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Melania Trump

Ameriški prvi dami Melanii Trump ni bilo treba dolgo čakati na nov
kip v Rožnem, kjer je originalni iz lesa letošnjega julija zgorel. V torek
so se poklonili spominu nanj in na isto mesto postavili novega, tokrat
bronastega.

Repliko bronastega kipa Melanie Trump je odkril Aleš Župevc - Maxi, ki je lani izklesal
originalnega iz lesa. (Foto: Reuters)

Potem ko je julija leseni kip Melanie Trump v Rožnem zgorel, je ameriški konceptualni
umetnik Brad Downey poskrbel za novega, tokrat iz brona. Leseni kip je javnosti
predstavil lansko poletje na dan, ko Američani praznujejo neodvisnost. Potem ko je
raziskal domači kraj prve ameriške dame in našel zemljišče v bližini Sevnice, je najel
tamkajšnjega prebivalca Aleša Župevca - Maxija, da je z motorno žago izklesal
Melaniino podobo. Downey mu je povedal le, da mora biti obleka enake barve, kot jo je
imela Melania Trump ob inavguraciji njenega moža, vse ostalo je bilo delo Župevčeve
kreativnosti.

1/2

https://www.dnevnik.si/1042938944/lokalno/zasavje-in-posavje/melania-trump-ima-nov-kip
https://www.dnevnik.si/tag/Melania Trump
https://www.dnevnik.si/1042939614/svet/video-trump-izzvizgan-ob-slovesu-od-sodnice-ruth-bader-ginsburg


Downey je zdaj organiziral vse, da so ljudje, ki znajo oblikovati bron, naredili repliko in
jo postavil na isto mesto, kjer je bil original. Njegov načrt je bil sprva drugačen, a sta ga
spremenila nepredvidena dogodka, epidemija novega koronavirusa in požig lesenega
kipa, ki je zgorel natanko leto dni po tem, ko so ga postavili. Kot je pojasnil pesnik in
jadralec Karlo Hmeljak, ki sodeluje pri projektu, je Downey v Sloveniji od marca, ko je
tu ostal ujet zaradi zaprtja javnega življenja. Skupaj s prijatelji je poleg kipa iz brona
začel ustvarjati tudi druge umetnine, ki jih je do 30. septembra mogoče videti na
razstavi Fuck off Illusion v okviru koprskega festivala Izis. Tam je sprva želel postaviti
bronasti kip, a je potem prišlo do požiga originalnega. Njegove ostanke je prepeljal na
koprsko razstavo, medtem ko je novega v nasprotju z načrti postavil v Rožno.

Komemoracija ob požganem kipu

Downeyjeva razstava odpira vprašanje, kaj je iluzija, ki jo moramo, kot pravi naslov,
»odjebati« – svet, kot smo ga poznali, ali svet, ki smo mu priča zdaj. Umetnik se je s to
tematiko začel ukvarjati, ko se je po izbruhu epidemije vprašal, ali gre za obliko
množičnega psihološkega mučenja ali za nov svetovni red.

V Rožnem so se v torek poklonili spominu na požgani kip in javnosti predstavili novega,
ki ga je odkril Maxi. Kustos Marko Vivoda je ob tem med drugim povedal, da je odkritje
kipa v prvi vrsti komemoracija kipa, ki je nastal iz mogočnega topola, iz katerega je Maxi
ustvaril »podobo nje, prve dame, nekoč rojene v isti porodnišnici, v istem Maxijevem
rojstnem mesecu«.

»Ker je kasneje, ovit v plamene, utrpel vse ogorčenje nekoga, ki ni prenesel odvisnosti
vrha svetovne velesile od tega kraja ali pa odvisnosti tega kraja od vrha svetovne
velesile, se spominjamo tudi ogorčenja in plamenov, tiste moči, ki postajanju in trajanju
že od nekdaj zadaja minevanje,« je dodal Vivoda.

Melania Trump Rožno Brad Downey Karlo Hmeljak Festival IZIS
Reproduciranje, povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno v skladu z določili uporabe
in citiranja vsebin.
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