humanizem in renesansa
Ugodno kulturno ozračje je omogočilo izreden umetniški razcvet humanizma in renesanse. Šlo
je za zavestno raziskovanje in oživljanje preteklosti, ki so jo vrednotili kot pravi vir civilizacije,
ter za prenovitev vseh umetnosti in znanosti, ki so cvetele v antiki. Umetnik je postal ena
osrednjih osebnostih v renesančni družbi. S tem se je zgodovina umetnosti spremenila v
zgodovino umetnikov in njihovih stvaritev. Pod vplivom humanizma in renesanse ter naslednjih
kulturnih in znanstvenih tokov je sakralno umetnost zaznamovalo rastoče zanimanje za
človeka, svet in zgodovinsko stvarnost [6].

2.3.4 Barok
Barok je zgodovinski slog evropske umetnosti od 16. do 18. stoletja. Značilnosti baročnega
sloga so prekomerno upodabljanje čustev, blišč ter čisti, lahko interpretirani detajli. Baročni
slog je zelo dobro izražal načela absolutizma (moč, obilje, okrasje in sijaj). V arhitekturi baroka
se pojavijo nekatere novosti: oboki, kupole, povečana okna, nastajajo arkadna dvorišča,
stopnišča so prostornejša. Značilni so dvoranski prostori s stranskimi kapelami, ki omogočajo
postavitev novih oltarjev. Prevladujejo razgibane enotne prostornine pokrite s kupolami, lepi in
preobloženi oltarji, bogato rezljane prižnice, lestenci, orgle, luči [7]…

2.3.5 Sodobna umetnost
V modernem času se zraven krščanskega humanizma, ki še naprej ustvarja pomembna kulturna
in umetniška dela, polagoma uveljavlja še neka druga oblika humanizma, za katerega je
značilna odsotnost Boga, pogosto pa tudi nasprotovanje Bogu. Takšno vzdušje vodi do
ločevanja sveta umetnosti od sveta vere vsaj v tem smislu, da je pri nekaterih umetnikih upadlo
zanimanje za sakralne teme [6].
Drugi vatikanski koncil je položil temelj za prenovljeno povezavo med Cerkvijo in kulturo z
neposrednimi posledicami za svet umetnosti. V pastoralni konstituciji, Cerkev v sedanjem
svetu, so koncilski duhovniki poudarili velik pomen slovstva in umetnosti v človekovem
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življenju: »Izražati namreč skušata posebnost človekove narave, njegovega vprašanja in
njegove izkušnje v prizadevanju za spoznanje in izpolnjevanje samega sebe in sveta; trudita se
za oblikovanje človekovega položaja v zgodovini.« Na tej podlagi so ob koncu koncila voditelji
v posebni poslanici pozdravili in pozvali umetnike: »Svet v katerem živimo, potrebuje lepoto,
da ga ne prekrije somrak obupa. Lepota in resnica, obe razveseljujeta človeško srce. Obe
pomenita dragocen dosežek, ki mu zob časa ne more do živega.« Pomoč umetnikov je zaslužna
tudi za to, da se spoznanje Boga bolje razodeva in da oznanjevanje evangelija postane za
človeški razum dojemljivejše [6].

2.4 Sakralni prostor na Slovenskem
Krščanstvo je pri nas svobodneje zaživelo komaj v 4. stoletju, z ustanovitvijo škofij v Emoni,
Celeji in Poetoviju. V nemirnih časih velikih preseljevanj so se pokristjanjeni staroselci
umaknili v hribovite kraje. Takrat ni bilo ugodnih pogojev za nastajanje kakšnih trajnejših
kulturnih vrednot. Z novimi prebivalci današnje Slovenije je v 6. stoletju zamrlo prvo
krščanstvo ter z njim nastajanje trajnejših stavb in njihove umetnostno pomembne opreme.
Tako je krščanska umetnost na naših tleh znova oživela komaj čez dobrih dvesto let, ko so prej
poganski karantanski Slovenci s svojimi knezi na čelu od bavarskih gospodarjev sprejeli novo
vero [8].
V srednjem veku pridejo na ozemlje današnje Slovenije različni meniški redovi, ki prinesejo
ugodne pogoje za nastanek in velik razvoj stavbarstva ter likovno umetnost. Časovno sovpada
to dogajanje z romaniko. Tudi za Slovenijo velja, da se je začelo prebujati gradbeništvo, kar
vpliva, da so bile tudi manjše cerkve zidane iz kamna in ne več iz lesa, kakor v prejšnjih
stoletjih. Tako je prav lesena gradnja kriva, da poznamo iz zgodnjega srednjega veka zelo malo
cerkva, kamnitih romanskih cerkev pa je že okrog dvesto. Romanska arhitektura se je
razlikovala glede na pokrajino. Ta se je prilagajala značaju tal in drugim religioznim
posebnostim ter vplivom sosednjih dežel. Vendar se slovenska sakralna arhitektura iz obdobja
romanike, ne more primerjati z zahodnoevropskimi deželami, ki so imele večjo in starejšo
zgodovino, kakor je bila naša. Najpomembnejši sakralni objekt iz tega obdobja pri nas je stiška
opatija cistercijanskega redu, iz leta 1132. Druga omembe vredna romanska arhitektura pri nas
je kartuzijanski samostan v Žičah [8].

Slika 4: Kartuzijanski samostan v Žičah (Spar klub 2019)
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Romanika se je nekje v 13. stoletju začela prevešati v gotiko, vendar zaradi mehkih prehodov
ni mogoče nastaviti točne letnice. V Sloveniji predstavlja prvo večje slogovno obdobje, v
katerem je nastalo na tisoče spomenikov. Na Slovenskem imamo prav vse slogovne stopnje
evropske gotike: zgodnja gotika, zrela (visoka) gotika, mednarodni gotski slog in pozna gotika.
Tudi v obdobju gotike vpliva pokrajina na arhitekturni slog, zaradi česar se na slovenskih tleh
razvijejo različni arhitekturni slogi. Pomembne gotske cerkve pri nas so: bivša minoritska
cerkev na Ptuju, cistercijanska cerkev v Kostanjevici na Krki, celjska opatijska cerkev s
prizidano Marijino kapelo, cerkev na Ptujski gori, stara samostanska cerkev v Pleterjah, cerkev
sv. Primoža nad Kamnikom, cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem [8]…

Slika 5: Gotski strop cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem (Wikipedia 2019).

Na Slovenskem se renesansa v cerkveni umetnosti ni tako močno uveljavila kot sta se romanika
in gotika. Predvsem zaradi nemirnih časov, reformacije, turških vpadov in kmečkih puntov. Pri
nas se je uveljavila samo v Primorju, kjer gotski duh ni bil tako močan. V celinski Sloveniji se
je renesansa kazala v podrobnostih, v obliki oken in vhodov [8].
Naslednji zgodovinski slog evropske umetnosti je barok, ki je pri nas trajal v 17. in 18. stoletju.
Barok se je v cerkveno umetnost vpeljeval postopoma, saj je sakralno stavbarstvo ohranjalo
gotskost oziroma spomine na gotiko. Nove umetnostne ideje so v 18. stoletju zajele vso
Slovenijo. Na njene osrednje in zahodne predele je, preko ljubljanskega središča, vplivala
sosednja Italija, na Štajersko pa vplival Gradec. Eden pomembnih baročnih cerkvenih
spomenikov je Nova Štifta pri Ribnici, ki je grajena na italijanski način. Druge pomembne
baročne cerkve na Slovenskem so še: Alojzijeva cerkev v Mariboru, cerkev v Gornjem gradu,
ljubljanska stolnica in Sladka gora na Štajerskem [8].
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Arhitektura 19. stoletja je znana po posnemanju vseh preteklih slogov. Cerkvena arhitektura se
je vračala predvsem k srednjeveškim vzorom. Tako so se pojavile tako imenovane cerkve
novoromanskega in novogotskega sloga. Najpomembnejša cerkev tega obdobja je
novoromanska frančiškanska cerkev v Mariboru [8].
Veliki časi cerkvene umetnosti so minili s koncem 19. stoletja. Šele po prvi svetovni vojni so z
novimi generacijami šolanih umetnikov prišla nova naročila, ki so obrodila sadove. Izvirne
rešitve na področju cerkvenega stavbarstva je prinesel in nekatere tudi uresničil arhitekt Jože
Plečnik. Drugi predstavniki moderne cerkvene arhitekture so še Ivan Vurnik, Maks Fabiani in
Marko Mušič [8].

