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Povzetek 

Lojze Čemaţar je akademski slikar, ki dela na Slovenskem ţe dobrih trideset let. 
Njegova dela, kljub razširjenosti in številnim skupinskim ter samostojnim razstavam, 
še niso bila celostno obravnavana in kataloško popisana. Z uporabo literature in na 
podlagi pogovorov z umetnikom ter duhovniki sem pripravila seznam njegovih 
sakralnih del. Zaradi velikega obsega, njegova dela so namreč v več kot šestdesetih 
različnih sakralnih stavbah, sem se odločila, da kataloško obravnavam le freske v 
Sloveniji. Pri določitvi stila slikarja Lojzeta Čemaţarja in formalni analizi sem se oprla 
na delo Sistematika stila Izidorja Cankarja in kot primer izbrala fresko Zadnja večerja 
v Dornberku. Pri izbiri metode oziroma pristopa za razumevanje in doţivljanje 
umetnin sem se odločila, da uporabim eno najprimernejših metod za sodobno likovno 
pedagogiko, in sicer vstopanje v umetnino ali metoda interpretacije po načelu »Ways 
in«. Metoda teţi k interdisciplinarnosti, celostno vključuje učenca in nam tudi da 
odgovor na eno izmed vprašanj sodobne likovne pedagogike, to je, kako likovno delo 
predstaviti, da bi ga učenci in dijaki raziskovali in kritično ovrednotili. Metoda 
interpretacije po načelu vstopanje v umetnino je osrednji del podpornega gradiva. To 
je didaktični del diplomskega dela in je namenjen učiteljem likovne vzgoje in drugim. 
Sestavljen je iz razširjene vsebine o umetnini, iz vprašanj in dejavnosti, ki omogočajo 
interpretacijo ter predloga konkretnih likovnih dejavnosti. Gradivo izpolnjuje vse 
pogostejše zahteve o povezovanju področij oziroma medpredmetnem povezovanju. 
Umetniška dela so vir tega. Povezovala sem likovno delo Zadnja večerja z likovno 
vzgojo, predmetom verstva in etika ter drţavljansko in domovinsko vzgojo in etiko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ključne besede: 

Lojze Čemaţar, sakralna umetnost, interpretacija likovnega dela, medpredmetne 
povezave, podporno gradivo. 

 



 

II 
 

Abstract 

Lojze Čemaţar is a Slovene academic painter who has been working in this field for 
over thirty years. Despite the fact that his work is widespread and was also presented 
in numerous group and solo exhibitions, it has not yet been comprehensively 
discussed and catalogued. On the basis of discussion with the artist and parish 
priests and by using the literature, I have prepared a list of his religious works. Due to 
the extent of his artistic work (his works of art are in over sixty different religious 
buildings) I decided to focus only on his murals in Slovenia. Determination of the 
painter’s style and formal analysis was done using his mural Zadnja večerja (The 
Last Supper) in Dornberk. The method used for this analysis is discussed in the 
scientific monograph entitled Sistematika stila (The Systematics of Style) by Izidor 
Cankar. To understand and experience his art, the »Ways in« art interpretation 
method was chosen as one of the more suitable methods in contemporary Art 
teaching. The method strives for interdisciplinarity and attempts to include the pupil 
as a whole. At the same time the method gives an answer to one of the questions of 
contemporary art education, i.e. how the work of art should be presented to the 
pupils so that they would be able to explore and critically evaluate it. Teacher 
resources based on the »Ways in« interpretation method comprise the didactical part 
of the thesis and are designed for art educators and others. They consist of 
expanded content on the specific artwork, questions and activities which guide the 
interpretation, and concrete examples of art activities. The didactical part meets the 
increasing demands for the interconnection of educational fields and cross-curricular 
teaching. The works of art are the source of these connections. The artwork Last 
Supper was used to link different school subjects: Art, Religion and ethics and 
Citizenship and homeland education and ethics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words 

Lojze Čemaţar, religious art, interpretation of visual art, cross-curricular teaching, 
teacher resources. 
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1 Uvod  

Ko si ogledujemo umetnost velikih evropskih mest, kot so Pariz, Rim, Milan, London, 
prav gotovo obiščemo tudi katedralo Notre Dame, baziliko sv. Petra, milansko 
stolnico in Westminstersko opatijo. Če hočemo predstaviti bogastvo v Ljubljani, 
našem glavnem mestu, svetujemo ogled stolnice sv. Nikolaja, Marijine cerkve na 
Tromostovju ali pa uršulinske cerkve sv. Trojice. Stolnice, katedrale, bazilike, cerkve 
ali različne kapele so vir in hraniteljice sakralne umetnosti posameznega naroda. Ta 
umetnost tako z umetniškega kot z religioznega vidika krepi rojakom identiteto, 
tujcem pa priča o svoji veličini. 
 
Sakralna umetnost je bila zelo pomembna v gotiki, renesansi in baroku. Najlepša in 
največja dela po obsegu so nastajala z načrtovanjem novih sakralnih stavb. Z 
ločitvijo Cerkve in drţave, večanjem meščanskega sloja prebivalstva ter z 
zmanjšanjem števila gradenj novih cerkva je bila sakralna umetnost potisnjena vedno 
bolj na obrobje. Zanimalo me je, ali je zmanjšanje tega vpliva pomenilo tudi 
zmanjšanje kakovosti sakralne umetnosti, zato sem sočasno raziskovala slovensko 
sakralno umetnost in njeno posebnost pri načrtovanju. Odvisna je od več dejavnikov 
in eden izmed njih je naročnik, torej predstavnik verske skupnosti, ki največkrat 
določi motiv. Sakralno umetnost določajo posebni motivi, ki jih moramo poznati za 
celostno dojemanje sporočila cerkva in za razumevanje umetniških del sakralnih 
umetnikov. To velja tudi za Lojzeta Čemaţarja, ki deluje preteţno na Slovenskem ţe 
pribliţno tri desetletja. Njegov opus sega od štajerskih do primorskih cerkva, seţe v 
zamejstvo in v Bosno in Hercegovino. Njegova dela sem dokumentirala in strnila v 
seznam ter pripravila katalog fresk, ki jih je naredil na Slovenskem.  
 
Za vsa umetniška dela, tudi za Čemaţarjeva, velja, da odpira interpretacija nova 
vprašanja in nudi podlago za njihovo samostojnejše in boljše razumevanje. S 
poznavanjem metod in njihovih različnih kriterijev si tako zagotovimo širok vpogled v 
likovno delo. Poznavanje je posebej pomembno za likovne pedagoge in za različne 
muzejske delavce, ki naj vodi v pestro praktično uporabo. Sodelovanje teh dveh se 
največkrat pokriva z izvajanjem dni dejavnosti in projektov. Prav to je ena izmed 
priloţnosti za medpredmetno oziroma kurikularno povezovanje. To povezovanje, ki 
se največkrat izvaja kot projektno delo, temelji na praktični uporabi, ponuja drugačno 
obliko učenja in je smer vzgoje ter izobraţevanja v današnjem času.  
 
Sinteza omenjenih informacij se odraţa v podpornem gradivu, katerega glavni smisel 
je povezovanje znanj in razmišljanje ob likovnem delu na mestu samem. Preplet 
likovne vzgoje, predmeta verstva in etika ter drţavljanske in domovinske vzgoje ter 
etike je tako temelj interpretacije Čemaţarjevega dela Zadnja večerja po načelu 
»Ways in« ali vstopanje v umetnino. Prav preko podpornega gradiva, ki lahko sluţi 
kot eden izmed primerov, lahko kot likovna pedagoginja prispevam k vzgoji 
samostojnejših in razmišljujočih opazovalcev umetniških del. 
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2 Sakralna umetnost 

Debevec (1999a, 58) navaja opredelitev p. Miha Ţuţka: »Sakralno je vse, kar je 
ločeno od navadnega, kar je odločeno, pridrţano Bogu. Boţanstvo je namreč nekaj, 
kar je vedno bilo ločeno od vsega, vzvišeno nad vse, vse presegajoče- 
transcendentno. To je prvo in osnovno doţivetje človeka, ki se bliţa skrivnosti 
boţanstva. Ta svetost je drugačnost, je neizrekljivost in nedoumljivost boţje biti.« 
Besedi sakralno je blizu beseda sveto. Iz svetega pisma so teologi definirali več 
pomenov svetega. Najpomembnejši pomen je Bog kot vir svetosti, ki je stalnica v 
stari in novi zavezi. Če se pomen svetega v stari zavezi navezuje predvsem na 
predmete, kraje, osebe, tudi na dogodke, ga je nova zaveza nadgradila, kjer je 
postalo glavno teţišče svetega oseba, ki se posvečuje po krščanskem občestvu, 
cerkvi, ki je kraj srečevanja s svetim Bogom (Einspieler, 1999, 61). Svetost naj bi se 
tako odraţala tudi v sakralni umetnosti. Ta je nekakšen most med čutnim in 
duhovnim, saj »mora svet duha, nevidnega Boga napraviti zaznaven in kolikor 
mogoče privlačen«. (Janez Pavel II. v Debevec, 2002, 396). Smisel sakralne 
umetnosti je »izraţati neskončno boţjo lepoto in hkrati s svojimi deli čim bolj 
pomagati, da se človekov duh poboţno dviga k Bogu« (Debevec, 2002, 397).  
 
Z umetnostno-zgodovinskega vidika opredelimo s pojmom sakralna ali naboţna 
umetnost vse tiste vsebine, ki se navezujejo na religijo. Nasproti je profana ali 
posvetna umetnost (Germ, 2006, 34). Warnke (1998, 24) opredeli ti dve področji s 
pojmom funkcijska področja, kajti znotraj zvrsti (arhitektura, slikarstvo in kiparstvo) 
sta glede na funkcijo zahtevali svoje oblike in teme.  
 
V zahodnoevropski umetnosti se poenostavljeno uporablja ta termin za krščansko 
ikonografijo (Germ, 2006, 34). Če pa sledimo teološkim temeljem in upoštevamo, da 
se krščanska skupnost deli na pravoslavno, protestantsko in katoliško cerkev, potem 
bi bil natančnejši termin katoliška ikonografija.  
 
Najpomembnejša sakralna umetnost nastaja danes z gradnjo cerkva. Poudarja se 
celovitost in sobivanje umetniških zvrsti, a najpomembnejša je arhitektura. Sledita ji 
slikarstvo in kiparstvo. Ti dve sta imeli največji pomen v času, ko so bili ljudje 
večinoma nepismeni, sedaj pa imata predvsem simbolno in dekorativno vlogo 
(Brezar, 1999, 124). Če se osredotočimo na sakralno arhitekturo, se je njen pomen v 
zgodovini spreminjal. Vodilna je bila v srednjem veku, enakovredna posvetni 
arhitekturi z večanjem mest in obrobna v času moderne. Na Slovenskem je bil v 20. 
stoletju njen vpliv odvisen tudi od politike oblasti, saj je bil med obema vojnama in 
kmalu po drugi svetovni vojni pomen cerkvene stavbe le tolikšen, kot je bil za potrebe 
Cerkve. Spremembe so se dogajale v sedemdesetih in osemdesetih letih, kajti leta 
1989 so na uradni seznam kulturnih spomenikov I. kategorije uvrstili ţe vse, okrog 
2500 jih je, cerkvene stavbe. Postale so pomemben del kulturne dediščine in 
pridobile so pomen v javnosti in med arhitekturno stroko (Fister, 1999, 103). V 
sodobni cerkveni arhitekturi cerkva se pogosto pojavljajo stavbe brez slikarske in 
kiparske dopolnitve, saj poskušajo arhitekti doseči celoten sakralni izraz zgolj z 
različnimi arhitekturnimi elementi. Ker so tudi pri nas te tendence, nastane problem 
takrat, ko se verniki začnejo zbirati in jim manjka podoba slavljenja. Pogosto se tako 
mimo mnenj strokovnjakov znajdejo v cerkvi umetnine, ki likovno in kompozicijsko ne 
sodijo v prostor (Čemaţar, 1999c, 163).  
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Da bi bogosluţni prostori sluţili glavnemu cilju in ohranjali kulturno in estetsko 
vrednost, se je v praksi izoblikoval postopek načrtovanja njihovih gradenj ali prenov. 

2.1 Sodelovanje med naročnikom in ustvarjalcem 

Pri gradnji in prenovi bogosluţnih ali sakralnih zgradb sodelujejo trije dejavniki: 
 
- liturgično-pastoralni 
- spomeniško-varstveni 
- arhitekturno-izvedbeni 
 
Liturgično-pastoralni vidik z lastništvom bogosluţnih stavb zastopa Cerkev. Njen vpliv 
je odločilen, ker se odloča, ali bo poseg ali ne, praviloma je tudi plačnik. Cerkev ima 
kot institucija svoja določila in usmeritve za gospodarjenje z lastnino, zato se 
sodelovanje pri prenovah in gradnjah osredotoča predvsem nanje in ne toliko na 
posameznega predstavnika (Debevec, 1999a, 9). »Lepota in barva podob 
spodbujata mojo molitev. Praznik je za moje oči, ko prizor polja spodbuja moje srce, 
da slavim Boga«. Misel sv. Janeza Damaščana (Smolnik, 1995, 65) se dopolnjuje z 
glavnim namenom sakralne umetnosti, ki je taka, da človeka »dviga« k Bogu. V 
Rimskem misalu (Smolik, 1995, 64) je zapisano, da krščanska ikonografija podaja s 
podobo evangeljsko oznanilo, ki ga sveto pismo sporoča z besedo. Škofovska 
liturgična komisija je pod vodstvom Italijanske škofovske konference (1999) v 
cerkvenem dokumentu zapisala, da naj ikonografska oprema (slike, podobe in drugi 
sveti predmeti) na nek način časovno in prostorsko razširja oziroma podaljšuje 
skrivnosti, ki jih obhajamo glede na zgodovino odrešenja in verujoče občestvo. 
Priporoča, da se upošteva liturgične zahteve in spoštuje kulturni navdih kraja. 
Podobe ne nadomeščajo Boga in svetnikov, saj so le njihova znamenja in v sakralnih 
objektih tudi nimajo osrednje vloge (Smolik, 1995). To pomeni, da ni cerkev zaradi 
podob, ampak zaradi bogosluţja, kar lahko sklepamo iz določil iz Rimskega misala 
(Smolik, 1995, 64), kjer piše, da v svetih stavbah naj ne bo preveč podob Kristusa, 
Marije in svetnikov ter da naj bodo primerno razporejene, da pozornosti vernikov ne 
odvračajo od svetega opravila.  
 
Spomeniško-varstveni vidik pod pokroviteljstvom drţave predstavljajo zavodi za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. Ti vključujejo več strok, kot so: restavratorstvo, 
arheologija, etnologija, krajinarstvo, pri prenovi in gradnji bogosluţnih stavb pa je 
najpomembnejša umetnostno-zgodovinska, ki ima namen varovanja kulturnih 
spomenikov. 
 
Tretji dejavnik je arhitekturno-izvedbeni, ki vključuje arhitekta in gradbenike 
(Debevec, 1999a, 9). Debevec nadalje piše, da je prav to sodelovanje tudi ključni 
vzrok pri nepravilnih ali površno uresničenih zamislih novih gradenj ali prenov, saj 
vsak od dejavnih vztraja na večvrednosti svojega pogleda in vrednot. 

2.2 Motivi sakralne umetnosti 

Jedro krščanske ikonografije je sveto pismo, ki je najpomembnejši krščanski pisni vir. 
Najobseţnejše področje je torej svetopisemska ikonografija, glede na pomembnost 
oseb v krščanski veri pa zajema krščanska ikonografija še kristološko ikonografijo in 
ikonografijo svete Trojice, mariološko, svetniško ikonografijo, ikonografijo 
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krščanskega naravoslovja in sklop kozmografskih vsebin, ki jih je krščanstvo v veliki 
meri prevzelo iz antičnega sveta in jih prilagodilo svojim potrebam (Germ, 2006, str. 
66). 

2.2.1 Svetopisemska ikonografija 

Sveto pismo ali biblija je temeljna knjiga kristjanov, saj verjamejo, da je 
»navdihnjeno« od Boga. Deli se na staro zavezo, ki obsega zgodovinske, poučne in 
preroške knjige ter opisujejo predvsem ţivljenje judovskega ljudstva, kraljev, očakov, 
prerokov (Menaše, 1971). Drugi del biblije je nova zaveza. Ta zajema štiri evangelije, 
ki opisujejo ţivljenje Jezusa Kristusa, delovanje in pisma njegovih učencev ter 
Razodetje, ki je boţje sporočilo ljudem po preroku Janezu.  
 
Najpogostejši starozavezni motivi so iz prvih dveh Mojzesovih knjig, in sicer 
stvarjenje sveta ter Adama in Eve, izvirni greh, izgon iz raja, delo prvih staršev, 
daritev Abela in Kajna, Noetova zgodba z vesoljnim potopom, prizori iz ţivljenja 
velikih očakov Abrahama, Izaka in Jakoba ter pripoved o egiptovskem Joţefu. Sledijo 
prizori iz Mojzesovega ţivljenja: Najdenje malega Mojzesa, Mojzes pred faraonom, 
Beg Izraelcev iz Egipta in Prehod čez Rdeče morje ter Prejetje postave na gori Sinaj. 
Najpogostejši iz nove zaveze pa Oznanjenje, Obiskovanje, Rojstva, Poklon sv. treh 
kraljev, Predstavitev v templju, Pokol nedolţnih otrok in Beg v Egipt, vsi ti 
predstavljajo Jezusa kot otroka. Jezusovo delovanje pa največkrat prikazujejo motivi 
krst v Jordanu in vsi njegovi čudeţi. Sledijo motivi, ki se navezujejo na Kristusovo 
trpljenje ali pasijon. Ti so slavnostni vhod v Jeruzalem, poslednja (zadnja) večerja, 
molitev v vrtu Getsemani, Judeţev poljub, kriţanje, snemanje s kriţa, objokovanje in 
polaganje v grob (Germ, 2006, str. 69). Ti motivi se prepletajo z motivi kriţevega 
pota, ki se je, kot ga poznamo danes, razvil v 18. stoletju. 
 
Kriţev pot ali Via crucis je pot Jezusa Kristusa, na kateri je nosil kriţ od Pilatove hiše 
do vrha Kalvarije. Poboţnost spominjanja trpljenja se je začela v Jeruzalemu ţe pri 
zgodnjih kristjanih, v Evropi pa se je ta poboţnost najprej kazala s postavljanjem 
posnetkov tamkajšnjih svetih krajev. Tako so v srednjem veku boţji grobovi in 
kalvarije sčasoma pridobivali še druge svete kraje in z obiskovanjem teh je med njimi 
nastajala pot. Prvi kriţevi poti, ki so se razlikovali v številu postaj, so se oblikovali v 
16. stoletju na Juţnonemškem. Najpomembnejši prispevek k oblikovanju danes 
znanih štirinajstih postaj pa je imel pater Leonard Portomavriški iz okolice današnje 
Genove. Papeţ Klemen XII. je po patrovem prizadevanju leta 1731 določil imena in 
edini pravilni vrstni red štirinajstih postaj. Te so:  I. Jezusa na smrt obsodijo (Jezus 
pred Pilatom), II. Jezus vzame kriţ na svoje rame, III. Jezus prvič pade pod kriţem, 
IV. Jezus sreča svojo mater, V. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi kriţ, VI. 
Veronika poda Jezusu potni prt, VII. Jezus drugič pade pod kriţem, VIII. Jezus 
(nagovori) tolaţi jeruzalemske ţene, IX. Jezus tretjič pade pod kriţem, X. Jezusa 
slečejo in mu dajo piti vina z ţolčem, XI. Jezusa pribijejo na kriţ, XII. Jezus umrje na 
kriţu, XIII. Jezusa snamejo s kriţa (in ga poloţijo Mariji v naročje), XIV. Jezusa 
poloţijo v grob. Postaje so pod temi imeni znane tudi danes, čeprav sta se na 
Slovenskem pojavljala še frančiškanski in joţefinski kriţev pot s postajami dogodkov, 
temelječih samo na evangeliju. V zadnjem času se v cerkvah pojavlja tudi XV. 
postaja, ki nosi naslov Jezus vstane iz groba (Menaše,1972; Šerbelj, 1994).  
 
Glede na Jezusovo ţivljenje sledi motivu vstajenja sledi motiv Angel na praznem 
grobu, Kristus se prikaţe Mariji Magdaleni, pot v Emavs, Kristus med enajstimi 
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apostoli, Nejeverni Tomaţ in nato vnebohod, ki je Jezusov slavnostni odhod v nebo. 
Pomembni novozavezni prizori so tudi iz Razodetja, in sicer Sedmeri svečniki, Slava 
Gospodova, Jagnje in knjiga s sedmimi pečati, Odpiranje sedmih pečatov, Štirje 
apokaliptični jezdeci, Sedem angelskih tromb, Ţena, oblečena v sonce, in 
sedmeroglavi zmaj, Nadangel Mihael premaga Satana, Sedem čaš boţjega srda in 
Nebeški Jeruzalem (Germ, 2006, str. 69). 

2.2.2 Kristološka ikonografija 

Osrednji lik krščanstva je lik Jezusa Kristusa, ki je po krščanski veri 2. boţja oseba ali 
Bog sin (Menaše, 1971). Kristološka ikonografija je najpomembnejše vsebinsko 
področje sakralne umetnosti. Ljudje so se spraševali o Jezusovi pravi podobi, saj ni 
veliko zgodovinskih zapisov o njegovem videzu. V začetku sta se uveljavila dva 
osnovna tipa, in sicer apolinični Kristus, ki je mladostni, golobradi, in bradati ali sirski 
tip Kristusa (Germ, 2006, str. 69). 
 
