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Izvleček

Marko Rupnik: Uspešna kariera v cerkveni umetnosti

Katja Možina

Ključne besede:

Marko Rupnik
sodobna cerkvena umetnost
mozaiki
cerkveni umetnostni sistem

V zaključni seminarski nalogi raziskujem razloge za uspešno kariero Marka Rupnika v
cerkveni umetnosti in za razmah naročanja njegovih del ne le po Evropi, temveč po vsem
svetu. Zanimalo me je predvsem, zaradi katerih vidikov so Rupnikova dela v ospredju
sodobne cerkvene umetnosti. Cerkveni umetnostni sistem je razvil svojevrstno moderno in
sodobno umetnost. Del tega sistema je tudi Marko Rupnik, ki po svojih teoloških načelih v
okviru Duhovnega centra Aletti v Rimu izdeluje mozaike in druga umetniška dela. V
svojih stvaritvah združuje sodobne elemente z bizantinskimi in s starokrščanskimi idejami.
Omenjeni center pod Rupnikovim vodstvom izvaja tudi pedagoško poslanstvo in šola
umetnike za delovanje po svetu. Predstaviti skušam Rupnikova teološka načela, in kako
vplivajo na umetnine.

Summary

Marko Rupnik's successful artistic path in church art

Katja Možina

Keywords:

Marko Rupnik
Modern Church Art
Mosaics
Catholic Art System

In this final seminar paper, we try to explore the reasons behind Marko Rupnik's successful
career in the field of church art in a short outline. The two questions I dealt with in this
seminar paper are why commissions of his work became so popular in Europe and the USA
and why he receives commissions. I also found important the research of church art. The
latter developed its own type of modern and contemporary art. A part of this process is also
Marko Rupnik, who produces mosaics according to his theological principles within the
Aletti research center. The mosaics represent a kind of combination of contemporary
elements with Byzantine and early Christian ideas. The final seminar paper tries to illustrate
his theological principles and how they affect his art.
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1. Uvod
V zaključni seminarski nalogi obravnavam uspešno ustvarjalno pot patra dr. Marka Ivana
Rupnika v cerkveni umetnosti. Predstaviti skušam pomembne prelomnice in institucije, ki so
mu omogočile preboj med najbolj iskane cerkvene umetnike 21. stoletja.
Raziskovanja sem se lotila s pregledovanjem njegove umetnosti in splošne sodobne
cerkvene umetnosti. Nadaljevala sem z avtorjevimi že obstoječimi intervjuji in literaturo o
njem. Na tem področju mi je bilo v veliko pomoč delo Nataše Govekar Rdeča na zlatem trgu,
v katerem je z umetnikom opravljen podroben intervju s področja teologije in umetnosti. Del
raziskave so tudi moji pogovori z njegovimi naročniki, sodelavci ter seveda z umetnikom
samim. Ugotavljam, da deluje Rupnik v strukturiranem sistemu, podobnemu »profanemu«,
institucionaliziranemu umetnostnemu sistemu, zato skušam čim bolje opredeliti umetnostni
sistem, ki ga je razvila katoliška cerkev. Ker je znanstveno slabše raziskan, sem si pomagala z
raziskavami družbenih sistemov in umetnostnega sistema Niklasa Luhmanna, zlasti z delom
Art as a Social System, z opredelitvami umetnostnega sistema Arthurja C. Dantoja in s pisanji
avtorjev, ki se umetnostnega sistema in/ali cerkvenega umetnostnega sistema dotikajo vsaj
posredno (Rainer Warland, Francis Halsall, Mary Anne Staniszewski, Beti Žerovc …). Zelo
živa – a praviloma ne znanstvena – debata o cerkveni umetnosti poteka znotraj katoliškega
občestva, v kateri s svojimi prispevki ne sodelujejo le teologi, temveč tudi cerkveni umetniki
in arhitekti ter verniki. Zaradi pomanjkanja znanstvene literature sem nekatere tovrstne
razprave s premislekom vključila v svoje besedilo.
Obravnavo začenjam s predstavitvijo umetnika ter institucij, znotraj katerih deluje.
Njegova dela so v zadnjih desetletjih dosegla skoraj vse celine in nekatera postala ikonična,
npr. kapela Redemptoris Mater v Vatikanu, končana in posvečena v novembru 1999.
Spraševala sem se, kako je pater Rupnik sploh dobil naročilo za to kapelo, ki stoji ob
Sikstinski in Pavlovi kapeli, obe pa je z znamenitimi poslikavami zaznamoval sam
Michelangelo. Rupnik svoja dela razlaga asketsko in svoj prodor pripisuje božji milosti.
V umetnosti pa Rupnik nima le umetniške vloge, temveč tudi filozofsko-teološko, in
to je za njegovo kariero zelo pomembno dejstvo. V Rimu vodi Raziskovalno-umetniški
center Aletti, ki deluje po eni strani kot umetniška delavnica, po drugi kot pravi teološkoduhovni center, ki zaobjema področja umetnosti, filozofije, teologije in liturgike, predvsem
pa orje ledino pri povezovanju vzhodne in zahodne cerkve. Kot direktor centra Aletti se
izredno veliko ukvarja z vprašanji vere in kulture v vzhodnoevropskih državah, zato ni
2

nenavadno, da je veliko njegovih del v vzhodni Evropi, kar 25 pa jih je do leta 2018 nastalo
tudi v Sloveniji. Rupnikova dela nastajajo tako po cerkvenem kot tudi zasebnih naročilih. Za
svoje ustvarjanje je prejel že več priznanj, mdr. leta 2000 tudi najvišje slovensko odličje na
področju kulture, Prešernovo nagrado.1
V naslednjih poglavjih razčlenjujem okolje, v katerem Marko Rupnik deluje, hkrati pa
preučujem tiste vidike, ki so oblikovali krščansko umetnost in jo reformirali, med drugim
pomembne koncile in reforme ter umetnostne usmeritve papežev, ki so vplivali na razvoj
katoliške cerkvene umetnosti v zadnjih desetletjih. Prav tako namenjam poglavje razjasnitvi
delovanja cerkvenega umetnostnega sistema, vodilnih institucij ter pomembnih imen, ki
sistem vodijo oz. upravljajo. Zanima me tako vloga papežev in njihov vpliv na cerkveno
umetnost kot vloga ostalih naročnikov. Na primeru Marka Rupnika hočem razjasniti tudi
vpliv teologije in krščanske filozofije na sodobno umetnost, saj Rupnik kot poklicni teolog in
filozof hkrati upošteva in oblikuje načela, ki jih cerkev posreduje skozi umetnost. Nadaljujem
z ugotovitvijo, da njegova vloga v cerkvenem umetnostnem sistemu ni ravno naključna:
deluje kot zavestno nastavljen člen v spodbujanju krščanskega medverskega sožitja, za
katerega se je zavzemal papež Janez Pavel II.2
Zaključno seminarsko nalogo v prilogi dopolnjujem z intervjuji. Najprej sem jih
naredila z naročniki del, kasneje tudi z Markom Rupnikom. Njihovi odgovori so pripomogli k
moji pravilnejši predstavi o delovanju cerkvenega umetnika znotraj cerkvenega umetnostnega
sistema in so pomembni kot osnova za razumevanje mojih zaključnih tez.
Med raziskavo sem obiskala tudi center Aletti v Rimu ter njegovo podružnico v
Olomucu, kjer so mi zaposleni predstavili delovanje umetniških in teoloških centrov, hkrati
pa sem lahko spremljala proces izdelovanja mozaikov.

1

Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada: 1996–2017, Ljubljana 2000, pp. 8–9.
Za umetnikovo bibliografijo, biografijo in izčrpen pregled njegovih umetniških del glej npr. Barve sojnosti.
Marko Ivan Rupnik, Ljubljana 2003. Veliko o njem in centru Aletti izvemo na https://www.centroaletti.com/ilcentro Rupnik je slovenskih katoličanom dobro znan, saj o njem redno in veliko pišejo katoliški mediji, npr.
časopis Družina.
2
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2. Življenjepis
Marko Rupnik je slovenski jezuit, splošni javnosti bolj znan kot ustvarjalec mozaikov in
teolog. Rojen je bil 28. novembra 1954 v Zadlogu pri Črnem Vrhu nad Idrijo. Že kot otrok je
veliko slikal ter v svojem domačem kraju celo razstavljal. Šolanje je nadaljeval v vipavskem
semenišču, kjer je po lastnih besedah povsem opustil slikanje zavoljo študija teologije. Leta
1973 je vstopil v jezuitski red ter leta 1977 končal študij filozofije. Na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Rimu je leta 1981 uspešno zaključil študij slikarstva. Doktorski
študij je nadaljeval na Fakulteti za misiologijo na Papeški univerzi Gregorijani v Rimu. Tu je
prvič stopil v stik z vplivnimi osebami na področju krščanske umetnosti in teologije, s
katerimi je tudi kasneje kot umetnik tesno sodeloval.
Leta 1991 je pod mentorstvom vodilnega strokovnjaka na področju ekumenizma, jezuita
Tomáša Špidlíka (1919–2010), dosegel doktorski naziv iz misiologije z disertacijo Teološkomisijonski pomen umetnosti v esejih Vjačeslava Ivanoviča Ivanova. Že od samega začetka sta
bila tako Špidlík kot Rupnik izrazito naklonjena vzhodni kulturi. Rupnik je pod Špidlíkovim
mentorstvom veljal za enega pomembnejših raziskovalcev starokrščanskih cerkva. Leta 1991
je sprejel mesto direktorja Študijsko-raziskovalnega centra Aletti, v katerem deluje še danes.
Vzporedno poučuje ali je poučeval na več katoliških institucijah v Rimu (med drugim na
Papeškem vzhodnem inštitutu in na Papeškem bogoslužnem inštitutu sv. Anzelma). Kot
predavatelj pogosto gostuje povsod po svetu, tudi zunaj katoliških univerz.
Pater Marko Rupnik, od leta 1999 tudi svetovalec Papeškega sveta za kulturo, je tako eno
najbolj odmevnih imen v cerkveni umetnosti na prelomu stoletja. Zdi se, da so bili prav
študijski krogi, v katerih se je gibal, med najbolj pomembnimi za njegovo nadaljnje
umetniško delovanje. Ključno vlogo pa je imel prav njegov mentor Špidlík, ki ga je usmerjal
na področju raziskovanja vzhodne teologije in kulture. Marko Ivan Rupnik danes v eni osebi
združuje poklic duhovnika, umetnika, filozofa, pisatelja in profesorja. Je zagovornik
avtonomne govorice umetnosti, ideje, da umetniškega jezika ne pogojuje veroizpoved ali
diploma, temveč je dar duha. Kljub temu se drži v cerkveni umetnosti ustaljenega procesa, ki
zahteva prilagajanje in v katerem se povežejo in sodelujejo naročnik, arhitekt in mozaicist.3
Rupnik svoja umetniška dela in mozaike pogosto vključuje oz. razlaga tudi v knjigah
in člankih. Njegovo pisanje je zelo priljubljena, široko brano in prevedeno v številne jezike.
3

Marko I. RUPNIK, »Ko sakralna umetnost postane liturgična«, Sakralna arhitektura v slovenskem prostoru –
danes (ur. Leon Debevec), Velenje 1999, p. 47.
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2.1. Umetniški razvoj
Čeprav je že v otroštvu sodeloval na manjših slikarskih razstavah v okviru šole, se je resnejša
umetniška pot Marka Rupnika začela šele po študiju, v noviciatu, ko sta si njegova dela
ogledala in dobro ocenila Emilijan Cevc in Ivan Sedej.4 Po opravljenih sprejemnih izpitih za
rimsko likovno akademijo je leta 1981 uspešno dokončal študij slikarstva ter nadaljeval študij
teologije. Kljub bogati zbirki mozaikov ni zanemarljiv njegov predhodni slikarski opus, saj
lahko že tam zasledimo Rupnikovo prepoznavno likovno govorico, ki jo danes v posameznih
elementih preoblikuje v kamnite pripovedi.
Njegova zgodnja slikarska dela iz sredine 1970-ih zaznamuje vidno navdušenje nad
fauvizmom in ekspresionizmom.5

Rupnik pravi, da ga je vodila notranja potreba po

ekspresivnih interpretacijah, ki so se sprva manifestirale še v okvirih zabrisane figuralike. Na
akademiji je hitro vsrkal avantgardne tokove, saj poudarjajo izrazno moč, subjektivno
energijo, ki lahko poraja najrazličnejše sloge in prevaja umetnikovo duševno stanje v likovno
govorico. Bivanjsko je čutil željo po edinstvenem in neponovljivem izrazu, s katerim bi
obvaroval subjekt kot nekaj dragocenega, nekaj, česar se ne da opredmetiti.6 V svojih prvih
delih po končani akademiji se je navdihoval pri velikih modernističnih avtorjih, kot sta
Vincent van Gogh in Franz Kline.7
Doba naslednjih nekaj let (zgodnja 1980-a) je po besedah likovnega kritika Ivana Sedeja
zapisana abstrakciji: v dinamičnem izrazu barv in njihovih razmerij razkriva osebno ljubezen
in nujo po posredovanju refleksij iz tu bivajočega in transcendentnega.8
Proti koncu 1980-ih se vrne k figuraliki in iz njegovih barvnih prepletov se vedno bolj
pogosto očrta figura Kristusa. Velikokrat ga slika tudi v simbolnih podobah ribe ali očesa.
Kakor pravi, preobrat k figuraliki za slikarja ni nek bistven premik. Gre bolj za novo
osmišljanje nekaterih vsebinskih stvari, za kar je bil najbolj zaslužen njegov duhovni oče in
mentor, pater Špidlík. Je pa omenjeni premik za patra Rupnika zelo pomemben na teološki in
umetniški ravni. Uvidi zmoto, ki je po njegovem tudi v cerkvi splošno sprejeta − da umetnost
mora biti abstraktna, če hoče biti duhovna, oz. da je umetnost tem bolj duhovna, čim bolj je

4

Ivan SEDEJ, »Misel, ki je hkrati molitev in likovno premišljevanje«, Celovški zvon, 1991, 30, pp. 41–45.
Ibid., pp. 41–45.
6
Nataša GOVEKAR, Rdeča na zlatem trgu, Ljubljana 2015, pp. 6–9.
7
Ibid., pp. 4–10.
8
SEDEJ 1991, pp. 41–45.
5
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abstraktna.9

Problematizira

predvsem

radikalni

antropocentrizem

in

poostreni

subjektivizem.10 V tistem času se kot teolog povsem posveti Nikolaju Berdjajevu in
Vladimirju Solovjovu,11 ki močno vplivata na njegovo umetniško govorico tako na slogovni
kot vsebinski ravni. Z mislimi o svetu edinosti in sožitja, preseganju antagonizmov,
idealizmov in analogizmov ga je Berdjajev kot umetnika povsem osvojil.12 V umetniškem in
duhovnem iskanju je Rupnik takrat večkrat obiskal katakombe v Rimu, da bi doumel, kaj so
mislili, čutili in gledali ustvarjalci fresk v času edinosti cerkve. Navduši se nad slikanjem rib,
ki postanejo stalnica njegove figuralike.13
V 1990-ih postane Rupnikova poteza bistveno bolj umirjena, naslonjena na bizantinsko
umetnost in naklonjena vzhodnocerkveni umetnosti. Njegove figure oblikujeta stroga
frontalnost in globoka mističnost, ki ju poveže v enovito celoto s polnostjo rdeče in modre
barve. Pogosto uporablja tudi belo in zlato. Za njegova pozna dela je značilna tudi
inovativnost pri ikonografskih rešitvah, ko velikokrat uporabi jasno ali prikrito simboliko.
Pater Rupnik svojo umetniško pot oz. oblikovanje le-te primerja z eksodusom, saj je
prepotoval vso starokrščansko umetnost in druga ključna obdobja, kot so začetki bizantinske
umetnosti ali romanika. Spoznaval je številne avtorje in tistih, ki so v njem vzbudili čut
univerzalnosti in ponižnosti, ni nikdar več zapustil. Eden največjih darov na tej poti eksodusa
je bila vizija, vse jasneje izoblikovana prek duhovne izkušnje in intelektualnega razumevanja
te izkušnje, h kateremu ga je ves čas spodbujal pater Špidlík.14