Slika 6: Cerkev sv. Mihaela na Barju, delo arhitekta Jožeta Plečnika (Falajfl 2018).

2.5 Umetnost v bogoslužnem prostoru danes
Pater Marko Ivan Rupnik v svojih spisih razlaga, kakšna naj bi bila umetnost, ki je prisotna v
bogoslužnih prostorih. Sam je umetnik, ki vodi center Aletti v Rimu, od leta 1999 je svetovalec
Papeškega sveta za kulturo [9]. Njegov prvi večji projekt je z mozaiki opremljena papeška
kapela, na povabilo Janeza Pavla II.
Bogoslužna umetnost je teologija in hkrati bogoslužje samo, zato gre pri njej za oblikovanje
umetniške govorice in izraza, prek katerih se izražajo teološke skrivnosti. Umetniško delo
umetnika je zrelo za bogoslužno umetnost, kadar je zrel umetnik sam. Razumeti mora, da mu
umetnost ni na uslugo, ampak se mora on sam, s svojo umetnostjo, dati na razpolago Cerkvi in
bogoslužju. To pomeni, da doseže ponižnost, postane poslušen in odprt za cerkveni spomin.
Umetnik v svojem delu ne sme izražati površnega izraza osebnega občutja ali psihologije, v
ospredju mora biti duhovno življenje [10].
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Slika 7: Papeška osebna kapela, ki jo je z mozaiki opremil Rupnik, na povabilo Janeza Pavla II (Infoans 2017).

2.6 Vloga Cerkve pri ohranjanju kulturne dediščine na Slovenskem
Papeška komisija za kulturno dediščino Cerkve je bila ustanovljena komaj leta 1988, vendar je
skrb za kulturne dobrine (umetniška dela, druge premičnine in nepremičnine) Cerkev prevzela
že od prvih stoletij pa vse do danes. To velja za vse stvaritve tako za dela, ki so nastala v
območju krščanske skupnosti kot za klasična dela rimske in grške, pozneje srednjeveške in
novoveške kulture in umetnosti. Tako so cerkvene ustanove (škofije, samostani, župnije)
ohranile bogastva splošno človeškega in posebej krščanskega značaja. Danes je varstvo
kulturnih dobrin zaupano predvsem krščanski skupnosti, ki se mora zavedati pomembnosti
lastne preteklosti [11].
Slovenska sakralna dediščina je izjemno bogata, saj najdemo v našem prostoru okrog 2400
cerkva, ki so razdrobljene po celotni državi. Večina je postavljenih daleč zunaj naselij,
največkrat celo na vrhovih težko dostopnih vzpetin, kar je naša velika posebnost [12].

2.7 Tekstilna umetnost
Tekstilna umetnost je ena od likovnih zvrsti, pri kateri dela vsebujejo ali so narejena iz tekstila,
tekstilnih izdelkov ali vlaken. Iz majhnih rastlinskih, živalskih ali sintetičnih vlaken nastanejo
niti, ki so gradniki ploskovnega blaga, ki je lahko, zaradi posebne obdelave ali uporabe, osnova
za 3-D forme. Začetki tekstilne umetnosti segajo 2000 let pred našim štetjem, na poslikana
platna iz Egipta. Kasneje tekstilna umetnost doživi velik razmah v obliki tapiserije, vezenja,
polstenja [13]…

2.7.1 Tekstilna umetnost v sakralnem prostoru
Sakralni prostor že od samega začetka spremlja tekstil v različnih vlogah. Tapiserije so ena
najstarejših tekstilnih umetnin, ki krasijo cerkve in bazilike. Po tehniki izdelave (tkanju) in po
prvotnem načinu uporabe (stenska preproga, pregrinjalo, zastor) jo obravnavamo kot stvaritev
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uporabne umetnosti. Po izpovednosti njene motivike pa je tapiserija tudi umetnina, ki jo
doživljamo in vrednotimo na način, ki sicer velja za slikarstvo. Natančno se ne ve, kdaj so v
Evropi začeli tkati vzorčne preproge. Najstarejši spomenik evropskega umetniškega tkanja je
preproga iz cerkve sv. Gereona v Kölnu iz 11. stoletja, ki je izdelek neke samostanske delavnice
v Porenju. Za prvi primer tapiserij veljajo preproge v stolnici v Halberstadtu iz 12. in začetka
13. stoletja. Razvoj evropske tapiserije se torej začenja v romaniki v nemških in deloma tudi v
skandinavskih deželah [14].
Druga večja skupina tekstilne umetnosti so vezenine. Pri bogoslužnem obredu se uporabljajo
manjši prtički, glavni in stranske oltarje pa večinoma prekrivajo čipkasti ali vezani prti, ki
segajo malo čez oltar, tako da pride okrašen del do izraza. Ob večjih praznikih so ponekod v
navadi različne oblike procesij. V te procesije vključijo cerkveno bandero (vezani prapori s
sakralno motiviko) in cerkveno nebo (platnena streha, ki pokriva duhovnika s svetim rešnjim
telesom).

Slika 8: Ročna vezenina nageljnov na prtu v cerkvi sv. Janeza Krstnika na Humu pri Ormožu – lasten arhiv.

Duhovnik je pri sveti maši oblečen v mašno oblačilo, ki ima globok simboličen pomen. Prva
bogoslužna oblačila so se pojavila v 12. stoletju. S tem so duhovniki tudi na zunaj pokazali, da
so posredniki med Božjim in človeškim. Mašno oblačilo sestavljajo: alba, to je dolgo spodnje,
belo oblačilo, ki je po navadi na koncu rokavov in gležnjev okrašeno s čipkami ali drugim
okrasjem, ter pas ali cingulum, ki se uporablja za opasovanje in pričvrstitev albe. Vse skupaj
prekriva mašni plašč ali kazula, ki pomeni, da si duhovnik »obleče Kristusa«, saj v njegovem
imenu daruje mašno daritev [15].
Duhovnik nosi ob različnih priložnostih različne barve oblačil. Rdeča je barva ljubezni,
mučeništva in trpljenja, duhovnik jo nosi za praznike vseh mučencev, cvetno nedeljo, pri
obredih velikega petka in na binkoštno nedeljo. Za največje krščanske praznike, v
velikonočnem in božičnem času, se nosi bela barva. Zelena barva je barva upanja in rasti,
duhovnik jo nosi v času med letom. Vijolična barva je barva spokornosti in pripravljenosti na
kesanje, uporabljajo jo v postnem in adventnem času ter ob pogrebnih sv. mašah [16].
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2.7.2 Konceptualnost tekstilnih instalacij in njihova sporočilnost v
sakralnem prostoru
Slovenska multimedijska umetnica Eva Petrič je pred leti predstavila svoje delo z naslovom
Kolektivno srce, v stolnici sv. Štefana na Dunaju. Postni prt (velikosti 11 x 5 m) je visel nad
glavnim oltarjem cerkve. Sestavljalo ga je več sto čipkastih prtov, ki jih je zbrala umetnica [17].
Umetnica poudarja, da nismo samo to, kar vidimo, ampak so v nas navzoče predhodne
generacije, občutki in spomini, ki se ne prenašajo samo z geni ampak tudi s kolektivno
podzavestjo, v sanjah, željah in pri ustvarjanju arhetipov, v prizadevanjih, da bi dosegli »raj«,
»stanje enotnosti vere, upanja in ljubezni«. Glavna žila tega »kolektivnega srca« so čipke iz
Idrije, mesta, ki je znano po stari tradiciji čipkarstva in v katerem so mnoge ženske preživljale
svoje družine z vsakodnevnim izdelovanjem drobnih čipk. Simbolično je osvetljen z
vijoličasto-rdečo svetlobo: vijoličasta je barva pokore in posta, rdeča je barva ljubezni in krvi
[17].

