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Povzetek 

V diplomskem delu sem povzela oziroma raziskala področje geste (risbe) v sliki. 

Sledila sem začetkom načina slikanja v obdobju renesanse ter nato sledila 

gestualnosti v slikarstvu vse do 20. stoletja in sočasno poiskala možnosti vsebinskih 

povezav z učnimi programi na različnih stopnjah izobraževanja. 

Teorija, kot osrednji del naloge, obsega zgodnjeevropski čas renesanse ter čas 

slikanja Jacksona Pollocka. Raziskala sem torej vsebinske razlike med umetninami 

omenjenih obdobij, način upodabljanja v določenem času ter raziskala slikarstvo 

skozi njegovo gestualnost. 

Osrednji del naloge tako raziskuje področje gestualnega v sliki vse do abstraktnega 

ekspresionizma.  

Naloga obsega tudi praktični del s področja lastnega raziskovanja slikarstva, ko sem 

v sedmem in osmem semestru študija tudi sama upodabljala abstraktno z močno 

poudarjeno gestualnostjo. Pri tem me je predvsem zanimala tehnika kapljanja 

(dripping), zato sem ta koncept vgradila tudi v svoj pedagoški učni načrt na osnovni 

šoli v tretji triadi. Pedagoški del vključuje učno pripravo, reprodukcije del učencev 

ter analizo uspešnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: gesta, renesansa, romantika, abstraktno, barve, 

impresionizem, akcijsko slikarstvo, kolaž, sodobna slika. 

 



Abstract 

In this thesis I summarized and examined the field of gestural painting. I followed 

the starting methods of paiting in the Renaissance and gestural painting up to the 

20th century. I tried to find a way how to link those contents with the teaching 

curriculums at various educational levels.  

The theory, as the main part of this thesis, covers the early European Renaissance 

period and the period of Jackson Pollock. I examined: the content differences 

among works of art from those two periods, in what way the works of art were 

depicted and the painting through its gestuality. 

The main part of this thesis explores the area of gestural painting all the way to the 

Abstract Expressionism. 

The thesis is also based on practical work. In my own personal research of painting, 

in seventh and eighth semester, I depicted abstract with strongly emphasized 

gesturality. I was particularly interested in the dripping technique, so I 

incorporated this concept in my teaching curriculum for the seventh, eighth an 

ninth grade students of primary school. The pedagogical part includes a lesson 

plan, reproduction of works from the students and analysis of students' 

performance. 

 

KEYWORDS: a gesture, the Renaissance, the Romanticism, abstract, colours, the 

Impressionism, action painting, a collage, a contemporary painting.  
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1 Uvod 

Jure Mikuž v svoji knjižici z naslovom Podoba roke (1983) navaja, da Aristotel 

označuje roko kot organ vseh organov, instrument vseh instrumentov. Roka z 

občutljivimi prsti je najboljše in najkoristnejše človekovo orodje, ki je sposobno 

najrazličnejših opravil. Ker je izredno gibljiva, obvlada vse smeri v prostoru.1 

Mikuž tudi trdi, da so bili nekateri znanstveniki celo prepričani, da se je človek 

najprej izražal z mimiko in kretnjo ter je šele nato izoblikoval govorico, to pomeni, 

da na začetku ni bila beseda, ampak gesta.2 

Kakor je razvoj gestualnega jezika v umetnosti potekal v evolutivni črti od 

najpreprostejše upodobitve v smislu naturalističnega posnemanja prek postopnega 

tipiziranja gest v znake določenih občutij do večpomenskih in zapletenih kretenj, ki 

skušajo podati čim bolj osebno karakteristiko upodobljenca, tako se giblje tudi 

krivulja pomembnosti vloge gest za kvaliteto umetniškega dela. Umetniško delo z 

bolj zapleteno pomensko strukturo navadno vsebuje bogat repertoar gestualnih 

sporočil, v katera umetnik šifrira svoje zavedne in nezavedne intence. Mikuž, 

(1983). 

Tršar v knjigi z naslovom Vasilij Kandinski, slikar in teoretik: rojstvo abstraktne 

umetnosti (1997) navaja, da je treba besede Leonarda da Vincija o odtisu v barvo 

pomočene gobe na zidu razumeti zgolj kot namig, da je treba pri izdelavi 

umetniškega dela izrabiti naključje. Odtis sam, zanj seveda ni bila umetnina. Cilj 

abstraktne umetnosti je individualna in izvirna stvaritev, ki se, kot je rekel 

Kandinski, ne ozira po naravi-saj ne gre za posnemanje, marveč za »resnično 

umetnino, za avtonomno vsebino, ki izžareva ustvarjalčevega duha«, stvaritev, ki 

črpa svojo eksistenco »iz umetnika« in se ravna po »notranji nuji«.3 

Semenzato v knjigi Svet umetnosti (1991) piše, da je sodobna umetnost  z 

abstrakcijo dosegla izjemno svobodnost, istočasno pa je zanikala vsa ustaljena 

določila bodisi glede tematike ali tehnike, ki so bila do takrat veljavna. Vsebinsko je 

lahko postal zasnova sleherni motiv od najbolj realističnega in preprostega do 

najbolj tenkočutnih zaznav in misli, tako kot so se na drugi strani podrle vse 

                                                           
1
 Mikuž, 1983 

 
2
 Mikuž, 1983 

 
3
 Tršar, Vasilij Kandinski, slikar in teoretik: rojstvo abstraktne umetnosti, 1997. 
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pregrade glede tehnične izbire materiala. Revolucionarna gibanja, kakor kubizem, 

futurizem in dadaizem so dokazala, da je umetnost ustvariti tudi z izrezki iz 

časopisnega papirja, s kosi lepenke ali odvrženo pločevino.4 

Za to temo sem se odločila, ker me je abstraktna umetnost že od nekdaj privlačila 

in mi obenem nudila nek izziv.  Fasciniral me je predvsem trenutek, ko stoji 

umetnik pred praznim platnom in poskuša preliti svojo vizijo na slikovno površino. 

V diplomskem delu bom skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: ali 

se gestualnost umetnikov razlikuje skozi stoletja ter kaj pravzaprav je gestualno 

slikarstvo. 

                                                           
4
 Svet umetnosti str. 602 
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2 Obdobje renesanse v likovni umetnosti 

Avtor knjige Svet umetnosti, Camillo Semenzato trdi, da, kadar govorimo o 

renesansi, mislimo na ponovni preporod in odkritje klasične antike po stoletjih 

srednjega veka; to je v resnici tudi dolgo časa veljalo za temeljno označitev 

renesanse, ki pa se nam danes zdi dokaj neustrezna, nepopolna in netočna. Drži, 

da so florentinski umetniki 15. stoletja menili, da so v svojih stvaritvah oživili 

antično lepoto; prav tako drži, da je bilo za mnoge med njimi preučevanje antike 

brezpogojni zakon.5 Semenzato, (1979) 

Noben znamenit dogodek ali zgodovinsko dejstvo ni sprožilo razcveta renesanse. 

Bila je široko kulturno gibanje, ki ga v Italiji zaznamo že v 14. Stoletju. Zrasla je iz 

svobodomiselnega, humanističnega delovanja učenjakov, filozofov, pisateljev, 

politikov in umetnikov. Razvijala in širila se je v 15. stoletju in v 16. stoletju 

dokončno spremenila podobo Evrope. 

Renesansa ima različne poteze in je zapleteno gibanje. Vendar je ena njenih 

bistvenih značilnosti želja po oživitvi antične kulture.6
 Debicki, Favre, Grunewald, 

Pimentel, (1998) 

 
SLIKA 1 Rafael,  Atenska šola, freska, 500 x 770,  1509-1511. 

                                                           
5
 Semenzato, 1979 

6
 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, 1998 
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Medtem, ko so umetniki zgodnje renesanse sledili racionalnim pravilom in bili 

prepričani, da so najpomembnejša, so se umetniki visoke renesanse osredotočili na 

vizualni učinek. Visoka renesansa je trajala le med 1495 in 1520 in jo zaznamuje 

šesterica velikih: Leonardo, Bramante, Michelangelo, Rafael, Giorgione in Tizian. Še 

stoletja po njihovi smrti so se umetniki sklicevali na njihove novosti, reševanje 

problemov, zapise o umetnosti.7
 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, (1998) 

Avtorji knjige Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti omenjajo, da 
je s Tizianom beneško slikarstvo doseglo vrhunec. Bil je odličen portretist, dober 
poznavalec antične mitologije, ki jo je razumel v smislu krščanskega humanizma. 
Ustvaril je tip nabožne podobe, ki je vplival na ves barok. Nekatera njegova dela so 
prvi korak, ki so ga mnogokrat posnemali- Urbinska Venera je na primer prednica 
Monetove Olimpije. 8 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, (1998) 

 

 

SLIKA 2 Vacellio Tizian, Urbinaska Venera, olje na platnu, 119 x 165, cca 1538. 

Njegovi sodobniki so ga priznavali kot »sonce med malimi zvezdami« (ozirajoč se 
na ključno črto Dantejevega paradiža v Božanski komediji), Tizian pa je bil vsekakor 
eden najbolj vsestranskih italijanskih slikarjev, najbolj izurjen v portretu in krajini (s 
tema dvema si je najprej ustvaril dober sloves), mitoloških in sakralnih 
upodobitvah. Tizian je še vedno upoštevan kot eden najvplivnejših slikarjev svoje 
dobe. Stalnica, ki spremlja obe obdobji njegove kariere, je njegovo izredno 
zanimanje za barvo. Njegova kasnejša dela morda niso tako barvno živahna in 
žareča, kot dela iz njegovih zgodnejših let, so pa v tem času njegove rahle poteze 
čopiča in subtilna mnogobarvna modulacija način, ki nima predhodnika v 

                                                           
7
 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, 1998 

8
 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, 1998 



Diplomsko delo: Gesta v sliki                                                                                                                                           Lara Gujtman 

 
5 

zahodnoevropski umetnosti. Njegovo delovanje pogosto delijo v tri odboja – 
mladostni barvni klasicizem (1510-1530), vrhunec, ki ga zaznamujejo manieristična 
leta (1530-1550) ter dramatična in ekspresivna starostna doba (1550-1570).9 

Tizianov slog je nato postajal vse bolj drzen in svoboden ter postopoma pogumno 
pretrgal z načinom, ki se je izkazal za tako priljubljenega.  
 
V članku z naslovom Tizian, mojster beneške atmosfere, ki je bil objavljen na 

spletni strani RTV Slovenija, avtor navaja, da je bil Tizian tudi eden najodličnejših 

evropskih portretistov svojega časa. Tizianov portretni opus zaokroža še vrsta 

portretov Karla V., Filipa II., papeža in nenazadnje številne lastne podobe. Na 

njegovih avtoportretih, pa tudi drugih slikah, lahko spremljamo Tizianovo vse bolj 

strogo redukcijo barvne palete. Ta se je počasi skrčila na tri osrednje barve – črno, 

belo in beneško rdečo.10 

 

 
SLIKA 3 Vacellio Tizian, Avtoportret, olje na platnu, 86 x 69, cca. 1566. 

 

Z redukcijo barvne lestvice je tudi njegova poteza postajala vse bolj dramatična in 

težka. Temu sledimo že na znameniti Danaji, ki jo je leta 1554 naslikal za Filipa II. 

                                                           
9
 Wikipedia 

10
 29. september 2008 ob 19:48 

Ljubljana - MMC RTV SLO 
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Barva počasi preneha biti barva in se razstaplja v vzdušje. Od blizu se tako slika 

izrisuje skozi črte in brazgotine, na hitro nametane na platno. Vse bolj pastozni 

nanos se je kazal tudi v nabožnih podobah, kot je na primer Zasmehovanje 

Kristusa. Nekateri sodobniki so to razumeli kot pešanje slikarjevih moči. V resnici 

pa je šlo za to, da si je Tizian vedno prizadeval za čim bolj osebno ravnanje z 

barvami. Tako se je na koncu odpovedal tudi čopičem in začel slikati z rokami. 

