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POVZETEK
Portert je skozi čas večkrat spremenil svoj namen, vzporedno z njim pa tudi svojo
zgodbo. Portretiranje torej ni le poizkus posnemanja realnosti, temveč je nekakšna
slikovna pripoved, ki razkriva portertirančevo dušo, njegovo zgodovinsko in socialno
zaledje, vrednote, interese idr.
V obdobju renesanse, se je na vseh umetnostnih področjih zgodil preporod. Je prvo
veliko obdobje evropskega slikanega portreta, ki je slikarstvu doprinesel številne
novosti, kot so na primer oljne barve, tričetrtinski pogled, različne kompozicijske
rešitve ter več vrst portretnih tipov (samostojni portret, dvojni portret, skupinski
portert). V času baroka se v umetnosti evropskega portretnega slikarstva pojavijo
nove težnje naročnikov, ki so jih pretežno predstavljali meščani. Le ti so stremeli k
temu, da bi se po izgledu čimbolj približali plemstvu, zato so v portretno slikarstvo
uvedli preobleke, rekvizite ter scensko ozadje, ki pa nikakor ni smelo prevladati nad
obrazom upodobljenega in obleko. V tem času se pojavijo tudi prijateljski, družinski
in konjeniški portret. V rokokoju baročno uradno togost nadomestijo igrivost, veselje,
ljubezen, večna mladost in lepota ter dvorna eleganca, ki se še bolj izrazijo v naravi.
Ponovno oživijo skoraj pozabljeno slikarsko tehniko »pastel«, ki se z rokokojsko
motiviko čudovito staplja v celoto. V romantiki preide lahkotnost rokokojskih
umetnin na mračnejše tematike, k duhovnemu in neskončnosti, kar slikarji poudarijo
z izborom barv ter romantičnim razpoloženjem. V začetku 19. stoletja v portretnem
slikarstvu v ospredje stopi konkretna umetnost z željo po prikazovanju realnosti
takratnega časa. Z izumom fotografije v 19. stoletju pa v slikarstvu nastopi krajša
kriza, vendar si s pojavom impresionizma kmalu opomore. V obdobju impresionizma
poizkušajo umetniki upodobiti trenutnek giba, izraza na obrazu ali igro svetlobe in
sence, hkrati pa želijo upodobiti tudi psihološko plat portretiranca. Spremeni se tudi
način slikanja. Slikarji se namesto nežnih prehodov med barvami poslužujejo kratkih
pretrganih potez, pik oziroma točk (pointilizem), ter manjših barvnih ploskev, ki jih
polagajo eno zraven druge in tako gradijo prostor in ustvarjajo volumen. Stil slikarjev
postaja vedno bolj individualiziran in posledično hitro prepoznaven. Podobno je bilo
tudi v obdobju ekspresionizma 20. stoletja, ki je zavračal vsakršne idealistične in
naturalistične estetske norme v slikarstvu na sploh. Slikarji portretisti so se raje
posvečali raziskovanju portretirančeve notranjosti, psihe, duše. Za to obdobje so
značilne figuralne distorzije (tako notranje, kot zunanje), pretirano poudarjeni in

disproporcionalni deli telesa, groba stilizacija in abstrahiranje oblik, močni barvni
kontrasti in neupoštevanje prostorskih ključev. V umetnost slikarstva vpeljejo nove
inovativne pristope in materiale. Meje med abstraktnim in figuralnim se začnejo
zabrisovati. V obdobju postmodernizma se je v slikarstvu ponovno pojavila tendenca
po večji komunikativnosti ter dostopnosti širši javnosti. V umetnosti so se skozi
zgodovino vedno znova pojavljali novi mediji. S pojavom fotografije v 19. stoletju se je
iz umetnosti slikarstva najprej umaknila realistična reprezentacija podobe, saj je to
funkcijo prevzela fotografija, ki je služila kot dokument (podobno vlogo je imela
renesančna slika). Šele, ko je fotografija prenehala biti zgolj dokumentacija nekega
dogodka, je postala enakovredna tradicionalnim umetniškim zvrstem. Podobno se je
dogajalo z videom in internetom, s katerim umetnik manipulira, ustvarja nove
prostore, reproducira osebe, ki v realnosti ne obstajajo in podobno. S pomočjo novih
medijev pa so ustvarjali tudi Zora Stančič, Petra Varl in Luc Tuymans. O delu in
ustvarjanju slednjih sem pisala v zadnjem poglavju, ki pa vključuje tudi velikega
slovenskega sodobnega slikarja Gabrijela Stupico. Pojem sodobnega slikanega
portreta sem vključila tudi v pedagoški del, ki sem ga v praksi izvedla v prvem letniku
gimnazije. Za motiv sem izbrala portret, prevladujoča tehnika pa je kolaž.
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SUMMARY
Throughout the years the purpose of the portrait, along with it’s story, has changed
considerably. Portrayal is thus not only an imitation of reality, but a sort of pictorial
narrative that reveals the soul of the person being portrayed, his or hers historical
and social background, values, interests etc.
During the Renaissance all forms of art experienced a rejuvenation. This was the first
major period in European history of portrait painting; it introduced numerous
innovations in painting, such as oil colours, three quarter view portraits, various
compositional concepts and different types of portraits (individual-, paired-, group
portrait). During the baroque period of European portrait painting, art subscribers
(mostly people living in cities, the “bourgeois”) developed new tendencies. Because
they strived to look like members of nobility, portrait paintings featured fancy
dresses, stage requisites and scenic backgrounds, yet none of those were allowed to
overshadow the face of the subject or his clothing. Friendly, family and equestrian
portraits also emerged during this time. In Rococo the baroque rigidness was
replaced by playfulness, joy, love, eternal youth and court elegance, which were
highlighted by natural settings. Painters resurrected the nearly forgotten “pastel”
technique, which blends perfectly with rococo motifs. The period of romanticism
moved on from the rococo playfulness and ventured into darker territories; namely
with the motifs of spirituality and endlessness, which the painters emphasized with
colour selection and romantic inclinations. At the beginning of 19th century the
concrete art and its aspiration towards the representation of reality as it is took centre
stage in portrait painting. With the invention of photography there was a short period
of crisis in painting, but the arrival of Impressionism soon brought it back on its feet.
Impressionist painters attempted to capture the movements, face expressions or the
play of light and shadow. At the same time they also tried to capture the psychological
state of the subject. The style of painting has also changed. Instead of gentle
transitions between colours, the painters adopted short and abrupt brush strokes,
dots (pointillism) and smaller colour surfaces which they laid down next to each other
to create the sense of space and volume.
The style of painters became ever more individualized and quickly recognizable. The
same can be said about 20th century Expressionism, which refrained from any kind of
idealistic and naturalistic aesthetic norms in painting. Portrait painters started to

explore the subject’s feelings, psyche, soul. Typical traits of this period are figural
distortions (both on the outside and inside of the subject), overly emphasized and
disproportional body parts, rough stylization and abstract shapes, powerful colour
contrasts and complete disregard of spatial rules. Expressionist painters introduced
new and innovative approaches and materials. The lines between abstract and figural
began to blur. In Postmodernism painting again developed tendencies towards
greater communication value and accessibility to the public. Art has always produced
new mediums in the course of history. With the invention of photography in 19th
century, realistic representations had no place in painting anymore – that function
was assumed by photography, which served as a document (similarly to the
renaissance paintings). Only when photography ceased to be merely a document of
random events or faces, it became equivalent to traditional art forms. Similar process
happened with video and internet, which the artists manipulate, create new spaces,
reproduce subjects that don’t exist in reality and so on. Artists who work with these
new media are – among others – Zora Stančič, Petra Varl and Luc Tuymans. These
artists and their work are included in the last chapter, where I also write extensively
about the great Slovenian modernistic painter, Gabrijel Stupica. The concept of
modern portrait painting is also included in the pedagogical part, which was
conducted in the first year class at a secondary school. The theme I chose was a
portrait in collage technique.
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1. UVOD
S portretom se srečujemo na več umetnostnih področjih in sicer na področju
literature, kiparstva, slikarstva, grafike, risbe, fotografije in videa. Portret je podoba,
ki upodobljenca predstavlja kot individuum, z vsemi osebnimi potezami, ki jih na
področju slikarstva zaznavamo in prenašamo v upodobitev. Sprva je slikani portret le
reprezentacija zunanjega videza portretiranca, šele kasneje pa se uveljavi težnja po
upodobitvi osebnosti in trenutnega razpoloženja portretiranca. Pri tem ne smemo
pozabiti, da beseda portret izvira iz latinskega glagola »protraho«, kar v prevodu
pomeni »izvlečem«, »razkrijem«. Pri samem aktu portretiranja gre za večsmerno
relacijo oziroma večplastno opazovanje in izraz. Pojem portreta pa se je glede na
potrebe naročnikov skozi zgodovino močno spreminjal. Njegova oblika je odvisna
tudi od kronološkega obdobja in kulturnega konteksta znotraj katerega je posamezen
portret nastal.
Tako slikastvo kot vse druge umetnostne stroke so zvesto zrcalo sočasne družbene
mentalitete. Vsaka pomembna sprememba njegovega značaja priča o daljnosežnih
menah v ustroju, čustvovanju in miselnosti vladajoče družbe. Posamezni umetniki in
njihova dela so lahko retrospektivni ali preroški, celotna umetnost, umetnostna ravan
neke dobe pa nespodbitno pričuje resnično, stvarno socialno okolje, ki jo je omogočilo
in narekovalo. (Menaše, 1962, str. 99)
Kar se tiče formalno-vsebinskega značaja portreta, je portret lahko monumentalen,
reprezentativen, intimen, idealističen, naturalističen in satiričen. Poznamo tudi
različne izreze v portretni umetnosti kot na primer portret, ki prikazuje samo obraz
ali glavo, doprsni portret, dopasni portret ali portret ki sega do bokov, do kolen in
celopostavni portret. Ikonografsko je portret lahko samostojen ali podrejen, ko gre za
povezovanje z drugimi motivi-poznamo zgodovinski, žanrski in alegorijski portret.
Stopnja notranje enotnosti je tista, ki odloča ali gre za sestavljeno portretno skupino
ali za skupinski portret. (SDLK, 2010)
Pri uvajanju portreta oziroma portretiranja v šole je potrebno upoštevati otrokovo in
mladostnikovo odraščanje ter njegov čustven in socialni pomen, ki vzpostavlja pri
posamezniku samorazpoznavno ravnotežje.
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2. ZGODOVINA SLIKANEGA PORTRETA
Portret je bil od nekdaj ena osrednjih nalog likovne umetnosti in se je dodobra razvil
že v starem Egiptu. Najstarejši še ohranjeni slikani portreti navadnih smrtnikov so
nastali v spodnjem Egiptu med prvim in tretjim stoletjem po Kristusu. Gre za tako
imenovane »fajumske portrete«, ki so jih kot posmrtne maske povili skupaj z mumijo
in jih zakopali. Čeprav so idealizirani, so naslikani presenetljivo realistično in
dovršeno. Nedvomno vplivali na celotno antično umetnost.
V slikarstvu je vse do poznega srednjega veka prisotna pretežno sakralna motivika,
saj portreta kot likovnega žanra še niso poznali. Rojstvo prvih evropskih slikanih
portretov postavljamo v Francijo, v zrelo fevdalno kulturo poznega srednjega veka, ko
nastanejo najstarejši portretno pomembni umetnostni spomeniki in tudi samostojni
slikani portreti. Na takratno pariško univerzo je hodila le izbrana družba z vsega tedaj
znanega sveta. »Pariška šola« je slovela po delih izurjenih slikarjev miniaturistov, ki
so krasili dragocene rokopise. Najstarejši spomenik francoskega tabelnega slikarstva,
ki je obenem tudi prvi evropski samostojni slikani portret, je v temperi izvršena in v
Louvru hranjena podoba francoskega kralja Ivana Dobrega (slika 1).

