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Slovenska pot kulture železa in umetnost

Ko se oziramo po tujih starejših umetniških delih s 
podobami tehniške in industrijske dediščine, jih najdemo 
v številnih različnih galerijah, muzejih in pinakotekah. 
Slikarji iz različnih obdobij so beležili takratno družbeno in 
gospodarsko stvarnost tako, da so ustvarili naslikane podobe 
kovačij, fužin, železarn; ohranili so dragoceno podobo 
arhitekture, strojev, naprav in delavcev. Ogenj, železo, človek 
in arhitektura so osrednji elementi  slike Pokrajina z železarno 
iz leta 1525, ki jo je naslikal flamski slikar Herri met de 
Blesa. V milanski pinakoteki Ambrosiana je na ogled delo 
Alegorija ognja (Allegoria del Fuoco), prav tako flamskega 
slikarja Jana Brugela (Brueghel), st. Z veliko natančnostjo je 
med letoma 1608 in 1610 naslikal takratne železarske obrate s 
talilno pečjo, repačem, kovačijo itd. Podoba kovačije iz kraja 
Marly-le-Roi leta 1875 je na sliki Alfreda Sisleyja v Parizu, 
Adolf Menzel je leta 1875 upodobil valjarno, Eisenwalzwerk 
Königshütte, v zgornji Šleziji. Iz naše bližnje okolice 
omenimo slovenskega realističnega krajinskega slikarja  
19. stoletja iz Koroške Markusa Pernharta, ki je na mnogih 
oljnih slikah in številnih risbah upodobil koroška mesta in 
kraje, vrhove in krajino, prav tako pa tudi plavž in železarne, 
saj je bila ta dejavnost na območju Alp močno razvita. Manj 
znana sta grafika M. Smech iz Maribora, ki je v 19. stoletju 
upodobil Thurnove železarne v Črni, Mežici in na Ravnah,  
ter Vincenc Pernikarz z grafiko železarne na Prevaljah.

Umetniki so nam ohranili dragocene predstave iz 
metalurškega sveta, a sta se umetnost in tehnika srečevali 
in povezovali še drugače. Priznani italijanski renesančni 
slikar, kipar, arhitekt, izumitelj in inženir Leonardo da Vinci 
je združeval številne talente in v svojih delih povezal ne le 
umetnost in tehniko, temveč tudi umetnost in znanost.

V svojih zapiskih je ustvaril številne izume, ki so pozneje 
v nekoliko spremenjeni podobi postali pomembni izdelki 
železarn in jeklarn. Da sta svet umetnosti in industrije tesno 
povezana, dokazujejo številni industrijski izdelki. Za njihovo 
delovanje skrbijo inženirji, zunanjo podobo jim dajejo 
industrijski oblikovalci.

Razstava Ing[l]ot je ena tistih, ki v predstavitev industrijske  
in tehniške dediščine vključuje likovno ustvarjanje. Na 
platnih umetniških del ruske slikarke Marie Karnar- 
-Lemesheve sta združeni umetnost in železarska dediščina. 
Postavljena je med stroji in napravami v štauhariji, opuščeni 
železarniški hali, ki se spreminja v muzej. Avtorica z razstavo 
na simbolni ravni povezuje različne ravni. Naslov razstave 
Ing[l]ot povezuje jeklarstvo s sodobno umetnostjo lepšanja 
in krasitve telesa. Umetnica je namreč združila izraza ingot 
in Inglot. Prvi nastane v jeklarni z ulivanjem žareče taline 
v kokilo, ohlajen pa je namenjen za nadaljnjo metalurško 
obdelavo,  Inglot pa je ime poljske kozmetične hiše. S tem  
je avtorica simbolno povezala tudi moški in ženski princip, 
kar je rdeča nit razstave železarskih podob na rjuhah. 

Interpretiranje tehniške, zlasti železarske dediščine z uporabo 
različnih umetniških pristopov, kulturnih in kreativnih 
industrij je v okviru Slovenske poti kulture železa uveljavljena 
praksa, prav tako smo veseli sodelovanja s tujimi umetniki. 
Ostaja tudi podpora družbe SIJ – Slovenska industrija jekla 
d.d., pokroviteljice razstave.

