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orma viva Portorož 2021, jubilejni
kiparski simpozij z naslovom
Art & Nature, je letos, ob svoji
60-letnici, še posebej živahen.
Od 10. septembra do 16. oktobra 2021 je
potekal pod vodstvom direktorice Obalnih
galerij Piran Mare Ambrožič Verderber
in kustosinje dr. Majde Božeglav Japelj.
V času simpozija so Obalne galerije Piran
v sodelovanju s številnimi partnerji, gospodarskimi akterji in lokalnimi skupnostmi
pripravile bogat spremljevalni program.
Prvič v zgodovini Forma vive Portorož so
kiparske umetnine ustvarjene za štiri javne
lokacije obalnih mest Piran, Izola, Koper
in Ankaran.
Zato so bili na Forma vivo Portorož 2021
povabljeni štirje mednarodno prepoznavni
in uveljavljeni kiparji: Max M. Seibald
(1968) iz Avstrije, Alberto Scodro (1984) iz
Italije, Mario Lopes (1981) iz Portugalske,
in Jure Markota (1985) iz Slovenije.
Forma viva Portorož 2021 se je uradno
začela v petek, 10. septembra 2021, do
poldne s tiskovno konferenco in kratkim
programom na kiparskem delovišču Forma
vive v prisotnosti umetnikov, občinskih
predstavnikov, sodelavcev in pokroviteljev
dogodka.
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Praznovanje se je na Forma vivi Portorož
nadaljevalo slovesno, z večernim koncertom Rimskih filharmonikov na osrednjem
zgodovinskem prizorišču parka skulptur,
v naravnem, s cipresami obdanem amfite
atru na polotoku Seča. Koncert s posebnim
programom (Giuseppe Tartini, Antonio
Vivaldi, Gioachino Rossini, Giovanni Botte
sini in Ottorino Respighi) je organizirala
»Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini« iz
Pirana.
Koncertu je sledila multimedijska projek
cija mladega vizualnega ustvarjalca Doriana
Janežiča.
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Po začetnem spoznavanju in uvodnem slavju so sodelujoči k iparji na delovišču parka skulptur začeli s klesanjem, kjer jih je ves
čas spremljal in asistiral vodja delovišča kipar Miha Pečar. Ustvarjali so na prostem, zato so lahko mimoidoči in najavljeni, predvsem
mladi obiskovalci in novinarji, od blizu spremljali njihovo delo. V mesecu dni so ustvarili štiri izjemne skulpture iz kamna, ob
napornem kiparjenju pa je bilo zanje organizirano tudi veliko prijetnih in družabnih dogodkov.
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z grobe štirinajst tonske kamnite mase, ki jo je imel na
razpolago avstrijski umetnik Max M. Seibald, je kot
s čarovnijo izvabil popolno obliko geometrijskega lika.
Enostavna abstraktna avtorjeva govorica črpa iz tradicije
minimalizma, v katerem so forme in volumni preprosti, izrazni
potencial skulpture pa se omejuje na minimalno število formalnih
postavk. Podolgovata in votla skulptura valjaste oblike ima za
osnovo ploskev eliptične forme, razpotegnjenega kroga, samo na
videz rotacijsko simetričnega, saj se na določeni točki zgodi ne
zaznaven zasuk, »kot nekakšen zamik v času«, pojasni umetnik.
Njena elegantna silhueta je torej celostno samozadostna; svojo
estetsko napetost najde v sami fizičnosti primarnih struktur
in tesni povezanosti z naravnim kontekstom okolja. Seibaldova
skulptura, postavljena neposredno na tla, brez podstavka, je
idealno lego našla na eni od teras seškega parka skulptur, kjer
s svojo lahkotno pojavnostjo izziva zakone težnosti. Deluje kot
minimalističen objekt, nekakšna vizualna prepreka, v katero
je ujet izrez vedute na portoroški zaliv. Avtor svojo stvaritev
pojmuje tudi kot prostor prehoda, a tudi postanka, pomiritve,
v nemem dialogu s samim seboj. ❚ MBJ
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ematska iztočnica jubilejnega simpozija v kamnu je
sugerirala udeležencem vzpostavljanje dialoga z naravo
(Umetnost in narava). Alberto Scodro je svoj pogled
usmeril v težko dosegljivo sfero narave, planetarno
okolje. Ne dvomimo, da je na svojih nočnih obhodih po seškem
polotoku kljub svetlobni onesnaženosti primestnega okolja uspel
razbrati enega najlepših prizorov na zvezdnem nebu, Mlečno
(Rimsko) cesto, in jo prenesti v kamen. Na pripravljalnem delovnem osnutku je shematsko zarisal okvire svoje zamisli, sosednjo
galaksijo Andromedo, ozvezdja severne nebesne poloble (Pegaz,
Kasiopeja, Labod in Perzej) do ozvezdij živalskega kroga (Veliki
medved, Bik, Ribi, Strelec …), ki jo je kasneje nadgradil z osebno
interpretacijo mitološke zgodbe o nastanku te galaksije. Ime nam
reč izhaja iz grške mitologije, po kateri je nezvesti Zeus speči ženi
Heri k prsim podtaknil izvenzakonskega novorojenca Herakleja,
da bi ta z božanskim mlekom pridobil nesmrtnost. Ko pa se je
Hera zbudila, je otroka grobo odrinila. Mleko iz njenih prsi se je
razpršilo po nočnem nebu in na njem za vedno pustilo belkasto
sled, Mlečno cesto (Via Lactea). Površino avtorjevega kamnitega
vesolja najedajo grobo izdolbeni kraterji z drobnimi odprtinicami,
zvezdnimi konstelacijami, in se vijejo skozi kamen do izhoda
na drugi strani. Točke preboja na spodnjem delu kipa se pojav
ljajo na nabreklih izboklinah, dojkah, s čimer avtor na neprikrito
hudomušen in ironičen način prizemlji simboliko mitološke
pripovedke. ❚ MBJ

