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KIPARSKE UPODOBITVE FRIDERIKA IN VERONIKE V STEKLU IN KAMNU 
 

Franci Černelč je ustvarjalec na glasbenem, literarnem, oblikovalskem 

in kiparskem področju. Neprestana želja po ustvarjanju in izražanju 

samega sebe ga je pripeljala do unikatnega ustvarjanja v steklu in 

pozneje do kiparjenja v lesu in kamnu. Le–to je postalo avtorsko 

razpoznavno preko različnih, na javnih mestih obeleženih skulptur, ki 

jih je Černelč izvedel na večletnih simpozijih Forme vive v Makolah in 

na drugih lokacijah.  
 

Njegov najnovejši cikel  kiparskih upodobitev v steklu in kamnu z 

naslovom »Friderik in Veronika« vsebuje portrete dveh nesrečnih 

zaljubljencev, Celjskega kneza Friderika in Veronike Deseniške. 

Portreti Veronike in Friderika v steklu dokazujejo obrtno in likovno – 

umetniško mojstrstvo v obdelavi stekla, brezhibno obvladovanje 

anatomije človeškega telesa in izrazni učinek večnega počitka v 

zgeometriziranem in brezčasnem steklenem bloku z asociativnim 

pridihom steklene krste. 

         

V prosojnosti steklene prizme se kot transparentna esenca pojavljajo 

portreti z zaprtimi očmi obeh zaljubljencev s prefinjeno oblikovanimi 

obraznimi detajli, s katerimi avtor nakazuje spoštljivost do tragične zgodbe 

obeh portretirancev, kot tudi plemenitosti stekla kot kristalografske 

kiparske materije. V teh portretih je opazna sodobna izčiščenost oblik ter 

dialektična razlika med organsko oblikotvornostjo obrazov ter 

zgeometriziranim steklenim blokom, istočasno pa so nakazani tudi odnosi 

med fluidnim in konkretnim, ženskim in moškim principom, med 

minljivostjo in večnostjo ter med naravo na eni in civilizacijo na drugi strani. 

Portreti Friderika in Veronike v kamnu izražajo sodobni kiparski pristop v 

asimetrično dorečenem kiparskem oblikovanju glav, polnem ritmične 

vzvalovanosti kiparske materije in osredotočenosti na bistvene in 

poenostavljene oblikovne komponente obraznih detajlov. Kiparsko 

ustvarjanje Francija Černelča temelji na predhodno zelo premišljeni kiparski 

ideji, izhajajoči iz določene, dobro proučene zgodbe ali teme, ki ji avtor 

vdihne življenje s svojo kiparsko mojstrovino in jo s tem oživi za večnost. V 

njegovih kipih se pojavlja povezanost med zgodbo, likovnostjo, osebnim 

svetovnim nazorom ter avtorjevim notranjim čustvenim odzivom s 

pridihom improvizacije. V ciklu »Friderik in Veronika« je zgodba o celjski 

ljubezenski zaroti s pomočjo avtorjeve kiparske invencije izpostavljena kot 

simbol vseh nesrečnih ljubezni, istočasno pa opozarja s svojo prefinjenostjo 

izvedbe na našo duhovno prisotnost in telesno minljivost. 
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