slika 1 pariški slikar: Ivan Dobri. ok 1360/1364.Pariz, Louvre
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Menaše meni, da so portretne miniature v rokopisih, ki se opirajo na staro oblikovno
in motivno izročilo še vedno v močni prednosti pred tabelnimi portreti, čeprav so le ti
kot nova likovna in ikonografska zvrst kombinacija nepolepšane enkratnosti
fiziognomije in skrbno v detajl izdelanega kostuma. Primer takšnega tabelnega
portreta je Ženski portret, delo francoskega slikarja, datirana okoli leta 1415 in
hranjena v National Gallery of Art v Washingtonu. V njegovem začetnem obdobju ga
usmerjajo predvsem umetniki, ki so zaposleni na fevdalnih dvorih, vendar se portret z
menjavo naročnikov kmalu začne spreminjati. (Menaše, 1962)
Severnoevropski fevdalni portret, ki doseže svoj vrhunec v začetku 15. stoletja, za
nekaj časa nasledi tudi Italija. Od petnajstega stoletja dalje niso bili več le knezi,
visoka duhovščina in plemiči tisti, ki so naročali lastne portrete, temveč so naročniki
postali tudi člani posameznih družbenih skupin – trgovci, obrtniki, bankirji,
umetniki,... Meščanstvo torej v tem času začne pridobivati na moči. To se kaže tudi v
portretni umetnosti, kjer se uveljavijo novi lepotni ideali.
Renesansa je z novim, humanističnim videnjem človeka prinesla pravi preporod
portreta v slikarstvu in pomeni enega od vrhuncev v razvoju te motivne zvrsti.
Izoblikujejo se vsi pomembnejši tipi portreta, tako v formalnem kot ikonografskem
pogledu. V portretni umetnosti v obdobju Renesanse so najslavnejši slikarji na severu
Evrope Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Albrecht Dürer in
Hans Holbein mlajši. (Germ, 2006)
V tem obdobju je bila Flamska tista, ki je v likovni umetnosti prispevala izredno
zanimive in inovativne izkušnje. Prav tam se je razvila slikarska tradicija, ki je
temeljila na linearni perspektivi in prostorski igri svetlobe in sence. To sta tudi
najpomembnejši tehnični značilnosti renesančnega slikarstva.
Še posebaj v tem času je potrebno poudariti veličino in pomembnost del slikarja
flamskega rodu Jana van Eycka, ki mu pripisujejo oba naročniška portreta ob
slavnem Gentskem oltarju (slika 2). To sta portreta zakoncev, ki sta upodobljena na
oltarjevi delavniški strani in veljata za prva portreta, ki sta naslikana v naravni
velikosti na severu. Predstavljata nekakšen simbol odločnega uveljavljanja novega
družbenega razreda v portretni umetnosti. Posebno mesto si prav tako zasluži dvojni
portret imenovan Arnolfinijeva poroka (slika 3) iz leta 1434. Gre za dva celopostavna
modela, ki sta postavljena v dosledno realistično izdelan prostor in obdana s
simboliko zakonske zvestobe (npr. prisotnost psa v sliki). Kot pravi Sproccati: »To
delo razkriva najmočnejšo točko flamskega slikarstva: veličastno sposobnost
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portretiranja in opisovanja, brezmejni verizem sloga, ki prezira vsakršen kompromis
in išče absolutno stvaren podatek...«. (Sproccati, 1994). Van Eyck je s svojo
umetnostjo povzdignil donatorski portret na najvišjo raven in sicer z dvema
Marijinima podobama, ki ju imenujemo po naročnikih. To sta Madona kanclerja
Nicholaesa Rolina (s tem delom mu je uspelo ustvariti harmoničen odnos med
notranjščino in zunanjščino) in Madona kanonika Georga van der Paeleja. Za
nadaljni razvoj pa so izredno pomembni njegovi samostojni portreti, saj je bil prvi, ki
je namesto doprsne slike uvedel sliko polfigure, predvsem pa tričetrtinski pogled. Z
njim je nastala tista zvrst portreta, ki brez stanovskih zahtev ali sakralnih povezav
usmerja vso pozornost na podobo in prikazuje človeka kot nezamenljivi individuum.

slika 2 Jan van Eyck: Gentski oltar. 1426-32.
Gent, sv. Bavon

slika 3 Jan van Eyck: Arnolfinijeva poroka.
1434. National Gallery, London

S koncem 15. in v začetku 16. stoletja se začnejo umetnostna središča, ki so
pomembna za razvoja tabelnega portreta, množiti. V Italiji so v ospredju tri takšna
središča: Firence, Rim, Benetke, ki pa se med seboj po značaju zelo razlikujejo.
Italijanska umetnost in portret se zaradi svoje ne tako fevdalne kulture dokaj
razlikuje od umetnosti in portreta drugih evropskih dežel. V Italiji se v skladu z
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izoblikovanjem novega vodilnega družbenega sloja, to je finančno-trgovske
aristokracije, sprva pojavljajo portreti slavnih ljudi v okviru stenskega slikarstva. V
tem obdobju izdela na primer Mantegna prvi samostojni družinski portret, ki do
sedaj v freskah še ni dobil naslednika. Dolgo pred tabelnimi portreti se uveljavijo v
italijanskem stenskem slikarstvu skupine celopostavnih portretnih figur, ki jih bodo
sistematično nadaljevala le mesta na severu. Za razvoj portreta v italijanskem
stenskem slikarstvu so zaslužni predvsem Uccello, Andrea del Castagno in Filippo
Lippi. (Menaše, 1962)
Na začetku tabelnega portreta v Italiji prevladuje strogi profil pred nevtralnim
ozadjem. Z merami, ki pa so precej večje kot na severu, pa se že približujejo naravni
velikosti. Poznejši primeri ohranijo strogi profil na levo, konkretizira pa se ozadje
(sprva so to nežni oblački, ki se pretvorijo v podobo neba). Najznamenitejši primer
takšnega portreta je ženski profilni portret iz 15. stoletja (slika 4), ki ga hrani muzej
Poldi Pezzoli v Milanu. Ob koncu šestdesetih let 15. stoletja pa je izpod rok umetnika
imenovanega Piero della Francesca nastal najslavnejši italijanski aliansni diptih, na
katerem sta upodobljena Federico da montefeltro in njegova žena Battista Sforza
(slika 5). Oba sta prikazana v strogem dopasnem profilu, pred daljno in prostrano
perspektivično grajeno gričevnato pokrajino poraščeno z borovci.

slika 4 Antonio del Pollaiuolo: Ženski portret
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Profilni portret, ki mu sicer mnogo bolj pristaja nevtralno in ploskovito ozadje, ob
vedno bolj realističnih ozadjih in izraziti iluziji prostora, postaja čedalje manj
priljubljen. V sedemdesetih letih se uveljavi tričetrtinski profil, ki se razširi po vsej
Evropi. V Firencah ga utrdijo: brata Pollaiuola, ki po nizozemskem zgledu v sliko
uvedeta tudi roke, ki držijo atribut, Botticelli, ki izpopolni arhitekturno ozadje (po
Lippiju) in Ghirlandajo, ki utrdi dvojni portret (po Lippiju).

slika 5 Piero della Francesca: Federico da Montefeltro in Battista Sforza. Firence, Uffizi

»Uomo universale«, Leonardo da Vinci, florentinski portret obogati z znamenitim
delom Mona Lisa ali drugače La Gioconda (slika 6), ki pomeni največji dosežek
evropske portretne umetnosti v tem času. S tem delom je presegel ploskovitost
profilnih portretov in poprej preprosto nakazovanje volumna s poudarjeno
perspektivo in enostavno risarsko senčenje. Presežek tega dela je v tem, da je
Leonardo z umetniškimi izrazili uspel ujeti psihično napetost in dinamiko, ki izhaja iz
rafiniranega svetlo-temnega modeliranja. Komaj nakazane sence na kotičkih ust
portretiranke le nakazujejo njen nasmešek, ki v gledalcu vzbudi mnoge interpretacije.
Upodobljena je v sedečem položaju v šibko osvetljenem prostoru. Ozadje je naslikano
v zeleno rjavih odtenkih, konture pa se proti horizontu mehčajo oz. zabrisujejo
(»sfumato«). (Schneider, 2002)
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slika 6 Leonardo da Vinci: Mona Lisa. ok 1503/1506. Pariz, Louvre

Podoba Mone Lise predstavlja začetek »tipiziranega portreta« visoke renesanse. S
svojo kompozicijo močno vpliva na takratno portretno umetnost mnogih
Leonardovih sodobnikov (Raffael: ženski portreti). Benečan Giorgione nato portretno
slikarstvo obogati z nekaterimi ikonografskimi novostmi kot sta na primer tesna
povezanost in harmonija človeka in narave ter barve, ki ovijajo kraj dogodka z
atmosferskim razpoloženjem (novosti prevzame in nadaljuje Tizian).
Medtem v Nemčiji nemški tabelni portret doživi svoj vrhunec z Dürerjem, z njim pa
se zaključi tudi visoka renesansa, čeprav jo nemške dežele potrjujejo le v skromni
meri. V roku osemdesetih let po koncu visoke renesansese se portretno gradivo
opazno pomnoži v vseh delih Evrope. Prav tako se vse do začetka 17. stoletja razširi
celopostavni portret . Novo obdobje daje prednost zagonu v višino, kar ne velja le za
celopostavne upodobitve, ampak tudi za druge izreze in postavitve. Portretiranci na
poznorenesančnih portretih se močno razlikujejo od njihovih predhodnikov. Začeli so
se umikati sami vase, kar pomeni, da je obdobje pozne renesanse in manierizma
obdobje pravega psihologiziranja (slikarji začnejo odkrivati in zapisovati dogajanje na
obrazih svojih naročnikov).
7

slika 7 Hans Holbein ml.: Henrik VIII. 1539/1540. Rim, Galleria Nazionale

Prvič v zgodovini evropskega slikanega portreta se izoblikuje internacionalno veljaven
tip dvorskega portreta. Najbolj pride do izraza v Firencah s slikarjem Bronzinom na
čelu in fontainebleaujska šola ki deluje pod okriljem francoskega dvora. Za dvorni
portret je značilna poudarjena pripadnost vladajočemu razredu, stroga odličnost in
hladen izraz na obrazu, nadrobna in umetelna obdelava kostumov, težnja po frontalni
postavitvi, izbrana, bogata, a ne preveč živahna barvitost in kot emajl zglajena
površina slik. Zelo nazoren primer dvornega portreta, v katerem so združene vse
zgoraj naštete značilnosti, je Holbeinov portret angleškega kralja Henrika VIII. (slika
7). Skupno poznorenesančnim portretom je tudi melanholična obarvanost portretov,
misli na smrt (otožna gesla in pobožne misli o smrti), prisotnost človeških lobanj,
okostnjakov in skrivnostnih senc, anamorfoze...(Menaše, 1962, str. 51)
Za razliko od melanholije polnih portretov najdemo v obdobju pozne renesanse in
manierizma tudi dela s poudarjeno čutnostjo. Na dvornih portretih, ki so erotično
obarvani so ponavadi upodobljene dvorjanke v kopeli in pri toaleti (fontainebleaujska šola). Z gledalcem se spogledujejo in se hkrati odmikajo od njega. Z
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manierizmom se v Evropi znova utrdi tudi preoblečen portret, ki se nadaljuje tudi še
v barok. Snov za tovrstne portrete nudita biblija in antična mitologija. (Menaše, 1962)
Umetnost 17. stoletja je nadaljevala renesančno tradicijo ter bogato razvila portretno
slikarstvo in kiparstvo. Baročni umetniki so se vneto posvečali portretu. Iz vidika
slikarskega razvoja izstopajo Rubens, Rembrandt, Frans Hals in Velazquez. Od
približno 1600 – 1800. leta v evropskem slikarstvu opazimo težnje po izenačujoči
stanovski reprezentanci, po ustvarjanju velikih, kompozicijsko zaktevnih skupinskih
portretov, po zmernem označevanju modelovih psihičnih in fizičnih posebnosti, po
scenskem ozadju, pojavijo pa se tudi razširjeni portreti, kjer so modeli poveličani z
alegorijo ter s številnimi simboli in rekviziti. 17. stoletje pozna tudi povezanost
portreta in tihožitja ter človeka in živali (konjeniški in lovski portret).
Čeprav je barok začetek novega obdobja, je v njegovi umetnosti še vedno čutiti
fevdalni značaj (s svojim videzom se želijo portretiranci čim bolj približati plemstvu
in dvornim vzorom). Prvine »primitivnega« naturalizma, brez jasnega ozadja, so
čedalje bolj skromno zastopane. Primitivno naturalistično upodobitev od drugih
portretnih del ločuje slikarjeva stroga omejitev na oblikovanje modelove zunanjosti,
natančno in objektivno sta upodobljena obraz (ki vedno gospoduje) in kostum vse
ostalo pa je nepomembno. Model ni naslikan v okolju, kot je to običajno zlasti pri
tako imenovanih tipiziranih portretih, ampak je naslikan pred nevtralnim ozadjem,
ki v 1. polovici 17. stoletja ni več le obarvana ali ornamentirana ploskev, ampak je
konkretizirano s sencami in ustvarja iluzijo prostora. Psiholoških karakteristik modeli
ne kažejo, vsaka razpoloženjska oznaka jim je tuja. Tudi v barvnem pogledu ni
močnejših poudarkov – v ospredju je vedno telesno prepričljiva upodobitev. Dober
primer začetne stopnje baročnega portreta je Caravaggiov Alof de Wignacourt, veliki
mojster malteškega viteškega reda (slika 8). (Menaše, 1962, str. 67, 68)
Vpliv Caravaggia in njegovega dramatičnega svetlo - temnega slikarstva je v 17.
stoletju zaznamoval celotno evropsko baročno slikarstvo vse do Rembrandta.
Upodobitve mrtvih ljudi na mrtvaškem odru, ki so se prvič močneje razmahnile v
slikarstvu pozne renesanse še ves barok mračijo podobo portretne umetnosti in vanjo
vnašajo turobno mrliško razpoloženje.
Rubens in van Dyck, ki sta pod vplivom svetovljanskega načina življenja, začneta
obdobje »tipiziranega portreta«, ki ga konec baroka prevzame in nadaljuje Francija.
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slika 8 Caravaggio: Alof de Wignacourt. 1601. Pariz, Louvre

