
KIP ČLOVEŠKE FIGURE

Likovna naloga

Pozdravljeni učenci!

Tokrat delamo  celo človeško figuro, ki bo zanimiva s vseh zornih kotov, to bo toraj 
obhodni kip, ker ne bo zelo velik bo šlo za malo plastiko.
Pri tem upoštevajte pravilna razmerja velikosti. Izbira materiala je vaša.
Lahko delate s plastelina, gline, DAS ali fimo mase, iz stiroporja, papirja, žice, odpadnih 
materialov iz stvari ki jih najdete v naravi.
Fotografijo kipa mi pošljite na naslov vitomirvitomir@gmail.com do 12.6. 2020.
Prej mi lahko pošljete vaša vprašanja glede te teme in vmesne faze v nastanku kipa.

Preden se lotite dela si pozorno preberite in oglejte besedilo spodaj:

                                   Zombie boy, Marc Quinn

Vemo, da so lahko kiparski motivi predmetni ali nepredmetni. Predmetne kipe lahko hitro 
prepoznamo, saj gre za znane oblike, podobe: rastlinski, živalski, človeški motiv. 
Temeljni kiparski zvrsti sta prostostoječe (obhodno, oblo) kiparstvo ter reliefno 
kiparstvo, ki je vezano na podlago.

Glede na namen, velikost in lokacijo postavitve pri kiparstvu ločimo malo in veliko 
plastiko, samostojno in arhitekturno plastiko.

Človeško telo že dolga stoletja predstavlja pogost motiv v likovnem svetu. V nadaljevanju 
bomo spoznali upodobitve človeka v različnih kulturah, materialih in tehnikah.

mailto:vitomirvitomir@gmail.com


                                        Kolosalni sedeči faraon

Stari Egipčani (od okoli 3000 let pr. n. št. do 525 pr. n. št.) so figure ljudi upodabljali v 
različnih velikostih. Velikost je bila odvisna od tega, kako pomemben je bil posameznik v 
družbi. Faraoni so bili seveda kot vladarji in bogovi upodobljeni največji. Njihovi kipi so 
običajno togi, nerazgibani in masivni. Podobno postavitev opazimo tudi pri Sumercih.

Stari Grki so raziskovali pravila razmerij človekovega telesa in postavili pravila, imenovana
kanon. Verjeli so, da skladnost telesa izraža tudi skladnost duha. V svojih kiparskih figurah
so te kanone upoštevali in se na ta način v upodobitvah približali resnični podobi človeka. 
Ker jim je pomenil človek merilo vseh stvari, so te kanone telesa prenesli tudi na 
arhitekturo. 

                                             Metalec diska, Myron



Po zatonu antike je raziskovanje telesa zopet zaživelo v obdobju renesanse (14.-16. 
stoletje). Iz tega obdobja izhaja risba Leonarda da Vincija, ki je s prikazom Vitruvijevega 
človeka nakazal, da so razmerja (proporci) človeškega telesa tako popolni, da jih lahko 
zaobjameta krog ali kvadrat. 

                                               Vetruvijski moški, Leonardo da Vinci

Pri odraslem človeku velja, da je razmerje med glavo in višino celega telesa približno 1 : 7.
Vendar smo ljudje različno visoki, zato tudi razmerja med velikostjo glave in višino 
celotnega telesa niso vedno enaka. Ta se spreminjajo tudi s starostjo. Nekateri imamo 
svoja telesa v skladu z antičnim kanonom, drugi nekoliko odstopamo. Razlike najdemo 
med moškim in ženskim telesom, otrokovo telo pa ima povsem druga razmerja kot telo 
odraslega človeka. 
                                            
Ko smo risali po opazovanju smo že spoznali proporce glave in risanje portreta. Tudi to 
znanje bomo uporabili pri upodobitvi človeške figure.



                                   David, Micheangelo

Zapomnimo si, da pri upodabljanju figure odraslega človeka upoštevamo razmerje 1 : 7, 
kar pomeni, da je višina glave osmina višine človeka. 

Kot smo že omenili, imamo za kiparjenje na voljo mnogo materialov, ki zahtevajo posebne 
in različne načine obdelave: gnetenje, dodajanje, odvzemanje, sestavljanje, ulivanje, 
spajanje, klesanje, instaliranje ...

Kipar lahko izdela celopostavni kip, torej celotno človeško telo ali figuro. Kadar upodobi 
golo figuro, se takšna upodobitev imenuje akt.
orzo je akt brez glave, praviloma tudi brez nog in rok. 

Prilagam še vam nekaj fotografij kipov za inspiracijo:



                                  Pom in jaz, Takashi Murakami       

                             Jonh Mckinnon, starec                                         



                                     Charity, Damien Hirst

Skok 11, Peter Jansen



Viri fotografij:
https://www.johnmckinnon.ca/image/miscellaneus_media/image_201 
https://www.phillips.com/detail/takashi-murakami/UK010415/21 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/590699 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1805-0703-43 

https://sl.wikipedia.org/wiki/David_%28Michelangelo%29#/media/Slika:'David'_by_Michelangelo_JBU0001.JPG 

https://www.klassikmagazine.com/wp-content/uploads/tumblr_mp0bor3mdp1qh9qk0o5_1280.jpg 

https://www.italian-renaissance-art.com/images/Leonardo-Vitruvian-Man.jpg 

https://fadmagazine.com/wp-content/uploads/HIRST-_H1_8177-683x1024.jpg 

https://fadmagazine.com/wp-content/uploads/HIRST-_H1_8177-683x1024.jpg
https://www.italian-renaissance-art.com/images/Leonardo-Vitruvian-Man.jpg
https://www.klassikmagazine.com/wp-content/uploads/tumblr_mp0bor3mdp1qh9qk0o5_1280.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)#/media/Slika:'David'_by_Michelangelo_JBU0001.JPG
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1805-0703-43
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/590699
https://www.phillips.com/detail/takashi-murakami/UK010415/21
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