9

Glej prilogo: Intervju z Markom Rupnikom.
GOVEKAR 2015, p. 10.
11
Za primer intenzivnega vključevanja ruskih mislecev v Rupnikova razmišljanja o umetnosti glej npr.
RUPNIK 1999, pp. 35–47. Vladimir Solovjov (1853–1900) je bil ruski filozof, mistik in pesnik. Močno je
zaznamoval rusko novokrščansko filozofijo Nikolaja Berdjajeva (1874–1948). Solovjov je bil rojen v ruski
plemiški družini. Njegova osnovna filozofija temelji na ideji, da lahko bistvo objekta vrednoti le intuicija in da
zavest kot enotno organsko celoto tvori razum. Kasneje je postal zelo naklonjen rimskokatoliški cerkvi,
prizadeval si je za zbližanje med pravoslavno in rimskokatoliško cerkvijo. Sprejemal je papeški primat. Darko
GRLIĆ, s. v. Solovjov, Vladimir, Leksikon filozofa, Zagreb 1968, p. 431.
12
GOVEKAR 2015, p. 33.
13
Ibid., p. 12.
14
GOVEKAR 2015, pp. 12–13.
10
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3. Center Aletti
Leta 1991 so na pobudo papeža Janeza Pavla II. v Rimu odprli Študijsko-raziskovalni center
Ezio Aletti, prvotno namenjen medsebojnemu povezovanju krščanskih izobražencev iz
srednje in vzhodne Evrope. Vodil ga je kardinal Tomáš Špidlík, kasneje pa je njegovo mesto
prevzel Marko Rupnik,15 ki mu danes pri vodenju pomaga deset članov, predvsem iz vrst
jezuitov. Center aktivno deluje na več področjih, širši javnosti pa je najbolj znan po mozaični
umetnosti. Podružnice odpira vsepovsod po Evropi in tudi širše. Prvo, Centrum Aletti
Velehrad Roma, so ustanovili v Olomucu na Češkem, od koder je Rupnikov duhovni oče
Tomáš Špidlík, ki je bil kljub selitvi v Rim vedno močno navezan na svojo domovino in
vzhodno Evropo.
Osnovni namen duhovnega centra v Rimu sta bila raziskovanje religije in pomoč
vzhodni Evropi v času po padcu komunizma, ko so se širile pridobitve, a hkrati tudi lažni miti
zahodne kulture. Posebej velja poudariti namero, da se zbližata katoliška in pravoslavna vera,
torej medcerkveno sodelovanje in spoštovanje. Prvotno je bil center namenjen tudi
izobražencem iz vzhodne Evrope za lažje povezovanje z zahodno Evropo. Po mnenju članov
teologov se Evropa še ni združila, ne kulturno ne teološko, in ni premostila velik razkol med
svojim vzhodnim in zahodnim delom.16 Prav tako želijo približati konzervativno cerkveno
dogmo sodobnemu človeku in njegovim potrebam. Gre za pomembno nalogo, močno
izraženo tudi v mozaikih Marka Rupnika.
Center Aletti sem obiskala aprila 2018 in tako pobliže spoznala njegovo delovanje in
delujoče. Moja vodnica je bila Rupnikova osebna pomočnica Marina Štremfelj. Med obiskom
me je presenetilo, iz kako različnih dežel in kulturnih okolij prihajajo tam delujoči, hkrati s
tem pa njihova enotnost pod vodstvom Marka Rupnika. Pojasnili in predstavili so mi
simpozije, ki jih organizirajo in izvajajo, ter atelje duhovne umetnosti, ki ga je v okviru centra
ustanovil Rupnik.17 Med obiskom sem si ogledala tudi proces izdelovanja mozaikov in
prisostvovala izobraževanju novincev.

15

Center Aletti v Rimu je danes nastanjen v hiši, katere lastnica je bila Anna Maria Gruenhut Bartoletti. Hišo je
leta 1991 jezuitom podarila z željo, da bi postala center medkulturnega srečevanja in razmisleka. Cf.
https://www.centroaletti.com/il-centro [15. 7. 2018].
16
Osnovne opredelitve nazorov in dejavnosti centra so povzete po spletnem mestu centra:
https://www.centroaletti.com/il-centro/ [15. 7. 2018].
17
V okviru centra Aletti poleg umetniškega delujejo še arhitekturni, filozofski, teološki ipd. ateljeji, ki so med
seboj učinkovito povezani. Imajo tudi lastno knjižno založbo Lipa, ki zaposlenim oz. sodelavcem omogoča
izdajo del z najrazličnejšo vsebino s področja vere, umetnosti in teologije. Center je torej zasnovan kot močna
celica, ki lahko pri večini projektov deluje povsem samozadostno.
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3.1. Atelje duhovne umetnosti Aletti
Atelje duhovne umetnosti, v katerem izdelujejo mozaike, je pomemben del Študijskoraziskovalnega centra Aletti. Pod vodstvom patra Rupnika 10 rednih članov mozaike
izdeluje, hkrati pa o njih izobražuje. Kot da sledijo »srednjeveški ideji« procesa znotraj
delavnice in pod vodstvom mojstra Marka Rupnika ustvarjajo liturgične umetnine. Bistven
poudarek je na medsebojnem zaupanju in predanosti. Skupina je nacionalno in ustvarjalno
raznolika – nekaj je tudi arhitektov, tako da lahko skupaj načrtujejo prav vse faze oblikovanja
cerkvene arhitekture in opreme.18
Med obiskom se mi je ob tako veliki skupini sodelavcev pogosto porajalo vprašanje,
koliko so ti mozaiki dejansko delo Marka Rupnika. Mozaicisti so mi pojasnili, da včasih pater
ne položi niti enega samega kamenčka, jih pa vseeno vestno spremlja in nadzoruje med
delom. Duhovno-teološki oz. ikonografski načrt vedno izdela pater sam in jim posreduje
črno-belo skico, in to je zanje, kar se avtorstva tiče, ključnega pomena. Mozaike se marsikdaj
ne izdela v celoti in situ: v ateljeju ustvarijo najpomembnejše dele mozaične sestave – pater
Rupnik običajno sam izdela mozaike glav, golobov in pomembnih krščanskih simbolov –,
nato pa jih s posebnim prevozom dostavijo na želeno lokacijo, kjer skupina mozaicistov iz
centra Aletti dokonča zastavljen mozaik in situ.
Med vodstvom je Marina Štremfelj večkrat poudarila, da se atelje ukvarja skoraj
izključno z bogoslužno umetnostjo. Tako kot celoten center je tudi atelje zelo povezovalno
naravnan. Sodelavci skupaj živijo, molijo in delajo. Učijo se različnih slikarskih, kiparskih in
mozaicističnih tehnik. Hkrati se ves čas seznanjajo s teologijo in z bogoslužnimi vsebinami.
Njihova dela se ikonografsko nanašajo na krščansko izročilo v najširšem pomenu.
Da bi se še bolj približal ikonopisju, pater Rupnik večkrat povabi k sodelovanju
različne strokovnjake iz Rusije.19 S svojo umetniško govorico namreč želi izraziti cerkev, ki
diha z dvema deloma pljuč, vzhodnim in zahodnim.20 Mozaične poslikave ateljeja globlje
dojamemo, če vemo, da poskuša atelje združiti bogoslužno umetnost in stare kriterije:
»Skušamo gledati z očmi starih ikonopiscev in delati s sodobnimi umetniškimi govoricami.
Za to sta potrebna globoko združenje s spominom cerkve in velika zavest sodobnosti.«21
18

Cf. https://www.centroaletti.com/il-centro [15. 7. 2018].
RUPNIK 2000, p. 119.
20
Fraza Vjačeslava Ivanoviča Ivanova, ki jo je pogosto uporabljal tudi papež Janez Pavel II v svojih nagovorih
Tad SZULC, Papež Janez Pavel II. – življenjepis, Ljubljana 1996, p. 444.
21
https://www.centroaletti.com/slo/atelier/atelier03.htm [11. 5. 2018].
19
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Rupnik in z njim atelje se sicer slogovno zgleduje predvsem po zgodnjekrščanski,
bizantinski in romanski umetnosti. Zgodnjekrščanski elementi v mozaikih so vidni predvsem
v ikonografskih zasnovah, ki vsebujejo veliko motivov, znanih iz rimskih katakomb. Za večjo
razgibanost medprostorja Rupnik pogosto vpelje preproste geometrične like, pri čemer je
viden očiten naslon na romaniko. V ikonografski vsebini mozaikov pozornost usmerja k novi
zavezi ter osrednjima likoma, Mariji in Jezusu Kristusu. Nenavadno pogosta je prisotnost
drugega ženskega lika, Marije Magdalene. Med najpogostejše ikonografske motive sodijo
Marijino oznanjenje, Kristusov spust v predpekel in križani Kristus na drevesu življenja.
Temu sledijo ikonografski tipi zgodnje bizantinske umetnosti, kot so Déesis, Kristus
Pantokrator in Majestas Domini.22 Vidna značilnost Rupnikovih mozaikov je preoblikovanje
tradicionalnih ikonografskih motivov v moderno, drzno zasnovano obliko, in to brez
elementov, ki so nekoč veljali za nenadomestljive.23

22

Deesis je predvsem podoba Kristusa sodnika (lahko je upodobljen v mandorli), ob katerem sta v bizantinski
tradiciji kot priprošnjika Marija in Janez Krstnik (v zahodni cerkvi Krstnika zamenja Janez Evangelist).
Bistvena karakteristika motiva je priprošnja; izraz deesis je latinizirana oblika grške besede za priprošnjo ali
molitev. Kristus Pantokrator pomeni doprsno upodobitev bradatega Kristusa, ki z desnico blagoslavlja, v levici
pa drži evangelij. Srečamo ga v kupolah in apsidah bizantinskih cerkva. Pri Majestas Domini gre za
ikonografski tip Kristusa v mandorli, ki je obdan s simboli štirih evangelistov. Razširjen je predvsem v Grčiji; v
9. stoletju se je prenesel tudi v osrednjo Evropo. Anđelko BAUDRINA, s. v. deisis, Leksikon ikonografije,
liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1979, p. 200.
23
Marko RUPNIK, Reči človek; Oseba, kultura velike noči, Koper 2003, p. 143.
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4.

Širjenje naročil Rupnikovih mozaičnih del

Skoraj 200 mozaikov Marka Rupnika in njegovega ateljeja je razpršenih po vsem svetu, več
kot 25 jih je v Sloveniji. Nastajali so skoncentrirano v različnih časovnih obdobjih in krajih.
Največ v Evropi, nato Mali Aziji in Združenih državah Amerike.
Prvo obdobje po vatikanski kapeli Redemptoris Mater, tj. obdobje 1999–2006, je bilo
ključnega pomena za umetnikovo predstavitev širši javnosti. V tem času nastajajo dela
predvsem v Italiji, Sloveniji in njeni bližnji okolici. Leta 2004 v Rimu izdela mozaike za San
Giovanni Rotondo, kjer se z večjim delom pobližje predstavi italijanski in širši romarski
publiki. Leta 2003 se podobno predstavi v Sloveniji z mozaiki v koprski cerkvi svetega
Marka in leta 2006 s kapelo Božje modrosti v študentskem domu Janeza F. Gnidovca v
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. To obdobje je torej pomembno predvsem za stik s širšo
javnostjo, saj si lahko na omenjenih mestih, za razliko od »zaprte« vatikanske kapele
Redemptoris Mater, mozaike ogleda slehernik. Za Rupnikovo nadaljnjo umetniško pot so po
mojem mnenju temeljna naslednja izbrana pomembna dela (navajam jih kronološko):
-

Cerkev svete Trojice, Porto San Stefano, Italija, 2002.

-

Cerkev svetega Marka, Koper, Slovenija, 2003.

-

Kapela centra Aletti, Olomuc, Češka, 2003.

-

Kapela Apostolske nunciature, Damask, Sirija, 2004.

-

Kapela v katedrali Santa Maria la Real de La Almudena, Madrid, Španija,
2005.

-

Glavna dvorana nadškofovskega sedeža v Beogradu, Srbija, 2006.

Drugo dobo zaznamuje leto 2007, ko nastanejo serije mozaikov v Lurdu in Fatimi.
Rupnik in center Aletti se predstavita širši Evropi, saj gre za najbolj obiskana romarska kraja
v Evropi:
-

Bazilika Roženvenske Matere Božje, Lurd, Francija, 2007.

-

Bazilika svete Trojice, Fatima, Portugalska, 2007.

Tretja doba traja od leta 2007 vse do danes: dela se številčno povečujejo in z njimi se
srečamo na štirih celinah. Medtem se naročila nikoli niso zmanjšala niti v Italiji, zibelki
krščanske kulture, niti v Sloveniji, ki je domačega umetnika nagradila celo z najvišjim
državnim priznanjem na področju kulture – Prešernovo nagrado. Iz zadnje skupine je
razvidno, da so danes njegova dela teritorialno močno razpršena:
-

Kapela Kolegija svete Monike, Rim, Italija, 2008.
10

-

Cerkev Naše Ljube Gospe, Bkennay, Libanon, 2008.

-

Sarkofag kardinala Tomáša Špidlíka, Rim, Italija, 2010.

-

Katedrala sv. Sebastjana, Bratislava, Slovaška, 2011.

-

Kapela postaje Santa Maria Novella, Firence, Italija, 2012.

-

Kapela Španske episkopalne konference, Madrid, Španija, 2011.

-

Cerkev sv. Primoža in Felicijana, Vrhpolje, Slovenija, 2013.

-

Vrata hiše Karitas, Rim, Italija, 2015.

-

Katedrala Marije Matere Božje, Castanhal, Brazilija, 2015.

-

Svetišče Janeza Pavla II., Washington, ZDA, 2015.

-

Bazilika Madonna ta' Pinu, Gozo, Malta, 2015.

-

Logotip za sveto leto božjega usmiljenja papeža Frančiška, 2015.

-

Cerkev angelov svetnikov, Budimpešta, Madžarska, 2016.

-

Hiša svete Genovefe, Pariz, Francija, 2017.

-

Cerkev Južnega Križa, Brisbane, Avstralija, 2018.