Slika 9: Kolektivno srce v cerkvi sv. Štefana na Dunaju, delo Eve Petrič (Gorenjski glas 2016).

2.8 Pomen svetlobe v umetniškem delu
V umetniškem delu je svetloba temeljna in nujna komponenta umetnosti, saj omogoča vidnost
in je kot taka pogoj za zaznavo umetniškega dela. Sodeluje pri oblikovanju prostorskih
razsežnosti ter pri zaznavanju oblik in barv. Je medij, ki odkriva globino in ritem prostora ter
nosi informacijo o strukturah in oblikah predmetov. Pri tekstilnih instalacijah je pomembna
tekstura izbranih materialov, ki so lahko neprosojni, polprosojni ali prosojni. Tako material
vzbuja različne videze, zaradi različnih vpojnosti in odbojnosti svetlobe. Tekstil nam ponuja
ogromno možnosti manipulacije s svetlobo oziroma manipulacije tekstila s svetlobo. Obenem
svetloba v umetniškem delu poveča percepcijo gledalca in ustvarja enkratne pogoje
subjektivnega doživljanja časa in prostora [18].
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Slovenska umetnica Petra Varl je v razstavnem projektu Blizu svetlobi, v Galeriji Božidar Jakac,
predstavila dela skozi izpraznjen prostor. Petra Varl je v prostoru ustvarila koreografijo med
štirimi osnovnimi elementi, ki »preigravajo« izkušnjo materialne realnosti sveta umetnice in
gledalca ter jo subtilno povežejo z možnostmi minljivega in hipnega. V prostoru se ustvarja
suspenz med materialnim in nečim, kar je na robu materialne prisotnosti, med vizualnim in
nevizualnim. Gre za nekakšno »osvoboditev« znotraj celotne postavitve z združevanjem
elementov, ki niso formalno mogoči [19].

2.9 Pomembni predstavniki za eksperimentalni del
Na začetku raziskovanja sem se osredotočala na umetnike, ki so svoja dela predstavili v
cerkvah, nato pa sem po naključju naletela na venezuelskega umetnika Sota. Njegovo delo me
je pripeljalo do Gabriela Dawa in Michaela Anthonya Simon. Na koncu sem se spet vrnila na
sam začetek, saj kot zadnjo predstavljam slovensko slikarko Ido Brišnik Remec.

2.9.1 Jesus Rafael Soto
Prvi umetnik, ki je name naredil največji vtis je venezuelski slikar in kipar Jesus Rafael Soto.
Znan je po svojih kinetičnih skulpturah in obsežnih instalacijah. Že v samem začetku je ustvaril
slike, na katerih se je osredotočil na kompozicijo pik, črt in kvadratov [20].
Kot pionir kinetične umetnosti je obvladal, kako prenesti gibanje v umetniško delo. Tako je
dokazal, da je odnos med resničnostjo in iluzijo dinamičen, saj lahko skozi čas postaneta eno.
Dosegel je, da je gledalca fizično vključil v svoje delo, saj je to le tako postalo popolno. Soto
je ustvaril prodorne, interaktivne skulpture, ki jih je poimenoval Penetrable. To so dela, ki jih
sestavljajo tanka vlakna viseča s stropa, v zaporednem vzorcu. Delo omogoča gledalcu, da
vstopi v njega in se z njim zlije. Nekatera so preprosta, pobarvana z eno barvo, druga vsebujejo
naslikane elemente, ki že od daleč predstavljajo iluzijo trdne mase, ki visi v prostoru, vendar
takoj ob stiku gledalca preseneti z drugačno estetsko izkušnjo. Soto je svoje Penetrable
imenoval »razodetje smiselnega prostora«. Drugi kinetični umetniki so za svoja dela
potrebovali motorje, škripce in druge pripomočke za ustvarjanje premikajočih del, vendar so s
tem omejili obiskovalca samo na vlogo gledalca. S Penetrable pa ljudje niso bili več na zunanji
strani estetskega pojava. Soto je dejal, da danes vemo, da človek ni na eni in svet na drugi strani.
Nismo samo opazovalci, temveč sestavljamo del resničnosti z živimi silami, ki so po večini
nevidne [21].
Njegovo delo me je spominjalo na moje prve fotografije pajčevine v cerkveni notranjosti, ki
sem jih posnela za eksperimentalni del. Sotova dela so me pritegnila prav zaradi postavitve
kompozicije, ki se spreminja glede na pogled. Šele kasneje sem izvedela, da je postavil
umetniške instalacije v prostoru, kjer je nujen človek, ki vstopi v delo. Prav tako me pri
njegovem delu pritegne igrivost, ki kliče, da prebudiš otroka v sebi.
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Slika 10: »The Houston Penetrable« kinetična skulptura v Museum og Fine Arts Houston, delo Jesus Rafael Soto
(NY Times 2014).

2.9.2 Gabriel Dawe
Gabriel Dawe je mehiški umetnik, ki živi v Dallasu. Svoje delo je začel kot grafični oblikovalec,
vendar je kmalu spoznal, da želi svoje delo prikazati skozi umetnost. Kot otrok je bil
zaznamovan z razlikami med spoloma, saj mu babica kot fantu ni pustila vesti tekstila. Kasneje,
ko je odrasel, se je sam naučil vesti ter to svojo frustracijo začel prenašati v dela [22].
S selitvijo v Dallas je začel občudovati dramatično teksaško nebo, ki ga je navdušilo. Večje
instalacije je začel postavljati, ko je začel raziskovati povezavo med modo in arhitekturo ter
njihovo povezanost s človeško potrebo po zatočišču. Tako je začela nastajati serija del z
naslovom Plexus. Naslov pomeni mrežo živcev, ki telo obveščajo z informacijami in ga
vzdržujejo. Plexus prav tako simbolizira notranji red znotraj navideznega kaosa, ki obstaja v
naravi [23].
Velike barvne instalacije iz niti spominjajo na zamrznjeno mavrico. Pomemben element
njegovega dela so barve, ki simbolizirajo enotnost in celovitost. Barvne niti se med sabo nežno
mešajo tako, kot se preliva svetloba na nebu. Ta barvna megla simbolizira prizadevanje za
materializacijo svetlobe, niti ji dajejo gostoto, tako da lahko gledalcu ponudi približek stvari, ki
niso fizično dostopne [23].
Njega sem izbrala zaradi lepote dela, ki jo prinese nenehno ponavljanje enega in istega giba.
Tako ustvari prelepe barvne iluzije, ki se zdijo kot pravi snopi barvne svetlobe.
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Slika 11: Plexus no. 19, Villa Olmo v Italiji, Gabriel Dawe (Gabriel Dawe 2012).

