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POVZETEK 

Slovenska umetniška grafika je v času med obema svetovnima vojnama doživljala prvi 

razcvet. Vtirala si je svojo pot med drugimi priljubljenimi likovnimi zvrstmi. V času, v katerem 

je prevladoval ekspresionizem, je nastalo veliko umetnin, ki se uvrščajo med 

najreprezentativnejše dosežke slovenske upodabljajoče umetnosti. Grafika je v obdobju med 

vojnama prinesla nove slogovne rešitve. Slovenski umetniki so se navezovali na različne 

sloge, kot so secesija, kubizem in nova stvarnost v smislu dosledno plastične in ne barvite 

obravnave. Posebno mesto kot grafična tehnika je zavzel lesorez, ki se pri nas pojavi po 

zgledu nemških ekspresionističnih umetnikov. V tej tehniki so umetniki obravnavali razna 

socialna, družbena, religiozna in druga vprašanja, ki jih je postavljal nemiren medvojni čas, v 

katerem se je znašel evropski prostor. V svojem diplomskem delu podrobneje predstavim 

slovensko umetniško grafiko v tem obdobju s pomočjo izbranih umetnikov in njihovih 

značilnih grafičnih del. Umetnost grafike skozi tehniko linoreza sem približala učencem 

sedmega razreda osnovne šole, tako so nastala zanimiva dela za analizo. 

 

Ključne besede: umetniška grafika, lesorez, ekspresionizem, nova stvarnost, socialni 

realizem, medvojni čas 

 

 

ABSTRACT 

Slovene graphic arts experienced its first prosperity in the time between both world wars. It 

paved its way among other popular types of art. In the time, when expressionism prevailed, 

many works of art were created which are ranked among the most representative 

achievements of Slovene fine arts. In the time between the wars graphics brought new 

stylistic solutions. Slovene artists were attached to different styles like secession; the echoes 

of cubism are well seen as well as new reality in the sense of consistently plastic and 

uncolorful treatment. Special place as graphic technique was taken by woodcut, which 

appeared with us following the example of German expressionist artists. In this technique 

the artists dealt with different social, religious and other questions, formed by restless 

wartime in which Europe appeared. 

In my diploma I represent in detail Slovene graphic arts of this time with the help of chosen 

artists and their characteristic graphic works. I approached the art of graphics through the 

technique of linocut to the pupils of seventh grade of primary school. So some interesting 

works of art were created. 

 

Key words: graphic arts, woodcut, expressionism, new reality, social realism, wartime 

  



 
 

KAZALO VSEBINE 

UVOD ...................................................................................................................................................... 1 

KRATEK PREGLED SLOVENSKE ZGODOVINE MED OBEMA VOJNAMA .................................. 2 

KRATEK PREGLED EVROPSKEGA ZGODOVINSKEGA DOGAJANJA MED OBEMA VOJNAMA ..... 3 

UMETNOSTNO DOGAJANJE V EVROPI V ČASU MED OBEMA VOJNAMA ............................... 4 

UMETNOSTNO DOGAJANJE NA SLOVENSKEM V ČASU MED OBEMA VOJNAMA .................... 6 

EKSPESIONIZEM IN KLUB MLADIH ............................................................................... 7 

NOVA STVARNOST .................................................................................................... 11 

REALIZEM ................................................................................................................ 12 

POJAV EKSPRESIONIZMA V NEMČIJI ............................................................................. 14 

GRAFIKA ..................................................................................................................... 17 

GRAFIKA NA SLOVENSKEM ........................................................................................... 21 

IZBRANI GRAFIKI IN NJIHOVO GRAFIČNO DELO V MEDVOJNEM OBDOBJU ................... 25 

Božidar Jakac (1899-1989) ..................................................................................... 25 

France in Tone Kralj ............................................................................................... 30 

France Kralj (1895-1960) ....................................................................................... 32 

Tone Kralj (1900 - 1975) ........................................................................................ 33 

Miha Maleš (1903-1987) ......................................................................................... 37 

Veno Pilon (1896-1970) ......................................................................................... 40 

Franjo Stiplovšek (1898-1963) ................................................................................ 45 

Nande Vidmar (1899-1981) in Drago Vidmar (1901-1982) ......................................... 47 

Maksim Sedej (1909-1974) ..................................................................................... 49 

France Mihelič (1907-1998) .................................................................................... 50 

Jože Gorjup (1907-1932) ........................................................................................ 50 

Avgust Černigoj (1898-1985) .................................................................................. 50 

PEDAGOŠKI DEL .......................................................................................................... 53 

UČNA PRIPRAVA .......................................................................................................... 54 

INTERPRETACIJA GRAFIČNIH DEL UČENCEV .................................................................. 60 

ANALIZA UČNE URE ..................................................................................................... 69 

ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 71 

LITERATURA IN VIRI .................................................................................................... 72 

SLIKOVNI VIRI ............................................................................................................ 77 

 



 
 

KAZALO SLIK 

Slika 1: KARL SCHMIDT-ROTTLUFF, Avtoportret, 1914, lesorez ........................................ 16 

Slika 2: FRANCISCO GOYA, Žalostne slutnje tega, kar se bo zgodilo, 1810, jedkanica ........ 19 

Slika 3: ERNST LUDWIG KIRCHNER, Manifest Brücke, 1906, lesorez ................................. 20 

Slika 4: BOŽIDAR JAKAC, Koncert, 1921, lesorez............................................................. 26 

Slika 5: BOŽIDAR JAKAC, Ilustracija h Gradnikovim Pismom,  1923, lesorez ...................... 29 

Slika 6: TONE KRALJ, Kleopatra, 1921, jedkanica ............................................................ 34 

Slika 7: TONE KRALJ, Slepi, 1921, lesorez ...................................................................... 36 

Slika 8: MIHA MALEŠ, Avtoportret, 1925, lesorez ............................................................ 39 

Slika 9: VENO PILON, Lakota, 1921, jedkanica ................................................................ 42 

Slika 10: VENO PILON, Amour simple, 1921, jedkanica .................................................... 44 

Slika 11: FRANJO STIPLOVŠEK, Mesarska ulica (iz cikla Stari Maribor), 1924, lesorez ......... 46 

Slika 12: DRAGO VIDMAR, Sejalec, 1923, lesorez ............................................................ 48 

Slika 13: MAKSIM SEDEJ, Pred tovarno (Predmestje), 1933, lesorez ................................. 49 

Slika 14: AVGUST ČERNIGOJ, Konstruktivistični portret Srečka Kosovela, 1926, linorez ...... 52 

Slika 15: učenka, 7. razred, »Črka mojega imena«, linorez, 2012 ..................................... 60 

Slika 16: učenka, 7. razred, »Gozdna pravljica«, linorez, 2012 ......................................... 61 

Slika 17: učenka, 7. razred, »Moja črka T«, linorez, 2012 ................................................ 62 

Slika 18: učenka, 7. razred, »Cvetoči T«, linorez, 2012 .................................................... 63 

Slika 19: učenka, 7. razred, »Srčkano«, linorez, 2012 ...................................................... 64 

Slika 20: učenec, 7. razred, »Inicialke«, linorez, 2012 ..................................................... 65 

Slika 21: učenka, 7. razred, »Pomlad«, linorez, 2012 ....................................................... 66 

Slika 22: učenka, 7. razred, »Gugalnica«, linorez, 2012 ................................................... 67 

Slika 23: učenci 7. razreda, skupna dela, linorez, 2012 .................................................... 68 

 

 



1 

UVOD 

Ob pregledu literature lahko trdim, da nobena umetnost prejšnjih stoletij ni bila tako 

raznovrstna, kot je bila umetnost dvajsetega stoletja. V tem stoletju se je pojavila vrsta 

novih smeri, razmišljanj, ustvarjanj, poizkušanj in vprašanj, ki so si jih zastavljali umetniki na 

eni strani in opazovalci na drugi strani. Družba je le stežka razumela in sprejela vedno nove 

in neznane tokove umetnosti, ki so se pojavljali. Mnoge opazovalce moderne umetnosti 

prevzame občutek nelagodja ob pogledu na umetniška dela dvajsetega stoletja, kar pa ni 

presenetljivo, saj umetnost prikazuje subjektivnega čustvenega človeka, na katerega vplivajo 

predmeti in dogodki zunanjega sveta. Ta pa je bil v tem obdobju vse prej kot pozitivno 

naravnan. 

Vloga umetnika v družbi se z drugačnimi družbenimi odnosi, ki jih prinese francoska 

revolucija, spremeni. Umetnost se je osvobodila napotkov tradicionalnih naročnikov cerkve, 

dvora, aristokracije. Umetniki so lahko izražali lastna gledišča in pri tem tvegali, da bodo 

ostali nerazumljeni. Nastajala so vedno večja razhajanja med umetnikom in družbo. 

Ustvarjalci so vedno znova iskali nove oblike likovnega izraza ob poudarjanju lastne 

inventivnosti in nasprotovanju vzorcev iz preteklosti (Zalaznik, 2007, str. 69). Za boljše 

razumevanje celotnega umetnostnega dogajanja sem zato najprej pregledala evropsko 

zgodovino in takratno dogajanje na slovenskem ozemlju. Tako v Evropi kot pri nas je vihralo 

nemirno obdobje polno krivic, na katere so umetniki reagirali.  

Grafiko je mogoče obravnavati z več vidikov. V svoji diplomski nalogi dajem prednost 

predvsem njeni sporočilnosti skozi stoletja. Predstavim razvoj grafike in se ustavim pri 

pomembnejših grafičnih umetnikih. Dürer, Rembrandt in Goya so ključno zaznamovali 

grafično umetnost v preteklosti, kar je vplivalo tudi na grafično umetnost medvojnega časa. 

Grafika je dolgo časa imela nalogo kot prevodna grafika in se je izdelovala v senci slikarstva.  

Po prvi svetovni vojni so napočili novi časi tudi za slovensko likovno umetnost. V nekaj letih 

je Ljubljana doživela ponoven zagon in nov začetek. Po prvi svetovni vojni je pomenilo 

umetnostno gibanje ekspresionizma že izrazito revolucionarno usmeritev. Ekspresionizem je 

bil na ozemlju Nemčije in podonavske monarhije že splošno razširjen in je zavladal kot 

umetniški protest proti vsem oblikam zatiranja svobode. Umetniki so se odpovedovali 

naravnim oblikam in formam. Risbe so deformirali, barvo pa stopnjevali do njenih 

dramatičnih nasprotij. Z izkoriščanjem takih likovnih načinov so izražali duševno in socialno 

krizo. Opirali so se na umetnost plemenskih ljudstev, ki je prikazovala izraz groze in je bila 

nekakšna simbolna predstava človekovih negotovosti. Umetnikova primarna čustva strahu so 

bila izražena v bistvenih plastičnih elementih, ki poudarjajo osnovno značilnost človekovih 

reakcij (Rothko, 2008, str. 177). 

Pomembno vlogo v medvojnem času je imel lesorez. Ta je na nemškem območju v času 

ekspresionizma nadomestil umetniška platna. Njegov razvoj in uporaba sta se razširila tudi 

drugod po Evropi. Pomembno vlogo pa je dobil tudi v slovenski grafični umetnosti. 

»Tam, kjer je slikarstvo dalo najmanj, je grafika pogosto dala največ«. (Šijanec, 1961, str. 

22) Šijanec (1961) pripisuje to večji možnosti izbora in prilagodljivosti svojih tehnik novim 

ciljem in okoliščinam. 
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S pojavom ekspresionizma na Slovenskem se pričenja najplodovitejše obdobje slovenske 

umetniške grafike. Zato se podrobneje ustavim pri predstavitvi vodilnih predstavnikov mlade 

ekspresionistične generacije, katerih prvi umetniški nastopi so dvigali mnogo prahu, 

razburjenja in neodobravanja (Šijanec, 1961, str. 22). 

KRATEK PREGLED SLOVENSKE ZGODOVINE MED OBEMA 

VOJNAMA 

Prva svetovna vojna je trajala med letoma 1914 in 1918 (Svoljšak, 2005, str. 149). Prizadela 

je Slovence kot posameznike in kot narod. Množično umiranje, pomanjkanje, lakota, 

nalezljive bolezni, mobilizacijski pozivi so bili vojni del vsakdanjika (Nećak & Repe, 2003, str. 

30). Zaradi težkih razmer so se v drugi polovici vojne začele vrstiti zahteve po miru, boljši 

oskrbi, socialnih in političnih pravicah, vedno bolj pa je v ospredje začelo prihajati nacionalno 

vprašanje Slovencev. Zahtevam demokratične jugoslovanske države znotraj Avstro–Ogrske je 

zaradi poteka vojaškega in političnega dogajanja sledila opcija združitve jugoslovanskih 

narodov izven Avstro–Ogrske, ki ji je do tedaj pripadalo slovensko ozemlje. Zato je prva 

svetovna vojna prinesla globoke spremembe ne le v mednarodnih odnosih, ampak tudi za 

prihodnost Slovencev kot naroda (Nečak & Repe, 2003, str. 30-34; Svoljšak, 2005, str. 149). 

Slovenci so ob koncu prve svetovne vojne pretrgali državnopravne vezi z Avstro–Ogrsko in se 

leta 1918 priključili začasni državi SHS (Nećak & Repe, 2003, str. 36). Ta se je v kratkem 

času (Perovšek, 2006, str. 200), združila s Kraljevino Srbijo v skupno jugoslovansko državo 

Kraljevino SHS (Srbov, Hrvatov in Slovencev) oziroma Kraljevino Jugoslavijo. S tem je bila 

uresničena dolgoletna jugoslovanska ideja in želja številnih jugoslovanskih izobražencev o 

združitvi Južnih Slovanov (Mikuž, 1979, str. 598; Perovšek, 2006, str. 200). Ne glede na 

način združitve in kasnejše nezadovoljstvo s Kraljevino SHS so Slovenci sprejeli združitev kot 

nujen ščit pred germanskim in romanskim pritiskom (Nećak & Repe, 2003, str. 38). »Slovenci 

so bili postavljeni pred novo stvarnost« pravita Nećak in Repe, saj je bilo prebivalstvo 

razdeljeno v štiri države z različnimi političnimi sistemi, ki so imeli v osnovi avtoritarno 

izhodišče in so bili v nacionalnem smislu Slovencem nenaklonjeni (Nećak & Repe, 2003, str. 

46). Slovenci so ob koncu prve svetovne vojne doživljali hude socialne in nacionalne nemire. 

Mejno vprašanje je bilo za Slovence rešeno zelo neugodno. Veliko slovenskega ozemlja in 

prebivalcev je pripadalo Italiji. V prvih letih po vojni smo z Rapalsko mirovno pogodbo (12. 

november 1920) ostali brez Trsta, ki je predstavljal najmočnejši industrijski center 

slovenskega gospodarstva in izhod na morje (Nećak & Repe, 2003, str. 46; Prunk, 1980, str. 

7233), s Koroškim plebiscitom (10. oktobra 1920) pa še deželo svojega začetka – Koroško 

(Perovšek, 2006, str. 203). Nemiri so prav tako zaznamovali določitev Vzhodne meje na 

prekmurskem delu ozemlja (Nećak & Repe, 2003, str. 45). 

Tudi »v novi državi so se takoj pokazala nacionalna in socialna nasprotja« (Prunk & Božič, 

1980, str. 7320). Na splošno velja, da je bilo ozračje v Kraljevini Jugoslaviji ves čas njenega 

obstoja napeto. Spremljali so jo ostri politični konflikti, notranja kriza in ekonomska depresija 

(Perovšek, 2006, str. 206). Družbeni standard v Kraljevini SHS je bil nizek (Nećak & Repe, 
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2003, str. 88). Z izjemo malega slovenskega dela je bila družbena struktura v Jugoslaviji zelo 

zaostala, večina prebivalstva se je ukvarjala s kmetijstvom, kar ni omogočalo hitrejšega 

gospodarskega in kulturnega razvoja (Prunk, 1980, str. 7320). Sprememba državnega okvira 

je Sloveniji iz »vzdrževanega« dela Avstro–Ogrske monarhije prinesla drugačen gospodarski 

prostor. Zelo hitro se je spremenila v najrazvitejši del jugoslovanske države. V medvojnem 

času so si izborili neke vrste neformalno avtonomijo, ki se je obdržala v šolstvu, ustanovitvi 

univerze (1919) in vrsti drugih izobraževalnih in kulturnih ustanov: Narodne galerije (1918), 

Ljubljanske filharmonije, vrste muzejev, knjižnic, Akademije znanosti in umetnosti (1938), 

radia (1928) (Nećak & Repe, 2003, str. 88). Jugoslovanska javnost tako večinoma ni opazila 

naglega kulturnega napredka, ki ga je doživljal slovenski del države (Vodopivec, 2007, str. 

206). 

KRATEK PREGLED EVROPSKEGA ZGODOVINSKEGA DOGAJANJA 

MED OBEMA VOJNAMA 

Tudi drugod po Evropi je po končani prvi svetovni vojni človeštvo pričakovalo, da se kaj 

takega ne bo nikoli več ponovilo. Želeli so si svet miru in oblikovati boljše življenjske odnose 

(Prunk & Božič, 1980, str. 7229). Mir, ki je zavladal v svetu, je pripomogel k novim 

znanstvenim in tehničnim odkritjem, razvoju ekonomije, novim smerem v filozofiji in 

psihologiji Sigmunda Freuda, velikim odkritjem fizika Alberta Einsteina. Na vseh področjih se 

je kazal očiten napredek (Nećak & Repe, 2003, str. 47). »Temelj gospodarskega razvoja so 

bile nove tehnične in tehnološke iznajdbe in njihova široka uporaba« (Prunk & Božič, 1980, 

str. 7252). Po drugi strani pa obdobje med vojnama zaznamuje gospodarska in politična 

razdvojenost, ki je stalno kalila družbene odnose v posameznih državah in odnose med 

državami (Prunk & Božič, 1980, str. 7229). Poskus gospodarskega razcveta sta onemogočili 

dve gospodarski krizi. Prva se je pojavila takoj po prvi svetovni vojni, druga pa 25. oktobra 

1929, ki je izbruhnila v Združenih državah Amerike. Ta je imela svoj izvor v bančnem polomu 

na Wall Streetu in se je nato razširila po vsem kapitalističnem svetu (Nećak & Repe, 2003, 

str. 66). V državah, ki so se spopadale z izredno slabim finančnim in gospodarskim 

položajem, so prišli na oblast t.i. veliki voditelji, ki so s populističnimi nastopi obljubljali 

gospodarsko stabilnost. »Fašizem je otrok gospodarske krize, praviloma se fašizem in 

nacizem nista ukoreninila v državah s trdno demokratično ureditvijo« (Nećak & Repe, 2003, 

str. 55). Tako sta Benito Mussolini in Adolf Hitler začela širiti nacistične in fašistične 

ideologije. V Rusiji pa je Stalin začel graditi kult osebnosti, ki je poveličeval njegov vpliv, 

vsako besedo in potrjeval njegovo vlogo v zgodovini ruskega komunizma. S tem je Stalin 

preprečil tudi sleherno ustvarjalno in svobodno miselnost in tako začel eno temačnejših 

obdobij v zgodovini socializma in človeštva nasploh – stalinizem (Nećak & Repe, 2003, str. 

53). Rast in združevanje nacifašističnih sil in različni interesi so vodili v novo najstrašnejšo 

vojno, ki jo je začel Hitler z napadom na Poljsko leta 1939 (Prunk & Božič, 1980, str. 7521). 
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UMETNOSTNO DOGAJANJE V EVROPI V ČASU MED OBEMA 

VOJNAMA 

Prva avantgardna gibanja so se začela pojavljati že nekaj let pred prvo svetovno vojno. V 

prvih letih dvajsetega stoletja so se uresničevale pogosto kratkotrajne eksperimentalne 

umetniške skupine. Uveljavilo se je novo razumevanje umetnika, njegovega dela in vloge 

umetnosti v družbi. Umetniška središča novih idej so bila Pariz, Berlin in Dresden. Na splošno 

je za vse predstavnike različnih teženj, smeri in gibanj, ki so se pojavili že pred prvo 

svetovno vojno, skupno, da so razvili novo slikovno govorico z abstrakcijo (Annoscia & 

Biscione & ostali, 2010, str. 568). V likovni umetnosti se je razvilo revolucionarno gibanje, ki 

je sledilo splošni smeri v znanosti in drugih umetnostih. Odprlo je nove poti v prvinskost. Na 

evropske umetnike je močno vplivalo srečanje z eksotičnimi umetninami Afrike, Indije, 

Kitajske, Azije, po katerih so povzemali reduciranje izraza na bistvene osnovne strukture in 

jih začeli posnemati (Prunk & Božič, 1980, str. 7411). Raziskovali so izrazne možnosti 

materialov in umetniških tehnik, ki še niso bili uporabljeni v ustvarjalnem procesu. Na podlagi 

zavračanja vsega predmetnega so prikazovali svet podzavestnega in sanjskega (Prunk & 

Božič, 1980, str. 7412). Želeli so spodbuditi gledalca, da opusti običajni način gledanja 

umetnine in se z odprtimi očmi sooči z nenehno spreminjajočo se resničnostjo (Annoscia & 

Biscione & ostali, 2010, str. 568). S tem pa se je odnos med umetnikom in družbo vedno bolj 

oddaljeval. Množice niso razumele, zakaj so umetniki prihajali do tako nenavadnih rezultatov 

(Prunk & Božič, 1980, str. 7413). Avantgarda se je zato združevala v skupine in z manifesti 

ter programskimi izjavami sporočala svoje poglede na cilje umetniškega dela (Annoscia & 

Biscione & ostali, 2010, str. 568).  

Poleg ekspresionizma, ki spada med prva avantgardna gibanja in ga bom podrobneje 

predstavila nekoliko kasneje, so med avantgardne smeri, ki so nastale med letoma 1905 in 

1916, spadali tudi: fauvizem, kubizem, futurizem, neoplasticizem, orfizem, suprematizem, 

konstruktivizem, dadaizem. Neoplasticizem je predstavljal umetnost Pieta Mondriana in 

zaznamoval nekakšen zaključek prvega obdobja (obdobje do konca prve svetovne vojne) 

zgodovinskih avantgard dvajsetega stoletja (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 568, 

594). 

»Na modernistična umetniška gibanja iz let med obema vojnama včasih letijo obtožbe, da so 

zanemarili vlogo umetnosti kot vzgojnega sredstva, njeno prastaro dolžnost, da poučuje. 

Kubizem, abstrakcija in celo ekspresionizem so se na videz zanimali le za slog, torej bolj za 

»kako« kot pa za »kaj« /.../« (Lynton, 1994, str. 153-154). 

Z izbruhom prve svetovne vojne se je pojavilo gibanje, ki je v osnovi zavračalo kakršno koli 

obliko kulture ter umetniškega ustvarjanja in tudi vsako povezano organsko in razumsko 

komunikacijo (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 591). Leta 1916 se je v Zürichu začela 

zbirati skupina umetnikov, ki je zagovarjala nesmiselno nihilistično umetnost. Obsojali so 

meščanske vrednote in vero v tehnološki napredek (Davies & ostali, 2007, str. 984). 

Poimenovali so se z izrazom preproste otroške govorice »dada« (Lynton, 1994, str. 124). 

Lynton (1994, str. 125) opisuje, da je dadaizem prinesla vojna in je silila ljudi, naj sprejmejo 

najgrozljivejše dogodke kot nekaj, kar od njih zahteva domoljubje, ali pa naj dogodke 



5 

obsodijo kot dokaz, da je bil ves napredek – tehnološki, vzgojni in politični – samo 

navidezen. Umetnost dadaizma je imela drugotni pomen, postalo je mednarodno gibanje z 

izzivalno sporočilnostjo (Lynton, 1994, str. 129). Med prvimi in najizzivalnejšimi je bil Marcel 

Duchamp, ki je razstavljal tako po Evropi kot v Ameriki (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, 

str. 591). V gibanju so med drugimi sodelovali Hans Arp, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck, 

Francis Picabia, v Nemčiji pa se je dadaizem razširil preko Georga Grosza, Otta Dixa, Raoula 

Hausmanna in Johna Heartfielda. »Za nemško vejo dadaizma je bila značilna izrazita 

polemičnost« (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 592). S kolaži in fotomontažami so 

silovito razgaljali tedanjo družbo ter prikazovali krivičnost in pohlep, ki meji na gnus nad 

človeštvom. Ta veja je po vojni pridobila nov domet sporočilnosti, s tem pa nov razpon 

nalog, piše Lynton (1994, str. 141). Na umetnost med vojnama je imela največji vpliv vojna 

sama, pomembno vlogo pri oblikovanju povojne umetnosti pa so odigrali tudi znanost in 

tehnološki napredek ter racionalizem (Davies & ostali, 2007, str. 983). 