To obdobje označuje izredna priljubljenost skupinskega portreta ter dvojnih in
trojnih portretov, ki so se izoblikovali že v visoki renesansi (Rafael in van Dyck).
Pojavljajo se tudi že prijateljski in družinski portreti (Dobsonovi portreti), svoj
razmah pa doživi tudi konjeniški portret (po Tizianovem zgledu). Holadci v tem času
ustvarijo tako imenovani pravi skupinski portret, ki ga razvijejo v treh različnih
podobah: v podobi strelcev v anatomiji (slika 9) in v skupini regentov, predstavnikov
cehov in dobrodelnih ustanov (slika 10).
Poleg Holandije in Flamcev ustvarja veliko portretno umetnost samo še Španija z
Velazquezom na čelu, ki velja za enega glavnih predstavnikov »tipiziranega«
baročnega portreta (slika 11). Med drugim je tudi avtor prvega baročni ženskega akta.
Spremenjeni pogledi na svet in življenje samo so sprožili in dali polet novi umetnosti
imenovani rokoko. Novi slog pomeni spremembo absolutističnih nazorov, načina
življenja in okusa na dvoru. Prejšnjo uradno togost je spodrinilo veselje do
intimnosti, igrivosti in precioznosti. Za francoski rokoko je značilna večna mladost in
lepota, igrivo čutna ljubezen ter dvorno graciozna eleganca, ki se pred resničnostjo
umika v idiliko prostora in uživanja v naravi. (Leksikon slikarstva, 1996)
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slika 9 Rembrandt: Anatomija dr. Tulpa. 1632. Mauritshuis, Den Haag

slika 10 Frans Hals: Regentinje zavetišča za starce v Haarlemu. 1664. Muzej Fransa Halsa, Haarlem
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slika 11 Velazquez: Las Meninas. 1656. Madrid, Prado

V tem času slikarji ponovno oživijo zapostavljeno in skoraj pozabljeno tehnično zvrst
– pastel, ki rokokojskim umetninam ponuja mehkejše barvne prehode, in zračno
lahkost. Nadaljuje se tudi umetnost »preoblečenega portreta« (slika 12), na katerem
je rokokojska dama predstavljena kot pastirica, personifikacija časa, antična boginja
ali svetnica. Od njega se komaj da razločijo portreti igralk in igralcev, ki so v tem
obdobju še kako priljubljeni, saj je 18. stoletje stoletje mode, gledališča in še posebej
opere in baleta). (Menaše, 1962)
V portretnem slikarstvu druge polovice 18. stoletja se izoblikuje kar se da preprosta
podoba meščana, ki se ne trudi več, da bi v svojem videzu posnemal plemstvo, ampak
se pokaže takšen kot je – pri delu, doma, z družino in prijatelji. Pokaže se kot izjemen
človek, predvsem pa ga označuje zamaknjeni in navdiha polni pogled navzgor (slika
13). Miniaturni portret, ki ima korenine že v iluminiranih rokopisih iz 16. stoletja,
svoj veliki razmah doživi prav v tem obdobju. Največkrat jih slikajo na slonovo kost
ali emajl, uporabljajo pa jih kot spominek, amulet ali kot okrasek. (Menaše, 1962)
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slika 12 Jean-Marc Nattier: Madame Henriette de France kot Flora. 1742. Uffizi, Firence

slika 13 Elisabeth Vigee-Lebrun: Madame Grand (detajl). 1783. NY, Metropolitan Museum of Art
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Portret 18. stoletja se v svojem razvoju od Rigauda do Davida in Goye korenito
spremeni. Ponovno se pojavijo težnje po psihologiziranju. Dober primer takšnega
zaključka je Davidov Umorjeni Marat iz leta 1793 (slika 14).

slika 14 Jacques-Louis David: Umorjeni Marath. 1793. Versailles, Musee National

Z Davidovimi portreti, ki so zaznamovali konec prejšnjega obdobja, lahko
nadaljujemo tudi razlago novega obdobja. Davidov napomembnejši sodobnik v
Španiji je Goya, čigar umetnost je razpeta med poznim rokokojem in zgodnjo
romantiko. Ustvaril je številne uradne portrete, ki izvirajo iz francoske tradicije in
poudarjajo stanovske značilnosti (prikazujejo zasebnost in močnejšo psihološko
upodobitev). Za njegova kasnejša dela je značilno zanimanje za obrobje človekovega
bivanja. Tako David kot Goya v naslednjih sto petdesetih letih dobita bogato
nasledstvo, vendar ne ravno v obdobju, ki sledi. Iz Davidove umetniške ustvarjalnosti
je izhajal francoski akademski portret z Ingresom na čelu, Goyevo delo pa je postalo
izhodišče tako za romantični portret, kot portretno slikarstvo realizma.
14

Leta 1846 je Baudelaire o romantiki zapisal: »Kdor pravi romantika, pravi moderna
umetnost, torej intimnost, duhovnost, barva, stremljenje k neskončnosti, vse to
izraženo z vsemi sredstvi, lastnimi umetnosti.« (Sproccati, 1994, str. 107)
Meščanski portret 19. stoletja dobi klasično tipizirano obliko v času, ki ga označujemo
kot obdobje romantike. Sama oznaka romantika nas opozarja le na specifično
»romantično« razpoloženje in motiviko, dočim oznaka »bidermajer« označuje z
vrtnicami okrašene dekoltirane obleke, kamnite balustrade ter krajinska ozadja, ki so
povezana v nerazdružljivo dekorativno celoto in velja za sočasno portretno umetnost.
Pri bidermajerju gre preprosto za ganljivo sožitje ljudi in predmetov, ki jih obdajajo.
(Menaše, 1962)
Število naročnikov po vsej Evropi v tem umetnostnem obdobju množično naraste,
vendar slikarje kot obrtnike potrebujejo le še priložnostno. Na mesto portretov
predstavnikov vladajočega razreda, nastajajo portreti ljudi, ki so slikarju najbližji
(družina, prijatelji, drugi umetniki, pisatelji,..) pa ateljejskih modelov, umetnostnih
zbiralcev, kritikov in trgovcev. Tipičnega meščanskega portreta ni več, ostaja le še
portretna umetnost meščanske dekadence. Začela se je doba razstav in »časnikarske«
umetniške kritike. Nova publika je začela od umetnikov zahtevati takšna dela, ki jim
bodo burila domišlijo in fantazijo ter razpravljala o stilu in modi. Tako kot v poeziji in
glasbi, si tudi v slikarstvu pot na vrh utrjujeta subjekt in čustvo.
Courbet je bil v tem času prvi zavestni sobojevnik delavskega razreda med slikarji.
Želel je delati živo umetnost, torej prikazovati v nasprotju s tradicionalnimi
moralnimi in vsebinskimi vrednotami, »konkretno umetnost«. To so bile glavne
smernice realizma, ki se je v posebnih pogledih razkrival v raznolikosti in
kompleksnosti tem ter načinov izražanja. V ospredje stopijo reveži, zavrženci, delavci
ter z njimi pojem »grdega«. Courbet je avtor prvega evropskega skupinskega portreta
z naslovom Pogreb v Ornansu (slika 15), na katerem so upodobljeni individualizirani,
nepolepšani, zadržano ganjeni, preprosti vaški ljudje. Ta portret ostane tudi
najpomembnejši skupinski portret 19. stoletja. Kot pomembnega umetnika tega
stoletja je potrebno omeniti še Delacroixa, ki s svojo temno romantiko in širokim
opusom predstavlja predhodnika impresionistov.
Po krajši krizi, ki jo je sredi 19. stoletja povzročil izum fotografije, je slikani portret
nadaljeval svojo zmagovito pot v obdobju impresionizma. Fotografija seveda ne more
nadomestiti umetnostno pomembnega slikanega portreta, ga bo pa nadomestila pri
dolgi čakalni vrsti naročnikov, ki so zahtevali, da je upodobitev čim bolj podoben in
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primerno polepšan posnetek realnosti. Evropski slikani portert začne doživljati
razburljive slogovne pretrese. Predstavniki novega impresionističnega rodu so Manet,
Degas, Whistler, Cezanne pa tudi Renoir in Monet.
V tem obdobju gre v slikarstvu ponovno za lovljenje trenutnega giba in izraza na
obrazu. Umetnik želi upodobiti individuum v njegovem spremenljivem videzu.
Dosledna rešitev te naloge je že sama po sebi težko združljiva z bistvom portreta, ki
naj ne nudi le bežnega videza, ampak pravo sintezo človekove zunanjosti , zraven pa
še vso psiholočko oznako, kolikor jo je sploh mogoče podati z likovnimi sredstvi.
(Menaše, 1962, str. 157)
Težava impresionističnih slikarjev portretistov je ta, da portret, ki ga slikajo v naravi
težko enako dosledno razčlenijo v vseh njegovih barvnih in tonskih vrednostih kot
njegovo okolico. Zato se mnogi impresionisti začnejo odrekati ali portertu ali
impresionizmu. Impresionistični portertiranci izgledajo sproščeni, lahkotni, kot da
jih nihče ne opazuje in kot da bi jih ujeli sredi njihovega vsakdanjega življenja.

slika 15 Gustave Courbet: Pogreb v Ornansu. 1849. Pariz, Louvre

V šestdesetih in sedemdesetih letih se impresionisti spoznajo z japonskim lesorezom,
ki jih spodbuja k snovanju še bolj svobodnih in elegantnih kompozicij. Primer takšne
kompozicije je Manetov Zola (slika 16), kjer je poleg izreza poudarjena tudi
psihološka stran motiva. Manet je bil eden vodilnih slikarjev impresionizma, ki je
slogovno ostal neodvisen. Njegova glavna usmeritev niso bile pleneristične slike,
ampak samostojni in skupinski portreti.
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V umetnosti impresionizma se ponovno pojavi pastel. Primer pastelnega portreta je
npr. Degasov Edmond Duranty iz leta 1879 ali pa pozneje dela naše Ivane Kobilce.

slika 16 Edouard Manet: Emile Zola. 1868. Pariz, Louvre

V osemdesetih letih 19. stoletja se je impresionizem počasi bližal koncu, saj so njegovi
predstavniki

vsak

zase

samostojno

iskali

lasten

izraz.

Razlog

za

razvoj

postimpresionizma je bil med drugim tudi težnja po intelektualnejši in ne več z
naravo povezani umetnosti. Georges Seurat, ki je želel čustveno subjektivnost vizije
zamenjati z znanstveno objektivnostjo optičnih zakonitosti, je v tem času razstavil
sliko, ki je postala manifest nove slikarske smeri imenovane »pointilizem«. V
umetnost postimpresionističnega obdobja je nekatere novosti vpeljal tudi Paul
Cezanne, čigar želja je bila vrniti predmetom (krajinam in likom) plastično
konsistenco in novo klasičnost, ne da bi jih upodabljal v minljivem trenutku čustvene
zaznave. (slika 17) . Okoli leta 1887 se je za neoimpresionizem in teorije o percepciji
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barv, iz katerih je kasneje izpeljal svojo izvirno izrazno tehniko pretrganih potez s
čopičem, začel zanimati Vincent van Gogh. Njegovi preprosto komponirani portreti
živijo z neposredno in simbolično govorico čistih barv, ki so premišljeno izbrane.
(slika 18 in 19). Z njegovim rodom se v evropski portretni umetnosti prične prava
»avtoportretna« mrzlica. Tako kot pri drugih upodobitvah je zaradi vse bolj
individualiziranega stila umetnikov skoraj lažje spoznati portretista kot pa
upodobljenega.

slika 17 Paul Cezanne: Mož z bombažno čepico. 1865-67. NY, Metropolitan Museum of Art
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slika 18 Vincent van Gogh: Oče Tanguy. ok. 1886. Pariz, Musee Rodin

slika 19 Vincent van Gogh: dr. Gachet. 1890. NY, S. Karamarsky
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V umetnosti fin de siecla, ob koncu stoletja, se tako kot v pozni renesansi in
manierizmu ponovno uveljavi vitki pokončni format in z njim celopostavna
upodobitev, ki predstavlja enostavno podobo vsakdanjega človeka. Karakteristično
vrsto ustvarijo zlasti Munch, (slika 20), Marquet in van Dogen.