 

SLIKA 4 Vacellio Tizian, Danaja, olje na platnu, 129 x 180, 1553. 

 Umetnikova gestualnost se kaže predvsem v uporabi barv, kjer je največ 

pozornosti namenil beneško rdeči barvi. 

Tizianovo slikarstvo predstavlja pomembno postajo v zgodovini likovne umetnosti. 

Vendar pa njegovi pravi nasledniki niso bili Italijani niti slikarji t. i. cinquecenta 

(torej 16. stoletja), ampak so se po njem zgledovali nekoliko poznejši velikani, kot 

so Velasquez, Poussin, Rembrandt in Rubens.11 

                                                           
11

 29. september 2008 ob 19:48 
Ljubljana - MMC RTV SLO 
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3 Ontologija svobodne slike 

Že v obdobju baroka zasledimo bogato in s čustvi prežeto prepletanje barve, 

svetlobe in gibanja.  

Renesansa in manierizem sta temeljila na intelektualizmu in ker sta se rodila v 

humanističnih krogih, sta bila težko dostopna preprostemu človeku. Nasprotno pa 

se je barok rodil kot izraz hotenja, da se spoštuje dogma in obnovi stroga disciplina 

pod trdim papeškim vodstvom. Njegova naloga je bila spodbujati kolektivno 

čustvovanje in krotiti vernika z omamljanjem njegovih čutov. Tako je nastala 

dramatična umetnost, ki je v nasprotju z jasnostjo in razumskostjo renesanse 

izrazito dinamična; uživa v diagonalah in krivuljah, v osupljivih zasukih, teatralni igri 

in vsem, kar zbuja presenečenje in občudovanje. S takšnim duhom je povezan 

koncept celostne umetnine, v kateri se posamezne zvrsti spajajo zato, da se doseže 

globalen učinek, in v kateri je bistvenega pomena bogastvo uporabljenih ali 

simuliranih materialov, povezano s tehničnimi dosežki izvedbe. Barok je za 

poznejše generacije ostal umetnost uprizarjanja. Debicki, Favre, Grunewald, 

Pimentel (1998) 

Verjetno bi morali govoriti bolj o načinu kakor o slogu. Barok se je na raznih 

območjih izražal različno uglašen, od prekipevajočega izobilja do klasicizma, od 

čustva do razuma, vsepovsod in zmeraj pa je ohranjal slovesno in veličastno formo. 

Prav zaradi takšne prilagodljivosti se kaže v najrazličnejših nacionalnih in celo 

regionalnih variantah. Kot primer dinamične, dramatične ter popolnoma baročne 

slike navajam Rubensa ter njegovo umetnino z naslovom Hero in Leander. 

 
SLIKA 5 Peter Paul Rubens, Hero in Leander, olje na platnu, 96 x 127, 1605. 
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3.1 Caravaggiova revolucija 

David Gariff v svoji knjigi Najvplivnejši slikarji sveta (2008) omenja, da v modernem 

svetu, kjer je ideja umetnika kot izobčenca postala že kliše, Caravaggieva umetnost 

in življenje ostajata ganljivi spomenik odkritosrčnosti slikarja in uporniškemu duhu. 

Le malo umetnikov oziroma njihovih umetniških dosežkov bi lahko vzdržalo dramo, 

škandale, skrivnosti, govorice in predvsem tragedijo, v katero je bilo zavito 

Caravaggievo osebno življenje. Dejstvo, da je kljub vsemu trdno uvrščen na seznam 

najpomembnejših umetnikov v zgodovini zahodne umetnosti, nam le potrjuje težo 

njegove slikarske zapuščine. 

Caravaggio je s svojimi strastnimi uprizoritvami posvetnih in nabožnih likovnih 

motivov v slikarstvo vnesel še bolj realistično upodabljanje, kot je značilno za 

njegove predhodnike, a v nasprotju z njimi je slikal po živih modelih naravnost na 

slikarsko platno. Figure je mestoma ovekovečil s pretiranimi učinki svetlobe in 

senc.  

Gariff še navaja, da revolucionarnost Caravaggieve umetnosti leži v njegovem 

zavračanju tako idealizirane renesančne lepote kot tudi formalne izumetničenosti 

manierizma. Da bi dal prednost likovni govorici realizma, je prikazal pravi obraz 

narave in razkril iskrena človeška čustva. Bodisi je na zgodnejših slikah upodabljal 

mitološke fantazije ali tuhtajoča tihožitja bodisi se je preizkušal v anekdotičnih, 

žanrskih uprizoritvah glasbenikov ali kvartopirskih prevarantov. Caravaggio je 

vedno poskušal ustvariti likovno delo, ki se je ujemalo z njegovo inovativno vizijo 

neolepšane resnice o življenju. 

Svetloba na Caravaggievih delih je njegova gesta. Na temnem ozadju so opazne 

figure in predmeti, ki so izjemno osvetljeni – tako lahko opazimo umetnikov 

izjemen čut za svetlobo in barve. Za primer bi navedla reprodukcijo Caravaggiove 

slike z naslovom Judita obglavlja Holoferna, kjer je vidna predvsem dramatična 

svetloba. 
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SLIKA 6 Caravaggio, Judita obglavlja Holoferna, 144 x 195, okoli leta 1595 – 1600. 

 

David Gariff knjigi Najvplivnejši slikarji sveta (2008) pravi, da je Caravaggio na 

osupljiv način razporejal svetlobo. Večina njegovih prizorov se odvija v temi, v 

ozadju je komajda viden kakšen detajl. V kontrast temi so figure močno osvetljene, 

kar gledalca prisili, da se osredotoči zgolj nanje in njihova dejanja.  

Gariff piše, da v pretirani igri svetlobe in senc, dramatičnem skrajšanju figur v 

globino, diagonalnih gibanjih in drznih nanosih barve, ki pričarajo kontrapunkcijske 

poudarke, Caravaggio pripoveduje zgodbo o osuplosti svetega Mateja ob njegovem 

prepoznanju, stiski svetega Petra ob njegovem žrtvovanju in skrivnosti 

spreobrnjenja svetega Pavla. 

 

 

SLIKA 7 Caravaggio, Poklicanje svetega Mateja, 818 x 864, 1598 – 1610. 
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4 Obdobje romantike 

Obdobje romantike je korak naprej pri osvobajanju slike – večja barvitost, 
mehčanje robov, močnejša gestualnost.  
 
 

 
 

SLIKA 8 Eugene Delacroix , Svoboda, ki vodi ljudstvo, 260 x 325, 1830. 

 

Na sliki z naslovom Svoboda, ki vodi ljudstvo, ki jo je leta 1830 naslikal Eugene 
Delacroix opazimo razgibanost ter zanimivo izbiro barv. Vidna je umetnikova 
močnejša gestualnost, ki se kaže pri barvah ter upodobitev človeškega gibanja, ki 
imamo občutek, kot da se telesa še vedno premikajo oziroma so v elementu.  
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Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel (1998) pišejo, da je v likovni umetnosti 
romantika zavrgla grško-rimsko antiko kot za vse veljaven vzor in se uveljavila kot 
reakcija proti tiraniji neoklasicizma. Romantika je pomenila popoln prelom z 
umetnostnimi nazori preteklosti. V ospredje je postavila posameznika in kraljestvo 
hladnega razuma nadomestila z rahločutnostjo, strastjo in domišljijo. 
Romantično gibanje se je spočelo ob koncu 18. Stoletja in se po revoluciji izrazilo v 
kultu junaka. Umetniški vrh je doseglo leta 1824 z Delacroixovo sliko Pokol na 

otoku Hios. Slika Po vročičnem, kratkem obdobju se je izčrpalo in nato okoli leta 
1850 zamrlo. 
To poveličevanje individualizma, ki se je razširilo po vsej Evropi, najbolj pa v 
Nemčiji, Angliji in Franciji, je povzročilo vrsto negativnih posledic, ki so umetnike 
pahnile v težak položaj in osamo, iz česar se je rodil mit o prekletem umetniku.12 
 

 
 

SLIKA 9 Eugene Delacroix, Pokol na otoku Hios, 417 x 354, 1824. 

 
Politični preobrati do konca 18. stoletja so Evropo hudo pretresli. Poti nazaj ni bilo, 
zlasti ne po francoski revoluciji leta 1789. 
Tudi umetnost ni mogla iti po poti, ki je nastala iz renesančne in klasične dediščine. 
Romantika se je počasi oblikovala, rasla je iz neoklasicizma. 

                                                           
12

 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, 1998. 
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Leta 1846 je Baudelaire zapisal: »Kdor pravi romantika, pravi moderna umetnost, 
torej intimnost, duhovnost, barva, stremljenje k neskončnosti, vse to izraženo z 
vsemi sredstvi, lastnimi umetnostmi.« 
V vseh teh letih se je motivni obseg romantičnega gibanja že zasidral; prav ta 
namreč predstavlja moderno umetnost. Začenja se doba razstav in »časnikarske« 
umetniške kritike; publika zahteva takšna in tako berljiva dela, da ji bodo podžgala 
domišljijo in fantazijo, in razpravljala o stilih in modi.13 Semenzato Camillo (1991) 
 

4.1 Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) 

Slikar William Turner je v obdobju romantike naredil podobno kot Caravaggio v 
svojem času, revolucionaren korak naprej. Njegovo hlapenje po nedoločenem, 
očarljivem in zasanjanem je poudarjen z izrazito gestualnostjo in pripomočki, ki so 
na stežaj odprle osvobajanje slike.  
 

 
 

SLIKA 10 Joseph Mallord William Turner, Avtoportret, olje na platnu, 59 x 75, 1799. 

 
V knjigi z naslovom Vodnik po slikarstvu, avtorja Sandra Sporoccatia (1991) je moč 
zaslediti, da je bil William Turner, ob Constablu največji angleški krajinar tega časa. 
Bil je samotar tako v življenju kot na umetniški poti; njegove slike so skozi megle in 
soparo presejane podobe narave. V tem je šel tako daleč, da je med nevihto na 
morju ukazal, da ga privežejo na jambor, da bi neposredno občutil vrtinčenje 
viharja: kasneje je ta občutja prenesel v sliko, ki se nam še najbolj zdi podoba 
modernega abstraktnega slikarstva.  
                                                           
13

 Vodnik po slikarstvu,1991. 
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Turner svojo življenjsko pot začne kot akvarelist in topograf ter upodablja kraje, ki 
jih je obiskal med svojimi popotovanji po Evropi. Postopoma spreminja stil in se 
oddaljuje od prepoznavne narave. 
Njegova dela: Zadnja pot ladje Temeraire (1775-1851), Požar londonskega 
parlamenta (1835), Snežni vihar na morju, 1842),... 
 
Finančna neodvisnost je Turnerju omogočala veliko svobode pri slikanju. Za 
njegova kasnejša dela so značilne kromatske barve, nanesene v tankih slojih, ki so 
tako ustvarile posebne atmosferske učinke. Najpogosteje je slikal razbitine ladij, 
požare, naravne katastrofe in naravne fenomene kot so sončna svetloba, nevihta, 
dež in megla. Ko je leta 1834 zgorel parlament, je Turner, kakor je le lahko hitro, z 
barvami pritekel na kraj dogodka in naslikal serijo skic. Še posebno pa ga je 
fascinirala uničujoča moč morja. 
 