Ruski konstruktivisti in nemška Nova stvarnost so zagovarjali, da mora umetnik posegati v 

družbo. Njihovo mnenje je, da je mogoče ustvariti nov, boljši svet s sodelovanjem med 

umetnostjo, industrijo in obrtjo (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 598). Obsodili so 

ekspresionizem kot nacionalističen in romantičen pojav brez pomena za povojni svet (Lynton, 

1994, str. 134). Značilen primer je George Grosz, ki z »ostro karikirano risbo napade bedo 

svoje dobe in biča z vsemi sredstvi, ki mu jih je ponujala moderna umetnost« (Prunk & 

Božič, 1980, str. 7234). Tudi umetnost ostalih prikazuje brutalnost, demonstvo, zlorabe in 

kritizirajo družbo ter vodilne osebe. 

Kot neposredni naslednik dadaizma se je v obdobju med obema vojnama pojavil 

nadrealizem. Ta je prevzel nekatera temeljna načela predhodne ustvarjalnosti dadaizma. 

»Mednje sodi zlasti pojmovanje neomejene svobode in popolne medsebojne prepletenosti 

umetnosti in življenja« (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 607). Dadaistični nihilistični 

naravnanosti je vdihnil bolj pozitivno in konstruktivno noto. Uradno je gibanje nastalo leta 

1924 v Parizu (Davies & ostali, 2007, str. 1034). Začetni predstavniki so bili Nemec Max 

Ernst, Francoz André Masson in Španec Joan Miró, ki so se dogovorili za skupne smernice 

umetniškega ustvarjanja. Vsak izmed umetnikov je imel svojo predstavo o nadrealizmu, 

vendar je v delih vseh slikarjev opazen vpliv Freudovih psihoanalitičnih teorij, ki zagovarjajo 

nezavedne procese psihe in pomembnost sanj. Od leta 1929 jim je sledil tudi ekscentrični 

slikar sanjskih videnj Salvador Dalí (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 609). V tridesetih 

letih je postal nadrealizem mednarodni pojav, katerega razstave se vrstijo po celem svetu 

(Lynton, 1994, str. 171). Ob koncu tridesetih let je zaživel tudi v Ameriki (Annoscia & 

Biscione & ostali, 2010, str. 609). 

Pomembnejša posledica vojne je za umetnost bilo dejstvo, da se je središče umetniške 

dejavnosti iz Francije in Nemčije začelo premikati v ZDA in Švico (Nećak & Repe, 2003, str. 

48). Z dotokom evropskih emigrantov v tridesetih letih je New York postopoma izpodrinil 

Pariz kot središče moderne umetnosti (Lynton, 1994, str. 169). 

V umetnost pa se je v času med obema vojnama začela vmešavati tudi politika. Propagandno 

umetnost, je politična oblast, zlasti diktatorska, izrabljala za dosego svojih ciljev. Umetniška 

dejavnost je bila v številnih evropskih deželah pod zaščito in nadzorom države. Tako so bili 

umetniki primorani, da so manj eksperimentirali in tako uporabljali le ustaljene vzorce in se 
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ukvarjali z manj problematičnimi temami. Kjer je umetnost potrebovala uradni pečat, sta 

prevladovala klasicizem ali veristična tradicija 19. stoletja. Politično–propagandna umetnost 

je bila značilna predvsem v nacistični Nemčiji, sovjetski Rusiji in fašistični Italiji (Annoscia & 

Biscione & ostali, 2010, str. 616-619). V Rusiji so socialistični realizem razglasili za edini 

dovoljeni slog, opisuje Lynton (1994, str. 151). In zagovarjali, da mora umetnost služiti 

politiki (Nećak & Repe, 2003, str. 48). Umetniki so upodabljali junake revolucij in poudarjali 

vsebino nove družbe, zasnovane na solidarnosti delavcev. Tako so se ponavljale vedno iste 

teme poveličevanja kmečkega življenja s prikazovanjem kmečke idile, delovnega, posiljeno 

srečnega človeka, ali hvaljenje vojakov in njihovih poveljnikov (Annoscia & Biscione & ostali, 

2010, str. 618). 

UMETNOSTNO DOGAJANJE NA SLOVENSKEM V ČASU MED 

OBEMA VOJNAMA 

Slovenska umetnost je šele v začetku 20. stoletja, z impresionizmom, doživela umetniški 

prelom iz realizma v nove oblike ustvarjalnosti, v katerih so prepoznali izraz prerojene 

ustvarjalne moči, razkrite skozi poudarjeno individualno izpoved. Impresionista Grohar in 

Jakopič veljata za predhodnika in utemeljitelja slovenske moderne likovne umetnosti, ki 

zavzame jedro ustvarjalnosti 20. stoletja (Komelj, 1997a, str. 9-10). 

Slovenski umetnosti so kritiki vselej pripisovali zapoznelo sprejemanje v Evropi že preseženih 

umetniških smeri. Zamudništvo so kljub priznavanju kvalitete pripisovali impresionistom, prav 

tako pa ima te značilnosti v primerjavi z evropskim dogajanjem tudi ekspresionizem, ki se na 

slovenskem ozemlju pojavi šele po prvi svetovni vojni (Komelj, 1997a, str. 9). Poleg 

zapoznelosti pa so si kritiki ves čas 20. stoletja zastavljali vprašanja o tem, koliko je 

umetnost samosvoja in koliko le importiran refleks iz tujine. Milček Komelj na to odgovarja, 

da je bila slovenska umetnost 20. stoletja kot izraz pristnih doživljanj njenih ustvarjalcev 

vsekakor avtentična. Govorila je skozi svoje predstavnike o njih samih. Stili pa so bili na 

Slovenskem vselej prilagojeni oziroma »uvoženi«, s tem se je slovenska umetnost 

vzpostavljala kot del evropske (Komelj, 1997a, str. 20). 

Generacije slovenskih umetnikov so se glede na njihove ustvarjalne ideje in kot je bilo 

značilno za moderne umetnike po svetu, razporedile po klubih oziroma društvih, skupinah, 

kot so: Klub mladih, kasneje Slovensko umetniško društvo, Četrta generacija, Neodvisni, 

Slovenski lik. V času, polnem duhovne zavzetosti, je bilo najizrazitejše slikarstvo, ob njem 

dobi veljavo tudi kiparska umetnost, znamenit je razcvet umetniške grafike. Vidna je 

sorodnost med umetniki različnih zvrsti, predvsem med likovno umetnostjo in literaturo, 

opazni so celo poskusi celostnih umetnin (Komelj, 1998, 264). 

Ekspresionizem je sicer nastal že pred vojno v Nemčiji, prva svetovna vojna pa je pomenila v 

nemški umetnosti sprostitev napetosti, ki je vladala v dramatični nemški umetnosti. Za 

slovensko likovno umetnost pa vojna pomeni zunanji mejnik med impresionistično 

preteklostjo in novim, ekspresionističnim prerodom (Komelj, 1979, str. 40). 
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EKSPESIONIZEM IN KLUB MLADIH 

»Neposredni predhodnik ekspresionistov je bil Fran Tratnik, ki je v slovensko umetnost prvi 

vpeljal risbo kot samostojno izrazno sredstvo in njeno realistično ali secesijsko obarvano 

osnovo ekspresivno prirejal za izražanje človeškega trpljenja in hrepenenja.« (Komelj, 1997a, 

str. 13) Cevc (1967, str. 179) ga poimenuje kot našega prvega ekspresionista, ki prikazuje 

ponižujočega človeka. Ker je Tratnik edini ekspresionist v obdobju pred vojno, o 

ekspresionističnem obdobju v zgodovini slovenske likovne umetnosti govorimo šele v času po 

njej, z nastopom nove generacije likovnih umetnikov. »Prva svetovna vojna, ki je v Evropi 

zaključila prvo, revolucionarno obdobje modernega slikarstva /.../ je tako pomenila v 

zgodovini slovenskega slikarstva v glavnem šele začetek protiimpresionističnih, predvsem v 

duhovno vsebino usmerjenih teženj.« (Komelj, 1979, str. 40) 

Izraz ekspresionizem je še danes razmeroma neenoten, pojmovati ga je mogoče ožje 

(vsebinsko) ali širše (formalno). V primerjavi z nemškim ekspresionizmom se likovna 

umetnost slovenskega izkazuje v smislu svojega širšega pomena, torej v vsebinskem smislu. 

»V slovenskem ekspresionizmu namreč prvič ni mogoče zanemariti vloge simboličnega 

načina vsebinskega izraza, drugič pa ne njegove stilne neenotnosti.« (Komelj, 1979, str. 10) 

Pod zgodovinsko pojmovanim slovenskim ekspresionizmom razumemo duhovno usmerjeno 

umetnost dvajsetih let. To je povojna umetnost, ki je izrazito poudarjala vsebinski izraz ter 

zato preoblikovala realni videz motiva, ne glede na njen neposreden ali simboličen ustvarjalni 

princip in ne glede na formalne značilnosti, ideološke osnove ter motiviko oziroma vsebino 

motivov (Komelj, 1979, str. 10). 

Glavni namen duhovno usmerjenega dela ekspresionizma v slovenskem slikarstvu je bil 

izpovedovanje idej, kar zahteva intelektualističen pristop do samega slikarstva. »Zato je 

mogoče reči, da je bil najradikalnejši del slovenskega ekspresionizma utemeljen 

intelektualno; pri tem je segal v iracionalna področja usodnosti in človeške psihologije, ki bi 

jih tipično nemški ekspresionizem izrazil na mnogo bolj prvinski, neposreden način.« (Komelj, 

1979, str. 14) 

Osrednja značilnost začetkov slovenskega ekspresionizma je povezava »primitivističnega« 

deformiranja in secesijskih stilizacij, obenem in predvsem kasneje pa tudi soglasje 

»primitivističnih« stilizacij ter (post) kubistične geometriziranosti v okviru tendenc po telesni 

plastičnosti. Zaradi kratkega osrednjega in najizrazitejšega obdobja slovenskega 

ekspresionizma sta bili njegova začetna in pozna stopnja enakovreden sestavni del celote 

(Komelj, 1979, str. 14). 

»Tako pomeni čas med leti 1919/20 in 1921 obdobje začetkov slovenskega ekspresionizma.« 

(Komelj, 1979, str. 41) Umetniki so bili do tedaj še dokaj nerazgledani. V svojih začetkih so 

izhajali zlasti iz tradicionalnega realizma in impresionizma. V tem času pa so se začeli 

navezovati na variante findesieclovske (brata Kralj, Jakac, Maleš) oziroma nemške 

ekspresionistične usmeritve (Pilon, brata Vidmar) ali pa so povezovali vplive obeh izhodišč 

(France Kralj, deloma Jakac) (Komelj, 1979, str. 41). 

Slovenski ekspresionisti, posebej glavni predstavniki Tone Kralj in Božidar Jakac ter France 

Kralj in Veno Pilon, so razmišljali o človekovem položaju v svetu, posebej o slovenskem po 
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prvi svetovni vojni (Komelj, 1997a, str. 14). Črpali so iz moralne zgroženosti in 

protimaterialističnih idej, zazrti v bolečino in razglašanje novega, v duhu prerojenega časa 

(Durjava, 1986, str. 64). Reagirali so na doživljanje odtujenosti in tesnobe v velemestih, 

zlasti na Dunaju in v Pragi, kjer so študirali. V portretih so se poglabljali v psihološko 

razsežnost. V religioznih in tudi drugih delih so izpričevali težnjo po duhovnosti, ki jo izkazuje 

celotno ustvarjalno gibanje na vseh umetnostnih področjih. Ponovno in še intenzivneje kot 

pri impresionistih je prihajalo do povezav med umetniki in celo ustvarjalnih prežemanj ter 

sodelovanj med drugimi umetniškimi zvrstmi (Komelj, 1997a, str. 14). 

Ekspresionizem je istočasno zajel tudi povojno mlado literarno umetnost; ta se je še v večji 

meri usmerila v človekov duhovni svet kot slikarstvo. Zanimala se je tudi za katoliško 

literaturo, ki je hotela poduhovljati realnost in izražati notranji svet. Tako se je izoblikoval 

napačen nazor, da je ekspresionizem katoliška umetnost, oziroma da je religiozni pogled na 

svet rodil ekspresionistično umetnost (Komelj, 1979, str. 8). 

V povezavi z melodičnostjo secesijskih linij in ob ustrezni motiviki ter čustvenih spodbudah 

lahko ekspresionizmu pripišemo značilnost lirizma. Ta je označeval zlasti čustveno sproščeno 

grafiko Božidarja Jakca, značilen pa je bil tudi za umetnost Miha Maleša. V bolj zadržani obliki 

se je kazal pri grafikah in risbah Franceta in Toneta Kralja. Lirizem pa je najizraziteje prihajal 

do izraza v povezavi z lirično poezijo (Komelj, 1979, str. 15). 

Naslednja faza je že nakazovala težnje po plastični slikarski obravnavi in s tem pot v 

naslednje obdobje slikarskega razvoja kakor tudi nekatere povezave s kubizmom. Pomenila 

je sicer vrh in ustvarila nekatera najznačilnejša ekspresionistična dela, vendar je hkrati takoj 

že postala prehodna. Ta faza je med leti 1922 in 1923. V tem času je nastala večina 

najznačilnejših in najbolj tipičnih del slovenskega ekspresionizma, tako z vsebinskega kot 

oblikovnega vidika. To je bil čas, ko so se srečevale prav vse oblikovne možnosti slovenskega 

ekspresionizma. Prve so bile odmev njegove zgodnejše stopnje, druge pa so že 

napovedovale novo obdobje. Najizrazitejša dela so se vsebinsko nekajkrat povezala tudi z 

značilnimi izraznimi lastnostmi nemškega ekspresionizma. Njihov neposredni vsebinski izraz, 

povezan z ustreznimi motivi, se je nekajkrat zaostril celo do dramatičnega učinka. »Pri 

najznačilnejših delih tega tipa (mednje sodijo Pilonov portret Marija Kogoja, Nevihta Toneta 

Kralja, Jakčevi grafiki V Kavarni I in II itd.) povezanost s findesieclovsko umetnostjo tako ni 

več toliko značilna, /.../« V primerjavi z dekorativnostjo in simboličnim izražanjem miselne ali 

čustvene vsebine prejšnjega obdobja ta neposredneje in intenzivneje obvladuje izraženo 

čustvo (Komelj, 1979, str. 41). 

Pri pionirjih slovenskega ekspresionizma je čas med leti 1924 in 1928 ponazarjal fazo 

upadanja ekspresionističnih teženj. Kaže na postopno preorientacijo v bolj realistično (Jakac) 

ali modernejšo, navzven usmerjeno umetnost (Pilon). Značilen je tudi prehod pretežno 

religiozne usmeritve bratov Kralj v motiviko konkretnega življenja. Med vzroke nove motivike 

in novih interesov lahko štejemo tudi to, da so umetniki obiskovali druga mesta in se na ta 

način izobraževali. Tako sredino tega obdobja označujejo Jakčeva potovanja, ki umetniku 

narekujejo nov, realističen umetniški izraz, Pilonov prvi obisk Pariza in pri Kraljih ukinitev 

dotedanjih formalnih značilnosti in vsaj začasno zavzemanje za novo stvarnost. »Poleg tega 

pa je treba v tem času opozoriti na novo stopnjo Maleševega socialno občutenega 

ekspresionizma (litografije) ter omeniti vsaj še Stiplovška, Čarga in Gorjupa, ki so vsaj 
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deloma vzporedno z umetnostjo bratov Kralj ohranjali ekspresionistične tendence še vse do 

konca desetletja.« (Komelj 1979, str. 41) Njihovo delo je bilo kombinirano tudi z drugačnimi 

usmeritvami, kar je za podobo slovenskega ekspresionizma pomenilo samo nebistveno, 

četudi kvalitetno dopolnitev (Komelj, 1979). 

Izmed pionirjev ekspresionistične usmeritve sta v času 1924 in 1928 skupaj z naštetimi 

ustvarjalci vztrajala predvsem brata Kralj. V tem času sta se tudi ta dva bolj ali manj 

dokončno oddaljila od svojega začetnega obdobja. Svojo z začetka radikalno izraženo težnjo 

po ponotranjenosti sta povezala s težnjami, ki so omogočale bolj ali manj dosleden prehod v 

novo stvarnost (Komelj, 1979, str. 41-42). 

Ekspresionistične težnje so bile od leta 1928 v slovenski umetnosti pred drugo svetovno 

vojno še vedno prisotne. Z vidika načelne usmeritve v motiviko iz vsakdanjega, konkretnega 

življenja jo lahko imenujemo z izrazom Nova stvarnost, ki je bila vsebinsko in formalno 

večkrat še tesno povezana z dotedanjim ekspresionizmom. V tem obdobju so 

ekspresionistično ustvarjali mlajši socialnokritični slikarji (Sedej, Mihelič, Pandur), vendar te 

tendence niso več pomenile vodilne časovne usmeritve. Njihova umetnost je sicer bila zaradi 

sorodnih oblikovnih izhodišč blizu ekspresionistični umetnosti Frana Tratnika ali Vena Pilona, 

vendar pa ni bila neposredno povezana z obdobjem po prvi svetovni vojni (Komelj, 1979, str. 

42). 

Značilen je bil nastanek umetnostnega združenja ekspresionistov, Kluba mladih. Ta je bil 

neformalno ustanovljen leta 1921 kot izraz umetniškega razmaha mlade slovenske 

ustvarjalne generacije več področij po prvi svetovni vojni. »Zamisel o njem se je porodila že 

jeseni 1920 med prireditvami t.i. »novomeške pomladi« kjer so bili navzoči njegovi poznejši 

ustanovitelji: književnika Josip Vidmar in Anton Podbevšek ter skladatelj Marij Kogoj.« Klub 

je izdal dve številki revije Trije labodje. Zaradi nesoglasij je klub kmalu razpadel. Njegovo 

izročilo je prevzel France Kralj, ki je sodeloval že pri Treh labodih, ter spomladi 1921 

ustanovil Klub mladih oblikujočih umetnikov, kratko imenovan Klub mladih (Komelj, 2005, 

str. 269). 

Namen kluba je bil, da združi večino pripadnikov ekspresionistične likovne generacije in 

uveljavi njeno umetnost v svetu, dodaja Komelj (2005). Ime kluba je postalo sinonim za 

ekspresionistično umetnost, saj je v njem sodelovala večina Kraljevih umetniških vrstnikov, ki 

so se oddaljili od realizma in impresionizma. Predstavniki Kluba mladih so črpali iz 

modernističnih pridobitev od secesije dalje; secesijo so približali abstrakciji (France Kralj), 

močna izrazna nota je temeljila na nemškem ekspresionizmu, po katerem so se zgledovali. 

Vključevali so tudi prvine ljudske ustvarjalnosti (Tone Kralj, brata Nande in Drago Vidmar), 

formalno in barvno simboliko v duhu nove stvarnosti (Veno Pilon) ter odmeve futurizma 

(Ivan Čargo, Lojze Špacapan). »Posebno poglavje je pomembna vloga teh umetnikov za 

razvoj slovenske umetniške grafike, katere pionir je bil Božidar Jakac.« (Komelj, 2005, str. 

269) 

Poudarjali so duhovni, mistično religiozni ali eksistencialno psihološki izraz (Komelj, 2005, str. 

269), kar opisuje tudi Stele-Možina (1978, str. 31), saj pravi, da grafike in slike teh 

umetnikov vsebujejo moralna in socialna vprašanja, kar dokazujejo motivi, ki na edinstven 

način združujejo družbeno in versko. V začetku leta 1926 se je Klub mladih preimenoval v 
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Slovensko umetniško društvo in tako potrdil, da je pretrgal s preteklo umetnostno zablodo. V 

skladu z umetnostnim razvojem je zajemal predvsem umetnost nove stvarnosti, v katero se 

je v tem času spreobrnil ekspresionizem (Durjava, 1986, str. 65). 

Ekspresionizem vodilnih predstavnikov ni trajal pri vseh enako dolgo, zato zgornje meje ni 

mogoče ostro določiti. Najdlje je ostal značilen za brata Kralj, pri ostalih pionirjih pa je po 

naglem zagonu tudi naglo izzvenel. Glede na umetnost bratov Kralj, ki sta bila vodilna 

slovenska ekspresionista, je najprimerneje postaviti zaključno mejo slovenskega 

ekspresionizma kot temeljne časovne usmeritve v čas okrog leta 1928. Ta letnica se določi 

tudi zato, ker je v tem letu javno nastopila nova, četrta generacija slovenskih umetnikov. Ta 

je skupaj z umetniško pomembnejšimi Neodvisnimi, ki so ji sledili po letu 1936, postala 

nosilec protiekspresionističnih razvojnih teženj in je bila usmerjena popolnoma drugače kot 

pa ekspresionisti (Komelj, 1979, str. 40). 

V prvi monografiji bratov Vidmar iz leta 1930, v kateri med reprodukcijami ne zasledimo niti 

enega ekspresionističnega dela, je zapisana naslednja izjava enega izmed slikarjev: 

»Ekspresionizem so importirali k nam deset let po rojstvu iz tujine. Seveda je že izginil z 

vsemi duševnimi blodnjami vred. Ekspresionizem je zavrgel naturne forme in je upodabljal 

telesa, ki niso bila več človeku podobna. Ekspresionizem kot pokret pri nas je mrtev in umira 

povsod, kjer je še.« (Durjava, 1986, str. 64) 

Obdobje ekspresionizma je bilo v slovenski likovni umetnosti kratkotrajno, toda v primerjavi s 

preteklim (impresionističnim) kot tudi z naslednjim obdobjem (novo stvarnostjo in 

realizmom) zelo zapleteno in heterogeno. Predstavniki impresionistov, Nove stvarnosti, 

Četrte generacije in Neodvisni so bili med seboj mnogo bolj sorodni kakor pa ekspresionisti, 

saj so izhajali iz skupnih oblikovnih izhodišč in so bili usmerjeni v zunanjo podobo sveta in ne 

v prodornost duha kakor ekspresionisti (Komelj, 1979, str. 13). 

Avantgardna umetnost je bila razumljena kot sintetična, prostorska in dinamična relacija z 

življenjem, v katerem mora premagati prostor, zato stremi k temu, da bi se izrazila v tretji 

dimenziji in da bi prostoru vdihnila »novo«, »avantgardno« življenje. Izoblikovalo se je 

prepričanje, da so slovenska avantgardna gibanja v primerjavi z evropskimi zavrta, 

izjalovljena ali »blokirana«. Poleg tega pa ni imela niti prave publike, saj v času nastanka in 

njenega razvijanja ni bila sprejeta. Značilnost slovenske avantgarde je tudi ta, da pojavi med 

seboj niso bili povezani, med njimi ni bilo organskih vzročno–posledičnih ustvarjalnih in 

ideoloških prepletanj. Avantgardisti niso imeli jasno postavljenih izhodiščnih predpostavk, ki 

so se v drugih zgodovinskih avantgardah izražale v številnih manifestacijah. Avantgardo so 

na slovenskem uporabljali tudi kot odskočno desko za agitiranje v politični sferi, umetnost so 

razumeli kot sredstvo razrednega boja in ne kot čisti estetski fenomen. Slovenska avantgarda 

se kaže predvsem v literaturi in likovnosti. V likovnosti jo najdemo v delih Avgusta Černigoja 

in Ferda Delaka. Černigoj je dobival spodbude za avantgardno organiziranost od dejavnosti 

italijanskih futuristov in se mu je tako posrečilo ustvariti prvi formalno konstituirani model 

zgodovinske avantgarde na Slovenskem (Poniž, 1998, str. 23-31). 

Avgust Černigoj je med Slovenci širil novo obliko moderne umetnosti. Obiskoval je šolo 

Bauhaus, ki je vzpodbujala avantgardne smeri. Černigoj velja za utemeljitelja konstruktivizma 

med Slovenci. Izhajal je iz ekspresionizma, nato pa se je oprijel revolucionarnejših likovnih 
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idej, ki jih je spoznal v tujini in širil pri nas. Vendar njegova umetnost v Ljubljani ni bila 

sprejeta, zaradi konstruktivistične razstave, ki jo je organiziral, je bil leta 1925 izgnan, zato je 

svojo umetnost razvijal in širil dalje v Trstu. Konstruktivistični stil pa je postal temelj 

Kosovelovih pesmi (Dolenc, 2005, str. 307). 

NOVA STVARNOST 

»Sredi dvajsetih let se je ekspresionistični vihar v slovenski likovni umetnosti pomiril.« 

(Durjava, 1986, str. 63) Za novo stanje se je v likovni kritiki pojavil slogovni termin nova 

stvarnost. Umetnostnozgodovinska stroka je ta nenaden preobrat znanstveno utemeljila s t.i. 

notranjim vzrokom preobrata. Ta izhaja iz cikličnega razvoja slovenske moderne umetnosti, v 

katerem dobi vsaka slogovna usmeritev po določenem času svoj proti pol. Tako naj bi bilo v 

primeru akademskega realizma in impresionizma, impresionizma in ekspresionizma in tudi 

novostvarnostna antiteza naj bi bila zato ekspresionizmu sama po sebi umevna (Durjava, 

1986). Durjava (1986) navaja zanimivo Steletovo formulacijo za slovensko novo stvarnost: 

»Za ekspresionizmom najbolj pomembno novo geslo se je začelo med nami uveljavljati 

nekako od leta 1925 dalje. Glasilo se je »nova stvarnost«. Poduhovljeni zunanje neresnični 

ekspresionistični resničnosti nasproti se je postavila zahteva po otipljivi, goli, suhi vsakdanji 

resničnosti. V velikem svetu to sicer v svojih zarodkih ni bila suha vsakdanja resničnost, 

ampak predvsem resničnost odurne sedanjosti, zrcalo, ki naj budi družbeno vest in oznanja 

zaton človeškega dostojanstva v moralno svetohlinski in socialno nepravični človeški družbi.« 

(Durjava, 1986, str. 67) Nato nadaljuje, da tudi pri nas ni manjkalo socialno–etične primesi, 

vendar so bile pri glavnih predstavnikih gibanja pobude globlje, izvirajoče iz težnje po 

umetnostnem izrazu slovenskega bistva (Durjava, 1986, str. 67). 