slika 20 Munch: Sestra Inger. 1892. National Gallery, Oslo

Veliko srečanje med starim in novim svetom se zgodi v 20. stoletju v delu umetnikov,
ki se samo priložnostno ukvarjajo s portretom. Klimtov secesijski ženski portret (slika
21) v zlatem ploskovitem svetu in Picassove Avignonske gospodične (slika 22)
napovedujejo bodoče skrajnosti v umetnosti. Klimtovi ljudje se kljub erotiki, ki jih
preveva, spreminjajo v breztelesne simbole, na Picassovem edinstvenem primeru, pa
se je človeško obličje spremenilo v masko. Za razliko od njunega načina upodabljanja
ljudi, so za Oskarja Kokoschko značilni »psihološko vizionarni portreti« v dramatično
živečem načinu slikanja (slika 23).
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slika 21 Klimt: Adele Bloch-Bauer. 1907. Dunaj, Osterreichische Galerie des 19. und 20. Jahrhunderts

slika 22 Picasso: Avignonske gospodične. 1907. New York, MOMA
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Figuralna slika in psihološka upodobitev človeka sta bili vedno osrednja tema
njegovega ustvarjanja. Kokoschkovo vivisekcijo med drugo svetovno vojno nadaljuje
Soutine, čigar dela nastajajo v nemiru in s strastjo in je videti kot preroška napoved
gorja. Njegovi modeli so pripadniki nižjega sloja, vendar so njihove podobe
poveličane v velike portrete. (Menaše, 1962)

slika 23 Kokoschka: Herwarth Walden. 1910. Minneapolis, Minneapolis Institute of Arts

Umetnostno pomembni portret 20. stoletja živi predvsem v podobah ogroženega in
osamljenega indiviuuma. Te umetnikove predstave o svetu ne razbiramo le iz slik, ki
prikazujejo posameznike, ampak tudi tam, kjer je upodobljena dvojica ali več ljudi:
zavest o tem, da se je človek ob vsem napredku, ki ga je dosegel, tragično odtujil
človeku in okolju, se včasih - v teh komaj še »skupinskih« portretih – spreminja v
nemočen obup. Ob vsej raznolikosti form, ki so se razpršile v tisoče in tisoče osebnih
različic, pa so si sodobni portreti po vsebini nekam nenavadno sorodni. Ob
slikovitem ekspresionizmu živi tudi stroga, jezna in srdita »nova stvarnost« mladega
Dixa, Grosza in Beckmanna, ki se povezuje z ezoteričnim Balthusovim realizmom in
Dalijevimi surrealističnimi domislicami. (Menaše, 1962, str.170)
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3. SODOBNI PORTRET
Človeška figura je bila v slikartvu vedno eden od najučinkovitejših označevalcev
psiholoških stanj in vsebin. Podoba telesa je nekaj, s čimer se najbolj neposredno
poistovetimo in kamor najlažje projiciramo svoj pogled, saj je telo sedež senzoričnega
izkustva in mesto, kjer se stikata notranje in zunanje. Iz nesoglaja med notranjim
življenjem in doživljanjem stvarnosti je izšel velik del figuralnega ekspresionizma 20.
stoletja, ki ni več upošteval idealističnih in naturalističnih estetskih norm v
prikazovanju človeške figure in se usmeril k njeni neposredno občuteni in subjektivni
interpretaciji.
Upodobitve človeškega telesa so v slikarstvu modernizma zavzele posebno mesto.
Modernizem odkloni tradicionalno pojavnost telesa, ki jo zapovedujejo realistične
konvencije mimezisa in lepotni ideali, in ga namesto tega pretvori v likovno telo, ki
odrazi in oblikuje psihične prostore. Na slednje je vplivala tudi vedno dostopnejša
fotografija, ki je povzročila, da realistične reprezentacije življenja in portreti ljudi niso
več izziv, vplivala pa so tudi nova odkritja v psihologiji zaznave, ki so umestila
središče našega zaznavnega in čutnega sveta iz zunanje stvarnosti v delovanje in
usklajevanje samega čutnega aparata. (Gnamuš, 2010, str. 89 in 90)
V modernizmu je portret, kot že zgoraj omenjeno, bistveno spremenil svoj značaj,
predvsem z vidika idealiziranja. Likovna umetnost postane bolj ko ne odraz
umetnikovih avtorskih načel, s katerimi se odmika od konvencij, ki jih je predhodno
uveljavljal naročnik. Boris Gorupič (v SDLK, 2010, str. 7) meni, da je bil ta odmik še
bolj izrazit v okviru avantgardnih gibanj iz začetka prejšnjega stoletja, ko je od
portreta v klasičnem pomenu komaj kaj ostalo.
Figuralne distorzije, ki nastanejo kot posledica modernističnih stilizacij, redukcije,
fragmentacije ali drugačnega popačenja telesne forme, odklanjajo estetska
pričakovanja in posnemovalno vlogo v imenu simbolne likovne govorice, kjer telo
postane sredstvo duha in označevalec stanj, čustvovanj in doživljanj. Vsa
modernistična ekspresivna stilizacija in deformacija telesa ne reflektira nujno tudi
čustvenih, ekspresivno zaznamovanih vsebin. Henri Matisse (slika 24) je na zgražanja
ljudi nad grdoto upodobljenke v njegovem delu z naslovom Modri akt iz leta 1907
odgovoril, da bi se tudi sam zgrozil, če bi jo srečal na ulici, vendar on ne slika ženske,
ampak dela sliko. (Gnamuš, 2010, str. 90 in 91)
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slika 24 Henri Matisse: Portret Lidije Delekorskaya. 1947.St. Peterburg, Hermitage muzej

Kakršenkoli odmik od klasične oblike telesa v modernizmu hkrati pomeni tudi
psihično kontrolirano obliko. V antični in renesančni estetski teoriji pravila za
uporabljanje idealnega in sorazmernega človeškega telesa niso poskušala zajeti le
zunanje lepote, temveč tudi lepoto duha.
Slikarstvo Van Gogha in Muncha, dveh pomembnih predstavnikov nemškega
ekspresionizma, predstavlja ekspresijo, ki izrecno odraža tragično situacijo subjekta.
Van Goghova ekspresivna, nervozna slikovna fraktura, ki jo oblikuje krčevita
gestualnost, je odziv na ujetost v nepredvidljiva emocionalna nihanja. Močni barvni
kontrasti izražajo intenzivnost slikarjevega doživljanja, napetost pa stopnjujejo tudi
anomalije, ki nastajajo iz disonance med slikovno površino in iluzijo. Odklon od
realistične reprezentativnosti na njegovih slikah, še posebej avtoportretih in
portretih, izvira iz njegove psihološke interpretacije upodobljenega in investicije
lastnih občutij, ki se oblikujejo v podobi. Čustven vzgib vedno nadvlada predmet
upodobitve, saj je vse podrejeno eksistencialni barvi človeka. Koncept »psihičnega
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naturalizma«,
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formulacije

ekspresionistične govorice (deformirane figure, maskam podobni obrazi, pretirano
poudarjene telesne značilnosti, močni barvni kontrasti, grobe stilizacije in načrtno
grobe poteze ter ukinjanje in izkrivljanje perspektivičnih prostorskih ključev), je
mogoče prenesti na slikarstvo nemškega ekspresionizma, ki vznikne iz napetih
družbenih in političnih okoliščin tik pred vojno. (Gnamuš, 2010)
V Worringerjevi razpravi Empatija in abstrakcija iz leta 1908, abstrakcija še ni
pojmovana kot nepredmeten likovni izraz, ampak jo razlaga kot eskapističen odnos
do sveta, ki izvira iz človekovega strahu pred prostorom in njegove nemoči do narave.
V bistvu gre za abstrahiranje oblik na temeljne lastnosti. Worringer nagnjenost k
abstrakciji postavi na začetek vsake umetnosti in jo izpelje iz ustvarjalnosti
neevropskih kultur, ki so bile ključni formalni in duhovni vir evropskih avantgard in
so tudi močno vplivale na artikulacijo figure v nemškem ekspresionizmu.

slika 25 Ernst Ludwig Kirchner: Žnski na ulici (izrez). 1914
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Njihove ekspresivne stilizacije se poleg etnografskih virov oprejo tudi na srednjeveško
umetnost, El Greca, ljudsko in otroško ustvarjalnost in na vse kar služi oživitvi
prvobitnih vzgibov, hkrati pa nastanejo tudi kot posledica vizualne izkušnje in
opazovanja vedno bolj dinamičnega okolja, kjer se stalno spreminjata tako predmet
opazovanja kot položaj in gibanje opazovalca. Deformacija je torej tudi posledica
spontanih zapisov, kakršni so značilni za Kirchnerjeve (slika 25 ) risbe mestnih
prizorov, ki so izhodišče kasnejših slik. Učinek hitrosti, ki ga proizvaja vedno bolj
tehnizirana družba, določa tudi figuralne deformacije v obdobju futurizma. (Gnamuš,
2010, str. 95; navaja po C. Harrison, P. Wood, 1994, str. 131)
V kubizmu je bila figura razumljena kot del prostora s katerim je poenotena do
stopnje, ko izgubi latno integriteto. V tem kontekstu zato ni smiselno govoriti o
deformaciji figure, saj ta kot avtonomna fizična entiteta pravzaprav ne obstaja, ampak
je podobno kot se bo kasneje zgodilo pri de Kooningu, razseljena po nosilcu in
poistovetena z njegovo ravnino. (Gnamuš, 2010)

slika 26 Francis Bacon: Portret Henriette Moraes. 1969
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Picasov slikarski opus je bogastvo, ki nam razkriva najrazličnejše stilizacije figur, ki
vplivajo na nadaljne transformacije figure. Tudi v njegovih najbolj ekspresivnih
figurah ne gre za prikazovanje psihičnega neugodja ali za tako imenovano
razčlovečenje figur, kot je to počel Francis Bacon (slika 26), ampak gre za figuralne
deformacje, ki izhajajo iz metaforičnih pretvorb risbe. Bacona pa je za razliko od
Picasa zanimala figuralna distorcija znotraj figure. Da bi poudaril ta notranji nemir in
deformacijo, ki prihaja od znotraj, figure izolira oziroma jih loči od svojega okolja. S
tem doseže, da je figura komunikacijsko introvertirana

in iztrgana iz vsake

pripovedne vloge. Svoje figure umešča v kletke, okvirje, steklene vitrine in na
podstavke, jih naredi vidne za razliko od okolja ter jih osredišči v pogledu. Znotraj
njih telo razpada in izgublja trdnost do stopnje transformacije v abstrakten madež, ki
le še spominja na telo. Meje telesa je zarisal s konturo, notranjost pa napolnil z
abstraktimi potezami, ki delujejo, kot da bi želele izbrisati razpoznavnost identitete.
(Gnamuš, 2010)

slika 27 Willem de Kooning: Woman I. 1950-1952
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De Kooning svoje figure vpenja v njeno okolje kot njegov konstitutivni del. V njegovi
seriji slik Woman (slika 27) ženska nastopa kot strukturna matrica za organizacijo
slike, ki je skozi ves proces dela podvržena stalnim transformacijam. Slikar odpravi
sistematizirano slikovno gradnjo in sliko vzpostavi kot mesto akcije, kjer je figura del
slikarskega dogodka, ki omogoči njen obstoj.

