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MISLITI KIPARSTVO:
Med konstruktivno sintetično skulpturo in poetičnim realizmom
Kiparstvo je način mišljenja in gledanja, je prostorska umetnost, je dinamični sistem in živa interak-
cija z živim in neživim svetom. Skupaj s prostorom in njegovo naravno danostjo součinkujejo tako 
kipi in drugi objekti (arhitektura) kot tudi naključni predmeti, materiali, gledalci in mimoidoči … 
V kip se ujamejo (socialne) interakcije življenjskega utripa v interierjih in eksterjerjih. V tem smislu 
je francoski umetnostni zgodovinar Pierre Francastel razvil pravo misel v smislu misliti kiparstvo.

Leta 1930 je stopil v svet kiparstva nadarjeni Eduard Salesin. Vpisal se je na obrtno šolo društva 
Probuda v Ljubljani, ki je delovala v okviru Srednje tehnične šole. Pred tem se je obrti izučil pri 
dekoracijskem in soboslikarskem mojstru Antoninu Švaglju v Trbovljah, se tam tudi zaposlil, a 
sanjal, da bi le risal in kiparil. Že kmalu je vedel, da je zanj prava šola le likovna akademija, čeprav 
so ga v Ljubljani poučevali izjemni učitelji, umetniki: Gojmir Anton Kos, France Kralj, Mirko Šubic 
in tudi pionir slovenskega modernega kiparstva Fran Berneker, ki se je dvignil z dna socialne 
lestvice, na Dunaju končal akademijo ter s svojim delom zapustil Slovencem maloštevilno, a 
izjemno umetniško zapuščino. Berneker je živel kiparstvo in gojil plastično misel. Podobno je 
razmišljal tudi Salesin, zato je bila odločitev, da se šola na akademiji, tem bolj razumljiva. Najbližja 
akademija je bila v Zagrebu. Slovenski umetniki so se v času med obema vojnama, namesto za 
Dunaj, München, Prago ali druge evropske prestolnice, odločali za šolanje doma, v novonastali 
državi SHS, v tedanji Jugoslaviji. Leta 1933 se je Salesin prijavil k sprejemnim izpitom na zagrebški 
akademiji in bil sprejet. 
Študij v Zagrebu mu je dal široka znanja. Likovna akademija se je ponašala z dobrimi pogoji za 
delo, na voljo so imeli ateljeje, poučevali so jih odlični učitelji, profesorji z vizijo in nesebičnimi 
vzgibi, da mladim pomagajo uresničiti življenjsko poslanstvo. Tudi utrip mesta s kulturno tradi-
cijo je bil za študente vabljiv. Salesinu so vtisnili neizbrisen pečat profesorji, kot so: Franjo Kršinić 
(1897-1982), mojster poetičnih form; Robert Frangeš (1872-1940), izvrsten v svobodnem načinu 
modelacije, ki se je najlepše izrazila v bronu. V risbi je nanj vplival z načinom stilizacije Tomislav 
Krizman (1882-1955); Omer Mujadžić (1903-1991), slikar magičnega realizma, ki je že razmišljal po 
načelu kubističnih dognanj, ga je poučeval anatomijo. Študentje pa so nadvse občudovali širo-
ko razgledanega slikarja Ljuba Babića (1890-1974), ki jim je odstiral panorame evropske likovne 
umetnosti. Na Akademiji je poučeval tudi Ivan Meštrović (1993-1962), kipar svetovnega slovesa, 
katerega kiparstvo je zaznamovalo mnoge kiparje, zlasti pa študente zagrebške akademije, kjer 
je poučeval med obema vojnama. Na učence je vplival z dovršenim modeliranjem in poudarje-
no voluminoznostjo, zlasti pa z monumentalnim učinkovanjem celote tudi pri kipih komornih 
formatov, ko je mojstrsko združeval vse pretekle sloge ter jim pridal še svojo poetiko. 
V času med obema vojnama je bil prisoten odklon od akademizma in neoklasicizma, po simbo-
lizmu se kažejo nastavki modernega kiparstva; izzvenevata secesija in ekspresionizem ter drugi 
eklektični slogi, da bi se lahko v tretjem deceniju dvajsetega stoletja rodila konstruktivna sinte-
tična skulptura. Takšne tendence so se dotaknile tudi kiparjev absolventov Zagrebške akademije. 
V Salesinovi skulpturi Spomin, ki jo je zmodeliral leta 1938, lahko še vidimo akt, narejen v maniri 
poetičnih teles, kakršne je uveljavil francoski kipar Aristide Maillol, kjer forma in linija skladno 
součinkujeta, a že zaznamo tudi smer, ki vodi v abstrahiranje form in sintetični intimizem. Istega 
leta je zmodeliral še portret skladatelja Srečka Koporca. Koporčeva glasba se je približala novemu 
načinu kiparskega mišljenja, njegove neoklasicistične poteze v skladanju se prilegajo Salesinovi 
realizaciji kipa, ki pomeni kiparski odmik od zvočnega in akordno bogatega impresionizma. 