V nasprotju z ekspresionizmom je nova stvarnost doživela splošno odobravanje sočasne 

slovenske kritike, ki ni skrivala optimizma tudi ob njeni tesni povezanosti z Evropo. Na to 

kaže zapis Stanka Vurnika: »Tako kaže današnja slovenska umetnost, vsaj najmodernejša, 

podobno lice kakor velikoevropska,/.../. Stojimo v znamenju nove, realistično usmerjene 

umetnosti, izgleda, da je konec starega, subjektivno individualnega stila.« (Durjava 1986, 

str. 63) 

Z zdajšnje distance je zanimivo presojati, kaj na njej je tako zelo ustrezalo trenutku (Kržišnik, 

1986, str. 4). Kržišnik opisuje, da pri vodilnih umetnikih smeri ni šlo zgolj za prilagajanje 

okusu novega naročnika, slovenskega meščanstva, temveč za pogojeno reakcijo na izjemno 

močni subjektivizem predhodnega obdobja in odgovor na njegovo spiritualnost, ki jo je 

spremenjeni čas občutil kot pretirano (Kržišnik, 1986, str. 4). 

Za novo stvarnost so se začeli zavzemati tudi nekateri kritiki, ki so poprej podpirali 

ekspresionizem. Ti so obupali nad nadaljnjimi možnostmi duhovno–abstraktnega izraza in 

začeli sugerirati umetnikom, da so postajali vse bolj realni (Komelj, 1998, str. 270). Tako je 

nova stvarnost zajela tudi poglavitne predstavnike likovnega ekspresionizma (Kržišnik, 1986, 

str. 4). Nosilci novostvarnostnega preobrata so bili Nande in Drago Vidmar, Franjo Stiplovšek 

in nekateri drugi člani Kluba mladih. Slovenski prostor je, kot redkokdaj dotlej, zelo hitro 

odgovoril na evropsko likovno dogajanje, v katerem na mesto sodobnosti vidnega sveta 
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stopa iskanje realnosti, želja po vsebini, trajnosti, po bistvu pojava (Durjava, 1986, str. 63). 

Slovenska nova stvarnost pa ni bila le kopija evropskega modela, ampak je bila po Steletovih 

besedah »tradicija prirojene slovenske nadarjenosti, ki ustvarja v ljudski umetnosti.« 

(Durjava, 1986, str. 63). Nova stvarnost je bil nekakšen prehod iz ekspresionizma v socialni 

realizem, opisuje Durjava (1986), ki se od ekspresionizma oddaljuje s čutom za predmetnost, 

zemeljskost, rustikalnost, vsakdanjost in vsebuje sledi simbolične zamaknjenosti, 

skrivnostnosti. Od socialnega realizma pa se nova stvarnost loči po odsotnosti globalne 

historično–materialistične, revolucionarne oziroma socialnozgodovinske deterministične 

podobe sveta (Durjava, 1986). 

REALIZEM 

Realizem je bil bolj kot reakcija na ekspresionizem in novo stvarnost prejšnjega desetletja 

neposredna izpeljanka iz izkušnje teh dveh, zato ne pomeni kakega revolucionarnega 

slogovnega preloma (Dolenc, 2005, str. 360 ). 

Za čas tridesetih let je značilna sočasna ustvarjalnost generacij, izmed katerih nobena ni 

izstopala, vse pa so živele v znamenju realizma, ki je v primerjavi z ekspresionizmom mnogo 

manj viharen in iskateljski. Njegovega jedra ni mogoče poistovetiti z eno samo skupino, kot 

je bilo mogoče v dvajsetih letih storiti s Klubom mladih oziroma Slovenskim umetniškim 

društvom (Komelj, 1997b, str. 202). V tem času so nastajala dela nekdanjih impresionistov, 

ki so prav tako ustvarjali v bolj realističnem smislu (Komelj, 1997b, str. 203). 

V ljubljanskem Jakopičevem paviljonu se je 2. septembra 1928 predstavila skupina šestih 

slikarjev (Olaf Globočnik, Miha Maleš, Janez Mežan, France Pavlovec, Nikolaj Pirnat in Mira 

Pregelj), ki so se poimenovali Četrta generacija. S tem so se oznanili za naslednike 

impresionistov, Vesnanov in ekspresionistov (Komelj, 2005, str. 335). Četrto generacijo je 

vodil Miha Maleš, sestavljali so jo nekdanji študentje zagrebške likovne akademije in je 

nakazovala večjo novost v tridesetih letih. Dela so nakazovala premik od nove stvarnosti s 

primesmi ekspresionizma in novim pojmovanjem slikarstva, ki so manj idejno podložena in 

bliže čisti likovni realnosti, bolj barvita in primarna (Komelj, 1997b, str. 203). Umetniki so bili 

socialno angažirani, politična in gospodarska kriza ter s tem poslabšanje socialnih razmer 

najširših slojev prebivalstva, tudi samih umetnikov, so spodbudili splošno radikalizacijo 

evropske umetnosti in njeno družbenokritično angažiranost (Dolenc, 2005, str. 360). »Tako v 

besedi kot v likovni umetnosti se je socialni realizem obdržal do začetka petdesetih let.« 

(Dolenc, 2005, str. 360) 

Umetniki so se zgledovali po francoskih fouvističnih pobudah, poudarjali potrebo po širši 

evropski razgledanosti in očitali neestetsko germansko grobost ekspresionistični umetnosti 

bratov Kralj. Smer, ki jo je nakazala Četrta generacija, je s posredovanjem zagrebške 

akademije dokončno prevladala v umetnosti leta 1937 ustanovljenega Kluba neodvisnih, na 

kratko Neodvisni (Komelj, 1997b, str. 203). Njihov nastanek velja za važnejši razvojni 

dogodek v času med obema vojnama. Umetniki kluba so z impresionizmom in 

ekspresionizmom dokončno prekinili in so pred javnost stopili z najbolj dognanimi 

kolorističnimi pridobitvami pariške smeri (Šijanec, 1961, str. 22-23). 
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Nadaljevali so v realizem vodečo smer, vzor so našli v francoskih, poavantgardnih umetnikih, 

ki so se vrnili k realnosti, redu in miru. Zato so bili, gledano zgodovinsko, konservativni, a so 

razvijali novo, čisto slikarsko kulturo. Umetnost je bila oprta na realnost kot nosilko od 

atmosfere neodvisnih barvnih ubranosti ter osebnih razpoloženj. Njihov ustvarjalni prijem je 

France Stele poimenoval barvni oziroma, zaradi pogoste lirične ubranosti, poetični realizem 

(Komelj, 1998, str. 276). 

Barvni realizem je vnesel čiste likovno–koloristične kvalitete, ki so bile prej podrejene risarski 

osnovi, poudarjeni plastičnosti in potenciranju izraza (Komelj, 1997b, str. 203). V nasprotju z 

ekspresionizmom je bila v najširšem krogu sodobnikov lepo sprejeta. Kritika ji je očitala le 

prevelik vpliv Francozov (Komelj, 1998, str. 278). 

Nadrealistična epizoda in socialni prizvok sta izstopajoči posebnosti časa med gospodarsko 

krizo in drugo svetovno vojno (Komelj, 1997b, str. 202). Nadrealistične pobude so se za 

kratek čas nakazale pri Malešu in Kregarju v drugi polovici tridesetih let. Del umetnosti 

Neodvisnih pa se v izrazito neugodnem, depresivnem času usmeri v upodabljanje lagodnega 

meščanskega življenja, ponovno se kot spremljava meščanskih realistov in zlasti v grafiki 

pojavi socialna zavzetost, ki je bila značilna že za ekspresioniste (Komelj, 1997b, str. 204). 

Po zgledu Georga Grosza tudi pri nas izstopajo v socialnokritičnem duhu socialno občuteni 

prizori, zlasti v grafiki Toneta Kralja, Vidmarjih, Neodvisnih in risbi Čarga (Komelj, 1997b, str. 

205). 

»Pred vojno pa posebej izrazito in tudi nesporno umetniško kvalitetno zazveni taka nota kot 

izraz t.i. generacije pred zaprtimi vrati zlasti v delu brezposelnega Franceta Miheliča, ki je 

risal celo svoj umišljeni samomor in osebno izkušnjo združil s splošno časovnim občutjem 

/.../.« (Komelj , 1997b, str. 205) S prijemi barvnega realizma je ustvaril sliko Smrt kurenta, ki 

so jo sodobniki že tedaj razglasili kot značilno podobo brezupnega občutja tedanjega časa 

(Komelj, 1997b, str. 205). 

Poleg razpetosti med idilično pastoralnostjo in socialno angažiranimi turobnimi prizvoki se ves 

ta čas, zlasti pa od sredine desetletja, oglaša v umetnosti idejno poudarjen odnos do domače 

zemlje, ki je postala tudi eden glavnih motivov Neodvisnih, ter do samega slovenstva. France 

Kralj v odnosu do tega ustvari skupino Slovenski lik, ki izhaja iz kmečkega življenja in 

poudarja pomen slovenske zemlje. 

»Tako je obvladal našo umetnost pred drugo svetovno vojno umirjen, različno, poetično ter 

bolj estetsko kot eksistencionalno usmerjen in tudi bolj družbenokritično zavzet realizem 

različnih generacij in osebnih odtenkov /.../.« (Komelj, 1998, str. 284) 

Likovna umetnost se je zaradi velike dejavnosti umetnikov, ki so se trudili ne glede na 

skromne razmere, ohranila in razvijala. V tedanjo kulturno zavest se je vraščala z razstavami, 

izdajami monografskih publikacij o umetnikih, našo prvo revijo za sodobno umetnost, z 

visoko kvalitetno knjižno in drugo grafično opremo. Tako se je intenzivno oblikovalo razvito 

umetnostno življenje, kakršno imamo Slovenci danes (Komelj, 1998, str. 290). 
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POJAV EKSPRESIONIZMA V NEMČIJI 

V obdobju med obema vojnama je na slovenskem ozemlju prevladovala umetnost 

ekspresionizma, ki pa je v evropskem prostoru v tem obdobju že počasi ugašala. Za boljše 

razumevanje vpliva evropske umetnosti na slovensko med vojnama se moramo vrniti na 

začetek 20. stoletja, v predvojno obdobje, ko se je v Evropi že pojavila umetnost 

ekspresionizma, kot pojav sluteče se groze prvega svetovnega spopada. 

»Izraz »ekspresionizem« je bil prvotno mišljen kot oznaka za zavračanje prednostnih vrednot 

impresionizma v francoski umetnosti« (Lynton, 1994, str. 25) V Francoski umetnosti so ga 

predstavljala barvita dela fauvistov. Tudi v Nemčiji so z izrazom ekspresionizem označevali 

vse, kar se je zgodilo v umetnosti po impresionizmu; tu pa ima ekspresionizem še vedno 

širok pomen, vendar je že določnejši (Lynton, 1994, str. 26). 

Ekspresionistična dela so potrjevala, da smer ni predstavljala enega samega stila, to so 

dokazovale tudi študije drugih zvrsti, na katere je ekspresionizem vplival: slikarstvo, 

kiparstvo, grafika, literatura, gledališče, glasba, ples, film, arhitektura itd (Elger, 1998, str. 

7). Skozi oblikovanje različnih umetniških skupin je bilo mogoče izslediti zgodovino 

ekspresionističnega gibanja, za katere niti v obliki niti v vsebini ni obstajala skupna lastnost, 

ki bi dovoljevala definicijo stila. Obstajal pa je temeljni trend skupin, skupna vizija, ki je 

povezovala veliko umetnikov ekspresionističnega gibanja. Ena je bila nasprotovanje starim 

generacijam, prevladujočemu historicizmu, omejevalnim vzorcem družbe in pritiskov 

industrializacije ter materializma. Druga pa je bila globoko zakoreninjeno upanje za 

revolucionarne spremembe, ki bi prinesle večjo svobodo za umetnost, resnično človeško 

eksistenco in bratstvo. Upanje je bilo osnovano v prepričanju, da bi umetnost lahko prinesla 

spremembe, tako da bi gledalca, bralca ali poslušalca oblikovala v graditelja boljše družbe. 

»Ekspresionistično gibanje je bilo za drugačen svet, boljši svet, v katerem so čustva vsakega 

posameznika pomembna, lahko rečemo celo sveta, krivica in socialna nepravičnost pa 

izločeni.« (Guenther,1989, str. 1-2)  

Nemški ekspresionizem je nastal v dveh umetniških skupinah različnih usmeritev. Leta 1905 

je skupina mladih umetnikov v Dresdnu ustanovila umetniško skupino Most (Die Brücke). To 

so bili štirje študentje arhitekture: Fritz Bleyl, Ernst Kirchner, Erich Heckel in Karl Schmidt–

Rotluff, kasneje se jim pridružijo še Max Pechstein, Otto Müeller, Emil Nolde in še nekateri 

(Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 573, Guenther, 1989, str. 2, Elger, 1998, str. 7). 

Vasilij Kandinski pa je skupaj s Franzem Marcom leta 1911 ustanovil skupino Modri jezdec 

(Der blaue Reiter), v katerem je poleg ustanoviteljev sodelovala še vrsta umetnikov, kot so 

Emil Nolde, Francozi Georges Ronault, Joan Miro, Marc Chagall, Andre Dunoyer de Segonzac, 

vsestranski Pablo Picasso in drugi (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 578). 

V nasprotju s fauvističnim optimističnim odnosom do življenja so nemški umetniki izražali 

predvsem svojo stisko in nezadovoljstvo posameznika v boju proti neznosni in moreči 

resničnosti (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 575). Ekspresionizem je hotel gledalca 

čustveno in duhovno pretresti z izrazito osebno zaznamovano vizijo sveta, izraženo v 

protinaravnih oblikah in barvah. Na umetnike je imela močan vpliv razstava ročno–obrtnih 

izdelkov plemenskih ljudstev iz Afrike, predvsem afriške maske, ki so jo postavili v 
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francoskem etnografskem muzeju. V Nemčijo je vpliv mask in z njim umetnost plemenskih 

ljudstev Afrike in Oceanije prinesel slikar Kirchner okoli leta 1904 (Lynton, 1994, str. 29). 

Umetniki so si prizadevali, da bi se umetnost izvila iz primeža »lepe umetnosti«, zato so 

stvaritvam plemenskih ljudstev pripisovali večjo vrednost kot starim mojstrom, edina izjema 

so bili umetniki iz Dürerjeve dobe. Z zavračanjem tradicije so razširjali in razkrivali prvine in 

lastnosti, ki bi jih lahko šteli za značilno nemške oziroma germanske. Na ekspresionistično 

umetnost je močno vplival tudi nagel razvoj psihologije. Umetniki skupin so dali poudarek na 

psihologijo zaznave barve, učinkovanje umetnosti, njeno izražanje in sporočilnost. Zato je 

ekspresionistična umetnost cenila in zahtevala močna osebna stališča (Lynton, 1994, str. 26-

41). 

Za izražanje svojih notranjih občutij so umetniki poleg slikarskih tehnik najraje uporabljali 

lesorez (Annoscia & Biscione & ostali, 2010, str. 576). Ta je zahteval določeno stopnjo 

enostavnosti, za katero so verjeli, da se je izražala v razodetju globokih čustvenih stanj. 

Westheim je opisal razvoj lesoreza v izrazito ekspresionistično sredstvo in poudaril, da se je 

umetnik najprej moral osvoboditi Japonizma in »Jugendstila«, ki sta oba prispevala k razvoju 

abstraktnosti, vendar je njuna dekorativna linearnost zatirala izražanje globljih čustev, ki jih 

je iskal ekspresionizem. Lesorez je imel v Nemčiji dolgo, spoštovano zgodovino. Mnogi so 

mnenja, da je bil v razvoju evropskega, še posebno pa nemškega lesoreza, ekspresionizem 

od Dürerja naprej najpomembnejše umetnostno dogajanje. Umetniki so oživeli grafiko kot 

samostojno umetniško dejavnost, ki je bila za nemške ekspresioniste središče krepkih, 

čustveno obremenjenih oblik in njihovih duhovnih vprašanj. Ernst Ludwig potrjuje 

pomembnost grafike s tem, ko je opisoval, da nihče ne spozna umetnika bolje, kot skozi 

njegovo grafiko. V iskanju zgoščene, abstraktne enakovrednosti za močna čustva in 

metafizična stanja je bila grafika stalna spremljevalka. Tehnika lesoreza je omogočala 

vrezovanje poljubnih, krepkih znakov, ostre črno-bele kontraste, zapletene konstrukcije 

poenostavljenih oblik in njegovo naravno zahtevo za deformacijo (Rigby, 1989, str. 39-58). 

Grafike so tako kot slike zabeležile vsak del življenja umetnikov. Grafični odtisi niso kazali le 

sprememb in preoblikovanosti umetnikovih ciljev, ampak so kot ogledalo, kot kronika 

njegovega zunanjega življenja. Poročali so o umetnikovih potovanjih, izletih, o življenju v 

mestu in na podeželju, predstavijo njegovo življenjsko okolico. V grafičnih odtisih je bila 

zajeta vsaka ekspresionistična tema, vključno z avtoportreti (Slika 1), portreti prijateljev, 

ateljeji, norostmi, nasiljem, boleznimi, strastmi, prostitutkami, kavarnami itd. (Rigby, 1989, 

str. 42). 
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Slika 1: KARL SCHMIDT-ROTTLUFF, Avtoportret, 1914, lesorez 
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Po vojni so umetniki v svojih grafičnih odtisih in mapah izražali svoje grenko razočaranje, ki 

ga je prinesel svetovni spopad. Umetniki so z grafikami prikazovali težke razmere po vojni, 

brezvoljne starce, vojake v norišnicah, prizore, ki so pretresli ves svet. George Grosz je 

smešil vojake in vodilne, ki jih je sovražil (Bog z nami 1920), Bechmannov Pekel (1919) je 

utelešal grozovite posledice vojne in revolucije. Šest let po končani vojni je Käthe Kollwitz, ki 

je bila redka ženska predstavnica nemškega ekspresionizma, objavila Sedem lesorezov vojne 

(1924), ki so kronološko prikazovali cikel žrtev, in se ukvarjala še z drugimi socialnimi 

temami. Ti lesorezi pričajo o odločni moči, ki je tako pogosto naredila lesorez prinašalca 

ekspresionističnega sporočila žalosti in razočaranja. Barlach je napisal: »Ko me je nesreča 

doletela /.../, sem se vrgel v lesorez. To je tehnika, ki posameznika izzove k priznanju 

tistega, kar na koncu resnično misli.« (Rigby, 1989, str. 46) 

V zgodnjih tridesetih letih je ekspresionistično gibanje zgubilo svojo vitalnost, delno zaradi 

svoje senzibilnosti, delno zaradi tržnih sil, ki so izkoriščale njegovo popularnost, delno pa 

zaradi strogih političnih razmer. Totalitarizem je ekspresionizem obsodil, da je bil 

komunistično nastrojen in pošasten. Nacisti so zaplenili in umaknili njihova dela iz galerij 

(Lynton, 1994, str. 40). 

GRAFIKA 

Pojem grafika vsebuje številne vsebine, saj označuje vse, od industrijske grafike, vizualnih 

komunikacij, grafičnih načinov v računalništvu do posebne panoge likovne umetnosti ter 

njenih izdelkov in celo do risarskega oblikovanja v najširšem pomenu besede. Izraz grafika je 

torej pojem za vrsto dejavnosti, ki so povezane z risarskim oblikovanjem, še posebno pa s 

tiskom in možnostmi reproduciranja. Področje grafike pa zajema dve, po svojih ciljih in 

rezultatih nasprotni področji – industrijsko in umetniško grafiko (Muhovič, 1992, str. 25). 

Najstarejša grafična matrica je bila lesena. Lesorez je ena najstarejših grafičnih tehnik. Risba 

v leseni plošči je lahko gravirana ali izrezana, odtis pa enobarven ali večbarven, odvisno od 

števila uporabljenih matric. Les je lahek za obdelavo, trajen in odporen ter človeku najbolj 

domač material. Za najstarejši lesorez velja kitajska Sutra, naslovna slika, ki je nastala okrog 

leta 868 pred našim štetjem. Že v 6. stoletju po našem štetju so Japonci rezali figure v les 

ter jih odtiskovali na papir in blago. Evropa se oglasi precej pozneje. Prvo leseno matrico 

poznamo šele iz začetka 14.stoletja. Z njo so natisnili tapeto, tako imenovano Tapeto 

običajev. Za prvi pravi evropski lesorez velja list Sv. Krištofa (Apollonio, 1984, str. 2). Njegovi 

letnici nastanka sta različni, Apollonio navaja leto 1432, Jesih (2000, str. 26) pa navaja 

najstarejši datirani lesorez z motivom sv. Krištofa z letnico 1423. Razlaga tudi, da je bil 

lesorez tehnično že tako dovršen, da so morali prvi odtisi nastati že veliko prej. Avtorji 

najstarejših evropskih lesorezov naj bi bili menihi v samostanskih delavnicah. Zato so tudi 

prvi motivi podobe svetnikov in razna religiozna tematika, ki se je kot podobica pojavljala ob 

različnih cerkvenih praznikih in sejmih (Jesih, 2000, str. 27). Na začetkih lesoreščeve želje 

niso bile velike, trudil se je, da je natančno posnemal črtno risbo. Prve lesoreze primerjajo s 

perorisbo, saj se v obeh nakazujeta plastičnost in modelacija telesnosti s križanjem črt 
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(Apollonio, 1984, str. 2). Bakrorez je le nekaj let za lesorezom odkrita grafična vrsta; 

Altdorfer, Schongauer, Mojster ES in drugi, ki so ustvarjali v tej tehniki, pa so veljali kot 

umetnostni vzor evropskemu lesorezu (Gostiša, 1970). Vpliv mojstra ES, ki ga poznamo le po 

inicialkah, je v drugi polovici 15. stoletja močno posegel tudi v likovno umetnost na 

Slovenskem, saj so bile njegove grafike predloge številnim freskantom, ki so delovali v naših 

krajih (Sedej, 1989, str. 61). 

Z izdelavo litih črk Johannesa Gutenberga v 15. stoletju, ki je eden pomembnejših izumov v 

zgodovini človeštva, pa je tiskarstvo postalo pomembna dejavnost. Pojavljati se je začelo 

čedalje več ksilografskih in knjigotiskarskih delavnic, katerih cilj je bil čim ceneje in bolje 

proizvesti odtis na nov serijski način (Jesih, 2000, str. 29). 

Albrecht Dürer (1471-1528) je bil prvi, ki je pojmoval grafiko kot slikarstvu enakovredno in 

samostojno umetnostno panogo in ne le kot orodje za reproduciranje slikarskih del. Z 

njegovo umetnostjo se je razvoj grafike in lesoreza z obrtniške povzpel na umetniško raven. 

Lesorez Štirje apokaliptični jezdeci (1498) je postal pojem združitve tradicije lesorezcev 

preteklega stoletja z genialno ustvarjalnostjo mojstra severne renesanse. Njegov grafični 

opus je eden najveličastnejših v umetnosti nasploh (Jesih, 2000, str. 31). Dürer je bil priznan 

grafik že, ko je živel, kar je povzročil prav medij grafike, saj je tisk omogočil hitro širjenje 

informacij in njegovih umetniških del (Zuffi, 1998, str. 22). 

Grafična umetnost je s hitro reprodukcijo postala družbena obrt in tako dosegla tudi nižje 

sloje družbe. Izurjeni in izkušeni mojstri so navduševali s tehnično spretnostjo. Vendar so 

bila grafična dela z večjo umetniško vrednostjo redka (Hughes & Moriss, 2008). Grafika je 

imela v času renesanse reproduktivno vlogo. T.i. prevodno grafiko so uporabljali za širjenje 

renesančnih slikarskih mojstrovin in risb po Evropi. S tem je omogočila umetnikom, 

poznavalcem, zbiralcem, naročnikom, pa tudi širši laični javnosti, da so spoznali dela, ki sicer 

ne bi bila nikoli tako splošno znana (First, 2011, str. 8). Vse od renesanse je bila glasnica 

umetnosti slogovnih in posameznih likovnih rešitev, prek katere so se učili mojstri, ki niso 

imeli možnosti, da bi sami potovali in tako spoznali dosežke pretekle in sodobne umetnosti. 