Ikonografski tipi Kristusa se razlikujejo glede na Kristusovo drţo in glede na to, kako 
ter s čim je upodobljen. Oblikovali so se skozi zgodovino nekako od 4. stoletja do 
baroka glede na teološke dogme, pomembne dogodke in potrebe Cerkve. Delijo se 
na naslednje tipe: Kristus dobri pastir, Kristus učitelj, Kristus - sonce, Prestolujoči 
Kristus ali Kristus kralj, Zmagoslavni Kristus, Kristus Pantokreator, Kristus v slavi ali 
Majestas Domini, Kristus sodnik, Kriţani, Lepi Kristus, Sveta podoba ali Vera icon, 
Pieta ali Sočutna, Kristus trpin, Sveta nedelja, Kristomorfni portret, Kristus odrešenik 
sveta ali Salvator mundi. V baroku in naprej pa se začnejo pojavljajo tipi, ki 
predstavljajo bolj osebno videnje Kristusa. Upodobljen je lahko kot sodoben 
zgodovinski lik, v naturalističnih podobah le z značilnimi gestami, lahko je upodobljen 
heroično ali pa s čustveno, sladkobno milino in sentimentalnostjo. V 19. in 20. stoletju 
se pojavljata predvsem dva tokova. Prvi upodablja uveljavljene ikonografske tipe, 
drugi pa preko duha časa in kulturnega okolja stare ikonografske tipe oblikuje v zelo 
osebne izkušnje upodobitev Kristusa (Germ, 2006). 

2.2.3 Ikonografija svete Trojice 

Motiv svete Trojice se kot samostojni motiv pojavlja od 4. stoletja naprej, in sicer po 
Nicejskem (325 n.š.) in Carigrajskem koncilu (381 n.š.), kjer so sprejeli dogmo, da 
sta Bog oče in Jezus Kristus po naravi svojega bistva enaka, kasneje so dodali še 
svetega duha. V likovnih predstavitvah ločujejo tri poglavitne različice: simbolične, 
alegorične in antropomorfne upodobitve. Simbolične upodobitve svete Trojice se 
največkrat povezujejo s simboliko števila tri. Lahko jo zasledimo v prikriti simboliki: v 
trojnem portalu cerkve, tri okna v steni, tri cerkvene ladje; v grafičnih, rastlinskih in 
ţivalskih simbolih: enakostranični trikotnik, trije koncentrični krogi ali trije enako veliki 
prepleteni krogi, v simbolu triperesne deteljice, vinske trte s tremi grozdi, v treh ribah, 
treh levih, ki stikajo glave, ali pa v kombinaciji jagnjeta (Jezus Kristus), goloba (sveti 
Duh) in roke, ki predstavlja Boga očeta. Najpogostejše alegorične upodobitve 
predstavljajo tri angele, ki so prišli obiskat Abrahama in temeljijo na razlagi 
svetopisemskega besedila. Cerkveni učitelji so v angelih razbrali namig za sveto 
Trojico, saj Abraham tujce (angele) izmenoma nagovarja v ednini in mnoţini. 
Antropomorfne upodobitve svete Trojice so zelo raznolike in številne. Tri 
najznačilnejše upodobitve so: upodobitev svete Trojice kot skupine dveh 
antropomorfnih oseb (Bog oče in Kristus) in goloba (sv. Duh), upodobitev svete 
Trojice kot skupine treh identičnih oseb in upodobitev svete Trojice kot skupine treh 
oseb, opredeljenih s starostnimi dobami. Sveta Trojica se vedno upodablja tudi pri 
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motivu Jezusovega krsta, kjer je Kristus odrasel moški, sveti duh je kot golob in Bog 
je kot roka ali pa svetel oblak z dopasnim likom Boga očeta (Germ, 2006, str. 83- 85). 

2.2.4 Mariološka ikonografija 

Marija je Jezusova mati in v krščanski ikonografiji mu je, s sprejetjem dogme, da je 
Marija Boţja mati, postala enakovredna. Germ (2006, str. 86) piše, da je med verniki 
celo bolj priljubljena in čaščena kot Jezus, kar se zrcali v tem, da je bila v 
posameznih obdobjih večkrat upodobljena kot on. Upodabljanje je bilo priljubljeno 
zaradi prepričanja, da je Marija največja priprošnjica med človekom in Bogom, ker so 
jo mnoţice sprejele za zavetnico in v njej videle, poleg nebeške kraljice, tudi mater, ki 
ljubeče skrbi za svoje otroke. V svetem pismu je omenjena le v evangelijih in 
apostolskih delih, zato je bil razvoj mariološke ikonografije počasnejši. Poleg teh 
besedil so kasneje njeno vlogo razbirali iz stare zaveze, apokrifnih virov, naboţnih 
spisov, različnih mističnih videnj in marijanskih hvalnic. Značilni ikonografski tipi so: 
Marija Vladarica na prestolu; Zmagoslavna Marija (Nikopoia); Marija, ki kaţe pot 
(Hodegetria); Marija, nebeška kraljica; Marijina slava ali Majestas Mariae; Prestol 
modrosti; Doječa Marija; Pieta; Marija, zavetnica s plaščem; Marija v zaprtem vrtu; 
Maesta; Marija v zelenju; sv. Ana Samotretja; sveti pogovor (Sacra Conversazione); 
Brezmadeţna in Roţnovenska Marija. Podobno kot pri novih kristoloških 
ikonografskih tipih  iz 19. in 20. stoletja se tudi Marijini ikonografski tipi niso uveljavili 
v večjem obsegu. Sveţa in drugačna sta pristopa Danteja Rosseti, Ecce Ancilla 
Domini ali Edvarda Muncha, Madona iz 19. stoletja ali pa Marija, ki šeška dete pred 
tremi pričami, Maxa Ernsta.  

2.2.5 Svetniška ikonografija 

Svetniki imajo pri vernikih pomembno vlogo, saj so zgled verskega ţivljenja ter 
zavetniki in priprošnjiki med nebom in zemljo. Verjamejo, da imajo svetniki posebno 
moč, zaščito, zato se v različnih situacijah obračajo k točno določenim svetnikom. 
Germ (2006, str. 111) omenja, da delimo svetnike glede na razširjenost njihovega 
kulta. Tako so svetniki lahko lokalni, nacionalni in univerzalni. Primer lokalnih 
svetnikov so Emonski škofje, ki so značilni le za ljubljansko regijo, nacionalna sta na 
primer sv. Patrik za Irce in sv. Jurij za Angleţe, univerzalni pa na primer apostoli, 
evangelisti in cerkveni učitelji. Mnoţico svetnikov prepoznamo in ločimo po noši in 
atributih (Menaše, 1971). Osebni atributi pogosto izhajajo iz svetniških legend, se 
nanašajo na mučeništvo, najpomembnejše dogodke v njihovem ţivljenju, na čudeţe, 
ki so jih izpeljali, ali pa na njihov poklic (Germ, 2006). 

2.2.6 Ikonografija krščanskega naravoslovja 

Kristjani verjamejo, da je Bog ustvaril svet in da vse stvari v vesolju nosijo njegovo 
prikrito sporočilo. Zaradi tega so se krščanski pisci ţe od začetka trudili, da bi odkrili 
in pojasnili ta sporočila in simbolno vrednost narave. Besedila o stvarjenju sveta si ţe 
v svetem pismu niso enotna, saj je v Mojzesovi knjigi opisano, kako je Bog v šestih 
dneh ustvaril zemljo, v Knjigi modrosti pa piše, da je zemlja oblikovana po 
matematičnih načelih, zato je ikonografija stvarjenja različna. Pojavljata se torej dva 
tipa: Stvarjenje v šestih dneh in motiv Boga arhitekta (Germ, 2006, str. 95). 
 
Poleg nastanka sveta so krščanski učitelji raziskovali pomen stvari, ki nas obkroţajo, 
zato so se izoblikovala področja simbolike števil, rastlin, ţivali, dragih kamnov, barv, 
svetlobe, glasbe  itd. Izmed simbolnih pomenov števil sta pomembni števili sedem in 
dvanajst, ki predstavljata vesoljno urejenost, in števili štiri za svet, človeka, tri pa za 
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sveto Trojico. Nadnaravnost in boţanskost svetlobe izhaja ţe iz religij starega sveta 
in filozofije, zato tudi v krščanski umetnosti simbolizira svetloba Boga, boţjo 
navzočnost, znamenje svetosti. Pri svetnikih se pojavlja kot svetniški sij, Marijo in 
Jezusa pogosto obdaja sijoča avreola, pri posebno veličastnih dogodkih, kot so: 
Kristusovo vstajenje, vnebohod, Marijino vnebovzetje, pa so ti dogodki oţarjeni z 
nebeško lučjo. Simbolika barv ni enotna, pogosto je povezana z motivom. Rdeča 
lahko pomeni ljubezen in poţrtvovalnost, kri in trpljenje, v škrlatnih odtenkih pa 
boţansko veličastje. Prav tako lahko bela simbolizira boţanskost, tudi čistost, 
deviškost in duhovnost. Modri odtenki lahko povzemajo simboliko večnosti, simboliko 
nebes, modrosti, meditativnosti in plemenitosti. Kadar je na upodobitvah zlata (ali 
srebrna) barva, pa to pomeni posebno slavo, nebeški sijaj in boţansko veličastje. 
Simbolne pomene ţivali lahko oblikujemo v tri sklope: tiste, ki predstavljajo Kristusa 
(jagnje, pelikan, riba, …), Antikrista in demone (največkrat plazilci), in sklop, povezan 
z različnimi krepostmi (lev simbolizira moč, trdnost vere) ali s pregrehami. 
Najpogostejši simboli, povezani s Kristusom, so vinska trta ter grozdje in pšenica, ki 
sta simbola evharistije. Ob Mariji se največkrat pojavljata bela lilija in rdeča vrtnica, 
pogosto pa je v njenih rokah jabolko, nageljček ali pa so zraven perunike, potonike, 
rdeče jagode, marjetice in šmarnice (Germ, 2006). Pomembno vlogo ima tudi 
palmova vejica, ki je največkrat v rokah svetnikov in nosi simbol zmage nad smrtjo 
(Menaše, 1971, str. 1566). 
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3 Lojze Čemaţar 

3.1 Ţivljenjepis 

Lojze Čemaţar se je rodil 8. februarja 1950 v Klečah pri Ljubljani. 1969 je maturiral 
na aranţerski tehnični šoli v Ljubljani in se nato odločil za študij slikarstva na 
ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Osnov slikarstva se je učil pri profesorju 
Bogdanu Borčiču, Zoranu Didku, Janezu Berniku ter Andreju Jemcu, znanja o grafiki 
pa prav tako pri profesorju Bogdanu Borčiču, Marku Pogačniku in Zvestu Apolloniu. 
Leta 1976 je diplomiral pri mentorjih, to je, pri profesorju Milanu Butini (naloga iz 
predmeta likovna teorija: Gibanje in čas v likovni umetnosti) in pri profesorju Andreju 
Jemcu (likovno delo s slikarskim problemom: Figura, predmet na slikovnem polju ter 
prisotnost gibanja in časa v lastnem slikarstvu). Leta 1979 je končal specialko pri 
Andreju Jemcu. Za svojo študijsko delo je leta 1976 prejel študentsko Prešernovo 
nagrado in štipendijo za študijsko potovanje v Pariz. Tam je bil poleti leta 1979 in se 
je učil ob velikih mojstrih slikarstva v Louvru, v muzeju impresionistov, v Rodinovem 
muzeju in v centru Pompidou. Od leta 1978 do leta 1980 je poučeval na osnovni šoli 
v Ljubljani ter na vzgojiteljski šoli in na gimnaziji v Idriji. Nato pa se je med moţnostjo 
resnega pedagoškega dela na likovnem področju ter moţnostjo samostojnega 
slikarskega delovanja odločil za slednje. Od leta 1980 deluje kot svobodni umetnik. 
Do leta 2002 je pripravil triindvajset samostojnih razstav in sodeloval na več kot 
šestdesetih skupinskih razstavah doma in v tujini.  
 
Večji del njegovega opusa predstavljajo dela na področju cerkvenega slikarstva. 
Slike na stenah sakralnih prostorov je uresničil v tehnikah zidnega (freska in sgraffito) 
in oljnega slikarstva, zasnoval pa je tudi podobe v tehniki slikanih oken (vitraji) ter 
sodeloval pri njihovi izvedbi. Nagradi majski salon Zveze društev slovenskih likovnih 
umetnikov 1992 in občinska nagrada 2005, Ljubljana. 
(Čemaţar, 2002; Plevnik, 1977; Čemaţar, 2007.; Čemaţar, n.d.) 

3.1.1  Samostojne in skupinske razstave Lojzeta Čemaţarja 

- 1977 Ljubljana, Mestna galerija (Dobitniki študentovskih Prešernovih nagrad) 
- 1978 Novo mesto, Galerija »Novoteks« 
- 1979 Kranj, Galerija Mestne hiše  
- 1979 Škofja Loka, Loški muzej - galerija 
- 1980 Ljubljana, Galerija Škuc  
- 1980 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, (Razstava mladih slovenskih 

umetnikov, rojenih po letu 1945) 
- 1980 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič (3. Bienale Intart)  
- 1981 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič (DSLU, Društvo slovenskih 

likovnih umetnikov)  
- 1981 Ljubljana, Moderna galerija (Stalna zbirka) 
- 1981 Koper, Galerija Loţa 
- 1981 Ljubljana, Mestna galerija ( z Markom Rupnikom in Matejem Metlikovičem) 
- 1981 Koper, Galerija Loţa 
- 1981 Kranj, Mala galerija Likovnega društva v Mestni hiši 
- 1981 Beograd, Salon muzeja Savremene umetnosti, (Mladi Slovenački umetnici) 
- 1981 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič (DSLU, Zapis na papirju - 

MLADI - 1981 Piran, Mestna galerija (Slovenski umetniki nove generacije) 
- 1982 Ljubljana, Galerija Lek  
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- 1982 Ljubljana, Inštitut Joţef Stefan 
- 1982 Ljubljana, Atelje M. Jernejca (Pomlad v ateljeju) 
- 1982 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič (Jugoslovansko–italijanska 

nova podoba) 
- 1982 Ljubljana, Atrij, Mestni trg 7, (Razstava del članov TDS Equrna) 
- 1983 Ljubljana, Mestna galerija (z Lovrom Inkretom, Dušanom Lipovcem in Rokom 

Zelenkom)  
- 1983 Ljubljana, Mestna galerija (TDS samostojnih kulturnih delavcev Ljubljana – 

Equrna) 
- 1984 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič (Aktualnost figure) 
- 1984 Ajdovščina, Pilonova galerija 
- 1984 Ljubljana, Beţigrajska galerija 
- 1986 Kočevje, Likovni salon 
- 1986 Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič (Slovenski likovni umetniki 

razstavljajo) 
- 1989 Ljubljana, Galerija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov 
- 1989 Reka, Moderna galerija (11. Medjunarodna izloţba originalnog crteţa `88) 
- 1989 Tampereen (Finska), Tampeeren Nykytaiteen museo, (Contemporary 

drawings from Yugoslavia) 
- 1989 Novo mesto, Galerija Krka (Krkina likovna delavnica) 
- 1990 Ptuj, Minoritski samostan (Krščanski navdih v slikarstvu danes) 
- 1990 Maribor, Galerija Ars Sacra (Metlikovič, Čemaţar, Zavrnik, Jakopič-Kunaver) 
- 1990/91 Ljubljana, Beţigrajska galerija 
- 1991 Ljubljana, Mestna galerija (Zimski salon) 
- 1992 Ljubljana, Jakopičeva galerija, (Majski salon `92) 
- 1992 Ljubljana, Stavba Slovenijales Trgovina 
- 1992 Maribor, Galerija Ars Sacra 
- 1994 Radovljica, Galerija Šivčeva hiša 
- 1994 Ljubljana, Beţigrajska galerija 
- 1994 Breţice, Galerija Hamer (Generacija 1976) 
- 1995 Ljubljana, Jakopičeva galerija (Majski salon `95) 
- 1995 Škofja Loka, Galerija Ivana Groharja 
- 1995 Kančevci, Frančiškanski samostan 
- 1996 Ljubljana Šentvid, Zavod sv. Stanislava (Slovenska sakralna umetnost) 
- 1996 Ljubljana, Cankarjev dom, (Svetopisemska razstava) 
- 1997 Ljubljana Šentvid, Zavod sv. Stanislava (Podobe svetega Tridnevja) 
- 1998 Kostanjevica na Krki, Lamutov likovni salon (Svetopisemska razstava) 
- 2000 Ljubljana, Galerija Druţina 
- 2000 Ljubljana, Dol pri Ljubljani 
- 2000 Maribor, Galerija Ars Sacra (Kristusov obraz) 
- 2001 Miren pri Novi Gorici 
- 2001/02 Maribor, Umetnostna galerija (Od rojstva do rojstva, od sebe k drugim; 

podobe druţine v XX. stoletju na Slovenskem) 
- 2002 Piran (Kriţev pot v piranskih cerkvah) 
- 2003 Zemono, Dvorec Zemono (Umetniki za Karitas) 
- 2004 Piran, Pečaričeva galerija (Umetniki za Karitas) 
- 2005 Bovec, Kulturni dom ( s Stanetom Jarmom) 
- 2005 Gorica, Kulturni center Lojze Bratuţ (Človeški krik bolečine in tišina barvne 

kontemplacije, s Stanetom Jarmom) 
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- 2006 Ljubljana, Arhitekturni muzej /Fuţin. Grad, (20. bienale industrijskega 
oblikovanja) 

- 2007 Ljubljana Šentvid, Zavod sv. Stanislava  
- 2008/09 Maribor, Galerija Ars Sacra 
- 2009 Dol pri Ljubljani, Paviljoni graščine Dol 
- 2010 Miren pri Novi Gorici, Mirenski grad  

3.2 O umetnosti Lojzeta Čemaţarja 

Slikarstvo Lojzeta Čemaţarja je zelo povezano z njegovo vero, saj nas ţe na prvi 
pogled usmerja preko izbire barv, z načinom slikanja in oblikovanjem figur k 
transcendenci. Spodbuja nas, da se ustavimo ob slikah in razmišljamo o njihovi 
vsebini. Dopušča nam, da se poistovetimo s figurami in smo blizu temu, kar je te 
figure vodilo v ţivljenju.  
 
Sedej (1994) piše o njegovem slikarstvu, da so njegove slike »izrazito meditativne, 
gestualne ter z vsebinskim poudarkom, ki je bistvo kompozicije in temelji na sakralni 
motiviki«. Platna, s katerimi se pojavlja na razstavah, imajo dve temeljni likovni prvini. 
Prva je poenostavljena figura, ki je preteţno risarsko obdelana, brez portretnih 
značilnosti, kar pripomore k večji doţivljajski intenzivnosti (Sedej, 1994) in, kot piše 
Bassin (1991, 3), »s pomenljivo ekstatično vlogo, ki pogojuje celotno slikarjevo 
videnje pejsaţa«. Druga pa je barva, saj kot pravi Komelj (Jarm in Čemaţar, 2005, 6) 
je bistvena pri njegovih slikah. Sedej (1994) trdi, da je »geometrijsko strukturirano 
barvno ozadje (tudi kot geometrijska mreţa in parcelacija slikovne površine) hkrati 
izrazito gestualno obdelano«. Bassin (1991, 3) piše, da »Čemaţar preseneča s 
sveţino očiščenega, risarsko takorekoč neizbeţno opredeljenega barvnega polja«. 
Barvna skala ozadij se med slikarskim razvojem ni veliko spreminjala. Prevladujejo 
preteţno temno modre barve z violetnimi in luminiscenčnimi poudarki (Sedej, 1994), 
v zadnjem času pa zraven modre še rdeče (Komelj v Jarm in Čemaţar, 2005, 6). Po 
besedah Sedeja (1994) v »Čemaţarjevih delih se kaţe tradicionalni vpliv bratov Kralj, 
predvsem pri figuri, ki temelji na risbi, Janeza Bernika v gestualni obdelavi ter 
postekspresionizma in »nove podobe«. Po drugi strani pa Bassin  (1991, str. 3) trdi, 
da pripada še generaciji, ki je nastopila pred uveljavitvijo nove podobe. Komelj (Jarm 
in Čemaţar, 2005, 7) v Čemaţarjevi umetnosti vidi prerojeno izročilo z napotki 
klasikov moderne umetnosti, predvsem Matissa.  
 
V zadnjem času ustvarja predvsem za sakralne objekte. Je avtor preko 300 del za te 
objekte, poleg tega pa je poslikal tudi znamenje pobitih v Klečah in prispeval 
ilustracije za knjige (Kriţev pot, Pot ţivljenja, Marija v slovenskih legendah, Zvonovi 
Marije Vnebovzete, Hodimo z Jezusom 3, 2, Vrata k Bogu, Sin človekov, Mnogi ne-ji 
za veliki da v ţivljenju, Jezus, prijatelj bolnih, Razpotja, Pravljica o tišini, Srečanje v 
Lurdu, Premakljiv svečnik, Pojdimo k Jezusu 1,2, Pot v srečno ţivljenje, Znamenja na 
poti k Bogu, Pridi sv. Duh), revije (Mavrica), plakate (Teden za ţivljenje) in nekatera 
literarna dela tudi grafično oblikoval. 

3.3 Lojze Čemaţar kot sakralni umetnik 

Lojze Čemaţar je veren katoličan. Je skromen in ţeli slediti tistim umetnikom, ki so 
delali v tihoti ter si prizadevali za mir v srcu in se odpovedovali razvadam, maniram in 
zahtevam tega sveta (Čemaţar, 1991). Sebe ne dojema, kot da je pomembnejši od 
drugih, ampak se zaveda, da je umetniški dar prejel in ne sam izgradil ter da je 
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njegovo slikanje kot poslanstvo. Ve, da njegova vloga kot individuuma ni tako 
pomembna, saj piše, da »skuša razumevati posamezno nastajajoče likovno delo kot 
nalogo, manj pa kot stvar osebne izpovedi, tako imenovane notranje nuje, 
samopotrjevanja, naročila ali tudi kot poseben izziv, kakor se danes o dani moţnosti 
pogostokrat izraţamo. »Naloga, tako menim, ohranja človeka treznega v duhu in 
čuječnega v delu ter misli« (Čemaţar, 1999b, 71). Verjame, da lahko s svojimi deli 
spodbudi ljudi k razmišljanju o veri in pribliţa Boga ljudem. To mu je enako 
pomembna kot umetnost (Čemaţar, 1991).  
 
Ţe na začetku svojega ustvarjanja je razmišljal o bistvu slikanja, o svojem odnosu do 
tega in kaj se v slikah zrcali. Zavedal se je, da je likovno ustvarjanje proces in ne 
iskanje doseţkov. Za katalog Dobitniki študentovskih Prešernovih nagrad leta 1977 
je napisal: »Človek je svobodno bitje, odloča se po lastni vesti, po svojem 
premisleku. Vedno znova vzpostavlja kritičen odnos tudi do osebnega dela ter 
početja; vselej more in mora, če hoče ostati svoboden, preverjati resničnost, 
vrednote in se ob njih ter zanje odločati. Vprašuje se po vzroku in posledici, izhodišču 
ter smotru. Napreduje ob razvidnosti in intuiciji ter izkušnji. To je del osebnega in 
osebnostnega razvoja, je postopek. Odmevnost tega se izkazuje v ustvarjalnem 
početju, v osnovnem likovnem zapisu, potezi.« (Čemaţar v Plevnik, 1977, 3). 
 