5

R

Foto: Jadran Rusjan

azlična kulturna okolja, s katerimi pri svojem delu
prihaja v stik Mario Lopes, so navdih za njegovo
ustvarjanje v različnih izraznih jezikih, od kiparstva in
slikarstva do grafike in tapiserije. Konkretni materialni
in formalni vidiki izbranega medija mu narekujejo operativne
načine in pristope, ki se pri skulpturi kažejo v mojstrskem ob
vladovanju kamnite materije. Lopesov kreativni proces temelji
na subjektivnem dojemanju in imaginaciji, ki jo poganja izvorna
energija narave. Na portoroškem simpoziju je izklesal elegantno
horizontalno skulpturo elipsaste oblike. Iz kompaktne plastičnosti
njenega jedra vznikajo bizarni fantazijski izrastki, kar nakazuje
njen organski značaj, simbolično formo, v kateri razbiramo dinamiko rasti in spreminjanja. Je nosilec globlje vsebine fitomorfna
ali zoomorfna preobrazba? Umetnik s svojim delom spodbuja
sugestije, domneve in asociacije, s čimer pušča gledalcem, malim
in velikim, odprto paleto osebnih razlag. ❚ MBJ
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ure Markota je v kamnito srce portoroške Forma vive vnesel kovinske elemente ravenskega simpozija in s tem na nek
način povezal sestrski lokaciji iz različnih koncev Slovenije.
Umetnik, najmlajši izmed štirih kiparjev, namreč prihaja
iz Koroške, kjer je temeljno kiparsko gradivo železo, pomemben
gradbeni material industrijske dobe. Markotova enostavna, a konstrukcijsko domišljena skulptura izstopa z velikostjo in vertikalno
zasnovo. Pokončni krožni valj z neenakima osnovnima ploskvama,
spodnji je ožji od zgornjega, je razklan na dva dela in fizično
spojen z nepreglednim številom armiranobetonskih palic. Hladna
ekspresivnost kovine se zajeda v grobo jedro notranje površine
belega kamna – korozija poškodovanega železa bo sčasoma belini
vtisnila svoj neizogibni pečat –, medtem, ko je zunanji plašč
z gosto mrežo drobnih vrezov, prask, po vsej površini, umirjeno
poenoten in daje vtis dovršene popolnosti. Čeprav avtor izbor
materialov praviloma prilagaja zamišljeni ideji, mu diktat uporabe
kamnitega gradiva na istrskem simpoziju ni predstavljal težav.
Nasprotno, z vključevanjem alternativnega gradiva je ustvaril
impozantno vertikalo z večplastnimi vsebinskimi akcenti. ❚ MBJ
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V soboto, 16. oktobra 2021, je bil ob 18. uri v parku skulptur
finissage. Po ogledu parka s kolesi (bike-in) ali peš sta na zaključni
slovesnosti s predstavitvijo novih kipov prisotne nagovorila direktorica Obalnih galerij Piran Mara Ambrožič Verderber in župan
Občine Piran Đenio Zadković. Večer se je iztekel s projekcijo dveh
umetniških videov, ki se na zgodovinski in sodoben način preiz
prašujeta o družbeni in socialni vlogi skulpture ter arhitekture.
Izbrana filma sta Les statues meurent aussi (1953), pionirsko delo
Chrisa Markerja in Alaina Resnaisa iz leta 1953, ter Paris City
Ghost, kratek video Vincenta Ceraudoja, posnet v okolici mesta
Hangzou na Kitajskem, kjer stoji popolna replika francoske
prestolnice.
❚ TS
❚ Fotografije Jadran Rusjan
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ubilejna Forma viva Portorož 2021 se je končala z zanimivim
in pestrim programom. V ponedeljek, 11. oktobra 2021, je
bila v vinskem hramu Vinakoper v Kopru sklepna tiskovna
konferenca s predstavitvijo simpozijskih dosežkov in njegovih spremnih dogodkov. Kiparji so spregovorili o letošnji izkušnji
na portoroškem simpoziju, predstavljene so bile številne pedagoš
ke dejavnosti v času Forma vive in zanimivi kulinarični dogodki,
ki so se zvrstili v parku skulptur. Napovedan in predstavljen je bil
tudi sklepni dogodek pariškega umetnika Vincenta Ceraudoja.