Dr. Karla Oder, 
muzejska svetnica, 
koordinatorica Slovenske poti kulture železa

Na Ravnah na Koroškem so to vez vzpostavili že leta 1964, 
z organizacijo prvega mednarodnega kiparskega simpozija 
Forma viva. Umetniki iz različnih držav sveta so v treh 
desetletjih in pol v sodelovanju z železarji ustvarili 30 
umetniških železnih in jeklenih skulptur, ki krasijo urbani 
prostor mesta in doline. Vrhunski umetniški izdelek iz jeklene 
litine in stekla je štafetna palica ali Titova štafeta, ki so jo po 
umetniški zasnovi akademske kiparke Milene Braniselj leta 
1979 ulili ravenski livarji. 

Med bogato likovno zapuščino nekdanjih slikarskih kolonij 
hranijo tudi dela s podobami tovarne, njenih obratov in 
delovnih procesov, ustvarjenih na slikarskem platnu slikarjev 
Milana Rijavca, Jožeta Torkarja, Bojana Golje in drugih. 
Najbolj razširjena podoba Železarne Ravne je na grafiki 
Gabrijela Justina, kot reprodukcija od leta 1956 podeljena 
vsakemu upokojencu podjetja, da mu je krasila dom in ga 
spominjala na podjetje, ki mu je dajalo kruh.

Že pred desetletjem se je v galerijo spremenila tudi štauharija 
Stare železarne s stalno razstavo Mati fabrika – Železarna 
Ravne. Ta grobi, rustikalni prostor ob starih kladivih, pečeh 
in krčilnih strojih so napolnile podobe umetniških del 
različnih avtorjev. Tu so razstavljali Štefan Marflak, Domen 
Planko, Stanislav Makuc in drugi. Za nekaj dni vsako leto 
prostor zacveti v božičnih cvetličnih aranžmajih Andreja 
Rusa in cvetličarne Floralhaus. Ustvarjalci glasbeno-lutkovne 
predstave Ahti, šiht! pa so nekdanjo krčilno kovačnico za 
kratek čas spremenili celo v gledališče. 

Slovenska pot kulture železa že več kot desetletje na pobudo 
Občine Ravne na Koroškem povezuje posameznike, ustanove, 
podjetja in slovenske muzeje v skupnem cilju ohranjati, 
varovati,  raziskovati in predstavljati dediščino kulture 
železa na Slovenskem, jo vključiti v turistično ponudbo in 
sodelovati z Evropsko potjo železa. Pod imenom Slovenska 
pot kulture železa se je razvilo gibanje in ustanovilo društvo s 
sedežem na Ravnah na Koroškem. Aktivnosti med deležniki 
koordinira Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na 
Koroškem. S sodelujočimi muzeji (Železarski muzej Štore, 
Gornjesavski muzej Jesenice, Kovaški muzej Kropa, Muzej 
Železniki, Dolenjski muzej Novo mesto, Gorenjski muzej 
Kranj, Muzej narodne osvoboditve Maribor) in Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije ob podpori jeklarskih in 
kovinskopredelovalnih podjetij v Sloveniji so doslej pripravili 
številne razstave, odprli nove stalne postavitve, izvedli 
mednarodne strokovne posvete in druge oblike interpretacije 
dediščine ene najpomembnejših gospodarskih panog z 
večtisočletno tradicijo.

Umetniške, likovne in fotografske razstave so stalni 
spremljevalec Slovenske poti kulture železa. Med številnimi 
omenjam samo nekatere. V Železarskem muzeju Štore so 
s fotografskimi razstavami Gorazda Tratnika in Tihomirja 
Pintarja obiskovalce popeljali v topilnico, valjarno, kovačnico 
in druge tovarniške hale med stroje, med delavce ... S tem so 
se podobe dela v svetu velikih hal, hrupnih strojev, številnih 
izdelkov in izmučenih obrazov preselile v galerijski prostor. 
Tudi v Gornjesavskem muzeju Jesenice z umetniškimi 
fotografijami, slikarskimi in kiparskimi deli povezujejo svet 
tehnike s svetom umetnosti.