-

Kapela Inštituta Marijine deviškosti, Panama, Panama, 2018.
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5. Cerkvena umetnost in umetnostni sistem – kratek oris
Umetnostna zgodovina s terminom »sakralna umetnost« običajno opredeljuje vse tiste
vsebine, ki se navezujejo na krščansko in druge religije, zlasti v starejših delih pa večkrat
zasledimo tudi izraza »cerkvena umetnost« in »nabožna umetnost«. V zahodnoevropski
umetnosti se včasih omenjene termine poenostavljeno uporablja tudi le za krščansko ali ožje
katoliško umetnost. Ker je moja naloga vezana na katoliško cerkev in ker želim poudariti
vlogo cerkvene institucije in cerkvenega umetnostnega sistema, uporabljam termin »katoliška
cerkvena umetnost« ali včasih krajše »cerkvena umetnost«.
Ob pojasnjevanju delovanja umetnika znotraj cerkvenega umetnostnega sistema igra med
drugim veliko vlogo tudi razumevanje njegovega delovanja, pomembnih institucij in razvoja.
Naravo družbenih sistemov in umetnostnega sistema je raziskoval nemški sociolog Niklas
Luhmann, ki med drugim razlaga sistemsko delovanje na podlagi za sistem značilnih pravil in
operacij, mdr. ekonomskih, političnih, pravnih in religioznih. Tudi cerkveni umetnostni
sistem dojemam, kot da deluje v skladu s kompleksnim naborom notranjih

pravil in

procesov, ki opredeljujejo vse v njem delujoče.24 Ruski konceptualni umetnik Alexander
Melamid je splošni umetnostni sistem na grobo definiral kot strukturni stroj, kateremu se
umetnik prilega samo zato, ker ga struktura potrebuje.25 Nekako v tej vlogi vidim tudi Marka
Rupnika, ki se učinkovito prilagaja potrebam cerkvenega umetnostnega sistema.
Ameriški umetnostni kritik Arthur C. Danto imenuje sistem sodobne umetnosti
»umetnostni svet« (art world) in ga identificira kot matriko različnih vplivov in institucij.
Dantov umetniški svet je mreža medsebojno povezanih sistemov, ki vključujejo ne samo
muzejski ali galerijski sistem, temveč tudi umetnostni trg, umetniške šole, umetnostno
zgodovino ter vse protokole in konvencije, ki so hkrati del širših sistemov.26 Lahko bi rekli,
da je cerkvena institucija tovrsten sistem razvila že dolgo nazaj. Institucionalizirano se
oblikuje že vse od tolerančnega edikta o verski svobodi iz leta 311. Cerkvena institucija27 je
že od samega nastanka zelo vezana na umetniško delovanje. Več kot tisoč let je bila cerkev v
24

Francis HALSALL, Systems of Art. Art, History and Systems Theory, Bern 2008, p. 54.
JoAnn WYPIJEWSKI, Painting by Numbers – Komar and Melamid's Scietific Guide to Art, New York 1997,
p. 105.
26
Arthur C. DANTO, The Artworld, Berkley 1997, pp. 269–278.
27
Ko govorimo o katoliških verskih institucijah, govorimo o vseh ustanovah in delovanjih, s katerimi upravlja
rimskokatoliška cerkev s sedežem v Vatikanu. Verske institucije so imele ključno vlogo pri človekovem razvoju
in imajo v civilni družbi še vedno poseben položaj. Katoliške ustanove obsegajo župnije in misijone, osnovne in
srednje šole, univerze, bolnišnice, domove za ostarele, lekarne, vrtce, negovalnice ipd. Z njimi običajno pod
okriljem cerkve upravljajo škofijski ter redovni duhovniki in redovnice, medtem ko večjim ustanovam
načelujejo škofje in diakoni. Bryan FROEHLE, Global Catholicism: Portrait of a world church, New York
2003, p. 17.
25
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Evropi najpomembnejša naročnica in zbirateljica umetnin z vseh področij. Sakralna umetnost
je tako eden najpomembnejših virov za razumevanje duha časa ter kulturne klime v Evropi.
Danes cerkveni umetnostni sistem na najvišji ravni usmerjajo ustanove, ki delujejo pod
okriljem Papeškega sveta za kulturo, ta pa nadzoruje delovanje in usmerjanje umetniških
tokov preko škofovskih konferenc in komisij, ki vodijo večino socialno-družbenih ustanov
pod okriljem katoliške cerkve, vključno z izobraževalnimi in kulturnimi. V Papeškem svetu
za kulturo deluje veliko strokovnjakov za posamezna področja – Rupnik je tako zadolžen za
vzhodnoevropske kulture – in njihova pomembna naloga je, da svetujejo in kreirajo nove
umetniške ideologije znotraj cerkve. Zavedajo se, da ima umetniško delo močan učinek
sakralizacije in da je eden glavnih povezovalnih momentov cerkve z verniki.28
Umetnostnozgodovinska terminologija včasih nekoliko ohlapno razlaga cerkveni
umetnostni sistem in cerkveno umetnost, kar lahko hitro privede do napačnih predstav.
Umetnost v stroki delimo na profano in sakralno, vendar imata obe veji veliko poglavij.
Sakralno umetnost lahko naprej delimo vsaj na sakralno/religiozno in liturgično/bogoslužno.
Na ločevanje religiozne in bogoslužne umetnosti me je med intervjujem večkrat opozoril
pater Rupnik: »Sakralna umetnost upodablja sakralne podobe, ni pa nujno, da na sakralen
način.«29 Umetniki imajo večinoma prosto pot, cerkev jim po svojih merilih dopušča
odprtost, da se izrazijo in v ospredje postavijo svojo osebno umetniško noto. Dokumenti 2.
vatikanskega koncila opredeljujejo sakralno umetnost kot poseben tip umetnikovega
izražanja, pri katerem sta pomembni tako ikonografska kot tudi teološka vsebina.30 V
Konstituciji o svetem bogoslužju je zapisano: »Med najplemenitejše dejavnosti človekovega
duha po pravici spada lepa umetnost, zlasti pa verska ter njen vrhunec: cerkvena umetnost,«31
saj po svoji naravi hoče s človeškimi deli nekako izraziti neskončno božjo lepoto. Religiozna
umetnost tako velja za bolj svobodno in odprto do različnih slogov in motivov, tudi tematsko
je manj omejena, bolj sprejema subjektivno, osebno. Liturgična/bogoslužna umetnost je
vezana na bogoslužje in mora biti teološko podprta. Rupnik jo razlaga kot izraz cerkve preko

28

Več o tem in redno posodobljene podatke prinaša spletno mesto katoliška cerkev v Sloveniji – uradno spletno
mesto Slovenske škofovske konference: https://katoliska-cerkev.si/kongregacije-in-papeski-sveti. Glej tudi:
Andrej SAJE, Barbara BALOH, Urška BALOH, Cerkveni poklici in službe, Ljubljana 2007.
29
Če povzamem misel patra Rupnika v intervjuju, vsebuje sakralna umetnost precejšen del umetnin, ki imajo
malo ali so brez teološke podlage in delujejo bolj kot ne le estetsko. Glej prilogo: Intervju z Markom Rupnikom.
30
2. vatikanski koncil (1962–65) je bistvenega pomena za cerkvene umetnike. Zavzel se je za bolj konservativno
stališče cerkve do umetnosti, a brez omejitve sloga ali materialov. Po koncilu je bogoslužna reforma poudarila
pomen občestvenosti ter spodbujala novo umetnost, ki bi omogočila enostavnost (Koncilski odloki: 2. vatikanski
vesoljni cerkveni zbor, Ljubljana 1995, pp. 46–47). Primer kritike uveljavljanja teh sprememb: Sidney ROFE,
»Drugi vatikanski cerkveni zbor in reforma reforme«, Tretji dan, 7/8, 2007, p. 44.
31
Leon DEBEVEC, Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju, Ljubljana 2002, p. 425.

13

umetnika.32 Obema tipoma umetnosti je skupno, da umetniško stvaritev razumeta kot medij,
preko katerega mora posameznik lažje in bolj polno dojeti presežno.
Posebno poslanstvo verske in cerkvene umetnosti postavlja umetnika v drugačen položaj,
kot ga je vajen v sedanjem modernem subjektivističnem svetu. Zahtevnost in odgovornost
njegovega dela je v tem, da ustvari polnokrvno umetnino, a táko, da jo bo krščansko
občestvo, kateremu je namenjena, sprejelo.33 Gre za umetnost, ki je nadindividualna in
sprejema vlogo posredovalke med bogom in človekom.34 Ustvarjalec cerkvene umetnosti se
mora torej odpovedati individualizmu in samouveljavitvi. K temu teži tudi Rupnik, saj naj bi
s to odpovedjo cerkveni ustvarjalec dosegel umetniški vrhunec.35 Cerkvena umetnost sicer
dopušča nekaj avtonomne likovne govorice, ki predstavlja umetnika kot samosvojega, vendar
ga ne sme preseči. Zvestobo svoji likovni govorici zagovarja tudi Rupnik: »Sodobna
bogoslužna umetnost ne more mimo rezultatov avantgard preteklega stoletja. Umetnik ne sme
zanikati in podcenjevati svoje dobe, govora, ki ga je sprejel.«36
Cerkvena umetnost je tudi danes prvenstveno naklonjena slovesni formi, četudi teži k
poenostavitvam – sodobnemu človeku je namreč bliže funkcionalnost in ji daje prednost pred
uglajenostjo, slovesnostjo. V Konstituciji o svetem bogoslužju 2. vatikanski koncil med
drugim trdi, da cerkev ni nobenega sloga razglasila za sebi lastnega, ampak je v skladu z
značajem in razmerami narodov ter potrebami različnih obredov dopustila rabo oblik vsake
dobe.37 Cerkev je torej zgolj potrdila tisto, kar se je do 2. vatikanskega koncila na področju
sakralne umetnosti že dogajalo.
V bližnji prihodnosti se bo verjetno gradilo in opremljalo malo cerkva, saj so v skladu z
ohranjanjem kulturne dediščine tudi župnije naklonjene restavraciji in obnovi. Toliko bolj je
pri tistih nekaj novih delih pomembna kakovost. H kakovosti pa po mnenju nekaterih
poznavalcev cerkvene umetnosti sodijo tudi na novo odkrite mistične lastnosti prostora in
pozabljena simbolika. Iz njih naj bi izhajale spodbude za novo sakralno prakso oblikovanja in
opremljanja prostorov.38 Kardinal Tomáš Špidlík je v nekem pogovoru dejal, da živimo v
obdobju podob, ki jih je okrog nas vse polno, a jih le gledamo, ne znamo jih več brati, ne

32

Marko I. RUPNIK, »Brate iščem«: Lectio divina o egiptovskem Jožefu in avtorjeva razlaga kapele
Odrešenikova Mati, Koper 2000, p. 119.
33
DEBEVEC 2002, pp. 432–435.
34
RUPNIK 1999, p. 46.
35
Ibid., p. 46. Glej prilogo: Intervju z Markom Rupnikom.
36
RUPNIK 1999, p. 46.
37
»Konstitucija o svetem bogoslužju«, Koncilski dokumenti 2. vatikanskega cerkvenega zbora (ur. Anton Sterle)
Ljubljana 1980, p. 146.
38
Za tovrstna razmišljanja v slovenskem prostoru glej nekatere prispevke v zborniku Sakralna arhitektura v
slovenskem prostoru – danes (ur. Leon Debevec), Velenje 1999, pp. 35–47.
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razumemo več njihovega pomena.39 Zmotila sta ga predvsem nepoznavanje teologije v
krščanski kulturi in izrazit poudarek na lepih umetnostih, v katerih gledalec ne išče pomena,
temveč mu predvsem estetsko ustrezajo.
5.1. Naročanje cerkvenih umetnin
Naročniki cerkvenih del in upravljavci zbirk so župnije in škofije. Duhovniki in škofi se tako
znajdejo v vlogi naročnika in skrbnika zbirk obenem, medtem ko cerkev umetnost posreduje
ljudem. Sama po sebi se torej poraja primerjava med duhovnikom in kustosom oz. kuratorjem
kot naročnikom umetnosti, kar kaže na določeno podobnost znotraj delovanja dveh
umetnostnih sistemov.40 Shema katoliškocerkvenih poklicev dopušča vodilnemu v župniji oz.
škofiji, da sam razpolaga s financami in z različnimi naročili, torej tudi umetniškimi. Ima
namreč možnost lastne presoje, kako vernikom omogočiti primeren poduhovljen prostor in
katera umetniška dela izpostaviti. Izjemoma večje ustanove in večja naročila najprej
pregledajo ustrezne strokovne komisije, predvsem s področja teologije in liturgike.41
Za naročanje novih del je bistven predvsem duhovnikov osebno-filozofski pogled na
umetnost. Pri večji gradnji in prenovi bogoslužnih prostorov oz. sakralnih stavb danes v
grobem

sodelujejo

trije

dejavniki:

liturgičnopastoralni,

spomeniškovarstveni

in

arhitekturnoizvedbeni. Liturgičnopastoralnega z lastništvom bogoslužnih stavb zastopa
cerkev. Njen vpliv je najpomembnejši, ker odloča o izvedbi posega in je praviloma tudi
plačnica. Kot institucija ima svoja določila in usmeritve za gospodarjenje z lastnino, ki so pri
prenovah in gradnjah bolj odločujoča kot njen posamezen predstavnik. Škofovska liturgična
komisija deluje pod vodstvom Vatikanske škofovske nunciature, ta pa dobiva navodila od
Papeškega sveta za kulturo. Pomembno vlogo imajo tudi različna katoliška duhovna gibanja
ali skupine, ki so velikokrat poglaviten finančni vir za obnovo in gradnjo cerkva ali naročilo
umetniška dela.42
Rimskokatoliška cerkev je tudi močna izobraževalna institucija. Znotraj pestrega in dobro
razvitega šolskega sistema omogoča na svojih univerzah tudi umetniški študij – teološko
podkovan študij likovne umetnosti ima v Rimu (opravil ga je tudi Marko Rupnik). A za
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cerkvene umetnike krščanski študij ni pravilo. Pojav specifično akademsko-krščansko šolanih
umetnikov je značilen predvsem za 20. in 21. stoletje.
Center Aletti se je na nek način razvil kot odgovor na potrebe po umetnikih, ustrezno
izšolanih za cerkveno umetnost, in po relevantnem izvrševanju cerkvenih naročil. Sprva je bil
namenjen raziskovanju verske umetnosti in njene problematike v sodobnem svetu ter na
teološki ravni iskanju sožitja med versko umetnostjo in modernim slehernikom, šele kasneje
pa se je posvetil tudi likovnemu izobraževanju in ustvarjanju. Danes deluje kot mednarodno
krščansko središče teologov z vsega sveta, kot umetniška delavnica in kot umetniški
izobraževalni center.
5.2. Moderna umetnost znotraj cerkve
5.2.1. Problematika sodobne sakralne umetnosti
Likovna umetnost in krščanstvo se v življenju srečujeta na mnogih ravneh in praktično
vsakodnevno, v liturgiji, kulturi, spomeniškovarstvenih projektih itd. Sakralna umetnost že
dolgo ni več razvojna os likovne umetnosti in v sodobnem času izrazitega porasta
konceptualne umetnosti, instalacij in performansov le s težavo išče svoj izraz in način, kako
stopiti v korak s časom. Termin »modernizem« se je uveljavil v katoliški teologiji kot enotno
poimenovanje za kritične teološke doktrine, ki so si prizadevale religiozne vsebine prilagoditi
modernemu človeku. Cerkev je sprva modernistično misel ostro kritizirala in modernizem
med drugim razglasila za »sintezo vseh herezij« (Pij X., 1907), a na začetku 20. stoletja ga je
vendarle v grobem sprejela.43 Kljub tej posodobitvi je razvoj sodobnih umetnostnih slogov
krščanskim umetnikom povzročal težave, saj imajo dolžnost in privilegij ustvarjati umetniška
dela za uporabo v krščanskem bogoslužju in za cerkvene organe.44
Tovrstne sodobne dileme v poljudnih člankih in vsak s svojega stališča povzemata
arhitekta Julien Meyrat in Sidney Rofe, oba prepričana, da se cerkvena institucija nikoli ne
bo povsem sprijaznila z umetnostnim modernizmom. Duhovščina je modernizem v cerkev
sprejela bolj z željo po oživljanju cerkvene umetnosti kot pa po zadovoljevanju umetniških
nazorov svojih vernikov. Nenazadnje, modernizem je glede na svojo sekularno
materialistično filozofijo naravnan ateistično. Osnovna domneva v katolicizmu je, da je
zgodovina linearna in da je bil bog v človeški obliki Jezusa Kristusa postavljen v natančno
43
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določeno točko zgodovine, da sta obdobje pred tem dogodkom in ono po njem lepo
razdeljena (pred Kristusom in po Kristusu). Cerkvene doktrine in liturgija so del
evolucijskega procesa, ki v svetu poteka že dva tisoč let, in verniki s sodelovanjem pri maši v
tej zgodovini aktivno sodelujejo. Za večino katoličanov je tedenska maša čas, ko so
opozorjeni, da so vezani na človeštvo v vseh dobah, tako v preteklosti kot v prihodnosti. To
je proti »modernosti« ali ideji, da so časi tako novi in drugačni, da so predhodne resnice ali
rešitve nepomembne.45
Poleg tega krščanstvo svoje ideje prenaša z alegorijami, ki so verbalno izražene v
svetem pismu, glasbeno v cerkveni glasbi, vizualno pa v cerkveni umetnosti in arhitekturi.
Alegorije so oblikovane tako, da je sporočilo dostopno vsem ali vsaj čim več ljudem.
Sporočilo cerkvenih umetniških del naj bi bilo čim bolj razumljivo, s prepoznavnimi znaki.
Vizualno je torej treba uporabiti likovne elemente in figure, ki so v jasni pripovedni zvezi.
Abstrakcija se pogosto zdi nezdružljiva s takšnimi zahtevami, saj jo namerno izvaja
posameznik, navdahnjen z željo po ustvarjanju izvirne vsebine. Krščanske teme so vsebina,
ki je umetnik ne ali stežka postavlja pod vprašaj.
Splošna značilnost 20. in (prvih desetletij) 21. stoletja je občutek, da je sodobna
civilizacija v krizi, kar izhaja iz znanstvene in antropocentrične paradigme.46 Tako umetnik
kot umetnost sta se znašla v obdobju, ki sledi dolgi dobi razcveta modernizma, v katerem je
imela likovna umetnost status elitne oz. napredne umetnosti in je vidno soustvarjala kulturo
in čas od približno leta 1860 do 1960. Potem pa se začnejo načela, filozofska izhodišča, v
katerih se išče sodobna umetnost, postopoma spreminjati. In na tej točki je tudi cerkev spet na
prelomnici, saj v svoji umetnostni filozofiji le stežka razvija nove vidike in poglede. 47

5.2.2. Vnos modernih smernic v sakralno umetnost
Iščoč lastno umetnostno identiteto, je cerkev razvila svojstveno moderno obliko sakralne
arhitekture in posledično tudi sakralne opreme. Ker se ni mogla povsem upreti razvoju v
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splošni umetnosti, so postale cerkvene stavbe bolj dvoranske, oprema se je zreducirala,
estetika je bolj minimalistična. Cerkveni umetnostni minimalizem naj bi izražal asketski
način življenja cerkve. 48
Cerkev v 20. stoletju je poskušala razvijati svojo umetnost tudi z umetnostnimi slogi,
ki se morda ne zdijo najbolj združljivi s krščanskim naukom oz. njeno naravo. Omenimo le,
da je Le Courbusier že leta 1955 postavil znamenito Chapelle Notre-Dame-du-Haut v
francoskem Ronchampu – z njo je presegel vsa dotedanja modernistična arhitekturna dela
znotraj cerkvene institucije in jo oblikoval po načelih brutalizma.49 Tovrstni slogi oz.
umetniški izrazi se v krščanski umetnosti ne dotaknejo vseh. Tudi Papež Janez Pavel II. v
svojem Pismu umetnikom razmišlja o krščansko navdahnjeni umetnosti.50 Zanj in za mnoge
vernike je bolj sprejemljivo stalno vračanje sakralne umetnosti k preteklim vzorom, tudi k
bizantinski in zgodnjekrščanski umetnosti. Marko Rupnik je eden od ustvarjalcev tovrstne
umetnosti. Njegova vloga je pomembna predvsem v iskanju primerne forme in filozofije za
sodobno cerkveno umetnost.
Po Rupnikovih besedah je cerkev preživela razkošni obdobji renesanse in baroka, zdaj
pa se želi vrniti k prvotnim umetniškim slogom, ki so bolj skromni, a po njegovem bolje
predstavljajo bistvo duhovnega v umetnosti. Kot prispevek moderne dobe pogosto kritično
premišlja osredotočenje na subjekt, na posameznika, njegovo raziskovanje, hkrati pa meni, da
so prav avantgarde 20. stoletja tiste, ki so se resno soočile s pojmom kot takim, s snovjo kot
tako, z barvo kot tako, itd.51

48

Marjan SMRKE, Religija in politika – spremembe v deželah prehoda, Ljubljana 1996, pp. 29–37.
Danièle PAULY, Ronchamp – lecture d'une architecture, Paris 1980, p. 30.
50
Lettera del papa Giovanni Paolo II. agli artisti, Vaticano: Topografia Vaticana, Roma 1999. Odlomki pisma
so objavljeni v: »Cerkveni dokumenti«, Družina, 82, Ljubljana 1999.
51
GOVEKAR 2015, pp. 8–10.
49

18

6.

Liturgična umetnost Marka Rupnika

Rupnik svoje delo in umetnost dojema zelo celostno, tako ju tudi razlaga in utemeljuje. Da se
posveti izključno liturgični umetnosti, se je odločil na podlagi potreb bogoslužja, ki ga v
svojih razmišljanjih tudi na novo definira: bogoslužni prostor je umetnostno organsko enoten.
Svoja razmišljanja in pogled na umetnost je med drugim utemelji v knjigi s soavtorjem
Tomášem Špidlíkom Celovito znanje. Pot simbola.52 Njegova liturgična umetnost temelji na
simbolu, saj se, kot navaja, le simbol približa temu, kar so kristjani našli v Kristusu in kar je
potem prešlo v zakramente.53
Bogoslužna umetnost je polna simbolike, univerzalne govorice obredov. Pojmovanje
simbola, kot ga je sprejelo zgodnje krščanstvo, temelji na neoplatonizmu, ki simbol označuje
kot vidno podobo nevidne božje navzočnosti. Božje bistvo se torej razodeva v podobi.
Simboli so podobe, ki vodijo duha k umevanju pravega bistva. Na tem mestu se Rupnik zelo
navezuje na Vječeslava Ivanova, na njegovo razumevanje simbola ter vloge le-tega v
umetnosti. Vječeslav Ivanovič Ivanov je veliko prispeval k izoblikovanju Rupnikove
liturgične umetnosti – pater ga je dobro preučil že v svoji doktorski disertaciji.54 Ko
govorimo o izraznosti Rupnikovih umetnin, se lahko ustavimo ob misli Ivanova, da je za
resnično umetnost vprašanje oblike »cilj in ne sredstvo«, saj se vsebina preobraža in preliva v
pravo »epifanijo«, izraz vsebine pa je odvisen od umetnikovega osebnega pogleda na svet.55
Rupnik sledi tej misli in kot umetnik prevzema nalogo, da ljudem predstavi najvišjo
resničnost skozi govorico simbolov. Liturgična umetnost s teološkimi resnicami in
skrivnostmi, ki pripadajo samo bogoslužju, nagovarja vernika na določenem kraju ob
določenem času. Pater poudarja, da umetnost ni le dekoracija cerkve in nima le uporabne
vrednosti, temveč vzpostavlja odnos do Boga.
Najbolj uspela govorica kristjanov je za Rupnika bizantinska ikona, katere temeljna
struktura sta teologija in bogoslužje – misel kaže, da je Rupnikov pogled na umetnost precej
konservativen. Takšna umetnost je po njegovem pristno bogoslužna, saj v luči humanizma ni
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skrenila iz začrtane poti.56 Rupnik za vsako mozaično delo zasnuje bogat teološki koncept, ki
temelji na simbolu in običajno premišljeno sovpada z zgodovino obravnavanega sakralnega
prostora.
V določenih segmentih se Rupnikova filozofija o umetnosti oblikuje po podobnih
načelih, kakršna so se v 19. stoletju razvila v okviru historističnih slogov in gibanj, kot sta
nazarenstvo in beuronska umetnost.57 Načelno je usmerjena v preoblikovanje krščanske
umetnosti nazaj k temeljem, torej k elementom starodavnih grške, rimske in bizantinske
umetnosti, podobno kot že beuronska umetnost. Beuronska šola celo javno objavi navodila
umetnikom za dovršeno uporabo umetnosti znotraj cerkve: umetnost naj bo anonimna, slavi
naj Boga in ne umetnika.58 Šola bolj kot na cerkev vpliva na nekatere secesijske umetnike,
recimo Gustava Klimta in Jožeta Plečnika. Cerkev tudi danes, vključno z Rupnikovo
umetnostjo, še vedno sledi historizmu, ki je množicam všečen, hkrati pa preprost in
razumljiv.
6.1. Naslon na vzhodno umetnost
Rupnik je svojo umetnost definiral kot umetnost dveh pljučnih kril, kot plodno dopolnjevanje
vzhoda in zahoda. Opredelitev je povzel po Ivanovu, in če jo razumemo v ekumenskem
smislu, se dejavno izraža in nadgrajuje na področju njegovega ustvarjanja. Poleg tega, da za
svoj izrazni medij izbere tehniko mozaika in upodobljene motive naslanja na vzhodno
ikonografsko izročilo, je iz vzhodne krščanske umetnosti povzel tudi pogled na svojstveno
vlogo umetnika teologa, ki odstopa od zahodnega pojmovanja.
V Rupnikovih mozaikih so figure s svojo poudarjeno frontalnostjo tiste, ki najbolj
zbudijo aluzijo na bizantinsko umetnost. Upodobljena figura simbolizira avtoriteto, izraža
nadčloveško veličino in mistično odmaknjenost.59 Kristus in svetniki delujejo zelo strogo,
razpotegnjeno in kljub gubanju draperije dvodimenzionalno. Njihova psihološka oznaka je
težje razumljiva, razberemo predvsem veliko duhovno globino in ponotranjenost. Umetnik
sledi slogu bizantinskih figur tudi s tem, da jih oblikuje značilno preprosto in jasno; z
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zaporedno linijo kamenčkov pogosto nazorno oriše celotno figuro in jo tako jasno loči od
ozadja. Noto bizantinske umetnosti doda še značilna pozlata, ki največkrat označuje Kristusa.
V bizantinski umetnosti, predvsem v ikonah, je barva samostojna govorica in ima enako
sporočilno vrednost kot simbol. Vsaka barva ima svoje teološko sporočilo in pomen, zato
Rupnik rad uporablja močne, kompaktne barve, ki jih oblikuje zelo ploskovito. Določeno
sporočilnost imajo tudi nekatere barvne kombinacije oz. njihovo sosledje.60 Barvno
ekspresivnost, značilno za njegove zgodnejše slike, je Marko Rupnik ohranil vse do danes.
Tudi v svojih ikonografskih zasnovah se naslanja na vzhodno krščansko umetnost, ki
ikonografijo oblikuje na vzorih antične in katakombne umetnosti, ter vzporedno z razvojem
lastne teologije izdela svojstvena ikonografska načela. V bizantinskem slikarstvu so
ikonografski motivi razumljeni kot dogme, zato se skozi čas vsebinsko in formalno ne
spreminjajo. Najvidnejše se v mozaikih Marka Rupnika oblikujeta kristološka in marijanska
ikonografja, ki sta tudi v bizantinski umetnosti središče figuralike.61
V okviru kristološke ikonografije se razvije več tipov Kristusa. Pater Rupnik v svojih
mozaikih pogosto uporablja motiv Kristusa Pantokratorja ter Kristusa na križu. Kristus
Pantokrator je doprsni lik bradatega Kristusa, ki z desnico blagoslavlja, v levci pa drži
evangelij. Rupnik ga kot samostojen ikonografski motiv uporablja predvsem na mozaikih v
manjših kapelah, sicer pa velikokrat izhaja iz tega motiva in ga preoblikuje. V večjih
mozaičnih delih Kristusa pogosto upodobi kot dobrega pastirja, zmagoslavnega Kristusa ali
pa ga nadomesti s simbolom ribe, sonca ali z zlato barvo. Motiv Križanega velikokrat
oblikuje po romanski tradiciji – Christus Triumphans s široko odprtimi očmi in krono na
glavi. Motiv večinoma združuje z zahodno tradicijo upodabljanja, zato ima Kristus okoli ledij
krajšo opasico. Na križ je po bizantinski tradiciji pribit s tremi žeblji in prekrižanimi
nogami.62
V marijanski ikonografiji se kaže izrazit naslon na bizantinsko umetnost v motivih
Marije Nikopoie, Marije Eleouse in Marije Orante. V okviru pravoslavne tradicije večkrat
najdemo tudi tipe Marije, kot so Marija Sapientiae, Marija Zdravje bolnikov, Žalostna Mati
Božja in Marija z granatnim jabolkom, ki jih Rupnik vključuje v svoje mozaike pogosto, a
glede na obravnavani prostor. Motiv Marija Zdravje bolnikov, ki Marijo kaže kot priprošnjico
v bolezni, tako pogosto izdela za bolnišnične kapele (med drugim na Onkološkem inštitutu v
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Ljubljani). Uveljavljene ikonografske motive pogosto združuje, tako da jih izvorno
razumemo šele skozi njegovo razlago.63
Posebno mesto v patrovih mozaikih zasedata dva bizantinska ikonografska motiva:
deesis in spust v predpekel. Deesis je bizantinska kompozicija Kristusa, ki stoji med Janezom
Krstnikom in Marijo kot priprošnjikoma. Rupnik pogosto uporabi razširjeni deesis – poleg
trojice so v mozaik postavljeni tudi apostoli in nadangeli. Motiv večinoma zasnuje na
centralnih oz. osrednjih oltarnih stenah. V skladu s cerkvenimi nauki ga večkrat izdela na
grobu mučencev ali v njim posvečeni cerkvi, saj se motiv navdihuje v Janezovem razodetju,
ki temelji na mučeniški teologiji.64 Pogosto ga po vzoru bizantinskih cerkva vključi v
cerkveno apsido.
Spust v predpekel se je razvil iz bizantinskega ikonografskega motiva vstajenja ali
anastasis. Ortodoksna teologija ne dopušča umetniške upodobitve neposrednega vstajenja iz
groba. Namesto nje se upodablja Kristusov spust v predpekel, iz katerega potegne Adama in
Evo, torej vse človeštvo. Simbolno gre za motiv odrešitve človeštva. Spust v predpekel je pri
Rupniku najbolj pogost motiv vstajenja, pri katerem se opira tudi na poročila Efrema
Sirskega s podrobnim opisom predpekla. Kot sem že omenila, je pater pri svojih
ikonografskih motivih pozoren tudi na barve, uporabljene za posamezne figure. Večinoma se
drži tradicionalnih zapovedanih barv, kot je navada pri ikonskem slikarstvu, torej Kristus v
belem, Eva v rdečem in Adam v sivomodrem oblačilu. Prizora običajno ne vključi v
arhitekturo, temveč ga poda pred določeno simbolično shemo, kot je ribje žrelo ali
zatemnjena luč.65
Posebna zanimivost Rupnikovih mozaikov je ponavljajoča se prisotnost določenih
svetnikov, po pričakovanju predvsem z vzhoda. Morda manj pričakovano pa se pogosto
pojavlja Marija Magdalena – ikonografski simbol zvestobe Kristusu, saj mu je sledila vse do
smrti na Kalvarijo in groba. V krščanski zgodovini je upodobitev Marije Magdalene ob
Kristusu problematična: ožigosana za skesano grešnico je večinoma upodobljena samostojno
ali le klečeč pred Kristusom. Papež Gregor I. jo je že okrog leta 600 razglasil za veliko
grešnico. V sodobni kulturi je Marija Magdalena stopila iz ozadja in dobila vidno mesto ob
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Kristusu, kot da je enaka najpomembnejšim apostolom.66
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7.