Forma viva Portorož 2021 je bila tudi hommage pokojnima
 obudnikoma in organizatorjema Forma vive, Janezu Lenassiju
p
in Antonu Biloslavu. Vdovi Marjanca Lenassi in Neda Milkovič
sta ob tej priložnosti prejeli spominsko priznanje, izdelano iz
kamna letošnjega jubilejnega simpozija.

Tiskovna konferenca se je končala s pokušino vina, posebne
polnitve Vinakoper z etiketo jubilejne Forma vive, v prijetnem
ambientu in družbi vseh sodelavcev, umetnikov, županov in pod
županov obalnih občin, soorganizatorjev in pokroviteljev dogodka.
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Realizacijo projekta so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Občina
Piran, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Ankaran
v sodelovanju z Združenjem »Skupnost Italijanov Giuseppe
Tartini«, Piran Mediadomom Pyrhani Piran, Avditorijem Portorož
in Šolo za kustose iz Benetk ter pokrovitelji TIC Portorož, Vinakoper, Okolje Piran, Julius Meinl in Trixin Koper.

Zgodilo se je … Kulinarična druženja na delovišču Forma vive

Foto: arhiv OGP

Društva v Sloveniji živečih etničnih skup
nosti so v parku skulptur pripravila pet
kulinaričnih večerov za kiparje, njihove
sodelavce in druge povabljene goste.
Sobotne »dogodke z okusom« je orga
niziral in koordiniral Dragan Klarica; so
delovali so: Hrvaško kulturno-umetniško,
prosvetno in športno društvo Istra iz Pirana, Kulturno-umetniško in športno društvo
Behar iz Kopra, Kulturno društvo Albancev
slovenske Istre Iliria, Makedonsko kulturno
društvo Kočo Racin Obala ter Srbsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne. ❚

Premiki kamnitih skulptur

Foto: arhiv OGP

V sklopu spremnih dogodkov letošnjega jubilejnega kiparskega
simpozija Forma viva Portorož so Obalne galerije Piran v sodelo
vanju z Občino Piran in Okoljem Piran uspešno zaključile premike
nekaterih kamnitih skulptur na nove, ustreznejše lokacije.
Zaradi obnovitvenih del v Parku Sonce v Luciji in nevarnega
nagiba skulpture argentinske umetnice v Parku Forma viva sta
bili konec septembra 2021 uspešno preseljeni dve skulpturi:
kip Renza Duranteja (FV 2015) in Magde Frank (FV 1964). Obe
deli se začasno nahajata na delovišču Forma vive na Seči. Zadnji
selitvi smo uspešno zaključili sredi oktobra. Iz krožišča pri gostišču
Tomi v Portorožu je bila na zelenico pred vhodom v Zdravstveni
dom Lucija prestavljena skulptura turškega umetnika Çağdaşa
Sarija (FV 2017). Kip priznanega makedonskega kiparja Dragana
Poposkega - Dade (FV 1977), ki je stal na dvorišču lucijskega
Zdravstvenega doma, je bil zaradi njegove obnove leta 2019 odstranjen. Njegova nova lokacija je na zelenici pred Parkom Sonce
v Luciji. ❚
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Neutrudno ustvarjanje mladih
Pedagoški program v Obalnih galerijah Piran