Slika 12: Plexus no. 4, Gabriel Dawe (Yatzer 2019).
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2.9.3 Michael Anthony Simon
Michale Anthony Simon je ameriški umetnik, ki se je preselil v Južno Korejo, da bi našel nov
navdih. Sprehajal se je po gozdovih in naletel na velike pajkove mreže. Te je začel barvati in
fotografirati. Kasneje je prinesel pajke v svoj atelje, da so za njega pletli mreže med serijami
plastičnih palčk na trikotnih podstavkih. Ko so bile mreže končane, je pajke vrnil v svoj naravni
življenjski prostor, njihove mreže pa poškropil s številnimi plastmi barvnega laka [24].
Rezultat so bizarne oblike, ki so videti skoraj preveč občutljive, da bi obstajale. Občasno Simon
lakira tudi zapuščene mreže, na katere naleti v gozdu. Ta dela imajo poseben čar, saj so videti
kot privid človeka, ki se je izgubil v gozdu. Mreže delujejo zelo lahkotno in nežno, s svojimi
barvnimi sloji spominjajo na luknjičasto pletenino.

Slika 13: Pajkova mreža, Michael Anthony Simon (Fubiz 2015)

2.9.4 Ida Brišnik Remec
Slovenska slikarka Ida Brišnik Remec se je v 80. letih prejšnjega stoletja začela ukvarjati z
vitraji ptujskogorske cerkve. Naredila je petnajst vitrajev (realiziranih jih je bilo štirinajst) na
temo Hvalnice stvarstvu oz. Sončne pesmi sv. Frančiška Asiškega, za katere je izbrala
abstraktno interpretacijo, ki temelji na jukstaponiranju kontrastnih naravnih elementov in njim
pripadajočih barv [25].
Vitraji v baziliki Marije zavetnice na Ptujski Gori so abstraktni z detajli iz narave. Stekla so
sestavljena iz drobnih delčkov, povezanih s svinčenimi vezmi. Okna so visoka 9 m, barve so
izbrane glede na postavitev v prostoru. Okrog oltarja so zlato rumeni toni, da pritegnejo
obiskovalčev pogled proti oltarju. Umetnica je s posebno barvno tehniko dosegla, da je
notranjost cerkve ostala zračna in svetla [26].
Vedno znova, ko obiščem cerkev na Ptujski Gori, sem navdušena nad barvno svetlobo, ki jo
mečejo okna na starih gotskih stebrih. Vse skupaj deluje zelo naravno, a hkrati zelo veličastno.
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Še posebej sem navdušena nad različnimi stili, ki se prepletajo (gotika, barok in abstraktna
umetnost). Občutek imaš, da celotna notranjost deluje v sožitju.

Slika 14: Odboj barvne svetlobe v cerkvi na Ptujski Gori – lasten arhiv.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del sem razdelila na tri dele. Prvi del obravnava serijo desetih fotografij Cikel
svetlobe. Da lahko vidimo, je potrebna svetloba. Dnevna svetloba je v nenehnem spreminjanju,
glede na čas in prostor. Kadar hočemo prikazati, risati s svetlobo na točno določenem kraju ob
določeni uri je za to najprimernejši medij fotografija. Drugi del, Geneza, sestavlja sedem
tekstilnih slik na leseni podlagi. V življenju smo priče nenehnemu ponavljaju, vedno je nekdo,
ki je na začetku in nekdo, ki je na koncu zemeljskega življenja. Rojstvo in smrt delujeta v
razmerju. Tretji del, Apokalipsa, predstavlja neposredno tekstilno instalacijo v cerkvi Janeza
Krstnika na Humu pri Ormožu. Zaradi izrednih razmer, ki so posledica človeške
nepremišljenosti, smo prisiljeni k stalnemu prilagajanju. Tudi nekoč mogočni oboki so zaradi
sprememb potrebni podpore.

Slika 15: Lastne skice za eksperimentalni del.

3.1 Prvi del: CIKEL SVETLOBE
Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. In Bog
je ločil svetlobo od teme. In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč … (1 Mz
1,3-5)
Prvi del nosi naslov Cikel svetlobe. Začel se je s fotografiranjem prostora (cerkve). Hitro sem
ugotovila, da je ves prostor glede svetlobe odvisen od vhoda in petih oken, ki so vzidana na
južni strani cerkve. Začela sem se osredotočati na dnevno svetlobo, ki prihaja skozi okna.
Notranjost cerkve sem fotografirala ob različnih delih dneva, tako da je bila svetloba vedno
drugačna. Prav tako sem skozi čas opazila vedno več detajlov, katerim prej nisem namenila
pozornosti. Mojo pozornost so pritegnile pajčevine, ki so povezovale manjše detajle med sabo.
Nekatere pajkove niti so visele s stropa in so bile vidne le, kadar se je svetloba od njih odbijala.
V tem ciklu s fotografijo predstavljam svetlobo, ujeto v cerkveni notranjosti in detajle, ki jih
prej nikoli nisem opazila.
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Svetloba se nam zdi samoumevna, saj smo navajeni, da sonce vsako jutro vzide, da se ponoči,
lahko tudi na istem mestu, kjer v prostoru čez dan prodira naravna svetloba, prižgejo luči … Se
kdaj vprašamo, kakšen bi bil svet brez luči, bi sploh lahko obstajali? Anton Trstenjak je dejal:
»Svetloba in barva sta hrana za oko, kakor jed in pijača za telo [27].« Dejstvo je, da človeštvo
brez svetlobe na Zemlji ne bi preživelo. Dnevna svetloba vsak dan »riše črte« v prostoru, ki so
odvisne od vremenskih vplivov, oblike in materiala skozi katerega presevajo žarki. Včasih so
ti žarki močni, izraziti zaradi večje jakosti svetlobe (ob sončnem vremenu), spet drugič izrazitih
»črt«, posledica senc okenskih okvirjev, sploh ni opaziti (pri oblačnem vremenu).
Fotografija, dobesedno risanje s svetlobo, je medij trajnega zapisovanja slike. Z njo najhitreje
»ujameš« trenutek v svetu nenehnih sprememb in ti dopušča veliko mero vizualne iluzije. S
fotografijami sem želela prikazati pojavljanje svetlobe v cerkvenem prostoru v enem dnevu.
Vse se začne z »rojstvom« svetlobe na vzhodni strani cerkvene ladje, nato količina in moč
svetlobe počasi narašča, do svoje »zrelosti«, nakar se, ko se dan prevesi v popoldne, umiri in
počasi vse bolj bledi, dokler se do večera prostor povsem ne stemni, ko svetloba »premine«, da
bi naslednji dan znova zasijala v vsem svojem sijaju. Sonce nas je razvadilo, vsak večer pusti v
nas upanje na ponovno rojstvo svetlobe.
Odtis kroga na tekstilni podlagi, ki se znajde med fotografiranimi detajli cerkve, predstavlja
začetek – rojstvo. Vse se začne z najmanjšim elementom, točko. Sonce, zvezde, planeti imajo
obliko krogle, na njih ni mogoče najti začetka in konca. Vemo, da niso večni, vendar v
primerjavi z našim zemeljskim življenjem lahko trdimo, da imajo lastnost večnega, ne pa
lastnost popolnega, to ima namreč samo Bog, ki je nad večnim.

Slika 16: Cikel svetlobe št. 1, zaslonka: f/3, čas osvetlitve: 1/15 s - lasten arhiv.
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Preprosto teksturo žametne površine zmoti odtisnjen krog, ki fotografiji (slika 16) doda
dinamičnost. Osrednjo točko predstavlja točka znotraj krožnice, kjer se sekajo premice, ki delijo
sliko na tri dele. Svetli deli na krožnici izstopajo od temnejšega ozadja.
Sad Sonca je dnevna svetloba, ki jo ob jutrih občutimo kot vsakodnevno rojstvo zaradi vrtenja
Zemlje okrog svoje osi. Človek z rojstvom postane fizično neodvisen od materinega telesa. Na
fotografiji med stebri je vidna pajčevina, ki še predstavlja primarno povezavo z mamo.

Slika 17: Cikel svetlobe št. 2, zaslonka: f/3, čas osvetlitve: 1/8 s - lasten arhiv.