slika 28 Jean Dubuffet: D`hotel Nuance d`abricot. 1947. Pompidou, Pariz

Zanj je značilna močna gestualnost, ki dostikrat označuje ud ali telesno konturo in je
hkrati element, ki daje sliki razgibanost, ritem, zasičenost in je, kot pravi Nadja
Gnamuš (v Gnamuš, 2010, str. 106), čutno tkivo podobe. Kljub skrajni
abstrahiranosti, pa de Kooningove ženske ohranijo vse bistvene prepoznavne
elemente kot so oči, usta, nos, prsi, vrat, noge, le da so jih zaradi svoje ekspresivne
poudarjenosti razlagali kot znake destrukcije ali ironije, ki pačijo žensko podobo. V
njegovih delih je ločnica med abstraktnim in figuralnim močno zabrisana ali skoraj
razveljavljena, saj jo zaradi zlitosti figure in slikovne površine v eno figuro komaj da
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zaznamo. De Kooning zavrača konkretizacijo prostora, zato oblikuje tako imenovano
ne-okolje, kot ga je tudi sam poimenoval. V tem ne-okolju telo začne delovati kot
prostor, ki s strukturiranjem potez pridobi razsežnost pokrajine. (Gnamuš, 2010)
Dubuffetova oživitev primitivnega izraza z vso njegovo instinktivnostjo, strastjo in
silovitostjo pomeni vzpostavitev alternative in razlike zahodnega odnosa do sveta.
Njegov art brut teži k neposrednosti, kjer poteze še ne nadzoruje razum in se podoba
vtisne v možgane, ne da bi jo okrnila pozornost zavesti. Od tod izvira relacija med
njegovo figuraliko in otroško risbo, ljudsko umetnostjo in grafiti, v katerih je
prepoznal urbane ostanke »divje misli« (slika 28).
Deformacije njegovih figur temeljijo zgolj na shematičnosti in sestavljenosti iz
najenostavnejših oblik in nimajo prave telesnosti, so neproporcionalne, z
dislociranimi telesnimi deli in se pojavljajo frontalno ali v profilu. (Gnamuš, 2010)

slika 29 Jean Feautrier: Le visage de l'homme. 1950

Tako kot Dubuffet, je tudi Fautrier znotraj informela človeško telo tematiziral v tesni
povezavi s slikarskim materialom in njegovo čim bolj neposredno obdelavo. Njegove
figure so skrajno zreducirane in razpadajo v brezobličnost (slika 29). V izmučeni
telesnini slike Fautrier vizualizira off-polje, kjer je tudi zaradi odsotnosti pogleda,
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meja med živim in neživim, bitjem in nebitjem popolnoma zabrisana. Prepletenost
slikarskega in zgodovinskega konteksta v Fautrierjevih »hieroglifih bolečine« odpre
etično vprašanje, ali je figura v slikarstvu po holokavstu, ki do skrajnosti oskruni,
izniči in razčloveči človeško telo, še lahko sugestiven nosilec človeških vsebin. S tega
vidika se problematike figure dotakne zlasti nemški neoekspresionizem, ki si po
travmatični izkušnji prizadeva rešiti lastno razdvojenost in rekonstruirati svojo
identiteto.
Baselitz (slika 30) prevzame značilnosti degenerirane umetnosti nemškega ekspresionizma in jih združi s svojimi popačenimi, glavatimi liki. Inovativen in zanj značilen
poseg v reprezentacijo figure je zvračanje figure. Sprevrnjen horizont na njegovih
»narobnih« slikah spodkopava konvencije reprezentacije, predvsem pa radikalno
poseže v navajenost pogleda, ki mu je s tem, ko ga zvrne na glavo, izmaknjena
domačnost in obvladljivost sveta. (Gnamuš, 2010)

Slika 30 Georg Baselitz: Dr. Freud und Andere Musik. 2009
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Moderna umetnost je portret peljala dlje, od figuralnega v abstraktno, preko formalne
in vsebinske preobrazbe do deformacij ter do skrajne faze psihološkega portreta.
Portret že od nekdaj rad razkriva tisto, kar ni takoj razvidno-dušo. Slikarji so namreč
na različne načine iskali pot do nje, predvsem po pojavu fotografije, ko je klasičen
portret dosegel krizo.
Barbara Sterle Vurnik (v SDLK, 2010) je portret opisala kot polje, v katerega se pod
povrhnjico znanosti pretakajo čustva, življenje, misel, ideja in spomin, ki nastaja v
nas. Vanj se zlivajo zgodbe individualnosti in enkratnosti portretiranca, ki je
pravzaprav simbolična podoba našega življenja. Sodobni portret je med drugim lahko
tudi portret, ki ne potrebuje podobe obraza, ne pogleda, ne oči, ne potrebuje bogatega
okvirja in idealiziranega ozadja.
Theodor Adorno, nemški kritik, filozof in sociolog, je ključno ime modernizma in
modernistične obravnave umetnosti. S svojo zahtevo, da umetnost ne sme biti
politično angažirana in neskladna z estetskim ugodjem, ki pripada neproblematični
kulturi in kulturni industriji, je zastavil eno najvplivnejših filozofij umetnosti
dvajsetega stoletja. Po njegovem prepričanju je to kar je družbeno v umetnosti njena
opozicija družbi. Prav tako meni, da je značilnost velike umetnosti njena sposobnost
preseči zgodovinske omejitve. V postmodernem času je popolna komercializacija
prepojila vse segmente družbe, vključno z Adornovo avtonomno umetnostjo, za
katero je trdil, da ni avtonomna v smislu, da bi bila neodvisna od družbe, pač pa v
pomenu in prezentaciji harmonične celote. (Erjavec, 2009)
V postmodernistični dobi so v ekonomskem smislu razlike med bogatimi in revnimi
še večje kot so bile kdajkoli prej, saj gre tehnološki napredek z največjo hitrostjo
naprej in je povprečnemu sleherniku skoraj nedoumljiv. Hiter tehnološki napredek
botruje tudi zasičenosti potrošniškega trga in z dobrinami zasuti potrošniški družbi.
Izdelki, ki jih ta trg ponuja postajajo sami sebi namen in izgubljajo svojo uporabno
funkcijo. Ti proizvodi predvsem utišajo ali na hitro nadomestijo naše težnje po
svobodi, novih izkušnjah in samouveljavitvi. (SDLK, 2010)
Boris Gorupič (v SDLK, 2010, str. 38) pravi, da se je bila postmoderna pripravljena
dosti bolj kot moderna podrediti ideološkim mehanizmom kapitalizma in vlogi
kapitala.
Obdobje postmodernizma v umetnosti je ponovno pokazalo več interesa za
upodabljanje figure. Poskuša biti bolj komunikativno in dostopno tudi širši javnosti.
Portret v tem obdobju znova dobi pomembno vlogo. Subjekt v postmodernistični
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portret vstopa predvsem na iniciativo umetnika, kar nas precej spominja na
individualni status modernističnega avtorja, ki si prav tako izbira kaj bo upodobil. Ko
govorimo o reprezentativnem portretu in upodobljenem subjektu v obdobju
postmodernizma, najprej pomislimo na njegovo tesno povezanost z množično
kulturo. Po besedah Nadje Gnamuš (v Gnamuš, 2010, str. 112) učinke medijske
družbe najbolj reflektira in manifestira Warholov pop, ki si je s prilaščanjem medijske
ikonografije in njenih manipulativnih strategij problematike figuralne diskurzije ne
dotika z vidika ekspresivnih deformacij telesa, pač pa prek (de)formacijske moči
medijskih podob in njihovih standardiziranih predstav, ki z inflacijo ponovitev
razvrednotijo misel in ohromijo vsak učinek ekspresije.
Warhola (slika 31 in 32) ne zanima anonimnost posameznikove identitete, ampak
njegova transformacija v kliše ali medijsko ikono, ki znotraj potrošniške kulture
nastopa enako kot vsak predmet blagovne izmenjave. Koncept množičnih ponovitev,
ki na videz kolektivizirajo intimnost izkustva, predpostavi nezmožnost pristnosti
doživljanja in razgradnjo izkustva bolečine na stereotipizirano predstavo, ki pasivizira
in omrtviči empatijo.

slika 31 Andy Warhol: Mao, 1973
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V njegovih zgodnjih delih – podobe medijskih ikon, ki jih poleg pojavnosti v medijih
povezuje neizbrisna usoda trpljenja in smrti, najbolj izrazito v primeru Marilyn
Monroe, kar namiguje, da Warholovo delo kljub vsemu ne beleži samo smrti afekta
ampak tudi afekt smrti. Dvoumnost teh del ponudi interpretacijo kolektivne zaznave
tragičnega, kakršna se pojavlja v uniformi klišeja, tu pa ni več mesta za osebno. Dobro
se je zavedal, da podoba s ponovitvami izgubja svojo moč in nevtralizira sporočilnost:
ko večkar vidiš grozoviti prizor, ta nima več nobenega učinka. Tako je Warhol v
antitetičnem odnosu do vseh obravnavanih figuralnih distorzij in kot tak primeren
zaključek loka ekspresivnih slikovnih formulacij. Težnja po ekspresiji telesa in njegovi
sugestivni govorici se navsezadnje premesti v dobesedno akcijo body arta kjer živo
telo nastopa kot subjekt in objekt dela in je istočasno material in mesto umetniške
intervecije. (Gnamuš, 2010)

slika 32 : Andy Warhol: Kraljica Elizabeta
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4. NOVOMEDIJSKA UMETNOST
Novomedijske tehologije so prinesle s seboj nova vprašanja o umetnosti in kulturi,
vzniknile so nove kulturne oblike in lahko bi rekli, da se je z novimi mediji
»prekodirala« celotna družbena realnost. Novomedijske umetniške prakse so del
sodobne vizualne kulture. Od klasičnih umetnosti in tradicionalnih tehničnih medijev
se oddaljujejo zaradi svoje novomedijske specifike, ki se razvija v kontekstu novih
tehnologij in oblik nove družbenosti. Umetnostna zgodovina in estetika, vedi, ki sta
umetnost raziskovali v preteklosti, sodobne vizualne kulture ne zajemata več v celoti.
Umetnostna zgodovina analizira obdobja v zgodovini umetnosti z vidika slogov,
umetnostnih gibanj, institucij, umetniških praks in umetnikov, estetika pa teoretsko
raziskuje vizualno izkušnjo, specifike dojemanja umetniškega dela, bistvo umetnosti
in umetniškega dela. (Bovcon, 2009, str. 19)
William J. Thomas Mitchell uporabi izraz »slikovni prevrat« ali »obrat k vizualnem«,
ko analizira kritične trenutke v zgodovini, ki nastanejo kot posledica pojava novega
medija, tehnične inovacije ali nove kulturne prakse, ki je povzročila evforijo in strah v
zvezi z registrom vidnega in s tem dosegla, da se je kultura spremenila na ravni svoje
vizualne skonstruiranosti. Kot primere takih obratov Mitchell navaja izum pisave,
oljnih barv, renesančne perspektive, odlitkov v kiparstvu, fotografije, interneta, … Gre
torej za večkratno vizualno prekodiranje kulture, ki se je dogajalo skozi zgodovino in
bilo odvisno tradicionalnih tehničnih in novih medijev reprezentacije. O tehničnih
medijih reprezentacije, novih (video, televizija, internet) in starih (fotografija, film)
govorimo kot o vizualnih medijih, čeprav večinoma vključujejo tudi zvok in besedilo.
Peter Weibel meni, da so šele novi mediji stare klasične umetnostne medije
vzpostavili skozi medijski premislek – pred tem so bile to veščine, umetnosti, obrti,
ne pa mediji. (Bovcon, 2009)
Čeprav so umetniki in teoretiki novih medijev videli v razvoju novih tehnoloških
možnosti ustvarjanja podobe in komunikacije ter v vsesplošnem kulturnem
prekodiranju skozi nove medije raziskovalni imperativ za sodobnega umetnika, pa je
klasična umetnost ohranila vladavino v galerijskem in muzejskem sistemu in si tudi v
zadnjem desetletju prejšnjega stoletja zagotovila legitimnost svojih »nizkotehnoloških« praks s pisanjem novih teorij estetike. Nicolas Bourriaud v svoji teoriji
Relacijska estetika (1998) sodobno umetnost razume kot nadaljevanje projekta
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modernizma, ki se je začel z razsvetljenstvom na temelju želje po emancipaciji
posameznikov in družbe, ki bo z vedno več svoboščinami, višjo stopnjo izobrazbe in
kulture ter s pomočjo znanstvenega napredka, udejanjenega v uporabnih
tehnologijah pripeljala do boljšega življenja. Bourriaud nasprotuje reprezentaciji v
umetnosti, saj je ta dediščina romantične paradigme, ki išče pod površjem
umetniškega dela neko višjo in pred njim obstoječo resnico, ki jo umetnik zgolj
odslikava. Estetski objekt je, po njegovem razumevanju sodobne umetnosti,
sestavljen iz družbenih relacij. Umetnik družbene relacije modelira kot funkcionalni
model, v čigar delovanju so obiskovalci galerije aktivno vključeni. To je med drugim
tudi ključna naloga sodobne umetnosti.
S pojavom fotografije se je po mnenju Bourriauda iz slikarstva najprej umaknila
realistična reprezentacija, uvajati pa so se začeli tudi novi zorni koti naključnih
izsekov realnosti na način kot jih je določilo kadriranje s fotoaparatom (Degas).
Delovanje fotografskega zapisa kot svetlobnega posredovanja realnosti je spodbudilo
razgradnjo slike skladno z optičnim sestavljanjem barv pri impresionistih (Monet). V
drugi fazi se je moderno slikarstvo osredotočilo na neposrednost mehaničnega zapisa
podobe tudi pri samem aktu slikanja. S tem sta slikarski material in gesta postali
osnovni sestavini abstraktnega slikarstva.
V dvajsetem stoletju je fotografija še vedno veljala predvsem za dokument, kar pa je
pred njeno izumitvijo veljalo tudi za realistično naslikano sliko. Temeljna razlika med
njima je, da je slika nezmožna, da bi bila reproducirana, ne da bi s tem postala kopija
brez »avre«, ki pa pripada zgolj sliki kot originalnemu umetniškemu delu. Ko
fotografija preneha biti le golo pričevanje o dogodku, začne pridobivati tudi
umetniško vrednost (Erjavec, 2009). V tretji fazi je fotografija postala za umetnike
enakovredna tehnika reprodukcije podob, s postavitvijo fotografije v muzej, pa je bila
končno sprejeta med upodabljajoče umetnosti (leta 1893 je bila v Hamburg
Kunsthalle prva fotografska razstava).
Druga forma, ki jo Bourriaud prepozna v novih tehnologijah in za katero ugotavlja, da
je prinesla spremembe v mišljenju in odnosih med človekom in podobami, ki jih
izdeluje, je digitalna podoba. Lastnost digitalne podobe posredno razume kot podlago
sodobnih umetniških praks. Digitalna ali elektronska podoba ni več sled fizične,
analogne, prek človeške geste tako v risbi ali s kamero posredovane realnosti, ampak
je rezultat programa, ki se lahko izvede v različnih formatih in poljubnih dimenzijah.
Ker digitalne podobe ne pomenijo več, niti fizičnega stika z realnostjo, niti
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(dokumenta) človekove prezence, pravzaprav niso več sled ničesar pred njimi, ampak
stojijo same zase. (Bovcon, 2009, str. 35)
Podobnega mnenja je Nicholas Mirzoeff, ki pravi, da je zmožnost digitalno
spreminjati fotografijo odstranila temeljni pogoj fotografije – da se nekaj mora
nahajati pred lečami, ko je zaslonka odprta, tudi če so ostala vprašanja o avtentičnosti
tega kar je bilo zabeleženo. Zdaj je možno ustvarjati »fotografije« prizorov, ki niso
nikoli obstajali, ne da bi bila pretvara neposredno opazna. Ugotavlja, da je
računalniška manipulacija izpeljala bistven obrat v fotografiji: »Z vzponom
grafičnega kreiranja podob in s kreacijo digitalnih sredstev za manipuliranje s
fotografijo lahko torej rečemo, da je fotografija mrtva.« (Erjavec, 2009)
Elektronska umetnost je po Šuvakoviću (v Puncer, 2010, str. 204) zbirni naziv za
različne oblike umetniškega izražanja v vizualnih umetnostih, glasbi in popularni
umetnosti spektakla, ki se zasnavljajo na uporabi elektronskih medijev. Oblike
elektroske umetnosti so: videoumetnost, računalniška umetnost, kinetična skulptura,
neonska dela, laserska umetnost (ustvarjanje koncentriranih svetlobnih snopov) in
holografija (3D fotografija, zasnovana na laserskem osvetljevanju holografskega
posnetka, s čimer ustvarja iluzijo 3D prostora), kseroks umetnost