 
 

SLIKA 11 Joseph Mallord William Turne ,Požar Londonskega parlamenta, olje na platnu, 92,5 x 123, 1834. 
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Turner z rabo živih in prosojnih barv ter zanimanjem za svetlobo, ni vplival le na 
angleško slikarstvo, temveč tudi na francosko, še posebej na impresioniste. Na 
primer Claude Monet, je pazljivo preučeval njegovo tehniko.14 
 
Turner je za sabo zapustil precejšnje bogastvo za dobrodelni sklad za podporo 
propadajočih, finančno neuspešnih umetnikov. Svojemu narodu pa je podaril vsa 
svoja dela pod pogojem, da jih razstavijo  v posebni Turnerjevi galeriji. Sklada niso 
nikoli ustanovili, ker je bila oporoka zaradi pravne napake zavrnjena. Galerijo pa so 
komaj leta 1987 odprli v posebnem krilu, galerije Tate. Turnerja danes štejemo za 
enega največjih krajinarjev in slikarjev morskih motivov.15 
 

 

 
 

SLIKA 12 Joseph Mallord William Turner, Snežni vihar, olje na platnu, 91,5 x 122, 1842. 

 
Turnerjevo izročilo pri razumevanju osvobajanja slike kot neodvisnega organizma 
narave je naslednje obdobje impresionistične slike. 

                                                           
14

 Vodnik po slikarstvu, 1991 
15

 Vodnik po slikarstvu 
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5 Impresionisti 

O gestualnosti v sliki lahko govorimo šele s prebujenjem impresionizma. 
Impresionistična slika je z mnogimi avtorji, ki so zavrgli okostenela razmišljanja o 
sliki, nastajala dobesedno v naravi na odprtem prostoru. Slike so nastajale v 
kratkem času ob različnih delih dneva.  
Avtorji Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel (1998) v knjigi Zgodovina slikarske, 
kiparske in arhitekturne umetnosti navajajo, da so se leta 1860 na Švicarski 
akademiji v Parizu srečali mladi slikarji z vseh vetrov, rojeni v letih od 1830 do 
1841: Camille Pissarro (1830 – 1903), Paul Cezanne (1839 – 1906) in Armand 
Guillaumin (1841 – 1927), v Gleyrevem ateljeju pa Claude Monet, Pierre Auguste 
Renoir, Frederic Bazille (1841-1870) in Alfred Sisley (1839 – 1899). Ta skupina 
izključenih, ki jih je razjedala negotovost, je čutila potrebo, da v ognjevitih 
diskusijah premozga nekaj zamisli. Sestanke tega neformalnega krožka, na katerih 
so se spopadale najrazličnejše tendence, je poživljal Edouard Manet (1832 – 1883).   
Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel navajajo še, da so ti slikarji predvsem 
spodbijali načela pouka na Akademiji in zavračali realizem ateljejskega slikarstva. 
Zanimali so se za slikarstvo 18. Stoletja, prepojeno s svetlobo, in odkrivali japonsko 
grafiko; to jih je spodbudilo, da so opustili tehniko modeliranja z barvo, kontraste 
chiaroscura in pretirano natančne podrobnosti. Ti prvi impresionisti so ustvarjali 
čedalje bolj presojne in zračne slike ter opozarjali na Angleža Constabla in Turnerja, 
na Holandca Jongkinda in Francoza Boudina, ki je bil slikar morja, neba in plaž 
severnih obal Francije. 
Mladi slikarji so razstavljali aprila in maja 1874 v ateljeju fotografa Nadarja. Ob tej 
priložnosti je kritik Louis Leroy po naslovu Monetove slike Impression, soleil levant 
(Impresija, sončni vzhod) skoval izraz »impresionizem«. 
Impresionisti so zagovarjali slikanje po naravi. Oljnate barve v tubah, nov izum, so 
jim omogočile delo na prostem. Ugotovili so, da se pokrajina menja odvisno od 
ure, letnega časa in atmosferskih sprememb. Ta minljivost, bežnost jih je očarala in 
želeli so v slike ujeti to neoprijemljivost. Prava vsebina slike je postala svetloba z 
neskončnimi variacijami, včasih pa se je omejila na njene odseve na vodnih 
površinah. 
Impresionisti so v praksi uporabili optične zakone o svetlobi, barvi in vidu, ki so jih 
odkrili fiziki Chevreul, Maxwell in Young, in spremenili način izdelovanja barvnih 
mešanic. Barv niso več kombinirali na paleti, marveč so na platno polagali lise čim 
bolj čistih barv: tako govorimo o »optičnem« mešanju. 
Skupina impresionistov je zadnjič nastopila na razstavi leta 1886. Načelom 
impresionističnih raziskovanj je sledil le Monet in pred smrtjo z Lokvanji na zelo 
velikih platnih ustvaril variacije v neformalnem slogu. Auguste Renoir, ki je bil 
povezan z Monetom, je raje slikal portrete ali prizore z ljudmi (Ples v Moulin de la 
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Galette, 1876). Po obdobju, ko se je zanimal za Ingresova klasicistična platna, se je 
vrnil k vprašanjem barve kot snovi, ki jo je nanašal z močno potezo. Poslej je skoraj 
izključno slikal razkošne in čutne ženske akte.16 

 

 
 

SLIKA 13 Claude Monet, Impresija, vzhajajoče sonce, olje na platno, 48 x 63, 1872. 
 

Avtor Edmund Swinglehurst (1995) v knjigi z naslovom Življenje in delo: Monet 
navaja, da so po tej sliki impresionizem poimenovali kot umetnostni slog. Na sliki 
se sonce prebija skozi pristaniško meglico nad Le Havrom. Zamisel slikanja na 
prostem je bila za nazadnjaške ljubitelje umetnosti nekaj novega, slikanje z 
barvami, ki so jih srečevali v svetu okoli sebe, jim je bilo tuje. Prav tako so bili 
ogorčeni nad skicoznim in spontanim načinom slikanja, ki je želelo ujeti bleščeči 
trenutek.17 

                                                           
16

 Debicki, Favre, Grunewald, Pimentel, 1998, Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, str. 
219 – 220. 
17

 Swinglehurst, Edmund, 1995, Življenje in delo: Monet, str. 28.. 
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5.1 Claude Monet 

V knjigi Svet umetnosti avtorja Camilla Semenzata lahko zasledimo, da je Monet 
pravzaprav avtor manifesta impresionistov, znanega programa, da je 
impresionizem slikanje na prostem, iskanje učinkov svetlobe in tistega plain aira, ki 
je postal eden najbolj značilnih motivov smeri.18 V Monetovem slikarstvu igrata 
barva ter svetloba pomembno vlogo. Slikal je na prostem ob različnih delih dneva 
saj je sliko ujel v trenutku, trenutek kasneje, bi bila že drugačna. Monet je 
navidezno drobil slikarsko površino. Če jo pogledamo od blizu, vidimo le drobce 
barve, medtem ko od daleč slika dobi svoj pomen. 
 
 

 
 

SLIKA 14 Claude Monet, Makovo polje v luknji blizu Givernija, 65 x 81, 1885. 

 

Na reprodukciji slike Makovo polje v luknji blizu Givernija opazimo, Monetovo 
gestualnost. Motiv iz narave, pastelne barve ter trenutek ujet v določenem 
trenutku dneva. Rdeči cvetovi so v rahlem barvnem kontrastu z zeleno barvo. 

                                                           
18

 Svet umetnosti, 1975, str. 490 
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Monet je pritegnil prijateljski krog slikarjev v pariško okolico, ki so jo potlej skupaj 
raziskovali s slikarskim očesom in marsikateri kraj, denimo Argenteuil, je postal 
glavna osebnost številnih slik. 
 
 

 
 

SLIKA 15 Claude Monet, Argenteuil, olje na platnu, 56 x 67, 1875. 

 

Avtor Semenzato omenja, da Monet ni bil človek vsestranskih zanimanj in ni imel 
tiste prevladujoče silnosti videnja in instinkta klasicista, zaradi katerih je 
upodobitev ne glede na vsebino dobila monumentalna razmerja; Monet se je 
zanimal za znatno ožji krog stvari, obračal se je predvsem k nenehnemu 
opazovanju narave, k poigravanju svetlobe, k megličastim prelivom ozračja, vendar 
imajo njegove krajine, potopljene v sonce ali ovite s pronicajočo svetlobo zarje, 
zagrnjene v koprene utišanih odtenkov, prav tako neverjetno izrazno polnost. 
 
Monet se je udeležil prve razstave impresionistov leta 1874 pri Nadaru in večine 
naslednjih. Res je, da je bila po letu 1870 kritika zlagoma vse bolj naklonjena 
slikarjem in Durand – Ruel, lastnik galerije in mecen, ki je edini doumel pomen 
gibanja, je lahko za nekatere med njimi priredil samostojne razstave, ki so bile tudi 
finančno uspešne. 
Čas stisk je bil mimo in Monet se je lahko še bolj lahkega srca posvetil svojim 
najljubšim motivom, brezkrajnim razglabljanjem o svetlobi, lahko je živel samo 
zase in s seboj, vztrajal je pri eni sami temi, pročelju stolnice v Rouenu, ki jo je slikal 
ob najrazličnejših svetlobah, v vseh dnevnih urah, ali lokvanjih, ki jih je imel 
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posebno rad, ker je lahko odbleske svetlobe razširil na vodno površino ter posejal 
svetle cvetove prek mirnih gladin bajerjev.19 
 
 

 
 

SLIKA 16 Claude Monet, Lokvanji: Japonski most, olje na platnu 89 x 116, 1908. 

 
 
Swinglehurst v knjigi Življenje in delo: Monet meni, da se je s tem delom Monet 
morda odpravil na eno najbolj pustolovskih raziskovanj barvnega sveta v zadnjih 
desetih letih svojega življenja. V tem obdobju je bil povsem predan govorici barve 
in iskanju tiste natančne poteze čopiča, ki bi bila v skladu z drugimi ali pa njim v 
kontrast, kar bi ustvarjalo čisto ravnovesje. Če bi človek našel to potezo, bi ustvaril 
pravo mojstrovino, resničnost zaradi samosvoje lastne podobe. 

                                                           
19

 Svet umetnosti, 1975, str. 494 
 
 



Diplomsko delo: Gesta v sliki                                                                                                                                           Lara Gujtman 

 
20 

V iskanju te poteze je delal vse bolj preudarno in uničeval slike (30 samo iz zbirke 
lokvanjev), ki ga niso zadovoljile.20 

 
 

 
 
SLIKA 17 Claude Monet, Katedrala v Rouenu: harmonija v modrem in zlatem, olje na platnu 73 x 107, 1894. 

 

 
Zbirko katedral v Rouenu je Monet začel slikati leta 1892. V nekaj mesecih je 
naredil približno 200 študij in risb ter končal olja, s katerih svetloba na imenitnem 
pročelju odseva v različnih delih dneva in različnih letnih časih. Ni ga zanimala 
katedrala kot sama, vendar igra svetlobe na njenem pročelju. 