Doba papeža Janeza Pavla II. in njegov vpliv

Papež Janez Pavel II., izvoljen leta 1978, je najbolj zaznamoval cerkveno politiko s konca 20.
in z začetka 21. stoletja. Kot zagovornik izrazito liberalne politike je omogočil zanimanje za
druge teologije in umetniške tendence znotraj katoliške cerkve. Po Rupnikovem mnenju je
bila papeževa nacionalna pripadnost med ključnimi razlogi za večje premike znotraj cerkve.
Janez Pavel II. je bil namreč Poljak in prvi neitalijanski papež za Hadrijanom VI. na začetku
16. stoletja.67 Dosegel je izjemno popularnost. V poletnih mesecih 1994 so prodali rekordnih
dva milijona izvodov Novega katekizma katoliške cerkve. Papeževe knjige so čez noč postale
uspešnice tudi v ZDA in drugod. Rimska L'Unita, dnevnik komunistične stranke (zdaj
poznane kot demokratične levičarske stranke), se je pridružila temu valu, ko je konec leta
1994 začela objavljati prvih šest knjig nove zaveze.68
Kako uspešna in močna je rimskokatoliška cerkev pod vodstvom Janeza Pavla II. v
odnosu do vernikov in drugih velikih verstev, se je kazalo tudi v papeževem suverenem
javnem nastopanju in stikih z javnostjo. Enako suvereno je zahteval tudi izdelavo mozaika v
kapeli Redemptoris Mater, četudi se je zavedal, da lahko katoliška javnost mozaik v
apostolski dvorani sprejme z zadržki – tudi zato, ker takšnega naročila pred tem ni dobil še
noben Slovan, hkrati pa gre za prvo mozaično kapelo v apostolski palači. A papež je trdno
stal za svojo idejo, in Rupnik je, kot pravi, pri njem zaznal nekakšen misticizem, saj se je
večkrat navezoval tudi na teološke mislece iz Ukrajine in Rusije, recimo Solovjeva in
Berdjajeva.69
O Janezu Pavlu II. in njegovem papeževanju se veliko razpravlja, največ pa o
protislovju med njegovim teološkim konservativizmom in odločno predanostjo napredni
politiki družbene pravičnosti, ki jo je bilo čutiti znotraj cerkve. Zanj osebno je bilo največje
razočaranje neuspeh ekumenskih prizadevanj za zbliževanje krščanskih cerkva. Zavzemal se
je za združitev načel zahodne rimske cerkve in pravoslavne cerkve vzhodnih obredov
(odcepila se je leta 1054 s cerkvenim razkolom), evangeličanske cerkve (po 16. stoletju z
reformacijo) ter drugih krščanskih cerkva, ki so se osamosvojile že pred več kot 1500 leti
(npr. asirska cerkev na vzhodu).70 Papež seveda ni pričakoval, da se bodo pridružile rimski
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skupnosti, a zlasti od 2. vatikanskega koncila naprej si je prizadeval za večjo edinost in
dialog. Krščanska edinost je eno najtežje rešljivih in najobčutljivejših verskih vprašanj.
Navkljub dobronamernosti številnih voditeljev posameznih cerkva vzbuja pri vseh vpletenih
straneh globoko nezaupanje in veliko napetosti. Tako ne preseneča, da je Janez Pavel II. v
svojem papeževanju mogel doseči zelo malo.
Čeprav je moskovski in vseruski patriarh Aleksej II. zavrnil vabilo na versko srečanje
v Rimu leta 1992, je Janez Pavel II. vztrajal pri približevanju ruski cerkvi in z njegovo trajno
podporo je tudi center Aletti s svojimi dejavnostmi spodbujal povezovanje zahoda z vzhodno
Evropo in vzhodno cerkvijo. Med drugim je papež leta 1994 v Rimu sklical seminar s
temama: približevanje katoliške cerkve vzhodni ter pravoslavna dogmatika, ki so ga pripravili
jezuiti iz centra Aletti na čelu s Tomášom Špidlíkom, Petrom Hansom Kolvenbachom in z
Markom Rupnikom. Kasneje, leta 1995, je papež napisal apostolsko pismo Luč z vzhoda
(Orientale Lumen), s katerim je želel poudariti in braniti pomen vzhodnega izročila za
celotno cerkev. Zahodne katoličane v pismu vabi, naj v polnosti spoznajo zaklade vzhodne
cerkvene dogmatike.71
7.1. Povezovanje vzhoda in zahoda z mozaiki Marka Rupnika
Eden od momentov papeževega očitnega interesa in politike združevanja vzhodne in zahodne
cerkve je bilo naročilo danes že znamenitih Rupnikovih mozaikov. Kot pravi avtor, sprva ni
želel izdelati mozaika, niti se ni imel za mozaicista. Ideja o mozaiku za kapelo Redemptoris
Mater (prej kapelo sv. Matilde) je torej povsem papeževa.
Janez Pavel II. je želel s kapelo javno pokazati svojo izrazito naklonjenost dialogu
krščanskih cerkva in približevanje pravoslavni dogmatiki; mozaik je tako umetnina, ki ima
tudi politično in dokumentarno vrednost. Je viden pečat o delu in trudu Janeza Pavla II. za
spravo z vzhodno cerkvijo. Z združevanjem bizantinskih, staroasirskih, katoliških in
pravoslavnih segmentov vizualizira papeževo idealno sožitje, za katerega si je prizadeval v
praksi. Janez Pavel II. je užival izjemno podporo javnosti, zato se kritike in zavrnitve te
svojstvene umetnine ni bal. Zavedal se je, da bo realizacija njegovega naročila slej kot prej
široko sprejeta.72
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Vse dotlej so bili mozaiki v Vatikanu vidno bolj naslonjeni na starorimske kot
bizantinske. Od cerkvenega razkola leta 1054 naprej so se vzhodni svetniki redko pojavljali,
in še to neizpostavljeno. Tokrat je papeževa osebna kapela prvič polna podob apostolov in
svetnikov vzhodne cerkve, združenih z elementi rimskokatoliške.73 Mozaiki slogovno in
ikonografsko tako povsem sovpadajo s težnjami Janeza Pavla II.
V svoje mozaike je Rupnik odtlej, tudi kot strokovnjak za vzhodno teologijo, simbolno
učinkovito vnašal vse elemente, za katere si je papež prizadeval med vzpostavljanjem
odnosov z vzhodom in s pravoslavno cerkvijo. Rad in pogosto se je naslonil na dela Efrema
Sirskega, dotaknil se je celo judovske problematike in v svoje mozaike vključil judinjo Edith
Stein, mučenico, umrlo v Auschwitzu.74
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8.

Sodelovanje papežev s centrom Aletti

Papeštvo je ena najstarejših in najtrajnejših institucij na svetu. Obstaja že skoraj dve tisočletji.
Preživelo je vojvodstva, kraljestva in cesarstva, ki so ga hotela zasenčiti in si papeže pokoriti.
Kot verska služba, ki izvaja tudi posvetno oblast, je papeštvo enkraten pojav v evropski
zgodovini.75
Cerkvena politika se v 20. stoletju bistveno bolj odpre do drugih, tudi neevropskih
kultur, kar je najbrž prvenstveno posledica širitve cerkve v države tretjega sveta in Bližnjega
vzhoda. Vsekakor pa imajo velik vpliv na razvoj cerkvene umetnosti papeži., ki celo ne
prihajajo več le iz Evrope. Njihova politična naklonjenost oz. nenaklonjenost se močno
odraža tudi v umetnosti in predvsem v velikih papeških naročilih, katerih rezultat so lahko
ikonične umetnine.
V svojem Pismu umetnikom papež Janez Pavel II eksplicitno poudari pomanjkanje
dialoga med sodobno umetnostjo in sodobnim krščanstvom ter veliko potrebo, da le-ta oživi
(»nova zaveza z umetniki«).76 Združitev vzhodne in zahodne cerkve želi tudi v umetnosti, ki
naj bo bolj populistično in historistično naravnana, navdihuje pa naj se v tradiciji. Umetnost,
ki jo je Janez Pavel II. želel vključiti v cerkev in prepoznal v delih Marka Rupnika, je
preprosta. Duhovne umetnine bi morale delovati na človeka tako, da bi jih razumel tudi
»sleherni divjak«, ki je na lepem izvedel za temeljni del krščanskega izročila.77
Poslanstvo Janeza Pavla II. je papež Benedikt XVI., ki ga je leta 2005 nasledil, sicer
nadaljeval, a kot konservativno naravnan teolog ostal zvest svoji tradicionalistični doktrini.
Do ekumene in edinosti je bil bolj distanciran zavedajoč se, da je model edinosti in sprave
krščanskih cerkva veliko in težko vprašanje, ki potrebuje čas.78 Nadaljeval je prizadevanja za
vzpostavitev dialoga z drugimi veroizpovedmi, a bil pri tem včasih napačno razumljen.79 Na
umetnost je gledal precej drugače od predhodnika. Videl jo je bolj kot lepoto, ki naj častilce
popelje do globljega razumevanja svetega.80 Kljub temu je, kot predhodnik, pri Rupniku leta
2009 naročil mozaik za priljubljeni romarski kraj San Giovanni Rotondo in ga še istega leta
tudi blagoslovil z nagovorom: »Poleg tega, da gre za izjemno lepoto, je mozaik tudi lekcija iz
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teologije.«81 Papež Benedikt XIV. je Rupnikove mozaike zaznaval bolj v estetski in teološki
luči in ne toliko kot simbol ekumene. Ker pa se je zavedal pomena ekumenističnih teženj
znotraj cerkve, je v nagovoru ob 90-letnici kardinala Špidlíka poudaril, da »to malo duhovno
potomstvo« žanje Špidlíkov nauk in ga preko umetnosti oplaja.82
Leta 2013 je Benedikt XIV. odstopil in nasledil ga je Jorge Bergoglio iz Argentine
pod imenom Frančišek. Postal je prvi neevropski papež novega veka, znan predvsem po
preprostem in ponižnem pontifikatu, ki za naslednike svetega Petra ni običajen.83 Tako kot
pater Rupnik tudi papež Frančišek prihaja iz vrst jezuitov. Rupnik je mnenja, da se je s
Frančiškom začela druga faza razumevanja in uresničitve sklepov 2. vatikanskega koncila, ki
naj še ne bi bili uresničeni. Kot vodilo krščanskim umetnikom pri iskanju poti med resnico in
lepoto, je leta 2015 papež Frančišek izdal celo knjigo Moja misel o umetnosti.84 Nadaljuje
tudi tradicijo ekumenskih srečanj, ki jih je osnoval papež Janez Pavel II. Leta 2016 je bil
Marko Rupnik eden od enajstih teologov, ki jih je Vatikan izbral, da napišejo knjigo o smeri
cerkve pod vodstvom papeža Frančiška.85
Papežu Frančišku in Marku Rupniku je skupna misel, da ne živimo v dobi sprememb,
ampak v spremembi dobe.86 Njuna teološka dogmatika ostaja navezana na papeža Janeza
Pavla II., vendar s pogledom v novo dobo in v luči nove evangelizacije. Za razliko od
predhodnikov papež Frančišek ni prvenstveno teolog in zelo zaupa pridigi. Center Aletti z
njegovo podporo nadaljuje svoje poslanstvo in ob 20-letnici duhovnega ateljeja je v kapeli
Redemptoris Mater daroval mašo, ki je homiljo končala s pravoslavno molitvijo. Sodelovanje
papeža Frančiška in centra Aletti z Markom Rupnikom na čelu ostaja tesno. Ob povsem
nepričakovani razglasitvi svetega leta87 papeža Frančiška leta 2015 je pater Rupnik za
dogodek izdelal logotip: stilizacijo vstalega Kristusa, ki se mogočno spušča v predpekel.
Rupnikovi mozaiki ikonografsko odražajo dobo posameznega papeža: pod Janezom
Pavlom II. so bile v ospredju figure, značilne za vzhodno cerkev, v naročilih Frančiška pa se
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pojavi več elementov v luči nove evangelizacije88, ki je zaznamovana predvsem z novo
zavezo in izbrano starokrščansko ikonografijo. Po besedah patra Rupnika nas nova
evangelizacija iz napak skozi zgodovino uči, kako spremeniti miselnost in nadaljevati
drugače.89 Ne glede na teološko usmerjenost ali politiko papežev, pa Rupnik ohranja svoja
specifična zanimanja za simboliko.
Marko Rupnik s centrom Aletti tako že več kot dvajset let uspešno ostaja umetnik
papežev. Morda tudi zato, ker so se njegova dela izkazala kot všečna umetnost in jih
katoliška javnost vselej sprejema navdušeno, odprtih rok.
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9.