V svojih slikah si prizadeva, da bi odkril resničnost. Pravi: »Resničnost je namreč 
samo v Bogu, kjer ni resničnosti, ni Boga.« (Čemaţar, 1990) Do tega pride s tem, da 
si postavlja omejitve, razločuje bistveno od nebistvenega in se odloča, čemu dajati 
prednost oziroma za kaj se odločiti. Na primer pri sliki Zemlja, izloči pestrost barv in 
se odloči samo za eno temeljno ter tiste, ki jo poudarjajo. Tako si prizadeva, da bi 
videl bolj notranji, bolj oseben, bolj resničen način. Ne uporabi perspektive ali 
renesančnega prostora, ampak samo ploskev, da bi dal prednost duhovnemu 
prostorju (Čemaţar, 1990). 
 
Lojzetu Čemaţarju je temelj sakralne umetnosti to, da je delo za Boga in obenem za 
ljudi. Za umetnine v cerkvah pravi, da jih ne potrebujemo zato, da bi bilo vse 
poslikano, vse stene polne, ampak da so v sluţbi Boga in človeka (Čemaţar, 1991).  
Milček Komelj je za zloţenko razstave Prti (Čemaţar, 2009) napisal, da je 
»Čemaţarjeva umetnost izraz avtorjeve malone obredne zazrtosti v vse pojave 
ţivljenja, ki jih umetnik dojema skozi perspektivo zanj nenehne Boţje navzočnosti. 
Kot v temelju primarno religioznemu človeku, ki dojema ţivljenjski dar kot dragoceno 
posvečenost, mu prav pojem zrenja od nekdaj pomeni najbolj avtentični način stika s 
svetom; zato vnaša tako razmerje do sveta v sleherno delo ne glede na tematiko, saj 
sleherni prizor ali simbolno zamisel posveča z zavestjo o navzočnosti 
neizrekljivega.« 
To pomeni, da v vsako delo vnaša religiozno komponento kot izraz lastne vere. 
Vsako novo nalogo v cerkvah premišljuje, prebira o motivu v svetem pismu in preko 
tega odkriva Boga (Čemaţar, 1991). 
 
Pri iskanju motiva trpečega Jezusa piše: »Odprtost in spoštovanje do stvari, ki 
presegajo še tako obdarovano človekovo modrost, je v tem primeru (slikanje 
Jezusovega trpljenja in vstajenja, op.) posebej zaţelena«. Pri izbiri kompozicije 
razmišlja: »Vanj, v središče, se vse zgošča. Kar se nahaja v Njem, je povezano v 
oblikovnem in vsebinskem pomenu z vsemi deli podobe.« Formalne oblikovne rešitve 
izhajajo iz tega: »Kako Jezusa, ki pomeni središče ţivljenja, v sebi sprejemam, 
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občutim; kako ti sredico, srčiko slike, ki upodablja npr. Jezusovo molitev v vrtu 
Getsemani, slutim in odkrivam v sporočilu evangelija. In kakor mi je Odrešenikov 
zaupen pogovor z Očetom v uri boţje stiske dano premišljevati v srcu, v mojem 
središču, tako morem ob hkratnem čutenju črt, likov in barv najti tudi poloţaj za 
teţišče, središče, zgoščeno polnost slikarske kompozicije, ki o tem dogodku 
pripoveduje.« (Čemaţar, 1999b, 71) Pri slikanju kriţevega pota se poglablja v 
zgodovinski kontekst, Kristusovo ţivljenje, evangelije, celotno sveto pismo. Pravi, da 
»to delo človeka miselno precej zaposli in več kot je napora in prizadevanja za pravi 
slikarski izraz, več more kriţev pot povedati« (Čemaţar, 1991). Ob nastajanju 
kriţevega pota za Koprsko stolnico je napisal: »Ob vsaki postaji me je zanimalo 
veliko stvari. Ob kriţevem potu vsakdo, ki ga resno premišljuje, in še bolj tisti, ki ga 
upodablja, odkriva Boga in človek mora na tej poti ohranjati v sebi pozornost do 
Boga. Vsebina Jezusove odrešenjske poti nam nekako ne sme uiti izpred oči. Pri tem 
veljajo in največ povedo Kristusove besede: ´Čujte in molite!´«. 
 
V razmišljanju o slikarstvu piše: »Za slikarska iskanja in delo je mogoče najti poln in 
nepristranski odmev, oceno, potrditev le v smislu ustvarjanja. V njem je tudi izhodišče 
prizadevanj, dela in iskanj. Šele na koncu poti, kjer je smisel, kjer je cilj, prav 
razumemo začetek in ocenimo, kako smo hodili.«  (Čemaţar, 1999 a) Zanj in za 
njegovo ustvarjanje je torej najpomembnejši smisel, kot on piše: resničnost, polnost, 
središče, misel, duh, gibalo, ţivljenjskost, pomen,…ki je Bog. Svojo misel nadaljuje: 
»Človek izbira in more izbrati Boga. Tam na sredi, v svojem srcu sprejema njega, 
svoje ţivljenje in ljudi ter stvarnost okrog sebe. Tam izbira in preverja svojo pot. Če je 
poklican, da išče in izraţa resnico ter lepoto s črtami, liki in barvami, more v svoji 
notranjosti najti ter preizkusiti tisto vse, kar je za to potrebno.«  

3.3.1 Formalna in stilna analiza Čemaţarjeve freske Zadnja večerja v 
Dornberški ţupnijski cerkvi 

Osnova za vrednotenje stila Lojzeta Čemaţarja nam je lahko struktura Sistematike 
stila Izidorja Cankarja, ki v svojem delu Uvod v umevanje likovne umetnosti (1995) 
poskuša značilnosti umetniških stilov logično urediti in strniti v sistem. Cankar je 
določil štiri področja, ki nam lahko pomagajo pri določitvi. Kot prvo je predmet in snov 
ter tri formalno-oblikovna: oblikovanje telesnosti, prostora in figuralna kompozicija.  
 
AVTOR: Lojze Čemaţar 
NASLOV: Zadnja večerja 
DATACIJA: 1990 
TEHNIKA: freska 
NAHAJALIŠČE: Dornberk, ţupnijska cerkev sv. Daniela 
MERE: 4,3 m × 7,6 m 
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Slika 1: Lojze Čemaţar,  Zadnja večerja 

 
Umetniška snov Čemaţarjeve Zadnje večerje (Slika 1) je idealistična, saj je 
pomembnejša duhovna ideja o dogodku kot pa njegov prikaz. Kot prvo, ne sledi 
literarni predlogi, to je svetem pismu. Na freski je namreč zdruţil vsebine, ki se ne 
dogajajo v samem trenutku večerje pred dva tisoč leti. Na desni je upodobljena 
druţina iz današnji dni ter v ozadju, to je na hribu, vidimo tri kriţe s pregrinjalom, kar 
nakazuje Jezusovo vstajenje, ki se je zgodilo po Zadnji večerji. Trikotnik in kaplje pri 
Jezusu, kot drugo, ne predstavljajo realnih predmetov, ampak nosijo simbolni pomen. 
Idealistična snov se po svojih karakteristikah najbolje povezuje z linearnim oziroma 
ploskovitim stilom, katerega glavna značilnost je, da v gledalcu ne vzbuja vtisa o 
prostorski razseţnosti (Cankar, 1995, 79-68). Na tej freski so telesa oblikovana 
predvsem ploskovito. Obleke Jezusa in apostolov nam delujejo kot ploskve, čeprav 
njihove gube nakazujejo tridimenzionalnost, na primer pri zadnjih treh apostolih na 
levi. Na oblačilih je jasna in pomembna kontura, kar je tudi značilnost linearnega 
stila, in je dobro opazna pri tretjem apostolu, levo od Jezusa. Obrazi in lasje so prav 
tako predvsem ploskoviti, saj sence niso vidne, barva koţe in las je enotna za celo 
ploskev, na primer pri prvem apostolu, na Jezusovi desni. Kontura je pomembna pri 
nosu, pramenih las ali pa med koncem obraza in začetkom las, kot vidimo pri prvem 
ali tretjem apostolu, na Jezusovi levi. O telesni razseţnosti obrazov nam nakazujejo 
le zasuki glav, kajti noben obraz ni upodobljen z direktnim pogledom proti gledalcu, 
ampak se obrazi skoraj kroţno sukajo okrog mize. Malo bolj tridimenzionalne nam 
delujejo osebe na spodnjem desnem delu freske. Na oblekah je naslikanih več senc, 
kot vidimo pri levi roki deklice, to je spredaj, ter dečka in moškega, ki sta zadaj. Pri 
teh osebah vseeno prevladuje ploskoviti stil v oblikovanju obrazov, las in oblačil, pri 
katerih je zelo jasna kontura, na primer pri moškem, ki je zadaj. Ko se umetnik 
odloča za oblikovanje teles po značilnostih ploskovitega stila, noče prikazati 
izrazitega gibanja, temveč predvsem trajen, večen, od predmetov neodvisen smisel, 
ki ga največkrat najdemo v verskih vsebinah (Cankar, 1995, 79-80). Menim, da je 
Čemaţar pri skupini oseb, ki so desno spodaj, hotel izraziti njihovo gibanje, zato jih je 
poskusil upodobiti manj linearno kot druge figure. Prostor, v katerem so figure, je 



Sakralna dela Lojzeta Čemaţarja. Podporno gradivo za medpredmetne povezave 

14 
 

nekakšna polodprta dvorana. Linija med tlemi in stenami ni naslikana, kar nam 
onemogoča določitev jasnega prostora in prav to najbolj prispeva k povezavi s 
ploskovitim oblikovanjem teles. Freska ima namreč več stvari, ki prispevajo k 
globinskemu dojemanju prostora, kot na primer prekrivanje mize skupine figur, ki so 
spodaj desno,  kroţno sukanje apostolov okrog mize in pokrajina, ki jo vidimo za 
Jezusom in skozi zidni odprtini. Prostorsko nejasna in na meji med ploskovitim ter 
prostorskim oblikovanjem ostaja miza, kajti krog je zvrnjen v perspektivo, vendar ni 
oblikovan po načelih linearne perspektive. Če ima idealistična snov najboljši izraz v 
ploskovitem stilu likovnega oblikovanja, potem najdemo povezave tudi pri 
kompoziciji, ki jo Cankar imenuje vezana (Cankar, 1995, 132). Ta je čim bolj 
simetrična in veţe figure do ploskve in med seboj, da so uravnoteţene. V primeru 
Zadnje večerje je kompozicija simetrična, ampak nekateri predmeti jo rušijo stroge 
vezanosti. Zrcaljenje vidimo v nizanju apostolov okrog mize, strukturi desnega in 
levega zidu ter levega in desnega kriţa na griču. Prav tako vplivajo k simetriji enaki 
gesti prvih dveh apostolov ob Jezusu ter njuni enaki odtenki oblačil. Postavitev 
Jezusa in trikotnika za njim, saj je zamaknjen iz simetrale, in razporeditev skupine 
figur desno spodaj najbolj vplivata, da vezana kompozicija ne deluje tako strogo 
urejeno. Na freski prevladujejo tople barve, kot na primer rumena in oker v ozadju, to 
je barva griča, topla bela je barva zidu in temnejša rdeča, ki prevladuje pri barvah 
oblačil in pregrinjalih klopi. Modra in siva sta hladnejši barvi, vendar nista tako izraziti, 
le obleka ţene, ki je desno spodaj, je intenzivno modra. Veliko je bele in njenih 
odtenkov, kot na primer prt na mizi, oblačila nekaterih apostolov, otrok, ki je desno 
spodaj, nebo in preteţno tudi tla. Svetloba na freski ni jasno določljiva. Osvetljenih 
oziroma svetlejših lis ni, opazimo pa sence. Vidne so pri stebrih, osebah na skrajnem 
levem in desnem koncu ter pod mizo in klopjo. Preko teh lahko sklepamo, da je vir 
svetlobe Jezus. Ko pogledamo vsebino umetnine, v našem primeru freske Zadnja 
večerja, gledamo stil oziroma izraz avtorja, njegovo dobo ter še pomembnejše, tako 
imenovano, ţivljenjsko čustvo umetnine. Po času nastanka bi moralo biti delo  
sodobno, kar pomeni, da bi obravnavalo aktualne človeške probleme. Po načinu 
oblikovanja pa bi bolj sodilo med srednjeveško umetnost, ampak tukaj je pravzaprav 
vprašanje o »sodobni« sakralni umetnosti, ki se ne ravna po zakonitostih posvetne 
umetnosti, zato ne more biti »sodobna« v smislu profanih del. Umirjenost, 
skrivnostnost in pričakovanje so čustva, ki jih lahko zasledimo v freski. Zaradi ţarečih 
rumenih in toplih rdečih odtenkov je vzdušje bolj veselo kot ţalostno. 

3.3.2 Tehnike, v katerih ustvarja Lojze Čemaţar 

Oljno slikarstvo (olje na platno in olje na les) 
Kot ţe beseda oljno slikarstvo nakaţe, ta tehnika temelji na uporabi olja, barv in 
podlage. Uporablja se laneno olje, ki se ga meša z barvnimi pigmenti in redči s 
terpentinom. Začetniki oljnega slikarstva so bili Nizozemci, in sicer v 15. stoletju. 
Takrat so barve nanašali na lesene podlage, kasneje pa se je zaradi boljše 
odpornosti proti vlagi in škodljivcem uveljavilo slikanje na laneno platno (Tavčar, 
1991, 20- 21). 
 
Tehniko oljnega slikarstva uporablja Čemaţar pri manjših formatih in predvsem v 
notranjščinah. Les ali platno pripravi, premaţe s temeljnikom, tako imenovanim 
grundom ali klejem, in na to slika z oljnimi barvami (ustni vir Lojze Čemaţar). 
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Freska (fresko tehnika) 
Beseda freska izhaja iz italijanske besedne zveze »al fresco«, ki pomeni »na sveţe«. 
Fresko tehnika je tehnika slikanja na sveţ, moker omet. Freskanti pomešajo apno, 
pesek in vodo ter s tem v treh slojih in časovnih presledkih omečejo zid. Na zadnje 
nanašajo še drobno malto, a le na taki površini, kot bodo poslikali. Mokra in sušeča 
površina vpija in utrjuje barvne pigmente, zato morajo umetniki delati hitro, 
premišljeno in brez napak. Prav zato umetniki ţe prej prenesejo motive v pravem 
merilu iz osnutka na tako imenovane kartone, ki jih poloţijo k steni in nato s topo 
konico vlečejo po črtah, da na ometu ostane vdolbena sled. Drugi postopek 
prenašanja motiva pa pušča sled zdrobljenega oglja, ki ga preko luknjic na linijah 
vtirajo na omet. Ko imajo mokro površino in glavne obrise motiva, si freskanti 
pripravijo barve. Barvni pigmenti za freske so največkrat iz kamninskih mineralov. 
Barvo jim določajo kovinski oksidi. Pomembno je, da apno ne reagira s pigmenti, da 
na svetlobi ne zbledijo in da jih vremenski pojavi prehitro ne uničijo. Pigmente 
zmešajo z apneno vodo in nato nanašajo na omet. Pri sušenju se kalcijev hidroksid 
spremeni v kalcijev karbonat in poveţe pigment ter omet v celoto. V evropskem 
slikarstvu se uveljavi proti koncu 14. stoletja, v času italijanskega slikarja Giotta 
(Tavčar, 1991, 10- 13; Menaše, 1971, 43).  
 
Lojze Čemaţar pravi, da je za naravne tehnike izbor pigmentov za freske zelo 
majhen. Največkrat uporablja ţelezove okside, ki so od oker, rdečih in črnih 
odtenkov, kromoksid za zelene, kobaltov oksid za modre ter kadmijev oksid, ki 
pogojno ustreza zaradi prevelike občutljivosti na vremenske pojave. Z mešanjem teh 
pigmentov in dodajanjem apnenega cveta nato slika na sveţ omet. Prizna, da mu je 
tehnika v veselje in izziv (ustni vir Lojze Čemaţar).  
 
Sgrafitto  
Sgrafitto je tehnika stenskega slikarstva »z izpraskovanjem«, pri kateri se običajno 
surovo ometano zidno površino prekrije s temnim ometom, nato s svetlim beleţem in 
v ta sveţ svetel sloj se izpraska okras ali upodobitev. Poznan je tudi večbarvni 
sgrafitto, z večjim številom različno razkritih slojev. V zahodnoevropski umetnosti je 
znan zlasti od italijanske renesanse dalje (Menaše, 1971, 1967). 
 
Čemaţar uporablja za sgrafitto iste pigmente kot za freske, saj je za to tehniko prav 
tako pomembna obstojnost. Vmeša jih v apnen omet, v več plasteh nanaša na 
površino, in ko je osušeno, reţe ali kleše (ustni vir Lojze Čemaţar).  
 
Vitraj (slikano okno) 
Beseda izhaja iz francoske »le vitrail«. Vitraj je upodobitev, sestavljena iz kosov 
raznobarvnega stekla, povezanih s svinčenimi palicami, ki hkrati predstavljajo vse 
pomembnejše obrise. Slikana okna so dokumentirana ţe v 9. stoletju, ohranila pa so 
se od 12. stoletja dalje. Njihov največji razmah je bil med 13. in 15. stoletjem, ko so 
bleščeče prosojne podobe »vitraţev« bistveno pomagale uveljavljenju slikovite 
srednjeveške celostne umetnine, velike gotske katedrale (Menaše, 1971, 1994). 
 
Slikar Lojze Čemaţar uporablja ţe v peči obarvane steklene dele, ki jih oblikuje in 
povezuje med seboj. Steklo predstavljajo barvne površine, svinčen trak oziroma lotan 
stik pa linijo (ustni vir Lojze Čemaţar). 
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3.4 Seznam sakralnih del Lojzeta Čemaţarja  

Evangelisti, Vstali Kristus, strop ladje in prezbiterija 
NAHAJALIŠČE: Stoţice, podruţnična cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1978 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kriţev pot, stena korne ograje 
NAHAJALIŠČE: Stoţice, podruţnična cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 1979 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kriţev pot, vzdolţne stene 
NAHAJALIŠČE: Stična, cistercijanski samostan, notranja samostanska kapela 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 1980 
LITERATURA: Čemaţar (1991)  
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Prizori iz Marijinega ţivljenja, leva vzdolţna stena v novem delu cerkve 
NAHAJALIŠČE: Jeţica, ţupnijska cerkev sv. Kancija 
TEHNIKA:  mozaik 
DATACIJA: 1980- 1985 
LITERATURA: Ţupnija Jeţica (n.d.)  
VIR: ustni vir ţupnik v Jeţici 
 
Kruh , Medaljon oltarnega podstavka 
NAHAJALIŠČE: Nova Cerkev, ţupnijska cerkev sv. Lenarta 
TEHNIKA: zidna poslikava 
DATACIJA: 1981 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Ahac, Slika v zakristiji 
NAHAJALIŠČE: Budanje, podruţnična cerkev sv. Ahacija 
TEHNIKA: olje na platno  
DATACIJA: 1982 
LITERATURA: Vidmar (2004) 
 
Oznanjenje, Stvarjenje sveta, Jezusovo trpljenje in vstajenje, Legenda o 
škafarju, Radostne in tragične zgodbe krajevne zgodovine, prezbiterij 
NAHAJALIŠČE: Idrija, podruţnična cerkev sv. Trojice 
TEHNIKA: pet vitrajev 
DATACIJA: 1982 - 1983 
LITERATURA: Kavčič (2000) 
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Kriţev pot, kapelice ob cesti 
NAHAJALIŠČE: Mirenski grad, podruţnična cerkev Ţalostne matere Boţje 
TEHNIKA: sgrafitto 
DATACIJA: 1985 
LITERATURA: Pust (2000) in Vidmar (2005) 
 
Sv. Frančišek, Jezus Kristus Odrešenik, sv. Leopold Mandič, sv. Maksimiljan 
Kolbe, Devica Marija, sv. Klara, (izdelal mojster Ilič iz Zagreba), prezbiterij 
NAHAJALIŠČE: Ptuj, kapucinska cerkev sv. Oţbalta 
TEHNIKA:  šest vitrajev 
DATACIJA: 1985 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik na Ptuju in Lojze Čemaţar 
 
Beg v Egipt, notranjost 
NAHAJALIŠČE:  Branik, kapelica v Steskah 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1986 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Braniku 
  
Sv. Ciril in Metod, notranjost 
NAHAJALIŠČE:  Branik, ob cesti Branik-Komen 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1986 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Braniku 
 

Sv. Ciril in Metod, kapelica ob cesti 
NAHAJALIŠČE: Mirenski grad, podruţnična cerkev Ţalostne matere Boţje 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1986 
LITERATURA: Pust (2000) in Vidmar (2005) 
 
Sv. Joţef, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Lokavec, kapelica pri pekarni 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1987 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Marijino vnebovzetje, Jezus, svetniki, oltarna stena, v sodelovanju s slikarjem 
Lucijanom Bratušem 
NAHAJALIŠČE: Beograd, (Srbija), stolna cerkev Blaţene Device Marije Vnebovzete 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1988 
LITERATURA: Beogradska nadbiskupija (n.d.) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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Sv. druţina, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Zgornje Gameljne, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1988- 1990 
LITERATURA: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kriţani Kristus, sv. Lenart, sv. Aleš, sv. Rok, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Spodnje Gameljne, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1988-1990 
LITERATURA: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kristusovo vstajenje , pročelje cerkve 
NAHAJALIŠČE: Idrija, pokopališka cerkev Ţalostne matere Boţje 
TEHNIKA: sgrafitto 
DATACIJA: 1988 
LITERATURA: Čemaţar (1991) 
 
Sv. druţina, Kriţani Kristus, sv. Peter in Andrej, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Srednje Gameljne, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1989 (Sveta druţina, ponovno narejena 2011) 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Dvanajsta in trinajsta postaja kriţevega pota, kapelici pred cerkvijo 
NAHAJALIŠČE: Moravče, podruţnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1989 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar in ţupnik v Moravčah 
 