(s pojavom

fotokopirnega stroja konec šestdesetih let), elektronski tekst (teksti neokonceptualnih
umetnikov, ki se reproducirajo prek videomonitorja in prikazovalnika – uporaba
reklamnih površin v javnih urbanih prostorih, ki namesto reklamnih sporočil in
informacij reproducirajo umetnikove tekste) in glasba. Lahko pa govorimo tudi o
sekundarni uporabi elektronskih medijev v performansu (prenos dogajanja prek
televizije ali satelita), gledališču (uvajanje računalnika za scenografijo ali
artificialnega akterja predstave), filmu (računalniška obdelava slike, animacija) ali
realizaciji literarnih del (zamisel »hiperteksta«). Doba te umetnosti nastopi po drugi
svetovni vojni z vrhuncem v šestdesetih letih, postmodernistična elektronska
umetnost pa nastaja v osemdesetih in devetdesetih letih (z elektronskimi mediji so
delali neokonstruktivisti in minimalisti, nekateri konceptualisti, performerji in video
umetniki in tudi drugi).
Bourriaud priznava videu status danes vodilnega medija, vendar pa po njegovem niso
vsi umetniki, ki uporabljajo video tehnologijo (na primer za dokumentacijo svojih
projektov) tudi zares video umetniki, ampak zgolj izkoriščajo učinke te tehnologije.
(Bovcon, 2009, str. 38)
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Video umetnost je zasnovana na uporabi video sistema in je nastala iz tradicije
eksperimentalnega filma in dokumentiranja procesnih umetniških eksperimentov (to
so npr. body art, land art in performans). Razvojna pot video umetnosti je po
Šuvakoviću tekla od zgodnjih video del, ki so nastajala s snemanjem nearanžiranih
dogodkov, preko zgoščenega video in filmskega dogajanja do video instalacij,
prostorskih postavitev ambientalnih umetniških del, v katerih video monitor kot
predmet in video slika kot dinamični element igrata konstitutivno vlogo; v sodobnem
času se pojavlja tudi video performans. (Puncer, 2010, str. 205)
Računalniška umetnost postmodernizma pa je predvsem simulacijska umetnost, ki
proizvaja novo realnost. Janez Strehovec govori npr. o »kibernetični umetnosti« in v
tej zvezi tudi o interaktivnosti, igri in potopitvi. Kuratorka in avtorica mlajše
generacije Nataša Petrešin pravi, da je intermedijska umetnost področje, ki temelji na
prepletanju novomedijskih praks s poudarkom na novih tehnologijah in znanstvenih
izsledkih

(spletna

umetnost,

navidezna

resničnost,

kibernetika,

robotika,

biotehnologija itd.). (Puncer, 2010)
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5. SODOBNI PORTRET - izbrani umetniki
5.1. ZORA STANČIČ in PETRA VARL
Slovensko likovno sceno zaznamujeta vse od skupne razstave v Bežigrajski galeriji
leta 1988, ko sta v grafiko vnesli svežo energijo s podobami, naslanjajočimi se na pop
art, ki v našem prostoru nikoli ni povsem zaživel. Njuna grafična in druga dela so
duhoviti prebliski o navideznih samoumevnostih sodobnega življenja in komentar na
prazne vrednote novega časa. Verjetno je ravno spogledovanje s popularnimi in
prepoznavnimi kulturnimi, umetnostnimi in oblikovalskimi dosežki iz preteklosti
oziroma iz časa, ko se je rojeval slovenski trg in so nastajali zametki potrošniške
družbe, spodbdilo kritike in publiko, da so v njunem delu prepoznali elemente
poparta, prežetega z lahkotnimi vsakdanjimi temami, veseljem in humorjem. Njuna
življenjska in ustvarjalna prstora se med seboj prepletata in sta soodvsna. (Zrinski v:
MGLC, 2008)
Kombinacija postfeminističnega konceptualizma in odmevov popartistične estetike
bistveno določata produkcijo njune likovne produkcije. Poudarjanje sladkobnih tem,
populističnega dekoriranja, družinskih dogodkov in vrednot – od kuhanja do pranja,
sentimentalnosti, skratka vsega tistega, kar stereotipizirano pojmovanje spolnih vlog
pripisuje ženskam, sta poudarili na popartistični način – kot kritično odslikavo, ne pa
angažiran upor proti tem vrednotam. (Mastnak v: MGLC, 2008, str. 20)
Zora Stančič uporablja vedno nove možnosti likovnega izražanja, v katerih
združuje tradicijo s sodobnostjo. Večkrat je reciklirala lastne likovne rešitve. Njeno
ustvarjanje

zaznamujejo

raznovrstni

ustvarjalni

prijemi,

spogledovanje

z

oblikovanjem in razumevanjem knjige kot prostora za ustvarjanje. Podlaga vsega
njenega umetniškega ustvarjanja je komunikacija, ki je po mnenju publicistke Nele
Malečkar zelo pomembna. Zora je samosvoja ustvarjalka. Za njenim izrazito
individualnim pogledom in osebnim značajem del je potreba po interakciji, ki ji
pomaga oblikovati končne podobe. Vseskozi je v dialogu tudi z aktualno družbeno
situacijo, s kulturnim dogajanjem, trendi in z drobnimi dogodki. Tomaž Brejc opisuje
njena dela kot odločna, impulzivna in duhovita ter kot lucidne komentarje dogajanja
v sodobni družbi. V strog stil ljubljanske grafične šole je vnesla novo figuralno
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sproščenost z močnimi in gostimi obrisi izdelane figure v vsakdanjem svetu, ki se
spremeni v navidezne abstrakcije. Dostikrat je zaradi želje po direktnosti in boljši
razumljivosti podobe v likovno ploskev vkomponirala tudi besedilo.
Njen prvi posebni projekt je knjiga imenovana Album in pomeni za Zoro prvi korak v
raziskovanju metod, kako umetniško grafiko prevesti v drug medij in se obvarovati
pred tem, da bi nastal katalog le kot nabor grafik. Njena druga velika knjiga
imenovana Avtocenzura je bila narejena za razstavo na temo erotike leta 1997. Pri
grafikah v dotični knjigi je preizkusila posebno tehniko – sitotisk flock. Podobe,
besede in misli, ki so odtisnjene na blago, pripovedujejo zgodbe. Kmalu za tem
projektom se je lotila svoje druge ljubezni – revij. Med snovanjem Revije (slika 3336) je reinterpretirala lastne grafike in jih postavila v kontekst popkulture in
subkultur. Izmislila si je svojevrsten recept: izbrala je poljubno fotografijo kot
izhodišče za linorez, ki se spremeni v nekakšno masko fotografije. Tako fotografijo
kot linorez je nato obdelala v računalniškem programu in ju z injekt tiskalnikom
prenesla na platno. V sodelovanju s slikarko Huiqin Wang je izdelala cikel dvanajstih
grafik. Rezultat skupnega dela je bila razstava 1+1=12. Prosevanje plasti, subtilnost
kompozicij in kreativne tehnične rešitve so ponovno opozorile na vedno nove
možnosti grafike kot likovnega medija.

slika 33 Zora Stančič: Revija; Koons & Son. 1999
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slika 34 Zora Stančič: Revija; Sandra. 1999

slika 35 Zora Stančič: Revija; Mama & Tata. 1999
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slika 36 Zora Stančič: Revija; Zamik. 2000

Po besedah Tomislava Vignjevića (MGLC, 2010 iz Vignjević, 2003) Staničeva
palimpsestno prekriva in transformira fotografije, ki zanjo večinoma nosijo specifično
oseben pomen, saj so izbrane iz njene osebne dokumentacije. Metaforično govori o
prekrivanju in nadgrajevanju lastnih spominov, njihovi postopni transformaciji skozi
čas in izgubi neposrednosti, ki jo nadomešča umetničina interpretacija.
Njeno

delo

je

označil

kot

interpretacijo

fotografskih

spominov

oziroma

transformacijo in ekspresivno predelavo konkretnih spominskih podob. Tematizacija
spomina pa je na delu tudi pri projektu Long play (slika 37). Ta projekt govori o
prepletu virtualnega sveta, sveta sodobne umetnosti in resničnega življenja. S
pomočjo digitalne tehnologije svoje motive odtiskuje na pleksi steklo. V procesu dela
je upoštevala princip kolažiranja risbe, grafike, osebnih fotografij in idej, ki jim je
vdahnila malenkost drugačno komunikacijsko vrednost. (Teržan v: MGLC, 2010)
Sodobna umetnost je pravzaprav neizmerna množica vizualnih sporočil. Podobe in
umetniki so nomadi. Tudi Zora Stančič se občasno od grafike preseli k ilustraciji,
oblikovanju, interierom, k filmski scenografiji, kostumom in grafičnem jeziku v filmu.
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slika 37 Zora Stančič: Long play (izbrana dela iz serije). 2006
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V umetnosti Petre Varl gre za sproščeno risbo, igrivo vsebino in izjemno strategijo.
V njenih delih se prepletata intimna zgodba in javni kontekst v katerem se
predstavlja. Po besedah Barbare Borčić (v MGLC, 2010) je Petra z umetniškimi
sredstvi, postopki in tudi z oglaševaskimi prijemi s številnimi sodelavkami in
sodelavci učinkovito posegla v življenje v mestu t.j. v življenje meščank in meščanov
Ljubljane. Za razstavljanje in predstavitev svojih umetniških projektov je uporabila
vse od galerijskih prostorov do urbanih in medijskih prizorišč – slednji so bili na
vpogled tudi naključnim mimoidočim. Petra je rada eksperimentirala z različnimi
formati, mediji in izraznimi sredstvi, od monumentalnih oglasnih panojev in
oglasnega stebra, komplesnih ambientov in instalacij, svetlobnih objektov, akcij in
dogodkov do ilustracij in oglasov v revijah in časopisih, vabil, zloženk in čisto
majhnih predmetov. Posluževala se je različnih tehnik kot so risba, fotografija, slika,
sitotisk, fotokopirni in računalniški tisk. Širina njene ustvarjalnosti se kaže tudi skozi
uporabo različnih materialov: papir, platno, les, kovina, tapeta, nalepka, plastična
folija, kartonaste škatlice, …