Fotografija (slika 17) je vertikalno razdeljena na tri dele. Stebra in zid tvorijo statično
kompozicijo, med katero se prikradejo sončni žarki in pajčevina, ki dajejo življenje fotografiji.
Prvi steber teče iz levega spodnjega kota diagonalno proti sredini zgornjega roba fotografije.
Stene delujejo kot ploskve, ki tvorijo svetlobni kontrast sosednji. Osrednja točka fotografije je
točka bele svetlobe, ki deluje bližje, kot hladne stene v ozadju.
Glavno sporočilo gotske arhitekture je: »Bog je svetloba [7].« Sveto je predstavljeno vse, kar
se pne v višave. Sveti prostori so bili ljudem v oporo, da so strmeli za višjimi cilji, saj je svetloba
predstavljala simbol božje navzočnosti. Cerkve so gradili, tako da so imele vhod na zahodu,
prezbiterij pa na vzhodu. Na južni in vzhodni strani cerkve so vzidali okna, saj je dnevna
svetloba iz tiste strani najmočnejša.
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Slika 18: Cikel svetlobe št. 3, zaslonka: f/4.5, čas osvetlitve: 1/800 s - lasten arhiv.

Črno-bela fotografija (slika 18) cerkvenega okna in oltarja tvori mrežast vzorec z dodatno
ojačanim latinskim križem, ki ga tvori okvir okna. Na spodnji strani vertikalne kompozicije
zasledimo dva velika črna trikotnika, ki prenašata težo fotografije na spodnji rob. Središče
predstavlja majhen stolp z ošiljeno konico, ki je usmerjen navzgor proti svetlobi.

Slika 19: Cikel svetlobe št. 4, zaslonka: f/3, čas osvetlitve: 1/400 s - lasten arhiv.
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Osrednja in najsvetlejša točka fotografije (slika 19) je polkrožno okno. Železna mreža na oknu
meče senco še v notranjost na ponavljajoče se slike križevega pota, ki je zaradi pomanjkanja
svetlobe, od okna vse manj viden. Obok in polkrožna oblika okna delujeta dinamično v strogo
napetem mrežastem vzorcu.
V miru in samoti začneš gledati na stvari in dogodke na drugačen način. Pajčevina, ki je visela
s stropa, je v meni vzbudila zanimanje, saj je bila vidna samo takrat, kadar je svetloba padala
direktno na njo. Po družbenih normah čistosti prostora bi bilo pajčevino potrebno odstraniti,
ker predstavlja nečistost in neurejenost. Vendar ima pajkova mreža lastnost povezovanja, saj z
mrežo združi manjše dele v celoto. Ob tem se začnemo zavedati, da smo ljudje družabna bitja,
ki smo prav tako med seboj povezani z nevidnimi sorodstvenimi, prijateljskimi vezmi, ki nam
dajejo oporo in občutek varnosti.

Slika 20: Cikel svetlobe št. 5, zaslonka: f/3.2, čas osvetlitve: 1/30 s - lasten arhiv.

V ospredju fotografije (slika 20) so barvne ploskve s črtami, ki jih delijo med seboj. Teža
fotografije je na spodnji strani vertikalne kompozicije. Na zgornji strani najdemo križišče dveh
okrivljenih, ki ponazarjata vzhod in zahod sonca. Vzporedno z levim in desnim robom poteka
neskončna premica pajčevine in lestenec, ki s svojim koncem kaže na spodnji del fotografije.
Bela polkrožna ploskev deluje kontrastno na temne detajle na njej.
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Slika 21: Cikel svetlobe št. 6, zaslonka: f/3.7, čas osvetlitve: 1/30 s - lasten arhiv.

Na sliki 21, diagonalna postavitev stolpcev od zgornjega levega kota proti spodnjemu desnemu
kotu nakazuje na zahod sonca. Trije stolpi razdelijo fotografijo vertikalno na tretjine. Pajčevina
med stolpi in odluščen del tekstilne tapete deluje organsko na statičnih stolpcih.
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Slika 22: Cikel svetlobe št. 7, zaslonka: f/4.2, čas osvetlitve 1/20 s - lasten arhiv.

Na sliki 22 prevladuje vertikalna kompozicija razdeljena na tretjine. Prvo sestavljajo tri točke,
dva zakrita križa in večna luč, ki skupaj tvorijo trikotnik. Drugo tretjino sestavljajo okrasna
vrata z zanimivo ključavnico, ki predstavlja osrednjo točko fotografije in nakazuje na trikotnik
v prvem delu. Vrata so okrašena spodaj in zgoraj, tako da je težišče fotografije lepo uravnano.
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Slika 23: Cikel svetlobe št. 8, zaslonka: f/3.5, čas osvetlitve: 1/8 s - lasten arhiv.

Sredina fotografije (slika 23) je tudi osredja točka, predstavlja osvetljeno pajčevino. Močna
svetloba prihaja iz desnega zgornjega kota, tako da oltar osvetljuje od zadaj, kar deluje precej
ne naravno. Vendar rumeno-zlata ploskev v levem spodnjem kotu uravnava težo fotografije. Le
desni spodnji kot deluje prazno in nezanimivo. Pogled nam nenehno uhaja presvetljenemu delu,
ki daje občutek mističnosti. Pajčevina doda organsko obliko in dinamičnost.
Proti večeru se svetloba obarva v rumeno-zlate tone. Vzporednico s ciklom svetlobe lahko
potegnemo s človeškim življenjem, saj človek z leti zori do svoje zlate dobe. Stari človek je
poln izkušenj in modrosti, na svetu je dosegel svoj višek, čaka samo še na smrt/konec/večni
počitek/nov izziv.
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Slika 24: Cikel svetlobe št. 9, zaslonka: f/3.6, čas osvetlitve: 1/250 s - lasten arhiv.

Osrednja točka fotografije (slika 24) je polkrožno okno, ki meče svetlobo na zadnji del oltarja,
s tem tvori rumeno-zlato ploskev. Iz zgornjega levega kota se vijejo vijugaste linije diagonalno
proti desnemu spodnjemu kotu. Vse skupaj nakazuje na sončni zahod.
Smrt nam je podarjena z rojstvom. Ob bližajoči se zadnji uri zemeljskega življenja človek začuti
potrebo po spokornosti in resnici. Zadnja fotografija cikla predstavlja detajl Marijinega oltarja,
pozlačeno ozadje z vzorcem šmarnic in del kipa Device Marije, ki mu je odpadla krona
dvanajstih zvezd. Fotografija v meni vzbudi odgovor na vprašanje, kakšna je smrt. Bolj kot sem
gledala vzorec šmarnic bolj sem se zavedala, da imamo svobodno voljo. Smrt je namreč taka,
kot naše zemeljsko življenje.
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Slika 25: Cikel svetlobe št. 10, zaslonka: f/3, čas osvetlitve: 1/30 s - lasten arhiv.

Fotografija (slika 25) na prvi pogled izgleda simetrično, vendar je glava kipa Marije
zamaknjena na levo stran, krona zvezdic pa pade na desno, tako da je težišče na sredini. Preprost
vzorec v notranjosti se ujema z vzorcem na plašču kipa. Občutek daje, da se bo kmalu razrasel
še po ostalih ploskvah. Dva oboka v ozadju kažeta na osrednjo točko fotografije, glavo kipa
Marije.