Postaje kriţevega pota - od tretje do enajste postaje, ob poti skozi gozd 
NAHAJALIŠČE: Moravče, podruţnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
TEHNIKA: freska (v jeklenem okvirju) 
DATACIJA: 1989 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar in ţupnik v Moravčah 
 
Sv. Martin (replika), sv. Maksimiljan Kolbe, Druţina, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Moravče, kapelica ob ţupnijski cerkvi sv. Martina 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1989 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar in ţupnik v Moravčah 
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Kriţev pot, vzdolţni steni 
NAHAJALIŠČE: Domţale, ţupnijska cerkev Marije Vnebovzete 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 1989 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Marijino oznanjenje, pročelje 
NAHAJALIŠČE: Celje, ţupnijski dom pri ţupnijski cerkvi sv. Duha 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1989 
LITERATURA: Ţupnija Celje sveti Duh (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Celju in Lojze Čemaţar 
 
Maksimilijan Celjski, vzdolţna stena 
NAHAJALIŠČE: Celje, »pastoralna« stavba pri ţupnijski cerkvi sv. Duha 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1989 
LITERATURA: Ţupnija Celje sveti Duh (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Celju in Lojze Čemaţar 
 
Devica Marija z detetom, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Šmihel (Pivka), ţupnijska cerkev sv. Mihaela 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Pivki in Lojze Čemaţar 
 
Zadnja večerja, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Dornberk, ţupnijska cerkev sv. Daniela 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
LITERATURA: Čemaţar (1991) in Vidmar (2005) 
 
Vstali Kristus, strop novega bogosluţnega prostora 
NAHAJALIŠČE: Dornberk, ţupnijska cerkev sv. Daniela 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
LITERATURA: Čemaţar (1991) in Vidmar (2005) 
 
Dogodki iz ţivljenja sv. Ane, Joahima in Marije, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Ribnica, podruţnična cerkev sv. Ane 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
LITERATURA: cerkev svete Ane (n.d.)  
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Kriţev pot, vzdolţne stene 
NAHAJALIŠČE: Koper, stolna cerkev Marije Vnebovzete 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 1991 
LITERATURA: Čemaţar (1991) 
 
Jezus, Anton Padovanski, svetniki, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Zdenska vas, romarska cerkev sv. Antona Padovanskega 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1991 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Govor na gori, stena pri vhodu v ţupnijski dom 
NAHAJALIŠČE: Homec, ţupnijska cerkev Marijinega rojstva 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1992 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Duh, sv. Cecilija, Mati Boţja z angeli, obok ladje 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, podruţnična cerkev sv. Miklavţa v Lokah 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1992 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 

Evharistija, angela, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, podruţnična cerkev sv. Miklavţa v Lokah 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1992 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 

 
Friderik Baraga, bl. Anton Martin Slomšek, obok ladje 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, podruţnična cerkev sv. Miklavţa v Lokah 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1992 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 

 
Razlomljeni kruh, slika na daritvenem oltarju 
NAHAJALIŠČE: Kredarica, podruţnična cerkev Marije Sneţne 
TEHNIKA: olje na lesu 
DATACIJA: 1992 
LITERATURA: Kapela Marije sneţne Kredarica (n.d.)  
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Pelikan, strop ladje 
NAHAJALIŠČE: Stomaţ (Vrabče), podruţnična cerkev sv. Tomaţa 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1992 
LITERATURA: Vidmar (2007) 
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Kriţani Kristus z Marijo, mala kapela 
NAHAJALIŠČE: Ljubljana, Šentvid, Zavod sv. Stanislava 
TEHNIKA:  olje na platno 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir vodja Slovenskega doma  
 
Kriţev pot, kapelice ob poti iz Breţ proti cerkvi Sv. kriţa 
NAHAJALIŠČE: Breţe (Ribnica), cerkev Sv. kriţa 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: Cerkev Svetega kriţa, Ribnica (n.d.) 
VIR: ţupnik v Ribnici  
 
Razlomljen kruh, Zvitek, Pet hlebov in dve ribi, mala kapela 
NAHAJALIŠČE: Ljubljana, Šentvid, Zavod sv. Stanislava 
TEHNIKA:  olje na lesu 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir vodja Slovenskega doma  
 
Čudeţ v Kani Galilejski, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Števerjan (San Floriano del Collio, Italija), podruţnična cerkev Marije 
Pomočnice na Jazbinah 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: D. (2009) 
VIR: ustni vir ţupnik v Števerjanu in Lojze Čemaţar 
 
Sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Rok, sv. Florijan, niše na pročelju 
NAHAJALIŠČE: Čeče (Trbovlje), podruţnična cerkev sv. Katarine Aleksandrijske 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 

 
Pet hlebov in dve ribi, sonce, Prebodeno srce, antipendij pri oltarju sv. Katarine 
NAHAJALIŠČE: Čeče (Trbovlje), podruţnična cerkev sv. Katarine Aleksandrijske 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 

 
Sv. Cecilija, stena orgel 
NAHAJALIŠČE: Čeče (Trbovlje), podruţnična cerkev sv. Katarine Aleksandrijske 
TEHNIKA:  olje na les 
DATACIJA: 1993 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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Kriţani Kristus, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Ljubljana, Univerzitetni klinični center, Kapela povišanja sv. kriţa 
TEHNIKA: olje na les 
DATACIJA: 1994 
LITERATURA: Kapela Povišanja svetega kriţa v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana (2008) 
 
Oznanjenje, stena orgel 
NAHAJALIŠČE: Ljubljana, Univerzitetni klinični center, Kapela povišanja sv. kriţa 
TEHNIKA: olje na les 
DATACIJA: 1994 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kristus, dobri pastir, pod trikotnim čelom na pročelju cerkve 
NAHAJALIŠČE: Nova vas (Ptuj), cerkev sv. Leopolda Mandiča 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1994 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik na Ptuju 
 
Ţalostna mati Boţja, Srce Jezusovo, stranska oltarja 
NAHAJALIŠČE: Kurešček, cerkev Marije, Kraljice miru 
TEHNIKA: olje na les 
DATACIJA: 1994 
LITERATURA: Čemaţar (2002).  
 
Srce Jezusovo, Brezmadeţna mati Boţja, sv. Vincencij Pavelski, triptih, oltarna 
stena 
NAHAJALIŠČE: Mirenski grad, dom duhovnih vaj 
TEHNIKA:  vitraj 
DATACIJA: 1995  
LITERATURA: Pust (2000) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 

 
Sv. Uršula, notranjost kapelice 
NAHAJALIŠČE: Javorje (Črna na Koroškem), Meţnarjeva kapelica 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1995 
LITERATURA: Javorje na Koroškem – Meţnarjeva kapelica (n.d.) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Jezus z otroki, stena pri vhodu v ţupnijski dom 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, ţupnija sv. Martina,  
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1995 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
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Sv. druţina, notranjost kapelice 
NAHAJALIŠČE: Petelinje 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1995 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Mati Boţja z detetom, stena samostana 
NAHAJALIŠČE: Repnje, samostan šolskih sester 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1996 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir prednica samostana in Lojze Čemaţar 
 
Ţene pri praznem grobu, Emavs, Vstali Kristus, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Ilirska Bistrica, podruţnična cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1996 
LITERATURA: Cerkev sv. Jurija, Ilirska Bistrica (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Ilirski Bistrici in Lojze Čemaţar 
 
Marija z detetom, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Ljubljana, Šiška, Bolnišnica dr. Petra Drţaja, kapela Marija, Zdravje 
bolnikov 
TEHNIKA:  olje na platno 
DATACIJA: 1996  
LITERATURA: Kapela Marije, Zdravje bolnikov v bolnišnici dr. Petra Drţaja Ljubljana 
Šiška (2008) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Vstali Kristus s sv. Leopoldom Mandičem in Marijo, pročelje cerkve 
NAHAJALIŠČE: Nova vas (Ptuj), cerkev sv. Leopolda Mandiča 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1996 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik na Ptuju 
 
Bl. Anton Martin Slomšek, sv. Frančišek, Marija z detetom Jezusom, sv. Martin, 
niše na fasadi cerkve 
NAHAJALIŠČE: Kančevci, ţupnijska cerkev sv. Benedikta 
TEHNIKA: štiri freske 
DATACIJA: 1997 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Kančevcih  
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Marijino vnebovzetje, zunanjščina 
NAHAJALIŠČE: Moravče, ţupnijska cerkev sv. Martina 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1997 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Moravčah in Lojze Čemaţar 
 
Sejalec, stena ţupnijskega doma 
NAHAJALIŠČE: Šempeter, ţupnijski dom 
TEHNIKA:  sgrafitto 
DATACIJA: 1998 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Šempetru 
 
Poslanstvo Jezusa Kristusa in vloga Marije pri sinovem odrešenju sveta, 
zunanja kapela 
NAHAJALIŠČE: Kurešček, cerkev Marije, Kraljice miru 
TEHNIKA: freske 
DATACIJA: 1998-2001 
LITERATURA: Čemaţar (2002) 
 
Marijino oznanjenje, sv. Katarina, Vstajenje, oltarna stena, stranske stene 
NAHAJALIŠČE: Peč (Peci, ţupnija Rupa, Italija) 
TEHNIKA: freske  
DATACIJA: 1999-2001 
LITERATURA: - 
VIR: ţupnik v Števerjanu in Lojze Čemaţar 
 
Vnebovzetje, strop 
NAHAJALIŠČE: Peč (Peci, ţupnija Rupa, Italija) 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 1999-2001 
LITERATURA: - 
VIR: ţupnik v Števerjanu in Lojze Čemaţar 
 
Marija, Mati cerkve, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2000 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 

Okno sv. Evharistije, prezbiterij 
NAHAJALIŠČE: Grosuplje, ţupnijska cerkev sv. Mihaela 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2000 
LITERATURA: Nova cerkev svetega Mihaela (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Grosupljem 
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Marijino okno, desna stran ladje 
NAHAJALIŠČE: Grosuplje, ţupnijska cerkev sv. Mihaela 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2000 
LITERATURA: Nova cerkev svetega Mihaela (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Grosupljem 
 
Okno sv. Mihaela, leva stran ladje 
NAHAJALIŠČE: Grosuplje, ţupnijska cerkev sv. Mihaela 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2000 
LITERATURA: Nova cerkev svetega Mihaela (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Grosupljem 
 
Kriţev pot, vzdolţne stene 
NAHAJALIŠČE: Peč (Peci, ţupnija Rupa, Italija) 
TEHNIKA: olje na platno  
DATACIJA: 2001 
LITERATURA: - 
VIR: ţupnik v Števerjanu in Lojze Čemaţar 
 
Kriţev pot, vzdolţne stene 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2001 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 
Marijino ţivljenje, Oznanjenje, Jezusovo rojstvo, Sveta druţina, Kana 
Galilejska, Marija pod kriţem, Marijino vnebovzetje, Lurška in Fatimska Marija), 
en v prezbiteriju, ostali ob vzdolţni steni 
NAHAJALIŠČE: Dole pri Litiji, ţupnijska cerkev Marije Vnebovzete 
TEHNIKA:  sedem vitrajev 
DATACIJA: 2001 - 2008 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Dolah pri Litiji in Lojze Čemaţar 
 
Sv. Trojica, Marija, sv. Jurij, svetniki, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Šebrelje, ţupnijska cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2002 
LITERATURA: - 
VIR: ţupnik v Šebreljah 
 
Marija, zavetnica s plaščem, pročelje kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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Anton Padovanski, sv. Barbara in sv. Florjan, zunanjščina kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. druţina, Marija pod kriţem, notranjost kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Emavs, strop kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Prilika o sejalcu, zunanjščina ţupnišča 
NAHAJALIŠČE: Dol pri Ljubljani, ţupnijska cerkev sv. Marjete 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Stvarjenje moţa in ţene, Abraham, Mojzes, Janez Krstnik, zasebna kapela 
NAHAJALIŠČE:  Apnenik pri Šentjerneju, redovnice Skupnosti Loyola 
TEHNIKA:  štirje vitraji 
DATACIJA: 2005 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir predstojnica skupnosti in Lojze Čemaţar 
 
Emavs, Pelikan, Kruh, Hostija, slike na daritvenem oltarju 
NAHAJALIŠČE: Maribor, Tezno, ţupnijska cerkev sv. Cirila in Metoda 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2006 
LITERATURA: Umetnine (n.d.) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Marija z detetom, leva stran oltarne stene 
NAHAJALIŠČE: Maribor, Tezno, ţupnijska cerkev sv. Cirila in Metoda 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2006 
LITERATURA: Umetnine (n.d.) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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Sv. Izidor, sv. Blaţ, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Dobeno, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 2006 
LITERATURA: -  
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Joţef, sv. Leopold Mandič, sv. Elizabeta, sv. Izaija, sv. Janez Krstnik, bl. 
Anton Martin, sv. Janez Evangelist, sv. Favstina Kowalska, prezbiterij 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA: olje na les 
DATACIJA: 2006-2009 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Sv. druţina, pročelje 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, ţupnijski dom sv. Marija ob cerkvi svete Marije, Matere 
cerkve 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2007 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Kriţev pot, vzdolţni steni 
NAHAJALIŠČE: Spodnja Polskava, podruţnična cerkev Marijinega brezmadeţnega 
srca na Pragerskem 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2008 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Spodnji Polskavi 
 
Sv. Katarina Labure, zunanjščina 
NAHAJALIŠČE: Mengeš, Dom sv. Katarine (Hčere krščanske ljubezni) 
TEHNIKA: sgrafitto 
DATACIJA: 2008 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
12 zavetnikov podruţničnih cerkva, vzdolţne stene 
NAHAJALIŠČE: Trebnje, ţupnijska cerkev Marije Vnebovzete 
TEHNIKA:  šest vitrajev 
DATACIJA: 2008- 2011 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Trebnjem in Lojze Čemaţar 
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Kriţani Kristus in Marija pod kriţem, triptih, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Spodnja Polskava, podruţnična cerkev Marijinega brezmadeţnega 
srca na Pragerskem 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Spodnji Polskavi 
 
Mati Marija, prezbiterij 
NAHAJALIŠČE: Spodnja Polskava, podruţnična cerkev Marijinega brezmadeţnega 
srca na Pragerskem 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Spodnji Polskavi 
 
Simbola Boţje besede in Boţje matere Marije, nad prezbiterijem 
NAHAJALIŠČE: Spodnja Polskava, podruţnična cerkev Marijinega brezmadeţnega 
srca na Pragerskem 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Spodnji Polskavi 
 
Sv. Cecilija, stena na koru 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Bl. Anton Martin Slomšek, desna stran oltarne stene 
NAHAJALIŠČE: Maribor, Tezno, ţupnijska cerkev sv. Cirila in Metoda 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: Umetnine (n.d.) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Hostija, vratca tabernaklja 
NAHAJALIŠČE: Mengeš, Dom sv. Katarine (Hčere krščanske ljubezni) 
TEHNIKA:  olje na platno 
DATACIJA: 2009  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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Tvoja beseda je resnica, slika na ambonu 
NAHAJALIŠČE: Mengeš, Dom sv. Katarine (Hčere krščanske ljubezni) 
TEHNIKA:  olje na platno 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kruh, slika na daritvenem oltarju 
NAHAJALIŠČE: Mengeš, Dom sv. Katarine (Hčere krščanske ljubezni) 
TEHNIKA:  olje na platno 
DATACIJA: 2009 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Skrivnosti roţnega venca, vzdolţni steni 
NAHAJALIŠČE: Števerjan, (San Floriano del Collio, Italija), podruţnična cerkev 
Marije Pomočnice na Jazbinah 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2009  
LITERATURA: - 
VIR: ţupnik v Števerjanu in Lojze Čemaţar 
 
Jezusovo odpuščanje, spovedni prostor 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA: vitraj 
DATACIJA: 2010 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Sv. Krištof, fasada cerkve 
NAHAJALIŠČE: Retje (Trbovlje), podruţnična cerkev Sv. kriţa 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2010 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Zgodba odrešenja našega ţivljenja, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Prečna pri Novem mestu, ţupnijska cerkev sv. Antona 
Padovanskega 
TEHNIKA: zidna poslikava s silikatnimi barvami 
DATACIJA: 2010 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Prečni in Lojze Čemaţar 
 
Kriţev pot, vzdolţni steni 
NAHAJALIŠČE: Veliki Gaber, ţupnijska cerkev sv. Urha 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2010 
LITERATURA: Iz niţav in teţav (n.d.)  
VIR: ustni vir ţupnik v Velikem Gabru 



Sakralna dela Lojzeta Čemaţarja. Podporno gradivo za medpredmetne povezave 

30 
 

 
Bl. Alojzij Grozde, sv. Marija Goretti, kapela ob vhodu v ladjo 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2011 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Pot luči, vzdolţne stene 
NAHAJALIŠČE: Moravče, podruţnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2011 
LITERATURA: Sveta maša (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Moravčah in Lojze Čemaţar 
 
Bl. Alojzij Grozde, Anton Vovk, sv. Vid, sv. Rok, sv. Felicijan, sv. Peter, vzdolţne 
stene  
NAHAJALIŠČE: Dolenja vas pri Ribnici, ţupnijska cerkev sv. Roka  
TEHNIKA:  štirje vitraji 
DATACIJA: 2011 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kristusovo vstajenje, del stene zvonika 
NAHAJALIŠČE: Homec, ţupnijska cerkev Marijinega rojstva 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2011 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. druţina, slika na daritvenem oltarju 
NAHAJALIŠČE: Maribor, kapela noviciata šolskih sester Kristusa Kralja 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2012 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir prednica samostana in Lojze Čemaţar 
 
Hostija, slika na vratcih tabernaklja 
NAHAJALIŠČE: Maribor, kapela noviciata šolskih sester Kristusa Kralja 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2012 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir prednica samostana in Lojze Čemaţar 
 
»In beseda je meso postala«, slika na ambonu 
NAHAJALIŠČE: Maribor, kapela noviciata šolskih sester Kristusa Kralja 
TEHNIKA: olje na platno 
DATACIJA: 2012 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir prednica samostana in Lojze Čemaţar 
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Sv. Ciril in Metod, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Lokavec, kapelica ob cerkvi sv. Lovrenca 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 2013 (prvotna 1987, zaradi poškodbe ponovno narejena) 
LITERATURA: -  
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 

3.4.1 Katalog fresk v Sloveniji 

Evangelisti, Vstali Kristus, strop ladje in prezbiterija 
NAHAJALIŠČE: Stoţice, podruţnična cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1978 
OPIS: v posameznih krogih so upodobljeni sveti Marko, Matej, Luka in Janez z zvitki 
papirja in s svojimi atributi. Vstali Kristus stoji in z desnico kaţe v nebo. Levico ima 
poloţeno na rano v prsih. Ozadje je v okrasto rdečih tonih.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Ciril in Metod, kapelica ob cesti 
NAHAJALIŠČE: Mirenski grad, podruţnična cerkev Ţalostne matere Boţje 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1986 
Opis: upodobljena sta brata sv. Ciril in Metod, Jezusova roka nad njima in zvitek, 
kelih ter kruh pod njima. 
Kapelica je edina ohranjena in obnovljena iz kriţevega pota, ki ima datacijo iz 1858 
leta. 
DATACIJA: 1986 
LITERATURA: Pust (2000) in Vidmar (2005) 
 
Sv. Joţef, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Lokavec, kapelica pri pekarni 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1987 
OPIS: sveti Joţef je upodobljen z Marijo in dečkom Jezusom. Joţef stoji na levi in 
obdeluje les. Desno je deček Jezus, ki drţi kos lesa v rokah in na rami. Med njima, in 
sicer v sredini, je hleb kruha in glinen vrč. Zadaj je upodobljena Marija, z desnico 
poloţeno na prsih. Ob njeni levi je viden del kolovrata in bombaţna vejica.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. druţina, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Zgornje Gameljne, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1988-1990 
OPIS: v osrednjem delu freske so upodobljeni Marija, dete Jezus in sv. Joţef. Marija 
ima v naročju Jezusa in ga gleda. Z desnico ga drţi za noge, z levico pa čez prsi. 
Jezus gleda gledalca in ima ročice na prsih. Oba sedita na osličku, ki ga drţi Joţef.  