»Redkejši so bili tedaj umetniki, ki so možnosti grafičnega zapisa sprejeli kot sredstvo 

osebnega umetniškega izražanja. Mnogo več je bilo takšnih, ki so vodili dleto skoraj izključno 

z namenom, da bi citirali razmnoževanje slikarske invencije sodobnih mojstrov.« (First, 1997, 

str. 15)  

Ponovno prelomnico v zgodovini grafike je zaznamoval Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-

1669), ki je z neverjetno tehnično spretnostjo in dramatično uporabo svetlobe, s tehniko 

chiaroscuro, ustvaril presunljive grafike. Mnogi ga imajo za največjega umetnika vseh časov 

(Mannering, 1995). Pred Rembrandtom ni nihče predstavil vsakdanjega življenja, portretov, 

bibličnih in zgodovinskih tem tako zanimivo in resnobno. Oblike tega sveta je določal 

natančno, dosledno in zanesljivo (Puppi, 1969, str. 16). 

Pomembna novost v razvoju grafike so bila dela Francisca Goye (1746-1828). »Goya se 

namreč ni loteval ne biblijskih, ne žanrskih, ne zgodovinskih tem, ampak je motive izbiral 

glede na to, kaj se ga je dotaknilo, ga prizadelo, obsedalo, kar je videl v svojih pogosto težko 

razumljivih in strašljivih vizijah.« (Štefanec, 2004, str. 1121) Izdelal je več grafičnih ciklov. 

Povod za najbolj žalostne izmed njih, Grozote vojne (Los Desastres de la Guerra), so bili 
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dogodki med vstajo Špancev proti francoskim okupatorjem leta 1808. Dramatični dogodki, 

prepleteni z množico osebnih zgodb in tragedij so Goyo spodbudili k ustvarjalnemu odzivu 

(Slika 2). Osredotoči se na srž, na globoko v človeku zakopane lastnosti, ki ga ob težkih 

razmerah pripeljejo tako daleč, da je sposoben grozodejstev, kakršne prinese vojna 

(Štefanec, 2004, 1123). V ciklu Hudomušnice (Los Caprichos) je z značilnim satiričnim 

pristopom izpostavil svoj pogled na tedanjo špansko družbo in stopnjo njegove domišljije. 

Večja cikla sta še Los Disparates in La Tauromaquia, ki je tematsko vezana na bikoborbe. 

Dela njegove grafike se prilegajo vsakemu času, ker spregovorijo o stvareh, ki človeštvu ne 

morejo biti v čast, so pa v njem zelo dobro zakoreninjene. Njegova grafika je tako vedno 

aktualna, čeprav je živel in ustvarjal v času, ki se nam zdi zelo oddaljen in v marsičem 

nerazumljiv. Močni in izrazni odsevi so vplivali na številne poznejše rodove umetnikov, 

predvsem na tiste, ki se niso zadovoljili zgolj z lupino videza, ampak so si želeli prodreti pod 

njo, kot so bili na primer simbolisti, ekspresionisti, nadrealisti (Štefanec, 2004, str. 1121). 

 

Slika 2: FRANCISCO GOYA, Žalostne slutnje tega, kar se bo zgodilo, 1810, jedkanica 

Ob koncu 19. stoletja se je spremenil pogled na grafiko, saj umetniku ni več pomembna 

tehnična popolnost odtisa, ampak predvsem umetniška izraznost. Pomembna osebnost za 

razvoj ekspresionizma je bil Edvard Munch (1863-1944). Na področju grafike, v lesorezu, je z 

eksperimentiranjem postavil temelje novemu izrazu v umetnosti (Jesih, 2000, str. 32). Po 

njem so se zgledovali številni izraziti ekspresionistični umetniki, tudi slovenski. V likovnem 

smislu doživi lesorez največji razvoj s pojavom moderne umetnosti v začetku 20. stoletja, ko 

postane način izraza. Z močno, krepko linijo, specifičnostmi zarezovanja in vrezovanja, v 

dramatičnih nasprotjih črne in bele površine, teme in svetlobe se odlično prilega ekspresivni 
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izpovedi. Nekoč je robustna in groba linija pomenila slabo obvladovanje tehničnega 

postopka, v tem obdobju pa dobi vlogo umetniškega izraznega sredstva ekspresionistov, ki 

dajo grafičnemu izražanju in grafičnemu dojemanju popolnoma nov pomen in zagon (Rigby, 

1989, str. 57). Podobno navaja tudi Stele (1942), ki opiše dozdevno neurejene, a po občutku 

tehtno premišljene dele svetlob in senc, temnih in svetlih ploskev kot pretresljive krike. 

Interes za grafično dejavnost lesoreza je še posebej prevzel umetnike skupine Most (Die 

Brücke). V tej tehniki so izdelovali grafike, plakate, manifeste (Slika 3) in knjižno opremo. 

Zgledovali so se po delih Gauguina in Muncha, navduševala jih je umetnost Afrike in 

Oceanije (Jesih, 2000, str. 33). Umetniki so se z lesorezom vračali k enostavnemu načinu 

prezentacije in ročni obrti, v njem so našli sredstvo izražanja, ki njihove umetniške namene 

potisne na višjo raven (Rigby, 1989, str. 57). 

 

Slika 3: ERNST LUDWIG KIRCHNER, Manifest Brücke, 1906, lesorez 
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Les omogoča vključevanje struktur letnic in na splošno materialno karakteristiko kot 

poseben, grafično izrazni element, kar so različni umetniki izkoristili. Odtis iz lesa in njegova 

vezanost na naravo daje v primerjavi z odtisom iz kovinske plošče drugačno, bolj čustveno 

konotacijo (Apollonio, 1984, str. 2). 

Veliko priljubljenost lesorez zopet doživi sredi devetdesetih let z deli nekaterih avtorjev 

postmodernizma. Tudi v tem umetnostnem obdobju se pojavijo dela z elementi 

ekspresivnega izraza (Jesih, 2000, str. 33). Sodobni umetniški grafiki se je uspelo izviti iz 

okvira, ki sta ji ga v slovenskem prostoru postavili likovna kritika in umetnostna zgodovina. 

GRAFIKA NA SLOVENSKEM 

Sotriffer razlaga, da so se določene življenjske okoliščine od Albrechta Dürerja, Jacquesa 

Callota ali Francisca Goye spremenile delno, močno pa so se spremenile reakcije nanje. 

Umetnost je zaradi toka zgodovinskih dogodkov vedno bolj dobivala vlogo signalnega 

značaja. Včasih so bile vsebine predstavljene na bolj intimnih formatih in z intimnimi 

uporabljenimi tehnikami, a sčasoma je grafika postajala vedno bolj plakativna. Nanjo vpliva 

zlasti nova umetnost plakata s konca 19. stoletja. »Vzrok za to so seveda tudi nove tehnike 

in postopki (litografija, dolgi lesorez, ki si še posebej prizadeva za učinek; končno pa tudi 

sitotisk), seveda pa tudi spoznanje nujnosti, da mora postati »bolj glasna«, da jo bodo ljudje 

»slišali«.« (Sotriffer, 1992, str. 33) 

Grafika se je tako razvijala v odvisnosti od tehničnih napredkov in družbenega dogajanja. 

Nastajanje lesorezne umetnosti na Slovenskem sproži reformacija, ki je duhovno in versko 

gibanje ob koncu srednjega veka. Poslanstvo gibanja reformatorjev je boj za slovenski knjižni 

jezik in s tem v povezavi tudi boj za slovensko knjigo; tako pojav reformacije ustvari 

možnosti za razvoj lesorezne umetnosti. »Prve ilustracije protestantskih knjig v domačem 

jeziku so hkrati prvi sicer tuji in v tujini natisnjeni lesorezi, podani našemu človeku.« 

(Gostiša, 1970) 

Na Slovenskem svoje grafike dobimo z ustanovitvijo Valvasorjeve grafične delavnice na 

Bogenšperku v 16. stoletju, kjer nastane tudi prva grafična mapa pri nas: Theatrum mortis 

humane. To je knjižna izdaja, kjer je poudarek na podobah znamenitega renesančnega 

mojstra Hansa Holbeina (Sedej, 1989, str. 61). Pojav lesoreza se pri nas pojavi kasneje kot 

po Evropi. V času nastanka naše prve grafične delavnice namreč na Nemškem svoje lesoreze 

do potankosti razvija Albrecht Dürer (Sedej, 1966, str. 5). V 17. stoletju je grafični list veljal 

kot predloga kasnejšim, religioznim slikam. Posredniško poslanstvo kot nosilci religiozne 

vsebine so ohranjali tudi v poznejši čas, kar dokazujejo ohranjene kompozicije, ki ponavljajo 

baročne ikonografske sheme z izbranih grafičnih predlog. Grafični list je kot prevodnik 

oltarnega slikarstva veljal kot omejitev in hkrati kot opora. Omejeval je glede naročnikovih 

zahtev, grafična podlaga pa je bila kot opora manj samostojnim in manj veščim 

ustvarjalcem. Grafika je tako imela napredno vlogo v smislu seznanjanja slikarjev s 
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takratnimi tokovi, ki so prihajali iz naprednih umetnostnih središč, po drugi strani pa 

nasprotno, retrogradno, saj je bila »podaljševalka« tradicije in zapoznelih likovnih shem 

(First, 2000, str. 97). Čas baroka v 18. stoletju nam v grafiki prinese le nekaj ljudskih 

lesorezov in skromnejše bakroreze slikarjev Franca Jelovška, Valentina Metzingerja in 

Fortunata Berganta, ki jim je grafika pomenila le nepomemben del v njihovem umetniškem 

ustvarjanju.  

V 19. stoletju se razvoj lesoreza razvija v smer, v katerem se lesorez kot samostojen grafični 

list osvobodi od knjižne ilustracije in postaja samostojen grafični pojav. Knjiga ostaja še 

naprej spremljevalka procesa lesorezne grafične umetnosti, ni pa več edina. V tem obdobju 

se zgodijo pomembne posebnosti v zgodovini slovenskega lesoreza; to so osamosvojitev 

lesoreza kot samostojne grafike od lesorezne ilustracije, pritegnitev slovenskega avtorja kot 

aktivnega ustvarjalca v delovni proces lesorezne umetnosti in delovanje domačih 

podobarskih delavnic, domnevnega prizorišča nastajanja prvih slovenskih lesorezov (Gostiša, 

1970). Smrekar v knjigi Prvi listi (2008, str. 10) poudari, da se umetniška grafika na 

Slovenskem pojavi šele po letu 1900 z grafiko nekaterih umetnikov, ki poskušajo prestaviti 

grafiko iz industrijske produkcije v avtorsko ustvarjanje. Različni avtorji trdijo, da je bila 

slovenska grafika v prvih dveh desetletjih 20. stoletja skromna in ni pritegnila veliko 

pozornosti. Vendar se je vseeno začela počasi pomikati s področja reproduciranja na 

področje umetniškega dela s slovenskimi modernisti, vendar je vseskozi ostajala v senci 

slikarstva. Razmeroma majhni formati zgodnejših odtisov kažejo na eksperimentalni značaj 

teh del (Smrekar, 2008, str. 37; Gostiša, 2008, str. 12). Tudi Sedej je mnenja, da lahko o 

razvoju kontinuirane grafične umetnosti pri Slovencih govorimo šele v začetku 20.stoletja. Z 

njo se je ukvarjal že impresionist Matej Sternen, ki mu je bila grafika kot dobremu risarju 

vedno blizu. Za pomembnejša lesorezna dela pa so bila zaslužena dela Saše Šantla in Hinka 

Smrekarja, ki sta delovala v klubu Vesnani (Gostiša, 2008, str. 12; Škrjanec, 1993, str. 37). 

Klub Vesnani je akademski klub, ki ga je ustanovila skupina na Dunaju študirajočih 

slovenskih slikarjev. Njihovi člani so bili Hinko Smrekar, Maksim Gaspari, Gvidon Birolla, Saša 

Šantel, Svetoslav Peruzzi, Ivan Meštrović in drugi. »Bili so protigermanizacijsko narodno 

usmerjeni in so v skladu z geslom Iz naroda za narod tematsko črpali iz ljudskega izročila.« 

Uveljavili so se zlasti kot ilustratorji, avtorji razglednic in knjižnih oprem. Njihova dela so prve 

izpovedi slovenskega lesoreza (Komelj, 2005, str. 46). Grafika je vsem tem umetnikom 

predstavljala dejavnost s stranskim pomenom, saj za letnico prvega rojstva moderne 

slovenske grafike lahko štejemo šele letnico 1918, ki predstavlja letnico »rojstva« 

slovenskega ekspresionizma (Škrjanec, 1993, str. 37). 

Generacija ekspresionistov je grafiki posvetila veliko več ustvarjalne energije kot katerakoli 

druga pred njo. Poleg tega je tudi razširila repertoar grafičnih tehnik v naši umetnosti tako 

kot nobena do tega časa. Razloge za takšen razcvet lahko najdemo v svojevrstnem spletu 

družbeno–zgodovinskih okoliščin ob koncu prve svetovne vojne (Smrekar, 1992, str. 39). 

Umetniško poglobljene grafike in raziskave grafičnega medija po formalni plati so se začele z 

deli Franceta in Toneta Kralja, Božidarja Jakca in Vena Pilona, ki so glavni predstavniki 

slovenskega ekspresionizma. Umetniki so poleg Dunaja, Münchna izbrali tudi druge centre 

takratne sodobne umetnosti, predvsem Prago, od koder so v obliki svojih grafik posredovali 

očaranost z urbanim okoljem, socialne stiske in druga stanja v naš prostor (Smrekar, 2008, 

str. 17). Začetne ekspresionistične grafike vsebujejo še mladostnost secesije, vendar se le–ta 
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ne zabava in se ne poigrava z ornamenti. Dela prikazujejo grozljivost izkričanih čustev 

notranjega človekovega sveta, transportiran v likovni izraz. Brejc (1991) izpostavi tudi 

dejstvo, da bi morala biti grafika učinkovit javni medij, saj je potekalo obdobje njenega 

razcveta, vendar so njena sporočila temna in žalostna, je zasebna in povsem zaverovana v 

individualno, socialno in psihološko problematiko. Pripoveduje zgodbe iz velemest in tujine 

ter sporoča najbolj osebne utripe in fantazme. »Risba je prav v grafičnih medijih dosegla 

status resničnega usodnega izraznega sredstva.« Grafična risba se ukvarja z vprašanji 

usodne narave človekove eksistence in zapusti v grafičnem odtisu neverjetno moč prezence 

in človekove prisotnosti v svetu. Črno-bela sled tiska se popolnoma približa prikazovanju 

takratnega medvojnega časa, takratnemu utripu, dejanju in bitju eksistence v svetu. V njej 

se čuti čas posebnega umetnostnega vzdušja v prvem desetletju po koncu svetovne vojne. 

Umetnikom ni več pomembna verna podoba resničnosti predmetov in okolja, ampak 

predvsem vsebina, čustvena plat človekove notranjosti. Umetniki ne sanjarijo o idealih, 

temveč o subjektu, postavljenem v posvetni prostor in čas, oziroma družbo (Brejc, 1991, str. 

133-135). Tudi Stele Možina (1978, str. 16) opisuje podobno, saj trdi, da se v tehniki 

lesoreza jasno kaže preobrat časa in nova razporeditev grafičnih funkcij Novi tehniki lesoreza 

ali linoreza sta nadomestili bakrorez. Preprost lesorez brez barvnih odtenkov, brez globoke 

prostorne in časovne dimenzije, s svojo preprosto, ostro črno-belo linijo lepo nakazuje 

takratni čas. 

Z grafiko so se med obema vojnama ukvarjali tudi predstavniki slovenske nove stvarnosti: 

Nande in Drago Vidmar, Franjo Stiplovšek, konstruktivist Avgust Černigoj in Miha Maleš. 

Nova stvarnost je umetnostno prizadevanje za realistične likovne elemente v takratni 

umetnosti in v takratnem slovenskem lesorezu. Druga k realizmu vodeča smer slovenskega 

lesoreza izhaja iz istega korena kot nova stvarnost. Teh ustvarjalcev ne omejuje samo 

vsebina domačega okolja, njihov likovni nazor se prilagaja bolj ritmu evropskega lesoreza, 

medtem ko je domači še vedno bolj secesijsko obarvan. Ti dve, iz ekspresionizma vodeči 

smeri se v četrtem desetletju zbližata. Z realizmom se približata slogovni tradiciji prvih 

začetkov umetnostnega razvoja slovenskega lesoreza, ki ima širok razpon formalno–

slogovnih, vsebinskih in individualno pogojenih vrednot. Lesorez vsebuje socialno 

komponento, impresionistično slikovitost, socialno in narodnostno obarvano vsebino 

umetnosti. Na to je vplivalo obdobje naraščajočega zaostrovanja razrednih nasprotij, 

nacionalne ogroženosti, velikih družbenih premikov, čas, ki je drvel drugi svetovni vojni 

naproti (Gostiša, 1970). 

Umetnost slovenskega lesoreza je pred dogajanjem druge svetovne vojne v uporabi že 

trideset let, v njem pa prevladujeta izraza ekspresionizma in realizma. »Med ta dva kot 

odtenke raztezajoče se celote uvrščamo novo stvarnost, impresionistično slikovitost, tehnično 

vokvirjeni lesorez in prizadevanja za lastni, slovenski izraz.« Proces razvoja je volja časa 

obogatila z odtenki slogovnih posebnosti, z dosežki individualnih prizadevanj ustvarjalcev, 

dejanja so lesorezno umetnost požlahtila, ji dala živost in pogojila njen proces (Komelj, 

1979). Grafika je bila pomemben medij, v katerem so klile likovne formulacije razočaranja, 

obupa, resignacije in osamljenosti, občutij, ki so obvladovala Slovence po letu 1918. Razvoj 

grafike v medvojnem obdobju pomeni za slovensko umetnost začetek umetnostne discipline, 

ki je tedaj postavila temelje tistega, kar je po drugi svetovni vojni zraslo v ljubljansko 
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grafično šolo in zgledno grafično kulturo, ki je na Slovenskem danes (Smrekar, 1992, str. 

43). 

Razvoj grafike pa z 2. svetovno vojno ni bil prekinjen, kot razvoj drugih likovnih zvrsti, 

nasprotno, 2. svetovna vojna je prinesla nadaljevanje umetniške grafike in nadgradnjo, 

prinesla je t.i. partizansko grafiko. Ta se je razvila kot logično nadaljevanje socialne grafike, 

ki se je pričela z delom Vena Pilona in nadaljevala preko Miheliča in Sedeja vse do 2. 

svetovne vojne. S pričetkom vojne leta 1941 se veliko umetnikov pridruži boju, grafika pa se 

izdeluje na skrivaj. V partizanskih tiskarnah so delali nekateri naši najvidnejši predstavniki 

predvojne umetnosti: Božidar Jakac, France Mihelič, brata Kralj in drugi (Škrjanec, 1993, str. 

38). Slovenski lesorez v letih 1941-1950 postane likovno sredstvo boja: sredstvo agitacije 

ideje, nenadomestljiv dokument časa, pri vsem tem pa še umetnost. Je časovno in tematsko 

zaključen enkratni pojav v zgodovini slovenstva, vraščen v organsko celoto nacionalne 

lesorezne umetnosti (Gostiša, 1970). Nekatere grafike vsebujejo narodno–osvobodilno in 

taboriščno tematiko. To so predvsem lesorezi in linorezi Toneta Kralja, Maksima Sedeja, 

Iveta Šubica, Rika Debenjaka in Bogdana Borčiča (Durjava, http://www.muzej-

nz.si/slo/likovna_zbirka_grafike.html). 

Leta 1945 ustanovijo Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani na pobudo priznanega 

likovnega umetnika Božidarja Jakca. Ustanovitev Akademije je pogoj za nastanek Ljubljanske 

grafične šole, s tem je bilo omogočeno šolanje mladih talentov na domačih tleh. Šesto 

desetletje pripada ponovno vzponu in razcvetu, zlati dobi slovenskega lesoreza in grafike 

(Gostiša, 1970). 

Slovenski grafiki so se vse pogosteje udeleževali mednarodnih razstav. Leto 1955 je bilo 

rojstno leto mednarodne razstave grafike v Ljubljani. Takratni predsednik organizacijskega 

odbora Josip Vidmar je v katalogu prve razstave zapisal, da je bil njihov namen preprost. 

Želeli so nuditi občinstvu širok in izbran pregled sodobnega snovanja v območju te likovne 

zvrsti, ki je po svojih sredstvih tako raznolika in ki je zaradi svojih bogatih izraznih možnosti 

sposobna obseči tako raznovrstno vsebino, kakor nobena druga veja likovnih umetnosti 

(Teržan, 2010, str. 17-19). Mednarodni grafični bienale, takrat imenovan Mednarodna 

grafična razstava, od takrat naprej odpira vrata vsaki dve leti. Ljubljanska razstava grafike je 

rasla in postajala vse pomembnejša za domače in tuje občinstvo, oblikovala se je v osrednjo 

referenčno točko svetovne grafične produkcije. Ljubljanski bienale je najstarejša prireditev, ki 

je sistematično raziskovala vlogo in pomen grafike ter bienalno vrednotila in promovirala 

tekočo grafično produkcijo in s tem spodbudila ustanovitev podobnih prireditev po svetu 

(Teržan, 2010, str. 21). Sredi osemdesetih let se je rodila ideja o ustanovitvi mednarodnega 

grafičnega centra v Ljubljani, ki naj bi prevzel organizacijo grafičnih bienalov, do tedaj jo je 

imela Moderna galerija. Prevzel je tudi skrb za razvoj, promocijo in dokumentacijo grafičnega 

likovnega ustvarjanja. Mednarodni grafični center je bil ustanovljen leta 1986 in deluje v 

tivolskem gradu. 

  

http://www.muzej-nz.si/slo/likovna_zbirka_grafike.html
http://www.muzej-nz.si/slo/likovna_zbirka_grafike.html
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IZBRANI GRAFIKI IN NJIHOVO GRAFIČNO DELO V 

MEDVOJNEM OBDOBJU 

Božidar Jakac (1899-1989) 

Božidar Jakac velja za »očeta sodobne slovenske grafike«. Rodil se je 16. julija leta 1899 v 

Novem mestu. Med 1. svetovno vojno (1917-18) je iz fronte pri Piavi prinesel polne skicirke 

risb, dve od teh je Ivan Vavpotič izbral za XV. umetniško razstavo leta 1918 v Jakopičevem 

paviljonu. Prva javna predstavitev Jakčevih del mu je odprla vrata v ljubljanski umetniški 

krog, pravi Kržišnik (1997). Leta 1919 je odšel na akademijo v Prago, kjer se je rodilo 

njegovo zanimanje za grafiko. Leta 1923 je pri profesorju Brömseju končal grafično 

specialko. Ob koncu študija mu je profesor zaradi izjemne uspešnosti omogočil samostojno 

razstavo v praškem Rudolfinu (1923). V tem času je bila grafika kot polnokrvna grafična 

umetnost pri nas še komaj znana. V Pragi je Jakac kot grafik popolnoma dozorel. Veliko je 

potoval, leta 1921 in 1922 je obiskal Berlin in Dresden, kjer se je navdušil nad Edvardom 

Munchom, leta 1925 je potoval v Pariz in Tunis. Potoval je tudi na Norveško in v Združene 

države Amerike. Kržišnik (1997) opisuje, da se je leta 1924 zaposlil kot lesorezni ilustrator pri 

časopisu Jutro, od leta 1925 je bil učitelj risanja na ljubljanski II. državni gimnaziji. Zatem je 

službo pustil in postal svobodni umetnik. Po drugi svetovni vojni je postal dekan Akademije 

upodabljajočih umetnosti, kjer je ustanovil in vodil grafično specialko. 

Njegovi zgodnji lesorezi, ki so večinoma še iz praškega obdobja, pomenijo enega izmed 

vrhov Jakčevega opusa in vrh vse zgodnje slovenske grafike. Nastajali so pod vplivom 

ekspresionizma. Njegova umetnost je bila individualno pojmovana in izražena, »poetična in 

muzikalna«, z močnim vplivom ekspresivnega črno-belega kontrasta, vendar brez 

ekspresionističnih deformacij in z omiljeno socialno kritično noto (Kržišnik & Škrjanec, 1997, 

str.  114). 

Jakac je v času študija postal umetnik evropskega in svetovnega formata. Njegova umetnost 

je pomenila za slovenski prostor presenečenje. Novost je bila že sama grafična tehnika, saj je 

Jakac prvi umetnik, ki je slovensko grafiko dvignil na zares umetniško raven. V Jakčevi praški 

ustvarjalnosti sta bistveno novost pomenili doživetje razklanega in osamljenega 

ekspresionističnega človeka ter odkritje sklenjene valujoče linije, ki jo omogočajo in skoraj 

zahtevajo poleg risbe zlasti nekatere grafične tehnike, predvsem lesorez. V obeh novostih se 

je Jakac oprijel zlasti spodbude Edvarda Muncha (Komelj, 1981, str. 14). Vpliv Jakčevega 

seznanjanja z Munchovo vizionarno ekspresivnostjo se je kazal predvsem v njegovih začetnih 

grafikah, ki vsebujejo ekspresivni izraz temačnih praških ulic in kavarn, otožnost, 

osamljenost, brezup velemestnega človeka po prvi svetovni vojni (Jakac & Dobida, 1950). 

