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V Kostanjevici na Krki na vsakem koraku
srečamo lesene kipe, ki so jih ustvarili umetniki
na Mednarodnem simpoziju kiparjev Forma
viva.

Prvi kiparski simpozij je v Kostanjevici na Krki potekal daljnega leta 1961.
Od takrat so kiparji iz vsega sveta ustvarili že več kot 130 kipov. Največ
jih je postavljenih v parku okoli nekdanjega cistercijanskega samostana,
kjer je danes Galerija Božidar Jakac, najdeš pa jih tudi po mestu; na
otoku, pri osnovni šoli, na travnikih in ob cestah.

Karen Macher Nesta (Peru), Uravnovešenje narave, 2011

Vsi kipi v parku Forma viva v Kostanjevici
na Krki so izdelani iz enakega lesa ali veš
katerega?
Kipi so izdelani iz
_______________________ lesa.

Ratko Petrić (Hrvaška), Beli oblak,
1978

Les kot kiparski material simpozija je bil izbran zaradi bližine Krakovskega gozda od
koder se je včasih pridobival les, ki so ga kiparji uporabljali pri svojem delu.
Krakovski gozd je mokrišče, ki ga poplavlja reka Krka. V njem prebiva veliko ogroženih
živalskih in rastlinskih vrst. Del v njegovem osrčju je bil razglašen za pragozdni rezervat,
med drevesi prevladujeta hrast dob in beli gaber.

V tehničnem načrtu kipar izriše skico kipa,
poda mere in navede kakšne kose lesa in druge
materiale bo potreboval. Preden začne z delom
izdela tudi maketo.
Katera orodja uporabljajo kiparji za
obdelavo lesa?
_____________________________________
_____________________________________

Hrvaški kipar Denis Krašković je na simpoziju leta 2011
izdelal kip z naslovom Dobrota.
Kruh je simbol sreče in blaginje. Vrsta kruha je bila nekoč
simbol socialnega statusa, bel pšenični kruh so si lahko
privoščili samo bogati. Poznaš kakšen pregovor v
povezavi s kruhom?

Večina kiparjev se odloči, da bo kip pustila v naravni barvi
lesa. Kipar Aldo Shiroma iz Peruja pa je leta 2019 izdelal
kip Plujemo skupaj, pri katerem je ravno z barvami
izdelal detajle - oči, usta, ušesa, vzorec kože pri žirafi ...
Pri goski je za oči uporabil kar dve frnikoli.

Kipar je maketo kipa Dobrota zmodeliral v glini.

Tehnični načrt za kip Plujemo skupaj je kipar izrisal v
računalniškem programu.
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Simpozij kiparjev Forma viva v Kostanjevici na Krki poteka vsako drugo leto. Na podlagi idejnih osnutkov in
skic, ki jih kiparji in kiparke pošljejo na natečaj, komisija povabi tri kiparje/kiparke, ki en mesec ustvarjajo na
delovišču v Galeriji Božidar Jakac.

Forma viva v latinščini
pomeni živa oblika.
Leseni kipi razstavljeni na prostem so podvrženi
vplivom iz okolja in naravnemu razkroju. V Galeriji
Božidar Jakac skrbimo za upočasnitev procesov
propadanja z rednim vzdrževanjem parka. Ta se
nenehno spreminja, saj starejši kipi sčasoma
prepustijo mesto novim. Vsaki dve leti v park Forma
viva v Kostanjevici na Krki namreč umestimo tri nove
kipe.
Fotografije vseh kipov, ki so
nastali na simpoziju Forma viva
v Kostanjevici na Krki si lahko
ogledaš na spletni strani
Galerije Božidar Jakac .

Slovenski kipar Darko
Golija je leta 2000 izdelal
kip Alegorija krajini I .
Poleg hrastovega lesa je
uporabil tudi jeklene cevi.
Japonski kipar Eisaku Z v a l o v i t o
obliko
Tanaka je kip Japonski povzemajo
značilnosti
festival izdelal na prvem dolenjske pokrajne.
simpoziju leta 1961. Kip je na
ogled v parku Forma viva.

Simpozij kiparjev Forma viva poteka tudi v Seči pri
Portorožu (kiparji ustvarjajo v kamnu), kipi so na
ogled v parku in na različnih lokacijah v Portorožu.
Kiparska simpozija Forma viva v Ravnah na
Koroškem (železo) in Mariboru (beton) danes nista
več aktivna, v obeh mestih pa najdemo kipe, ki so
nastali na simpozijih.

Kiparji pri svojem delu uporabljajo različne materiale. Obdelujejo jih z odvzemanjem ali dodajanjem
materiala.
Poveži kiparski material in načine kako ga obdelujemo.
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