Zapis ob razlagi moderne umetnosti, da se, podobno kot 
v industriji, tudi v moderni umetnosti poraja vedno nekaj 
novega in novega, bi lahko uporabili kot moto razstave 
del akademske slikarke Marie Karnar-Lemesheve, ki je 
štauharijo Stare železarne izbrala za predstavitev del, nastalih 
v sklopu magistrskega študija slikarstva na ljubljanski likovni 
akademiji (ALUO). Za študij slikarstva se je odločila iz 
nekega notranjega vzgiba, ki je v njej tlel vrsto let pred tem, 
še v rodni Moskvi. Čeprav se je na poti izobraževanja sprva 
usmerila v novinarske in arhitekturne ter oblikovalske vode, 
je ostala zvesta svoji prvinski želji po likovnem ustvarjanju, 
ki se na začetku njene postakademske poti izraža zlasti v 
slikarstvu in grafiki. 

V likovnem svetu se ne zgodi ravno pogosto, da precej  
moška tema, kot železarstvo nedvomno je, tako zelo 
prevzame in zaposli ženski svet razmišljanja. Kot nakaže 
že naslov razstave (ingot = industrijski polizdelek oziroma 
Inglot = kozmetična hiša), slikarka kot opazovalka odslikava 
železarski svet z ženske pozicije in vanj vnaša elemente 
lastnega dojemanja, ki temu ustrezno omehčajo njegovo 
surovost. Pravzaprav gre za to, da je avtorica iz besede ingot 
popolnoma naključno skovala besedo inglot, saj je šlo sprva 
za napačno razumevanje imenovanja tega nepogrešljivega 
člena znotraj jeklarske proizvodnje. V tehničnem oziru 
se umetnica izraža v jedkanici (poleg te kemične tehnike 
globokega tiska pa tudi v akvatinti in rezervažu), pri slikanju 
pa uporablja akril in oglje na dokaj nekonvencionalnem 
nosilcu – rjuhi. V bistvu je prostor svoje tokratne postavitve, 
interier stare železarne, uporabila za neobičajen način 
predstavitve svojih platen, sicer rjuh, ki dobesedno igrajo 
vlogo obešenega perila, le da se med rjuhami nahajajo tudi 

monumentalne poslikane površine, ki, spuščene na gledalčev 
nivo, z njim ustvarjajo intimnejši dialog.

Sicer gre za velike formate tega večnamenskega materiala, 
ki s svojo monumentalnostjo omogoča veliko svobode sami 
motiviki, zahteva pa toliko več tehnične izkušenosti. Karnar- 
-Lemesheva izbrano temo podaja na izrazito samosvoj in 
mestoma zelo subtilen način, ne le preko nosilca, pač pa tudi  
z detajli, ki se nekoliko prikradejo v snovnost motivnega 
polja. Večinoma so le-ti vezani na rodno Rusijo in njene 
atribute, podobno pa je tudi s slogovno usmeritvijo slikarkinih 
del, v katerih lahko zaznamo zametke ruske avantgarde, 
katere protagonisti so spreminjali tematske in slogovne 
pristope in prispevali svoj delež k razvoju modernizma v 
likovni umetnosti. Večina ruskih avantgardističnih slikarjev 
se je v drugi polovici dvajsetih let preteklega stoletja namreč 
posvetila predvsem realističnim temam, z izjemo Maleviča, 
ki mu je v tem obdobju uspelo ustvariti edinstven izraz. 
Prav edinstvena je tudi Karnar-Lemesheva, saj s svojim 
načinom širokopoteznega slikanja na večjih formatih ustvarja 
svojevrsten kolaž grafike in slikarstva, simbolično pa nudi 
vpogled v diapazon ženskega in moškega principa. V prostor 
industrijskega obrata, kjer so moške moči kovale težko 
kovino, da so prislužile glavnino družinskih prihodkov, je 
avtorica simbolično umestila eno od osrednjih gospodinjskih 
opravil vsakokratne ženske generacije. S tem, ko je neko 
domače opravilo umestila v delovno okolje, odpira diapazon 
raznih pomenov, denimo (ne)enakovrednosti med moškim 
in ženskim delom, pridih domačnosti znotraj proizvodnega 
obrata ali pa le opozarja na subtilnost lastnega izraznega 
orodja, ki se preko motivike veže na sam interier.