3.2 Drugi del: GENEZA
Razvoj vesolja, Zemlje in kasneje življenja na njej je potekalo mnogo let. Naše življenje se nam
v primerjavi s tem zdi le začetek nečesa mnogo večjega. Prva Mojzesova knjiga nosi naslov
Geneza (hebrejsko [ בראשיתBereshit] – V začetku; latinsko Genesis poslovenjeno Geneza –
Stvarjenje) in pripoveduje o prvotni zgodovini sveta.
Kljub temu, da sem se s fotografiranjem svetlobe veliko naučila o tem, kako svetloba poudari
sakralni prostor, se mi zdi, da sem, ko vstopam v drugi del eksperimentalnega dela diplomske
naloge, še vedno na samem začetku. Doma sem našla različne zanimive lesene plošče in v nje
zabila žeblje, ki so na lesu pustili trajno znamenje. Žeblje sem med sabo povezovala s
sukancem, s preprostim in ponavljajočem se gibom, ki je sčasoma name vplival vse bolj
sprostitveno. Ob zvoku niti, ki drsijo skozi prste, je vse to delo postajala meditacija. Vsak
izdelek je rabil svoj čas, z vsako novo nitjo je rastel v različnih smereh in dimenzijah ne samo
materialih ampak tudi duhovnih.
Zbirko sedmih stvaritev sem poimenovala Geneza, saj predstavljajo moje trenutno razumevanje
vsega stvarstva. Že od zibelke me spremlja krščansko življenje, tako da je vera postala velik del
27

mene. Z leti sem rasla tako telesno kot duhovno. Zavedam se, da se bo moje mnenje še precej
spreminjalo, saj je življenje nepredvidljivo. V letih študija sem imela težave z razlaganjem
svojega dela, ker sem bila prestrašena. Nekako se nisem znašla v naši hudo materialistični
družbi, kjer večino zanima samo koliko kaj stane. Spoznala sem, da postane delo občudovanja
vredno šele takrat, ko je avtor tisti, ki prvi pokaže občudovanje.
Pri opazovanju cerkvene notranjosti me je nagovorila pajčevina, ki je med sabo naključno
povezala različne dele cerkvene opreme. Ta element povezovanja sem hotela prenesti v moja
dela, zato sem za gradnik tekstilne strukture izbrala sukanec. Povezovanje je ključni člen
človeškega razvoja, saj smo ljudje kot skupina pridobili več možnosti preživetja.
Dela iz serije Geneza so narejena na tanke javorjeve (le ena je hrastova) deske, debeline od 1
do 1,5 cm. Lesene deske so poljubne velikosti, les je neobdelan, zato so na njem vidne »napake«
v razvoju drevesa. Štiri dela so v obliki elipse, v sredini imajo krog/oko, ki predstavlja izvor
vsega. Krog je simbol popolnosti, celovitosti in večnosti. Nima ne začetka ne konca. Dve deli
sta v obliki žarka in en v obliki zvezde. Na lesene plošče sem zabila tanke žeblje, najprej tiste,
ki sem jih našla doma (po večini so bili že najedeni od rje). Šele, ko mi jih je zmanjkalo sem
kupila nove. Žeblje sem zabila v določenem razmerju v obliki elipse ali ukrivljene linije. Delu
dajejo reliefno obliko, saj so zabiti pravokotno na površino/ploskev. Žeblji predstavljajo točke,
ki za vedno zaznamujejo kos lesa. Imajo tudi nosilno nalogo, v primeru mojih slik zadržujejo
niti, da struktura ostane stabilna. V krščanstvu žeblje povezujejo s križanjem Jezusa Kristusa.
Žeblje sem med seboj povezovala z nitjo/črto. Postopek napenjanja niti okrog žebljev je zelo
enostaven. Z nitjo obiščemo vse žeblje dvakrat v določenem razmerju, ki ga izberemo na
začetku. Z vsako naslednjo barvo niti to razmerje zmanjšamo za en žebelj, tako da z vsako novo
barvo in novo plastjo na sredini vezene elipse dobimo večjo krožno odprtino, skozi katero se
vidi spodnja plast. Žarke sem dobila, tako da sem si izbrala en zgornji žebelj in ga povezala z
vsemi spodnjimi. Vsaka slika ima svojo barvno paleto glede na sporočilnost slike.
Dela sem razvrstila glede na barvo niti, od rumene do modre. Prva elipsa predstavlja Boga, na
sredini ima oko, ki simbolizira nenehno navzočnost. Sledi ji »žarek življenja«, ki razsvetli
zvezdo. Ta pošlje svetlobo na Zemljo, na kateri se zaradi nje začne razvijati življenje in
človeštvo. To sem predstavila z elipso mavričnih barv, kar predstavlja zavezo med Bogom in
človekom. Sledi ji smrt, ki je neizogiben del življenja. Po smrti pa nam ostane samo žarek
upanja.
Zaradi padajočega razmerja med žeblji se veča kot sukanca pri posameznem žeblju. Posledica
tega je tudi nenehno križanje niti, ki se začnejo optično prelivat iz ene barve v drugo. Kjer je
med žeblji manjše razmerje, so niti bolj goste, pri tem pa se skoraj ne vidi spodnjih plasti
sukanca in podlage.
Za predstavitveni medij zbirke sem izbrala fotografijo, ki sem se ji posvetila že v prvem delu.
Slike sem najprej predstavila posamezno. Za vsako sem našla svoj žarek svetlobe v cerkveni
notranjosti ali zunaj nje. Igra svetlobe in sence mi je omogočila, da sem s fotografijo še okrepila
pomen posamezne slike.
Fotografija prvega dela (Geneza št. 1) še dodatno izpostavi osredotočenost na sredino »božjega
očesa«. Božje oko v umetnosti upodabljajo v trikotniku, ki se nanaša na Trojico. Na fotografiji
vezenine v obliki žarka (Geneza št. 2) je vezenje dokaj gosto, niti so strnjene in tvorijo
zapolnjeno površino prelivajočih barv. Svetloba, ki obliva sliko, je rumene barve, saj prihaja
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skozi rumeno obarvano steklo. Nitni žarek se širi navzdol proti bogato okrašeni rdeči orientalski
preprogi, ki simbolizira bogato zgodovino katoliške Cerkve. Rojstvo Jezusa je zaznamovala
zvezda repatica, ki so ji sledili trije kralji. Na tretji fotografiji je slika vezenine v obliki zvezde
(Geneza št. 3), ki ji sence okenskih vitraž podaljšajo žarke. Četrta slika (Geneza št. 4)
predstavlja planet Zemljo. Za njeno ozadje sem izbrala zelenico pred cerkvijo, saj je s svojimi
barvami kar klicala po umestitvi v naravni prostor. Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji.
Zato je peto delo (Geneza št. 5), ki metaforično predstavlja človeka, na fotografiji v rokah moje
mlajše sestre. Pri fotografiranju šestega dela (Geneza št. 6) sem za ozadje izbrala stare okrušene
ploščice na tleh cerkve. Ploščice so položene izmenično v črni in sivi barvi. Postopoma se z
daljavo vse bolj zmanjšujejo (pojav perspektive), tako kot se metaforično proti koncu vse bolj
zožuje naš tunel življenja. V našem kulturnem okolju temne barve povezujemo s smrtjo, naša
žalna barva je črna. Smrt je tabu tema v naši družbi. Obnašamo se, kot da sploh ni naravni
pojav, ampak je »neka tragedija«. Zadnje delo (Geneza št. 7), ki ga povezujem s smrtjo sem
odnesla ven, na prosto, kjer je več svobode. Postavila sem ga na vrh lestve, ki se vzpenja v
nebo. Oblačno nebo daje fotografiji mistično noto, žarek iz nitk se obnaša kot raketa, ki je
pripravljena zapustiti tukajšnji svet.
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Slika 26: Geneza št. 1 - lasten arhiv.
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Slika 27: Geneza št. 2 - lasten arhiv.
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Slika 28: Geneza št. 3 - lasten arhiv.

Slika 29: Geneza št. 4 - lasten arhiv.
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Slika 30: Geneza št. 5 - lasten arhiv.
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Slika 31: Geneza št. 6 - lasten arhiv.