                                                           
20

 Swinglehurst, Edmund, 1995, Življenje in delo: Monet, str. 76.. 
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6 Barva po impresionizmu 

V knjigi Zgodovina slikarske kiparske in arhitekturne umetnosti (1998) lahko 
zasledimo nekaj o času in barvi po impresionizmu. Avtorji Debicki, Favre, 
Grunewald, Pimentel navajajo, da postimpresionizem zajema vrsto različnih 
umetniških gibanj. Največje osebnosti tega obdobja so trije samosvoji umetniki, na 
katere je nekaj časa vplival impresionizem – Van Gogh, Gauguin in Cezanne.  
Iz Holandije je leta 1886 prišel v Pariz Vincent Van Gogh in se seznanil z 
impresionizmom. Navdušeno se je oprijel slikanja v svetlih tonih, vendar se slikanju 
telesnin z obrisi, ki so včasih močno poudarjeni, ni odpovedal. Kmalu se je 
odmaknil od impresionistov, se zatekel v provanso (Sončnice, Most v Arlesu) in 
slikal v duhu, ki napoveduje ekspresionizem. Paul Gauguin (1848 – 1903) se je 
udeležil pete razstave impresionistov. V slikarstvo ga je uvedel Pissaro, pozneje se 
je navezal na Cezanna in nato na Van Gogha.  
V slikarski koloniji v Pont – Avenu se je navdušil za cloisonisme, ki ga je utemeljil 
Emile Bernard. Pripadniki pontavenske šole so nanašali ploskve čistih barv in oblike 
obrobljali z močnimi črtami, podobno kot japonski grafiki; Paul Serusier, ki je izšel 
iz te šole, je tak način slikanja vcepil poznejšim privržencem skupine Nabis. 
Gauguinovo slikarstvo je polno mističnih simbolov, ki jih je izražal tudi z barvami. 
Verjel je, da je pravi izvir umetnosti pri naravnih ljudstvih, zato se je naselil na 
Tahitiju in v svojih slikah opeval skrivnostnost tamkajšnjih prebivalcev. Paul 
Cezzane je pri Pissarru v Auvers- sur- Oise opustil temno barvno skalo in živahno 
pastozno potezo iz svoje mladosti. Privzel je impresionistično potezo čopiča in 
analiziral svetlobo z barvnimi lisami. Slikal je počasi in metodično, saj je hotel 
impresionistično svetlobo v pravem sorazmerju združiti s strogo obliko in 
volumnom. Njegov občutek za naravo oblik je postal izhodišče za slikarstvo 20. 
Stoletja.21 
 

 

 
 

SLIKA 18 Paul Cezanne, Hiša obešenca, olje na platnu, 55 x66, 1872 – 1873. 
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 Zgodovina slikarske, kiparkse in arhitekturne umetnosti, str. 220-221 
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6.1 Vincent van Gogh 

Ko govorim o  Vincentu van Goghu lahko ponovno omenim avtorja knjige Svet 
umetnosti, Semenzata (1991), ki navaja, da se je van Gogh rodil v holandski 
pokrajini Brabant. Oče, protestantski pastor, je želel, da bi se tudi Vincent izučil za 
trgovca z umetninami, kar je že bil njegov brat Theo. Tako se je Vincent še kot 
mladenič odpravil po svetu, živel v Haagu, Londonu in Parizu, se čedalje bolj 
zanimal za slikarstvo in preživljal čas v muzejih, dokler se ni leta 1876 odločil, da bo 
pustil dotedanje delo. Tako se je zanj začelo obdobje, ki je bilo resnično viharno, 
ukvarjal se je z najrazličnejšimi posli, bil je učitelj, trpel je zaradi številnih religioznih 
kriz, ki so doživele vrhunec v času njegovega apostolskega udejstvovanja v 
Borinageu, v ubornih rudarskih krajih. Tako se je približal koncu fizičnih moči in se 
popolnoma izčrpan odločil, da se bo posvetil izključno slikarstvu, kjer je že z 
upodobitvami revščine in trpljenja rudarjev dokazal nasprotni talent. 
 

 
 

 
SLIKA 19 Vincent van Gogh, Avtoportret, olje na papirju, 1887. 
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Nekajkrat je menjal bivališča, končno je le našel nekaj miru v Parizu, kjer se je 

pridružil Theu; na brata je bil vselej močno navezan in mu predan. V Parizu je imel 

možnost, da se je spoznal tudi s številnimi drugimi umetniki, vendar predvsem 

Gauguinu dolguje bistveno spremembo svojega slikarstva - razsvetlil je barvno 

lestvico. Žalost iz časov v Borinageu se ni mogla upirati živahnosti pariške sredine 

in tudi van Goghova potrta duša se je v novem okolju razjasnila.22 

 
Članek z naslovom Slikar, ki je poskrbel za uvod v 20. stoletje, katerega avtor M.K. 

navaja, da zaradi nervoznega temperamenta in vse intenzivnejšega psihičnega 

trpljenja je bil Vincent precej težavna družba, njegovo zdravje pa je še dodatno 

načelo ponočevanje, kombinirano s celodnevnim slikanjem. Leta 1888 se je preselil 

na jug Francije, natančneje v Arles in bil prepričan, da je odkril pravo umetniško 

kolonijo. V provansalsko mestece mu je na Vincentovo pregovarjanje sledil tudi 

Gaugin. Čeprav kratkotrajno, je bilo sodelovanje obeh umetnikov plodno za oba, 

vendar pa se je zaradi vse večje Vincentove razumske ohromljenosti prijateljstvo 

žalostno končalo. Njuni ognjeviti spori o umetnosti in slikanju ter Van Goghov 

strah, da ga bo Gauguin zapustil, so dosegli vrhunec 23. decembra leta 1888, ko je 

v enem od epileptičnih  

 

 
 

SLIKA 20 Vincent van Gogh, Sončnice, olje na platnu 73 x 92, 1889. 
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Sončnice, ki jih je upodobil na mnogih slikah, so bile simbol življenjske moči. V tem 
primeru je uporabil različne odtenke rumene barve ter je kljub temu, da je naslikal 
tihožitje, dosegel energijo polno gorečnosti. 
 
Avtor M. K še navaja, da je leta 1890 odšel v Auvers-sur-Oise v bližini Pariza, kjer je 
bil pod nadzorom dr. Paula Gacheta, ki ga je pozneje tudi naslikal. Zatem so ga 
preselili v zavetišču v Saint-Remy in nato še v Auvers. Leta 1890, ko je bil van Gogh 
star 37 let, se je v napadu depresije odpravil v polje in se ustrelil v prsni koš. Umrl 
je dva dni pozneje v postelji v Ravoux Innu. Theo, ki je takoj po novici prihitel k 
bratu, je Vincetove zadnje besede opisal kot "žalost bo ostala večno". Brata, ki je 
zbolel za sifilisom, so v bolnišnico pripeljali kmalu po Vincentovi smrti. Théo se ni in 
ni mogel sprijazniti z bratovo smrtjo in umrl je šest mesecev zatem. 

Van Gogh je v zadnjem desetletju svojega življenja ustvaril več kot 2.000 del, med 
katerimi je 900 slik in 1.100 skic in risb. Tista najbolj znana in cenjena dela so 
nastala v zadnjih dveh letih njegovega življenja. Na njegovih delih najdemo s 
svežimi in živahnimi barvami zajete sončnice, stole, pokrajino okrog Arlesa, 
poglede iz sobe, v kateri je bil zaprt, sina krajevnega poštarja in seveda motiv, ki 
mu je bil vedno dostopen – samega sebe.  

Delo Vincenta van Gogha, ki so mu že po smrti pripravili spominske razstave v 
Bruslju, Parizu, Antwerpnu in Haagu, je imelo izreden vpliv na umetnost 20. 
stoletja, zlasti na nemške ekspresioniste in fauviste.23 

 

 

SLIKA 21 Vincent van Gogh, Zvezdnata noč, 73 x 92, 1889 

                                                           
23

 MMc RTV SLO, 8. April 2008, M.K. 
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Vincentova gestualnost je zelo barvita in razgibana. Opazimo lahko polno barvnih 
lis, ki se prepletajo ter ustvarjajo celoto. Rad je ustvarjal močne kontraste, ki 
gledalca poživijo.  
 

 
 

SLIKA 22 Vincent van Gogh, Kavarna ponoči, trg Forum v Arlesu, olje na platnu, 81 x 65, 1888. 

 
Janice Anderson (1995) v knjigi z naslovom Vincent van Gogh: življenje in delo 
omenja, da je to ena od umetnikovih najmočnejših slik kavarne, v katero je zahajal. 
Van Gogha je navdušila zamisel, da bi slikal ponoči – kavarna s svojimi rumenimi 
lučmi nasproti nočnemu nebu je bila primerna tema. Limonasto rumena barva 
platnene strehe se razliva po spodnjem delu slike in spremeni v oranžno, ki je v 
kontrastu s steno in z miznimi ploščami v dveh tonih zelene. Oranžni ton najdemo 
v razsvetljenih oknih in med kamni v tlaku, zeleni ton pa ob drevesu. Van Gogh je 
uporabljal impresionistične ideje o barvi, ki je vodil k fauvistom in Matissu.24 

 

 

                                                           
24

 Anderson, Janice, Vincent van Gogh: življenje in delo, 1995, str. 46 
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7 Barva v sodobni sliki (po impresionizmu) 

 Tomaž Gorjup (1999) v knjigi z naslovom Likovne zakonitosti in aktivnosti delovne 

terapije navaja, da moderna umetnost nima prav ničesar skupnega s 

prepisovanjem oblik in barv iz narave, z odčitavanjem vidnega. Ustvarja zvečine s 

pološčeno, zravnano, gladko naneseno barvno maso, kot tudi z izrazito močno 

fakturirano in strukturalno razgibano površino (s tako imenovano grajeno, visoko 

barvo). Oboje – gladkost in fakturirana slojevitost pa prinaša povsem specifičen 

izrazni naboj, služi različnosti osebne zahteve po posebnem izraznem zvenu (hlad 

in tesnobnost, reflektivno prefinjenost, ali pa nabitost s čustvom). 
Le še navidezno klasičen je odnos do barve pri prvem ekspresionistu 19. Stoletja – 

Vincentu Van Goghu. Ta v pismu bratu Theu natančno opiše svoje razmerje do 

obarvanega motiva (Nočna kavarna v Arlesu, 1888) ter se izjasni tudi o barvnih 

sredstvih, s katerimi bo dosegel želeno vsebinsko učinkovanje. Pravi, da je kavarna 

kraj, kjer se lahko totalno zapiješ, znoriš ali storiš zločin. Stisko ljudi v kavarni skuša 

izraziti s kontrastnimi barvami, z napetimi razmerji rdeče – zeleno – rumene 

kombinacije, z deformacijo risbe, s samo strategijo kompozicijske odločitve. 

 

SLIKA 23 Vincent Van Gogh: Nočna kavarna, olje na platnu, 70  x 89, 1888. 
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Čisto drugačna pa je seveda nefigurativna barvna ekspresija akcijskega slikarstva 

Jacksona Pollocka (1912 – 1956). Njegova velika želja po zlitju z barvno maso je 

razvidna v posebni metodi barvnega nanosa. To je prizadevanje po vstopu v 

energizem strukturiranega zapisa z barvo. Njegova slikarska pisava je zložena iz 

prekrivajočih se slojev brizgane barvne mase; slikar torej živi in se identificira z 

risbo nastajajočega barvnega tkiva. 

Proces nastajanja slike pa je kljub navideznim naključjem do kraja voden in drži 

umetnika do konca v napetosti sprotnega odločanja, kar tudi zahtevajo izzivi 

pocejajoče se barve.25 

 

SLIKA 24 Jackson Pollock, Številka 1, olje na platnu, 221 x 300, 1950 

Konec 19. Stoletja so slikarji z ekspresionističnim in simbolističnim izrekanjem 

(Vincent Van Gogh, Edvard Munch, James Ensor, Paul Gauguin itd.) svoj odnos do 

barve in oblike popolnoma spremenili. Močna barvna žarilnost in deformirana 

risba sta sredstvi izraza razklanosti, notranje stiske oziroma simbolne refleksije. S 

tem v zvezi je naturalistično razmerje impresionistov dokončno zamenjal miselni, 

                                                           
25

 Gorjup, T., Likovne zakonitosti in aktivnosti delovne terapije, 1999, str. 39. 
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idealistični pristop, potreba po močno poudarjeni konturni liniji, ki je barvam 

povečala žarilnost – vse to najdemo tudi pri Matissu in fauvistih ter pri 

ekspresionističnih skupinah Modri jezdec in Most. 

Zravnana barva je slikarjem konca 19. Stoletja in začetka 20. Stoletja nudila 

možnost ekspresivne barvne polnosti, s čustvom nabite situacije. Opazovanje in 

posnemanje je zamenjala predelava vidnega, misel o svetu, zamisel, ideja, 

dočutena vizija izraznosti, osebno razmerje torej, izostrena definicija likovnega.26 

Butina v knjigi Elementi likovne prakse meni, da barvo označuje njena barvnost, 

barvna kvaliteta, ki je lahko svetlejša ali temnejša. Če enakomerno pobarvano 

ravno ploskev papirja zvijemo, bomo takoj opazili, da se barvna kvaliteta na 

določenih mestih spremeni – na bolj osvetljenih postane barva svetlejša in tako 

izgubi svojo barvno čistost; isto se zgodi na zatemnjenih mestih, kjer se umaže s 

črnino sence. Barva zato v likovnem smislu zahteva ploskovno uporabo, nanašanje 

na ravno površino. Lahko rečemo, da se likovna pojma ploskev in barva po svojih 

likovnih zahtevah ujemata. 