Med tovarno in ponorelim vrtiljakom 

Motivni skupni imenovalec je vseskozi material, vezan 
na jeklarske proizvodne obrate, pri čemer je oblika valja 
gotovo najpogostejša, in jo avtorica s pridom postavlja v 
različne asociativne vloge. Tako so nastale serije slikarskih in 
grafičnih del, ki govorijo o snovnosti samega materiala na eni 
in močni simbolni sporočilnosti zgodbe na drugi strani. Serija 
Tovarna I, II in III kaže motivno in tehnično nadgrajevanje 
osrednjega motiva stavbe kot arhitektonske gmote skupkov 
cevi in drugih napeljav, ki so uporabljene za slikarkin 
prikaz obvladovanja geometrično razporejene sheme, pri 
čemer Karnar-Lemesheva na modernističen način dodaja 
asociativno simboliko iz naše bližnje preteklosti. Že sama 
črno-bela shema, ki jo avtorica vidno stopnjuje, namiguje na 
Picassovo Guernico (1937), kar podkrepi tudi iztegnjena roka 
kot prepoznavni detajl ene največjih Picassovih mojstrovin. 
Znotraj shematizirane tovarniške konstrukcije zasledimo tudi 
rusko raketno plovilo Vostok 1 (Vzhod 1), znano po tem,  da je 
v krožnico okoli Zemlje poneslo prvega človeka, ki je kdajkoli 
potoval nad Zemljinim ozračjem, nekje v ozadju pa se riše 
silhueta značilne ruske sakralne arhitekture s prepoznavnim 
atributom čebulastih kupol. Ta detajl se ponovi še v seriji 
Ujetost, kjer se avtorica najbolj poigra z gradnjo perspektive, 
ki jo akcentira z barvnimi kontrasti in večpomensko 
simboliko izbrane motivike. Močno sporočilnost nosijo tudi 
dela v seriji Ostanki sveta, ki spominjajo na odlagališče 
smeti in s tem simbolično ponazarjajo neskončnost 
hiperproduktivnosti odpadnih materialov kot posledice pasti 
sodobnega potrošništva ali parodijo na zasičenost trga z 
nesmiselnimi proizvodi, ki naj bi lajšali naš vsakdan. Motivno 
snovnost slikarka vseskozi gradi z uporabo, mestoma skoraj 
kubistično razporejenih, temeljnih geometrijskih likov, med 
katere se tu in tam prikrade uporaben predmet s prikrito 

simboliko. To je lepo razvidno na sliki s krovnim naslovom 
razstave, kjer je avtorica med prepoznavne industrijske 
polizdelke spretno vrinila žensko rdečilo, ki se, z valju 
podobno obliko, zlije s celoto geometrijske gmote. Medtem  
ko je pri omenjenih delih razvidna postopna izrazna in 
tehnična izgradnja, ostaja Karnar-Lemesheva tudi zelo 
samosvoja, saj z minimalističnim načinom motivne in 
tehnične gradnje asociira na človeško oziroma tehnično 
napako in preko njenih negativnih posledic simbolično 
opozarja na razpad družbenih vrednot (Ponoreli vrtiljak).

V omenjenih delih Marie Karnar-Lemesheve se v času 
sodobne multimedijske umetnosti odraža zanimiv preplet 
dokaj tradicionalnih tehničnih veščin s sodobno, družbeno 
angažirano tematiko, ki je podana na izrazito samolasten 
način. S tem avtorica kaže na pogumne korake, ki jih ubira 
na tej stopnji svoje postštudijske poti, kar se odraža tako v 
slogovnem kot tudi v tehničnem in motivnem smislu.

Aleksandra Čas, 
univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, kustodinja



Maria Karnar-Lemesheva se je rodila v Moskvi, kjer je živela 
do leta 2010, ko se je  preselila v Slovenijo. Diplomirala je 
na Fakulteti za novinarstvo Moskovske državne univerze 
(2001) in nato kot slikarka in grafičarka na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (2014), 
kjer sedaj nadaljuje magistrski študij slikarstva. Študirala je 
tudi arhitekturo in oblikovanje na Moskovski arhitekturni 
akademiji in delala na različnih področjih – od urednice 
arhitekturno-umetniške revije Interior+Design v Moskvi  
do pomočnice v uradu poslanca nemškega zveznega 
parlamenta v Berlinu.

