
Ustvarjalno delo Boštjana Kavčiča, ki je po študiju kiparstva na ljubljanski Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje magistriral še iz videa in novih medijev, je razpeto 
med klasično kiparstvo in ustvarjanje novomedijskih projektov ter videa. Bil je eden 
prvih slovenskih avtorjev, ki se je leta 2002 lotil konstrukcije primitivnih robotov, 
sestavljenih iz recikliranih materialov (Rombot 1.0, Cubot 2.0), istega leta pa je 
začela nastajati tudi njegova najobsežnejša kiparska serija z naslovom ORGanizmi, 
ki šteje (trenutno) dvajset kamnitih kosov, med katerimi zasledimo tudi nekaj javnih 
skulptur. Prvi vtis, ki ga dobimo ob stiku z ORGanizmi, je avtorjeva želja po kreiranju 
preprostih, elementarnih, izrazito senzitivnih oblik, ki so osnovane na njegovi osebni 
mitologiji. Nekatere skulpture pravzaprav obujajo spomin na starodavne fosilne 
forme, ki jih je izoblikovala narava, pa vendar ne moremo reči, da so kipi povsem 
brez družbenokritičnih referenc. Ob detajlni analizi avtorjevega dosedanjega 
opusa – tako njegovih novomedijskih in video del kot tudi projektov s poudarjeno 
ekološko noto, kot je denimo Vrtnarimo! (2007), s katerim spodbuja k trajnostnemu 
načinu življenja – zaslutimo, da je bil primarni vzgib za nastanek pričujoče kiparske 
serije kritični odziv na sodobno informacijsko družbo, ki je izgubila stik z naravo. 
Njegove skulpture namreč poudarjajo ročno delo in temeljne lastnosti klasičnega 
kiparskega medija: plastičnost in materialnost kiparske gmote ter obvladovanje 
prostora v ožjem in širšem pomenu besede. Kavčičevi kamniti organizmi se 
oblikovno in vsebinsko navezujejo zlasti na dva lajt motiva, krog in spiralo. Krog 
predstavlja (v večini primerov) izhodišče formalne zasnove njegovih skulptur in zdi 
se, da označuje predvsem procese dinamičnega preobražanja naravnih oblik. 
Motiv spirale, ki zaznamuje v kontekstu univerzalne simbolike povezavo z neznanim, 
transcendentnim delom človekovega življenja, pa se v pričujočem ciklu pojavlja v 
različnih oblikovnih variacijah. Spiralne oblike pravzaprav učinkujejo kot nekakšne 
analogije arhetipskih simbolov, ki dajejo kiparskemu volumnu neko posebno 
dinamiko. Taktilnost kipov avtor dodatno stopnjuje s subtilno ročno ali strojno 
modelacijo površinske strukture, na kateri išče ravnovesje med surovo obdelanimi 
in poliranimi deli. Obdelavo kamna, ki zahteva od kiparja popolno koncentracijo, 
če ne celo zlitje z naravnim materialom,  namreč pojmuje kot proces poglobljene 

samorefleksije, v katerem želi doseči stik tako s svojim notranjim jazom kot tudi s širšim 
makrokozmosom. Ob tem pa ni nezanemarljivo poudariti, da pri oblikovanju kipov 
ne sledi le svoji viziji, ampak tudi latentnemu življenju naravne materije, ki kiparju do 
določene mere sama »narekuje« obliko. Med večinoma poetičnimi, čutnimi 
organizmi zasledimo tudi nekaj kipov z jasno poudarjenim ironičnim tonom. Eden 
takih je ORG V (2005), kamnita skulptura v obliki satelitske antene, ki je seveda ravno 
tako kot ostali kipi izklesana v klasični kiparski maniri in predstavlja nekakšno zlitje 
naravne snovi in visoko razvite tehnologije. Prav nasprotno pa nas delo Oko in duh 
časa (2005), sestavljeno iz kamnitega kolesa in trikotnega podstavka – nekakšne 
primitivne različice današnje zavore –, vodi v davno preteklost, seveda takšno, kot si 
jo predstavljamo danes. Skulptura pa razkriva še eno pomembno značilnost 
njegovega ustvarjanja: kombiniranje diametralno nasprotnih si oblik (kot sta krog in 
trikotnik ali kvadrat), ki evocira na združevanje nasprotij v smislu iskanja ravnotežja 
med dvojicami nebo in zemlja, duh in materija,transcendenca in imanenca, katerim 
lahko dodamo tudi par narava in tehnologija,saj so navsezadnje tudi njegovi 
organizmi produkti ročnega dela in strojne obdelave. Prav črtna struktura, ki jo 
ustvarja stroj, namreč daje njegovim delom prepoznavni pečat. Omeniti je 
potrebno tudi premišljeno postavitev skulptur v galerijski prostor,ki ga kiparske 
instalacije zavzamejo v celoti. Učinek celovitosti (običajno) stopnjujejo nasutja 
drobnega naravnega materiala, ki ne deluje le kot vezivni element med 
posamičnimi kipi, ampak ustvarja tudi svojevrstno kontemplativno atmosfero,v kateri 
lahko gledalec zlahka dojame avtorjevo sporočilo: vračanje k primarnemu, 
prvinskemu, od koder je življenje izšlo. Kavčič nas torej s svojimi deli opozarja ne le na 
pomen naravnih zakonitosti in zgodovine, ki seveda predstavlja temelj človekovega 
tehnološkega in duhovnega razvoja, ampak tudi na protislovja v današnji kaotični in 
razosebljeni družbi. Gledalcu se kaže kot ustvarjalec, ki sledi družbenim, tehnološkim 
in kulturnim spremembam, a se hkrati zaveda, da globalizirani svet že dolgo ne 
deluje več kot skladna celota. 
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Boštjan Kavčič se je rodil 1973 v Šempetru pri Gorici. Osnovno šolo je obiskoval v 

Tolminu, srednjo elektrotehniško šolo v Novi Gorici. Po odsluženem vojaškem roku leta 

1997 je diplomiral iz bančništva in financ na EPF v Mariboru. 

Zaradi velike želje po likovni umetnosti je bil leta 1998 sprejet na ALU v Ljubljani. Leta 

2001 je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo. Leta 2003 je diplomiral iz 

kiparstva na ALU v Ljubljani (prof. Lujo Vodopivec). Istega leta se je poročil z Romano, 

rodil se jima je sin Vid. V letih 2003-2005 je bil štipendist Ministrstva za kulturo za 

podiplomski študij videa na ALU v Ljubljani. Leta 2006 se rodi hčerka Zara. Magistriral je 

z delom Digitalna video skulptura znotraj trgovskih središč na podiplomskem študiju 

videa in novih medijev na ALUO pri prof. Sreču Draganu (2007). Leta 2008 je prejel 

odkupno nagrado podjetja KD Holding d.d. Leta 2009 se rodi sin Lev. 

Od leta 2007 je samozaposlen v kulturi. V svojem delu povezuje socialno skulpturo in 

nove medije.
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v galerijo Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.
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Na naslovnici:
ORG XVII, podpeški apnenec, 10 x 24 x 24 cm, 2012
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