Sintetičnemu intimizmu sledi konstruktivna skulptura, najbolj izražena v otroškem portretu Inge 
(1938). Prečiščena forma v žlahtnem marmorju je preglasila vse nadrobnosti in svitki dekličinih las 
postanejo geometrijske forme: majhni valjčki na krogli (glavi), ki pritiska na ramena in oprsje, spet 
na geometrijski lik – kvader. Skulptura danes deluje modernistično, še linije detajlov, kot so oči, nos 
in drobna usteca, se zlijejo v celoto osnovnih geometrijskih likov. Salesin je prav v otroških portretih 
(Portret Rokca in Matjaža Klopčiča, portret Božene Lorber) dosegel najlepšo stopnjo abstrahirane 
forme v smeri sintetičnega konstruktivizma in uveljavil pomen kiparskega načina, ki gradi tako, da 
forma postane nosilec vsebine. Popolnosti in celovitosti forme pa ni potrebno razgibati s slikovitimi 
površinami. Še živost pogleda (oči) zato ni obdelana na impresionistični način, saj je zrklo prav tako 
le forma z vsebino … 
Salesinovi kipi so maloštevilni in likovni publiki doslej malo znani, saj gre za upodobitve družinskih 
prijateljev in njihovih otrok. Obžalujemo lahko vse tiste kipe, ki ji je nosil v sebi in jih ni mogel rea-
lizirati. Za preživetje se je želel izpopolniti tudi v restavratorskem poklicu. Dravska banovina mu je 
leta 1937 dodelila štipendijo za specializacijo kiparstva in restavratorstva v Rimu. Po vrnitvi iz Rima je 
bil poln vtisov o kiparskih presežkih tega večnega mesta in predstavljamo si lahko njegovo veliko 
željo po ustvarjanju. 
Razmere v času med obema vojnama pa za umetnost niso bile ugodne, še posebej ne za kiparje. 
Intelektualci naprednih idej so bili razseljeni po celi Jugoslaviji, daleč od kulturnih centrov. Tako so 
Salesina, potem ko se je leta 1938 vrnil iz Rima in ko je že kazalo, da bo imel v domačih krajih možnost 
dela, z državnim dekretom premestili v Trebinje, v Hercegovino. Dobil je mesto učitelja risanja na 
tamkajšnji gimnaziji. Čeprav je bilo Trebinje industrijsko razvito mesto in rojstno mesto pesnika ter 
diplomata Jovana Dučića, prave priložnosti za ustvarjanje tam ni bilo. Čas tik pred izbruhom vojne 
in zato ekstremne okoliščine, so Salesinov ustvarjalni elan povsem onemogočile. Ne gre le za izgu-
bljena leta, temveč tudi za vse izgubljene kipe …
Leta 1945 se je vrnil domov v Novo Celje. V zanosu svobode se je nadejal kiparskih naročil, deloval je 
kot samostojni umetnik. Potem ko je leta 1946 naredil portreta Tita in Stalina, se skoraj tri desetletja 
ni več potegoval za kakšno javno naročilo. Dobil je začasno službo učitelja risanja na gimnaziji v 
Celju in leta 1947 tudi redno službo učitelja likovnega pouka na osnovni šoli v Žalcu. Kmalu so mu 
tudi zaupali nekaj zahtevnih restavratorskih del, npr. na Attemsovem baročnem gradu v Štatenbergu 
(skupaj s slikarjem Rajkom Slapernikom, takratno absolventko slikarstva Alekso Ivanc in kiparjem To-
netom Blatnikom). Dobro desetletje pozneje je obnavljal (skupaj s Tonetom Blatnikom) tudi baročne 
skulpture v Novem Celju. Baročna dediščina mu je bila blizu, saj je v Sloveniji zapustila bogate sledi 
ter se vtisnila v zavest ljudi, še zlasti umetnikov. Upodabljanje čustev v baročnemu zanosu je bilo za 
kiparje vedno izziv, četudi so sami bolj sledili kiparski formi. Leta 1958 je zmodeliral glavo Žalujoča, jo 
odlil v mavec in nato izvedel še v marmorju. Pri tej nalogi je spet udejanjil kip v smislu sintetičnega 
konstruktivizma, forma seveda nosi vsebino, a diha tudi poseben (baročni) patos. 
Salesin je v domačem okolju v šestdesetih letih prejšnjega stoletja naredil tudi nekaj plastičnih pridat-
kov na arhitekturnih telesih hiš. V Sloveniji se namreč še ni izpela, kakor tudi ni nikoli zares vzcvetela, 
artdecojevska manira. Dekorativne rešitve fasad na modernistični arhitekturi kot tudi arhitekturi starih 
meščanskih hiš, nastalih pred drugo svetovno vojno, so velikokrat pomenile edino možnost za delo. 
Izbral je tehniko – sgraffito: vrezovanje v omet fasade je tvorilo reliefe različnih globin, večinoma gre 
za monokromne vrezanke. Je soavtor obdelave pročelja Hmeljarskega inštituta (1953), avtor freske 
je slikar Rajko Slapernik. Salesin je pridal dekorativne elemente, ki pa so več kot to. Vitica z listi in 
storžki v rjavosivi barvi pod napuščem stavbe in isti motiv, dopolnjen z atributi znanosti (epruvete, 
mikroskop, sova in knjiga), posrečeno podpirajo Slapernikovi freski, ki predstavljata kmečka dela 
in obiralko hmelja. Pozneje je dobil naročila za samostojne projekte na fasadah Zadružnega doma 