Delovanje po uspehu kapele Redemptoris Mater

Kot sem že omenila, je po Rupniku za njegovo nadaljnjo umetniško pot ključno naročilo
papeža Janeza Pavla II. za osebno kapelo Redemptoris Mater v Vatikanu. Po tej realizaciji
postane pater izredno zaželen mozaicist in skupaj s sodelavci iz centra Aletti opremi številne
sakralne objekte po vseh celinah.
Veliko ljudi tako znotraj kot zunaj rimskokatoliške cerkve je sledilo papeževi ideji o
približevanju zahodne in vzhodne cerkve. Kot pojasnjuje pater, se je velikokrat zgodilo, da so
po srečanjih dostojanstvenikov vzhodne in zahodne cerkve v spomin na dogodek naročili
mozaike v centru Aletti. Zame zelo očiten primer je kapela Bogoslovnega semenišča v
Mariboru, kjer so večkrat gostili simpozije pravoslavne in katoliške cerkve in temu v čast
naročili umetnino, ki predstavlja njuno simbiozo. Podobno je Rupnik leta 2007 v francoskem
Lurdu dobil naročilo za izdelavo mozaikov na cerkvi sv. Rožnega venca, ki naj bi v sklopu
treh osrednjih lurdskih cerkva zaradi sloga in številnih mozaikov v notranjosti veljala med
verniki za »bizantinsko.«90 Naročila so se sprva širila po zahodni Evropi, kmalu tudi po
vzhodni Evropi in Bližnjem vzhodu. Velika dela, kot so mozaiki v Lurdu in Fatimi (mesti
imata skupaj več kot 11 milijonov romarjev letno), so privabila tudi profana naročila, ki pa
jih umetnik praviloma zavrača.
Prva naročila mozaikov so do Rupnika prišla preko znancev, ali kot pravi »»znancev
znancev«, večinoma iz Rima in Slovenije. Pred tem kot akademski slikar ni dobival nekih
večjih naročil. Večinoma je deloval v okviru jezuitov in akademije. Do res bistvenih
premikov je prišlo šele po javni izpostavitvi v Vatikanu ter širjenju ideoloških misli Janeza
Pavla II. Pri razlogih za naročila Rupnikovih mozaikov zelo izstopata dve vrsti naročnikov.
Že od vsega začetka so zelo prisotni naročniki, ki so se opirali na duhovno spravo Janeza
Pavla II. in širili njegove ideje. S širitvijo kroga naročnikov Rupnikovih mozaikov se tako širi
tudi ideologija papeža Janeza Pavla II. Leta 2011 je vrata odprlo Nacionalno svetišče Janeza
Pavla II. v Washingtonu, ki ga je v celoti opremil Marko Rupnik91 in je bilo prav tako projekt
Janeza Pavla II. – namenjeno naj bi bilo izobraževanju in mednarodnemu spoznavanju kultur.
Gre za ameriško obliko centra Aletti, ki gosti številne mednarodne simpozije na temo
zbliževanja vzhodne in zahodne cerkve. Ken Balbuena, predstavnik Centra Janeza Pavla II. v
Washingtonu, je v intervjuju denimo večkrat poudaril naklonjenost tej miselnosti, utelešeni v
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umetnosti. V okviru centra organizirajo tudi romanja po središčih s sorodno teološko vsebino
in obisk krajev, kjer si je mogoče ogledati Rupnikove mozaike, recimo Lurd.92
Dobro opazni so tudi naročniki, ki se odzovejo na všečnost, priljudnost mozaikov in se
(verjetno) zavedajo njihove širše, tudi turistične privlačnosti. Za primer lahko vzamemo
kapelo Marije Pomagaj v dolini Tamar, za katero so bili izdelani mozaiki leta 2002. Podobno
tudi cerkev sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju pri Vipavi od obnove leta 2013, ko so v
prezbiterij vključili večji mozaik Marka Rupnika, opaža bistveno povišan obisk, tako
vernikov kot tudi poznavalcev umetnosti, po besedah tamkajšnjega duhovnika Janeza
Kržišnika pa je vse več italijanskih obiskovalcev. Mozaik je vključen v več turističnih
programov iz okolice, ki vodijo turiste po Vipavi in širši Primorski.93 Primer v skromnejšem
obsegu spominja na trend krščanskih destinacij po svetu, ki po zaslugi znamenitih umetnin iz
romarskih prehajajo v turistična središča.
V intervjujih s slovenskimi naročniki sem večkrat zasledila odgovor, da jim je bilo pri
naročanju umetnin pomembno tudi to, da je avtor Slovenec. Prav tako jih je večina dobro
poznala Marka Rupnika kot teologa. Vsem intervjuvanim je skupno, da so pri naročilu
povsem zaupali patru Rupniku glede duhovno-teološke oz. ikonografske zasnove, saj so
vedeli, da je umetnik zelo premišljen.94 Večini naročnikov je bila bistveno bolj pomembna
sporočilnost mozaikov kot pa njihova estetska vloga.
Rupnik redkokdaj sprejme zasebno naročilo. Izdelal je denimo mozaik za zgodovinarja
dr. Jožeta Pirjevca v njegovem atriju v Trstu. Kot navaja, gre večinoma za prijateljska
naročila. Ob razmišljanju, zakaj je investitor Mons d. o. o. v Vili Urbana (arhitekt Boris
Podrecca) želel prav Rupnikove mozaike, se mi zdi možen odgovor, da gre za povsem
poslovno odločitev, saj so nepremičnine s pridihom umetnosti dolgoročno donosna naložba in
višajo vrednost stanovanj. Očitno so mozaiki postali prepoznavna znamka, ki dosega
določeno ekonomsko vrednost tudi zunaj cerkve.
Uspehu Rupnikove umetnosti znotraj cerkvenega sistema je močno botrovala neke vrste
popularnost njegovih del, o čemer pa umetnik ne govori rad oz. to vsaj opiše z drugimi
besedami. Tudi tu bi bilo mogoče najti vzporednico s splošnim institucionalnim umetnostnim
sistemom, ki deluje po podobnem principu – veliko umetniško ime in populistični pristop

92

Glej prilogo: Intervju s Kenom Balbueno. Cf. Stanislaw DZIWISZ, The Legacy of John Paul II., Columbia
Magazine, 5, 2016, pp. 28–30.
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Glej prilogo: Intervju z Janezom Kržišnikom.
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Rupnik se dejansko po potrebi posvetuje s sodelavci mozaicisti in teologi. Velikokrat se obrača po pomoč
celo k strokovnjakom za vzhodno kulturo in pravoslavnim teologom RUPNIK 1998, p. 121.
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privabljata občinstvo.95 Zanimivo je, da se ob odprtju Rupnikovega mozaika, podobno kot ob
velikih profanih naročilih ali razstavah, za javnost običajno izda (krajši) katalog ali zloženka,
kjer sta običajno podrobno razložena potek nastajanja mozaika in upodobljena ikonografija,
umetnik pa pripravi predstavitev oz. vodstvo za javnost.96 Gre za vzorec, ki se je ponavljal ob
večini izdelanih javnih mozaikov Marka Rupnika. Od odprtja dalje prevzame predstavljanje
mozaika in vodstva lokalni duhovnik oz. lokalna župnija.
Cerkev si pri širjenju svoje ideologije pomaga tudi z lastnimi knjižnimi založbami,
časopisi, revijami in radiem. Ni zanemarljivo dejstvo, da je Marko Rupnik priznan teolog in
pisec, ki si knjige pogosto opremlja z reprodukcijami svojih mozaikov.97 K prepoznavnosti je
v zadnjem desetletju pomembno pripomogel tudi internet. Spletne strani s krščanskimi
vsebinami so pogosto opremljene s slikovnim gradivom Marka Rupnika. Nenazadnje barvita,
estetsko lična in izrazno preprosta dela, ki jih izdeluje center Aletti, privabljajo in zadovoljijo
tudi preprostejšo oz. teološko nepodkovano publiko, ki na mozaike gleda predvsem z
estetskega vidika.
Mozaiki z značilno bizantinsko stilizacijo in pozlato so tako postali stalnica pri novih
naročilih, združevanje vzhodne in zahodne tradicije pa privlačen dodatek, ki se ga interpretira
celo kot kanček sodobnosti. Mozaiki so nekakšna prepoznavna uspešnica tržne znamke
Center Aletti, ki je kaj hitro osvojila italijanski in slovenski trg. Na italijanskem trgu je
najbolj odmevalo delo v Redemptoris Mater, ki so mu zelo hitro sledila naročila po
italijanskih cerkvah. Slovenski trg je pomembno naklonjen tudi avtorju kot Slovencu.
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»Vsako umetnostno področje ustvari svojo skrito (zgodovinsko, družbeno in empirično) strukturo, skozi
katero avtorji ustvarjajo svoje upodobitve in pustijo ‘pripovedovati svoje zgodbe’, ne da bi mogli bistveno
vplivati na način, kakšne oblike bodo na koncu imele njihove zgodbe. Avtor ali avtorica zato vedno ustvarja v
skupnosti, saj pogosto dela v nejasnem in globalnem dogovoru z bralci, naročniki, založniki in kritiki, v
dogovoru, ki je že oblikoval določeno število eksplicitnih in manj eksplicitnih predpostavk, s katerimi avtor
kroti brezoblični vsakdanji govor in mu nazadnje da obliko. Avtor ne ustvarja sam in zase, temveč vedno z
drugimi in za druge.« Maja BREZNIK, Splošni skepticizem v umetnosti, Ljubljana 2010, p. 77.
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Milček KOMELJ, Prostorje Ljubezni, Maribor 2002, pp. 61–62.
97
Npr. Brate Iščem, Boguljubove povesti, Pot novega človeka, Umetnost življenja, Rdeča na zlatem trgu in
druge. Podobno vidimo na spletnem mestu centra Aletti oz. njegove založbe Lipa, kjer je prodajni program
prežet z Rupnikovo umetnostjo. Cf.: http://www.lipaonline.org/index.php/libri.html [30. 5. 2019].
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10. Zaključek
Zaključno seminarsko nalogo naj sklenem z mislijo, da je Rupnikova umetnost znotraj
cerkvenega umetnostnega sistema veliko bolj skrbno načrtovana, kot sem sprva pričakovala.
Rupnikova umetnost, ki sem jo sprva razumela le kot estetsko všečno, se mi danes kaže kot
veliko več. Njena sistematična produkcija namreč strogo sledi političnim potrebam cerkve in
zdi se, da Marko Rupnik predstavlja ideal sodobnega cerkvenega umetnika, kar potrjujejo
tudi različne nagrade številnih krščanskih organizacij in institucij.
Cerkev je moderno umetnost sprejela z zadržkom in si kasneje izoblikovala svoj
model sodobne umetnosti, katere del je tudi Marko Rupnik. Nova ideologija papeža Janeza
Pavla II. je zaznamovala tako cerkveno politiko in teologijo kakor tudi umetnost. Papež je
zaznal umetnost kot pomemben medij za širjenje svojih idej in svojo vizijo povezovanja
rimskokatoliške cerkve z vzhodnimi cerkvami je na likovnem področju prenesel na
slovenskega umetnika. Vključitev v papeževo zgodbo je Marku Rupniku omogočila
umetniški preboj v ospredje in uspešno kariero. Rupnik je še danes uspešen izvrševalec
papeških cerkvenih politik tako v vsebinskem kakor tudi v političnem smislu – njegove
umetnine lahko cerkev učinkovito uporablja kot pripomoček pri reševanju določenih
problematik, povezanih z razvojem in modernizacijo. Rupnikov pristop k umetnosti se
izkazuje za zelo praktičnega in morda politiko, podobno tisti Janeza Pavla II., prav zaradi
sožitja z njegovo umetnostjo nadaljujeta Benedikt XIV. in Frančišek. Dejstvo, da je kariera
Marka Rupnika vzcvetela v dokaj kratkem času, bi lahko pripisali tudi ljudski naklonjenosti
Janezu Pavlu II. in njegovi »populistični«, liberalno usmerjeni politiki. Umetnik je na
papeževo željo začel ustvarjati mozaike, ti pa so kmalu postali veliko več kot samo
vizualizirana težnja po združevanju in približevanju vzhodu; postali so prepoznavna znamka
centra Aletti, vedno bolj iskana tudi zunaj cerkvenih krogov.
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13. Priloga
Priloženih je pet intervjujev, enega sem opravila z umetnikom, ostale štiri z naročniki
njegovih del: Janezom Kržišnikom, Marjanom Turnškom, Slavkom Jamnikom in Kenom
Balbueno. Nastajali so od junija do septembra 2018. Vsebina zastavljenih vprašanj
naročnikom je bila v osnovi skoraj enaka. Vsi pogovori so bili posneti v živo, zapisani in
avtorizirani. Večkrat je prišlo do bolj odprte, spontane komunikacije, zato so se nekatera
vprašanja porodila spotoma.
Vsem intervjuvancem se zahvaljujem za sodelovanje. K moji zaključni seminarski
nalogi niso prispevali le zanimivih odgovorov, ampak so me tudi usmerjali in svetovali pri
izbiri literature in raziskovanju.
13. 1. Intervju z Markom Rupnikom
Z umetnikom Markom Rupnikom sem se pogovarjala 20. 6. 2018 pri Svetem Duhu v Škofji
Loki med enim od njegovih redkih obiskov Slovenije. Za intervju sem se dogovorila z
njegovo osebno pomočnico Marino Štremfelj. Umetnik je bil moji raziskovalni nalogi zelo
naklonjen, vzel si je uro časa in odgovoril na vsako zastavljeno vprašanje. V sproščenem
pogovoru se mi je porodilo veliko podvprašanj. Gospod Rupnik mi je pred intervjujem v
preučevanje svetoval nekaj svojih knjig in že obstoječih intervjujev z Natašo Govekar, ki so
mi bili kasneje v veliko pomoč. Področja mojih vprašanj so bila zelo različna, dotaknila sem
se tako njegove življenjske zgodbe kot tudi cerkvene politike in njegovega odnosa s papežem
Janezom Pavlom II.
Katja Možina: Kdaj menite, da se je začela vaša umetniška pot z mozaiki strmo
vzpenjati?
Marko Rupnik: Težko definiram čas ali moment, ko se nekakšen tak proces začne vzpenjati.
Mozaike sem začel izdelovati, ko me je papež Janez Pavel II. vprašal, ali bi bil pripravljen
narediti kapelo z mozaiki. Pred tem se z njimi pravzaprav nisem ukvarjal, a je bila moja
umetnost že na akademiji in po njej zelo materialna, kar je papež takrat hitro uvidel. Sem pa
že takrat zaznal, da se bo nekaj odprlo. Sprva sem mu celo rekel, da mozaika tukaj nima
smisla delati. V kompromisu sem mu povedal, da moj mozaik ne bo tak, kot ga je cerkev
vajena; nastal bo pod vplivi več dob, vse od rimske in do vplivov avantgard 20. stoletja. V
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mozaik sem želel priliti tudi materialno surovost, kar je bilo papežu Janezu Pavlu II. izjemno
všeč. Tako se je pravzaprav začela pot mojih mozaikov.
Kako vas je papež Janez Pavel II. povabil k sodelovanju oz. od kod mu je bilo poznano
vaše delo?
Papež je bil izjemno naklonjen našim teološko-filozofskim seminarjem, ki smo jih na čelu s
Tomášem Špidlíkom in takratnim prvim jezuitom Petrom Hansom Kolvenbachom več let
organizirali v Rimu. Podpiral je naše sodelovanje z vzhodno cerkvijo. Tako smo zanj leta
1994 organizirali tudi seminar o pravoslavni dogmatiki. Tam smo s papežem vzpostavili zelo
lep odnos. Ob papeževem blagoslovu našega centra sem mu poklonil mojo sliko ter mu za
božič nekaj mesecev kasneje poslal voščilnico, za katero zares nisem pričakoval, da jo bo
prebral. V njej sem mu omenil tudi, da smo v centru odprli atelje duhovne umetnosti. 23.
januarja 1996 nas je papež povabil na kosilo, da se nam zahvali za vodenje seminarjev v
preteklih dveh letih. Takrat mi je omenil, da je prebral mojo božično voščilnico, ter me
vprašal, ali bi si bil po kosilu pripravljen ogledati Redemptoris mater. Tako se je začelo. Na
nek način je bil to le splet naključij. Res nisem pričakoval, da je papež odpiral vse ali pa vsaj
večino prejetih voščil.
Je imel Janez Pavel II. kakšne posebne zahteve glede ikonografije v kapeli ali je
oblikovanje povsem prepustil vam?
Papež je duhovno-teološko zelo dobro poznal patra Tomáša Špidlíka, za katerega je vedel, da
je bil tudi moja velika opora. Seznanjen je bil tudi z mojim preteklim delom, tako da nam je
na nek način povsem zaupal in se v naše delo ni prav nič »vtikal«. Vse, kar je želel, je bil
mozaik. Ko sem mu razložil, da bo videti mozaična kapela med ostalimi poslikavami, ki
predstavljajo vrhunce renesančne in baročne umetnosti, kot nekakšna revolucija in da bomo
kritizirani, mi je odgovoril: »Pa naredite to revolucijo.« Papež je želel, da se v tem prostoru
srečata vzhodna in zahodna apostolska tradicija ter da postane prostor sprave.
Bi lahko rekli, da je na papeževo naklonjenost spravi vzhodne in zahodne cerkve
vplivala njegova nacionalna identiteta? Bil je Poljak oz. prvi slovanski papež po skoraj
tristo letih.
Papež Janez Pavel II. ni bil najbolj tipičen Poljak, niti tipičen papež. Menim, da je bil
neposreden povod za papeževo naklonjenost vzhodni cerkvi prav pater Špidlík, ki je leta
1994 za rimsko kurijo organiziral duhovne vaje, kjer se je papež zelo navdušil nad
povezovanjem vzhoda in zahoda. To si upam trditi, saj je po tem papež večkrat citiral
Vječeslava Ivanoviča Ivanova, ruskega pesnika, ki pravi, da mora cerkev začeti dihati z
obema deloma pljuč. To frazo je potem Karel Wojtyła večkrat uporabljal. Zanj osebno je bila
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to najpomembnejša naloga, ki si jo je zadal ob začetku svojega papeževanja. Želja po
povezovanju – tako političnem kot duhovnem – se mu je zdela ključnega pomena za, kot je
sam rekel, »evropsko sintezo«. Večji povod za intenzivno zanimanje za vzhodno cerkev je bil
padec železne zavese, ki je odprl območje tudi njegovi rodni Poljski.
Kot vašega duhovnega očeta ste večkrat omenili Tomáša Špidlíka. Je s svojo teologijo in
filozofijo vplival tudi na vaše umetniško delo?
Seveda je vplival in tudi danes lahko da še vpliva. Tomáš Špidlík je bil dolga leta pomembna
oseba za moj študij in tudi za oblikovanje moje osebnosti na področju umetnosti. Menim, da
vsaka oseba, ki vstopi v naše življenje, na nas kanček vpliva. Gotovo pa me je zelo dobro
razumel kot mladega slikarja in zelo hitro uvidel, da je moja umetnost močno naslonjena na
Rusijo. Sčasoma me je spoznaval z veliki poznavalci ruske umetnosti in ruske cerkve. Skupaj
sva se veliko posvečala raziskovanju simbola. Pa ne le simbola, kot ga razume umetnost 20.
stoletja, temveč tudi starokrščanskih simbolov, ki so se razvili v sirski cerkvi. Od takrat
naprej se tudi sam že vse življenje ukvarjam s simbolom.
Bi lahko trdili, da se je vaša umetniška pot odprla s papeževim velikim naročilom za
Redemptoris Mater?
Seveda, to bi si upal trditi. Stvari so se potem sicer nadaljevale po manjših korakih, kot bi
pričakovali. Pomembna so bila predvsem tista prva naročila v posameznih državah. V
Franciji smo, potem ko smo se prvič pojavili, dobili še nekaj naročil. Enako je bilo tudi v
drugih državah. Po odprtju kapele Redemptoris Mater v Vatikanu smo dobili veliko naročil
predvsem v Rimu, kjer so v nadaljnjih letih izdelali več mozaikov, med drugim na glavni
železniški postaji, v zavetišču za brezdomce ter v več večjih cerkvah. So pa velika dela
ključnega pomena za predstavitev javnosti. Izpostavil bi deli v Fatimi in Lurdu, kjer je obisk
vernikov zares visok. Ta dela bi lahko označil za nekakšno prelomnico. Koraki so vseeno
majhni tudi danes, saj nisem nikoli želel povečati ateljeja. Vseskozi imam enako število
sodelavcev – 11 ljudi, vključno z mano. Vodim tudi šolo, tako da naša skupina velikokrat
vključuje študente.
Kdo so bili vaši prvi naročniki in kako so prišli do vas?
Prvi naročniki so bili večinoma znanci ali pa nekakšni »znanci znancev« iz Rima. Velikokrat
sem pripravljal razne seminarje, duhovne obnove, verska srečanja in nemalokrat se je
zgodilo, da sem potem dobil tudi naročilo za izdelavo mozaika. Tako se je recimo zgodilo z
izdelavo svetih vrat v razdeljevalnici hrane Karitas v Rimu. Nekaj prvih mozaikov za
dobrodelne ustanove smo sprva podarili; zanje torej nismo prejeli plačila. Sicer pa se je krog
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naročnikov in poznavalcev vedno bolj širil in pričela so prihajati celo naročila velikih
italijanskih in francoskih hotelirjev ter gradbenikov, a jih do danes še nisem sprejel.
Izdelujete tudi dela profanega značaja? Vaše edino večje tovrstno delo je mozaik na
stavbi Prešernove družbe v Ljubljani ...
Načeloma del profanega značaja ne izdelujem, saj to ni namen mojega ateljeja in moje
umetnosti, ki je nastala s povsem drugačnimi razlogi. Tudi delo v Ljubljani ni povsem
profano, sem pa združil Prešernova Krst pri Savici in Neiztrohnjeno srce s krščansko
tematiko. Čeprav ni del krščanske stavbe, za njim stoji močna teološka podlaga, združena s
slovensko nacionalno noto, kar mi je bilo v veliko veselje. Naročnik je bil znanec iz mojega
rojstnega kraja, pisatelj Ivan Bizjak. Poiskal me je takoj za tem, ko smo dokončali delo v
Redemptoris Mater, in me prosil, naj mu pomagam pri oblikovanju fasade na stavbi
Prešernove družbe. S podobnimi razlogi sem izdelal tudi mozaik za Vilo Urbano v Ljubljani.
Velikokrat dobivate ponudbe za profana naročila?
Ja, dobivamo veliko ponudb, pravzaprav celo več kot za cerkev, predvsem za razne vhode v
stolpnice. Veliko je tudi ponudb raznih hotelirjev in bančnikov, vendar doslej še nisem
sprejel nobene.
Center Aletti deluje v Rimu. Kako to, da ste se odločili odpreti podružnico v Olomucu
na Češkem?
Odločitev je padla ob srečanju jezuitskega vrha, saj v Olomucu domuje veliko teologov iz
Rusije in Ukrajine, tako da gre za dokaj logično potezo. Atelje duhovne umetnosti ima več
podružnic po svetu. Večinoma so plod naših študentov, ki prihajajo iz različnih koncev. Tako
imamo sedaj podružnice v Mehiki, Romuniji, Ukrajini in drugod.
Cerkev je v svoji bogati zgodovini razvila svojevrsten cerkveni sistem, ki je precej
močna paralela splošnemu institucionalnemu umetnostnemu sistemu. Kako ga vi
razumete oz. ali se zavedate, da ste del tega sistema?
Seveda sem del tega sistema, a moram priznati, da ta sistem zelo šepa.
Zakaj?
Umetnost, ki nastaja znotraj, kot vi pravite »cerkvenega sistema«, zajema umetnike, ki
ustvarjajo tako galerijsko kot tudi cerkveno umetnost, ta pa posledično ni primerno
zastopana. Umetnik še vedno velikokrat deluje kot obrtnik. Umetnost, ki nastane sama po
sebi, ki se rodi z namenom obeleževanja, simboliziranja boga – kot npr. poslikave v
katakombah –, nastaja drugače kot estetsko povsem perfekcionistična umetnost, ki je
namenjena prikazovanju veličastnosti cerkve kot institucije in ne veličastnosti boga ter
njegove prisotnosti. V vzhodni cerkvi me impresionira nastop cerkve, ki umetnikom poudarja
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razlike med duhovno umetniško in estetsko umetniško govorico. Ni bistvenega poudarka na
tehniki, na barvah, na detajlih … Želi pa umetnika usmeriti na pot, ki nima zveze s
slogovnimi smernicami. Za religiozno umetnost se mi ne zdi primerno poudarjati individuum
umetnika, ki je še danes na žalost močno prisoten. Ker pa vi pišete o mojem uspehu, na
katerega imava sicer malo drugačen pogled, bi lahko trdil, da je bilo naročilo Janeza Pavla II.
ključnega pomena za moje nadaljnje delovanje v umetnosti znotraj cerkve. Usmeril me je tudi
v mozaično umetnost, in ko je svojo duhovno teologijo širil po svetu, so se z njo širili tudi
naši mozaiki.
13.2. Intervjuji z naročniki
13.2.1. Intervju s škofom dr. Marjanom Turnškom