Slika 32: Geneza št. 7 - lasten arhiv.
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Fotografije umetniških del so same zase umetnine, ki jih lahko v nadaljevanju uporabim za
slikovno gradivo podobic ali drugih župnijskih publikacij.
Zbirka vezenih kosov lesa je bila vaščanom in drugim obiskovalcem cerkve zelo všeč. Namenili
so ji prostor pod cerkvenim zvonikom, v predprostoru cerkve. Vezenine nas opozarjajo, da
vstopamo v poseben, sakralen prostor. Ob izstopu pa nas opominjajo, naj v življenju ne
pozabimo sklepa našega zemeljskega, obstoja – smrti.
Iz predprostora sem odstranila vso opremo. Stene so pobarvane v rumeni barvi, strop je bel,
po tleh pa je položen kamen iz humskega kamnoloma. Celotni prostor deluje zelo naravno in
skromno, tako da se lepo poveže s slikami, ki so narejene na neobdelan les.
Kose lesa sem razporedila po celotnem prostoru. Na vsaki strani vhodnih vrat sem postavila
vezena žarka, na levi strani je nad rumenim žarkom vezena elipsa, ki prikazuje Boga, desno od
nje pa je zvezda. Na levi steni predprostora sem v slepo okno namestila vezenino, stoji slika, ki
ponazarja človeka, nasproti nje pa je Zemlja. Zadnja vezenina, slika smrti, je postavljena
nasproti vhodnih vrat.

Slika 33: Postavitev slik v cerkveni prostor, okrog vhodnih vrat - lasten arhiv.
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Slika 34: Začasna postavitev zbirke Geneza pred cerkvijo. Slike so obešene na lesena stojala. Zaradi vremenskih
razmer sem za končni prostor izbrala notranjost cerkve.
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3.3 Tretji del: Apokalipsa
Tretji del eksperimentalnega dela predstavlja nadaljevanje drugega dela. Tudi Sveto pismo se
začne z Prvo Mojzesovo knjigo (Genezo), konča pa s knjigo Razodetja (Apokalipso).
Slovenski naslov Razodetje je dobesedni prevod grškega naslova Ἀποκάλυψις [Apokálypsis],
ki pomeni odstiranje, razkrivanje nečesa skrivnega.
V tem delu sem se ukvarjala s sakralno umetnostjo. Zanimalo me je na kakšne načine nagovarja
obiskovalce in vernike v praksi in kako vključiti prostorsko tekstilno instalacijo v izbran
sakralni prostor cerkve na Humu pri Ormožu.
Že v samem začetku sem naletela na veliko težav, saj je cerkev »last« tukajšnjih vernikov. Za
njo izmenično skrbijo verniki okoliških vasi. Notranja oprema cerkve je tako »kompromis«
volje in okusov tukajšnjih vernikov. Jože Bartolj pravi: »Vsaka doba ima dolg do zgodovine.
Tako smo tudi mi pred zgodovino odgovorni za to kaj bomo zapustili našim zanamcem [28].«
Dolžni smo skrbeti za kulturno dediščino, ki so nam jo zapustili predniki. Vendar se moramo
pri tem zavedati, da ne moremo uveljavljati svoje volje »ker nam je tako pač všeč«, ampak
moramo upoštevati zakonitosti zgodovinskih slogov in konservatorsko stroko, če je to le
mogoče oziroma po svojem vedenju opozarjati vaščane in vernike, ki ta prostor uporabljajo, na
vrednote zgodovinskih likovnih slogov. In kako bi se jih dalo sodobno smiselno in lepo
dopolniti in nadgraditi. Že z malimi premiki in umestitvami novega, neprimernega okrasja ali
opreme pride do neuravnoteženosti prostora, s čimer odvrača vernikov pogled od bistva.
Sprašujem se, če je potrebnih toliko rož, da se ne vidi na oltar, motijo me neskladne oblike luči,
platna in stenske ure, ki se mi zdijo v cerkvi povsem nepotrebna.
Lepo je, da je skupnost dejavna in ohranja prostor, ki so nam ga zapustili predniki. Zavedam
se, da je bistvo sakralnega prostora to, da se v njem zbira občestvo, ki slavi Boga. Sakralni
prostor je brez vernikov prazen in tone v pozabo. Spoštujem povezanost tukajšnjih vernikov, ki
so v cerkev dobronamerno prinesli najrazličnejše uporabne predmete, ampak sakralni prostor
ni naša dnevna soba, kamor bi lahko navlekli ves kič. Želela bi, da bi imeli malo več spoštovanja
do zgodovinske notranje opreme cerkve, ker predstavlja biser, ki je prerasel svoj čas in postal
»večen«.
V cerkveni ladji izstopata dva temna podporna stebra v sredini prostora. Ta stebra so postavili
po drugi svetovni vojni, ko je bila cerkev zelo prizadeta po bombardiranju vasi. Les za stebra
je daroval moj praded, izdelal pa ju je vaški tesar. Stebra sredi cerkve izgledata nenavadno,
eksotično. Skupaj s preklado tvorita navidezna vrata (tori), kot jih postavljajo na Japonskem po
njihovem starodavnem tradicionalnem izročilu – šintoizmu. Nihče ne ve, če je tesar poznal
posebnosti te daljnovzhodne dežele, a vseeno je s to arhetipsko konstrukcijo prvi vnesel v ta
historičen ambient sodoben element cerkvene notranje opreme. Po mojem mnenju je z
obstoječim ambientom vzpostavil dober in zanimiv likovni in arhitekturni dialog, ki vse do
danes ni zbledel.
Že v drugem delu eksperimentalnega dela sem vključila les v svoje zamisli, tako da sta umetno
oblikovana stebra v cerkvi takoj pritegnila mojo pozornost. Ne glede na izgled imata stebra
pomembno vlogo v prostoru, saj podpirata svod cerkve. Prenašata težo celega ostrešja, ki
pritiska od zgoraj navzdol. Preneseno je prav takšen tudi namen duhovnika, ki razlaga evangelij
vernikom in daruje na oltarju.
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Sakralna umetnost je v službi bogoslužja. Ne more biti predmet čaščenja, ampak je pripomoček.
Odločila sem se za začasno postavitev kiparske - tekstilne instalacije na desnem stebru prej
opisane podporne konstrukcije sredi cerkve. S svojim delom nisem želela odvrniti pozornosti
od bistva krščanskega obreda, ampak le pokazati, da je nevsiljiva sodobna intervencija v
historičnem prostoru možna. Prosojni torus iz tankih tekstilnih nitk, ki objema enega izmed
dveh stebrov, je ravno tako opazen, da pritegne pogled obiskovalca, ki hkrati postane pozoren
tudi na vse okoli njega. Začne se zavedati kulturne dediščine in kako posegati vanjo.
»Nato sem videl novo nebo in novo zemljo.« (Raz 21,1) Podporna stebra, povezana s preklado,
povezujeta najvišji del cerkvenega svoda s svojimi temelji v tleh – zdi se, kot da povezujeta
nebo in zemljo. Na izbranem stebru sem zgoraj in spodaj našla dva prstana, kjer se steber najbolj
zoži. Vanju sem zagozdila les divjega oreha v obliki kroga, na katerem so enakomerno pribiti
žeblji. Žeblji v krogu so kot trnjeva krona Križanega. Približno na sredini stebra sem pravokotno
nanj vpela železen križ. Na koncu njegovih krakov je pritrjena železna krožnica, ki je s svojim
premerom enega metra določila najširši del nove nitne vrtenine. Vitko železno kolo, ki tako
lebdi okrog stebra ima rebrasto strukturo. Najedena je z rjo, kar se lepo poda k temni barvi
stebra. Podobno kot sem v drugem delu z nitmi ploskovito povezovala žeblje na lesenih
temeljnikih, sem tudi tukaj z nitmi, a tokrat prostorsko, okrog krožnega distančnika, povezovala
žeblje na zgornjem prstanu s tistimi na spodnjem. Uporabila sem pet barv sukanca, barvno
paleto jesenskega Huma. Grič porašča vinska trta, ki jeseni sestavlja barvno paleto v odtenkih
rumene, oranžne, rdeče, zelene in zlatorjave barve. Z vsako barvo sem zmanjšala razmerje, tako
da je nit pri vsakem žeblju z novo barvo tvorila večji kot. Nastal je voluminozen prosojen plašč
(vrtenina) okrog podpornega stebra. Železna krožnica predstavlja orbito življenja, ujeto v niti
večnega. Z novo obliko sem navidezno ojačala moč stebra. Pripovedovali so mi, kako se je moj
praded jezil, da sta stebra preozka za tako »veliko nalogo«. V življenju smo ljudje povezani z
nevidnimi nitmi, ki jih začutimo samo takrat, ko se »odpremo« soljudem in tako začutimo stisko
ali veselje bližnjega, saj se s tem zategne ali razrahlja naša vez z njimi.
Napeljevanje niti je potekalo zelo počasi, potrebna je bila natančnost in potrpežljivost. Pri delu
mi je pomagal mlajši brat, ki je zatikal sukanec na zgornji strani stebra. Delo meri v višino vsaj
tri metre in je široko, kot že rečeno, en meter, zato je bilo delo na lestvi neizogibno. Nit sva si
podajala s pomočjo palice, ki je imela na koncu kavelj, na katerega sva zatikala sukanec. Ta je
zelo tanek, podoben je pajčevini; ob večji sili ali če bi odpadel en sam žebelj bi se takoj pretrgal,
s čimer bi razpadla celotna struktura.
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Slika 35: Med delom, pri napeljevanju niti okrog stebra - lasten arhiv.