Sakralna dela Lojzeta Čemaţarja. Podporno gradivo za medpredmetne povezave 

32 
 

Sveti Joţef gleda Jezusa in ima v rokah palico. Tla so kamnita, ozadje je modro s 
hribi in zvezdami. Nad druţino leti angel z luno v ozadju.  
LITERATURA: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Kriţani Kristus, sv. Lenart, sv. Aleš, sv. Rok, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Spodnje Gameljne, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1988-1990 
OPIS: na kapelici so različne freske v štirih smereh. 
Kriţani Kristus je upodobljen pribit na kriţu s sklonjeno glavo. Levo pod njim je Marija 
in mu briše kaplje krvi iz prsne rane. Desno je Janez, ki ima roko na prsih. Ozadje je 
barvito, v rdečih, zelenih, modrih, belih in rumenih tonih.  
Sveti Lenart je upodobljen v redovniškem oblačilu, kako kleči in objema revnega 
moškega. Oba sta v kamniti ječi. Skozi okno se vidi hribček s cerkvico.  
Sveti Aleš je upodobljen kleče, v molilni drţi, z obrazom, usmerjenim v nebo. Pod 
njim je listek, na katerem piše: »Oče je Janez, nevesta Rozala, a jaz sem Aleš.« Pri 
njegovih nogah je kokoška, desno za njim pa glinen vrč in skleda z ţlico. Levo zgoraj 
je vhod v hišo s tremi stopnicami. Pri odprtih vratih je ţena z deklico ob nogah. 
Desno zgoraj so hribčki in na nebu sonce.  
Sveti Rok je upodobljen s klobukom, pohodno palico in culo v rokah. S kazalcem 
desnice kaţe na nogo. Stoji na kamniti skalnati površini. Desno od njega je na 
travniku upodobljen konj med tekom. Nad njim stoji na skalovju grad. Ob glavi 
svetnika je upodobljen angel, ki se spušča z neba. Za njima je veliko sonce.  
LITERATURA: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. druţina, Kriţani Kristus, sv. Peter in sv. Andrej, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Srednje Gameljne, kapelica ob cesti 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1989 (Sveta druţina, ponovno narejena 2011) 
OPIS: na treh straneh kapelice so freske v polkroţnih nišah.  
Sveta druţina je upodobljena na svetlem ozadju in na kamnitih tleh. Marija stoji in 
drţi malega Jezusa v naročju. Ta ima razprte roke. Joţef ima na prtu v rokah hlebec 
kruha. Vsi trije imajo svetniške sije. Desno spodaj so tri bele lilije, okrog druţine pa 
pet belih golobov. Nad njimi je sonce. 
Freska kriţanega Kristusa je v modro rdečkastih tonih. V sredini je na kriţ pribit 
Kristus. Glavo ima sklonjeno in iz ran mu teče kri. Levo pod kriţem je Marija. Roke 
drţi na prsih in gleda Kristusa. Desno pod kriţem je Janez. Prav tako gleda Kristusa 
in ima desnico na prsih. Nad njimi je oblak in okroglo sonce. 
Sveta Peter in Andrej sta upodobljena s svojimi atributi. Peter stoji na desni in ima v 
rokah ključa. Andrej stoji na levi s prečno zbitim kriţem pred sabo. Pod njima je 
kamenje, za njima gora in nad njima rumeno nebo.  
LITERATURA: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Martin, sv. Maksimiljan Kolbe, Druţina, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Moravče, kapelica ob ţupnijski cerkvi sv. Martina 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 1989 
OPIS: na zunanjih straneh kapelice so tri freske. 
Freska svetega Martina je replika nekdanje freske. Sveti Martin je upodobljen v 
zgornjem delu freske v škofovski obleki na oblakih. V rokah ima palmovo vejico in 
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okrog njega so trije angeli. Pod njimi sta na njivi upodobljena dva moţa. Eden leţi in 
je pokrit z odejo, drugi ga drţi v naročju. Drţi ga za levico in z desno mu podpira 
glavo. Oba gledata svetega Martina. V ozadju, na desni strani, vidimo cerkvico, hiše 
in hribe. 
Freska je v osrednjem delu močno poškodovana, zato motiv ni jasen. Sveti 
Maksimiljan Kolbe je predstavljen med maševanjem. Oblečen je v duhovniško 
oblačilo, roke ima dvignjene. Pred njim je na oltarju kelih s pateno in hostijo ter desno 
na oltarju odprta mašna knjiga. Spredaj sta dva venca iz roţ, desni je iz rdečih vrtnic,  
levi je iz belih lilij. Na desni strani, spredaj, je sveča in v sredini zaporniško oblačilo s 
številom 16670. Opazna je tudi bodeča ţica in plameni. Desno zgoraj, v rdečem 
krogu, je Marija v modri obleki in z zvezdami okrog glave. V rokah ima roţni venec. 
Tretja freska predstavlja šest preprostih oseb in angela. V zgornjem delu sta oče in 
doječa mati z otrokom. Angel je za njima in z desnico kaţe v nebo; levico polaga na 
materino ramo. Oče ima desnico na otrokovi rami. Ta je pred njim in nosi v rokah 
ţogo. Pod obema je deklica, ki igra na flavto. Na desni strani je velika miza in na njej 
glinen vrč, jabolko in hlebec kruha. Spredaj, to je pred mizo, sebi ţenska, ki bere 
knjigo in je s hrbtom obrnjena proti gledalcu. Levo vidimo, in sicer ob očetu, mlinsko 
kolo in zadaj, na hribčku, cerkvico.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar in ţupnik v Moravčah 
 
Dvanajsta in trinajsta postaja kriţevega pota, kapelici pred cerkvijo 
NAHAJALIŠČE: Moravče, podruţnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1989 
OPIS: dvanajsta postaja kriţevega pota predstavlja smrt Jezusa Kristusa. Jezus je 
pribit na kriţu in ima sklonjeno glavo. Desno pod njim je Marija in mu briše kri iz rane 
na prsih. Levo je Janez, ki kaţe z desnico na Kristusa, v levici drţi zvitek in gleda 
proti gledalcu. Spodaj so kamnita tla in ozadje je temno modro. 
Trinajsta postaja ima naslov Jezusa poloţijo Mariji v naročje. Marija sedi na kamniti 
klopi in ima v naročju mrtvega Jezusa. S prtom mu briše kri iz rane na prsih. Desno 
ob njej, in sicer na klopi, so ţeblji in trnjeva krona. Nad njima letita angelčka, ki z 
rokami kaţeta v nebo. Za njimi je lesen kriţ z belim pregrinjalom. Spodnji del je 
kamnit, ozadje zgoraj pa je temno modro. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar in ţupnik v Moravčah 
 
Postaje kriţevega pota, to je od tretje do enajste, ob poti skozi gozd 
NAHAJALIŠČE: Moravče, podruţnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
TEHNIKA: freska (v jeklenem okvirju) 
DATACIJA: 1989 
OPIS: freske so v polkroţnih jeklenih okvirjih. Predstavljajo posamezne dogodke 
kriţevega pota. Prevladujejo modro rdečkasti odtenki. Jezus in Marija, Pilat, Simon 
so največkrat upodobljen v celi postavi, druge, manj pomembne osebe, so 
upodobljene samo z deli telesa. Tla so kamnita in nejasna.  
Freski prve in druge postaje sta v zakristiji zaradi teţav s postavitvijo.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar in ţupnik v Moravčah 
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Devica Marija z detetom, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Šmihel (Pivka), ţupnijska cerkev sv. Mihaela 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
OPIS: freska prikazuje Marijo, ki sedi na prestolu in v naročju drţi dete Jezusa. 
Okrog glav imata svetniški sij in za njima je rdeč krog. Levo od njiju je angel, ki v levi 
roki nosi oljenko. Na desni strani prestola je na podstavku s prtičem odprta knjiga z 
grškima črkama alfa in omega. Za tem, to je v ozadju, vidimo kačo, ki beţi. Vse 
skupaj lebdi na oblakih. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Pivki in Lojze Čemaţar 
 
Vstali Kristus, strop novega bogosluţnega prostora 
NAHAJALIŠČE: Dornberk, ţupnijska cerkev sv. Daniela 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
OPIS: freska prikazuje motiv vstalega Kristusa. Upodobljena sta angel in Kristus. 
Angel sedi in v desni roki ima priţgano svečo. Zraven njega je mrtvaški prt, ţeblji in 
krona. Zadaj stoji Kristus, ki z levo roko kaţe na prebodeno desno stran, desno roko 
ima dvignjeno. V njegovem siju sta grški črki alfa in omega.  
LITERATURA: Čemaţar (1991) in Vidmar (2005) 
 
Zadnja večerja, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Dornberk, ţupnijska cerkev sv. Daniela 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
Opis: osrednji motiv je zadnja večerja. Za mizo v polodprtem prostoru sedi Jezus in 
dvanajst apostolov. Pred vsakim je kroţnik s kruhom in zelišči, pred Jezusom je še 
kelih, na sredi kroţnika je jagnje. Za sedečimi osebami je upodobljen trikotnik in 
hribček s tremi kriţi. Levo in desno od mize je zid z oknoma, skozi katera se levo vidi 
ţito, desno pa vinograd. Na desni je sedemčlanska druţina, ki prinaša darove.  
LITERATURA: Čemaţar (1991) in Vidmar (2005) 
 
Dogodki iz ţivljenja sv. Ane, Joahima in Marije, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Ribnica, podruţnična cerkev sv. Ane 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1990 
OPIS: levo spodaj prikazuje freska sv. Joahima in sv. Ano z Marijo v naročju. Spodaj 
je zibelka, v ozadju pa dva škafa in rešeto. Na vrhu slavoloka je Marija z Jezusom. 
Levo od nje igrata angela na flavto in violino, tretji pa se sklanja k Marijini druţini. 
Desno zgoraj je angel z oljenko, drugi pa igra na pozitiv. Desno spodaj je prizor, ki 
prikazuje, kako sv. Ana razlaga Mariji sveto pismo. 
LITERATURA: cerkev svete Ane (n.d.)  
 
Jezus, Anton Padovanski, svetniki, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Zdenska vas, romarska cerkev sv. Antona Padovanskega 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1991 
OPIS: freska je razdeljena na tri dele. Zgornji del je največji in se polkroţno zaključi. 
Pod njim sta dva vzdolţna pasova, od katerih je spodnji oţji. V največjem delu je 
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najvišje upodobljen vstali Kristus z ranjenima rokama. Z desno blagoslavlja, z levo pa 
kaţe na prebodeno desno stran prsi. Upodobljen je s sijem z grškima črkama alfa in 
omega, v rumenem krogu, za njim je rdeč trikotnik. Na levi je motiv Pieta oziroma 
Marija, ki drţi v rokah mrtvega Kristusa. Pod vstalim Kristusom, levo in desno, so 
angeli. Angel na njegovi levi kaţe na trnjevo krono, ţeblje in prte. Pod temi motivi so 
evangelisti s svojimi atributi. Na levi sta sv. Matej in sv. Marko, na desni pa sv. Luka 
in sv. Janez. V liniji med zgornjim in osrednjim pasom so pod evangelisti zapisana 
njihova imena. 
V osrednjem pasu so upodobljeni svetniki in zavetniki. Na levi strani so ţenske: sv. 
Ana z deklico Marijo, sv. Ema in sv. Marija Goretti s palmovo vejico. Na desni strani, 
desno od tabernaklja, so upodobljeni moški zavetniki: sv. Aleš s popotno culo, sv. 
Janez s palmovo vejo in roko, prislonjeno k ustom, ter sv. Izidor s snopom ţita. Pod 
tem pasom so zapisana imena teh svetnikov. 
V najniţjem pasu je na levi upodobljena skupina trpečih ljudi: mati s fantkom, ţenska 
v črnem, ki si briše solze, ţenska, ki ima roke na prsih in sklonjeno glavo, ter moški in 
ţenska, ki gledata navzgor. Pod njimi je napisano: »Milosti prejemamo po 
mučeništvu in trpljenju naših ljudi v in po 2. svetovni vojni.« Na desni strani oltarja pa 
sta upodobljeni dve druţini. Otroci prinašajo darove, in sicer roţe, kruh in vino. Pod 
njimi piše: »Sv. Anton, izprosi nam vero in mir.« 
Na podstavku glavnega oltarju je slika, na kateri je hleb kruha in skleda na belem 
prtiču, zgoraj pa trnjeva krona s kapljami krvi. Na podstavku daritvenega oltarja je 
upodobljenih pet hlebčkov in dve ribi. Na  ambonu je slika zvitka z grškima črkama 
alfa in omega.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Govor na gori, stena pri vhodu v ţupnijski dom 
NAHAJALIŠČE: Homec (Radomlje), ţupnijska cerkev Marijinega rojstva 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1992 
OPIS: Jezus je upodobljen na levem delu freske. Stoji, z desnico kaţe v nebo, v 
levici pa nosi svetilko. Desno od njega so razporejene tri osebe. Na vrhu je angel, 
pod njim pa dva moţa. V ozadju na hribu vidimo cerkvico in dve hiši.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Duh, sv. Cecilija, Mati Boţja z angeli, obok ladje 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, podruţnična cerkev sv. Miklavţa v Lokah 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1992 
OPIS: v treh medaljonih so upodobljeni: sv. Duh, sv. Cecilija in mati Boţja z angeli. 
Sveti Duh je upodobljen kot golob. Okrog njega so rdeče cvetlice in za njim sonce. 
Sveta Cecilija je upodobljena med igranjem na orgle, ob njej je angel s palmovo 
vejico. Marija drţi otroka Jezusa, ki ima v rokah svet. Pred njima sta dva angela, ki 
igrata na violino in flavto, za njima je zbor pojočih angelov. 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 
Evharistija, angela, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, podruţnična cerkev sv. Miklavţa v Lokah 
TEHNIKA: freska 
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DATACIJA: 1992 
OPIS: v sredini sta na prtiču upodobljena kelih in kruh. Nad kelihom je trnjeva krona, 
iz katere tečejo štiri kaplje vanj. Levo in desno sta dva angela. Levi igra na trobento, 
desni na liro. 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 

Friderik Baraga, bl. Anton Martin Slomšek, obok ladje 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, podruţnična cerkev sv. Miklavţa v Lokah 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1992 
OPIS: misijonar Friderik Baraga v škofovski obleki, upodobljen je z indijanskim 
otrokom. Bl. Anton Martin Slomšek je v škofovski obleki upodobljen za mizo, medtem 
ko piše v zvezek. 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 

Pelikan, strop ladje 
NAHAJALIŠČE: Stomaţ (Vrabče), podruţnična cerkev sv. Tomaţa 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1992 
OPIS: bel pelikan je upodobljen z razprtimi krili in glavo ima nagnjeno dol proti 
mladičem. Na prsih ima rano iz katere tečejo kaplje krvi. Mladiči so trije in s kljuni 
segajo proti kapljam. Sedijo v gnezdu. Spodaj so kamnita tla in listje. Ozadje zgoraj 
je temno modro in za pelikanovo glavo je naslikano rdečkasto sonce. 
LITERATURA: Vidmar (2007) 
 
Kriţev pot, kapelice ob poti iz Breţ proti cerkvi Sv. kriţa 
NAHAJALIŠČE: Breţe (Ribnica), cerkev Sv. kriţa 
TEHNIKA: freska (v jeklenem okvirju) 
DATACIJA: 1993 
OPIS: freske so pritrjene v polkroţne niše zidanih kapelic. Zavarovane so s steklenim 
pokrovom. Štirinajst postaj kriţevega pota prikazuje le osrednje dejanje, ponekod je 
samo detajl dogodka. Osebe so največkrat upodobljene do pasu ali so upodobljene 
samo noge, samo glave in ob posameznem dogodku jih je malo. Prevladujejo rdeči 
odtenki z modro barvo, nekaj je rumene in bele.  
LITERATURA: Cerkev Svetega kriţa, Ribnica (n.d.) 
VIR: ţupnik v Ribnici  
 
Pet hlebov in dve ribi, sonce, Prebodeno srce, antipendij pri oltarju sv. Katarine 
NAHAJALIŠČE: Čeče (Trbovlje), podruţnična cerkev sv. Katarine Aleksandrijske 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1993 
OPIS: na sprednji strani je na belem prtiču upodobljenih pet hlebov, dve ribi in sonce. 
Na desni stranici je upodobljeno srce, prebodeno s sedmimi meči, iz njega teče 
enajst kapelj. 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 

 

Sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Rok, sv. Florijan, niše na pročelju 
NAHAJALIŠČE: Čeče (Trbovlje), podruţnična cerkev sv. Katarine Aleksandrijske 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1993 
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OPIS: v polkroţnih nišah na fasadi, to je nad vhodom v cerkev, so naslikani sveti 
Florjan, Katarina Aleksandrijska in Rok.  
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 

 
Sv. Uršula, notranjost kapelice 
NAHAJALIŠČE: Javorje (Črna na Koroškem), Meţnarjeva kapelica 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1995 
OPIS: znotraj je upodobljena sv. Uršula s puščico. Trije angelčki okrog nje nosijo 
venček roţ, palmovo vejico in kriţ. Pri njenih nogah kleči šest oseb, ki prosijo in 
molijo k njej. Zunaj je naslikan kelih s kruhom, za njima je sonce. 
LITERATURA: Javorje na Koroškem – Meţnarjeva kapelica (n.d.) 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Jezus z otroki, stena pri vhodu v ţupnijski dom 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, ţupnija sv. Martina  
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1995 
OPIS: na desni strani freske je Jezus, ki sedi. V naročju ima fantka, na njegovi levi in 
desni sta deklici. Za njim sta drevo in sonce. Na levem delu moška, ki se pogovarjata 
in kaţeta na Jezusa. Spodaj piše: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite 
jim, kajti takih je boţje kraljestvo. Lk 18. 16.« 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
 
Sv. druţina, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Petelinje, kapelica 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1995 
OPIS: na levi steni kapelice je upodobljena sv. druţina. Spredaj, na klopi, sedi Marija 
z detetom Jezusom. On stoji in z roko kaţe v sredino, to je proti kelihu in kruhu. Na 
klopi, pogrnjeni s prtom,  so še vrč in tri jabolka. Za Marijo stoji Joţef, ki drţi v rokah  
lesen tram. Ob njem je kolovrat in še več lesa. Na sredini in v stičišču obeh sten je 
podstavek z zvitkom papirja in grškima črkama alfa in omega ter kelih s kruhom. Na 
desni steni je preprosta druţina: oče, mati z dojenčkom, tri hčerke in sin. Mlajša 
deklica drţi najniţje spodaj obroč v rokah, se vrti in gleda Jezusa. Deček, desno od 
nje, drţi v rokah svečo. Starejši deklici sta zadaj, na levi strani. Ena igra na violino, 
druga poje s papirjem v rokah. Mati, ki doji otroka, sedi na klopi, na sredi med njimi. 
Oče jo objema in stoji za njo.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Mati Boţja z detetom, stena samostana 
NAHAJALIŠČE: Repnje, samostan šolskih sester 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1996 
OPIS: v podolgovatem pasu je najvišje upodobljena stoječa Marija, ki nosi v naročju 
dečka Jezusa. Okrog njiju letajo tri bele ptice. Pod njima so štiri dekleta, ki so 
oblečena v bela oblačila in imajo v rokah nek predmet. Desno pod njima je dekle, ki v 
prtiču prinaša hlebec kruha. Niţje in levo od nje je dekle, ki igra na violino, pod njo je 
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sedeče dekle, ki igra na flavto. Desno od te pa je dekle, ki ima v rokah vrč. Pod 
vsemi je ţenska, ki ni upodobljena z obrazom in je v rdečkastih tonih. Ta kleči in je 
obrnjena k sveči, na kateri sta grški črki alfa in omega.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir prednica samostana in Lojze Čemaţar 
 
Ţene pri praznem grobu, Emavs, vstali Kristus, slavoločna stena 
NAHAJALIŠČE: Ilirska Bistrica, podruţnična cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 1996 
OPIS: fresko lahko razdelimo na tri vsebinske sklope. Spodnji levi strani so tri ţene,  
namenjene, da bi mrtvega Jezusa mazilile, zato nosijo v rokah dišave in prte. Zraven 
njih je napis: »Ne bojte se! Jezusa iščete Nazarečana kriţanega vstal je!« Nad njimi 
je svetnik, ki jih gleda in z roko kaţe na Jezusa v sredini. Tik ob njem je svetnica, ki 
ga gleda in igra na orgle. V sredini in na vrhu slavoločne stene je dogodek, ko sta 
učenca v Emavsu spoznala vstalega Kristusa po lomljenju kruha. Oba učenca, ki 
sedita od Jezusu, drţita roke na prsih in zreta v razlomljen hlebec kruha na mizi. 
Jezus je med njima in blagoslavlja kruh. Na rokah in na levi strani prsnega koša ima 
rane. Desno od osrednjega motiva je prav tako svetnica, ki igra na orgle. Njen obraz 
ni viden. Pod njo in desno od nje sta dve svetnici, ki igrata na prečne flavte. Najniţje, 
desno spodaj, je svetnik, ki sedi na kamnitem grobu. V desni roki drţi svečo, na 
grobu ob njem so prtiči, ob nogah je trnjeva krona. 
LITERATURA: Cerkev sv. Jurija, Ilirska Bistrica (n.d.) 
VIR: ustni vir ţupnik v Ilirski Bistrici in Lojze Čemaţar 
 
Bl. Anton Martin Slomšek, sv. Frančišek, Marija z detetom Jezusom, sv. Martin, 
niše na fasadi cerkve 
NAHAJALIŠČE: Kančevci, ţupnijska cerkev sv. Benedikta 
TEHNIKA: štiri freske 
DATACIJA: 1997 
OPIS: freska blaţenega Antona Martina Slomška prikazuje v ospredju škofa v temni 
škofovski obleki. Z desno roko blagoslavlja, levo pa ima poloţeno na knjigo. Za njim 
sta na desni deklica in deček v preprostih oblačilih. V ozadju, in sicer zgoraj, je 
upodobljena cerkvica na hribu. 
Sveti Frančišek je upodobljen z razprtima rokama, na katerih vidimo stigme. Okrog 
njega so tri bele ptice, v ozadju sta sonce in luna z zvezdami. V spodnjem delu je 
deklica, ki igra na piščalko, grob in nad njo deţ z mavrico. V spodnjem desnem kotu 
je naslikan ogenj. 
Marija je naslikana v stoječem poloţaju z detetom Jezusom v naročju. Okrog njiju so 
tri bele ptice, v ozadju je nočno nebo z zvezdami. V spodnjem delu je v ospredju 
miza, na kateri je oljenka, knjiga z grškima črkama alfa in omega ter kruh in kelih. V 
osrednjem desnem delu freske vidimo grm belih roţ, mizo z vrčem in kolovrat s 
predivom. Levo od Marije so naslikane trte. 
Freska svetega Martina prikazuje trenutek, ko svetnik daje polovico plašča reveţu. 
Sveti Martin je upodobljen kot rimski vojak. Čez ramo ima obešenega pol svojega 
plašča in se obrača k reveţu. Ta kleči in objema svetnika. Ozadje je modro. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Kančevcih  
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Marijino vnebovzetje, zunanjščina 
NAHAJALIŠČE: Moravče, ţupnijska cerkev sv. Martina 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 1997 
OPIS: fresko lahko razdelimo na dva dela. V zgornjem delu sta na sredini, pod 
kamnitim obokom, upodobljena Jezus in Marija. Marija drţi svetilko v levici, desnico 
ima poloţeno na prsi. Jezus kaţe z levico na rano v prsih, z desnico pa na Marijo. 
Gledata drug drugega. Skrajno levo in desno, to je v kotih freske, sta angela, eden 
igra na violino, drugi na harfo. Levo od Marije in Jezusa je skupina sedmih oseb. 
Zadaj je najbolj viden blaţeni škof Anton Martin Slomšek. Desno pred njim sta 
starejši moţ in ţenica z roţnim vencem v rokah. Levo pred škofom sta fant s knjigo in 
deklica s hlebcem kruha. Spredaj sta angela. Levi stoji in igra na flavto, desni sedi in 
igra na violino. Desno od Marije in Jezusa je skupina oseb. Zadaj desno je Friderik 
Baraga z malim Indijancem pred seboj. Desno od njega je redovnica s kriţem v 
rokah. Pod njimi je desno mati Terezija z detetom v naročju. Levo od nje pa človeka, 
in sicer azijske in afriške rase. Spredaj, to je pod vsemi ljudmi, je angel, ki sedi in igra 
na flavto. V spodnjem delu so štiri osebe. Levo je klečeča ţenska s svetilko in 
zvitkom ob sebi. Roko ima poloţeno na prsi in premišljuje. V sredini je deklica, ki 
gleda desno. Tam sta Marija in Jezus. Marija sedi in mrtev Jezus je poloţen v njeno 
naročje. Za njima je kriţ z belim prtom, iz lukenj ţebljev tečejo kaplje krvi.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir ţupnik v Moravčah in Lojze Čemaţar 
 
