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Alenka Domjan

UMETNI RAJ

Boštjan Drinovec je ustvarjalec, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti, 
tehnologije pa tudi družbeno angažiranih tem. Polje kiparstva odpira razno-
likemu oblikovnemu izkustvu, saj stvarnost podaja iz družbene in tehnološke 
izkušnje in jo skozi postopek dela v fragmentih generira v novo resničnost – v 
specifično kiparsko polje, ki pripada drugi naravi pogleda. 

Kiparstvo se je namreč že davno odmaknilo od klasične realistične forme. 
Individualni model v modernizmu je nadomestilo stilizirano, abstraktno telo, 
ki išče svojo podobo v drugačni konstrukcijski obravnavi, predvsem pa v 
povezovanju razgibane mase kiparskega telesa s prostorom, kar je povzročilo 
interakcijo in razprtje v »novo kiparsko realnost«: navzočnost gledalca je po-
stala enako pomembna kot kip/objekt sam. To pa ni samo idealen nastavek 
za razširjeno polje kiparstva, kamor lahko vstopajo konceptualni, družbeni, 
celo ideološki in tudi drugi medijski nagovori, ki omogočajo večdimenzional-
no okolje (spogledovanje z zgodovinskimi vzorci oblikotvorja in njegovega 
presnavljanja v kontekstu sodobnega časa), temveč tudi svobodna izbira 
materiala. Prav slednja je postala zanimiva filozofija kiparstva, ki danes sledi 
novim, raznovrstnim tehničnim izvedbam (sestavljanje, razstavljanje, mreženje, 
dodajanje …) tudi z revnimi, »nekiparskimi« materiali in ustvarja aktualno, z 
življenjem povezano atmosfero. V tem duhu nastaja tudi umetnost Boštjana 
Drinovca.

Umetniško pripoved pričenja z vsebinskim prebliskom (idejo), nato pa ga 
spontano gradi, dopolnjuje in tehnološko izgrajuje v končno kiparsko stvaritev 

– v gibljivo, prostorsko likovno pripoved. Drinovčeve skulpture/objekti, posa-
mični ali v ciklih, namreč vedno pletejo iskrive zgodbe, ki se dotikajo izkustva 
klasičnega kiparstva, hkrati pa se njihova narava giblje v polju znanosti – npr. 
kinetike, optike (svetlobni objekti) – in vstopajo v razširjen prostor umetnosti, 
kjer niso več zavezani le čisti kiparski formi, ampak poleg zanimivih konstrukcij 
vsebujejo tudi družbeno kritične poglede na stvarstvo. 

Na takšno kiparsko prakso so oprta dela, razstavljena v Savinovem likovnem 
salonu v Žalcu. Nosijo naslov Umetni raj in so pripoved o človeku in njegovem 
sentimentalnem odnosu do narave, o sanjarijah in željah v kulturno unifor-
miranem, sterilnem in tehnološkem svetu.



Drevesni delec, 2018, jeklo, aluminij, plastična cev, višina 78 cm (foto: Boštjan Drinovec)



Umetnik se zaveda, da današnjosti ne more spreminjati, lahko pa jo v jeziku 
umetnosti, tehnike in znanosti poduhovi z etiko in estetiko. Četudi na sim-
bolni ravni, se ozira k zanimivi likovni interpretaciji, s katero v gledalcu zbudi 
čutenje oddaljene, odmaknjene stvarnosti – narave. Ob njegovih delih namreč 
doživljamo dvojno realnost sveta. Podobo narave (motiv drevesa) in dosežke 
civilizacije (predmete tehnične družbe) oblikuje v mentalno shemo, v kateri 
se stvarnost narave prepleta s tehnizirano realnostjo in poustvarja prostor za 
asociacije in občutenja v sicer hladnih bivanjskih okoljih sodobnega časa. Pri 
tem se poslužuje vsakdanjih, uporabnih predmetov, kovinskih delov posame-
znih tehničnih, digitalnih … konstrukcij, kartonastih embalaž, celo organskih 
produktov (sadje) ter jih skupaj z risarsko ali digitalno tiskanimi vložki preci-
zno in z največjo mero estetike sestavlja v igrive pomenske odnose. S tem 
pa pogled gledalca prisvaja v drugačno vizualno razmerje, v katerem realna, 
kolektivna izkušnja hitro izzveni, zaživi pa parcialna, vsakemu posamezniku 
drugače kultivirana. Celo več, njegove skulpture/objekti pridobijo metaforično 
podobo narave in postanejo karseda osebno doživljajski.