Slika 38 Petra Varl: Družinski portreti. 2000

Leta 1994 je na prostem postavila instalacijo z naslovom Nos ob nos, ko je povečano
risbo moškega in ženske (Petro in Primoža), ki se poljubljata po eskimsko, sestavila in
z njo »oblekla« tri zidove parkirišča na Metelkovi. Risbo je dopolnila še z verzi
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Andreja Rozmana – Roze, »Nos ob nos«. Dotični projekt se je v celoto zaključil s
partijo tenisa ob zvokih saksofona. To zgodbo je nadaljevala v razstavnem projektu
Nos ob nos II, kjer sta bila poleg portretne galerije slik Petrine družine v
raznobarvnih in svetlečih se vzorcih, v ambientu dnevne svetlobe na veliki
»družinski« sliki nad rdečim kavčem spet ista protagonista, le da sta bila tukaj
okvirjena s krznom. Za projekt Sestava v celicah, je nekdanjem vojaškem zaporu
uredila eno od zaporniških celic in na črtaste tapete nalepila Tri gospodične. Slednje
so bile razstavljene tudi v Moderni galeriji in na prvem U3 – Trienalu slovenske
sodobne umetnosti. Od leta 2000 pa do 2003 je naredila okoli dvesto slik malega
formata, tokrat družinskih portretov (slika 38 in 39) prijateljev in znancev, po
spominu ali fotografiji. Pri tem si je pomagala z računalnikom. Portreti so bili
shematizirani in univerzalni, skoraj da brez osebnih potez, tako da sta se v njih lahko
prepoznala marsikatera obiskovalka in obiskovalec.

slika 39 Petra Varl: Družinski portreti. 2001, privatno stanovanje

Tako imenovane Pošite portrete je prvič predstavila v svojem odprtem ateljeju leta
2005 skupaj z Eduardom Lesjakom, ki je na njene risbe s svinčnikom, natisnjene na
platno, prvi dodal abstraktne linije s šivalnim strojem. Od takrat se tudi Petra
poslužuje te tehnike in s šivalnim strojem šiva na papir ali platno, saj je hiter in
zanesljiv in deluje kot odličen podaljšek roke. Ves njen napor je sedaj usmerjen v
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risbo (slika 40 in 41), ki jo prenese na transparenten papir, včasih pa jih eno za drugo
naniza in vpne med stekleni površini. (po Borčić v MGLC, 2010)

slika 41 Petra Varl: Plavalka. 2008

Slika 40 Petra Varl: Katja v črtasti majici. 2008
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slika 42 Petra Varl: Dedek v Topolinu in preostala družina (izbrani deli iz serije), 2010
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5.2. LUC TUYMANS
Luc Tuymans je slikar belgijskega rodu. Lahko bi rekli, da je dedič velike tradicije
severnoevropskega slikarstva, vendar so kljub temu na njegov odnos do medija
vplivali fotografija, film in televizija. Velja za enega najpomemnejših evropskih
slikarjev svoje generacije in ima močan vpliv na mlajše generacije umetnikov.
Njegova kariera se je začela s snemanjem filmov, zato je bil njegov pristop k slikarstvu
pogosto izpeljan iz montaže. Lahko bi rekli, da je slikar simbolnih predmetov in
medijskih posnetkov.

slika 43 Luc Tuymans: Der Diagnostiche Blick V. 1992. privatna zbirka

Poleg številnih figurativnih del (slika 43), ki Tuymansa spremljajo že od sredine
osemdesetih let 20. stoletja, so v njegovem umetniškem opusu prisotne še številne
druge vsebine in motivi, kot so na primer banalni predmeti in pripomočki (vzorčaste
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stenske tapete in pogrinjki) naslikani po fotografiji, filmu ali televiziji. Tuymans se v
svojih delih, dostikrat dotakne tudi travmatičnih in zgodovinskih tem. Njegove slike
lahko sprva prikazujejo dokaj neškodljive upodobitve vsakdanjega življenja, kot so na
primer interieri, pokrajine in figuralne upodobitve (slika 44 ), vendar se skoraj vedno
po površjem skriva globji pomen. Sprva so ga predvsem zanimali dolgotrajni učinki
druge svetovne vojne na življenja evropejcev, njegova novejša dela pa se približujejo
postkolonialnim razmeram v Kongu in dramatičnem preobratu svetovnih dogodkov
po 11. septembru.

slika 44 Luc Tuymans: Diagnostičen pogled IV, 1992

Raziskuje tudi problematiko zgodovine in spomina, pa tudi učinkovanje fotografije ali
slike naslikane z umirjenimi zamolklimi barvami z udarno tematiko na gledalca ter
relacija med njima. Svoje kompozicije, kot sem že zgoraj omenila, slika na podlagi
posnetkov – fotografij, televizije in filma, kar jih naredi izredno zanimive in
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atraktivne, saj vsebujejo drugačne načine kadriranja, povečav, sekvenc ter okvirjanja,
kot smo jih sicer v umetnosti slikarstva navajeni. Tak način slikanja ponuja nove in
sveže poglede tako na samo slikarstvo, kot tudi na nekatera večja kulturna vprašanja.
V njegovih delih igrata veliko vlogo tudi obred in tradicija. Eden od takšnih primerov
je portret umrle ženske (slika 45), ki jo je naslikal po opazovanju pogrebne
fotografije. Ta fotografija je nastala v spomin na žalovanje za preminulo, kar združuje
dvoje: spomin in nelogičnost. Melanholičen izraz na obrazu ženske in njena skoraj
bolehna bledica opominjata na potrpežljivost smrti.

slika 45 Luc Tuymans: Portret. 2000

Tuymans je prepoznaven po svoji značilni barvni paleti, ki prehaja od bele, preko
»plesnivih« pastelov, do hladne sivine, kar njegove slike naredi zamegljene, včasih
skoraj nejasne in motivno nerazločne. Ta reduktivna barvna shema simbolizira
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zmuzljivo naravo zgodovine in spomina ter reflektira umetnikovo prepričanje, da je
prezentacija lahko le delna in subjektivna. (slika 46)
Njegov likovni izraz in paleta barv je inovativen odgovor na veliki razkol med
figurativnim in abstraktnim v 20. stoletju. Lahko bi rekli, da je Tuymans ponovno
odkril slikanje zgodovinskih ali preteklih dogodkov v sedanjosti, z upodobitvijo
trenutkov iz nedavne preteklosti pa nam približa krhkost narave spomina. Z
upodabljanjem teh dogodkov iz preteklosti raziskuje umik iz realnosti sedanjosti.
Od sredine sedemdesetih let 20. stoletja so njegove slike postale lahko prepoznavne.
Figurativna platna lazurnih barv so postala nova tradicionalna zvrst današnjega in
zgodovinskega slikarstva. Njegovi motivi se zdijo razgaljeni do minimalnih
značilnosti in pogosto vključujejo sekundarne introspektivne pripovedi.

slika 46 Luc Tuymans: Vojni ujetnik. 2001
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5.3. GABRIJEL STUPICA
Umetnikov opus obsega risbe, slike na platno, akvarele, gvaše in grafike, tu in tam pa
se zgodi, da je slikarska tehnika malce konfuzna in posledično težko določljiva.
Primarno se je posluževal kombinacije olja in tempere, slednjo pa je tu in tam
kombiniral z grafitom, različnimi tkaninami in papirjem. Znano je, da je rad
preslikaval svoja starejša dela, zaradi česar je le malo njegovih del v celoti ohranjenih.
Njegova najpomembnejša dela so nastala od sredine 50-ih let, ko je njegova dela
preplavila temna zamolkla barvitost, predvsem rjavi, sivi in temno modri odtenki, pa
do konca 70-ih let 20. stoletja, ko je njegove slike prekrila belina.
Njegovo slikarstvo je bilo znamenito že v času njegovega študija v Zagrebu in lahko bi
rekli, da so ga zaradi njegovih izrednih umetiških odlik vzeli za svojega. Cenili so ga
tako ljubitelji umetnin, kot tudi zbiratelji, kritiki in stroka. Je najbolj čaščen slovenski
modernistični slikar v svetu, na kar kaže tudi dejstvo, da se je večino njegovih slik
prodalo v tujino (na Hrvaško, v Beograd, najboljše pa so prodane v Ameriko,
Stockholm, Rim,...).

slika 47 Gabrijel Stupica: Flora. 1958. Moderna galerija, Ljubljana
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Ker v njegovih delih prevladuje figuralika, je Stupica v prvi vrsti slikar portretist. Med
vsemi njegovimi naslikanimi portreti je največ avtoportretov, pa tudi portretov
hčerke Lucije, Flore, deklice pri mizi z igračami ter neveste oziroma deklice s
pajčolanom. Na sliki z naslovom Flora (slika 47), ki jo je naslikal leta 1958, je
osrednja figura deklica, ki je upodobljena do kolen in poudarjena z navpičnimi črtami
ozadja. Podobo deklice začne Stupica intenzivno upodabljati po rojstvu hčerke. Na
slikah kjer Stupičeva deklica (slika 48) ne dorašča v nevesto, ostaja otroški lik z vedno
na podoben način upodobljeno pričesko, v skoraj da lebdečih angelskih pozah ter z
lahkotnimi in nežnimi gestami. Deklico je ponavadi upodobil obkroženo z lebdečimi
detajli, kot so na primer venci in krogi (slika 49) ali pa pri mizi z igračam (slika 50).

slika 48 Gabrijel Stupica: Deklica s pajčolanom. 1961. Moderna galerija, Ljubljana
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slika 49 Gabrijel Stupica: Viktorija. 1982 – 1983. Moderna galerija, Ljubljana

slika 50 Gabrijel Stupica: Deklica pri mizi z igračami. 1957. Moderna galerija, Ljubljana
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Stupičevo slikarstvo 50-ih let Jure Mikuž (v Mikuž, 1993) opisuje kot boj za prevlado
svetlobe in s tem nebeškega nad temnim, saj ga je od akademije naprej spremljala
zamolkla barvitost zagrebškega kroga. Stupici je postalo jasno, da bi ga temni
zagrebški kolorit s svojo navezanostjo na zemljo vedno tudi metaforično ozemljeval in
s tem omejeval tako, da bi ostajalo njegovo slikarstvo zgolj umetnost telesa in
predmeta, ne pa duše, ki pripada dematerializiranim sferam svetlobe.
Gabrijel Stupica je bil pravi slikar modernistične figuralike, saj mu realistična podoba
človeškega telesa ni zadoščala, da bi izrazil vsa človeška duševna stanja in počutje.
Ekspresivnost figur je dosegel tako, da je kršil zakonitosti upodabljanja oziroma
modeliranja figur in vedar je pri tem poskušal biti dosleden. Podobe njegovih
branjevk pričajo o stupičevem premišljevanju o človeku, ki postaja marioneta v rokah
nekega višjega bitja.
Nenehno Stupičevo ukvarjanje z lastno podobo ter portreti oziroma liki njegovih
bližnjih pričajo o tem, da ležijo njegovi temeljni ustvarjalni problemi in s tem njegova
stiska v osebni sferi, tako da sam akt ustvarjanja pomeni predelovanje in
prečiščevanje notranjih, psihičnih dogajanj Jaza.
Luc Menaše je nekoč njegovemu slikarstvu pripisal enak pomen, kot slikarstvu vseh
velikih mojstrov, to je popolna skladnost risbe in barve.
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6. LASTNO DELO
Med študijem risanja in slikanja sem ob drugih povezovalnih znanjih ugotovila, da
nas govorica barve prikliče, ko smo na njo pripravljeni. Barvne plasti ponazarjajo
izpraznjene prostore, ki jih živimo sami s seboj in z drugimi. Gre za dialog med bitjem
samosti, med bitjem v dialogu z drugim bitjem, obličjem, in za odnos med bitjem in
naravo.
Kar je naslikano je uglaševanje utripa ali bitja srca, ki omenjeno praznino požene v
gibanje, kjer se lahko pojavi svetloba, njena senca ali luč barve – vse do molka, vse do
nerazumljenih, nedoumljivih razdalj. Slikanje je torej prisluškovanje prazninam, kjer
se tvorijo dialogi med tistim ki slika in njegovimi podobami, ki zapolnjujejo omenjene
vrzeli.
In ker nikoli ne obstajamo sami, saj smo obkroženi z bitji in stvarmi, je portretiranje
del opazovanja, del simpatije ali sočustvovanja, ko se vzpostavlja omenjena govorica.
Samota opazovalca prikliče opazovanega. Vmes, med opazovalcem in opazovanim, se
vzpostavi tretja narava, to je narava slike – portret. Slikarjev pogled je zame
spoznanje, kot etična gesta, ko se vživljam v podobo drugega. Dejanje obstajanja
objema tudi smisel portretiranja. Opazovanje nekoga pomeni vživljanje v njegovo
stanje duše, kar prikliče posebno vzvišeno stanje – sublimno stanje.
Pri portretiranju se izogibam študijskemu shematiziranju ter vzpostavljam in
omogočam sodobnejše interpretacije, ki temeljijo na likovni gramatiki, ki poskuša
priklicati nezavedno oz. izrazito čustvena stanja. Ta stanja se še bolj izrazijo z glavo,
ki je nagnjena, z zaprtimi ali rahlo priprtimi očmi, s prikrito svetlobo, ki ne poudarja
zunanjosti, temveč seže globoko v razpoloženje ali v osrčje upodobljenega, podobno
kot se izraža Luc Tuymans v svojem skoraj da monokronem ustvarjanju. Moji portreti
nastajajo popolnoma intuitivno ali po v podzavest zasidranem spominu, zato delujejo
kot, da so zaviti v tančico pod katero se skrivajo mnogotere zamolčane in potlačene
zgodbe. Z združevanjem različnih slikarskih tehnik in načinov izrisovanja ene ali več
podob v posameznem delu, sem želela doseči večjo ekspresivnost portretov. Portret,
ki ga slikam je zame ogledalo mojega bivanja.
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slika 51 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 52 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 53 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 54 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 55 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 56 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 57 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 58 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 59 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 60 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 61 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 62 Petra Pergar: Portret. 2011
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slika 63 Petra Pergar: Portret. 2011
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7. PORTRET V LIKOVNO-PEDAGOŠKI PRAKSI
UČNA PRIPRAVA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJE
DATUM: 2012
LETNIK: 1.
ŠTEVILO UR: 2 uri
OBLIKOVALNO PODROČJE: Slikarstvo
LIKOVNA NALOGA: slikanje motiva po spominu z načinom modulacije
LIKOVNA TEHNIKA: kolaž
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: risalni listi, kolažni papir,
recikliran papir, lepilo, škarje, voščenke
LIKOVNI MOTIV: portret
METODE DELA: razlaga, pogovor, diskusija, demonstracija
OBLIKE DELA: frontalna, individualna
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power Point – fotografije iz učbenika in
monografij
VRSTA UČNE URE: kombinirana
MEDPREDMETNA POVEZAVA: ma, fi
LITERATURA:
Neret Gilles: Henri Matisse, Taschen, 2006
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DIJAKI:
-

nadgrajujejo likovne pojme: svetla barva, temna barva, topla barva, hladna
barva, tonsko slikanje, barvni kontrasti, ravnovesje barvnih ploskev, slikarski
motivi, stilizacija