»V začetku je bilo človekovo življenje pogojeno z dvema faktorjema, ki ju ni mogel 

nadzirati, z dnevom in nočjo, svetlobo in temo ... Noč je prinesla pasivnost, 

mirovanje in je zavrla metabolično in železno dejavnost; dan pa je spet omogočil 

akcijo, povečanje metabolizma in izločanje žlez, da si je človek povečal energijo in 

podjetnost ... Zato je na primer temnomodra barva mirovanja in rumena barva 

upanja in aktivnosti ... 

Poskusi s toplimi in hladnimi barvami osvetljave so pokazali zanimive fiziološke 

reakcije človeškega organizma. Poskusi z na primer rdečo barvno lučjo so pokazali, 

»da ima ta barva izrazito stimulativen značaj na živčni sistem – krvni pritisk raste, 

dihanje in bitje srca postaneta hitrejša«. Zato »rdeča barva učinkuje vznemirljivo 

na živčni sistem«. Poskusi s čisto modro svetlobo so pokazali nasprotni učinek: 

»krvni pritisk pade, bitje srca in dihanje postaneta počasnejša. Zato modra barva 

učinkuje pomirjevalno«.27 

 

                                                           
26

 Gorjup, T., Likovne zakonitosti in aktivnosti delovne terapije, 1999, str. 86. 
27

 Butina, M.,Elementi likovne prakse,1982, str. 229-230. 
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7.1 Abstraktno in gesta (kolažirana gesta) 

Semenzato (1991) omenja, da je sodobna umetnost z abstrakcijo dosegla izjemno 

svobodnost, istočasno pa je zanikala vsa ustaljena določila bodisi glede tematike ali 

tehnike, ki so bila do takrat veljavna. Vsebinsko je lahko postal zasnova sleherni 

motiv od najbolj realističnega in preprostega do najbolj tenkočutnih zaznav in 

misli, tako kot so se na drugi strani podrle vse pregrade glede tehnične izbire 

materiala. Revolucionarna gibanja, kakor kubizem, futurizem in dadaizem so 

dokazala, da je mogoče umetnost ustvariti tudi z izrezki iz časopisnega papirja, s 

kosi lepenke ali odvrženo pločevino. Odtlej se je začelo tekmovanje v najbolj 

izvirnem uporabljanju materialov, ki so bili kar se da pestro nanizani: papirnate 

vrečke, zamaški, vijaki in sploh najbolj nemogoča krama, kar si jo je mogoče 

zamisliti, vse je moglo služiti razvijanju novih tehnik. Poslednji korak je bil 

napravljen takrat, ko se je slikarstvo osvobodilo geometričnih ostalin. Iz okrilja 

abstraktne umetnosti se je porodila umetnost informela, ki se ni ozirala na 

kakršnekoli spomine resničnega sveta, ampak se je v slikarstvu povsem prepustila 

barvnim variacijam in v kiparstvu gibanju svobodnih form, ki jih geometrično ne 

moremo več nadzorovati. Na reprodukciji slike Retroaktiva I lahko opazimo, da je 

Rauschenberg risal čez kolaž (intervencija). 

 

 

SLIKA 25 Robert Rauschenberg, Retroaktiva I, olje in sitotisk na platnu, 213, 4 x 152,4, , 1964. 
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SLIKA 26 Robert Rauchenberg, Postelja, detajl, 1955. 

 

Informel temelji na instinktu in improvizaciji, ravno zaradi svojega 

eksperimentatorstva pa sega tudi do meja industrijskega oblikovanja.28 Prav tako je 

povezano z močno risbo, kontrolirano slučajnostim. Umetnik lahko kontrolira 

barvo. 
                                                           
28

  Svet umetnosti str.602-606 
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7.2 Edo Murtić (1921 – 2005) 

Njegova figurativnost je v dediščini njegovega rojstnega kraja, ki se je sintetiziralo v 

čisti abstraktni sliki po ameriškem vzoru. 

V katalogu z naslovom Edo Murtić: Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 4. 

5. 2003-7. 7. 2003, avtorja Zoran Kržišnik in Katja Ceglar navajata, da je Murtić prvo 

samostojno razstavo pripravil leta 1935 v Zagrebu. Od leta 1941 je sodeloval v 

odporu proti okupatorju, od leta 1943 tudi aktivno. Kot slikar je zaznamoval mnoge 

dogodke in vojne grozote, ki jih je doživljal. 

Po vojni je veliko potoval, posebno v Francijo, ZDA in Italijo. Potovanja so prinesla 

nova spoznanja in umetniško zorenje. Prehod iz figurativnega slikarstva v obdobju 

med letoma 1949 in 1950 v ekspresivno lirski izraz ni bil rez, ampak plod bogate 

evolucije in duhovnega zorenja. 

Edo Murtić je razstavljal svoja dela na več kot 150 samostojnih in 300 skupinskih 

razstavah na vseh kontinentih. Njegova dela so prisotna v odličnih zasebnih in 

javnih galerijah po vsem svetu. Ukvarjal se je tudi z gledališko scenografijo, 

mozaikom in keramiko.29 Umrl je leta 2005 v Zagrebu. 

Prešel je številna obdobja, od menjav figurativnega ustvarjanja, informela, 

gestualnosti, nove figuracije do ekspresivne abstrakcije. 

Galerija Lek je objavila v letu 2002 na spletu članek z naslovom Edo Murtić, ki pravi, 

da je barva, opazovana in prečiščena, osnova Murtićevega ustvarjanja. S 

kombinacijo barv dosega želeni učinek, pa naj gre za nasičena platna informela, za 

poploščeno vizijo gestualnega ustvarjanja ali za figurativno zasnovane krajine, ki 

najbolj neposredno izkazujejo mojstrov prvotni izziv. Tod se njegova paleta 

poigrava tudi z lilastimi in rožnatimi odtenki mediteranskega cvetja in številnimi 

odtenki rastlinskih zelenin.30 

 

SLIKA 27 Edo Murtić, Pogovor na platnu, akril/platno, 130 x 195, 2002 

 

                                                           
29

 Edo Murtić, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 4.5.2003 – 7.7. 2003, str.32/33 
30

 Galerija Lek, 19. december 2002 – 14. januar 2003 
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SLIKA 28 Edo Murtić, Pokrajina (Vulkan), barvni sitotisk, 100 x 70, 1990. 

Murtićeve umetnine so polne energije ter v gledalcu vzbujajo nemir. Vidna je 

umetnikova gestualnost skozi žive barve. Njegove slike so svobodne ter polne 

utripajočega življenja. 

 
SLIKA 29 Edo Murtić, Agresivni prostor,  olje na platnu, 188 x 237,  1966. 
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8 Ameriško akcijsko slikarstvo 

Gibno slikarstvo ali slikarstvo dejanja.  

Kakor navaja Asja Nina Kovačev (1995) v reviji z naslovom Psihološka obzorja 

(letnik 4), da je človek najbolj ekspresivno živo bitje. Svoje psihično dogajanje zna 

tudi zavestno nadzorovati in zavestno artikulirati. Med prve oblike njegove 

samoekspresije prištevamo spontano glasovno in gibno izražanje, ki ga na višjih 

razvojnih stopnjah nadalje organizira. Kot najvišji produkt njegove izrazne 

dejavnosti pojmujemo umetnost – tudi področje slikarstva. 

Svojevrstna oblika gibnega izražanja je likovno izražanje, ki ga lahko izenačimo z 

zapisovanjem spontanih gest na platnu. Tipičen primer njihovega zapisa je akcijsko 

slikarstvo. Slednje namreč popolnoma sprosti subjektovo gibno izražanje. Gesto 

razlaga kot iracionalen gib roke, ki omogoča spontano izražanje slikarjevega 

notranjega sveta. 

Ena od smeri neformalnega slikarstva, ki je z vidika geste morda celo 

najpomembnejša, je »action painting« (akcijsko ali gestualno slikarstvo). Njegova 

posebnost je v tem, da je dejavnostni vidik poudarjen že v njegovem nazivu. To 

likovno gibanje temelji namreč na prepričanju, da je ustvarjalna dejavnost 

pomembnejša od produkta te dejavnosti, umetnine. Na zahodu se je pojavilo po 

drugi svetovni vojni. Najbolj se je uveljavilo v Ameriki, zato bi lahko celo trdili, da so 

njegove značilnosti izraz prevladujoče mentalitete ameriške družbe v obdobju med 

letoma 1940 in 1960. 

Avtorica navaja še, da je akcijsko slikarstvo pomenilo pravo revolucijo v likovni 

umetnosti. Zahodno slikarstvo je namreč do tedaj temeljilo na prevladujoči ali celo 

odločilni vlogi predmeta upodobitve, gestualno slikarstvo pa je relativno težo 

predmeta kot nosilca pomena nadomestilo s poudarjanjem pomembnosti geste. 

Ukinitev predmeta pomeni prelom z dotedanjo slikarsko tradicijo, ki je bila pred 

tem prirejena zahtevam njegove predstavitve na platnu. Implicira namreč: 

1. Ukinitev oziroma odpravo določenih slikarskih konvencij (barve, kompozicije, 

ipd.), ki so se utrdile na podlagi tradicionalnega odnosa me slikarjem in 

predmetom upodobitve. 

2. Ukinitev objektovega prostora, ki pomeni prelom s temeljnimi sestavinami 

tradicionalne prostorske vizije, kot so na primer perspektiva, površina, globina, 
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širina, razmerja, kompozicija, organizacija oblik ter odnosi med liki ali med 

likom in podlago. 

8.1 Definicija geste v gestualnem slikarstvu 

Asja Nina Kovačev meni, da predstavniki gestualnega slikarstva pojmujejo gesto 

kot iracionalen gib roke, ki se izmika zavestnemu nadzoru svojega avtorja, in 

uporabljajo izraz gesta za označevanje sledi njegovega poteka. Gesta je 

nematerialna, nerefleksivna in abstraktna. Uteleša notranje gibanje subjektivnega 

psihičnega dogajanja, saj je eden najčistejših izrazov njegovega nezavednega. Njen 

potek je neodvisen od slikarskega prostora. 

 

Zaradi svojih kvalitativnih posebnosti se gestualno slikarstvo močno razlikuje od 

drugih slikarskih tehnik, na primer od polaganja barve s čopičem na platno. Ta 

namreč implicira načrtni, voljni, refleksivni gib ter zavedanje prostora in željo po 

njegovem oblikovanju na specifičen način. Slikarska tehnika nanašanje barve na 

platno ne more obstajati zgolj v prostoru (kar zadošča za obstoj gibnega slikarstva), 

ampak potrebuje materijo. S svojo konkretnostjo odseva predvsem zunanji svet in 

ne le subjektove notranjosti. V nasprotju z dinamično gesto je statična. 

8.2 Konceptualna pojasnitev »gestualnega« oziroma 
»akcijskega slikarstva« 

Ugotavljanje razlogov za pojmovanje nove likovne smeri z nazivom »akcijsko« ali 

»gestualno« slikarstvo je temeljnega pomena za razumevanje njenih kvalitativnih 

posebnosti in njenega pomena za nadaljnji razvoj likovne umetnosti. Termin 

»akcija«(dejanje) je namreč v popolnem neskladju s pojmi , kot so na primer 

»reprezentacija«, »figuracija«, »objekt« in »podoba«. Nastanek in uveljavitev 

novega gibanja v ameriški umetnosti so nekateri sodobniki označevali kot konec 

slikarstva, saj je koncept, na katerem temelji akcijsko slikarstvo, popolnoma 

drugačen od vseh dotedanjih konceptov, ki so pogojevali nastanek in razvoj likovne 

umetnosti.  