Poslanstvo Jezusa Kristusa in vloga Marije pri sinovem odrešenju sveta, 
zunanja kapela 
NAHAJALIŠČE: Kurešček, cerkev Marije, Kraljice miru 
TEHNIKA: freske 
DATACIJA: 1998-2001 
OPIS: naslov celega sklopa motivov je Poslanstvo Jezusa Kristusa in vloga Marije pri 
sinovem odrešenju sveta. Osrednji motiv na prvi steni je kriţani Jezus z Marijo. 
Najbliţje sta upodobljena še sv. Frančišek Asiški in sv. Ignacij Loyolski. Pod kriţem 
je upodobljen Jezus, ko poti krvavi pot; levo je Jezus ob začetku velikoduhovniške 
molitve, desno je Juda, ko poljublja Jezusa. Levo od osrednjega motiva so 
upodobljeni: sv. Modest, sv. Benedikt iz Nursije, sv. Ciril in Metod, sv. Bernard, sv. 
Janez Eudes, sv. Janez Marija Vianney, Ivan Salmič, dr. Lambert Ehrlich in škof 
Anton Vovk. Desno so upodobljene: tri osebe, ki predstavljajo ţrtve revolucije, 
deklica s šopkom rdečih roţ in priţgano svečo, mlada noseča mati, starejša zakonca, 
dr. Janez Janeţ, Lojze Grozde in škof dr. Gregorij Roţman. 
Na drugi steni je osrednji motiv Marijino vnebovzetje in motiva Jezusovo in Marijino 
srce. Pod glavnim motivom je Marija z detetom Jezusom, ki drţi v rokah hleb kruha. 
Desno spodaj je Marijin obisk Elizabete, zraven bl. papeţ Janez Pavel drugi, nad 
njim sv. Terezija deteta Jezusa, fatimski pastirčki, angel miru in angel Portugalske, 
desno od njih so Marija Magdalena Gornik, bl. Anton Martin Slomšek in druţina s 
petimi otroki. Levo od vnebovzetja je darovanje Jezusa v templju, nad njim je sv. 
Janez Bosko s sv. Dominikom Saviem, sv. Alojzij Gonzaga, p. Vendelin Vošnjak, 
Ignacij Knoblehar, Joţef Kerec in škof Friderik Baraga. 
Na levi slavoločni steni je osrednja vsebina motiva čudeţ v Kani Galilejski. V sredini 
sta Jezus in Marija, nad njima je jagnje. Desno sta nevesta in ţenin, mladenič, ki 
prinaša vodo, je Viktor Rojic, sv. Anton Puščavnik, sv. Nikolaj iz Flue, sv. Bruno in 
škof Janez Gnidovec. Levo od Jezusa je sv. Vincencij Pavelski, ki ima v naročju dete,  
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ob njem je deček z opornico, sv. Katarina Laboure, sv. Ema Krška, Cvetana Priol, sv. 
Marija Mazzarello, bl. Laura Vicuna, Krizina (Joţefa) Bojanc in Antonija Fabjan, 
Jaroslav Kikelj in škof Anton Bonaventura Jeglič. 
Osrednji motiv desne slavoločne stene je sveta Trojica. Pred Jezusom je kamnit oltar 
z razlomljenim kruhom. Desno je Marija, Kraljica miru. Levo od osrednjega motiva je 
prazen grob z apostoloma Petrom, Janezom ter Marijo Magdaleno, levo od njih je dr. 
Stanislav Lenič, dr. Joţe Pogačnik; pod njima je podoba Antonije Premrov. Pod 
Marijo, Kraljico miru, sta sv. Štefan in sv. Favstina Kowalska. Desno od njiju je 
Danijel Halas, Edith Stein, sv. Terezija Benedikta od Kriţa, Ivanka Škrabec Novak, 
Vera Lastan, nadškof Alojzij Šuštar. Spodaj sta moţa v belih oblačilih in deklica, ki 
jima prinaša velikonočni kruh.  
LITERATURA: Čemaţar (2002) 
 
Sv. Trojica, Marija, sv. Jurij, svetniki, oltarna stena 
NAHAJALIŠČE: Šebrelje, ţupnijska cerkev sv. Jurija 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2002 
OPIS: sv. Jurij kot vojak kleči in je zazrt v sv. Trojico, Marija, sv. Trojica, več 
svetnikov. 
LITERATURA: - 
VIR: ţupnik v Šebreljah 
 
Marija, zavetnica s plaščem, pročelje kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
OPIS: v sredini freske je najvišje upodobljena Marija z detetom Jezusom. Ima 
polkroţno razpet plašč. Levo od Marije in pod plaščem so upodobljeni blaţeni Janez 
Pavel II., oče, mati z dojenčkom in fantek z violino. Pod Marijo je deklica, ki ji prinaša 
šopek belih roţ. Desno pod plaščem je blaţeni Anton Martin Slomšek v škofovski 
obleki, Favstina Kowalska in deklica, ki igra na piščalko. Plašč drţi šest majhnih 
angelov, po trije na vsaki strani. Ozadje je temno modro. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Anton Padovanski, sv. Barbara in sv. Florjan, zunanjščina kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
OPIS: na zunanji levi strani kapelice je upodobljen sv. Anton Padovanski. Oblečen je 
v redovno oblačilo, kleči na kamnitih tleh in v naročju drţi malega Jezusa. Jezus je v 
beli oblekici, z desnico se drţi Antona in levico ima razprto. Na tleh pred njima je 
odprta knjiga in vrč s tremi belimi roţami. V ozadju vidimo griče in cerkvico na hribu. 
Na desni strani sta skupaj na eni freski upodobljena sv. Barbara in sv. Florijan. 
Barbara je na levi. Oblečena je v modro obleko, v levici ima kelih in z desnico drţi 
prislonjen meč. Pred njo je upodobljen mali stolp. Florjan je oblečen v vojaško 
opravo. V desnici ima zastavo, z levo roko pa zliva vodo iz vedra na goreče hiške ob 
nogah. Zgoraj v sredini je roka, ki ima rano v dlani in drţi dve palmovi vejici. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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Sv. druţina, Marija pod kriţem, notranjost kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
OPIS: freska Svete druţine je na levi notranji steni. Spredaj je upodobljena sedeča 
Marija z detetom Jezusom v naročju. Jezus ima v rokah hlebec kruha. Desno za 
njima je sveti Joţef s pohodno palico v levi roki. Zgoraj levo je angelček, ki igra na 
violino. Desno spodaj je na prtiču hlebec kruha s tremi jabolki. 
Freska Marije pod kriţem je na desni notranji steni. Upodobljen je Jezus na kriţu, ki 
ima upodobljeno srce z ranami in kapljami. Pod njim na desni je Marija. Njeno srce je 
upodobljeno s trnjevo krono. Ozadje je temno modro z napisom na levi: »Glej, tvoja 
mati. Jn 19, 27«. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Emavs, strop kapelice 
NAHAJALIŠČE: Loka pri Mozirju 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
OPIS: Na stropu kapelice so upodobljeni trije moški. V sredini je Jezus, ki z levico 
kaţe na svojo rano v prsih in desnico ima dvignjeno v blagoslov. Okrog glave je 
rumen krog s stiliziranimi listi. Levo in desno od njega stojita učenca. Levi je sivolas, 
levico ima na prsih in desnico v pozdrav. Desni je rjavolas, roki ima sklenjeni na prsih 
in začuden izraz na obrazu. Spredaj pred Jezusom je bel prt z razlomljenim hlebcem. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Prilika o sejalcu, zunanjščina ţupnišča 
NAHAJALIŠČE: Dol pri Ljubljani, ţupnijska cerkev sv. Marjete 
TEHNIKA: freska 
DATACIJA: 2002 
OPIS: na freski je upodobljen moţ v preprostih oblačilih, ki ima košaro v rokah. Je na 
rdečkastem polju in seje pšenico. V spodnjem levem kotu so tri ptice, v sredini spodaj  
je kamenje, zadaj pot in desno za sejalcem je grm. V ozadju vidimo okraste griče. Na 
desnem in levem griču sta manjši cerkvi, v sredini med njima pa večja. Na belem 
nebu je rumeno sonce. 
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. Izidor, sv. Blaţ, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Dobeno nad Trzinom 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2006 
OPIS: sveti Izidor je naslikan kleče na njivi s snopom ţita ob sebi. Zazrt je v sonce na 
temnem nebu. Desno od njega sta dva mlada angela, ki orjeta njivo.  
Sveti Blaţ je upodobljen v škofovskem oblačilu, s palico in mitro. Na mašnem plašču 
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so kaplje krvi. Z desno roko blagoslavlja otroka, dečka in deklico, ki nosita palmovo 
vejo in sveči. V zgornjem levem kotu je naslikana cerkvica. 
LITERATURA: -  
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 
Sv. druţina, pročelje ţupnijskega doma sv. Marije 
NAHAJALIŠČE: Trbovlje, cerkev svete Marije, Matere cerkve 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2007 
OPIS: upodobljena je sveta druţina. Marija stoji na levi, z rokami sklenjenimi na prsih 
in z zaprtimi očmi. Joţef nosi Jezusa v rokah. Jezus je med njima in roke ima odprte 
gesti. 
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Sv. Krištof, fasada 
NAHAJALIŠČE: Retje (Trbovlje), podruţnična cerkev Sv. kriţa 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2010 
OPIS: sv. Krištof stoji v vodi, z desno roko se opira na palico, na levi rami nosi dečka 
Jezusa, ki ima v rokah kroglo. Okrog njiju so trije golobi, v vodi tri ribe, v ozadju sta 
sonce in breg.  
LITERATURA: Čemaţar (2011) 
VIR: ustni vir ţupnik v Trbovljah 
 
Kristusovo vstajenje, del stene zvonika 
NAHAJALIŠČE: Homec (Radomlje), ţupnijska cerkev Marijinega rojstva 
TEHNIKA:  freska 
DATACIJA: 2011 
OPIS: na freski so upodobljene štiri osebe. Največja, v desnem delu sredine, je 
podoba vstalega Kristusa. Stoji in je oblečen v bela oblačila. Z levico kaţe na rano v 
prsih, z desnico blagoslavlja. Okrog pasu ima zlat pas. Okrog glave ima rdeč sij in za 
njim je nekakšen zlat ogenj. Levo od Jezusa je Marija Magdalena. Stoji, v rokah ima 
prtič in gleda Jezusa. Na skrajni levi in desni sta angela. Levi drţi v rokah svetilko, 
desni pa pastirsko palico. Spodaj je v temnih modrih in vijoličnih tonih naslikana klop,  
na desni so zloţeni prti s ţeblji in trnjevo krono. V spodnjem desnem kotu so tri lilije.  
LITERATURA: - 
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
 

Sv. Ciril in Metod, kapelica 
NAHAJALIŠČE: Lokavec, kapelica ob cerkvi 
TEHNIKA:  freska  
DATACIJA: 2013 (prvotna 1987, zaradi poškodbe ponovno narejena) 
OPIS: upodobljena sta sveta brata Ciril in Metod. Ciril je upodobljen na levem delu 
freske in v desnici drţi pero, ki je naslonjeno na papir s staroslovanskimi črkami. 
Metod je oblečen v duhovniško obleko s številnimi kriţci, ima škofovsko palico in 
pokrivalo. Pred njima je kelih in kruh. Za njima je upodobljen Kristus na kriţu. 
LITERATURA: -  
VIR: ustni vir Lojze Čemaţar 
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4 Interpretacija  

Danes je tako, da se večina opazovalcev umetniških del opira na pisne informacije, s 
katerimi naj bi bila opremljena, če visijo na ogled v muzeju. Nekateri trdijo, da je 
odgovornost šole, da bi vsi gledalci morali biti kompetentni (Tavčar, 2001, 23), drugi 
pa razumejo to odvisnost od strokovne javnosti kot posledico razvoja. Ta naj bi se 
spremenil ob začetku 20. stoletja, ker se je s pojavom nerazumljivih -izmov občinstvo 
razdelilo glede na dojemanje umetnin. Na eni strani so bili kompetentni umetnostni 
kritiki, ki so se naučili gledanja slik po kriterijih čiste estetike in avtonomne umetnosti, 
na drugi pa nekompetentno občinstvo, ki so umetnost zaznavali povezano z 
aplikacijo na vsakdanje ţivljenje in v njej iskali pripovedni pomen (Tavčar, 2001, 23).  
 
Umetnostna zgodovina in muzejska pedagogika poznata več pristopov in metod k 
interpretaciji umetniškega dela. Nekatere prav gotovo lahko uporabimo tudi v osnovni 
in srednji šoli. Najboljša priloţnost je takrat, ko se obišče muzej oziroma opazuje 
umetnino v ţivo, saj izkušnja avtentične umetnine ne more nadomestiti njene 
reprodukcije (Talboys, 2010). Muzej ponuja tudi moţnost vodenja po razstavi, to je 
usposobljenega kustosa, ki naj bi poznal različne metode interpretacij. 

4.1 Metode interpretacije umetniškega dela 

Belting in Kemp (1998, 143) pojasnjujeta, da metode interpretacije dopuščajo 
moţnosti izbire in ni ene same, ki bi bila edina pravilna. Najpomembnejše je to, da 
metode ne stremijo k temu, da bi nam razkrile odgovor, ampak nam ponujajo 
vprašanja, preko katerih razmišljamo o umetniškem delu. Charman (in drugi, 2006, 
54) navaja, da je trditev, da ima lahko opazovalec več interpretacij umetniškega dela, 
alternativa tradicionalnemu mišljenju, ki pravi, da lahko umetnino interpretiramo samo 
na en način. Vzporednice najde v vzgojni teoriji, saj enosmerni prenos znanja od 
učitelja k učencu ni več primeren in se spodbuja različne poti do znanja. Po drugi 
strani pa Belting in Kemp (1998, 143) trdita, da je »slika vedno ţe interpretacija ali 
kake misli ali umetniške ideje, zato vabi k njenemu ponovnemu odkritju, če je 
nočemo reducirati zgolj na člen v umetnostno zgodovinski verigi.« 
 
Predstavljene metode so iz umetnostno-zgodovinske in zadnja iz muzejsko- 
pedagoške stroke. Slednja pravzaprav temelji na nekaterih umetnostno-
zgodovinskih, tudi druge se med seboj prepletajo in povezujejo. 

4.1.1 Oblikovno-analitične in oblikovno-zgodovinske metode 

Osnovno vodilo teh oblik so metode. Nekateri so trdili, da so pomembne oblike same 
na sebi kot čista abstrakcija, drugi so nasprotovali, da so oblike podoba sporočila. Iz 
tega izhaja strukturna analiza, ki temelji na prepletanju oblike in vsebine. Preko 
strukture oblik, na primer dveh masivnih stebrov pri fasadi cerkve, sklepamo o 
vsebini (v tem primeru o moči naročnika, to je cerkve). Pomembne so vse, tudi 
najmanjše oblike, ki jih preko zdruţevanja po pomembnosti strukturiramo v končno 
sporočilo umetnine. Nevarnost pri tej analizi je, da preveč razdrobimo umetnino in da 
je ta preveč izolirana iz zgodovinskega konteksta (Bauer, 1998, 155).  
 
Strukturna analiza je nastala kot odgovor na slogovno analizo. To so, namesto 
posameznih lastnosti umetnine, zanimale lastnosti, značilne za neko skupino tvorb 
(Bauer, 1998, 155). To pomeni, da se več umetnin razvršča po določenih kriterijih in 
išče lastnosti, značilne za določen slog. Pojem slog je sicer teţko natančno 
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opredeliti, saj je lahko slog umetnika, slog gibanja ali likovne šole. Lahko je tudi 
krajevni, nacionalni, skupinski, razredni, časovni, starostni, zgodnji slog. Očitajo ji, da 
sama umetnina ni tako pomembna (Bauer, 1998, 160). 

4.1.2 Ikonografsko- ikonološka metoda 

Eberlein (1998, 162) ugotavlja, da je zgolj kvantitativno gledano vodilna metoda v 
umetnostno-zgodovinski literaturi ikonografsko-ikonološka metoda. Tudi po Germu 
(2001, 11) lahko ikonologijo (v povezavi z ikonografijo) označimo za osrednjo 
disciplino, saj pravi, da najceloviteje dokumentira razvoj likovne umetnosti kot 
kompleksni odraz duha dobe.  
 
Pri ikonografsko-ikonološki metodi gre za vprašanja, usmeritve in pomeni iskanje 
nekdanjega pomena umetnine s pomočjo vseh dosegljivih slikovnih ali pisnih virov, ki 
jih je mogoče pojasnjevalno povezati z njo (Eberlein, 1998, 165). Ukvarja se z 
vsebino in poskuša natančno definirati vsebinsko plat vseh formalnih elementov 
likovnega dela. Germ (2001, 8) trdi, da ikonografska analiza ne določa samo vsebine 
umetnine, prepoznava osebe, omogoča razumevanje dogodkov, določitev motiva in 
njegovo klasifikacijo, velikokrat tudi pripomore k določitvi lokacije, datacije 
provenience ali atribucije spomenika. Po Erwinu Panofskyemu (Eberlein, 1998, 167), 
ki je opredelil ikonografsko-ikonološko metodo, se ta deli na tri stopnje: 
 
- predikonografski opis 
- ikonografska analiza 
- ikonološka interpretacija 
 
Na stopnji ikonografskega opisa je pomembno, »kaj vidimo«. Potrebno je 
prepoznavanje motivike, poznavanje običajnih predmetov in dogodkov ter 
umetnostno-zgodovinsko predznanje, ki določa, da motiviko pravilno dojamemo 
(Eberlein, 1998, 166). 
 
Na drugi stopnji, stopnji ikonografske analize, vzpostavimo vsebinske relacije, 
opredelimo vsebino, določimo motiv, temo in drugo (Germ, 2001, 11). Poznati 
moramo ustrezne vire, ki nam razkrivajo teme in predstave, izraţene v motivih. S 
temami pa je povezana zgodovina tipov, ki nam posreduje poznavanje načina, kako 
predmeti in dogodki v spremenljivih zgodovinskih okoliščinah izraţajo določene teme 
in koncepte (Eberlein, 1998, 167). 
 
Na stopnji ikonološke interpretacije gre za poznavanje načina, kako določene teme in 
predstave v spremenljivih zgodovinskih okoliščinah izraţajo bistvene tendence 
človekovega duha (Eberlein, 1998, 167). Na tej stopnji si poskušamo odgovoriti na 
vprašanja: »Zakaj sta izbrana tema ali motiv v določenem kulturnem okolju 
predstavljena v dani obliki, zakaj sta se pojavila v določenem zgodovinskem trenutku 
in okolju, zakaj se je neki umetnik ali naročnik odločil zanju, kakšni so zavestni ali 
nezavedni simbolni pomeni oziroma podpomeni, ki jih je umetnik izrazil v upodobljeni 
snovi?« (Germ, 2001, 11). 
 
Največja kritika te metode je v obravnavi forme umetnine, saj ikonografija naj ne bi 
upoštevala njenega »umetniškega značaja« in naj bi slabo ter kakovostno delo 
obravnavala enakovredno (Eberlein, 1998, 173).  
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4.1.3 Recepcijsko-estetski pristop 

Pri recepcijski estetiki se upošteva srečanje umetnine in gledalca, ki nista čisti, 
izolirani enoti. Umetnina pristopa kot delo, ki ima svoje mesto in okolico; gledalec pa 
z neko značilno sodobnostjo in preteklostjo. Najpomembnejše pri tej estetiki je, da se 
funkcijo gledalca v umetnini predvideva (Kemp, 1998, 233). 
Tri naloge recepcijske estetike:  
- spoznati znamenja in sredstva, s katerimi umetnina stopa v stik z nami, 
- umetnino moramo brati glede na njeno socialno-zgodovinsko izpoved, 
- ter glede na njeno dejansko estetsko izpoved. 

4.1.4 Semiotično-sigmatična metoda (umetnost kot znak) 

Ta metoda v umetniškem delu išče in določa znake ter raziskuje njihov pomen in 
odnos v kontekstu. Znak je opredeljen kot čutno zaznavni draţljaj, ki predpostavlja 
informacijsko namero. Skupno jim je to, da jih vedno določa namen (pragmatika), da 
vsebujejo informacije (semantika) in da se jih da v mnoţici razpoznati po njihovi 
podobi (sintaktika) (Duroy in Kerner, 1998, 251). 

4.1.5 Umetnostno-psihološki pristop 

Kraft (1998, 273) trdi, da umetniškega dela samega »po sebi« ne moremo nikoli 
analizirati, temveč vedno opisujemo le razmerje med nami samimi in objektom/ sliko. 
Pri tem pristopu gre za odnose med umetnikom, umetnino in gledalcem (»diade v 
troje«), kar pomeni, da moramo občutke in vtise o umetnini vedno nadgraditi z 
umetnikovo in opazovalčevo (našo) biografijo ter empatijo, introspekcijo, refleksijo in 
strukturiranjem teh podatkov (Kraft, 1998, 273). 

4.1.6 Socialno-zgodovinski pristop (umetnost in druţba) 

Umetnine so po socialno-zgodovinskem konceptu oblike in refleksije druţbene 
prakse. Zato socialno-zgodovinske interpretacije umetniških del izhajajo iz načela 
totalitete, kar pomeni, da upoštevajo celotno druţbeno ţivljenje. Ne zadovoljijo se z 
umetnikovo razlago lastnega dela, ne sprejemajo je kot dokončne resnice, temveč 
kritično sprašujejo po njegovi ideološki funkciji, po načinu, kako reflektira in 
opravičuje umetnikovo socialno vlogo in poloţaj (Schneider, 1988, 293). 

4.1.7 Feministični pristop (zgodovina in spol) 

Feministični pristop raziskovanja umetniških del se ukvarja z vprašanjem ţenske 
estetike ter išče razlike med ţensko in moško umetnostjo. Zagovornice te 
feministične umetnostne zgodovine ţelijo doslej potlačeni ţenski ustvarjalnosti in 
umetnosti povrniti pravice. Raziskujejo in analizirajo tudi delo, ţivljenjske ter delovne 
pogoje ţenskih umetnic ter kritično preučujejo predstavitve ţensk v umetnosti 
(Spickernagel, 1988, 322). 