v Preboldu (1957) in v Petrovčah (1958) ter na Kmetijskem kombinatu v Žalcu (1960). Četudi so 
obdelave fasad bolj ali manj le dekorativni pridatek arhitekturi, je Salesinov pristop pri gradnji 
kompozicije in celostnega učinkovanja globokega ali plitkega sgrafita povsem kiparski. 
Kiparsko mišljenje se kaže tudi v Salesinovem opusu risb, katerih večina je nastala v času šolanja 
na akademiji v Zagrebu. Risbe so tudi najbolj kompaktna kiparjeva zapuščina, iz katere razbere-
mo njegov umetniški kredo. Čeprav gre za študijske risbe, vidimo samosvoj pristop pri pogledu 
na telesa in detajle. Izbira mehko črtalo, kljub temu pa senčenju ne posveča večje pozornosti. 
Telesa obravnava kot formo v prostoru, iz katere že zaznamo konstruktivistično sintezo videnega 
in dojetega. 
Salesin je bil že od leta 1938 član Društva slovenskih likovnih umetnikov in gost v Sloveniji usta-
novljene skupine Lada II (društvo Lada so umetniki ustanovili leta 1904 v Beogradu), ki je gojila 
akademski in poetski realizem, simbolizem in intimizem s secesijskimi primesmi. Razstavljal 
ni veliko. S člani kluba Lada je razstavljal leta 1939 v Jakopičeven paviljonu v Ljubljani, ob bok 
kiparjema Ivanu Zajcu in Ivanu Sajevicu. Od likovne kritike je dobil za kip pohvalo s pripombo, 
da bi bilo vredno spremljati njegov razvoj, če ga ne bo ubilo ozračje province in z njim zdru-
žena vdanost času in razmeram.1 Pohvala se je nanašala na portret skladatelja Srečka Koporca, 
Mesesnelova napoved o družbenih razmerah tedanjega časa, zlasti v provinci, pa se je izkazala 
za jasnovidno, tako v času njegovega bivanja v Trebinju kot tudi potem, ko se je po vojni vrnil 
domov in se umaknil v intimo doma. Melanholija in dvom sta se naselila v kiparjevo dušo zaradi 
izgubljenih in nerealizranih del med drugo svetovno vojno in tudi potem, ko so razmere doma 
prinašale le skromna naročila. 
V premišljevanju je v zavetju doma nabiral moči, da je lahko v šoli med svojimi učenci izživel svojo 
nadarjenost in poklicanost; ustvarjalnost je prenašal na mlade rodove, z restavriranjem ohranjal 
kulturno dediščino, skromna javna naročila portretnih plastik politikov in kulturnikov pa ga niso 
izpopolnila v smislu zahtevnejših kiparskih hotenj. Naročene portrete je vešče izdeloval v maniri 
poetičnega realizma, konstruktivna sintetična plastika pa je izgubljala na moči. Kadar je kiparska 
naloga zahtevala upodobitev herojske drže junakov ali privzdignjen zanos kulturnikov, je znal 
upodobiti tudi njihovo človeško dostojanstvo in ranljivost. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
je dobil naročila za izdelavo portretov narodnih herojev in herojin: Ivana Farčnika – Buče pred 
osnovno šolo Vransko (1974), Nade Cilenšek in Ivanke Uranjek pred Osnovno šolo Griže (1977), Vlada 
Bagata pred Osnovno šolo Braslovče (1978), Ljube Mikuš in Petra Šprajca – Jura pred Osnovno šolo 
Žalec (1978), Jožeta Turka s postavitvijo na poligonu v Šempetru (1979/1980) in Miroslava Širce pred 
Osnovno šolo v Petrovčah (1979/1980). Izdelal je tudi portrete nekaj umetnikov: skladatelja Rista 
Savina pred Glasbeno šolo v Žalcu (1978), Otona Zupančiča (1978), ki je del stalne zbirke Savinjskih 
umetnikov v Savinovi hiši v Žalcu, gledališke igralke Marije Goršič v foyerju SLG v Celju (1979/1980) 
in Frana Levstika pred Kulturnim domom na Vranskem (1979/1981), njegov drugi odlitek v bronu 
pa pred Medobčinsko splošno knjižnico v Žalcu (2006). Vsi upodobljenci imajo poduhovljen 
izraz in se zdijo globoko zamišljeni. Tudi sam je bil samoten mislec, vsestransko izobražen in prej 
občutljiv opazovalec kot pa aktiven soustvarjalec družbenega dogajanja tistega časa. 
Življenje ga je utrudilo, a ostal je Kipar. To pa je poklic in poklicanost, ki še danes ne prinaša veliko 
možnosti, da umetnik izživi svoj ustvarjalni nemir in poslanstvo. Kljub temu pa je to medij, poetika, 
ki jo negujejo vedno nove in prihajajoče generacije. Zdaj se je Salesin dvignil v spominu novih 
generacij in nam spregovoril skozi številčno skromen, a umetniško dovolj prepričljiv opus, ki ga 
preučevalci slovenskega kiparstva ne bomo mogli več prezreti.