 

Pojem dejanja, oziroma delovanja je v akcijskem slikarstvu mnogo pomembnejši od 

rezultata te dejavnosti (izdelka). Gib je namreč pomembnejši od svojega zapisa na 

ekranu. Lahko bi celo rekli, da dejanje ni usmerjeno k nekemu končnemu cilju, 

ampak je namenjeno samemu sebi in subjektovemu spontanemu izražanju lastne 
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notranjosti. Gesta mu namreč omogoča projekcijo lastnih, pretežno nezavednih 

psihičnih vsebin v objektivno stvarnost. 

Gesta je izraz čistega psihičnega avtomatizma, značilnega za nadrealizem, ki se je 

pod Bretonovim vplivom razširil tudi v Ameriki. Rezultat njenega poteka po likovni 

ploskvi so različno objektivno zaznavne tvorbe. 

8.3 Značilnosti gestualnega slikarstva 

Asja Nina Kovačev še navaja, da je za gestualno slikarstvo značilno, da prehiteva 

zavestni miselni tok. Njegov najpomembnejši predstavnik Jackson Pollock govori o 

lastni »biti na platnu« in poudarja, da se med slikanjem ne zaveda lastne 

dejavnosti. Njegovih besed sicer ne smemo razumeti preveč redukcionistično, saj 

se vsak slikar vedno vsaj šibko zaveda svojega likovnega ustvarjanja. Toda zaveda 

se zgolj njegovega poteka, ne pa tudi nastajajočega produkta. Ta v gestualnem 

slikarstvu niti ni več tako pomemben. Tudi zavedanje lastne dejavnosti je navadno 

zelo šibko, saj je umetnikovo ustvarjanje največkrat nenačrtno. Poteka namreč pod 

vplivom njegovih nezavednih impulzov in drugih nekontroliranih dejavnikov.31 

 
SLIKA 30 Jackson Pollock, Oči v vročini (I), olje na platnu, 137 x 112, 1946. 

 

8.4 Jackson Pollock  (1912-1956) 

Tako kot Peter Rak v članku časopisa Delo z naslovom Precenjen in podcenjen, 

govori o Pollockovi umetniški poti, ki še zdaleč ni bila konvencionalna. Jackson 

Pollock se je rodil na ranču na severovzhodu Wyominga, zaradi očetovega 

dodatnega poklica zemljemerca se je družina veliko selila in na srečo je v času 
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 Kovačev, Asja Nina (1995). Gestualna ekspresija in njena artikulacija v umetnosti. Psihološka obzorja, 

letnik 4, številka 1/2, str. 105-118. 
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adolescence pristal v Los Angelesu, kjer je lahko končal srednjo šolo za uporabno 

umetnost. Ko je pomagal očetu, se je spoznal s kulturo ameriških staroselcev – in 

to je bil poglaviten povod za izbiro šolanja. Seveda pa je bil odprtega duha; najprej 

ga je pritegnilo kiparstvo, začel se je zanimati ta daljnovzhodno in indijsko 

filozofijo, prebiral je Krišnamurtija, kasneje, zlasti ko je moral že kot mlad mož prvič 

poiskati profesionalno pomoč psihologa, pa se je začel zanimati za Junga in 

psihoanalizo. 32 

 
SLIKA 31 Jackson Pollock v svojem ateljeju  

Konec dvajsetih let preteklega stoletja se je z bratom Charlesom preselil v New 

York, takrat edino omembe vredno ameriško kulturno središče, kjer sta oba 

študirala pri Thomasu Hartu Bentonu na akademiji Umetniška študentska zveza 

(Art Students League of New York). Danes skoraj povsem pozabljeni Benton je bil v 

tistem času dokaj spoštovana osebnost newyorške umetniške scene kot 

predstavnik tako imenovanega regionalizma. Za objekt upodabljanja si je izbral 

preproste ljudi, predvsem z ameriškega Srednjega zahoda, in jih pogosto povzdignil 

v mitske figure. 

                                                           
32

 Delo, 27.1.2012, str: 34 
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SLIKA 32 Thomas Hart Benton ,  Avtoportret                 SLIKA 33  Diego Rivera, Slikarjev atelje,  

     z ženo Rito,  124, 5  x 100, 1922                        olje na, platno, 178 x 150, 1954. 

 

Tudi na Pollocka je naredil vtis predvsem zaradi ekspresivnosti in dinamičnosti 

forme. Evropski vplivi so v ZDA postajali vse močnejši, nemalo umetnikov je pred 

Hitlerjem pribežalo v New York in mladi Pollock je hitro odkril Picassa, Miroja in 

predvsem evropske nadrealiste. Formalni študij se mu je zato zazdel povsem 

odveč. Umaknil se je v samoto in se naslednjih nekaj let preživljal ob pomoči 

projekta Zveznega umetniškega projektivnega urada, ki ga je kot pomoč 

umetnikom ustanovila vlada, vendar so bili njegovi uspehi skromni.33 

Prelomnica se zdi njegovo srečanje z Willemom de Kooningom in še nekaterimi 

predstavniki ameriške avantgardne scene. Počasi je razvijal svojo različico 

nadrealizma in pisal poezijo ter se oddaljeval od prejšnjih vzorov, predvsem od 

simbolizma ameriških Indijancev in angažirane umetnosti Diega de Rivere, ki je bil 

nekaj časa njegov poglavitni vzornik.34 

Še eno srečanje, tokrat z zbirateljico Peggy Guggenheim, je pomenilo velik korak 

pri njegovi karieri, saj je z njim podpisala petletno pogodbo in mu naročila sliko 

velikih dimenzij. Dokončno pa se je uveljavil s sodelovanjem na razstavi Umetnost 

tega stoletja, ko ga je kot izredno obetavnega umetnika prepoznal kritik Clement 

Greenberg. 

Nadaljevanje kariere se je zdelo idilično. Pollock se je poročil, si uredil dom in atelje 

na Long Islandu in tukaj začel s svojim eksperimentiranjem s tekočimi barvami. 

                                                           
33

 Delo, 27.1.2012, str: 34 
34

 Delo, 27.1.2012, str: 34 
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Prvič se je s to tehniko srečal na ekperimentalni delavnici mehiškega muralista 

Siqueirosa in jo postopoma prilagodil svojim zamislim. 

 

SLIKA 34 David Alfaro Siqueiros, Nova demokracija, 1944 

Najprej je platno snel s stojala, nato tudi s stene in ga položil na tla, kar je 

omogočalo optimalen učinek. Velike čopiče je kmalu zamenjal za palice ali pa je 

barvo na platno nanašal kar iz pločevinke, jo mešal z drugimi materiali, denimo s 

peskom in zdrobljenim steklom, predvsem pa je s tehnike slikanja iz zapestja prešel 

na slikanje s celo roko in nato kar s celim telesom.  

Tehnika kapljanja (dripping) mu je v New York Timesu prinesla naslov Jack the 

Dripper, predstavlja pa eno zaključnih faz spontanega avtomatizma, ki ima 

korenine v nadrealizmu, vendar ga je Pollock stopnjeval do bolj dinamičnega 

akcijskega slikarstva. 35 

 

SLIKA 35 Jackson Pollock pri delu. 

 

                                                           
35

 Delo, 27.1.2012, str: 34 
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SLIKA 36 Jackson Pollock, številka  5, olje na platnu, 142 x 80, 1952. 

Najslavnejša faza pri Pollocku je trajala le štiri leta, pravzaprav je na vrhuncu slave 

nenadoma povsem opustil to tehniko. Njegova paleta je začela dobivati temnejše 

tone, spet se je v kompoziciji začela pojavljati figura, ker pa ni želel prejudicirati 

vsebine svojih del, jih je prenehal poimenovati z naslovi in jih poslej označil le še z 

nevtralnimi številkami. 

 

SLIKA 37 Jackson Pollock, Števila 12, Olje in lak na platnu, 259 x 226, 1952. 
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SLIKA 38 Jackson Pollock, Številka 8, detajl, 1949. 

Tako fizično kot duševno je rapidno propadal. Kljub prodoru na evropsko 

umetniško sceno, kjer se je predstavil z veliko retrospektivo v Parizu, je 

alkoholizem povsem načel njegovo duševno zdravje. Večino časa v ateljeju je 

preživel v manični hiperaktivnosti ali depresivni pasivnosti, dokler ni že pri 

štiriinštiridesetih letih življenjske poti končal v prometni nesreči. 

Pollocka lahko označimo za enega najvidnejših predstavnikov abstraktnega 

ekspresionizma, saj je New York ustoličil na sam vrh svetovne likovne scene, 

obenem pa je s tehniko akcijskega slikarstva in izpostavljanja pomena 

ustvarjalnega procesa, ki je integralni del umetniškega akta, izredno vplival na 

kasnejši razvoj performansa in hepeninga. 36 

 

                                                           
36

 Delo, 27.1.2012, str: 34, Peter Rak 
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SLIKA 39 Jackson Pollock, Portret in sanje, olje na platnu, 148 x 335,1953. 

 

Italo Tomassoni (1968) v knjigi z naslovom Pollock meni, da skoraj z namenom, da 

bi nekaj dokazal, ponazoruje tu Pollock, da črta lahko spremeni svojo zunanjo 

izraznost v figurativno podobo, ne da bi se zaradi tega odrekla svojih kakovosti 

popolne svobodnosti ali da bi spremenila svojo vrednost v ekspresivni namig ali 

mimičnost. Stilistično tu lahko zasledimo Picassov vpliv.37 

    

 

SLIKA 40 Jackson Pollock, Vojna, tuš in barvni svinčnik na papirju, 52 x 66, 1947. 

                                                           
37

 Italo Tomassoni, Pollock, str. 42 
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9 Lastno delo 

Med svojim študijem sem na področju slikarstva raziskovala njegovo površino, 

barvo in teksturo. Vse bolj so me navduševale sledi barvnih kapljic v prostoru slike, 

kjer ne moremo slediti smerem oblikam ali barvni ploskvi, temveč le njeni goli 

pojavnosti. Prav skozi tekočino barvnih sledi žari moja lastna energija oziroma 

dinamika moje slike. Pri tem izbiram tako med hladnimi, kot toplimi barvami. Moja 

dela izžarevajo energijo in dinamičnost. Pollock je dejal, da pri njegovih delih ni ne 

začetka in ne konca. Tak občutek imam tudi sama. Umetnik je opustil 

poimenovanja svojih del ter jih začel številčiti. 

Pri svojem ustvarjanju sem se odločila za tehniko kapljanja. Moja želja je bila, da 

slika postane živa oziroma, da jo opazovalec občuti kot neko poživljajočo se 

izkušnjo. V delih je veliko rdeče barve, v nekaterih je že nekoliko preveč agresivna, 

ki kaže močno energijo. Rada bi dosegla, da bi gledalec to energičnost in 

izžarevanje neposredno občutil. 

Dela so mi bila najzanimivejša na koncu, tisti trenutek, ko se barva posuši. Zanimiva 

je njihova površina, ki pod velikim količinam posušene barve postane narahlo 

zgubana, nečista in groba na dotik. To je tudi eden izmed mojih namenov, saj 

umetnost ni nujno, da je lepa. Umetnost je lahko tudi groba in nerazumljiva. Tista 

nejasna in nerazumljiva dela imam mogoče raje, saj si lahko sama predstavljam 

motiv po svoje, po svoji lastni domišljiji. Tako sem se pri svojem delu odločila tudi 

sama, da gledalcu prepustim prosto pot.  

Najraje kombiniram hladne barve s toplimi, da umirjenost takoj preplavi energija. 

Uporabim modro za pomiritev ter rdečo za poživitev. Med tople barve štejemo 

rdečo, rumeno in oranžno ter med hladne barve prištevamo modro, zeleno in 

vijolično. S kombinacijo le teh skušam ustvariti občutek prelivanja barv po površini.  