Intervju z msgr. Marjanom Turnškom sem imela 28. 6. 2018 v Lenartu, v domu za starejše
občane. Na Turnškovo željo je bil najin pogovor krajši. Škof Marjan Turnšek je leta 2001 v
Mariboru naročil enega od prvih Rupnikovih mozaikov v Sloveniji.
Katja Možina: Kaj je bil poglaviten razlog za odločitev Mariborske nadškofije, da ima v
kapeli Bogoslovnega semenišča prav mozaike Marka Rupnika?
Marjan Turnšek: Marka Rupnika smo želeli imeti iz več razlogov. Zagotovo nam je veliko
pomenilo, da je oblikoval oz. postavljal vatikansko kapelo Redemptoris Mater po papeževem
naročilu. Kapela je veljala za delo desetletja in njegova umetnost nas je pritegnila. Najbolj
pomembna je bila duhovno-teološka misel povezovanja vzhodne in zahodne cerkve. Maribor
namreč že od nekdaj velja za mesto, ki povezuje vzhod in zahod. Gosti številne simpozije
pravoslavne in katoliške cerkve. Center Aletti s patrom Rupnikom na čelu pa je praktično
»idejni vodja« katoliškega povezovanja z vzhodno cerkvijo. Že njegova dela, ki močno
spominjajo na ikone, nakazujejo na krščansko duhovno povezanost. Semenišče pa je
bogoslovni prostor, za katerega smo želeli, da semeniščnike vedno znova opozori na
medsebojno povezanost kristjanov. Rupnikova dela so povsem bogoslovne narave, kar se
nam je zdelo kot nalašč za kapelo Bogoslovnega semenišča.
Kako ste se dogovorili oz. čigava je bila osnovna ideja ikonografskega programa?
Duhovno-teološki program smo oblikovali v sodelovanju s patrom, ki je na podlagi svojega
lastnega poznavanja Mariborske nadškofije in njene zgodovine pripravil nekaj predlogov, ki
smo jih nemudoma sprejeli.
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Kako dolgo ste čakali na patra Rupnika v Mariboru, da je prišel na prvi posvet in da je
delo steklo?
Naročilo in pogovori s patrom so sovpadali s prenovo kapele Bogoslovnega semenišča v letu
2001. Pater je 30. avgusta 2001 sprejel povabilo nadškofa Franca Krambergerja in skupaj s
tremi sodelavci že naslednji dan prispel v Maribor. Kapela je bila posvečena in odprta za
javnost čez približno dva meseca.

13.2.2. Intervju z Janezom Kržišnikom
Intervju z župnikom Janezom Kržišnikom sem naredila julija 2018, med obiskom vrhpoljske
cerkve v Vipavi, ki mi jo je pred intervjujem velikodušno razkazal. Pogovor sem zasnovala
na podobnih vprašanjih kot pri ostalih naročnikih Rupnikovih del.
Katja Možina: Zakaj ste se odločili, da želite imeti v cerkvi prav mozaično delo patra
Rupnika?
Janez Kržišnik: Na to vprašanje vam težko povsem korektno odgovorim, saj sem v župnijo
prišel komaj tri mesece pred prenovo in postavitvijo mozaika. Zanj se je pravzaprav odločil
moj predhodnik g. Jožko Berce, veliki poznavalec italijanske sodobne cerkvene umetnosti in
tudi Markov znanec iz sosednjega okraja. Oba z Markom sta bila privržena ideologiji
združevanja Evrope, kakršno je širil Karl Wojtyła (papež Janez Pavel II.). Je pa takrat na
odločitev vplivalo tudi Rupnikovo delo v Vatikanu. Večkrat je poudaril, da si želi del tega
tudi v naši župniji.
Kako je mozaik vplival na obisk cerkve v Vrhpolju?
Število naših vernikov iz Vrhpolja se ni spremenilo, se je pa izjemno povečal obisk tistih, ki
si želijo ogledati mozaik. Nedavno me je presenetilo, da v turistični program občine Vipava
ni vključena cerkev, temveč mozaik. V zadnjih letih beležimo tudi porast turističnih skupin,
predvsem iz sosednje Italije, ki pridejo v Vrhpolje prav zaradi mozaika – ta je postal prava
turistična atrakcija v Vipavi. Na to pred naročilom sicer nismo računali, a z veseljem
sprejmemo vse obiskovalce, ki želijo pobližje spoznati Oznanjenje.
Kako ste podali naročilo in koliko časa ste čakali?
Moj predhodnik se je s patrom o mozaiku pogovarjal kar dvanajst let, preden je prišlo do
konkretne izvedbe. Seveda smo pred tem obnovili celotno cerkev, zato ne morem točno reči,
koliko bi sicer čakali. Patru smo tudi pustili povsem proste roke. Tako je sam določil
duhovno-teološki program. Kar se duhovno-umetniške vizije tiče, smo mu popolnoma
zaupali.
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13.2.3. Intervju s Kenom Balbueno
Intervju s Kenom Balbueno iz centra Saint Paul II National Shrine (Nacionalno svetišče
Janeza Pavla II.) v Washingtonu sem izvedla preko aplikacije Skype. Po več klicih v oddelek
za stike z javnostjo so naju povezali 30. avgusta 2018. Pogovoru namenil skoraj 30 minut in
brez zadržkov odgovoril na vsa moja vprašanja. Intervju z njim se mi je zdel zelo pomemben,
saj deluje v Washingtonu in gleda na umetnika drugače kakor slovenski naročniki
Rupnikovih mozaikov. Hkrati pa gre tudi za eno izmed največjih naročil.
Katja Možina: Kje ste izvedeli za Marka Rupnika in njegova dela?
Ken Balbuena: Njegova dela smo spoznali v lurdski baziliki Marije Rožnega venca. Knights
of Columbus (Kolumbski vitezi, društvo katoliških podanikov, ki finančno podpirajo znanost
in umetnost znotraj katoliške cerkve v ZDA, izjemoma tudi drugod) so finančno podprli
obnovo katedrale v Lurdu in posledično mozaike Marka Rupnika. Naše društvo organizira
več romanj v omenjeno mesto, zato so nam Rupnikovi mozaiki dobro poznani. Pater je
kasneje naredil tudi nekaj del neposredno za nas, opremil je kapelo na sedežu društva v mestu
New Haven, v državi Connecticut.
Zakaj ste se odločili, da želite njegove mozaike?
Društvo je večkrat finančno podprlo več umetniških projektov papeža Janeza Pavla II. in
posledično njegovega najljubšega umetnika, Marka Rupnika.
Zakaj so ti mozaiki pomembni za vas?
Mozaiki so pomembni za nas, ker s pomočjo umetnosti oživljajo nauke našega zavetnika,
svetega Janeza Pavla II. V svojem pismu umetnikom je Janez Pavel II. zapisal: »Toda za vse,
vernike ali ne, naj se umetniška dela zgledujejo po svetem pismu.« Umetniško delo v naši
cerkvi poudarja lekcije Receptor hominis, prve okrožnice našega patrona. Umetniško delo v
naši kapeli upodablja svetopisemske odlomke, lekcije iz nove zaveze. Pater Rupnik je preko
umetnosti mozaike vezal na teološke nauke. En primer, ki ga z veseljem delim, so stebri
znotraj naše cerkve. Na površini imajo obraze različnih svetnikov, vrstni red svetnikov pa je
bil skrbno premišljen, saj delujejo v paru. Prvi steber je steber svetega Petra in je najbližje
oltarju ter na nasprotni strani svetega Pavla, ki gleda zbor. Svetniki se nadaljujejo kot
kronološki čas širjenja krščanstva do končnega stebra: sv Terezije iz Kalkute – svetnice
našega časa. Ko zapustimo cerkev, nas steber, mozaik in vrata opominjajo, da nas je Bog s
krstom poklical k evangelizaciji z našimi kolegi in drugod po svetu. To so ti skriti pomeni in
povezave mozaikov, ki nam res veliko pomenijo in jih zelo radi delimo z drugimi.
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13.2.4. Intervju s Slavkom Jamnikom
S Slavkom Jamnikom, naročnikom kapelice na Mali Ilovi Gori pri Grosuplju, sem se
pogovarjala septembra 2018 med ogledom omenjene kapelice. Kot naročnik se mi je zdel
izredno pomemben, saj jo šlo na tem mestu za zasebno naročilo sakralnega značaja.
Katja Možina: Zakaj ste želeli imeti v kapelici delo Marka Rupnika in kaj je vplivalo na
vašo odločitev?
Slavko Jamnik: Pri prenovi kapelice v središču vasi na Mali Ilovi Gori je sodelovala celotna
vas in bili smo si enotni, da želimo imeti mozaike patra Rupnika. Njegovo delo sem spremljal
že od vsega začetka, pravzaprav sem njegovo teološko delovanje poznal že pred njegovim
uspehom z mozaiki. Pater Rupnik je zame velik teolog in pomemben avtor na področju
povezovanja vzhoda in zahoda. Del te poti smo želeli biti tudi mi. Pater je zelo lično
oblikoval mozaik v moderno zasnovani kapelici, nad katero se sprva ni navduševalo »starejše
občinstvo« naše vasi, ki je bilo vajeno bolj baročno okrasnih form in ga je ta oblika malce
šokirala. Zdelo se mi je pomembno, da tudi v našo malo vas prinesemo nekaj modernejših
pridihov, ki še vseeno sledijo pomembnim teološkim dogmam.
Ste kapelico zasnovali sami ali prepustili delo umetniku?
Pater Rupnik je bil ob nastajanju kapelice pri nas le en dan, ko se je zasnovalo glavo in obliko
mozaika; vse ostalo so opravili njegovi sodelavci. Sam sem imel nekaj zamisli, vendar smo
oblikovanje kapelice popolnoma prepustili patru, ki je tudi izbral osrednji motiv. Menim, da
je kot strokovnjak vseeno najbolj primeren, da nam oblikuje kapelico – tako estetsko kot
motivno.

