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GOZD LJUDI V SVETU DREVES 
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Drevo in gozd sta kot človek in družba. Drevo stoji na samem ali v gozdu, človek živi sam zase 

ali deluje v skupnosti. Na eni strani individualizem na drugi sožitje in solidarnost. Med svetom 

ljudi in gozdom dreves je toliko podobnosti, da lahko zvezo besed preoblikujemo v gozd ljudi 

v svetu dreves. Namen besedne igre ni pesniško učinkovanje na naslovnika, ampak iskanje 

vezi med človeško družbo in gozdom.  

Zamisel o prostorski inštalaciji Gozd ljudi v svetu dreves je vzklila iz ljubezni in navdušenja nad 

naravo. Na dojemanje gozda kot na združbo živih bitij, ki je v marsičem presenetljivo podobna 

človeški družbi, pa je vplivalo razmišljanje nemškega gozdarja P. Wohllebna. Ta razume 

drevesa kot družabna in solidarna bitja, ki si pomagajo tako, da radodarno delijo hranilne snovi 

s svojimi sosedi. Slednji so pravzaprav njihovi tekmeci, vendar drevesa vedo, da bodo v gosto 

raščenem ekosistemu, ki uspešno uravnava podnebje ter hrani velike količine vode, varnejša 

pred boleznimi in ostalimi nevarnostmi. V gozdu se zato veljavnost evolucijske teorije poruši, 

saj če izginejo najšibkejši členi, bodo na slabšem tudi najmočnejši. Enako je v svetu ljudi, v 

katerem se posamezniki in narodi, ki mislijo zgolj nase ter na svojo dobrobit, določeno obdobje 

pospešeno razvijajo, a slejkoprej se pokažejo posledice egoizma (podnebne spremembe, 

begunska kriza …). 

Inštalacijo Gozd ljudi v svetu dreves smo zasnovali zato, ker želimo vzpodbuditi k razmisleku 

o medsebojnih odnosih in sožitju med ljudmi. Prihodnost našega planeta ni v brezobzirnem 

individualizmu, egoizmu, rivalstvu, pač pa bo svet za vsakega lepši ali vsaj znosnejši, če bomo 

sodelovali in si pomagali. Tako kot imajo v gozdu svojo nalogo šibka drevesa, odmrla debla in 

trhli štori, imajo svoje poslanstvo v človeški družbi tudi nemočni, ostareli, drugačni. Zdrav, 

močan gozd nas uči, da moramo slednjim pomagati, saj bomo s tem pridobili vsi. Drevo se na 

drevo naslanja, človek na človeka, nas uči že stara slovenska modrost. 

Tudi naša prostorska inštalacija, locirana na novo odprtem Muzejskem trgu v Celju, je rezultat 

skupnega dela in sodelovanja različnih strokovnih področij (arhitektura, okoljevarstvo, 

literatura), šol (Srednja šola za gradbeništvo in okoljevarstvo, Gimnazija Lava) in generacij 

(dijaki ter učitelji). Ker je narava popolna in neponovljiva, je nismo pokušali posnemati, pač pa 

smo uporabili minimalna izrazna sredstva, s katerimi smo ustvarili abstrakten gozd. V procesu 

oblikovanja, ki ga bistveno določajo konstrukcijske zahteve, so nastale simbolne podobe o 

nastanku človeka in dreves – človek se rodi iz človeka, drevo nastane iz drevesa. Ob opori, 

pomoči, sodelovanju, ki jih simbolizirajo tudi prepletene drevesne korenine, pa nastane svet 

dreves, ki asociira na gozd ljudi. 


