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Dne 13. junija 1935 se je v Maroku rodilo
dekle JeanneClaude. Istega dne ob is#
uri se je v Bolgariji rodil deček z imenom
Christo. 23 let pozneje sta se njuni po#
križali na čudežen način. Njuna zveza je
trajala celo življenje. 
Christo in JeanneClaude sta bila zakon
ska in umetniška partnerja. Bila sta av
torja velikopoteznih projektov na
prostem. Največkrat sta delala s po
močjo tkanin – na najrazličnejših lokaci
jah po vsem svetu sta ovijala oziroma
oblačila najrazličnejše objekte, od stavb
do skal in otokov. V Kaliforniji in na Ja
ponskem sta npr. dala istočasno posta
vi# 3.000 sončnikov rumene oziroma
modre barve – „The umbrellas“. Zelo
znan je tudi projekt „Vrata“ v new
yorškem Centralnem parku.
Objek# so za vsakogar brezplačno na
ogled, so spektakularni, mogočni in ob 
stajajo samo kratek čas. Časovna ome
jitev naj bi namreč poudarila, da so

enkratni. Akcije naj bi ljudi spravile v
dobro razpoloženje.
Umetnika sta ovijala, prekrivala in pri
krivala stvari, ki so pravzaprav prevelike,
da bi jih ovili. Zato sta morala dos#krat
dolga leta čaka# na dovoljenje za ures
ničitev svojih ciljev. Berlinski Reichstag,
ki je najpomembnejša stavba Nemčije,
sta leta 1995 ovila s srebrno tkanino; na
dovoljenje sta čakala dvajset let.
Odkar je JeanneClaude leta 2009
umrla, njen soprog Christo deluje sam.
Njegov najnovejši projekt, ki je na ogled
od junija 2018, je piramida iz 7.506
sodčkov za na)o na umetnem jezeru v
londonskem Hyde Parku. Obliko te in 
stalacije Christo imenuje mastaba. To je
pojem za grobnico iz opeke ali kamna, ki
je bila predhodnica piramide v starem
Egiptu. Projekt je načrtoval več desetle
#j. Ta čas je to največja skulptura na
svetu.

Christo in Jeanne-Claude
Prekrivanje – pokrajinska umetnost

Poskusi tudi $ ovi$ kako manjšo stvar.b
Lahko pa se ovije tudi človek. Priljubljena igra ob rojstnih dnevih je “mumija“.
Zmaga #s#, ki najhitreje ovije drugega s toaletnim papirjem.

Instalacijska umetnika Christo in
JeanneClaude v mlajših le#h

Mastaba v Londonu „Oblečeni“ Reichstag v Berlinu