V procesu ustvarjanja raziskuje grafične tehnike kot čarobni 
proces, poln izzivov: izrazno moč, dinamiko in razgibanost 
skozi oblike in barve v različnih grafičnih tehnikah, 
obenem pa se ukvarja z združevanjem grafike in slikarstva 
v kolažu in s širokopoteznim slikanjem na velikih platnih. 
Formalni izhodišči njenega ustvarjanja sta kubizem in ruska 
avantgarda, semantično pa je navezana na osebna doživetja. 

Nagrade │ 2015 Nagrada Akademije za likovno umetnost  
in oblikovanje Univerze v Ljubljani │ 2012 Posebno 
priznanje, 32. ex tempore Podoba Ljubljane  
Skupinske razstave │ 2016 Artists of Slovenia 2016,  
White Cube Takamasu Tsukumo Gallery, Japonska │ 
ALUO LXX. Preteklost, sedanjost, prihodnost, Galerija 
Jakopič, Ljubljana │ Razstava študentov ALUO na Fakulteti 
za arhitekturo, Ljubljana │ 2015 Umetnost … in soočenje 
umetnosti s sodobno tehnologijo, Fakulteta za računalništvo 
in informatiko Univerze v Ljubljani, Ljubljana │ Utazu art 
award 2015, Yupuraza Utazu, Utazu, Japonska │ Razstava 
študentov ALUO ter Visoke šole za risanje in slikanje v 
okviru meseca kulture ŠOU v Ljubljani, galerija Srečišče, 
Hostel Celica, Ljubljana │ ex tempore Ptuj karneval 2015, 
Mestna hiša Ptuj, Ptuj │ 2014 Zaključna razstava v okviru 
Grafične delavnice Sofija, Tipografija Sofija, Bogdanci, 
Makedonija │ 2012 32. ex tempore Podoba Ljubljane,  
Desni atrij Mestne hiše, Ljubljana │ Jam Session, Jalla  
Jalla, AKC Metelkova, Ljubljana  
Udeležba na slikarskih delavnicah │ 2014 Grafična 
delavnica Sofija, Bogdanci, Makedonija

O avtorici



OSTANKI SVETA, 2015, akril in oglje na rjuhi, 136 × 216 cm ING[L]OT, 2015, akril, oglje in kolaž na rjuhi, 143 × 216 cm



TOVARNA I, 2016, akril in oglje na platnu, 160 × 260 cm UJETOST, 2016, akril, oglje in kolaž na rjuhi, 142 × 196 cm



TOVARNA II, 2016, akril in oglje na platnu, 160 × 255 cm PITJE ČAJA, 2016, akril in oglje na rjuhi, 147 × 196 cm



TOVARNA III, 2016, akril, oglje in kreda na rjuhi, 143 × 205 cm PONORELI VRTILJAK, 2016, akril, oglje in kolaž na rjuhi, 140 × 199 cm



OSTANKI SVETA II, 2016, akril na platnu, 160 × 260 cm GALAKSIJE, 2016, akril na platnu, 160 × 250 cm







OSTANKI SVETA, 2015, orig. jedkanica, akvatinta in rezervaž, 700 × 1000 mm (odtis: 500 × 700 mm)



UJETOST, VSTAJENJE, 2016, orig. jedkanica, akvatinta in rezervaž, 700 × 1000 mm (odtis: 500 × 700 mm) OSTANKI SVETA II, 2016, orig. kolagrafija in chine-collé, 410 × 510 mm (odtis: 215 × 345 mm)



ŽICE, 2016, orig. monotipija, 320 × 410 mm (odtis: 155 × 200 mm) UJETOST, 2016, orig. jedkanica, akvatinta in rezervaž, 700 × 1000 mm (odtis: 500 × 700 mm)



PONORELI VRTILJAK, 2016, orig. suha igla in kolagrafija, 275 × 375 mm (odtis: 195 × 250 mm) RAKETE, 2016, orig. akvatinta in kolagrafija, 700 × 1000 mm (odtis: 500 × 700 mm)



ING[L]OT, 2016, orig. linorez, 700 × 1000 mm (odtis: 410 × 600 mm) OSTANKI SVETA, 2016, orig. linorez, 700 × 1000 mm (odtis: 410 × 600 mm)
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