Smrekar (1992) ga opisuje kot opazovalca sveta, kot distanciranega mestnega sprehajalca, ki 

je prizore na ulicah, tramvajih in v kavarnah gledal z enako oddaljenostjo kot predmestne in 

krajinske motive. Jakčeve ulice so bile včasih napolnjene s prazničnimi množicami, še večkrat 

pa neobljudene in skoraj prazne. Grafike so prikazovale opotekajoče osamelce pod nočnim 

nebom, kavarne s posameznimi ljudmi, med katerimi ni kontakta ali pa so njihovi odnosi 

stopnjevani v notranji boj in napetost. Grafike so vsebovale odslikavo umetnikove lastne 

notranjosti brez intenzivnejšega miselnega vživljanja in zapletanja s predmetom (Smrekar, 

1992, str. 42; Komelj, 1981, str. 16).  
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Slika 4: BOŽIDAR JAKAC, Koncert, 1921, lesorez 
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Na sam začetek Jakčevega grafičnega dela se uvrščajo njegove linorezne ilustracije Kurenta 

v letih 1919 in 1920. Te izpričujejo Jakčevo tesno navezanost na čustveni svet slovenske 

moderne in zavestno iskanje čim bolj neposrednega likovnega izraza upodobljene duhovne 

vsebine. Po eni strani Jakac reagira na odlomke iz povesti v smislu »primitivističnega« 

nemškega ekspresionizma, po drugi strani pa prikazuje romantično opojnost Kurentovega 

čustvovanja brez »primitivističnih« deformacij in slikovito naglašen, realističen način, ki se 

približuje nežnemu in irealnemu pesniškemu razpoloženju z utrinjajočo se risbo ter kaže 

sorodnost tudi še z grafiko Vesnanov (Komelj, 1979). 

Jakčev ekspresionizem je bil naraven rezultat njegovih čustvenih osnov in imanentne vsebine 

najznačilnejših motivov, ki jih je izbiral in upodabljal. Lirizem je bil najvidnejša vsebinska 

značilnost njegove čustvene narave, ki se je izražal v umetnikovi nagnjenosti k čustveni, 

nežni, poetični interpretaciji motiva. Komelj (1979) trdi, da je Jakčeva umetnost v primerjavi 

z umetnostjo bratov Kralj in Vena Pilona izrazito spontana. Pri njegovih delih ni čutiti miselne 

podlage pa tudi ne ekstatičnih prividov, ki so značilni za del nemškega ekspresionizma. 

Osrednji pogoj njegove umetnosti je vživetje pri neposrednem, trenutnem opazovanju 

motiva. Njegovo čustveno doživetje v vsebino motiva povezujemo z umetnostjo slovenskega 

impresionizma. Jakac je bil s slovenskim impresionizmom povezan tudi s tehnično-

oblikovnega vidika in ne le z vsebinskega. Osrednja novost njegovega ustvarjanja je dejstvo, 

da je bil v prvi vrsti grafik in ni postavljal v ospredje vsebine svojih del. V nekaterih Jakčevih 

vsebinsko poglobljenih grafikah je mogoče govoriti o grafični vzporednici Jakopičevega 

slikarstva. Vpliv neločljive povezanosti impresionizma in ekspresionizma je viden v zgodnjih 

Jakčevih delih. »Njegova ekspresionistična umetnost ni bila – tako kot umetnost bratov Kralj 

in Vena Pilona – reakcija na impresionistično preteklost, marveč je pomenila v bistvu njeno 

ekspresionistično nadaljevanje v smislu duhovne poglobitve ter razširitev njenih izraznih 

možnosti na območje črno-belega grafičnega izraza.« (Komelj, 1979, str. 103) 

Raztrganost dobe in okolje v Pragi je ustvarilo v Jakcu čisto svojevrstno duhovno 

razpoloženje, ki je težilo po adekvatnem izraznem načinu, ki ga je končno našel prav v 

grafiki. Čeprav Jakac ni izrazit ekspresionistični ustvarjalec, je v času študija v Pragi ustvaril 

nekaj del, ki jih lahko uvrstimo v ekspresionizem. 

Lesorez Koncert (1921) (Slika 4) je iz skice, ki jo je napravil na koncertu, prenesel na lesorez. 

Prikazuje nemirnega pianista za klavirjem in plamtečega goslača, pri katerih z linijami doseže 

ritmično usmerjenost utelešene glasbe. S pokončno usmerjeno valovito formo in višinsko 

usmerjeno kompozicijo izrazi violinistov ustvarjalni zanos oziroma zanos same glasbe. Jakac 

upodobi tudi nekaj grafik s tesnobnejšo in celo dramatično vsebino. To so grafike s 

pokrajinskimi motivi, v katerih se Jakac močno približa ekspresionizmu. Primer litografije 

Vetrovna noč učinkovito prikazuje obliko čutnega doživetja, kjer se naravni elementi 

stopnjujejo preko optičnih do zvočno sugestivnih prizorov. Čutimo celotno doživetje, fizično 

prezenco umetnika v tej divji noči. Prav tako vsebuje resničen in doživet ekspresionizem 

grafika Večer v Kandiji (1923). Jakčeva grafika Nočna ulica (1923) je dokaz njegovega 

srečanja z Edvardom Munchom in preplet Jakčevega osebnega doživetja praškega okolja. 

Prikazuje moško in žensko figuro, ki sta se pred trenutkom srečala. V temno noč odmevajo le 

še njuni koraki. Noč je osvetljena z ulično svetilko. Togi obraz ženske figure, ki se pomika v 

senco, spominja na Munchove slike in grafične motive. V tem delu se občutita Jakčeva 

odtujenost in notranja praznina čustvene mimobežnosti. Tujost velemest, oddaljenost in 
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osamljenost posameznika se čutijo tudi v Jakčevih delih, kjer sodelujejo ljudje iz kavarn. 

Najznačilnejše so suhe igle V kavarni I in II ter Dva človeka (vse iz leta 1923), pridružuje pa 

se jim še brušenka in suha igla Onesveščenec (Komelj, 1979, str. 112). Tako Jakčeva 

razvihrana praška doba stoji oblikovno v znamenju vizionarnega ekspresionizma in se izraža 

v izrazno potencirani linearni in ploskovni ritmiki. S simboliko človečnosti prežeta socialna 

motivika, naravnost muzikalno dojemljiva čustvenost, romantično raznežena mehkoba 

liričnega navdiha ter nekoliko fantastike in demonizma, ki se izražata v izraziti grafični potezi 

in se porajata v skladu z materialom, so podlaga, iz katere je vzniknila sveža vedrina Jakčeve 

umetnosti in uresničila slovenski umetniški preporod (Šijanec, 1961, str. 93). Komelj na 

splošno opredeli Jakčevo umetnost med leti 1920-1925 kot umetnost ekspresionističnih 

teženj, ki je bila razpeta med realizmom, impresionistično slikovitostjo, Munchovsko varianto 

findesieclovskega linearnega izraza ter med oblikovno deformacijo, ki je temeljila predvsem 

na spreminjanju proporcev ter izpuščanju nebistvenih in na poudarjanju bistvenih detajlov.  

Vsebini posameznih Jakčevih grafik se je poleg forme prilegla tudi sama izraba grafičnih 

tehnik. Z vidika duhovne usmerjenosti je bil izmed Jakčevih tipičnih motivov najbolj 

realističen portret. Temu pripisujemo umetnikove težnje po vsestranski zvestobi resničnemu 

videzu modela. Jakac je bil kot portretist zvest zunanjemu videzu motiva, pri katerem je 

sugestivnost njegovih najizrazitejših portretov temeljila prav na njihovi duhovni komponenti. 

Jakac tega ni izražal s principi oblikovne deformacije, ampak predvsem z izrabo črno-belega 

kontrasta, torej s svetlobnimi sredstvi. Najznačilnejši v tem smislu je bil Jakčev lesorez, kar 

ponazarja njegov dvojni portret Mati in hči iz leta (1923) (Komelj, 1979, str. 103-104). 

»Izreden pomen za razvoj slovenske umetniške grafike so dobile zlasti Jakčeve ilustracije 

slovenskih pesniških zbirk, mladinskih in drugih knjig.« (Šijanec, 1961, str. 93) Leta 1923 je 

ustvaril ciklus lesorezov Gradnikovih pesmi iz cikla Pisma. Združil je besedilo in podobo na 

enotnih lesoreznih ploščah. Delo je s tehnične plati edinstven primer v naši sodobni grafiki 

(1923) in je obenem prva slovenska izvirna grafična mapa. Ilustracije h Gradnikovim pesmim 

veljajo povsem kot samostojne umetnine, ki bi enako funkcionirale tudi brez spremnega 

teksta (Komelj, 1998, str. 130) (Slika 5). Poleg drugih pesmi Alojza Gradnika (Padajoče 

zvezde (1922), De profundis (1926), Zlate lestve (1940)) je ilustriral tudi pesniško zbirko 

ameriškega pesnika Ivana Zormana Pota ljubezni (1930) in Lili Novy Temna vrata (Šijanec, 

1961, str. 93-96). 
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Slika 5: BOŽIDAR JAKAC, Ilustracija h Gradnikovim Pismom,  1923, lesorez 
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Jakčev nenadni prelom z ekspresionizmom se je pojavil kmalu po umetnikovi vrnitvi iz Prage 

domov. Konec je njegovega demonizma in čustvene občutljivosti in dovzetnosti. Praška 

otožnost in skoraj bolestna zamaknjenost mladih let mine in njegova umetnost se uspešno 

razvija v smeri romantičnega realizma, ki ga povzroči ljubezen do domače dolenjske 

pokrajine in domačih. Portret in pokrajina sta odslej postala poglavitna snov psihološke in 

razpoloženjske poglobitve, ki je ustvarila zelo bogat in osebno dojet izraz neposredne 

resničnosti. Kljub njegovim dosežkom v grafiki pa je v času med obema vojnama njegovo 

grafično ustvarjanje delovalo v senci slikarstva. Njegovo ustvarjanje je krenilo v smer 

romantičnega realizma, ki je sam po sebi manj naklonjen grafičnemu izrazu. Jakčeva grafika 

je doživela večji izziv v času druge svetovne vojne, ko je Jakac ustvaril nekaj neminljivih del 

t.i. partizanske grafike, v kateri Jakac zavzema eno najvidnejših mest. Grafike so nastajale v 

času boja v utesnjenih razmerah, »na terenu«, deloma pa tudi po osvoboditvi, ko je v 

grafični izraz prenesel skice, ki so nastale med samim bojem (Jakac & Dobida, 1950, str. 7; 

Šijanec, 1961, str. 93). 

Deloval je kot risar in grafik ter postal najpomembnejši zapisovalec, svojevrsten kronist 

slovenskega partizanstva. Že med vojno je dal pobudo za ustanovitev slovenske Akademije 

za likovno umetnost, ki je bila po vojni res ustanovljena, Jakac pa je postal njen profesor in 

prvi rektor. Njeni organizaciji, zlasti oddelku za grafiko, je posvetil vso svojo pozornost 

(Kržišnik & Škrjanec, 1997, str. 115). Veljal je za vplivno osebnost v tedanji socialistični 

Jugoslaviji, katere del je bila Slovenija. Leta 1950 je prejel prvo zvezno nagrado za grafiko, 

izredno si je prizadeval za uveljavitev naše grafike v mednarodnem prostoru. Vključil se je v 

mednarodno združenje lesorezcev XYLON v Zürichu in leta 1954 prejel mednarodno nagrado 

tega združenja.  

»Božidar Jakac je umrl 20. novembra leta 1989 in za seboj pustil bogat, skoraj nepregleden 

opus del, na stotine risb in grafik. Prav kot grafik nam je najpomembnejši. Lahko bi rekli, da 

je bilo njegovo poslanstvo v tem, da je spodbudil renesanso slovenske sodobne grafike.« 

(Kržišnik & Škrjanec, 1997, str. 115) 

France in Tone Kralj 

France in Tone Kralj sta zavzemala središčno mesto v slovenskem ekspresionizmu. Na vseh 

razvojnih stopnjah sta odsevala duhovno ozračje osrednjeslovenske umetniške inteligence, 

saj sta bila ozko sorodna tudi s sočasno ekspresionistično literaturo. 

Religiozna občutja, povezana z značilnostmi ruralnega okolja in z družinsko tradicijo ljudske 

umetne obrti, so pri bratih Kralj izoblikovala izvirni umetniški izraz, ki mu je seveda botrovalo 

tudi izobraževanje v takratnih prestolnicah Evrope (Badovinac, 1998, str. 5). 

Izraz ekspresionizem se je najprej pojavil, nato pa utrdil in uveljavil prav v povezavi z njuno 

umetnostjo, medtem ko se je pri ostalih modernistih pojavljal le izjemoma in občasno 

(Komelj, 1979, str. 8). V ekspresionistični umetnosti bratov Kralj se je uteleševalo prepričanje 

tega gibanja. Brata Kralj sta bila izmed ostalih umetnikov v medvojnem času najbolj 

odmaknjena od zunanje realnosti in usmerjena v notranje, duhovno življenje. Poudarjala sta, 

da vsebine in forme ni mogoče ločevati. Zanju je bilo značilno, da sta iskala vsebini primerno 

obliko, kar kaže na usmerjenost njunega ustvarjalnega procesa, ki ga je kritika označila za 
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intelektualističnega. Njun izbor slogovnih vzornikov je bil razmeroma ozek, toda poznavanje 

sodobne evropske umetnosti jima je dajalo svobodo pri preoblikovanju bližnjih in otipljivejših 

pobud v učinkovito in močno lokalno obarvano formulo. V tem je tudi »slovenskost« našega 

ekspresionizma (Smrekar, 1991). Črpala sta iz dunajske secesije, nemškega ekspresionizma, 

iz kubističnih geometrizacij in teženj po plastični telesni obravnavi, kakršna je bila značilna za 

novo stvarnost. Navedene oblikovne značilnosti sta zavestno prilagajala vsebinskim težnjam 

(Komelj, 1979). Izražala sta se z ekspresijo linije in ploskovnega efekta in tako skušala doseči 

ideal umetniškega izraza našega časa, neodvisnost od narave in njenih oblik ter 

poenostavljanja oblik do skoraj integralnega. V umetnostni zgodovini in kritiki se pogosto in 

upravičeno postavlja vprašanje, če je delo bratov Kralj res pravi ekspresionizem ali pa gre le 

za potencirano obliko simbolizma, ki je dobila svojo zgodovinsko uresničitev v odvrnitvi od 

naturalističnih predpostavk impresionizma in se ob tem utemeljila kot umetnost generacij, ki 

so izšle iz vojne in vstopile v »krizo evropske zavesti« po njej (Brejc, 1991, str. 130). 

Kralja sta utemeljevala svoj likovni svet v slovenski kmečki tradiciji. Njun odziv na novo 

stvarnost se kaže v monumentaliziranih podobah iz kmečkega življenja in se preko umetnosti 

odzivata na reševanje kmečkega vprašanja (Sedej, 1986). Durjava (1986) opisuje, da je 

tema podeželja kot okvir likovnega iskanja slovenskega izraza bratov Kralj meščanskega 

izvora in ima v evropski kot tudi v slovenski umetnosti kar dolgo tradicijo. Že likovna dela 

Vesnanov so nakazala na folklorno in socialnokritično dojemanje življenja na slovenskem 

podeželju, o čemer so pričala dela Maksima Gasparija in Hinka Smrekarja (Durjava, 1986). 

Ko se je v dvajsetih letih v slovenskem slikarstvu in grafiki pokazal človek, je bil prikazan 

resnobno, brez veselega pogleda, brez stika z opazovalcem in zamišljen v svoje težave. Brejc 

(1991) je opisal to kot dokaz tistega neugodja v civilizaciji, ki je zajel ljudi v povojnem času. 

Rod ekspresionističnih umetnikov je gledal človeka kot trpina, ujetnika naravnih ciklov in 

hkrati kot zdravo, pa vendar zatirano in zaničevano jedro nacije (Brejc, 1991). Trpka, celo 

zadrta, gotovo pa ne afirmativna predstava o človeku v črno-beli, torej grafični imažeriji 

dvajsetih let, nosi s seboj dva prizvoka: najprej svojevrsten »primitivizem«, ki razumljivo 

korespondira z lokalno, nikakor pa ne s folklorno resničnostjo, iz katere je ta umetnost izšla 

in drugič, zdaj ko se slike vedejo kot prizorišče težkega dela, utrujenosti, dogodkov, ki 

nikakor ne zmorejo preseči negativnih psiholoških konotacij, čeprav je naslikan vaški večer z 

erotičnimi namigi ali podeželska svatba, je v teh prizorih ves čas čutiti zven nečesa 

grozečega (Brejc, 1991, str. 142). 

Brata Kralj sta v času med obema vojnama postala najizrazitejša slovenska likovna glasnika 

kmetstva. Predvsem umetnost Toneta Kralja je skozi izrazito kmečki pogled dojemala fizično 

in duhovno realnost in ima za nas prav poseben domovinski pomen (Komelj, 2010, str. 32). 

»V povojnem lesoreznem ciklu Zemlja je dojel svoje korenine in prizore iz kmečkega življenja 

od rojstva do smrti s stopnjevano deskriptivnostjo, likovno temelječo na ritmizaciji svetlobnih 

ploskev, razbrazdanih z detajli, ki vnašajo v kompozicijske gmote tudi poudarjen epski 

razmah.« (Komelj, 2010, str. 20) 

Šele v novi stvarnosti sta brata France in Tone Kralj odkrila kmeta drugače in ga prikazovala 

kot konkretnega predstavnika zelo konkretnega družbenega sloja (Sedej, 1986, str. 59). 
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France Kralj (1895-1960) 

Velja za glavnega organizatorja in idejnega vodjo Kluba mladih oblikujočih umetnikov (1921), 

predvsem pa za osrednjo osebnost slovenskega ekspresionizma. Je nosilec tipičnih lastnosti, 

teženj in oblikovnih možnosti, ki so se v delih drugih ustvarjalcev izražale bolj enostransko. 

Od vseh slovenskih ekspresionističnih umetnikov je bil France Kralj najbolj vsestransko 

dojemljiva in tudi teoretično razgledana osebnost, pa tudi najbolj zapleten, izključujoč se in 

najmanj predvidljiv umetnik, razpet med skrajno rafiniranostjo in grobo kmečko prvinskostjo 

(Komelj, 1986, str. 16).V dvajsetih letih, ko je v naš prostor vnašal slogovne novosti 

zahodnoevropske umetnosti, predvsem ekspresionizma, hkrati s prvimi poskusi abstraktne 

umetnosti, sta bili v ospredju umetnikovega delovanja kiparstvo in slikarstvo (Zgonik, 1992, 

str. 48). 

Gibanje v smeri ekspresionizma se v njegovi umetnosti prične, ko ob podpori moderne 

evropske umetnosti in zanjo značilne ljudske dediščine začuti in premisli, da smisel umetnosti 

ni v rokodelskem posnemanju, ampak v duhovni dejavnosti. V svojih delih je povezoval 

zemljo s človekom in živalmi. V svoja impresivna dela je vnašal erotizem, svetli kolorizem, 

kar je črpal iz prvinskosti kmečkega življenja, v katerem je videl temelj slovenstva. Okrog 

leta 1930 je oblikoval društvo Slovenski lik, kjer so poleg Vidmarjev in Stiplovška sodelovali v 

glavnem njegovi sorodno razpoloženi učenci (Komelj, 1998, str. 227). Bistvo Kraljeve 

umetnosti je v prepričanju, da je umetnost izražanje umetnikovega duhovnega sveta, njena 

narava pa duhovna, ne formalna. Vsaka oblika je bila tako utemeljena z notranjo, vsebinsko 

upravičenostjo in ne v smislu posnemanja narave. Zavrgel je tradicionalno anatomijo in 

normativno slikarstvo, kot so ga poučevali na akademiji, in se oprl na moderno evropsko 

umetnost. Ta je pripomogla k izoblikovanju nakazanega umetnikovega nazora, saj se je Kralj 

zavedal, da moderna umetnost nima le nove »obleke« oziroma forme, ampak tudi »dušo«, 

vsebino. Oblikovne vzore je črpal iz evropskega slikarstva in jim v kontekstu posamezne slike 

pripisal čisto nov simbolni pomen. »Umetnikove pripovedne ilustracije so prva slogovno 

izrazito novatorska dela, ki so prešla od realizma v ekspresionizem. Njihovi oblikovni principi, 

predvsem pa tipi človeške figure, ki jih je Kralj tedaj formuliral, so pomembni tudi na 

poznejši stopnji njegovega ekspresionizma, ko se je umetnik po vrhu svoje usmeritve v 

duhovnost znova približal motiviki konkretnega sveta.« S tega stališča so zlasti pomembne 

ilustracije Neveste s Korinja. Pri oblikovanju svojih domačijskih, folklorno obarvanih predstav 

je vključil svojo tipično rafinirano risbo in deformirane figuralne sestavine, hkrati pa ohranil 

njen specifični lepopisni karakter in tako združil oblikovno eleganco risbe in figuralni 

»primitivizem«. Od tu lahko govorimo o »primitivistični« stilizaciji, ki se odtlej neprestano 

ponavlja. S tem ustvari značilne kraljevske tipe in izvirno slogovno formulacijo, ki jih po njem 

prevzame tudi njegov mlajši brat Tone Kralj (Komelj, 1979, str. 46). 

Ideja o oblikovanju slovenske nacionalne umetnosti, ki ne bi bila zgolj folkloristični obrazec, 

pa je zasledovala Kralja tudi v grafični produkciji, opisuje Zgonik (1992). Ciklus lesorezov 

Slovenska kmetija je nastajal od leta 1936 do leta 1954, ko je osmim grafikam dodal še pet 

motivov. »Kralj se je pri opisovanju življenja na kmetih izognil kritični osti. Z optimizmom in 

rahlo idealizacijo je podal življenje človeka, ki mu povezanost z zemljo zagotavlja notranjo 

harmonijo.« Kralj se intenzivneje ukvarja z grafiko v povojnem času. Zvest ostaja izključno 

lesorezu, izrazne možnosti različnih grafičnih tehnik ga ne zanimajo (Zgonik, 1992, str. 48). 
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Tone Kralj (1900 - 1975) 

Tone Kralj je bil slikar, kipar, arhitekt, ilustrator in grafik. Tudi on je kot večina umetnikov 

študiral v evropskih prestolnicah: v Pragi, na Dunaju, v Parizu, Rimu in v Benetkah. V Pragi je 

delil atelje z Božidarjem Jakcem in se ob njem začel ukvarjati tudi z grafiko (Komelj, 2010, 

str. 13). 

Smrekar (1991) trdi, da je grafika Tonetu pomenila področje, kjer je lahko gradil in 

uveljavljal lastno identiteto, ki mu je omogočalo pobeg izpod »pokroviteljskega plašča« brata 

Franceta. Kljub temu da je France Kralj predstavljal duhovnega vodjo slovenskega 

ekspresionističnega gibanja, je njegova vloga na področju grafike manjša kot vloga 

njegovega brata Toneta (Stele Možina, 1978, str. 33). France Stele je že ob prvi večji 

predstavitvi grafike Toneta Kralja leta 1921 poudaril, da to, kar Francetu pomeni risba, 

pomeni Tonetu jedkanica. Tonetovih začetnih jedkanic pa ni ocenil nič kaj laskavo; napisal 

je: »Tehnično pa so to dela začetnika, ki mu manjka sigurnosti, s katero potegne linijo...« 

Vendar v njegovi kritiki ni manjkalo niti vzpodbudnih besed, saj je izrazito poudaril 

zanimivosti grafičnih zasnov. Prav tako se mu ni izmikalo dejstvo, da ciklus Življenje 

predstavlja polnokrvno grafično sintezo, ki kaže na Kraljev napredek (Smrekar, 1991). 

Tone je bil v nasprotju s Francetom večkrat konkretnejši in bolj čustveno neposreden. V prvi 

fazi svojega razvoja se je navezoval zlasti na težnje, ki jih je uresničeval France Kralj v svojih 

risbah, ni pa sledil njegovi abstraktnejši simbolični usmeritvi. Tone se je razlikoval od brata 

tudi s stališča motivike oziroma vsebine. France Kralj je v svojem zgodnjem slikarstvu 

upodabljal predvsem značilne findesieclovske ideje podzavestnih plasti človekove 

individualistične psihologije. Medtem pa je Tone v svoji kontemplativnosti pogosteje reagiral 

tudi na čas po prvi svetovni vojni in ponazarjal usodo človeškega trpljenja. Pogosteje kot brat 

pa se je posvetil tudi religioznim motivom (Komelj, 1979, str. 72). 