-

usvojijo pojma barvne modelacije in modulacije (koloristično slikanje)

-

pojasnijo koloristični način slikanja ob umetniških delih

-

razvijajo občutek za likovno kompozicijo in za ravnovesje elementov v sliki

-

samostojno in dosledno sestavijo kompozicijo tako, da temnost in svetlost
barve izrazijo s pomočjo toplih in hladnih barv

-

razvijajo in bogatijo domišljijo, likovno mišljenje ter predstavljivost

-

usvojijo značilnosti osnovnih slikarskih tehnik

-

ovrednotijo lastna dela in dela sošolcev
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POTEK UČNE URE
DIJAKI:

UČITELJ:
UVODNI DEL

− V

Power

Pointu

pokažem

dva

portreta Razmišljajo o naslikanih

ustvarjalcev in dijake spodbudim, da ju med portretih: kompozicija,
seboj primerjajo. Usmerim jih v razmišljanje in barve, na kakšen način je
pogovor o njihovi upodobitvi.

umetnik dosegel plastičnost
...

(levo) L. Freud: Glava gole deklice, 1999
(desno) Derain: Portret H. Matisse-a, 1593

OSREDNJI DEL
1. Usvajanje novih likovnih pojmov

− Pokažem še več različnih fotografij portretov
ustvarjalcev, izvedenih v različnih slikarskih
tehnikah in iz različnih umetnostnih obdobjih.
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− Na podlagi izbranih primerov, ki sem jim jih Pripovedujejo in
pokazala

v

programu

Power

Point

se pojasnjujejo:

pogovarjamo o svetlih in temnih barvah,
toplih in hladnih barvah, likovnem motivu in • svetle barve nam dajejo
stilizaciji.

vtis bližine, temne pa
oddaljenosti

• tople barve so rumena,
rdeča, oranžna, dajejo nam
vtis bližine, hladne pa
modra, zelena, vijolična,
dajejo nam vtis
oddaljenosti

• slikar lahko naslika
portret, akt, tihožitje,
krajino, interier, eksterier

• stiliziranje je
poenostavljanje oblik

1. Caravaggio: Deček s košaro sadja, 1593
2. Derain: Londonski most pozimi, 1906
3. Matisse: Tihožitje z zelenjavo, 1905-06
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-

Na primerih portretov z dijaki v pogovoru Se vključijo v pogovor in
obnovimo pojem modelacija.

pojasnijo posebnosti
modelacije:

• izbrano barvo svetlimo z
belo, temnimo s črno

• trodimenzionalnost
dosežemo z barvanjem
ploskev z različnimi
svetlostnimi odtenki –
tonsko stopnjujemo barvo
(ustvarjamo iluzijo
Degas: Portret mlade ženske, 1867

prostora/volumna)

(levo) Jonathan Yeo: Mary in Clif (detajl), 2009
(desno) Luc Tuymans: Diagnostičen pogled V, 1992

-

Ker je dijakom pojem modulacije ob foto- Pojasnjujejo posebnosti:
grafijah portretov že znan, jih preusmerim v
pojasnjevanje pojma modulacija.

• s pomočjo toplih barv
slikarji slikajo osvetljene
dele, s pomočjo hladnih
barv pa osenčene dele
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• cilj modulacije je, da na
sliki ohrani iluzijo prostora
in hkrati barv ne umaže z
dodajanjem bele in črne

• trodimenzionalnost oblike
poudarja barva s svetlobo
in senco

• mad toplimi in hladnimi
barvami ustvarjamo
prehode – bolj ko je
ploskev osenčena tem
hladnejše barve je

(levo) Matisse: Gospa Matisse, 1905
(desno) Matisse: Portret L. N. Delekorskaya, 1947

(levo) Jawlensky: Mistična glava, 1917
(desno) Picasso: Portret ženske, 1938
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(levo) Derain: Avtoportret, 1905
(desno) Jawlensky: Avtoportret, 1972

Tik pred napovedjo likovne naloge jim le za hip Opazujejo fotografije
pokažem še fotografirane izdelke učencev osnovne portretov in pojasnjujejo
šole in dijakov gimnazije.

uporabo toplih in hladnih
barv.

2. Napoved likovne naloge

− Izdelovali boste kolaž in sicer tako, da boste

Prisluhnejo navodilom, na

izrezovali in trgali različne oblike iz katerih koncu pa likovno nalogo še
boste najprej oblikovali celovito obliko na dani enkrat povzamejo in jo
podlagi. Nastala oblika naj bo stilizirana. zapišejo na tablo.
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Obliko boste sestavili po načelu modulacije.
Uporabili boste papirje v toplih in hladnih
barvah. Čisto na koncu boste izrezane in
iztrgane oblike z lepilom lepili na podlago.
Ozadje boste polepili z recikliranim papirjem.
Upodobili boste domišlijski portret.
3. Likovno izražanje dijakov

− Spremljam ustvarjanje dijakov in po potrebi
pomagam.

Iz kolažnega papirja
izrezujejo in trgajo različne
ploskve za nastali portret.
Predvidijo kam bodo
postavili posamezne barvne
ploskve in šele potem
nadaljujejo z izrezovanjem
oblik, ki jih sprva sestavijo
in šele na koncu zlepijo v
smiselno celoto. Upoštevajo
načela barvne modulacije.

ZAKLJUČNI DEL
1. Dijaki razobesijo lastno delo na razstavo.

Razobesijo nastale izdelke

2. Dijake usmerim v vrednotenje.

na tablo.

- upoštevanje modulacije
- izvedba tehnike kolaž

Oblikujejo kriterije

- izvirnost likovnega motiva

vrednotenja.

(ceni se izvirnost, likovna občutljivost in
nepričakovanost)
3. Z dijaki vrednotim izdelke po oblikovanih

Analizirajo nastale izdelke

kriterijih.

po kriterijih.
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slika 64 dijakinja: Portret. 2012

Dijakinja je glede na kriterije vrednotenja nalogo uspešno rešila. Portret (slika 64)
upodobila izvirno. Volumen je gradila s pomočjo barvne modulacije. Uspešno je rešila
likovno nalogo. Na podlago je lepila večje kose kolažnega papirja ter s tem dosegla
večjo stiliziranost celovite oblike. Kolažna tehnika je izvedena dosledno. Z modulacijo
je dosegla željen učinek.
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slika 65 dijak: Portret. 2012

Dijak je pri grajenju volumna oblike ( slika 65) upošteval barvno modulacijo.
Uporabil je intenzivne in kontrastne barve s katerimi je dosegel ekspresivnost
podobe. Nastala oblika je stilizirana. Dijak je portret izdelal na izviren in zanimiv
način. Od vseh sošolcev je izdelal najbolj poseben in nešablonski portret. Ozadje je
oblikoval iz enega kosa papirja. Likovno tehniko je dosledno in natančno izvedel.
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slika 66 dijakinja: Portret. 2012

Dijakinja je likovno nalogo (slika 66) uspešno rešila. Razvidno je, da je kose
kolažnega papirja premišljeno lepila na podlago. Dijakinja je razumela namen
uporabe barvne modulacije. Uporabila je večje barvne kose papirja, ki jih je v slojih
lepila na podlago in s tem oblikovala stilizirano končno obliko. Likovno tehniko je
dosledno izvedla. Pri izražanju je bila dijakinja samostojna in izvirna.
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slika 67 dijak: Portret. 2012

Dijak pri izdelavi portreta (slika 67) ni dosledno upošteval barvne modulacije, zato
portret ne daje občutka tridimenzionalnosti. Zaradi površno izvedene likovne tehnike
in neupoštevanja napotkov končni izdelek ni prepričljiv. Barvne ploskve, ki jih je lepil
na podlago ne učinkujejo tako kot bi lahko, če bi bil dijak pri izvedbi tehnike bolj
natančen. Dijak je portret vendarle izvirno upodobil.
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slika 68 dijakinja: Portret. 2012

Portret (slika 68) je izdelan z upoštevanjem barvne modulacije. Za gradnjo volumna
oblike je uporabila številne raznobarvne ploskve v toplih in hladnih tonih. Barvne
ploskve v predelu lasišča nakazujejo tudi smer. Tehniko kolaž je dijakinja dobro in
dosledno izvedla. Obrobno risbo je narisala z voščenkami različnih barv in s tem
portretu dala mehkejšo končno obliko. Končni izdelek dokazuje sposobnosti in
izvirnost dijakinje.
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slika 69 dijakinja: Portret. 2012

Dijakinja pri izdelavi portreta (slika 69) ni upoštevala navodil za izvedbo likovne
naloge in barvne modulacije. Lahko bi uporabila še več papirjev toplih in hladnih
barv. Na njenem izdelku barvne ploskve delujejo bolj dekorativno. Volumna oblike
kljub spodbudam ni poskušala upodobiti. Tehnično je likovna naloga dobro izvedena.
Dijakinja je portret upodobila izvirno.
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8. ZAKLJUČEK
V svojem diplomskem delu sem podrobneje raziskovala razvoj portreta v slikarstvu.
Predvsem so me zanimala dela modernih in sodobnih umetnikov, ki razkrivajo duše
portretirancev ter vsebino le teh slikajo na njihove obraze. Tudi jaz sem tekom študija
raziskovala in slikala portrete fantazem preteklosti, ali pa morda sedanjosti, ki so
zasidrane v moji podzavesti in mi ne pustijo, da se jih popolnoma osvobodim.
Slikanje je zame akt očiščenja. V diplomskem delu sem predstavila trinajst svojih del
naslikanih v mešani tehniki, ki so nastala v četrtem letu študija na Pedagoški
fakulteti.
V pedagoškem sklopu diplomske naloge sem združila slikarsko tehniko kolaž z
motivom portreta. Kolažno tehniko sem izbrala zato, da bi dijaki v svojem likovnem
izražanju kar najbolj izkoristili izrazne možnosti, ki jih ta tehnika ponuja (da bi
upodobili čim bilj ekspresivne portrete namišljenih oseb). To nalogo bi nadgradila
tako, da bi dijaki izdelali portret s pomočjo izrezanih obrazov iz revij in časopisov ter
iz posameznih delov sestavili novo neproporcionalno, asimetrično in še bolj
ekspresivno podobo.
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11. SEZNAM PRILOG
LASTNO DELO:
slika 51 Petra Pergar: Portret. 2011, akril na kartonu
slika 52 Petra Pergar: Portret. 2011, mešana tehnika
slika 53 Petra Pergar: Portret. 2011, mešana tehnika
slika 54 Petra Pergar: Portret. 2011, akril na kartonu
slika 55 Petra Pergar: Portret. 2011, akril na kartonu
slika 56 Petra Pergar: Portret. 2011, akril na kartonu
slika 57 Petra Pergar: Portret. 2011, akril na kartonu
slika 58 Petra Pergar: Portret. 2011, akril na kartonu
slika 59 Petra Pergar: Portret. 2011, mešana tehnika
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slika 68 dijakinja: Portret. 2012, kolaž
slika 69 dijakinja: Portret. 2012, kolaž
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