Tudi v tretjem delu ima na stvaritev velik vpliv svetloba. Žarki jutranje svetlobe povzdignejo
delo na višjo raven: dobimo občutek, da steber sam oddaja svetlobo, kot bi svetloba prihajala
iz notranjosti vrtenine.
Ko nitno vrtenino opazujemo s premikanjem po prostoru cerkve, se nam odkrivajo vedno nove
plasti barve. Če pa gledamo skozi njo, postavljena je dovolj nizko, vidimo ostalo cerkveno
opremo skozi nenavadno mistično zaveso, saj imamo nitke zelo blizu očes in jih vidimo
zamegljeno nasproti ostri sliki predmetov v daljavi.
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Slika 36: Instalacija Apokalipsa v jutranji svetlobi - lasten arhiv.

Slika 37: Instalacija Apokalipsa - lasten arhiv.
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Slika 38: Instalacija Apokalipsa - lasten arhiv.
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Slika 39: Instalacija Apokalipsa - lasten arhiv.
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Slika 40: Instalacija Apokalipsa - lasten arhiv.
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Slika 41: Instalacija Apokalipsa - lasten arhiv.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA

Na podlagi raziskanega v teoretičnem delu sem začela graditi eksperimentalni del, ki je rasel
postopoma. Začela sem z opazovanjem prostora in svetlobe v njem. Nastala je serija fotografij,
Cikel svetlobe, ki predstavlja navdih za drugi del. Zbirka umetelnih vezenin na lesenih
temeljnikih z naslovom Geneza predstavlja vrh eksperimentalnega dela. Vsako vezenino iz
zbirke sem posebej vključila v sakralni prostor ali okolico cerkve in jo fotografirala v zanjo
najbolj primerni luči in ozadju. Fotografije sem uporabila za različne namene. Same vezenine
pa sem uporabila za umetniški dogodek zunaj pred cerkvijo (veliko verskih obredov se dogaja
tudi zunaj) in jih v sklepni fazi umestila v preddverje cerkve. Tretji del, Apokalipsa, sem razvila
iz drugega dela in predstavlja začasno prostorsko tekstilno umestitev v notranjosti izbranega
sakralnega prostora cerkve na Humu pri Ormožu, posvečene Janezu Krstniku. Vse tri dele
spremlja razmišljanje o samem obstoju.
V cerkvi potekajo svete maše vsako nedeljo, takrat je tudi edini čas, ko je cerkev odprta.
Predprostor pod zvonikom je edini prostor, ki je viden, kadar je cerkev zaklenjena, saj ga od
zunanjosti ločijo mrežasta, kovinska vrata. Tam je v sklepni fazi našla svoj prostor zbirka
Geneza, saj je v cerkveni ladji, ob vsej historični opremi, delovala preveč eksotično in preveč
kontrastno. Zbirko sem predtem predstavila ljudem, ki so moje delo sprejeli z odobravanjem.
Najbolj so se čutili nagovorjene ob tekstilnih slikah – vezeninah na lesenih temeljnikih zaradi
njihovih oblik, barv in toplega, prijetnega vtisa zgoščenih niti. Ni jih motilo skrajno abstrakten
in modernističen stil likovnih kompozicij, kar dokazuje, da je tudi laično (nepoznavanje
sodobne umetnosti) sprejemanje umetnosti lahko občutljivo in dojemljivo za različne vsebine,
če so podane z iskreno in likovno neposredno izraznostjo.
Prostorski obris in barvitost nitne skulpture na podpornem stebru lepo sovpadata z notranjo
arhitekturo, poslikavo in sakralno opremo v cerkvi. Barve niti se lepo ujamejo tudi z barvo
stebrov in se skupaj z njima povežejo v celoto s cerkveno opremo, četudi sta bila stebra
slogovno že od samega začetka precej drugače zamišljena. Skrajno sodobna silhueta vrtenine,
ki spominja na velikanski industrijski nitni navitek, v prostoru ni moteča, ker je votla in zaradi
svoje prosojnosti ne moti pogleda vernikov pri bogoslužju. Zavedam se, da vsega tega večina
ljudi ne razume, a me veseli, ker niso skrivali navdušenja nad velikostjo mojega umetniškega
dela in potrpežljivostjo, ki je bila potrebna pri procesu dela. Z velikim spoštovanjem pa so
opazili tudi moj zanos in razmišljanje o življenju in veri ter tudi o umetnosti in arhitekturi.
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5 ZAKLJUČEK

Diplomsko delo predstavlja sklop osebnih občutij in razmišljanj, ki sem jih oblikovala skozi
leta odraščanja in študija. Z leti si nabiramo izkušnje in modrost. Verjamem, da je moje sedanje
razmišljanje podobno mlademu sadnemu drevju, ki sicer da sad, vendar zelo malo. Čez leta
zorenja se ta izboljšuje in povečuje.
Večina mojega delovnega procesa je potekala kot neke vrste meditacije ob zvoku niti, ki drsi
skozi prste. Že kot otrok sem se rada igrala v očetovi delavnici, kjer sem zabijala žeblje in ročno
brusila les. Z izvedbenim delom za diplomsko nalogo sem se naučila veliko novega o
oblikovanju lesa s pomočjo strojev. Les je mehak in topel material, tako kot tekstil, le da ima
še boljši vonj. Pri izvedbi vezenin sem uporabila preko tisoč majhnih žebljev in med njimi
napeljala več kilometrov sukanca. Delo je od mene zahtevalo veliko mero potrpežljivosti in
natančnosti.
Sedaj, ko pogledam nazaj, vidim, da se je vse skupaj izplačalo, ker sem ustvarila diplomsko
delo, na katerega sem ponosna. Mojo samozavest pa so okrepili tudi pozitivni odzivi ljudi, ki
so sprejeli moje vezenine za svoje in dovolili, da sem jih naselila tudi v njihov prostor molitve
in zbranosti.

Dragi moji, če hočete napredovati,
pozabite danes vse, kar ste včeraj
napravili in mislite,
da ste šele danes začeli in do zdaj nič napravili,
pa boste veliko dosegli.
Jože Plečnik
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