V umetnosti Toneta Kralja iz let po prvi svetovni vojni je očitno, da mu za izražanje vsebine 

ni zadoščalo impresionistično razpoloženje, pa tudi ne le odkrivanje simbolike v vsakdanjih 

prizorih iz narave ali prestrezanje in stopnjevanje čustev, ampak mu je bila cilj popolna 

ponotranjenost (Komelj, 2010, str. 15). Eksperimentalni značaj Kraljevih začetnih drobnih 

tiskov razodeva tematski izbor motivov. V njegovih zgodnjih delih se opazi odraz moderne 

evropske umetnosti. Prve grafike s konca 1920 in zlasti iz leta 1921 (Kleopatra) (Slika 6) pa 

tudi redkejša istočasna ohranjena olja (Zaton življenja, Za zvezdo) kažejo izrazito podreditev 

Kraljeve umetnosti dekorativnim principom dunajske secesije (Komelj, 1979, str. 75). 

Tonetove začetne grafike razodevajo zanimiv in zanj značilen tipološki razpon njegovega 

upodabljanja ženskega lika. Vpet je med enostavni ideološki skrajnosti Kleopatre in matere z 

otrokom ali Putifarke in gospodinje hraniteljice. Smrekar (1991) opisuje, da moramo like 

»anonimne« in »univerzalne« žene pa tudi zemlje–polja in krajine dojemati kot podobo 

trpeče zemlje. Jedkanice so bile organsko vraščene v jedro Kraljevega snovanja. V njih so 

dozorevale poznejše rešitve ambiciozneje zasnovanih grafičnih ciklusov, slik in celo poslikav. 

V Fantaziji in Obsojencih prepoznamo fragmente kompozicij iz poznejšega grafičnega ciklusa 

Življenje (Smrekar, 1991). 
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Slika 6: TONE KRALJ, Kleopatra, 1921, jedkanica 
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Poleg osnovnih motivnih in formalnih značilnosti Tonetovo umetnost z dunajsko secesijo 

povezujejo tudi tipični figuralni proporci, potegnjenost figur, bogate ženske pričeske in način 

kompozicije. Najsplošnejša značilnost Klimtove secesije, ki se pojavlja tudi pri Tonetu, pa je 

seveda valovanje obrisov in linij. Prav secesijska valovnica je postala v Kraljevih grafikah 

vodilno kompozicijsko gibalo ter v ustreznem vsebinskem kontekstu tudi čustveno izrazna, pri 

tem pa hkrati dekorativna (Komelj, 1979, str. 75). Od vseh secesijskih sestavin Kraljeve 

umetnosti se je leta najdlje ohranila. Najdemo jo v najizrazitejših dramatičnih delih 

umetnikovega naslednjega obdobja. Secesijski pa je prav tako umetnikov motivni svet, ki je 

izrazito simboličen, eksotičen, kontemplativen ter celo pravljično naiven. O tesnem zbližanju 

grafičnih del s secesijsko umetnostjo pa najzgovorneje pričajo tista dela, kjer ne gre le za 

zgledovanje po formalnih značilnostih ter posameznih figuralnih tipih, ampak celo za prevzem 

temeljne kompozicijske in simbolične zamisli. Dober primer za to je primerjava med 

Kraljevima jedkanicama Nasmeh in Pričakovanje ter Klimtovo risbo Ribja kri. Kralj je skozi 

secesijsko umetnost izpovedoval tudi čustveno problematiko lastne notranjosti in svojo 

razmišljujočo naravo. V grafikah je prikazoval abstraktnejše »filozofske« motive, v nekaterih 

pa že motiviko iz vsakdanjega konkretnega življenja (jedkanice Žene s košaro, Žene na 

polju), v grafikah pa je reagiral tudi na človekovo trpljenje med prvo svetovno vojno. Vse 

nakazane značilnosti, ki so določale prva leta Kraljeve ustvarjalnosti, njegovo razpetost med 

secesijsko formo in figuralnim »primitivizmom« ter med findesieclovsko motiviko in sodobno 

problematiko, povezano s človekovim trpljenjem iz prve svetovne vojne in tudi umetnikove 

konkretnejše oblikovne in motivne vzore, nam najlepše ponazarja ciklus Kraljevih jedkanic 

Življenje iz leta 1921. »V prvi vrsti pa nam kaže ne glede na nakazane razlike umetnikovo 

temeljno usmeritev v upodabljanje duhovne vsebine ter nas hkrati opozarja tudi na 

umetnikov intelektualistični pristop ter lirizem.« (Komelj, 1979, str. 76) Ciklus Kraljevih 

jedkanic Življenje sestavlja šest grafik: Poslednji žar, Nasmeh, Rojstvo, Obsojenci, Izgnani in 

Pričakovanje. Vsem je skupna linearnost, poudarjanje plastične modelacije figur ter ritmična 

prepletenost z valovnicami. Te izvirajo iz secesije in služijo kot izrazito formalen in 

dekorativen kompozicijski element. Grafiki Obsojenci in Izgnani sta simbolični, vendar 

utemeljeni v konkretnejših okoliščinah. Nastali sta pod vtisom prve svetovne vojne. Grafika 

Obsojenci je posvečena tudi splošnejši tragiki človekove usode brezizhodnosti in trpljenja. V 

omenjeni grafiki je mogoče govoriti o razmerju med vsebino in formo, ki nadomesti značilni 

ekspresivni moment–lirizem, ki pa je značilen pri vseh ostalih grafikah iz tega cikla (Komelj, 

1979, str. 76-78). Tako je lirizem značilen tudi za lesorez Slepi (1921) (Slika 7), v katerem je 

umetnik zajel ideje slepcev, motiv treh človeških dob (Komelj, 2010, str. 13). 
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Slika 7: TONE KRALJ, Slepi, 1921, lesorez 

Kraljevo grafiko pa je mogoče primerjati tudi s tedanjo slovensko literaturo. 

»Ciklus jedkanic Življenje je prvo grafično delo, s katerim je predstavil javnosti svoj izjemni 

občutek za dekorativno ploskovitost, ki se je hkrati izrazil tudi v velikopotezno zasnovanih 

lesorezih. Pozneje je ustvarjal v večjih formatih, njegovo grafično delo pa je ostalo omejeno 

na jedkanico, lesorez in litografijo.«(Smrekar, 2008, str. 136) 

Po letu 1926 v delih Toneta Kralja opazimo novo usmeritev. Takrat se tudi konča tesno 

sodelovanje z bratom Francetom. Tone se približa novi stvarnosti in leta 1933 in 1934 v tem 

duhu ustvari svoj najznačilnejši cikel jedkanic imenovan Zemlja in niz lesorezov na isto temo, 

kjer vključuje prizore iz vsakdanjega življenja na podeželju (Stele Možina, 1978). 

V letu 1934 je ustvaril socialno kritičen cikel Cesta. V njem je z ostrimi socialnimi kontrasti v 

prizorih uličnih manifestacij prikazal človeške stiske in družbene krivice (Komelj, 2010, str. 

16). Po vojni pa nastane nov cikel jedkanic Črno zlato, ki pa že izgublja neposrednost in 

pristranost izraza in čustvovanja (Zgonik, 1992). »Tone Kralj je v vseh svojih ustvarjalnih 

obdobjih, tako v secesijsko stiliziranih podobah kot tudi v novostvarnostnih prizorih in v 

poznejšem monumentalnem realizmu, skrbel za ravnotežje med duhovnim in materialnim.« 

(Badovinac, 1998, str. 5) 

Njegov opus poleg družinskih portretov (Avtoportret z ženo, 1932) vsebuje zgodovinske 

prizore kmečkih uporov in vojn (grafika), kmečkega in delavskega življenja (Rudarska mati, 

1937) ter biblijske prizore (Saloma 1922, Judita 1934) (Komelj, 2010, str. 103). 

Kralj je bil v kontekstu zgodovine, ki jo je soustvarjal, vpet v iskanja, usmerjena iz 

ekspresionistične poduhovljenosti v večjo realnost. S svojo novostvarnostno plastičnostjo je 

postal značilen pojav za čas med obema vojnama tudi v širših evropskih in svetovnih okvirih. 

Svojo usmeritev je v osnovi ohranjal vse življenje (Komelj, 2010, str. 19-20). 
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Miha Maleš (1903-1987) 

Študiral je na akademijah v Zagrebu in v Pragi. Poleg Jakca velja za najplodovitejšega in 

najuspešnejšega slovenskega grafika. Uporabljal je raznovrstne tehnike: lesorez, linorez, 

jedkanico, suho iglo, gravuro na lesu, litogravuro, litografijo, monotipijo. 

Maleš je bil med mladimi najbolj dovzeten za zunanje moderne vplive. Kmalu si je izoblikoval 

svoj lastni grafični slog (Šijanec, 1961, str. 22). Njegov grafični razvoj se je začel v Pragi. Že 

v svojih zgodnjih grafikah, zlasti v lesorezu in litografiji, je razodel svojo poetično 

navdahnjeno izraznost in socialno miselno simboliko, ki je prežeta z mladostno sanjavim 

erotičnim lirizmom (litografije Pravljica, Tiha ljubezen, 1924, Visoka pesem, 1926, Rdeče 

lučke, 1929). »Motiv skrivnostne ljubezni, nesrečnih deklet in ljubezenskih sanjarij doživi 

polno variant. Vzporedno pa je vnašal socialne vsebine, velemesto in delavsko predmestje, 

snov, ki je spominjala na ekspresionizem povojnih let, na obdobje zgodnjega Jakca in 

Pilona.« Praško okolje je v njegovih grafikah utrlo pot v picassovsko abstraktne, 

surrealistične in poznofovistične oblike, ki prevladujejo do druge svetovne vojne (Šijanec, 

1961, str. 129). Njegove grafike dokazujejo, da tako neposrednih vplivov nemških 

ekspresionistov, kot pri njem v praških letih, ni bilo pri nobenem drugem predstavniku te 

generacije (Smrekar, 1992, str. 41). 

V letih, ko se je iskal in preizkušal različne možnosti v sodobni ustvarjalni umetnosti, 

predvsem grafiki, je bil bliže ekspresionizmu, ki se mu je približal s čistim oblikovnim 

pristopom, svetlobnimi kontrasti in preoblikovanji. Ekspresionizem pa mu je sicer pomenil le 

prehodno stopnjo oziroma izhodišče za nadaljnje osebno izrazitejše delo. V študijskem času 

se je oprijel tudi simboličnih sestavin in se ponekod navezal na Muncha. V velemestni Pragi 

se je predajal doživljanju velemestnega življenja, socialni in ljubezenski motiviki, poeziji 

vsakdanje trpkosti, človeškemu vrvežu in cirkuški eksotiki (Komelj, 1986, str. 26; Zgonik, 

1992, str. 54). 

Maleš je v grafikah uporabljal lepotno poenostavljeno obrisno risbo in vse bolj preprosta 

izrazna sredstva. Čisto linijo in čisto  formo je razglasil kot bistvo sodobnega umetnika 

(Komelj, 1986, str. 27). Obenem je bil poln grafično pristnih in v materialu bogatih tehničnih 

učinkov. V lesorezu največkrat uporablja temno ozadje z belino risbe. Njegova umetniška 

grafika je bila oblikovno in vsebinsko svojevrstna, tehnično pa je bila na višku (Šijanec, 1961, 

str. 129). V nasprotju z Jakcem, ki je ljubil slikovito razdrobljeno konturo (ki je deloma 

posledica tehnike lesoreza), so Maleševe grafike ujete v čiste ploskve in tekoče linije. Zanimal 

ga je notranji človekov svet (Sedej, 1966, str. 8). 

Maleš je uveljavljal harmonično združitev materiala, ploskovitosti, linije in barvitosti; ideal, ki 

je bil v nasprotju z vso dotedanjo slikarsko tradicijo (Šijanec, 1961, str. 129). 

Njegovi prvi lesorezi so bili usmerjeni na zunanji videz motiva (človeka ali pokrajine), ki 

učinkujejo v širokih in ostro zamejenih črno–belih ploskvah ter opozarjajo na umetnikovo 

zgodnje razumevanje bistva grafičnih tehnik. Sistem ploskev je največkrat še podrejen 

realnim zakonom osvetljave (svetlobe in sence), pri tem pa se risba spreminja v samostojno 

učinkujočo sestavino. Ta značilnost pride vidno do izraza že v njegovem prvem lesorezu V 

raju, hkrati pa je ta lesorez zanimiv tudi zaradi same povezanosti motiva in vsebine, saj kaže 

na jasno povezanost s findesieclovskimi izhodišči. Ekspresionistične težnje so se kazale tudi v 
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Maleševih avtoportretih iz prve polovice dvajsetih let (primer: Avtoportret, 1925, linorez) 

(Slika 8). Avtoportreti poudarjajo predvsem umetnikovo pesniško razpoloženje in njegov 

obraz včasih izrazito preoblikujejo. Ekspresionistični pečat stiliziranim avtoportretom dajejo 

pretirano velike oči s svojim odmaknjenim ali melanholičnim izrazom. Prizadeval si je 

predvsem za poetično transformacijo svoje duhovne notranjosti, ne da bi mu bila 

fiziognomija v posebno pomoč, pa tudi ne v breme. Lastna fiziognomija mu je omogočala 

idealizacijo v smislu nekoliko polepotenega zasanjanega mladeniškega ideala. 

Izrazitejši primeri Maleševega ekspresionizma so nekatere litografije s socialnimi motivi, ki 

zaradi svoje tematike izpričujejo izrazitejšo vsebinsko poglobljenost. Maleš je pri tem izhajal 

iz motivnih pobud nemškega socialnega ekspresionizma; vanje izjemoma vključi tipiko zase 

neznačilnih vulgarnejših fiziognomij (primer: Par iz predmestja, 1926, litografija). 

Najznačilnejše pa so litografije, kjer fiziognomijo približa svojim običajnim predstavam in jih 

napolni z melanholično lirično vsebino. Kot socialno usmerjen ekspresionist je popolnoma 

različen od Pilona in je bližje Jakčevim grafikam, ki na prikrit in čustven način izražajo tudi 

socialno vsebino. S tega stališča je treba opozoriti na Maleševe litografije Una cum uno, kjer 

sočutno prikazuje bedo predmestnega življenja. V primerjavi s Pilonovo Amour simple 

pomeni Maleševa grafika (Delavska družina, 1926, Deklica v kavarni, 1927, Kino, 1927) glede 

ideje vzporednico, glede čustvene vsebine pa lirično nasprotje. Vse grafike govorijo o enolični 

sivi stvarnosti, o osamljenosti in brezperspektivnosti že same drže in pogledov (Brejc, 1991, 

str. 118-120). 

Glavna značilnost njegove vsebinske usmeritve, ki je značilna za ekspresionizem, je lirizem, s 

formalnega stališča pa je zanj značilno, da je prilagajal nežni čustveni vsebini ustrezno 

mehko risbo, ki je vedno temeljila na principu čiste linearnosti in mehkih oblik ter bila 

vseskozi razpeta med dekorativnostjo in izraznostjo (Brejc, 1991, str. 116). 

Kasneje je Maleš svojo nežno ekspresivno črto oblikoval v duhu fouvističnega Matissa 

oziroma francoske umetnosti in tako v naše okolje prinesel vplive takrat povsem neznane 

zahodne civilizacije (Šijanec, 1961, str. 129). Prav linija  mu je omogočila organsko blag 

prehod iz findesieclovske melodičnosti v dekorativnost fouvizma in blage realistične variante, 

ki ga, s svojo plastičnostjo, vključujejo tudi v novo stvarnost. 

Posebno mesto zavzemajo Maleševe barvne monotipije in jedkanice, ki jih je ustvaril po drugi 

svetovni vojni. Poleg Pilona je bil Maleš edini predstavnik nekakšne »permanentne« estetske 

revolucionarnosti, če seveda ne upoštevam Černigoja, čigar konstruktivistični poizkusi so bili 

za tedanjo Ljubljano preveč ekstremni (Šijanec, 1961, str. 129). 

Poudarjanje njegovega dekorativnega pola v njegovih umetninah ga je vzpodbudilo, da je 

eden prvih slovenskih umetnikov, ki se je ukvarjal tudi z »reprezentativno grafiko«; to so 

večje grafike, ki nadomestijo tudi monumentalnejšo oljno sliko. 
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Slika 8: MIHA MALEŠ, Avtoportret, 1925, lesorez 
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Veno Pilon (1896-1970) 

Veno Pilon je bil slikar, grafik in fotograf. Študiral je v Pragi, Firencah in na Dunaju. Potoval 

je v München, Berlin in Dresden in se nato ustalil v Ajdovščini, ki je po prvi svetovni vojni 

pripadala Italiji. Stike pa je ohranjal tudi v Ljubljani, saj se je pridružil umetniškemu 

združenju Kluba mladih, ki je združevalo predvsem ekspresionistično generacijo. Konec leta 

1925 je obiskal Pariz in tam ostal nekaj mesecev, leta 1930 pa se je nastanil na 

Montparnassu. V Parizu je ostal do leta 1967. Z grafiko se je večinoma ukvarjal v študijskih 

letih, kasneje le izjemoma. Spada med pionirje slovenske umetniške grafike po prvi svetovni 

vojni (Smrekar, 2008, str. 128). 

Brejc (1991) ga opisuje kot najbolj tragično osebnost slovenske umetnosti tega stoletja. Tak 

pripis dobi zaradi dejstva, da je njegov zgodaj sklenjeni opus eden najvišjih dosežkov 

slovenske umetnosti, ki pa ga ni nadaljeval. Zašel je v nerazrešljivo ustvarjalno krizo, se 

odrekel talentu in ustvarjalnosti, kar je po Brejčevih besedah tragedija brez primere. Pilonove 

podobe skozi gibanje rok, prstov, dlani, strmenje oči prikazujejo telesnost, seksualnost in 

taktilnost. Telo ima fizično moč, ki določi izkušnjo prostora. Njegova telesa so čutna, niso 

presnovljena v »nove stvari« nove stvarnosti, ampak so v posebnem fizičnem stanju nasilne, 

haptične prisotnosti, ki jih Pilon izraža v njihovi utrujenosti ali stanju nore ekstaze, v topem 

strmenju ali čustveni zadržanosti (Brejc, 1991, str. 216). V Pilonovi umetnosti se 

ekspresionistične prvine najbolj kažejo v izrazih obrazov, ki so bili anatomsko deformirani, z 

namenom, da je še bolj poudaril osebnost in značajske lastnosti izbranega upodobljenca. 

»Ekspresivno naglašene so tudi njegove grafične upodobitve krajinskih motivov, tako iz 

Vipavske doline kot tudi iz Toskane, ki s svojimi sredozemskimi značilnostmi kar kličejo k 

likovnemu zapisu občutljivega in v tem kulturnem območju zraslega umetnika.« 

Veno Pilon se je po formalni plati naslonil predvsem na dela francoskih kubistov. Bolj ga je 

zanimala vsebina grafične upodobitve kot pa oblika. V svojih grafikah je poudarjal socialno 

problematiko, trdi V. Koršič Zorn (2000). Pretresel ga je svet trpečih delavcev in socialnih 

krivic, zato je svoja najlepša dela posvetil prav navadnim trpečim ljudem (npr. izčrpani 

starec, zaljubljeni par v zakotni beznici, idrijski rudar, ...). Že iz tehničnih značilnosti je v tej 

umetnostni zvrsti večji poudarek na črti, še posebno pri jedkanicah in suhih iglah. 

Upodobljenci izžarevajo zamišljenost, nemir, obup, utrujenost, pa tudi gosposkost, odvisno 

od razpoloženja in socialnega položaja upodobljenca (Koršič Zorn&Rener&Pozzetto&Vetrih, 

2000, str. 54). 

Po besedah Komelja (1979, str. 94) Pilona zanima konkretno življenje, zato je obiskoval 

kavarne, beznice in predmestja in z nekaj povzemajočimi potezami karakteriziral tamkajšnje 

tipične prizore in atmosfero. Zanj je bila značilna prožna in sproščena linija, s katero je 

poenostavljal in povzemal naravne oblike. V svoji grafični umetnosti svojo risbo otrdi in 

shematizira ter poglobi socialno problematiko. Deformacijo fiziognomij še stopnjuje v smislu 

drastičnega »primitivističnega« izraza, trdi Komelj. V nekaterih najizrazitejših primerih se 

vsebinski strani svojih motivov podredi celo v tolikšni meri, da zavrne sleherni zunanji, 

oblikovni, estetski kriterij. Z dosledno grobo in »primitivistično« obdelavo poudari izključno 

vsebinsko komponento, to je duhovna in družbena zapuščenost ter beda. 
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Suha igla V kavarni in jedkanica Velemestne vešče (oziroma Za mizo), iz leta 1920, vsebujeta 

»primitivistično« deformacijo in socialno problematiko. Temeljita na načelu kontrastne 

osvetljave, figure pa so zgovorne podobe socialnega položaja in duhovne notranjosti ter 

socialnih razmer in usod, s tem pa umetniško sporočilo dokumentarnega značaja. Vsebujeta 

podobno ekspresionistično smer, stopnjo kot grafike Ericha Heckla in Maxa Beckmanna 

(Komelj, 1979, str. 94). 

Grafika V kavarni ustvarja psihično razpoloženje že s samim visokim kavarniškim prostorom, 

v katerem sedijo figure, ki delujejo, kot da bi bile izgubljene. Psihično razpoloženost 

stopnjuje izpod stropa brleča svetilka, ki ustvarja svetlobne kontraste in nakazuje 

fiziognomijo. 

S socialno motiviko se ukvarja tudi Jakac, vendar pa Pilonovo grafiko od Jakčevih variant 

ločuje značilna razlika. Pilonove grafike govorijo o vulgarnih figurah najnižje socialne 

pripadnosti in s tem posredno nakazuje vzroke svoje zapuščenosti. Jakčeve figure so 

opredeljene predvsem v svoji psihični razdvojenosti in delujejo mnogo bolj svetovljansko. 

Komelj (1979) trdi, da k temu pripomore njihova formalna interpretacija, ki v nasprotju s 

Pilonom poudarja formalno dognanost in celo elegantnost. 

Pilonove grafike je v območje ekspresionizma pritegovala oblikovna redukcija na bistvene 

značilnosti motiva in plastična poenostavitev ter »primitivistična« deformacija. Značilni za 

ekspresionizem so prav tako socialni motivi, opisuje Komelj (1979, str. 95). Grafike je 

opredeljevala tudi izrazita slikovitost oziroma kontrastna osvetljava, ki poudarja notranjo 

napetost in tesnobo, značilno za vsebinsko sestavo Pilonovega ekspresionizma. 

»Pomembnejši primeri tovrstnih Pilonovih figuralnih grafik so jedkanice Lakota, Amour simple 

(Preprosta ljubezen) iz leta 1921 in Predmestje I (1920). S svojo sugestivnostjo pomenijo 

umetnikov prvi ustvarjalni vrh. Grafike se uvrščajo med najznačilnejša ekspresionistična dela 

Vena Pilona, saj so zgovorne zlasti v svojem vsebinskem izrazu.« (Komelj, 1979, str. 95) 

Njihova formalna obravnava pa kaže na izrazito poenostavljanje in organizacijo oblik ter 

značilen izrazit socialni poudarek. 

Jedkanica Predmestje I vsebuje vse te značilnosti ekspresionistične grafike. Orjaška in s 

svetlobo poudarjena temna postava delavca prerašča v svoji monumentalnosti v simbol še 

neprebujene moči delavskega razreda. Tudi na jedkanici Lakota (Slika 9) je izražena miselna 

vsebina predvsem z držo in kretnjo upodobljene figure. 
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Slika 9: VENO PILON, Lakota, 1921, jedkanica 
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Motiv človeka, ki je krompir, oziroma motiv lakote srečamo že v zgodnejših delih umetnosti 

(npr. Van Gogh) in pozneje v nemškem ekspresionizmu; prisoten je tudi v slovenski 

ekspresionistični poeziji (npr. Kosovelova Starka za vasjo). Motiv ponazarja bedo socialno 

ogroženega človeka. Umetnik je bil s skrajno preračunljivimi motivnimi sestavami in 

formalnimi sredstvi osredotočen na izražanje bistva vsebine. Z usločeno držo, vklenjeno v 

geometrično polkrožno formo, z roko, ki varuje krožnik, in pogledom, prikovanim nanj, še 

posebno pa z izrazito hlastno kretnjo, ki sega po jedi, je stopnjeval vsebino motiva do take 

mere, da slikar kar se da neposredno izraža tudi človekov prvinski nagon po samoohranitvi 

(Komelj, 1979, str. 96). 

Jedkanica Preprosta ljubezen oziroma Amour simple (1921) (Slika 10) vsebuje ljubezenski 

motiv, za katerega pa ni značilna poezija. Grafika prikazuje trpkost in brezperspektivnost. 

Kaže na intimno podobo notranje samote, kar je mogoče razbrati iz odnosa, kretenj in 

pogledov med figurama za mizo. Obraz žene izdaja duhovno otopelost in skrb. Brezizrazno 

strmi predse, medtem ko jo figura moškega opazuje in se nanjo naslanja. Način njunega 

zbliževanja spremljata »primitivnost« čustvovanja, duševna beda in socialna revščina 

(Komelj, 1979, str. 96). 