45

14. Seznam slikovnega gradiva
Slika 1: Marko Rupnik, Kozmično prebivališče I., 1980, mešana tehnika na juti. Last Ruggera
D'Eercola, fotografija: Giorgio Benni.
Vir: Barve sojnosti. Marko Ivan Rupnik, Ljubljana 2003, p. 52.
Slika 2: Marko Rupnik, Kristus v slavi in Spust v predpekel, 1999, mozaik, Kapela
Redemptoris Mater, Apostolska palača, Vatikan.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/redemptoris-mater [25. 4. 2019]
Slika 3: Marko Rupnik, Kristusov spust v predpekel, 1999, mozaik, Kapela Redemptoris
Mater, Apostolska palača, Vatikan.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/redemptoris-mater [25. 4. 2019]
Slika 4: Marko Rupnik, Vstajenje in Binkošti, 1999, mozaik, Kapela Redemptoris Mater,
Apostolska palača, Vatikan
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/redemptoris-mater [25. 4. 2019]
Slika 5: Marko Rupnik, portret papeža Janeza Pavla II., 1999, mozaik, Kapela Redemptoris
Mater, Apostolska palača, Vatikan.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/redemptoris-mater [25. 4. 2019]
Slika 6: Marko Rupnik, pročelje, 2007, mozaik, Bazilika sv. Rožnega venca, Lurd.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/basilica-del-rosario-lourdes-2007 [25. 4. 2019]
Slika 7: Marko Rupnik, Kristus in Marija, 2007, mozaik, Bazilika sv. Rožnega venca, Lurd.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/basilica-del-rosario-lourdes-2007 [25. 4. 2019]
Slika 8: Marko Rupnik, oltarna stena z jagnjem na prestolu, 2007, mozaik, Bazilika sv.
Trojice, Fatima.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-della-santissima-trinita-fatima-2007 [25. 4.
2019]

46

Slika 9: Marko Rupnik, oltarna stena z jagnjem na prestolu, 2007, mozaik, Bazilika sv.
Trojice, Fatima.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-della-santissima-trinita-fatima-2007 [25. 4.
2019]
Slika 10: Marko Rupnik, detajl oltarne stene, 2007, mozaik, Bazilika sv. Trojice, Fatima.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-della-santissima-trinita-fatima-2007 [25. 4.
2019]
Slika 11: Marko Rupnik, vhod, 2015, mozaik, Saint John Paul II. National Shrine,
Washington.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-nazionale-san-giovanni-paolo-iiwashington [25. 4. 2019]
Slika 12: Marko Rupnik, oltar s križanim Kristusom, 2015, mozaik, Saint John Paul II.
National Shrine, Washington.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-nazionale-san-giovanni-paolo-iiwashington [25. 4. 2019]
Slika 13: Marko Rupnik, Prihod kraljev, 2015, mozaik, osrednja kapela, Saint John Paul II.
National Shrine, Washington.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-nazionale-san-giovanni-paolo-iiwashington [25. 4. 2019]
Slika 14: Marko Rupnik, Sveti duh, 2015, mozaik, oltar, Saint John Paul II. National Shrine,
Washington.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-nazionale-san-giovanni-paolo-iiwashington [25. 4. 2019]
Slika 15: Marko Rupnik, Kristusovo rojstvo, 2015, mozaik, desna stena kapele, Saint John
Paul II. National Shrine, Washington.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-nazionale-san-giovanni-paolo-iiwashington [25. 4. 2019]

47

Slika 16: Marko Rupnik, Zgodbe iz nove zaveze, 2015, mozaik, ograjeno dvorišče, Bazilika
Naše gospe (Ta Pinu Basilica), Valleta.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-madonna-ta-pinu-gozo-malta-parte-ii2015-2016 [25. 4. 2019]
Slika 17: Marko Rupnik, Marija na prestolu, 2015, mozaik, vhod, Bazilika Naše gospe (Ta
Pinu Basilica), Valleta.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-madonna-ta-pinu-gozo-malta-parte-ii2015-2016 [26. 4. 2019]
Slika 18: Marko Rupnik, osrednji oltar, 2013, mozaik, župnijska cerkev sv. Primoža in
Felicijana, Vrhpolje.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/chiesa-dei-santi-primo-feliciano-vrhpolje-2013 [26.
4. 2019]
Slika 19: Marko Rupnik, osrednji oltar s Križanim, 2013, mozaik, župnijska cerkev sv.
Primoža in Felicijana, Vrhpolje.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/chiesa-dei-santi-primo-feliciano-vrhpolje-2013 [26.
4. 2019]
Slika 20: Marko Rupnik, 2008, mozaik, Vila Urbana, Ljubljana.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/vila-urbana-ljubljana-2008 [26. 4. 2019]
Slika 21: Marko Rupnik, To še vedno polni sonce (Srečko Kosovel), 2008, mozaik, Vila
Urbana, Ljubljana.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/vila-urbana-ljubljana-2008/ (26. 4. 2019)
Slika 22: Marko Rupnik2009, mozaik, , kapelica z Vstalim Kristusom, Mala Ilova Gora.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/cappella-mala-ilova-gora-2009 [26. 4. 2019]

Slika 23: Marko Rupnik, binkošti, 2016, mozaik, svetišče Božjega usmiljenja, Krakov.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/santuario-san-giovanni-paolo-ii-cracovia-2013 [26.
4. 2019]
48

Slika 24: Marko Rupnik, Oznanjenje, 2009, mozaik, San Giovanni Rotondo, Rim.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/cripta-rampa-della-chiesa-inferiore-san-piopietrelcina-parte-ii-iii-2009-2010 [26. 4. 2019]
Slika 25: Marko Rupnik, Kristusov spust v predpekel, 2004, mozaik, Centralna dvorana
Duhovnega centra Lecce, Lecce.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/sala-incontri [26. 4. 2019]
Slika 26: Marko Rupnik, Križani, 2013, mozaik, cerkev Svetega rešnjega telesa, Bologna.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/chiesa-del-corpus-domini-bologna-parte-ii-20122013 [26. 4. 2019]
Slika 27: Marko Rupnik, Hrvaški mučeniki, 2018, mozaik, kapela Vescovado, Bjelovar.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/cappella-del-vescovado-bjelovar-2018 [26. 4. 2019]
Slika 28: Marko Rupnik, logotip za sveto leto papeža Frančiška, 2015, mozaik, Vrata
usmiljenja rimskega Karitas, Rim.
Vir: https://www.centroaletti.com/opere/porta-della-carita-alla-caritas-roma-2015 [26. 4.
2019]

49

15. Slikovno gradivo

Slika 1: Marko Rupnik, Kozmično prebivališče I., 1980, mešana tehnika na juti. Last Ruggera
D'Eercola.

50

Slika 2: Marko Rupnik, Kristus v slavi in Spust v predpekel, 1999, mozaik, Kapela
Redemptoris Mater, Apostolska palača, Vatikan.

51

Slika 1: Marko Rupnik, Kristusov spust v predpekel, 1999, mozaik, Kapela Redemptoris
Mater, Apostolska palača, Vatikan.

52

Slika 4: Marko Rupnik, Vstajenje in Binkošti, 1999, mozaik, Kapela Redemptoris Mater,
Apostolska palača, Vatikan.

53

Slika 5: Marko Rupnik, portret papeža Janeza Pavla II., 1999, mozaik, Kapela Redemptoris
Mater, Apostolska palača, Vatikan.

54
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Slika 7: Marko Rupnik, Kristus in Marija, 2007, mozaik, Bazilika sv. Rožnega venca, Lurd..
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Slika 8: Marko Rupnik, oltarna stena z jagnjem na prestolu, 2007, mozaik, Bazilika sv.
Trojice, Fatima.

Slika 9: Marko Rupnik, oltarna stena z jagnjem na prestolu, 2007, mozaik, Bazilika sv.
Trojice, Fatima.
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Slika 10: Marko Rupnik, detajl oltarne stene, 2007, mozaik, Bazilika sv. Trojice, Fatima.

Slika 11: Marko Rupnik, vhod, 2015, mozaik, Saint John Paul II. National Shrine,
Washington.
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Slika 12: Marko Rupnik, oltar s križanim Kristusom, 2015, mozaik, Saint John Paul II.
National Shrine, Washington.

Slika 13: Marko Rupnik, Prihod kraljev, 2015, mozaik, osrednja kapela, Saint John Paul II.
National Shrine, Washington.
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Slika 14: Marko Rupnik, Sveti duh, 2015, mozaik, oltar, Saint John Paul II. National Shrine,
Washington.

59

Slika 15: Marko Rupnik, Kristusovo rojstvo, 2015, mozaik, desna stena kapele, Saint John
Paul II. National Shrine, Washington.
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Slika 16: Marko Rupnik, Zgodbe iz nove zaveze, 2015, mozaik, ograjeno dvorišče, Bazilika
Naše gospe (Ta Pinu Basilica), Valleta.

Slika 17: Marko Rupnik, Marija na prestolu, 2015, mozaik, vhod, Bazilika Naše gospe (Ta
Pinu Basilica), Valleta.
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Slika 18: Marko Rupnik, osrednji oltar, 2013, mozaik, Župnijska cerkev sv. Primoža in
Felicijana, Vrhpolje.

Slika 19: Marko Rupnik, osrednji oltar s Križanim, 2013, mozaik, Župnijska cerkev sv.
Primoža in Felicijana, Vrhpolje.
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Slika 20: Marko Rupnik, 2008, mozaik, Vila Urbana, Ljubljana.
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Slika 21: Marko Rupnik, To še vedno polni sonce (Srečko Kosovel), 2008, mozaik, Vila
Urbana, Ljubljana.
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Slika 22: Marko Rupnik, 2009, mozaik, Kapelica z Vstalim Kristusom, Mala Ilova Gora.
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Slika 23: Marko Rupnik, Binkošti, 2016, mozaik, Svetišče Božjega usmiljenja, Krakov.

Slika 24: Marko Rupnik, Oznanjenje, 2009, mozaik, San Giovanni Rotondo, Rim.
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Slika 25: Marko Rupnik, Kristusov spust v predpekel, 2004, mozaik, Centralna dvorana
Duhovnega centra Lecce, Lecce.
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Slika 26: Marko Rupnik, Križani, 2013, mozaik, Cerkev Svetega rešnjega telesa, Bologna.

Slika 27: Marko Rupnik, Hrvaški mučeniki, 2018, mozaik, Kapela Vescovado, Bjelovar.
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Slika 28: Marko Rupnik, logotip za sveto leto papeža Frančiška, 2015, mozaik, Vrata
usmiljenja rimskega Karitas, Rim.
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Povzetek
Zaključna seminarska naloga obravnava umetniško pot patra Marka Ivana Rupnika v
cerkvenem umetnostnem sistemu. Poudarek je na raziskovanju razlogov za strm vzpon
umetniške kariere in dejavnikov, ki so vplivali na oblikovanje njegove mozaične umetnosti.
Marko Rupnik je predstavljen kot idealen katoliški umetnik in teolog, ki sledi
določenim umetniškim in političnim smernicam, ki mu jih narekujejo papeži. Ob tem je
predstavljen tudi center Aletti, katerega Rupnik zastopa kot direktor in umetniški vodja.
Naloga izpostavlja predvsem njegovo delovanje po izdelavi mozaikov za kapelo Redemptoris
Mater v Apostolski palači v Vatikanu, ki širnemu razmahu mozaikov navkljub ostajajo
njegovo življenjsko delo. Izpostavljena je tudi njegova tesna povezanost s papežem Janezom
Pavlom II., ki je Marka Rupnika spodbujal v smeri duhovnega povezovanja z vzhodno
Evropo in vzhodno cerkvijo. V ospredju je tako predvsem želja po kulturnem združevanju in
iskanju skupnih interesov katoliške in pravoslavne cerkve. Osrednji segment Rupnikove
dejavnosti so tako mozaiki, ki ponazarjajo čas pred razkolom leta 1054 in s tem povezanost
vzhodne in zahodne cerkve. V svoja dela zato vključuje tudi elemente, ki niso povsem
značilni za katoliško umetnost.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 28. januar 2020

Katja Možina
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