V

času kiparskega simpozija Forma
viva niso bili marljivi zgolj kiparji, katerih naloga in izziv je v
mesecu dni izklesati skulpturo,
temveč tudi številni mladi, ki obiskujejo
različne delavnice v Obalnih galerijah Piran.
Mesec dni pred začetkom simpozija
smo po Obali postavili dobro vidne zelene
kubuse, ki so bili hkrati napovednik za
Forma vivo Portorož in podlaga za domiš
ljijsko ustvarjanje mladine ter vseh pre
ostalih mimoidočih, ki želijo biti del dogajanja v našem domačem prostoru. Zelene
kocke so postavljene na štirih javnih po
vršinah v vsaki od občin – Piran, Izola,
Koper in Ankaran, ki letos ob šestdesetlet
nem jubileju kiparskega simpozija Portorož
sodelujejo in podpirajo ta dogodek. Kocke
so takoj pritegnile pozornost mimoidočih
in požele veliko odobravanja. Prav tako so
že zelo hitro začele služiti svojemu namenu,
saj so prekrasno porisane in popisane ter
nadvse zanimive na pogled.
Kot tudi sicer, smo šolskim skupinam v
času simpozija ponudili različne delavnice
na Forma vivi, od iger za najmlajše, do
plesnih delavnic s plesalko in koreogra
finjo Tamaro Perić, poleg tega pa še delav
nice kiparjenja iz siporeksa v sodelovanju

s kiparjem Miho Pečarjem, ki so zelo obis
kane. Udeležence delavnic popeljem po
parku skulptur, kjer izvejo, kako se je vse
skupaj začelo, spoznajo delo kiparja, različne materiale, pred samim delom pa tudi
orodje in vse pomembne napotke za varno
ravnanje z njim pri ustvarjanju. Posebna
izkušnja in nepozabna dogodivščina je
opazovati poklicne kiparje pri njihovem
delu: kako se večje kose kamna odstran
juje, kako se v kamen vrta in se ga kleše.
Kiparji so zelo komunikativni in dostopni
ter se z veseljem zapletejo v pogovor
z otroki, ki so željni dodatnih informacij.
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tetoviranja. Izvedli smo tudi tradicionalni
ex-tempore za otroke na Tartinijevem
trgu. Ta dogodek je odlična priložnost,
da se, tudi ob sami razstavi, učenci hkrati
srečajo s številnimi različnimi slikarskimi
motivi in tehnikami ter spoznajo pojme in
poklice, kot so kustos, likovni kritik, atelje,
kolaž, oljno slikarstvo …

Foto: arhiv OGP

Ker se je le teden pred začetkom kiparskega simpozija končal še en tradicionalni
dogodek Obalnih galerij Piran, 56. Mednarodni slikarski Ex-tempore Piran, opažamo
velik obisk tudi na delavnicah, ki so bile
v sklopu le-tega. V tednu Ex-tempora Piran
so v sodelovanju s trgovino Art Ljubljana
potekale delavnice o poslikavi tekstila in
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V oktobru načrtujemo še delavnico
likovnega ustvarjanja s starim papirjem
in odpadnimi materiali v sodelovanju
z umetnico Fulvio Grbac, ki bo na prostem
v parku skulptur Forma viva Portorož.
Vljudno vabljeni na naše delavnice in
ogled parka skulptur Forma viva Portorož.
❚ Ana Papež, kustosinja pedagoginja

Foto: Jadran Rusjan / OGP

Zgodilo se je … Lumen Nataše Segulin v Galeriji Loža

Foto: Jadran Rusjan / OGP

Spekula, Eda Birsa, Lara Jeranko Marconi in Nina Mršnik v Galeriji Meduza
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