V nasprotju z umetnostjo bratov Kralj umetnost Vena Pilona ni bila toliko povezana z idejnim 

in religioznim svetom, v njej tudi ni najti literarnih prvin, v nasprotju z Jakcem pa je pomenila 

dosledno reakcijo na tradicionalnejši impresionizem. Pilona je zanimala konkretnost; bil je 

portretist in krajinar, ne vizionar ali mistik, kot sta bila brata Kralj, in ne romantični 

individualist, kot Jakac. Bil je predvsem realist. Pilon ni bil usmerjen v abstraktno, religiozno 

območje duhovnega sveta in ni bil meditirajoče ali lirične narave. Nagnjen je bil k ostri, 

neposredni karakterizaciji svojega sveta, kar pa je črpal neposredno iz konkretnega življenja 

(Komelj, 1979, str. 92). 

»Njemu ni, da bi gladil in božal, vse preveč kipi v njem življenjska moč.« Zunanja forma ga 

zanima le toliko, kolikor je izraz vsebine in želi s čim manjšimi sredstvi doseči čim močnejši 

izraz. »Zato so njegove grafike skoraj otroško enostavne, a delujejo učinkovito in močno.« 

Njegov širok umetniški opus razdelimo v tri dobe. V prvi se je izražal predvsem kot 

impresionist, kasneje, od leta 1919 do 1921, je iskal svoj izraz predvsem v formi. Označujeta 

ga predvsem risba in grafika s socialnimi motivi, v svojem tretjem obdobju pa je iskal 

skladnost forme z barvo. Za našo obravnavo je pomembno predvsem drugo obdobje, pri 

katerem je že takratna kritika dobro opazila njegovo težnjo po izražanju poglobljenih 

notranjih vsebin, kar se sklada z ekspresionističnim umetnostnim nazorom (Vuk, 1986, str. 

52). Tako je bil Pilon po vojni proglašen kot naš najpomembnejši ekspresionist oziroma kot 

osrednja osebnost slovenskega ekspresionizma (Komelj, 1979, str. 7). 

Pilon je bil le po naključju sopotnik novostvarnostnega obrata, saj ta v njegovem delu ni bil 

potreben. Raziskave njegovega opusa so namreč odkrile, da je bil brezkompromisen iskalec 

resnice o sebi in človeku (Durjava, 1986, str. 70). 
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Slika 10: VENO PILON, Amour simple, 1921, jedkanica 
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Franjo Stiplovšek (1898-1963) 

Franjo Stiplovšek v svojih zgodnjih delih razkriva ekspresionistične težnje; največji del 

njegove umetnosti se sicer uvršča v novo stvarnost. Komelj (1979) razlaga, da je bilo zanj 

bistveno dejstvo, da je bil v odnosu do slikarskega motiva predvsem realist, njegovo 

ustvarjanje pa je bilo hkrati izrazito intelektualistično pogojeno v formalnem smislu. V 

njegovih lesorezih , ki se jim je umetnik posvetil po letu 1923, so opazne izrazitejše 

ekspresionistične značilnosti. Formalno so sicer bolj ali manj realistični, dodaja jim 

ekspresionistično komponento izrabe osvetljave. Ekspresionistična komponenta je odvisna od 

samega motiva in duhovne vsebine, ki je idejna in čustvena poglobljenost religioznih 

motivov, dramatična napetost in sugestivnost ekspresionističnih dramskih prizorov ter 

skrivnostno, grozljivo prežanje starinskih stavb in slikovitih neobljudenih ulic (Komelj, 1998, 

str. 272). 

Stiplovšek je izrazit grafik, kar kaže deloma tudi v slikarstvu, kjer obdrži risarsko plastično 

modelacijo nove stvarnosti. Tektonika Stiplovškovih lesorezov poudarja gmoto in strnjenost 

črno–belih ploščin, ki so še v mejah slikovito kontrastirane osvetljave predmeta, kot prikazuje 

njegov pomemben ciklus lesorezov Stari Maribor (1924 in 1927) (Šijanec, 1961, str. 100). 

V teh delih je značilna Stiplovškova neizogibna topografska zvestoba motivu, hkrati pa je v 

njih prišla do izraza duhovna vsebinska komponenta. To doseže z izborom motivov, slikovitih, 

romantično vznemirljivih zatišnih ulic in rahlo vegavostjo linij. Predvsem pa s kontrastnostjo 

črno–bele osvetljave, kar ustvarja občutje zapuščenosti, rahle grozljivosti, skrivnostnosti ter 

deluje celo irealno. »Primer je lesorez Mesarska ulica, ki jo Franjo Stiplovšek upodobi z 

nemirno kontrastno osvetljavo in spominja na filmsko spominjajoč ambient.« (Komelj, 1998, 

str. 272) (Slika 11) 

Njegov zmerni ekspresionizem je bil pri tem oprt na izraznost izbrane motivike, dojete v 

specifični osvetljavi, a je bil zaobjet v načinu umetnikovega tedanjega dojemanja. Kasneje se 

je usmeril v umetnost nove stvarnosti, ki je idealno ustrezala umetnikovemu asketsko 

zadržanemu slikarskemu temperamentu (Komelj, 1986, str. 27). 
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Slika 11: FRANJO STIPLOVŠEK, Mesarska ulica (iz cikla Stari Maribor), 1924, lesorez 
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Nande Vidmar (1899-1981) in Drago Vidmar (1901-1982) 

Za brata Vidmar je značilno, da se navezujeta na nemški oziroma avstrijski ekspresionizem in 

pri tem od ostalih slovenskih umetnikov v tem obdobju najizraziteje izstopata. 

»V ekspresionistični krčevitosti sta se od vseh slovenskih slikarjev najbolj približala 

nemškemu ekspresionizmu in še posebno Oskarju Kokoschki – v danes slabo ohranjenem 

pokrajinskem slikarstvu z intenzivnimi izraznimi barvami in predvsem v risbi in grafiki.« 

(Komelj, 1986, str. 25) 

Komelj (1979) opisuje, da brata delujeta skupaj in sta izrazito tipološko sorodna, imata 

enako predanost ekspresionističnemu dojemanju. Z zgodnjimi deli iz prve in druge faze 

ekspresionističnega obdobja ju Komelj uvršča med pionirje in najizrazitejše pripadnike 

ekspresionistične usmeritve. Blizu virom evropskega ekspresionizma sta tudi v ikonografiji. 

Motive s socialno zavzetostjo, psihološko problematiko, motive osamelcev, umora ali 

novorojenca sta duhovno intenzivirala deloma z drastično stilizacijo in predvsem s 

svetlobnimi kontrasti. Delovala sta v Klubu mladih. Najbolj izvirna in individualna pa sta v 

svojih krajinskih motivih, kjer s svetlobnimi kontrasti, ostrimi deformacijami in vegavostjo 

oblik spreminjata realne topografsko prepoznavne podobe v vizije. Dela Nandeta (Kalobje 

(1922/1923), Sestri (1923), Avtoportret (1923), St. Rupert ali Pokrajina, Vas (1922)) in 

Draga Vidmarja (Koče (1922), Vas (1922) Sejalec (1923) (Slika 12)) skupaj z njunimi ostalimi 

lesorezi sodijo med intenzivnejše dosežke slovenskega ekspresionizma. Kmalu se brata 

usmerita v novo stvarnost in v njej ustvarjata svojo individualno najznačilnejšo podobo. 

Interpretirala sta tudi klasične religiozne motive z izrazito osebnim doživetjem. Primer 

lesoreza Pieta Draga Vidmarja iz leta 1921 z Marijino držo izraža simbolično vsebino, sicer pa 

kaže na močan slogovni vpliv nemškega ekspresionizma (Komelj, 1998, str. 272). 
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Slika 12: DRAGO VIDMAR, Sejalec, 1923, lesorez 
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Maksim Sedej (1909-1974) 

Bil je slikar in grafik ter eden izmed vodilnih in najbolj razgledanih umetnikov »neodvisnih« in 

celotne slovenske moderne. Sodil je med najboljše poznavalce stare in nove umetnosti, 

domače in evropske (Šijanec, 1961, str. 152). 

Z grafično mapo Predmestje (1933), ki ga sestavlja deset linorezov (Slika 13), je vnesel v 

umetnost močan, sicer sočutno poetičen socialni pridih, ki ne kaže na brezbrižnost do 

družbene realnosti, ampak potrjuje, da se je umetnik v reakciji na trpko vsakdanjost želel z 

umetnostjo vzdigniti v lepši svet (Komelj, 1997, str. 204). Pod vplivom skupine Zemlja je 

verjel, da je poslanstvo umetnosti opozarjati na socialne krivice in tolažiti človeška bitja na 

robu eksistence ter razreševati etična vprašanja družbe. Leta 1936 je okrasil Mrzelovo knjigo 

Bog v Trbovljah z vrsto pristno občutenih in oblikovno dovršenih lesorezov (izdano 1937). 

Sedej je skupaj s Tonetom Kraljem prispeval najpomembnejši delež k slovenski socialno–

kritični tvornosti (Zgonik, 1992, str. 60). Z risbami je ilustriral več knjig, po osvoboditvi je 

Sedej svoje risarske in grafične ilustracije izdeloval za potrebe založbe Mladinska knjiga. Tako 

so si risarska in grafična dela Sedeja utrla pot med široke ljudske sloje in so po umetniški 

dognanosti in izraznem bogastvu bistveno pripomogla k napredku splošne likovne kulture 

(Šijanec, 1961, str. 152). 

 

Slika 13: MAKSIM SEDEJ, Pred tovarno (Predmestje), 1933, lesorez 
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France Mihelič (1907-1998) 

Z grafiko se je ukvarjal že zgodaj, v ranih tridesetih letih je ob njegovem slikarskem opusu 

nastala vrsta litografij, ki izpovedujejo stisko na družbeni rob odrinjenih eksistenc in v katerih 

je z obiljem berljivih simbolov čutiti skriti upor. (Kržišnik & Škrjanec, 1997, str. 190). V 

upodabljanju sveta in sebe je bila pri umetniku vedno navzoča tujost do razumevanja 

nujnosti zemeljske eksistence in zavest o popolni osamljenosti njegovega človeškega, še bolj 

pa umetniškega bivanja. »K takemu razmišljanju nas navaja še posebej cikel 16 litografij, ki 

je nastal v letih 1933 in 1934.« (Zgonik, 1992, str. 57) 

Miheličeva grafika po drugi svetovni vojni predstavlja po vsebinski in oblikovni plati vrhunec 

umetnikovega razvoja in nedvomno tudi enega izmed viškov celotne sodobne slovenske 

tvornosti (Šijanec, 1961, str. 160). Sedej (1966) opisuje, da je Mihelič v svojih grafikah 

združeval izvirno likovno formo s pretresljivo zgodbo. V starem folklornem kurentovanju 

(boju dobrega in zla) je našel ustrezen vsebinski motiv in izraz.  

Jože Gorjup (1907-1932) 

Gorjup je bil najtipičnejši predstavnik poznih ekspresionističnih teženj druge polovice 

dvajsetih let. V svoji umetnosti je bil neposredno in posredno povezan in tipološko soroden z 

glavnimi predstavniki slovenskega ekspresionizma. Zanj je bil značilen razpon med lirizmom 

in miselno pretehtano oblikovno gradnjo kot tudi povezanost med religioznimi in socialno 

usmerjenimi idejnimi izhodišči. Prav tako pa je povezoval slikarstvo z grafiko in kiparstvom. 

Po besedah Komelja (1979) njegovo delo pomeni značilen povzetek nekaterih temeljnih 

značilnosti dotedanjega slovenskega ekspresionizma. 

Najprej se je zgledoval po starejšem Božidarju Jakcu, kar dokazuje mehkobnost lesoreznih 

potez. V prvi vrsti ga je pritegnil Jakčev lirizem, saj se je Gorjup v mladostnih letih poskušal 

kot pesnik. V celoti ga je osvojila Jakčeva interpretacija Gradnikovih Pisem, zaradi česar je na 

enak način ilustriral svojo lastno poezijo (1924). Tesno povezanost z Jakcem, ki je bila tako 

motivna kot tudi oblikovna, v kasnejših letih ponazarja primer Gorjupovega lesoreza Plesni 

par iz leta 1928 (Komelj, 1979, str. 123). 

Avgust Černigoj (1898-1985) 

Tudi Černigoj se je šolal na različnih akademijah po Evropi, bil pa je edini slovenski umetnik, 

ki je študiral v znameniti skupini Bauhaus. Preizkušal je razne smeri sodobne umetnosti, 

podrobneje pa ga je zanimala problematika konstruktivizma. Področje Černigojeve dejavnosti 

je bilo vedno zelo razgibano in se je tako snovno kot tehnično preizkusil v mnogih vrstah. Na 

najvidnejšem mestu pa je bila njegova umetniška in uporabna grafika ter knjižne ilustracije. 

Černigoj se je naglo navduševal za raznovrstne revolucionarne ekstreme (impresionizem, 

ekspresionizem, kubizem, futurizem, konstruktivizem, novi socialni realizem, fovizem, 

neokubizem, abstraktizem). Kljub poti skozi razne faze pa je možno najti razvojno povezane 

doslednosti, ki se kažejo v možnostih združevanja starejših in novejših oblikovnih izkušenj in 

v načinu, kako prilagaja že v prejšnjih etapah dosežene rešitve kot uporabne elemente novim 

oblikovnim nalogam (Šijanec, 1961, str. 104-105). 
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V našo umetnostno zgodovino je prišel kot utemeljitelj konstruktivizma, vendar je zanimivo, 

da so njegovi umetniški začetki povezani z ekspresionizmom. »Leta 1921, v času, ko je 

poučeval v Postojni, je nastala grafika z naslovom Portre, ki se po mnenju P. Krečiča tako po 

radikalnosti prijema kot po kvaliteti uvršča med vidnejša dela slovenskega ekspresionizma.« 

(Vuk, 1986, str. 55) Tudi Nadja Zgonik ga zagovarja kot ekspresionističnega grafika: 

»Černigojevi začetki v grafiki segajo v leto 1921, ko je ustvarjal jedkanice v duhu 

ekspresionizma.« In dodaja, da je umetnik očitno prav v svojem grafičnem delovanju videl 

najvišje poslanstvo, saj je za avantgardista pomembno, da se njegove ideje razširijo med 

ljudi, za to pa je najprimernejši prav reproduktivni medij grafike (Zgonik, 1992, str. 45). 

V idejnem pogledu pa se je bistveno razlikoval od ekspresionistov, trdi Komelj (1998). Razlog 

pripisuje temu, da je preziral njihovo mistiko in zanj preveč tradicionalno obliko ter se oprijel 

bolj revolucionarnih likovnih in političnih idej, zaradi česar je bil izgnan iz Ljubljane. 

Ustvaril je veliko lesorezov, ki so bili objavljeni v časopisu Tank, med njimi tudi lesorez 

Avtoportret iz leta 1926. Lesorezi prikazujejo močno geometrizirane plastične strukture (Stele 

Možina, 1978, str. 16). 

Sodelovanje Avgusta Černigoja in Srečka Kosovela se je razkrivalo v njunem umetniškem 

delu. Avgust je oblikoval posthumni linorezni Konstruktivistični portret Srečka Kosovela 

(1926) iz sestavljenih geometrijskih likov (Slika 14). Konstruktivizem je oblika abstraktne 

umetnosti in se ne prepušča figuraliki. Umetnika sta s sodobno tehniko povezan 

konstrukcijski princip združila v predmetno aluzijo ali izrazno vsebino. Konstruktivistični 

Černigojev portret bi lahko povezali tudi z vplivom gledaliških mask in scenografije (Komelj, 

1998, 273). 

»Černigoj je portret, skupaj z avantgardističnim nekrologom, namenil pesnikovemu spominu 

v reviji Naš glas.« Tako sta se dva najpomembnejša akterja slovenskega konstruktivizma 

srečala v enem delu, ki je ob fizični smrti enega že nakazovalo konec najradikalnejšega 

poskusa prevrata v slovenski umetnosti (Zgonik, 1992, str. 45). Avgust Černigoj je izjemna 

umetniška postava v slovenski umetnosti dvajsetega stoletja. Njegovo konstruktivistično 

obdobje je predstavljal javnosti na značilno avantgardistični način v obliki svojevrstno 

strukturiranih umetniških del, javnih nastopov, manifestov v obliki aktivističnega delovanja 

(Krečič, 1998, str. 58). Ker je bil za slovensko okolje njegov avantgardni konstruktivizem 

onkraj meje sprejemljivega, je bila umetnost sprejeta šele od leta 1937 dalje (Krečič, 1998, 

str. 59). 

 

Slovenskim grafičnim umetnikom medvojnega časa, je uspelo grafiko popeljati na višji nivo. 

Grafiki so posvetili posebno pozornost in ustvarjalno energijo, ki je do tega časa ni bila 

deležna. Črno–bela grafična tehnika se je popolnoma prilegala prikazovanju individualne 

socialne in psihološke problematike povojnega časa. V grafični umetnosti so se združevale 

vsebine razočaranosti, obupa, osamljenosti, ki so prevladovala v umetnikovem doživljanju 

časa. Te pa so nazorno opisovala tudi splošna občutja Slovencev v takratnem nemirnem 

povojnem obdobju. Čas med obema vojnama je za razvoj umetniške grafike zelo pomembno 

obdobje, saj so se v tem času postavili temelji nadaljnji grafični umetnosti. Temeljem tega 

obdobja pa lahko pripišemo današnjo zgledno grafično kulturo na Slovenskem. 



52 

 

Slika 14: AVGUST ČERNIGOJ, Konstruktivistični portret Srečka Kosovela, 1926, linorez 
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PEDAGOŠKI DEL 

V pedagoškem delu sem povezala obravnavano vsebino teoretičnega dela z vsebino ter 

izvedbo pedagoške ure. Zanimalo me je, kako bi učencem približala tehniko visokega tiska s 

področja grafike, ki je bila zanimiva za likovne ustvarjalce že v medvojnem obdobju na 

Slovenskem. Učencem sem želela predstaviti posebnosti grafike oziroma visokega tiska in 

njeno povezanost z drugimi področji ter jim omogočiti, da sami izvedejo grafično tehniko 

linoreza. Uro sem izvedla na OŠ z učenci 7. razreda. Učenci so med letom že spoznali 

posebnosti grafike, zato so imeli nekaj predznanja. Pri obravnavi glavnih značilnosti grafike 

so bili zelo aktivni, ravno tako pa tudi pri predstavitvi vpliva grafike na druge likovne zvrsti. 

Pri uvodni motivaciji (igra Ugotavljanje para) sem ugotavljala, kakšna je učenčeva zmožnost 

opazovanja in povezovanja motiva kljub različni tehniki. Predstavila sem jim grafiko 

(bakrorez) iz serije Virginis Mariae iz konca 16. in začetka 17. stoletja (Priloga 1), ki so jo 

morali povezati z eno od štirih primerov tabelnih slik s praznične strani oltarja Sv. Treh 

kraljev v Slovenskih goricah (Priloga 2). Grafika je v tem primeru veljala za predlogo tabelne 

slike, kar sem jim tudi predstavila in s tem želela prikazati namen in vpliv grafike na druge 

likovne zvrsti v različnih zgodovinskih obdobjih. Grafiko smo povezali z različnimi 

zgodovinskimi področji (srednji vek, renesansa, ekspresionizem, ...) tako kot tudi z različnimi 

likovnimi tehnikami (povezava grafike in slikarstva) in zvrstmi umetnosti (književnost, 

poezija, glasba). 

Likovno področje grafike sem izbrala zaradi pomembnosti lesoreza v medvojnem obdobju, 

saj lesorez kot grafična tehnika postane sredstvo, način izraza. Po svoji naravi, specifičnosti 

zarezovanja in vrezovanja, nasprotjih črne in bele površine, teme in svetlobe, s krepko linijo 

izrazito ustreza ekspresivni izpovedi. Tehnika je tedanjim umetnikom pomagala, da so se 

lažje izražali preko nje. Z učenci pa sem zaradi lažje izvedbe visokega tiska in razumevanja 

izvedbe grafične tehnike uporabila tehniko linorez. 

Pomemben cilj pri izvedbi ure je tudi ta, da so učenci sami pripravili matrico, izvedli nanos 

barve na matrico ter jo odtisnili. Za to sem se odločila, ker so učenci že obravnavali 

posebnosti umetniške grafike, vendar sami še niso odtiskovali svojih plošč. Tako so se še 

pobliže seznanili s tehniko linoreza ter se navajali na pazljivost in natančnost pri izvedbi. 

Področje grafike pri pouku likovne vzgoje velja za eno bolj kompleksnih, saj na končni 

rezultat vpliva mnogo dejavnikov. Učenci se srečujejo z mnogimi pomembnimi posebnostmi, 

na katere morajo biti pozorni pri delu. Poudarili smo pomen osnutka in pomembnost zrcalne 

preslikave osnutka na matrico. Zrcalno prerisovanje osnutka na matrico smo izvedli s 

pomočjo okenskega stekla. Delo z nožki za linolej prav tako zahteva posebno pazljivost. 

Poudarili smo, da se vse, kar se izreže, ne da več popraviti. Vsaka zareza vpliva na končni 

izgled grafičnega lista. Na končni izdelek seveda vpliva nanos barve, tako da je potreben 

enakomeren nanos barve ter pazljivost pri ravnanju z že obarvano matrico. Prav tako je 

pomemben odtis, čista matrica, pazljivo ravnanje z listi za odtis in pravilna označitev 

grafičnega lista. 

Učenci so med učno uro spoznali značilnosti grafike, pomen poenostavljanja oblik pri delu z 

linorezom, razvijali so likovno domišljijo ter se navajali na natančnost pri delu. Obnovili so 
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znanje o grafiki, vrstah tiska, o njeni označitvi. Razvijali so likovno domišljijo in kritično 

ovrednotili svoje izdelke. 

UČNA PRIPRAVA 

GLAVA PRIPRAVE 

Datum: maj 2012  

Razred: 7. 

Število ur: 4 

Likovno področje: grafika 

Likovna naloga: izdelovanje matrice v visokem tisku in odtiskovanje grafičnega lista 

Likovna tehnika: linorez 

Likovni motiv: črka mojega imena 

Materiali in orodja: papir za skico, grafični papir, linolej, nožki, grafična barva, valj za nanos 

grafične barve, časopisni papir 

Učila in pripomočki: fotografije iz učbenika, primeri izdelanih matric, primeri izdelanih grafik, 

fotografije umetniških del (PP-predstavitev) 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura: 

Šuštaršič, N., Likovna teorija, Ljubljana. 2004 

Jesih, B., Grafika – visoki tisk, ploski tisk, Ljubljana 2000 

Harding, A., Ornamental Alphabets and Initials, London:Thames and Hudson 1983 

First, B., Oltar Sv. Treh kraljev v Slovenskih goricah, problem grafičnih predlog v slikarstvu 

17. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 1997 

Spletne strani, aktualna znanstvena in strokovna literatura, domače in tuje revije, druge 

publikacije in članki. 
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Cilji: 

- spoznajo posebnosti visokega tiska 
- ovrednotijo tisk kot izvirno avtorsko likovno delo 
- pojasnijo pojme: osnutek, matrica, grafični list 
- naštejejo vrste tiska in opišejo njihove razlike 
- razložijo značilnosti, uporabo in namen posebnega oblikovanja začetnih črk 
- opremijo grafični list 
- domiselno narišejo osnutek, dosledno izdelajo matrico in jo odtisnejo 
- razvijajo samostojnost, natančnost in spretnost pri izdelavi linoreza 
- kritično ovrednotijo svoje delo in dela svojih sošolcev 
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UČITELJ 
 
UVODNI DEL 
Pozdravljeni! Sem Nina, absolventka likovne 
pedagogike. Skupaj bomo naslednje 4 ure 
likovne vzgoje, zato se bom potrudila, da 
vam bo posredovana vsebina kar se da 
zanimiva.  
Najprej pa se bomo pozabavali s kratko 
igrico.  
 
Učencem razdelim slike različnih tabelnih slik 
Jezusovega rojstva ter eno grafično predlogo 
tega motiva.  
Katero od teh slik bi povezali s črno–belo 
grafiko? Obkrožite pravilni odgovor. 
 

UČENCI 
 
 
Se umirijo in prisluhnejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskušajo ugotoviti, kateri tabelni sliki 
pripada grafična predloga. 
 

 
OSREDNJI DEL 
 
1. Posredovanje likovnih pojmov 
 
Učencem razložim, da so si likovni ustvarjalci 
z grafičnimi izdelki pomagali pri nadaljnjem 
slikanju. Grafika je veljala za predlogo. 
Vedno je bila v koraku z literaturo. V času 
reformacije so z izdelavo tiskarskih plošč 
tiskali knjige in s tem ozaveščali ljudi. 
Kako pa so prej nastajale knjige? 
Ali veste, kdo je v Evropi izumil tiskarski stroj 
in omogočil hitrejše in lažje tiskanje knjig? 
(Pokažem fotografije prvih tiskov.) 
 
Kot smo že omenili, ima grafika pomembno 
vlogo v povezavi z literaturo. Kot umetniška 
grafika se pojavi na slovenskem ozemlju v 
začetku 20. stoletja. Takrat je pri nas 
obdobje ekspresionizma, tako so tudi grafike 
vsebovale posebnosti tega obdobja. 
Pomembno vlogo v tem času je imel lesorez. 
Likovni ustvarjalci so ustvarjali lesorezne 
ilustracije k raznim pesmim. (Pokažem 
primer Jakčevih ilustracij k pesniškim 
zbirkam.) 
 
