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Telo - gib - kip - drugi
 

Katja Oblak, akademska kiparka, rojena v Ljubljani leta 
1975.
Samostojne razstave: Galerija Srečišče v Ljubljani 
(skupaj z Anjo Kranjc, 08), Galerija Tir v Novi Gorici 
(08), Vrt ZDSLU, Ljubljna (skupaj z Anjo Kranjc, Katjo  
Smrdu in Tanjo Milharčič, 11),
Javne postavitve:  Slovenski etnografski muzej v 
Ljubljani (skupaj z Julijem Borštnikom, 09), Forma viva 
Ostrožac v BiH  (06), Vrsarska riva, Hrvaška Istra (05)
Skupinske razstave: Artefatto, Trst, IT (09), Sloven-
ska kiparska razstava, Sežana (09), Muzej sodobnih umet-
nosti, Novi Sad, SRB (09), Muzej 25. maja, Beograd, SRB 
(08), Mestna hiša, Ljubljana (06, 08), Celica (04,05)… 
Plesni performansi (najpogosteje v sodelovanju z 
japonskim umetnikom Ryuzom Fukuhara): 
Španski borci, Lj. (10), Gledališče Glej, Lj. (09, 07), več 
performasov na prostem ob Plečnikovi arhitekturi v Lju-
bljani (07, 08),  Stara mestna elektrarna, Ljubljana (07).
Sodelovanja: KUD Sestava - Ljubljana, KUD TAAK - 
Vipava, Likovno-izobraževalni center LICE - Ribnica

 katjaoblak@gmail.com / gsm: 031 345 909 

 
Julij Borštnik je diplomiral na ALUO v Ljubljani leta 
2007. Leta 2005 je prejel študentsko Prešernovo na-
grado ter mednarodno nagrado za umetnike Essl Award. 
Leta 2008 je vpisal podiplomski študij filozofije, ki ga v 
sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici izvaja Znanstveno-
raziskovalni center SAZU, kjer pripravlja magistrsko tezo. 
Deluje kot umetnik in organizator umetniških dogodkov v 
Metelkova mestu in Art središču.

Vabljeni na otvoritev kiparske razstave   
v torek, 23. 8. 2011 ob 20. uri 
Galerija Srečišče, 
Hostel Celica,  Ljubljana
Razstava bo odprta do 16. septembra 2011

Julij Borštnik, Možnosti, 2011

KUD Sestava 2011
Oblikovanje: Žiga Okorn
Foto: Bojan Stepančič, Julij Borštnik
Za žaganje keramičnih kipov se zahvaljujem Lončarskemu ateljeju SEM.
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Prebudim se v poletno jutro. Na zemlji je že svetlo, morje 
buta ob čeri, ob kamnitem zidu se pasejo ovce; redki av-
tomobili na cesti odmerjajo kilometre brezmejni pokra-

jini, ki se širi nad obzorje. Potem se čez pokrajino na vzhodu 
razlije svetlo rumena toplota. Za trenutek izginejo vse druge 
barve, da lahko v naslednjem zažarijo v vsem svojem sijaju. 
Mir jutra nemoteno traja dalje, v meni pa se rodi nova izkušnja: 
vse naokrog pridobi višino, ko se dvigne proti vzhajajočemu 
soncu. Na zemljo padejo sence in začnejo gibanje. Nekdo je 
pravkar vstal s stola. Ali je to toplota sedeža zaradi prisotnosti 
telesa ali zaradi njegove odsotnosti? Ogrete površine se 
dotakne dlan. Toplina. Je ta lahko kip? 

Umetnost – in kiparstvo še posebej – v izhodišču občute-
nja (gr. aisthesis) nosi haptično izkušnjo, v kateri so najbolj ob-
čutljivi umetniki uzrli etični temelj bivanja. V slikarskem opusu 
Zorana Mušiča je to preobrazba s soncem obsijanih gričev 
v gomile izmučenih in izničenih teles, ki so kot snov zemlje 
preminuli brez imena. Slikarjeva vest jih prikliče v podobe in 
človeštvo se jim prikloni v spomin. Pisatelj Boris Pahor na več 
mestih z mehkobo besede opisuje vonj, gostoto in toploto 
lanenega platna, ki so ga stkale ženske roke, da mu kot objem 
zaščiti in celi telo po doživetju koncentracijskega taborišča. 
To je Beuysovo kiparstvo iz klobučevine in voska – materia-
lov, ki so mu rešili življenje – in Gormleyevo vračanje v lastni 
kalup, dokler ga ne ogreje toplota Polja, več deset tisočih figu-
ric narejenih v skupnostih po celem svetu.

Že na akademiji si kiparko Katjo Oblak le redko ujel pri 
čem drugem kot pri modeliranju, klesanju, odlivanju ali risanju 
človeške figure, pa naj je šlo za drobne krokije, stilizirane 
»posode« ali celopostavne kipe. Največkrat je upodabljala 
svoje lastno telo in na ta način spoznavala kiparsko telo od 
znotraj: čutila je njegove meje, upor ob dotiku, njegove notra-
nje sile in energije. Poiskala je točko ravnotežja, vzgib za gib 
in trajanje. V svoji diplomski nalogi je ob modeliranju telesa v 
naravni velikosti v položaju otroka zapisala: »Ko s torzom hori-
zontalno ležim na svojih skrčenih nogah, glava počiva z obra-
zom proti kolenom na tleh in hrbtišče se edino odpira v možen 
pogled, in le tega se v nekem obdobju nisem mogla dotakniti 
tudi po dva meseca.« Potreba po stalnem preverjanju lege 
svojega telesa ji je šele omogočila ustvarjanje kiparskih po-
dob, saj tako verjame v njihovo moč in v lastno delovanje. 