Milena Zlatar
1 France Mesesnel, Umetnost in kritika, DZS, Ljubljana, 1953, str. 290



Portret: Franc Žuža, 1937, mavec (zasebna last)

Študija, 1936, tuš (zasebna last)

Portret: Rok Klopčič, 1938, marmor (zasebna last)
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Razstavo je podprlo:

Študentje kiparskega oddelka zagrebške akademije (na sredini Eduard Salesin)

Eduard Salesin se je po končani osnovni šoli v Trbovljah 
najprej učil slikarskih in dekoraterskih veščin pri mojstru An-
toninu Švaglju (1924-1927). Pri njem je delal kot pomočnik 
do leta 1930, ko se je vpisal na kiparsko in rezbarsko šolo, 
takratno umetnostno-obrtno šolo Probuda, ki je delovala v 
okviru Tehniške šole v Ljubljani. Leta 1933 je opravil sprejemne 
izpite na Kraljevi umetniški akademiji, tj. današnji Akademiji 
likovnih umetnosti v Zagrebu, kjer so ga poučevali veliki 
mojstri kiparstva: prof. I. Meštrović, prof. R. Frangeš-Mihanović  
in prof. F. Kršinić. Po diplomi leta 1937 je s skromno štipendijo 
takratne Dravske banovine odšel na specializacijo restavra-
torstva in kiparstva v Rim. Po vrnitvi leta 1938 je postal redni 
član Društva slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani in 
gost društva Lada.  Razstavljal je redko, zadnja razstava je bila 
posthumno – leta 1981 v Savinovem likovnem salonu v Žalcu.

Na naslovni strani: Inge, 1938, marmor, (zasebna last)