Omenila sem umetniško grafiko; kakšno 
grafiko pa še poznamo poleg umetniške? 
Pokažem nekaj primerov plakatov, letakov, 
reklam, ki jih opazijo na poti v šolo ali v 
trgovini. 
 
Učence vprašam, kaj najprej opazijo na njih? 
Kakšen namen imajo, kako učinkujejo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugotovijo, da so prej knjige prepisovali in da 
je bil to dolgotrajnejši postopek.  
Odgovorijo, da je bil to nemški izumitelj 
Johannes Gutenberg s tiskarskim strojem in 
litimi črkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povedo, da na plakatih in v reklamah opazijo 
velike naslove, kričeče barve, ki privabljajo, 
reklamirajo, vzbujajo pozornost. 
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Nato jih vprašam, kdo ustvarja plakate, 
logotipe, reklame? In kje jih tiskajo? 
Učencem pojasnim, da takšno grafiko 
imenujemo industrijska grafika. Pojasnim 
tudi, da grafiko delimo na industrijsko in 
umetniško grafiko. 
(Pokažem primer umetniške in industrijske 
grafike.) 
 
 
 
 
 
Učence vprašam, če vedo kdo izdela matrico 
za industrijsko grafiko. In kdo za umetniško. 
Koliko odtisov lahko napravi likovni 
ustvarjalec in koliko jih po navadi natisnejo v 
tiskarnah? 
 
 
 
Slišala sem, da ste že izdelovali grafiko. Kaj 
ste izdelali? Ali mi zna kdo povedati, kako ste 
tiskali grafiko? Glede na to, kako matrico 
odtiskujemo, poznamo več vrst tiskov. 
(Pokažem fotografije grafik in matric.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učence usmerim v razmišljanje, kako so 
izoblikovali linorez.  
Ali ste izdelali matrico z lastno silo? Kako bi 
rekli temu postopku? Kako pa bi rekli 
postopku, če bi uporabili kakšno jedko snov, 
npr. kislino? 
 
 
Pojasnim jim, da bomo matrico izdelali iz 
linoleja. Z nožki bomo vrezovali narisane 
oblike. Vprašam jih, kateri deli matrice se bo 
odtisnil. 
Pojasnim jim tudi, da lahko linorez izdelamo 
na več načinov. Pomagam jim s primeri, da 
ugotovijo razlike. 
 
 

 
Odgovorijo, da plakate ustvarjajo grafični 
oblikovalci, tiskajo jih v tiskarnah. 
 
Opazujejo primera industrijske in umetniške 
grafike. 
 
Industrijsko grafiko izdelajo stroji, natisnjena 
pa je v neomejeni nakladi v najkrajšem 
možnem času. Povedo, da primere 
industrijske grafike srečamo na vsakem 
koraku – v trgovinah, na ulicah, domovih 
(knjige, časopisi, revije...). 
 
Ugotovijo, da  matrico za umetniško grafiko 
avtor izdela sam, z različnimi postopki. 
Tiskanje ni masovno, originalni grafični listi 
pa so unikat, vsak je malo drugačen. 
Odvisno od nanosa barve, moči pritiska ... 
avtor vsakega posebej tudi podpiše. 
 
 
Povedo, da so izdelali linorez, barvo so na 
matrico nanašali z valjčkom in jo odtiskovali 
z višine. Linorez uvrstijo med visoki tisk ter 
opišejo način tiskanja matric ter naštejejo 
vrste tiska: 

- visoki tisk, kjer barvo nanesemo na 
dvignjene dele matrice, 

- globoki tisk, kjer barvo vtremo v 
vdolbine, 

- ploski tisk, kjer rišemo na ploskev-
vlažno matrico, 

- sitotisk, barvo vtiramo skozi 
propustne dele sita. 

 
 
Ugotovijo, da je to mehanski postopek. Z 
uporabo kisline pa bi bil to kemični postopek. 
 
 
 
 
Odgovorijo, da se bo odtisnila barva z 
dvignjenih delov matrice. 
 
 
Ugotovijo, da poznamo naslednje načine: 
- bela obreza, kjer so vse izrezane črte na 
grafičnem listu bele, okolica črt pa je črna; 
- obrezni linorez, črna črta na belem ozadju- 
večino ploskev izrežemo, neizrezane 
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Učencem pojasnim, da je potrebno grafike 
tudi označiti. Zakaj? 
 
 
 
Učence usmerim v posebnosti označitve 
grafičnega lista. Vprašam jih, ali kdo ve, 
kako se označi grafični list. 
Povabim enega izmed učencev, da označi 
grafični list na tabli. 
 
 
Pojasnim jim, da se prve označbe pojavijo 
okrog 15. stoletja, najprej z inicialkami, kot 
monogram. 
 
 
Učence vprašam, če mi lahko razložijo, kaj je 
to inicialka. Pokažem primere s pomočjo slik, 
knjižnega gradiva. 
Pojasnim učencem, da bomo tudi mi 
oblikovali začetno črko svojega imena, ki naj 
vsebuje predstavitvene značilnosti 
posameznika. 
 
 
2. Posredovanje likovne naloge 
 
Učencem povem, da bodo začetno črko 
ustvarili v tehniki visokega tiska. Najprej jih 
prosim, da se zberejo na sredini razreda, 
kjer jim pokažem, kako bodo nalogo izvedli.  
Opozorim jih, da morajo na ploščo linoleja 
narisati zrcalno sliko svoje črke. 
 
Učencem pojasnim, da sem jim pripravila 
plošče linoleja za izdelavo matrice, v 
katerega bodo vrezovali motiv. Povem jim, 
kako morajo izrezovati z nožki in da morajo 
biti pozorni na izrezane (svetle) in neizrezane 
(temne) dele matrice. 
Opozorim jih tudi, da morajo biti pozorni, 
kako bodo nanašali barvo in kako bodo 
odtiskovali, da se barva ne bo znašla na 
robovih lista, saj tako izdelku pade kvaliteta. 
 
 
 

ostanejo le črte; 
- barvni linorez, za vsako barvo izdelamo 
svojo matrico. 
 
Povedo, da podpis potrjuje originalnost dela 
in ta je še posebej v zadnjem času, ko 
tehnologija omogoča praktično vse, zelo 
pomemben. 
 
Ugotovijo, da grafiko označijo s svinčnikom 
pod spodnji rob grafičnega lista. 
 
Učenec napiše na tablo, sošolci mu 
pomagajo: 
tehnika/število odtisov/naslov/podpis/ leto 
izdelave. 
 
 
 
 
 
Ugotovijo, da so to velike ali večje začetne 
črke, ki jih dajemo kot okras na začetku prve 
strani, poglavja. Uporabljajo se tudi pri 
pesmih, tiskovinah slovesnega značaja. 
Glede na slikovni material ugotovijo, da 
poznamo preproste, okrašene, ilustrirane, ... 
inicialke. 
 
 
 
 
Zberejo se pri eni mizi, pozorno prisluhnejo 
in sledijo demonstraciji, da si bodo ustvarili 
podobo o tem, kako naj bi končni izdelek 
sploh izgledal. 
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3. Likovno izražanje 
 
Z učenci še enkrat ponovimo kaj je 
pomembno pri izdelavi matrice in grafičnega 
lista. 
 
 
Nato jih napotim k izdelavi osnutka. 
Pojasnim jim, da osnutek prevlečemo s 
črnim flomastrom, saj mora biti osnutek 
podoben končnemu odtisu. Nato ga zrcalno 
prerišejo s pomočjo okenskega stekla. 
 
Z učenci še enkrat obnovimo likovno nalogo 
in oblikujemo zapis na tabli. 

 
 
Povedo, da je pri grafičnem listu zelo 
pomembna natančnost izdelave tiskovne 
plošče in čist odtis. 
 
 
Pripravijo delovno površino in pričnejo z 
risbo ter izrezovanjem matrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Učence pozovem, naj zaključijo s tiskanjem 
in označijo grafične liste, Izdelke naj 
razstavijo. 
 
Na koncu zapišem dosežke učencev, 
se jim zahvalim za sodelovanje in jih lepo 
pozdravim. 
 

 
 
 
Podpišejo svoje grafične liste, nato pa se 
aktivno vključijo v pogovor in oblikujejo 
kriterij vrednotenja: 
 

- obvladovanje postopkov in 
posebnosti likovne tehnike; 

- izvirnost in domiselnost likovnega 
motiva; 

- vključevanje novih likovnih pojmov v 
oblikovanje matrice; ali so posebnosti 
izdelave linoreza opažene v nastalem 
grafičnem listu. 

 
Nato komentirajo realizacijo grafične naloge 
po oblikovanih kriterijih. 
 
Pospravijo delovne površine in skrbno 
shranijo grafične liste. 
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INTERPRETACIJA GRAFIČNIH DEL UČENCEV 

 

Slika 15: učenka, 7. razred, »Črka mojega imena«, linorez, 2012 

Učenka je s trikotnimi ponavljajočimi liki gradila osnovno obliko, ki ji je dodala zanimiva 

krilata dela in tako predstavila svojo črko »K«. S podobnimi elementi in s simetričnostjo je 

ustvarila harmonijo. Kombinirala je geometrijske in organske oblike. Upoštevala je 

kombiniranje belega reza in obreznega linoreza. Črka je jasno vidna, berljiva in izvirno 

grajena. Smer je navpična, kar ponazarja rast, statičnost, nosilnost. Enotnost doseže s 

ponavljanjem elementov. Učenka je dokazala izvirnost, domišljijo in doslednost pri izdelavi. 

Linorez je delala samostojno. Pri pogovoru in razlagi ni veliko sodelovala, bila je bolj 

zadržana. Izkazala pa se je pri pomoči sošolcem pri odtiskovanju. 
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Slika 16: učenka, 7. razred, »Gozdna pravljica«, linorez, 2012 

Učenka je v svoji »Gozdni pravljici« izvedla način obreznega linoreza. Upodobila je črko »M«, 

ki je enostavne oblike in postavljena centralno. Črko pa je popestrila z oblikami raznih ptic in 

srne v ozadju. Pri upodobitvi srne se je poslužila prekrivanja in tako nakazala prostor in 

dodatno izpostavila pomen črke. Tako črka dominira. Poudarijo jo geometrične linije, 

negeometrijske oblike živali pa ustvarjajo različne ritme in zanimivo zapolnijo prostor. Učenka 

je skozi celoten potek dela kazala samostojnost in razumevanje naloge. Nekaj preglavic sta ji 

povzročali doslednost in natančnost pri izrezovanju ravnih linij črke. 
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Slika 17: učenka, 7. razred, »Moja črka T«, linorez, 2012 

Učenka je izkazala izvirnost. Dosledno je izdelala osnutek, ga uspešno prerisala na matrico 

ter pazljivo izrezala, kar je očitno pri grafičnem odtisu. Je ena redkih, ki je bila dosledna pri 

vsakem rezu nožka za linolej, saj ni vidnih nobenih zarez, oblike so čiste in natančno 

izrezane. Črka »T« je zanimiva, vidna, berljiva. Okrasila jo je z ornamenti organskih oblik in 

jih zanimivo vgradila v obliko črke. Poševna smer črke ponazarja večjo dinamičnost 

postavitve in terja oporo s protismerjo, kar je učenka začutila in zanimivo »podprla« črko s 

protismerjo srca, ki vsebuje notni zapis. Učenka je izkazala veliko prizadevnost, saj je po 

pouku ostala in še enkrat odtisnila matrico, tako da je dobila čist odtis. 

  



63 

 

Slika 18: učenka, 7. razred, »Cvetoči T«, linorez, 2012 

Učenka je »Cvetoči T« centralno umestila v format. Neizrezano črko prekrivajo rastlinski 

ornamenti preko vertikale. Črko in okrasje sestavljajo proste oblike, medtem ko je ozadje 

sestavljeno iz oblik trikotnika, ki se svetlo in temno izmenjujejo. Enotnost doseže s 

ponavljanjem trikotnih oblik . Učenka je bila izvirna in dosledna. Črko je zanimivo okrasila in 

popestrila z uporabo belega in obreznega reza. Pri izrezovanju ni bila izrazito spretna. Sicer 

je odtis kvaliteten. 
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Slika 19: učenka, 7. razred, »Srčkano«, linorez, 2012 

Učenka je črko upodobila v obliki zavijajoče se rastline. Kompozicija je razgibana in deluje 

živahno. Črka je sestavljena iz stebla, listov in cvetov, ki nakazujejo črko »S«. Ozadje je 

dopolnila z oblikami ptic in metulja, katerima je na levi strani dodala zanimiva znaka. Oblike 

so v celoti organske. Izvedla je obrezni linorez, beli rez je opazen pri nakazovanju listov. Tudi 

ta učenka se je izkazala v prizadevnosti, saj je po pouku napravila še en, čistejši odtis.  

  



65 

 

Slika 20: učenec, 7. razred, »Inicialke«, linorez, 2012 

Črki imata geometrijsko zasnovo. S senčenjem je učenec nakazal tretjo dimenzijo. 

Kompozicija je manj razgibana kot pri ostalih učencih. Kljub temu pa je izredno zanimiva. 

Vlogo v kompoziciji zavzemata črki. Zanimivo ju je popestril z linijami z načinom belega in 

obreznega reza. Beli rez je nakazal z okrasitvijo prve črke »G«, medtem ko je obrezni rez 

uporabil za drugo črko »J«. Barvo je enakomerno navaljal in natančno odtisnil grafični list. 

Pri označitvi grafike je pomotoma uporabil kemični svinčnik. 
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Slika 21: učenka, 7. razred, »Pomlad«, linorez, 2012 

Grafika je izdelana v načinu belega reza. Učenka je uporabila rastlinski ornament in zanimivo 

oblikovala črko in ozadje. Upodobila je črko »E« s prepletanjem vejic in listov. Črka ima 

dominantno vlogo v postavitvi. Učenka je previdno odtisnila grafiko. Pomotoma je delno 

izrezala rob formata, ki pa poudarja krhkost linij. 
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Slika 22: učenka, 7. razred, »Gugalnica«, linorez, 2012 

Učenka je edina, ki v prvi plan ni postavila črke. Črko razberemo šele z dobrim opazovanjem. 

Spretno je upodobila črko »M«, poimenovala jo je »Gugalnica«. Na gugalnici je tudi figura. 

Še ena figura je opazna pod gugalnico. Drevesi je okrasila z ovijalkami. Učenka je izvedla beli 

rez. Zanimivo se je lotila tudi obrobe formata. To daje odtisu posebno živahnost in celotne 

grafike ne »zapre« v določen format. 
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Slika 23: učenci 7. razreda, skupna dela, linorez, 2012 
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ANALIZA UČNE URE 

Vsak učenec je na odtisu pustil svoj pečat in prav vse grafike bi bile zanimive za analizo. 

Vendar sem se omejila s predstavitvijo le nekaterih. 

Cilj izdelave linoreza kot grafične tehnike je bil dosežen, saj so učenci upoštevali postopke 

izdelave in uspešno poenostavljali oblike. Seznanili so se z grafično tehniko visokega tiska kot 

načinom in sredstvom izražanja, ki sta bila v ekspresionističnem času tako pomembna in 

značilna. Narava lesoreza, v tem primeru linoreza, je, da so poudarjene močne, krepke linije, 

svetlo–temnimi kontrasti. Pri vseh primerih večinoma dominira črka, saj ta prevladuje in 

izstopa v formatu. Oblike nastajajo z zarezovanjem linij in ploskev. Na osnutkih so se 

nekateri še ukvarjali z detajli, kar pa so pri nadaljnjem delu opustili, saj jim delo z nožki tako 

podrobnih linij ni dovoljevalo. 

Format so primerno zapolnili. Le–ta je v večini kvadratne oblike (10x10 cm), ki poudarja 

centralno umeščanje oblik. Črka je v večini primerov razločna in opazna. Izvirno so jo 

oblikovali in vključevali zanimive ornamente. Izdelava osnutkov ter prerisovanje na matrico 

jim niso povzročali težav, prav tako ne izrezovanje. Nekateri so bili pri izrezovanju premalo 

dosledni, to se opazi pri končnih odtisih. Pri nanosu barve so se nekateri srečevali s 

problemom, saj barve niso enakomerno nanesli na matrico. Nekatere odtise smo ponovili. 

Tisk matric jim ni delal večjih težav, včasih so zaradi prstnih odtisov barve na grafični list 

uničili čistost odtisa. Te smo pri nekaterih ponovili, medtem ko malo manj natančnih učencev 

to niti ni zmotilo. 

Učenci so spoznali, da sta grafika kot področje in linorez kot tehnika ena izmed težjih likovnih 

področij. Morali so biti zelo previdni pri vsakem koraku do končnega odtisa. Spoznali so tudi 

pomembno vlogo predhodnega osnutka, ki ga je treba dosledno izvesti. 

Splošni vtis o motivaciji, sodelovanju in razumevanju učencev je bil pozitiven. Prikaz 

umetniških del je bil primeren za razlago likovnih pojmov. Uživali so pri začetni igri 

Ugotavljanja para, ki je bila prijetna in poučna popestritev ure. Likovni motiv je nekatere zelo 

motiviral in navdihnil za takojšnje delo, drugi pa so potrebovali nekaj več časa in pogovora o 

tem, kako naj bi izgledalo njihovo delo. Presenetilo me je, da se med njimi ni pojavljalo 

ponavljanje motivov. Iz tega sklepam, da jih je motiv motiviral in da so bili napotki jasni. Za 

to je bil zaslužen tudi nasvet, naj črka predstavlja posebnost vsakega posameznika.  

Za razumevanje likovnih pojmov in uspešno izvedbo likovne naloge sem uporabila zanimiva 

učna sredstva, sami pa so se aktivno vključevali v pogovore. Učenci so bili zelo prijetni, 

pokazali so veliko motivacije, pripravljenosti za delo in izvirnosti pri ustvarjanju. Zelo so se 

potrudili pri izvedbi naloge in sodelovali pri njenem pojasnjevanju. Klima v razredu je bila 

pozitivna, prijetna, učenci so bili delovni in motivirani. Zadovoljna sem s končnimi rezultati in 

izvedbo učne ure. 

V zadovoljstvo mi je bilo izvajati učno uro likovne vzgoje. Kot bodoča likovna pedagoginja 

sem v tem zelo uživala in vesela sem, da mi je bila omogočena izvedba pedagoškega dela na 

OŠ, kjer sem kot osnovnošolka obiskovala pouk. 
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S tamkajšnjo učiteljico pouka likovne vzgoje sva predhodno preučili potek učne ure. 

Dogovorili sva se, da bodo učenci uporabili manjši format. Učenci so že izvajali grafiko, zato 

sva se dogovorili, da bodo sami navaljali barvo ter odtisnili matrico. 

Pripravili sva liste za osnutke, papir za končni odtis ter se dogovorili za barvo in ostale 

pomembne detajle za izvedbo tehnike. 

Učenci so pozorno prisluhnili uvodni motivaciji. Igra, ki smo jo izvajali na začetku, jim je bila 

všeč in pokazali so veliko zanimanja. Pri pregledu rezultatov igre sem opazila, da so vsi 

prepoznali sliko, ki spada k grafični predlogi. Iz tega sklepam, da nimajo problemov z 

opazovanjem podobnosti, da so dobri opazovalci ter da naloga ni bila zahtevna. 

Pri razlagi učne snovi so vsi učenci sodelovali. Nekatere značilnosti grafike so že poznali, 

nekaj pa smo jih morali osvežiti. Všeč jim je bila predstavitev grafike s pomočjo PP, 

predvsem pa so bili navdušeni nad prikazom matric visokega in globokega tiska. Za visoki 

tisk sem prinesla primer že izrezanega linoleja (Priloga 3), za primer globokega tiska pa 

bakreno ploščo, ki je imela zjedkane oblike (Primer 4). S pomočjo matric so mi uspešno 

razlagali glavne značilnosti in razlike med tema dvema vrstama tiska. 

Tudi izvedba naloge jim ni povzročala večjih težav. Kljub večkratni ponovitvi, kateri del je 

izrezan in kateri ostane neizrezan, so se še našli nekateri, ki so spraševali in se prepričali o 

pravilnem poteku. Kljub jasnim navodilom, da je potrebno pustiti 5mm rob, so nekateri na to 

pozabili ter ga izrezali. Nekateri so se preveč posvetili majhnim detajlom na osnutkih, katerih 

kasneje, zaradi načina izrezovanja, ni bilo mogoče izrezati. S tem so spoznali pomembnost 

poenostavljanja oblik. Nanos barve in odtis sta se jim zdela zanimiva, saj, kot sem omenila, 

sami še niso odtiskovali matric. Predhodno sem jih opozorila na previdnost pri odtisu in 

nanašanju barve. Odtiskovali so v skupinah po tri, saj sta tako ostala dva pri odtisu 

pomagala prvemu in se tako še enkrat prepričala o poteku tiska. 

Svoje izdelke so skrbno shranili na stojalo, kjer se je barva dokončno posušila, nato pa so jih 

pravilno označili ter jih shranili v svoje mape. 

Učenci so skozi posredovanje posebnosti izdelave linoreza, s predstavitvijo slikovnega 

materiala in demonstracijo dobili vpogled v odstopajoče značilnosti v zgodovini grafike. 

Spoznali so vpliv grafike na celotno dogajanje in na dogajanje na umetniškem področju, 

njeno odvisnost od tehnoloških napredkov, se pobliže seznanili s tiskom ter ga izvajali. 
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ZAKLJUČEK 

Povzamem lahko, da je na grafično umetnost v medvojnem obdobju vplivalo več dejavnikov. 

Velik vpliv je imelo zgodovinsko dogajanje, čas težkih vprašanj in krutih dogodkov, ki so 

vplivali na umetnika. Spremenila se je tudi vloga umetnika v družbi, saj se je le–ta osvobodil 

nadvlade naročnikov in začel ustvarjati samostojno. Na celotno grafično umetnost pa seveda 

vplivajo tudi znanstvena odkritja, napredek v tehniki in spoznavanje drugih kultur. Vse to se 

je odražalo tudi v grafiki na slovenskem ozemlju. Umetniki so po prvi svetovni vojni ponovno 

zaživeli in omogočili umetniški grafiki njen prvi veliki razcvet. 

V veselje mi je, da sem v diplomski nalogi združila več predmetov, ki so me spremljali skozi 

vsa leta šolanja, predvsem pa, da so to predmeti, ki so mi najbližji. V svoji diplomski nalogi 

se ukvarjam s potekom zgodovine, ki vpliva na celotno umetniško dogajanje. Zgodovinske 

zgodbe me vedno znova navdihnejo in pustijo svoj pečat na moji domišljiji. Umetnostna 

zgodovina pa je tema, do katere gojim prav poseben odnos in spoštovanje. Znanje, ki ga 

pridobim z branjem knjig o umetnosti, njihov teoretični del, študije slik in misli, ki so jih ob 

svojih delih napisali ustvarjalci sami, pa mi omogočajo, da videno in doživeto strnem v 

povezano in osmišljeno celoto. Prav ta proces povezovanja in poizvedovanja ima prav 

poseben čar, ki me vedno znova navdihuje, da se zgodb nikoli ne naveličam in vesela sem, 

da jih je še mnogo, ki so ostale z moje strani še neraziskane.  

Z grafiko pa sem se pobliže spoznala na Likovni pedagogiki in jo s pomočjo profesorjev, ki so 

jo znali na zanimiv in iskren način predstaviti, preprosto vzljubila. Skozi leta študija sem 

spoznala njene posebnosti in njene skrivnosti ter prišla do ugotovitve, da je grafika premalo 

obravnavana v šolskih klopeh. Zato sem se lotila raziskave koščka slovenske grafične 

zgodovine in jo želela pobliže predstaviti. 

Pregledala sem kar nekaj literature in potrdila se mi je domneva, da je grafika v veliko 

primerih predstavljena nekako v senci slikarstva in kiparstva. Sicer se njena vloga dviga in 

njen pomen bolj poudarja, vendar sem še vedno mnenja, da je v umetnostno–zgodovinskih 

pregledih premalo obravnavana. 

Za zaključek lahko poudarim, da imamo ravno likovni pedagogi pomembno vlogo pri širjenju 

in podajanju posebnosti grafične umetnosti mlajšim generacijam. Likovni pedagogi moramo 

omogočiti mlajšim generacijam, da se že zgodaj pobliže spoznajo z grafičnimi tehnikami. S 

pogostejšim vključevanjem grafike v učne ure lahko pripomoremo, da se grafika v osnovnih 

in srednjih šolah bolj približa učencem. 

Pedagoški del je imel velik vpliv na moj osebni in strokovni razvoj, saj le v praksi, s 

poučevanjem, dobimo bodoči pedagogi potrebne napotke in izkušnje. Sama bi si želela več 

pedagoške prakse tudi v letih med študijem. Mnenja sem, da je bil nastop uspešno izveden, 

saj so nastala čudovita dela, nad katerimi so bili navdušeni tudi učenci. 
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