4.1.8 »Ways in« ali »vstopanje v umetnino« 

Pristop interpretacije umetniškega dela »Ways in« temelji na diskusiji gledalcev in 
zdruţuje različne umetnostno-zgodovinske metode interpretacije, ki jih nadgradi z 
osebno izkušnjo opazovalca. Oblikovan je bil preko prakse različnih muzejskih 
pedagogov v londonski galeriji Tate. Sestavljajo ga štirje interpretativni okviri, ki jih 
moderator pogovora, ki predvsem zastavlja vprašanja, pred umetnino prepleta. Ti so: 
osebni pristop, vstopanje v predmetnost, vstopanje v vsebino in vstopanje v kontekst.  
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Osebni pristop  
Sprašujemo se o sebi, o svojih izkušnjah in o druţbi, v kateri ţivim. Ključna vprašanja 
so: kdo sem in kaj prinašam k opazovanju; katere so moje prve reakcije na 
umetniško delo; zakaj tako čutim; s katerimi izkušnjami lahko poveţem to delo in 
zakaj; kako me moje okolje zaznamuje s tem, kar vidim. 
 
Vstopanje v predmetnost/ formo 
Zanimajo nas formalne značilnosti umetnine: barve, oblike, linije, površine, materiali, 
postopki oblikovanja, velikost, tehnika, kompozicija, postavitev v okolje, čas. 
Razmišljamo, kaj od tega je prisotno, kako te značilnosti vplivajo na nas, zakaj je 
umetnik uporabil točno te materiale, kakšne asociacije vzbujajo v nas.  
 
Vstopanje v vsebino 
Opazujemo in diskutiramo o vsebini, naslovu, temi, zvrsti in sporočilu, ki nam ga delo 
podaja. Zastavljamo si vprašanja: kaj nam delo pripoveduje; kakšna vprašanja nam 
postavlja; kaj bi delo lahko sporočalo; kaj nam posreduje naslov; ali naslov spremeni 
način, kako mi razumemo delo; na kakšno temo se nanaša; kakšna je zvrst; kako se 
delo navezuje na tradicionalne zvrsti.  
 
Vstopanje v kontekst 
Odgovarjamo na vprašanja o tem, kje in kdaj je delo nastalo, ali kraj in čas vplivata 
na nastanek dela, kdo je umetnik in za koga je delo naredil. Razmišljamo tudi o 
zgodovini, kako lahko delo poveţemo s socialnimi in političnimi razmerami 
takratnega časa, čigavo zgodovino predstavlja, kako ljudje vidimo delo danes in kako 
so ga takrat, ko je delo nastalo, kako se je mnenje spreminjalo in zakaj. Povezano z 
drugimi strokami se pogovarjamo o zvezi med njimi in delom, povezano z galerijo pa, 
kako je delo osvetljeno, kakšne so barve zidov, kakšne informacije o delu so nam na 
voljo, kako bi delo dojemali, če bi bilo postavljeno drugje, kako bi ga dojemali, če ne 
bi bilo v galeriji, in kakšen je vpliv galerije. 
(Charman in drugi, 2006, 53-65) 
 
Ti štirje okvirji se pravzaprav navezujejo na umetnostno-zgodovinske metode 
oziroma iz njih izhajajo. Osebni pristop raziskuje gledalčev notranji svet, zato lahko 
najdemo vzporednice z umetniško-psihološkim pristopom. Raziskovanje forme 
umetnine je zanimalo ţe prej tiste, ki so razvijali oblikovne metode. Raziskovanje 
vsebine pa najdemo pri ikonografsko-ikonološki metodi, predvsem pri ikonografskem 
delu. Za vstopanje v kontekst, ki je četrti okvir te metode, bi lahko rekli, da izhaja iz 
ikonologije in socialno-zgodovinskih pristopov. 

4.2 Interpretacija in interdisciplinarnost 

Interpretacija daje en odgovor, ki odstira le en pogled, vendar ni edini pravilen. Ob 
uporabi več različnih interpretacij ali povezovanju informacij s področja več disciplin 
pridobimo na širini znanja. Za povezovanje med področji se v strokovnem okolju 
uporablja termin interdisciplinarnost. Po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika 
pomeni njen pridevnik nanašajoč se na več znanstvenih disciplin, ved. Zora Rutar Ilc 
(v Rutar Ilc in Pavlič Škerjanec, 2010, 456) piše, da je za interdisciplinarnost značilno 
integriranje različnih disciplinarnih orodij, metod, teorij in paradigem. 
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5 Interdisciplinarnost in medpredmetne povezave 

V didaktičnem okolju se v splošnem za interdisciplinarnost uporablja besedno zvezo 
medpredmetno povezovanje. Delitev pouka na predmete pripomore k večji 
specializiranosti, bolj poglobljeni snovi in dopušča, da učitelji usvojijo več zanj za 
svoje področje. V zadnjem času pa se kaţejo evropske in slovenske tendence, ki 
nam sporočajo, da imamo specializirana znanja, vendar nam manjka povezav med 
njimi (Pavlič Škerjanec v Rutar Ilc in Pavlič Škerjanec, 2010, 19).  
 
V Beli knjigi piše: »Oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega 
posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge 
spretnosti, je temeljni cilj vzgoje in izobraţevanja« (Bela knjiga, 2011, 13). Če torej 
ţelimo razmišljujoče učence, je pomembno, da so soočeni z več vidiki enega 
problema in da so široko razgledani, kar pa dosegamo tudi preko medpredmetnega 
povezovanja. S tem se povezuje tudi temeljni cilj slovenskega šolstva, ki poudarja  
celovito doseganje kakovostnega znanja in izobraţenosti v vseh razseţnostih (Bela 
knjiga, 2011, 24). Celovitost spodbuja tudi Evropska komisija, ki naroča, da bi 
presegli predmetno razdrobljenost in zagotovili razvoj ključnih kompetenc, katerih 
razvoj je mogoč le s povezovanjem predmetov (Pavlič Škerjanec v Rutar Ilc in Pavlič 
Škerjanec, 2010, 19).  

5.1 Opredelitev in pomen 

Katja Pavlič Škerjanec v delu Medpredmetne in kurikularne povezave (Rutar Ilc in 
Pavlič Škerjanec, 2010) podrobno razišče termine, ki se uporabljajo na didaktičnem 
področju medpredmetnega povezovanja. Oprta na mednarodne izraze predstavi nov 
sistem besed in njihovih pomenov. Najprej opomni na uporabo besedne zveze 
medpredmetna povezava in pojasni, da je v oţjem, natančnem pomenu 
poslovenjena različica pojma interdisciplinarna povezava. V slovenskem šolskem 
polju pa se največkrat uporablja za katerokoli obliko ali način povezovanja 
predmetov.  
 
Razliko med pomenoma medpredmetne in kurikularne povezave loči tako, da piše, 
da se medpredmetne povezave odvijajo na linearni ravni, kurikularne pa z višje ravni 
seţejo v predmete in jih prepletajo med seboj. Nadpomenka vsega šolskega 
povezovanja zanjo predstavlja integrativni ali povezovalni kurikul. Ta omogoča in 
spodbuja povezave med predmeti ter vzpostavlja načela in pravila za interakcije med 
njimi. Loči se od integriranega kurikula, pri katerem so povezave med predmeti ţe  
vnaprej določene in predpisane ter so njegovo izhodišče. Dalje razlaga, da je 
interdisciplinarna povezava tista večpredmetna kurikularna povezava, ki poveţe 
predmete v skupen, integriran učni cilj. Kroskurikularna povezava pa je tista 
povezava, ki preči celotni kurikul in poveţe izvajanje enega predmeta med oddelki v 
letniku in med letniki ter povezuje vse predmete, večino predmetov ali nepredmetne 
dele kurikula v oddelku in med oddelki v vseh letnikih (Pavlič Škerjanec v Rutar Ilc in 
Pavlič Škerjanec, 2010, 23).  

 
Kot piše Pavlič Škerjančeva (2010, 34), so ključni cilji integrativnega kurikula 
sintetično mišljenje in (iz)gradnja celovitega, povezanega, integriranega, holističnega 
znanja ter trajna zmoţnost povezovanja. To pomeni, da učenci preko tega 
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povezovanja usvajajo kompetence in taksonomsko višje cilje, ki so temeljni za 
nadaljnje učenje in jih v pouku, usmerjen na posamezne predmete, ne morejo v taki 
polnosti razviti. Poudarja zgled sodelovanja učiteljev, od katerega se učenci več 
naučijo, kot če samo slišijo. Učenci se seznanjajo tudi z različnimi vidiki znanj, učijo 
se kompleksnosti problemskega učenja in sprejemajo odločitve, ki temeljijo na 
kritičnem premisleku. Velik pomen ima dejstvo, da so učenci pri takem poučevanju 
motivirani za nova znanja in da jim je učenje zanimivo (Patru, 2008). 

5.2 Načrtovanje in izvedba 

Za začetek načrtovanja postavlja avtorica pomembne literature za medpredmetno 
povezovanje Pavlič Škerjančeva (2010, 64) vprašanja o skupnem cilju in 
pričakovanih rezultatih. Po določitvi ciljev, znanj in kompetenc, ki naj bi jih učenci 
dosegli, se izbira predmete in opredeli raven ter obseg povezovanja. To je lahko eno- 
ali večpredmetno, delno ali celovito, multidisciplinarno, interdisciplinarno ali 
kombinirano ter vertikalno ali horizontalno. Z izbiro ravni in obsega povezovanja 
določamo količino in kvaliteto povezovanja ter hierarhijo predmetov. Sledi zapis ciljev 
in pričakovanih rezultatov ter dejavnosti po predmetih pred projektom. Za dobro 
načrtovanje je potreben še natančen potek celega projekta in na koncu dejavnosti po 
predmetih z evalvacijami in ugotavljanjem učnih rezultatov.  

5.3 Zahteve in teţave pri povezovanju 

Za dobro medpredmetno ali kurikularno povezovanje v praksi je najprej potrebna 
naklonjenost ravnatelja in pripravljenost učiteljev. Načrtovanje medpredmetnega ali 
kurikularnega povezovanja in poučevanje je zahtevnejše, drugačno od dosedanjih 
načinov poučevanja, zato je potrebno, da učitelji razumejo in ponotranjijo njun smisel. 
Ker pa so nekateri učitelji precej obremenjeni s pripravami na predmete, ki jih 
poučujejo, in v medpredmetnem povezovanju ne vidijo smisla, jim je to povezovanje 
le dodaten napor. Eda Patru (2008) je preko raziskave prišla do nekaterih 
pomanjkljivosti, ki se največkrat pojavljajo. Najprej je pomanjkljivost pri neusklajenosti 
učnih načrtov, saj so preobseţni in časovno neusklajeni, nadalje je pomanjkljivost 
organizacije povezovanja in pomanjkanje strokovne literature in dobrih primerov. 
Teţave so tudi pri usklajevanju urnikov učiteljev in učencev, tako kot pri načrtovanju 
ter izvajanju medpredmetnih in kurikularnih povezav. Ključen dejavnik je tudi 
sodelovanje učiteljev. Individualno delo je laţje,  ampak na drugi strani prispeva 
sodelovanje k širini znanja in usvajanju socialnih kompetenc ter dela v skupini. 
Potrebno je tudi, da se učitelji seznanijo s učnimi načrti drugih predmetov, da vloţijo 
več časa v kakovostno in kreativno povezovanje in da dolgoročno načrtujejo (Patru, 
2008). 

5.4 Medpredmetno in kurikularno povezovanje ter likovna vzgoja 

V prenovljenem učnem načrtu za likovno vzgojo (UN Likovna vzgoja, 2011) je 
zapisano, da je medpredmetno (in kurikularno) povezovanje eden od ključnih 
konceptov sodobnega likovnega izobraţevanja. Poudarjeno je, da je pomembno 
izhodišče povezovanja preko likovnih pojmov. Ti se zaradi specifičnosti predmeta 
lahko povezujejo s pojmi drugih predmetov na besedni ravni ali pa na besedni ravni 
in likovni interpretaciji. Kot piše v učnem načrtu, povezovanje likovnih pojmov s pojmi 
drugih predmetnih področij, ki temelji na besedni ravni, pripomore k globljemu 
razumevanju likovnega pojma. Kot druga moţnost pa je povezovanje likovnih pojmov 
s pojmi drugih predmetnih področij, ki temelji na besedni ravni in likovni interpretaciji,  
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spodbuja intenzivnejše doţivljanje likovnih pojmov in likovno interpretacijo. 
Povezovanje na pojmovni ravni je pomembno, ker povezovanje le kot povzemanje 
motiva iz vsebin drugih predmetov in obravnava tega motiva v določeni tehniki, ni 
sprejemljivo (UN Likovna vzgoja, 2011).  

5.5 Šola in muzej (likovna vzgoja in galerije) 

Definicija muzeja po statutu ICOM-a je, da je muzej za javnost odprta, neprofitna, 
stalna ustanova, v sluţbi druţbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, 
izobraţevanja in razvedrila pridobiva, hrani, raziskuje, komunicira in razstavlja 
otipljivo in neotipljivo dediščino človeštva in njegovega okolja (Museum definition, 
n.d.). V to definicijo spadajo muzeji, galerije, botanični in ţivalski vrtovi, razstavne 
galerije knjiţnic in arhivov, zavodi za varstvo kulturne dediščine in druge ustanove ter 
objekti z značilnostmi muzeja, torej tudi sakralne stavbe. 
 
Eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraţevanja je zagotavljanje sodelovanja med 
vzgojno-izobraţevalnimi inštitucijami in širšim okoljem. Poleg sodelovanja s 
posameznimi skupinami (starši, strokovni delavci …) je ta cilj definiran z obogatitvijo 
ponudbe vzgojno-izobraţevalnega dela z vključevanjem organizacij (kulturnih, 
športnih …), društev in posameznikov iz širšega okolja (Bela knjiga, 2011, 17).  
 
Prav taka didaktična priporočila najdemo tudi v Učnem načrtu za likovno vzgojo (UN 
Likovna vzgoja, 2011), kjer piše, da učitelj likovne vzgoje vsaj enkrat letno pelje 
učence v galerijo ali muzej. Tam so za take obiske vse pogosteje odgovorni muzejski 
pedagogi. Njihov glavni namen je, da naredijo zbirke dostopne za vse obiskovalce in 
hkrati omogočajo največjo mero izobraţevanja. Muzejska pedagogika tako pokriva 
načrtovanje predstavitve objektov, načrtovanje soočenja obiskovalca z objekti in 
razumevanje celotnega sporočila razstave (Tavčar, 2001, 26). Z obiski in še z drugim 
smiselnim vključevanjem originalov ali reprodukcij učitelj kulturno vzgaja in prispeva 
h konkretnemu povezovanju znanja v danem okolju. Uresničuje dva splošna cilja 
likovne vzgoje (UN Likovna vzgoja, 2011): učenci razvijajo občutljivost do likovne 
kulturne dediščine in kulturne različnosti ter razvijajo sposobnost za oblikovanje 
kriterijev in vrednotenje likovnih del ter splošne likovne problematike okolja. Ogled 
razstav v galerijah in pogovor ob umetniških delih spodbuja interdisciplinarno 
razmišljanje, saj delo ni nikoli samo gola likovna formacija. Ko se pogovarjamo o 
formi, vsebini, osebnem doţivljanju in kontekstu dela, delamo povezave z zgodovino, 
glasbo, literaturo, geografijo, naravoslovnimi vedami, druţbo oziroma sociologijo ter 
psihologijo in drţavljansko vzgojo z etiko. Podobni interdisciplinarni pogovori bi lahko 
bili tudi pri urah likovne vzgoje, vendar s poudarkom, da opazujemo reprodukcije. 
Tako bi širili njen obseg, znanje povezovali z ţivljenjem in ţivljenjskimi izkušnjami ter 
tako celovito dosegali kakovostno znanje in izobraţenost.  
 
S ciljem likovne vzgoje, ki spodbuja razvijanje kritičnega vrednotenja, se povezujejo 
nekatere novejše študije. Ugotavljajo, da smo zasičeni z vizualnimi podobami, ne 
znamo pa jih vrednotiti ali interpretirati (Linda Knight, 2010). Po mnenju nekaterih je v 
tem primeru najpomembnejša vloga šole, da oblikuje kompetentnega gledalca, ki bo 
te vizualne podobe dojel in ne bo odvisen od druţbenega priznanja vrednosti 
umetnin (Tavčar, 2001, 23).  
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5.6 Galerije in podporna gradiva za učitelje 

Šola se prilagaja času, v katerem deluje. V današnjem času, ko se druţba spreminja 
v druţbo znanja, se vpeljuje uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij (Bela 
knjiga, 2011, 19) in učenja z uporabo medmreţja. Temu se, tudi zaradi povečanja 
obiska, prilagajajo nekateri muzeji in galerije. Na svojih spletnih straneh postavljajo 
virtualne oglede muzeja, didaktične spletne igre za mlajše in gradiva za dodatno 
razumevanje likovnih del. Ta gradiva so lahko za posameznike, veliko pa jih je 
namenjenih prav učiteljem. Največ in zelo kakovostna ponujajo predvsem angleške 
in ameriške galerije, kot so na primer: Narodna umetnostna galerija v Washingtonu 
(National Gallery of Art, U.S.A), Narodna galerija v Londonu (The National Gallery, 
London), Galerijo Tate, Muzej moderne umetnosti v New Yorku (The Museum of 
Modern Art, New York), Metropolitanski umetnostni muzej (Metropolitan Museum of 
Art, New York), Muzej J. Paula Getty-ja (J. Paul Getty Museum, Los Angeles) in 
drugi. Učitelji lahko najdejo poglobljene podatke o določenih slikah, strokovne 
seminarje o različnih obdobjih, likovni teoriji in tehnikah, načrte za učne ure, ki 
vsebujejo vprašanja o umetninah s predlogami za likovno udejstvovanje, predloge za 
dejavnosti na neko temo pred, med in po obisku galerije, izobraţevanja in še razne 
ideje za poučevanje likovne vzgoje. S tem gradivom ponudijo galerije učiteljem svoje 
strokovno znanje, poglobitev ali popestritev pouka in večje moţnosti za njihov obisk. 
 
Ker je Lojze Čemaţar preteţno sakralni umetnik, sem načrtovala medpredmetne 
povezave med likovno vzgojo in predmetom verstva in etika. Po pregledu učnega 
načrta predmeta drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika, sem našla dodatne 
moţnosti povezovanja in razširitev znanja, zato v gradivu povezujem te tri predmete. 
Pripravila sem podporno gradivo za učitelje ali starše, ki na podlagi Čemaţarjeve 
upodobitve zadnje večerje ponuja vprašanja in dejavnosti v cerkvi v Dornberku (na 
mestu samem) in v razredu. Podporno gradivo je sestavljeno iz podatkovnega teksta: 
analize freske, podatkov o avtorju in tehniki kot teoretična osnova. Drugi sklop so 
vprašanja in naloge po metodi interpretacije likovnega dela vstopanja v umetnino ali 
»Ways in«. Zasnovano je tako, da učitelj dobro preuči podatke in nato vodi pogovor 
pred umetnino. Smisel ni, da učitelj postavlja vprašanja in učenci odgovarjajo, ampak 
da vodi pogovor tako, da si učenci sami postavljajo vprašanja in tudi nanje 
odgovarjajo. Učitelj naj posreduje dejstva in spodbuja h kreativnim odgovorom. Ko 
obdelajo vsebinski sklop, dobijo učenci delovne liste in razmišljajo o formalnih 
značilnostih umetnine. Sledi pogovor o širšem kontekstu smisla in nastanka 
umetnine in na koncu vključitev učencev in njihovega osebnega razmišljanja, ki ga 
freska odpira. Po zmoţnostih in časovnem okviru se učitelj odloči za likovno 
ustvarjanje. Lahko je tam v cerkvi, najverjetneje pa bo v razredu. Predlaganih je 
nekaj idej, ki  temeljijo na povezovanju vseh treh predmetov. 
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6 Lojze Čemaţar: Zadnja večerja 

Podporno gradivo za učitelje predmetov likovna vzgoja, drţavljanska in 
domovinska vzgoja ter etika in verstva in etika 
 

 
Slika 1. Zadnja večerja, Lojze Čemaţar 

 
AVTOR: Lojze Čemaţar 
NASLOV: Zadnja večerja 
DATACIJA: 1990 
TEHNIKA: freska 
NAHAJALIŠČE: Dornberk, ţupnijska cerkev sv. Daniela 
MERE: 4,3 m × 7,6 m 

6.1 Ikonografsko-ikonološka analiza 

PREDIKONOGRAFSKI OPIS: upodobljenih je dvajset oseb. Desno spodaj stoji 
sedem oseb oziroma so upodobljeni v gibanju, ostalih trinajst sedi za ovalno mizo. 
Osrednji sedeči moški je oblečen v rdečkasto haljo in prepasan z belim pregrinjalom. 
Noge niso vidne. Dlani ima odprte in dvignjene. Okrog glave ima rumen krog z belo 
obrobo, v katerem so trije rdeči trikotniki in zraven še dva. V ozadju za njim vidimo 
temno rdeč večji trikotnik. Desno od osrednje osebe sedijo štirje moški, njihove noge 
niso vidne. Prvi ima belo haljo in modro ogrinjalo. Ima temne lase, brado in desno 
roko drţi na prsih. Naslednji ima modro haljo in rdeče pregrinjalo. Je rjavolas, ima 
brado, njegove roke so prekriţane na mizi. Desno od njega je mlajši moški, ki je 
oblečen v rdečkasto haljo s sivim pregrinjalom. Je rdečelas in s prekriţanimi dlanmi 
na prsih. Sedeči moški na skrajni desni strani mize ima sivorjavo haljo in rdečkasto 
pregrinjalo. Ima sivorjave lase in brado, desno roko drţi na prsih. Levo od osrednjega 
moškega sedi osem moških. Prvi trije so upodobljeni od spredaj, naslednja dva od 
strani in zadnji trije od zadaj. Vsi ti, razen zadnjega, so upodobljeni do pasu oziroma 
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stegen. Prvi, ki je levo od osrednje osebe, je oblečen v modro haljo in ima belo 
pregrinjalo. Je svetlolas, glavo ima nagnjeno, desno roko ima na prsih, levo na mizi. 
Naslednji ima rdečkasto haljo, rjave lase in brado, roke ima prekriţane na prsih. Levo 
od njega je rjavolas in bradat moški v beli halji. Njegove roke so prekriţane na mizi. 
Četrti moški je oblečen v sivo haljo, z rjavim lasmi in brado. Z levo roko si briše oči. 
Naslednji ima belo haljo ter rdečkasto pregrinjalo. Njegovi lasje in brada so sivi, levo 
roko ima na prsih. Prvi  sedeči moški, upodobljen v hrbet, in šesti, levo od osrednje 
osebe, je oblečen v belo haljo z modrim pregrinjalom. Lasje in brada so sivi, dlani 
niso vidne. Naslednji ima rdečo haljo in rdečkasto pregrinjalo. Tudi pri tem niso vidne 
dlani. Zadnji je oblečen v belo haljo s sivim pregrinjalom. Ta ne gleda osrednje 
osebe, temveč nazaj proti gledalcu. Levo roko ima na mizi, desno na svojem kolenu. 
Pod njegovim delom klopi vidimo mošnjo. Pred vsemi moškimi, razen pred 
osrednjim, so kroţniki s koščkom kruha in zelišči. Pred tem moškim je na mizi večji 
kroţnik z zlatim kelihom in razpolovljenim hlebcem kruha. Na sredini mize je še 
pladenj s pečenim jagnjetom. Sedem oseb desno spodaj je upodobljenih kot 
celopostavna figura oziroma do kolen. Zadnji moški je oblečen v sivo moško obleko, 
belo srajco in ima rdečo kravato. Njegovi lasje so kratki, temni, levo roko ima na 
dekletu pred seboj. Dekle ima roţnato obleko, svetle lase in v rokah drţi violino. 
Desno od nje je mlajša deklica v beli obleki. Njeni lasje so svetli in povezani v dva 
čopka. V rokah nosi šopek rdečih cvetlic. Pred dekletom je fant v sivih hlačah, beli 
srajci in z rdečim brezrokavnikom. Njegovi lasje so kratki in temni, k prsim stiska 
knjigo. Levo od njega je ţenska z malčkom v naročju. Ima modro obleko in rjavkaste 
lase do ramen. Malček ima belo obleko in v rokah drţi rdeč predmet. Deklica, ki je 
upodobljena najbolj spredaj, ima belo obleko, svetle lase, spete nazaj, v rokah nosi 
pladenj. Na njem je pet breskev ter rdeč in bel grozd z listi. Tla so v polodprtem 
prostoru kamnita in obkroţa jih zid z odprtinami ter štirimi stebri. Desno od skrajno 
desnega sedečega moškega sta na tleh vrč in posoda. V ozadju vidimo hrib. Skozi 
desno odprtino vidimo ţitno polje in skozi desno nasad trt. Za osrednjim moškim, to 
je na vrhu okrasnega hriba, so trije kriţi. Osrednji ima obešeno belo pregrinjalo.  
 