Še pred študijem na ALUO je Katji kiparsko delovanje 
Jiřija Kočice odprlo vpogled v misel in smisel (kiparske) 
umetnosti in javnega delovanja. Ob Jiřijevih delih so ji pose-
bej blizu osebni, v nekaj potezah naslikani figuralni akvareli 
Žige Okorna, spremlja pa tudi produkcijo angleškega kiparja 
Antonya Gormleya. Oba mentorja na akademiji: Matjaž Poči-
vavšek in predvsem Dušan Tršar sta jo spodbujala v njenem 
tipajočem odtisovanju lastnih sledi v mogočnem telesu Ki-
parstva. V ateljeju je stkala trdno prijateljstvo z Anjo Kranjc, 
ki jo občuduje zaradi njenega kiparskega erosa. Skupaj sta 
doživeli Pariz in kiparstvo Camille Claudel, Augusta Rodina, 
Constantina Brancusija. Katja pa je v letniku odpirala še dru-
ge vidike ustvarjalnega delovanja, področja, ki se dotikajo 
družbenih in etičnih vprašanj ter stvarnega prostora. V dolgih 
pogovorih z Jankom Rožičem, s katerim danes sodelujemo 
pri oblikovanju kulturno-umetniškega programa v Celici, se 
je ponovno odprla jeziku in v sodelovanju z njim v Celici dva-
krat postavila skupinsko razstavo svojega letnika z naslovom 
Na mestu.

Kot absolventka se je pridružila Ryuzu Fukuhari, japon-
skemu plesalcu butoha, ki je z majhno skupino plesalcev po-
stavil nekaj nepozabnih plesnih predstav. Butoh je bil za Ka-
tjo zelo pomembna gibalno-meditativna izkušnja, s plesom 
je ves čas nabirala izkušnje za svoje kiparsko delo, tipala 
najboljši model in ga preučevala v vseh njegovih podrobno-
stih. Telo, ki jo je v tistem trenutku zanimalo, je bilo njeno 
lastno, saj je slutila, da bo le iz njega lahko prestopila v kip.

Katja je zaključila svoj študij na Akademiji s prostorsko 
skulpturo Telo-gib-kip. V galeriji je razstavila osem med se-
boj nepovezanih kosov, ki pa so skupaj tvorili en kip – podo-
bo njenega telesa v zelo upočasnjenem gibu imenovanem 
bisuku, ki je osnova plesa butoh. »Papirni odtisi niso več 
negativi mojega telesa, saj pričajo namesto kože, nadome-
ščajo del površine, ker so se naselili v negativni del: v mavčni 
odtis. Papir postane nežna sled telesne drže. Zaradi svoje 
tankosti in rahle prosojnosti ter nedokončane sledi telesa 
spominjajo na prazen prostor okoli telesa.« Koža objema 
telo, je meja in hkrati srečanje celotne površine osebnega 
prostora s prostorom zunanjosti; papirne skulpture so nape-
le prostornino prostora galerije in zarisale v njem prej očem 
nevidno sled gibanja. Telo, ki je bilo v času odtisovanja polno 
prisotno, je bilo v galeriji odsotno, a prav njegova odsotnost, 
ta manko telesa, najmočneje spregovori o njem, ko se pove-
že z gledalčevo izkušnjo.

Katja Oblak se v prostorski postavitvi z naslovom Telo - 
gib - kip - drugi na njej lasten način ponovno posveča telesu, 
le da se tokrat osredotoči na telo čisto določenega drugega, 
čigar prisotnost v njenem ustvarjalnem procesu gledalec 
lahko občuti kot navdih in izziv. Julijeva navzočnost v gale-
riji je ne le v kiparskem telesu, temveč tudi v ustvarjalnem 
dejanju. Kot del postavitve so med Katjinimi kipi Julijevega 
telesa tudi njegovi drobni kipi iz papirja. Julij jih oblikuje ob 
pisanju in javnem delovanju kot iskalce sprememb in novih 
potencialnih možnosti »izven znanih, preizkušenih načinov 
razmišljanja, interakcij in početij«. 

V različnih zaporednih dnevih ujete tanke in visoke silhu-
ete so krhke in monumentalne hkrati. Od daleč in navzven 
zaradi otrdelega materiala ter bele barve delujejo hladno, 
robovi jih ostro ločijo od ozadja, od blizu in navznoter so ne-
žne in njihovi obrisi so omehčani z natrganimi robovi lističev 
papirja. Skulpturo med seboj povezuje papirnata vrvica, ki 
me spominja na Ariadnino nit. Ta me vodi iz galerije na vrt 
Celice, tja je na igriv način speljan namig na skupno sled 
obeh kiparjev. S to večplastnostjo oblik in pomenov kip ni le 
podoba njune intimne izkušnje, temveč se kot osebni nagovor 
odpira navzven.

Katja čuti in oblikuje iz celote. Iz nje se ji porajajo vzgibi, 
gibi, kipi. Iz čustvenih stanj rastejo osebni prostori, v katere 
se potopi z glasbo, jih omehča, omili, razgiba. Tam, kjer vse 
teče in se vse spreminja, kjer marsikdo onemi od strahu, tam 
ona z lahkoto plava kot riba v potoku. Ko skače po kamnih, 
ne gleda v vodo, temveč tava z mislimi po bregovih reke, v 
katero se potok izliva … Tam na sotočju pozna kiparja, ki pre-
učuje reko. V vsakem najbolj neznatnem kamnu, ki ga reka 
nosi, išče veličino gore, katere del je bil nekoč. Odkril je sled 
potoka, ko je voda že davno izparela in poniknila v globino. 
Vsak potok ima svojo sled in vse sledi so ena sama reka … 
Tam danes sedita objeta.

    Vesna Krmelj
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