Veliko mojih del sem ustvarila, kar na tleh ter brez uporabe slikarskega stojala. 

Tako kot je to počel Pollock, ki ga z veseljem citiram: 

»Vedno manj uporabljam običajna slikarska orodja, kot so stojalo, paleta, čopiči 
itd. Rajši imam palice, lopatice, nože in kapljajočo tekočo barvo ali težek, gost 
namaz s peskom, polomljeno steklo ali kakšne druge dodane materiale.« Jackson 
Pollock 

»Kadar slikam, se ne zavedam, kaj delam. Le po nekaj 'predstavitvenih' periodah 
lahko vidim kje sem. Ni me strah narediti spremembe, uničiti sliko itd., saj ima slika 
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svoje življenje. Poskušam, da se uresniči. Le kadar izgubim stik s sliko, pride do 
zmešnjave. Drugače vlada čista ubranost, izmenjava misli poteka lahkotno in slika 
nastane brez problema.« Jackson Pollock 

Svoje lastno delo kot likovni pedagog gradim kot izkušnjo tudi na področju 
poučevanja. Raziskava, ki sem jo opravila na stopnji osnovne šole je pokazala, da je 
gestualnost še kako prisotna v otroški (obarvani) risbi. Pravzaprav je dinamika 
otroške risbe oziroma slike sočasno dinamika otrokovega telesa. 
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9.1 Reprodukcije lastnih del 

 

SLIKA 41 Lara Gujtman, Pok, akril na platnu, 58 x 74,5, 2012 
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SLIKA 42 Lara Gujtman, Jeza, akril na platnu, 40 x 50, 2010 
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SLIKA 43 Lara Gujtman, Modrina, akril na kartonu, 47,5 x 72, 2010 
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SLIKA 44 Lara Gujtman, Gube, akril na papirju, 48 x 65, 2009 
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SLIKA 45 Lara Gujtman, Skriti figuri, akril na platnu, 30 x 45, 2010 
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SLIKA 46 Lara Gujtman, Metulj, akril na papirju, 67,5 x 64, 2009 
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SLIKA 47 Lara Gujtman, Norost, akril na kartonu, 50 x 70, 2010 
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10  Pedagoško raziskovalni del 

10.1 Priprava za izvedbo učne ure 

Datum / šolsko leto: 1. 6. 2012 

Razred: 6. d 

Število ur: 2 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje motiva po domišljiji 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni motiv: pustimo domišljiji prosto pot 

Materiali in orodja: tempera barvice, čopič, lonček z vodo, risalni list, karton, lepilo 

Učna sredstva in pripomočki: Fotografije umetniških del v PowerPoint predstavitvi 

Učne metode: razlaga, demonstracija, opazovanje, pogovor 

Medpredmetne povezave: ZGO, MAT 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura: 

-Tacol, T., (1999), Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Debora: Ljubljana 

 

CILJI: 

- učenci osvojijo pojem gesta 

- razumejo povezavo med pojmom gesta ter sliko 

- znajo razlikovati med načini slikanja  

- vedo, da slikarji nanašajo barve na različne načine 

- naštejejo razlike med Da Vincijevo umetnino ter deli Jacksona Pollocka 

- naslikajo izdelek ter skušajo osvojiti tehniko kapljanja 

- kritično ovrednotijo svoje izdelke ter izdelke sošolcev 

- obogatijo zmožnost za mešanje barv 
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10.2  Potek učne ure 

UČITELJ UČENCI UČNE METODE IN 
OBLIKE DELA 

UČILA IN UČNI 
PRIPOMOČKI 

1. UVODNI DEL 
 
- Učence pozdravi in se 
predstavi. 
 
- Učence vpraša, če so se 
že srečali s pojmom 
gesta. 

 

 
 
 
 
 
- Sodelujejo, razmišljajo 
in povedo, da je gesta gib 
navadno z rokami, s 
katerimi se kaj izraža 
oziroma poudarja, 
kretnja. 

 
 

 
 
 
 
 
- Pogovor 
- Frontalna oblika 

 
 
 
 
 
- Predstavitev fotografij 
prek PowerPointa: 

 
- Fotografija Jacksona 
Pollocka v ateljeju. 
 
 
 
 

1. OSREDNJ DEL 
 
- Vpraša učence, kako bi 
povezali pojem gesta s 
sliko. 
 
 
 
- S pomočjo PowerPointa 
jim pokaže fotografije 
slikarjev in njihovih del 
ter njihovo  slikarsko 
izražanje na različne 
načine. 
Tako omeni Leonarda da 
Vincija, Caravaggia, 
Williama Turnerja, Jean – 
Francois Milleta, Cloudea 
Moneta, Vincenta Van 
Gogha,Pieta Mondriana, 
Jacksona Pollocka. 
 
- Pojasni učencem, da 
vsak slikar nanaša barvo 
na drugačen način.  
Nekateri so izrazito 
dosledni v  nanosu barve, 
nanašajo jih s tankimi 
sloji, drugi s debelimi. 
Nekateri uorabljajo bolj 
žive barve, nekateri 
manj. Nekateri tudi samo 

 
 
- Povedo, da se vsak 
slikar likovno izraža po 
svoje ter, da je to 
razvidno na njegovih 
delih. 
 
-  Opazujejo fotografije in 
pojasnjujejo razlike v 
načinu nanašanja barve – 
enakomeren nanos, 
nanos v obliki lis (točke, 
daljše in krajše črte, zelo 
široke črte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Frontalna oblika, 
- Pogovor 
- Demonstracija 
 
 
 
- Frontalna oblika, 
- Pogovor 
- Demonstracija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Predstavitev fotografij 
umetniških del prek 
PowerPointa: 
 
Leonardo da Vinci: 
Mona Lisa, 1503 - 1507 
 
Caravaggio: 
Poklicanje svetega 
Mateja, 1598 - 1601 
 
William Turner: 
Snežni vihar na morju, 
1842  
Jean – Francois Millet : 
Spravilo sena, 1850 
Makovo polje, 1873 
 
Vincent Van Gogh: 
Sončnice, 1889 
 
Piet Mondrian: 
Mlin v soncu 1908, 
Kompozicija II  v rdeči, 
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tople, drugi hladne, z 
izrazitimi kontrasti. 
 
 
- Učence vpraša, katere 
slikarske materiale in 
pripomočke poznamo 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Vpraša jih, katera izmed 
prikazanih fotografij 
umetniških del se jim zdi 
najbolj sodobna. 
Sodobni likovni 
ustvarjalci imajo svoj 
način slikanja ter izbiro 
barv. Ne uporabljajo 
nobenih oblik, temveč si 
izbirajo domišljijske 
oblike. 
 
- Učence ponovno usmeri 
v opazovanje fotografij 
PowerPoint ter jim 
svetuje naj primerjajo 
sliki Pieta Mondriana: 
Kompozicija II  v rdeči, 
modri in rumeni, 1930 
ter Jacksona Pollocka: 
Številka 1, 1949. 
 
- Vpraša jih kakšna je 
razlika na primer pri 
nanašanju barve, kako 
upodobijo oblike. 
 
- Pove učencem, da s 
pomočjo ustvarjalčeve 
geste ali poteze nastane 
likovno delo kakršno 
vidijo na projekciji. 
 
- Kasneje se bolj 
osredotoči na Jacksona 
Pollocka. 
Jackson Pollock je pri 
slikanju slike, škropil in 
kapljal po platnu. 
Slikal je s celim telesom 
ter na tleh. 

 
 
 
 
- Naštejejo nekaj likovnih 
materialov in 
pripomočkov:  akrilne 
barvice, oljne barvice, 
tempera in akvarelne 
barvice. Povedo tudi, da 
lahko uporabimo čopiče 
kot slikarske pripomočke, 
tudi lopatke ali pa celo 
prste. 
 
- Povedo, da delo 
Jacksona Pollocka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Odgovorijo, da je 
Mondrianovo delo bolj 
ploskovno, oblike so bolj 
geometrične. Pri Pollocku 
opazimo veliko 
razgibanost v nanosu 
barve, prepustil se je 
barvi in površino na sliki 
ustvaril s tehniko 
kapljanja.. 
- Ugotavljajo posebnosti 
na prikazanih slikah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Demonstracija 
-Pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Frontalna oblika 
-Razlaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Frontalna oblika 
-Demonstracija 
-Razlaga 
-Pogovor 
 
 
 
 
 
 
- Frontalna oblika 
-Pogovor 
-Razlaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modri in rumeni, 1930 
 
Jackson Pollock: 
Številka 1, 1948 
Številka 8, 1949 
 
Fotografija Jacksona 
Pollocka v njegovem 
ateljeju. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PowerPoint 



Diplomsko delo: Gesta v sliki                                                                                                                                           Lara Gujtman 

 
54 

 
 -Posebej pojasni 
učencem tehniko 
kapljanja barve na 
izbrano površino. 
- Pove  jim, da pri tej 
tehniki barva kaplja z 
izbranega umetniškega 
orodja na platno. 
Demonstrira  jim s 
čopičem in barvo na 
papir. 
 
3.POSREDOVANJE 
LIKOVNE NALOGE 
 
Pove, da si lahko izberejo 
način slikanja, kakršno je 
bilo prikazano na 
PowerPointu ter bodo 
ustvarili nek svoj 
poseben izdelek. Lahko 
na način Jacksona 
Pollocka (v tem primeru 
bodo s pomočjo svojih 
prstov in čopiča škropili 
drobne kapljice na papir),  
Pieta Mondriana (lahko  
naredijo tudi kolaž), 
Claudea Moneta ali 
Vincenta Van Gogha. 
 
Učencem pojasni, da 
bodo svoje delo s 
pomočjo tempera barvic 
ter za podlago uporabili 
risalni list oziroma 
karton. 
 
Pove jim, da bo vsak 
naslikal svoj izdelek. 
 
4.LIKOVNO IZRAŽANJE 
UČENCEV 
 
- Učence pozove, naj si 
pripravijo časopisni papir 
in tako zaščitijo mizo. 
Nato jih napoti po 
material, čopiče, lončke, 
karton. Svetuje učencem, 
da pripravijo likovne 
materiale, pripomočke in 
delovno površino. 
Spodbudi jih k reševanju 
likovne naloge. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Prisluhnejo 
posredovanju likovne 
naloge ter razmišljajo za 
katerega likovnega 
ustvarjalca bi se odločili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Pripravijo delovno 
površino,likovne 
pripomočke in materi 
- Slikajo s pomočjo 
tempera barvic, nekateri 
izdelujejo kolaž 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Frontalna oblika 
-Razlaga 
-Pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Demonstracija 
-Pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Frontalna, individualna 
oblika 
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Medtem, ko ustvarjajo, 
opazujem njihovo 
reševanje likovne naloge 
ter jim pomaga z nasveti 
in spodbudo. 
 
 
5.SKLEPNI DEL 
 
- Nekaj minut pred 
koncem učencem pove, 
naj zaključijo s slikanjem 
in pospravijo likovni 
material ter pripomočke. 
 
- Učencem svetuje, da 
razstavijo izdelke ter se 
skupaj pogovorijo o 
novih pojmih. Skupaj 
določijo merila za 
vrednotenje.  
 
- Z učiteljem izpostavijo 
slike, katere so 
nenavadne, ustvarjalne, 
individualne ter tehnično 
primerno izvedene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pospravljajo 
pripomočke in učilnico. 
 
- Analizirajo svoja dela 
ter dela sošolcev in 
izpostavijo posebnosti. 
Z učiteljem oblikujejo 
merila za vrednotenje: 
-izvirnost 
-ustvarjalnost 
 
 
 
- Razstavijo svoja dela ter 
ponovijo nove pojme. 
Govorijo o svojih 
razmišljanjih občutkih 
med ustvarjanjem. 
Pomagajo pri ureditvi 
razstave v razredu 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individualna oblika 
 
 
 
 
 
 
-Frontalna oblika 
-Pogovor 
-Individualna oblika 
 
 
 
 
 
 

 

10.3  Analiza del učencev 

Likovno nalogo sem izbrala v povezavi z vsebino v teoretičnem delu naloge. 