Sicer pa je o svojem zrenju na umetnost zapisal: »Zanimajo me stroji, ki so na-
rejeni ali spremenjeni, tako da njihovo uporabnost nadomesti nova vsebina, ki je 
daleč od (hiper)produkcije sodobne ekonomije. Kakofonični generator ustvarja 
kakofonične ritme na meji med redom in kaosom. Perpetuum impossibile pre-
nese gibanje preko vrtenja velikega kolesa na male vetrne čaše, a gibanje čaš je 
tako počasno, da ne more ustvariti vetra. Industrijski robot v Moebiusovem traku 
opravlja s prekladanjem soli delo, a ničesar ne proizvede, vedno znova so pred 
nami trije kupi soli.« Dela na razstavi v Savinovem likovnem salonu Žalec pa je 
opredelil takole: »Razmišljanje, ki je podstat seriji Drevesni delec, izhaja iz člove-
kove potrebe, da si razloži svet, ki ga obdaja in mu poišče smisel ter nadalje, da ga 
spreminja in si ga poskuša podrediti. Umetni raj obravnava naš razcepljeni odnos 
do narave: po eni strani se od nje ograjujemo z zidovi, večslojnimi okni in čistočo, 
po drugi pa jo pogrešamo in ta izgubljeni stik zapolnjujemo z opremljanjem doma 
z naravnimi materiali, sobnimi rastlinami … Tako nastali »rastlinski« objekti so 
križani z oblikami in estetikami, ki izhajajo iz človekovega razvoja in kulture, kot 
so daljnovodni stebri, laboratorijske in pohištvene konstrukcije, Duchampovo 
stojalo za steklenice, Starckov ožemalec limon … .«



Postavitve na razstavi Napeta sedanjost/Umetni raj (izrez), 2019, KIBLA Portal (foto: Damijan Švarc/Arhiv KID KIBLA)

Model za digitalno fotosintezo FOXCONN 445, 2014, jeklo, polimetylmetakrilat, vezje, digitalni tisk, 
višina 44 cm (foto: Sunčan Stone)



ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 
Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec, www.zkst-zalec.si

Na naslovni strani:
Drevesni delec za digitalno fotosintezo F-786, 2013, jeklo, 
polimetylmetakrilat, vezje, digitalni tisk, višina 78,6 cm (foto: Sunčan Stone)

Razstavo, ki sodi v štiriletni projekt Misel, vrojena v času, liniji in teksturi, je pripravil Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
• oktober – november 2020

Občina Žalec

Boštjan Drinovec (1973) je akademski kipar 
in magister umetnosti. Leta 2008 je bil izvoljen 
v naziv docent in tako postal predavatelj ki-
parstva na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Je ustvarjalec Avtono-
mnega kulturnega centra Metelkova mesto 
in soavtor ureditve njegove javne podobe. 
Dejaven je na področju male plastike (serija 
kipcev Mali uporniki, Lego mislec), galerijskih 
postavitev (cikel Drevesni delec, Ples vetra, 
Oseminštiridesetkratokolisveta, Neskončni svet, 
Svetlobna postaja), kinetičnih (Moebiusov trak, 
Kakofonični generator) in zvočnih instalacij 
(Kymatikon, Retrofoni-ja, Zvočna postaja – v 
sodelovanju s Primožem Oberžanom) ter skulp-
tur in spomenikov v javnem prostoru (med dru-
gimi tudi doprsnega portreta Frana Robleka 
na obnovljeni Roblekovi hiši v Žalcu. Portret je 
izdelan iz brona in je bil postavljen leta 2005 
ob 140-letnici njegovega rojstva.) Od leta 1994 
kontinuirano sodeluje na pomembnih skupin-
skih razstavah doma in v tujini, samostojno pa 
je svoja dela predstavil v širšem slovenskem pro-
storu, na Dunaju in v Salzburgu. Njegova dela 
hranijo stalne zbirke v Galeriji Murska Sobota, 
Mestni galeriji Nova Gorica, Gorenju v Velenju, 
Novi ljubljanski banki, Galeriji muzeja Lendava 
in Narodni galeriji Ljubljana. Za svoje delo je 
prejel nagrade in priznanja: leta 2005 nagra-
do županje Mestne občine Ljubljana (Oko in 
duh, Ljubljanski magistrat), leta 2006 priznanje 
Univerze Ljubljana za pomembna umetniška 
dela v kiparstvu, leta 2015 nagrado Majskega 
salona ZDSLU in II. nagrado na natečaju Me-
stne občine Ljubljana za postavitev spomeni-
ka Jerneju Kopitarju (avtorji Boštjan Drinovec, 
Špela Kuhar, Robert Potokar in Jasna Andrič).
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Drinovec in Damijan Švarc • Tisk: Grenko tisk • Naklada: 100 izvodov • Leto izdaje: 2020

Drevesni delec ZP-1040, 2013, jeklo, karton, risba, višina 104 cm  
(foto: Sunčan Stone)