Učencem sem obrazložila pojem geste ter ga povezala s sliko in slikanjem. Z 

izbranimi deli, od obdobja renesanse in pa vse do Jacksona Pollocka sem jim 

skušala prikazati, kako so se slikarji izražali na različne načine. Nekateri so imeli 

enakomeren nanos barve, nanos v obliki lis (na primer točke, daljše in krajše črte, 

zelo široke črte), nekateri so bili bolj natančni drugi ne, nekateri so uporabljali bolj 

žive barve, nekateri bolj hladne. Kasneje sem se osredotočila bolj na Jacksona 
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Pollocka ter Pieta Mondriana. Učencem sem razložila, da je Pollock slikal s celim 

telesom ter omenila sem tudi njegovo slikarsko površino, ki jo je imel kar na tleh.  

Njegove umetnine so abstraktne in naključne medtem kot pri Mondrianu so 

geometrijske in oblike spretno premišljene. 

Z izbranimi sredstvi sem učencem skušala približati sodobno umetnost ter razlike 

med načini slikanja slikarjev vse od obdobja renesanse naprej. Pozorni so morali 

biti na slikarjev izbor barv ter načinom slikanja. Učencem sem dala na voljo, da si 

izberejo način slikanja Jacksona Pollocka, Pieta Mondriana (možnost kolaža), 

Claudea Moneta ter Vincenta Van Gogha. Hkrati sem jih opozorila, na katere 

probleme morajo biti še posebej pozorni. Način slikanja s kapljanjem ter kolažem 

sem jim tudi demonstrirala. 

Učenci so izbrali tempera tehniko in tudi način slikanja Jacksona Pollocka. Prelivali 

so barve, kapljali ter škropili. Nekateri so na začetku ustvarili barvno podlago ter 

kasneje začeli kapljati z barvo, medtem ko so drugi kapljali neposredno na bel list 

papirja. 

Pri uresničevanju likovne naloge sem učence opozarjala, da morajo popraviti polno 

slikarsko podlago, da ni opaziti beline risalnega lista. Usmerjala sem jih tudi pri 

nanašanju in mešanju barv, ker so nekateri hoteli zmešati vse barve skupaj. Na 

koncu so nastali zelo zanimivi izdelki. 

Način slikanja pri učencih je bil sicer pri vseh podoben, le da so nekateri izbirali 

med več barvami, nekateri pa samo med dvema ali tremi. Odvisno je bilo tudi, ali 

so naredili barvno podlago ali ne. 

Med ustvarjanjem, sem se individualno posvečala učencem. Izdelke so učenci 

dokončali v dveh šolskih urah. Glede na to, da so osvojili posebnosti nanašanja 

barve z načinom kapljanja, smo imeli kar nekaj dela tudi s čiščenjem delovnih 

površin. Učenci so bili zelo motivirani ter ustvarjalni. Vsak je naslikal svojstven in 

poseben izdelek. 

Nekaj minut pred koncem ure smo izdelke razstavili po tleh ter skupaj določili 

merila za vrednotenje. Izpostavila sem zelo uspele slike, ter jim tudi razložila, zakaj 

mislim, da so uspešne. 

Učenci so pri tem vestno sodelovali. 
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SLIKA 48, Živa 6. d 

 

Učenka je kapljala barvo neposredno na bel list papirja. Ni se odločila za barvno 

podlago. Uporabila je samo pripravljene barve ter jih ni mešala med seboj. Lahko 

bi sicer rekli, da je izdelek nekoliko pomanjkljiv, vendar je poseben zaradi zanimive 

izbire barv, ki skupaj tvorijo posrečeno barvno kompozicijo. 

Na sliki so jasno vidni načini kapljanja barve in tudi njenega škropljenja skratka 

učenkina gesta. Uporabila je tople barve ter tudi hladne. V kompoziciji bi 

izpostavila oranžno, ki je prišla najbolj do izraza. 
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SLIKA 49, Ana 6. d 

Na  izdelku so opazne poteze prstov in čopiča. Učenka je kombinirala načine 

nanašanja barv med seboj. Na začetku je škropila in kapljala z barvo po papirju ter 

jo kasneje na nekaterih predelih razmazala s prsti in čopičem.  

Mešala je oranžno in modro ter dobila bolj rjavkasto barvo. Razumela je koncept 

kapljanja barve ter osvojila pričujoči način nanašanja barve. Bila je motivirana ter je 

upoštevala moje nasvete glede bele podlage. 

Učenka je z uporabo dveh barv dosegla želeni cilj.  
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SLIKA 50, Tilen 6. d 

 

Učenec je s pomočjo škropljenja in kapljanja uporabil zanimivo kompozicijo. Na 

začetku je kapljal čiste barve ter uporabil tudi vodo, s pomočjo katere je na koncu 

pokapljal čez barvo in dobil želeni učinek. 

Učenec je uporabil modro, rumeno, rdečo, zeleno barvo ter jih skušal med seboj 

tudi zmešati. Na sliki so vidni načini nanašanja barve. Učenec je barvo tudi škropil 

po površini. 

Likovno nalogo je učenec zadovoljivo in domiselno rešil. 
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SLIKA 51, Klavdija 6. d 

Učenka je na začetku vse barve zmešala med seboj ter ustvarila neko »podlago«. 

Uporabila je tudi vodo iz lončka za čiščenje čopičev ter z njo kapljala po površini. 

Kasneje je dodala čiste barve. Nanesla je rdečo, oranžno, rumeno, modro ter belo 

barvo. Kompozicijo sta razgibali modra in bela barva, saj najbolj izstopata. Opazimo 

lahko, da je učenka na začetku s pomočjo čopiča naredila bolj široke črte ter proti 

koncu tanjše črte. 

Učenka je dosegla želeni cilj. Izdelek se razlikuje od drugih, saj je že vidna barvna 

podlaga. 
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SLIKA 52, Andreja 6. d 

 

Izdelek nekoliko odstopa od drugih z drugačno kompozicijo. Nanos v obliki lis je 

zanimiv vse pa popestrijo prstni odtisi. Čez podlago je učenka kapljala z rdečo in 

vijolično barvo. Pazila je, da ni ostalo skoraj nič bele površine risalnega lista. Nekaj 

barv je zmešala med seboj ter ustvarila rjavkaste ploskve. Izstopa učenkina 

ustvarjalnost in domiselnost. 
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SLIKA 53, Gaber 6. d 

 

Nastala kompozicija je nekoliko minimalistična vendar zanimiva. Vidimo kapljice iz 

katerih je učenec vlekel črte. Barve je izbral smiselno in premišljeno.  

Barve je porabil bolj malo, vendar jo je razdelil enakomerno po površini, tako da 

nimamo občutka praznine. Kombiniral je modro in oranžno barvo in popestril z 

rumeno barvo. 
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SLIKA 54, Rok, 6. d 

Učenec je najprej ustvaril barvno podlago. Zmešal je vse barve, kar sem mu 

odsvetovala, a je na koncu nastala zanimiva barvna kompozicija. Na koncu je čez 

podlago polil še nekaj vijolične, oranžne, rdeče ter modre barve, ki se stopijo z 

ozadjem. Za večjo jasnost črt si je pomagal s čopičem.  

Barvo je nanesel po celi površini risalnega lista, tako da ni nikjer ostalo nič beline 

risalnega lista. Z  belo barvo, bi lahko razgibal kompozicijo. Sicer je pa učenec 

dosegel želeni cilj. 
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SLIKA 55, Tim, 6. d 

 

Učenec je na začetku sicer ustvaril temno barvno podlago. Izbral je oranžno in belo 

barvo, ki zelo izstopita iz ozadja. Tako je izdelek barvno razgiban. Bela barva samo 

še popestri ter potrdi učenčevo ustvarjalno razmišljanje o učinku svetle barve na 

temni podlagi. 

Nanos barvne podlage je nekoliko neenakomeren, vendar pri tem izdelku to ni 

pomanjkljivost. Učenec je dosegel želeni cilj. 
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SLIKA 56, Timotej, 6. d 

Pričujoči izdelek je učenec naslikal z barvnimi lisami. Želel je ustvariti zanimivo 

barvno podlago. Pri tem je oranžno barvo, ki jo je proti koncu že mešal z drugimi. 

Ustvaril je pravi vrtinec barv, ki jih je popestril še z belo in modro barvo. Barvno 

podlago je naslikal s pomočjo čopiča in prstov ter belo in modro barvo nakapljal na 

površino risalnega lista in tako usvojil način nanašanja barve s pomočjo kapljanja. 

Slika je polna dinamike. Tudi pri tem izdelku bela barva popestri in poživi sliko. 
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SLIKA 57, Kaja, 6. d 

 

Učenka je uporabila različne barve ter jih poškropila po površini in  istočasno polila 

z vodo. Barve so se med seboj zmešale ter ustvarila celoto kompozicije. Opazno je 

prelivanje vijolične barve. Učenka se ni odločila za barvno podlago, kar je sicer 

prav, saj bi morala v tem primeru osvetliti ozadje. Uporabila je tako hladne kot 

tople barve. 

Risalni list ni v celoti zapolnjen, vendar je učenka z barvo ustvarila zanimivo 

kompozicijo. 
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Izdelki ostalih učencev: 

 

 

 

SLIKA 58, Katja, 6. d                                                 SLIKA 59, Jan, 6. d 

 

 

     SLIKA 60, Domen, 6. d                                      SLIKA 61, Aleksandra 6. d 

 

 

      SLIKA 62, Tamara, 6. d                                                 SLIKA 63, Vasja, 6. d 
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                                SLIKA 64, Branka, 6. d                                              SLIKA 65, Karmen, 6. d 

 

 

 

                                             SLIKA 67, Jernej, 6. d                                        SLIKA 68, Tomaž, 6. d 

 

 

                                                SLIKA 69, Vanja, 6. d                                           SLIKA 70, Nika, 6. d 
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SLIKA 71, Anže, 6. d                                                         SLIKA 72, Barbara, 6. d 

 

SLIKA 73, Natalija, 6. d                                                SLIKA 74, Igor, 6. d 

 

                                       SLIKA 75, Tanja, 6. d                                                   SLIKA 76, Petra, 6. d 

 

SLIKA 77, Aleš 6. d                                                         SLIKA 78, Tinka, 6. d 
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11   Sklepna misel 

Vsak umetnik ima svoj način umetniškega izražanja. Nekateri ustvarjajo z gibom 

celega telesa, nekateri zgolj z gibom roke in slikajo sede ob stojalu. Na podlagi 

preštudirane literature ter lastnih slikarskih izkušenj, sem prišla do sklepa, da se 

umetniki razlikujejo tudi po svoji gestualnosti. 

Vsak človek ima svojo prepoznavno gesto, ki jo kaže bodisi z rokami z mimiko 

obraza, skratka s kretnjami. Pri likovnih ustvarjalcih pa lahko sledimo njihovi 

gestualnosti  tudi v umetninah. Že sam izbor barv ter omenjen način slikanja – 

stoje, sede, z gibom roke ali z gibom celega telesa določa izrazno moč slike. 

V diplomskem delu sem izpostavila slikanje Jacksona Pollocka, ki je v svojem 

slikarstvu utemeljil način slikanja z gibom celega telesa. Ločil se je od stojala in 

čopiča ter majhne slikarske površine zamenjal z velikimi. Njegovo stojalo so bila kar 

tla. Tako se je lahko lažje premikal okoli platna in kapljal, škropil ter polival barvo. 

Gestualni način slikanja mu je omogočil radikalnejše odločitve in veliko mero 

osvobajanja od tradicionalnega načina slikanja.  

Del teh tendenc so tudi moja dela, ki so bila večkrat razstavljena v galeriji 

Pedagoške fakultete. 

Gestualnost kot način odločanja v sliki je nudila veliko svobode tudi pri učnih urah. 
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