IKONOGRAFSKA ANALIZA: motiv na sliki predstavlja obed. Glede na število oseb 
okrog mize, oblačila, hrano in svetniški sij osrednje osebe, lahko sklepamo, da gre za 
upodobitev Jezusa in dvanajstih apostolov, torej za motiv zadnje večerje. Zadnja 
večerja (lat. Cena Domini) predstavlja biblični dogodek, ko je Jezus zadnjikrat 
večerjal s svojimi učenci - apostoli. To se je zgodilo v Jeruzalemu, v četrtek pred 
judovskim praznikom pashe, pribliţno leta 33 n. št. Spomin na ta dogodek kristjani 
obhajajo pri vsaki sveti maši, bolj slovesno pa na veliki četrtek. Dogodek je del širše 
zgodbe o Kristusovem pasijonu, ki je opisana v vseh štirih evangelijih.  
(Matej 26, 17-30: 
 Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti 
pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in 
mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenc i.« In 
učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je 
sédel z dvanajsterimi. Ko so jedli, je rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo 
izdal.« Učenci so se silno uţalostili in so mu začeli drug za drugim govoriti: »Saj nisem jaz, 
Gospod?« On pa je odgovoril: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. Sin 
človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem je Sin 
človekov izročen! Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.« Izdajalec Juda je odgovoril: 
»Rabi, saj menda nisem jaz?« Dejal mu je: »Ti si rekel!« Medtem ko so jedli, je Jezus vzel 
kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« Nato je vzel 
kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se 
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preliva za mnoge v odpuščanje grehov. A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu 
vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« In ko so 
odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.  

Marko 14, 12-27: 
 Prvi dan nekvašenega kruha, ko so ţrtvovali pashalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: 
»Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Tedaj je poslal dva 
izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč 
vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je 
moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju 
veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« Učenca sta odšla. Prišla sta v 
mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila pashalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je 
prišel z dvanajsterimi. In ko so sedeli pri mizi in jedli, je Jezus rekel: »Resnično, povem vam: 
Eden izmed vas, tisti, ki z menoj jé, me bo izdal.« Prevzela jih je ţalost in drug za drugim so 
mu govorili: »Saj nisem jaz?« On pa jim je rekel: »Eden izmed dvanajsterih je, tisti, ki z 
menoj pomaka v skledo. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje 
tistemu človeku, po katerem se izroča Sin človekov. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi 
rodil.« Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, 
to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: 
»To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: Ne bom več pil od 
sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Boţjem kraljestvu.« In ko so odpeli 
hvalnico, so odšli proti Oljski gori. 

Luka 22, 7-30: 
Prišel je dan nekvašenega kruha, ko je bilo treba ţrtvovati pashalno jagnje. Jezus je poslal 
Petra in Janeza ter jima rekel: »Pojdita in nam pripravita pashalno jagnje, da bomo 
jedli.« Ona dva sta mu rekla: »Kje hočeš, da ga pripraviva?« Rekel jima je: »Glejta, ko 
prideta v mesto, vama bo prišel naproti človek, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim v hišo, v 
katero bo šel, in recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj ti pravi: Kje je prostor, kjer bi jedel 
pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ Pokazal vama bo v nadstropju veliko opremljeno 
obednico in tam pripravita.« Odšla sta in našla, kakor jima je rekel, in sta pripravila pashalno 
jagnje. Ko je prišla ura, je sédel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je: »Srčno sem ţelel 
jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, 
dokler ne bo dopolnjena v Boţjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: »Vzemite 
to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, 
dokler ne pride Boţje kraljestvo.« In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: 
»To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je po večerji vzel tudi 
kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Toda glejte, roka 
tistega, ki me izdaja, je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor je določeno, toda gorje 
tistemu človeku, po katerem je izročen.« Oni pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to 
storil. Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel: 
»Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo ›dobrotniki‹. Med 
vami pa naj ne bo takó, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor 
streţnik. Kdo je namreč večji: kdor sedi pri mizi ali kdor streţe? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa 
sem sredi med vami kakor tisti, ki streţe. Vi ste vztrajali z menoj v mojih 
preizkušnjah. Prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj Oče, da boste jedli 
in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu in sedeli na prestolih ter sodili dvanajst Izraelovih 
rodov.« 

Janez 13, 1-26: 
 Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta 
k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med 
večerjo je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu sinu, ţe poloţil v srce namen, da Jezusa 
izda. Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k 
Bogu, je vstal od večerje, odloţil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil 
vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil 
opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« Jezus je 
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odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš 
pozneje.« Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če 
te ne umijem, nimaš deleţa z menoj.« Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo 
nog, ampak tudi roke in glavo.« Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, 
kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« Vedel je namreč, 
kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.« Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je 
spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. 
In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi 
dolţni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor 
sem jaz vam storil. Resnično, resnično, povem vam: Sluţabnik ni večji kot njegov gospodar 
in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. Če to veste, blagor vam, če boste to delali! Ne 
govorim o vas vseh. Vem, katere sem izbral, vendar naj se tako izpolni Pismo: Tisti, ki jé moj 
kruh, je vzdignil svojo peto proti meni. Ţe zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste, ko se 
bo zgodilo, verovali, da jaz sem. Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme tistega, ki ga 
pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.« Ko je 
Jezus to izgovoril, se je v duhu vznemiril, izpričal in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: 
Eden izmed vas me bo izdal.« Učenci so se gledali med seboj, ker si niso mogli misliti, o kom 
govori. Eden izmed njegovih učencev, tisti, ki ga je Jezus ljubil, je leţal blizu Jezusovega 
naročja. Simon Peter mu je pomignil, naj ga vpraša, o kom govori. Ta se je naslonil na 
Jezusove prsi in mu rekel: »Gospod, kdo je?« Jezus je odgovoril: »Tisti, ki mu bom pomočil 
griţljaj in mu ga dal.« Tedaj je pomočil griţljaj, ga vzel in dal Judu, sinu Simona Iškarijota. Ko 
je ta vzel griţljaj, je šel satan vanj. Jezus mu je tedaj rekel: »Kar nameravaš storiti, stôri 
hitro.« Nobeden izmed tistih, ki so bili pri mizi, ni razumel, zakaj mu je to rekel. Nekateri so 
mislili (ker je namreč Juda imel denarnico), da mu je Jezus rekel: »Nakupi, kar potrebujemo 
za praznik,« ali da naj dá kaj ubogim. Ko je torej vzel tisti griţljaj, je šel takoj ven; bila pa je 
noč. 
Ta dogodek pa omenja tudi sv. Pavel v prvem pismu Korinčanom  (1 Kor 10, 16: Mar 
blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeleţba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga 

lomimo, ni udeleţba pri Kristusovem telesu? in dalje 11, 23-26: Jaz sem namreč prejel od 
Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se 
zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je 
vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, 
delajte to v moj spomin.« Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo 
smrt, dokler ne pride.).  

Preden so Jezusa obsodili na smrt, je zbral svoje učence ob večerji. Ob praznovanju 
pashe – judovske velike noči je bilo namreč v navadi jesti obredno večerjo. Najprej 
jim je umil noge kot znak svoje skromnosti in poniţnosti. Nato je ob večerji naznanil, 
kdo ga bo izdal in razglasil svojo skorajšnjo smrt. Razdelil jim je kos kruha in vino iz 
keliha ter rekel: kruh je moje telo in vino moja kri. Poudaril je zapoved medsebojne 
ljubezni, obljubil apostolom pomoč in tolaţbo svetega Duha ter jim napovedal, da 
bodo od ljudi preganjani in osovraţeni. Kristjani štejejo ta dogodek za ustanovitev 
zakramenta evharistije, ki predstavlja preko Jezusove smrti na kriţu zavezo Boga z 
vsakim človekom. Moški za mizo, ki gleda stran, je Juda Iškarjot, apostol, ki Jezusa 
izda sovraţnikom v smrt. Za to dejanje je dobil mošnjo denarja, zato jo na freski 
vidimo pri njegovem sedeţu. Da je na freski upodobljen Kristus, lahko sklepamo tudi 
po treh kriţih, ki jih vidimo v ozadju. Ti predstavljajo način smrti Jezusa in dveh 
hudodelcev na njegovi desni in levi. Največkrat so upodobljeni brez dodatkov, v tem 
primeru pa vidimo Jezusa, pokritega z belim ogrinjalom, kar nam nakazuje na 
Kristusa, ki vstane od mrtvih. Smrt in vstajenje se zgodi po zadnji večerji in trpljenju, 
zato ne gre za prikaz tega, kar se je kronološko ţe zgodilo, kot na primer vrč in 
pladenj nakazujeta umivanje nog, mošnja denarja pa izdajo, ampak za idejo in 
nagovor sedanjemu gledalcu. Slednjega nagovarja tudi skupina oseb, ki so desno 
spodaj, saj so oblečeni v sodobna oblačila. Zanje se zdi, da so ločeni od osrednjega 
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dogajanja, vendar so še vedno v istem prostoru. Osebe predstavljajo druţino: mama, 
oče, tri deklice in fant. Otroci nosijo sadje, glasbila, knjige in roţe, kot da bi ţeleli 
nekomu dati. Sadje lahko simbolizira hrano, violina glasbo in talente, knjige znanje in 
roţe lepoto. Vsa druţina se premika proti sredini in dol. Na levi in desni skozi odprtini 
vidimo ţitno polje in vinograd. Ţito in grozdje sta simbola za evharistijo. 
 
IKONOLOGIJA: 
različna pojmovanja zadnje večerje in evharistije so se odraţala na njenih 
upodobitvah. V katakombnem slikarstvu ta motiv še ne obstaja, a sta upodobljena 
kruh in riba, ki namigujeta na spreminjanje kruha. Motiv zadnje večerje, kot ga 
poznamo še danes, se je začel razvijati v začetku 6. stoletja, in sicer v dveh oblikah. 
Prva različica kaţe omizje in najbolj dramatičen trenutek večerje, ko Jezus naznani 
svoje izdajstvo. Navezuje se na evangelijsko poročilo, je v povezavi s pasijonom in je 
v zahodnoevropski umetnosti tudi najbolj pogosta. Druga različica kaţe obhajanje 
apostolov v smislu liturgičnega obreda, pri čemer je Kristus prevzel vlogo duhovnika 
oz. diakona. Obstajajo še nekatere manj pogoste različice, kot na primer Jezus 
umiva noge apostolom itd. (Schiller, 1968, 37, 38, 42-47). Prve upodobitve zadnje 
večerje poznamo iz 6. stoletja. Taka je na primer Zadnja večerja v ciklu Kristusovega 
pasijona v S. Apollinare Nuovo v Raveni, ki je nastala med letoma 520 in 526. Na tej 
upodobitvi, ki se naslanja na antični tip kultnega obreda, so apostoli razporejeni 
okrog polkroţne mize kot pahljača. Ta tip je nadaljevala tudi srednjeveška umetnost 
in ena teh je freska v cerkvi Sant Angelo in Formis pri Capui iz okrog leta 1100. Na 
upodobitvi so Kristus in apostoli prav tako pahljačasto razporejeni okrog polkroţne 
mize ter upodobljeni na rimski način v trikliniju in zleknjeni na leţiščih. Polkroţno 
mizo najdemo tudi v bizantinski umetnosti, a te upodobitve so največkrat prikaz 
obhajila apostolov, ne pa večerje (Schiller, 1968, 41, 42). Zadnja večerja je bila tudi 
eden redkih motivov, ki so se pojavljali na protestantskih oltarjih še nekaj desetletij po 
reformaciji. Včasih so v apostolih kazali portretne  značilnosti vodilnih protestantskih 
teologov (Schiller str. 40, 41). Z renesanso je postal motiv zadnje večerje zelo 
priljubljen, zlasti v reflektorijih samostanov. Zanimanje za realizem, upodobitev 
realnega prostora in odprtost v naravo je zelo vplivalo na motiv zadnje večerje. 
Primer za to sta Zadnji večerji Leonarda da Vinci ter Perugina. Razporeditev oseb za 
mizo je ţe v preteklosti predstavljala kompozicijski problem. Umetniki so upodabljali 
vse osebe na eni strani podolgovate pravokotne mize ali pa na obeh straneh, tako so 
nekateri s hrbtom obrnjeni k gledalcu. Značilno za prizor Zadnje večerje je, da so od 
apostolov prepoznavni le Juda, Janez evangelist in Peter. Juda je najpogosteje 
upodobljen z mošnjo tridesetih srebrnikov na drugi strani mize, Janez evangelist s 
pozicijo na Jezusovi desni ali v Jezusovem naročju in Peter na Jezusovi levi. Na mizi 
je najpogosteje upodobljeno velikonočno jagnje, ki izhaja iz starozavezne daritve. Pri 
poznoantičnih in bizantinskih upodobitvah je na mizi riba, saj je bila takrat riba glavna 
jed. V novejših delih iz 19. in 20. stoletja pa je kruh pogosto ponazorjen le s hostijo. 
Najslavnejše upodobitve so Zadnja večerja Andrea del Castagna (1447), Domenica 
Ghirlandaia (1476, v zasebni lasti), Peruginova Zadnja večerja v ţenskem 
samostanu v Firencah (ok. 1490), Leonardova v Milanski S. Maria delle Grazie 
(1498), Cranachova (1547, v ţupnijski cerkvi v Wittenbergerju), Veronesejeva v 
milanski Breri (c. 1585), Tintorettova v baziliki San Georgio Maggiore v Benetkah 
(1590-1592), Rubensova, prav tako v Pinacoteci Brera v Milanu (1631-32) in Dalijeva 
(1955, National gallery of Art Washington) (Schiller, 1968). 
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Slika 2. Andrea del Castagno, Zadnja večerja 

 
Andrea del Castagno, 
1447, freska, 
Cerkev sv. Apolonije, Firence, Italija 
Apostoli mirno sedijo za pravokotno mizo, ki jo vidimo le s frontalne strani. Deset jih 
sedi na zadnji strani mize, dva ob straneh in le en (Juda Iškarjot) na sprednji. 
Jedilnica je okrašena z marmorjem.  
Kompozicija je linearna in simetrična. 

 

 
Slika 3. Domenico Ghirlandaio, Zadnja večerja 

 
Domenico Ghirlandaio,  
1476, freska 
Samostan San Michele Arcangelo, Passignano, Tavernelle Val di Pesa 
Dvanajst apostolov in Jezus mirno sedijo za podolgovato mizo, le en (Juda Iškarjot) 
sedi na drugi strani. Jedilnica ima kasetiran strop in kvadratasto urejene ploščice. 
Kompozicija je linearna in simetrična. 
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Slika 4. Pietro Perugino, Zadnja večerja 

 
Pietro Perugino, 
ok. 1490, freska, 
samostan Foligno, Firence , Italija 
Apostoli sedijo za podolgovato mizo, ki se na obeh koncih pravokotno nadaljuje. Vse 
vidimo frontalno, le eden je na sprednji strani mize (Juda Iškarjot). Tla so kamnita in 
klop, kjer jih večina sedi, sledi obliki mize. Za naslonjali klopi se odpira pogled v 
pokrajino. Vidimo stebre, nekaj ljudi, drevesa in griče v ozadju. 
Kompozicija je linearna in simetrična. 

 

 
Slika 5. Leonardo da Vinci, Zadnja večerja 

 
Leonardo da Vinci, 
1498, olje, tempera na suh omet, 
Samostan S. Maria delle Grazie, Milano, Italija 
Apostoli in Jezus sedijo za podolgovato mizo. Jezus je miren, ostali pa so v gibanju: 
se čudijo, diskutirajo in zavzeto poslušajo. Prostor je jasno viden. Stranski steni sta 
beli s črnimi kvadrati, strop je kasetiran in na zadnji steni so tri okna, ki nam odpirajo 
pogled v pokrajino. Uporabljena je enobeţiščna linearna perspektiva. 
Kompozicija je linearna, ni več simetrična, saj so apostoli zdruţeni v skupine. 
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Slika 6. Lucas Cranach starejši, Zadnja večerja 

 
Lucas Cranach starejši, 
1547, olje na les, 
Ţupnijska cerkev v Wittenbergu, Nemčija 
Upodobljenih je dvanajst apostolov, Jezus in vojak. Večina jih sedi okrog mize na 
kamniti klopi, le vojak stoji in sprejema lonček od apostola. Vsi so upodobljeni v 
gibanju. Jezus objema apostola na njegovi levi, nekateri se čudijo, diskutirajo in so 
videti pretreseni. Prostor je kot terasa, na kateri sta miza in klop. Za moţmi je zid s 
stebrički in odprtinami. V ozadju je pokrajina. Na levi je drevo, naselje in hrib, na 
desni pa reka in grad, obkroţen z gozdom. 
Kompozicija je kroţna. 
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Slika 7. Paolo Veronese, Zadnja večerja 

 
Paolo Veronese, 
ok. 1585, olje na platno, 
Pinacoteca di Brera, Milano, Italija 
Na sliki najprej opazimo pestro dogajanje. Steber loči sliko skoraj na dva enaka dela. 
Na levi strani je miza z Jezusom in apostoli, ki vneto opazujejo in debatirajo. Preteţno 
na desni je upodobljenih še sedem oseb: krčmar, dva delavca, deklica s psom in 
berač, desno zadaj sta ţenska in moţ za mizo. Prostor je pokrita jedilnica, ki ima 
spredaj teraso. Pogled se na desni odpira v pokrajino. 
Kompozicija je diagonalna glede na postavitev mize. 

 

 
Slika 8. Tintoretto, Zadnja večerja 

 
Tintoretto, 
1590-1592, olje na platno, 
San Georgio Maggiore, Benetke, Italija 
Na sliki je upodobljenih veliko oseb. Jezus in apostoli sedijo za podolgovato mizo, ki 
je diagonalno postavljena v prostoru. Zraven je tudi nekaj drugih obedovalcev. 
Jedilnica je temna. Zelo pomembna je svetloba, ki izţareva iz svetilke na stropu in od 
Jezusa. Desno pod stropom in okrog svetilke so nakazani  prosojni angeli. 
Kompozicija je diagonalna. 
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Slika 9. Peter Paul Rubens, Zadnja večerja 

 
Peter Paul Rubens, 
1631-1632, olje na les, 
Pinacoteca di Brera, Milano, Italija 
Jezus in apostoli sedijo tesno okrog majhne mize. Jezus gleda navzgor in v rokah 
drţi kruh, apostoli pa ga opazujejo. Sprednji apostol je zamišljen in nas gleda. Pod 
njegovimi nogami je pes. Slika je razgibana, čeprav moški mirujejo. Prostor je 
nekakšna dvorana s temno zaveso na levi in s kamnitimi portali, knjigo in svečniki na 
desni.  
Kompozicija ni jasno določljiva. Lahko je kroţna, če upoštevamo gibanje njihovih 
pogledov. 
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Slika 10. Salvador Dali, Zadnja večerja 

 
Salvador Dali,  
1955, olje na platno, 
National gallery of Art Washington, ZDA 
Jezus in apostoli klečijo okrog kamnite mize. Jezus je mlad in svetlolas. Z desnico 
kaţe nase, z levico pa v nebo. Vsi so oblečeni v bela oblačila, apostoli imajo 
sklonjene glave, da jim obrazi niso vidni. Za moškimi so okna in stebri, čeprav so v 
spodnjem delu prosojni in teţko določljivi. V ozadju je pokrajina s skalovjem. Zgoraj 
vidimo prsi in moške stegnjene roke. 
Kompozicija je trikotna. Jezus je najvišje, ostali oglišči pa sta skrajna robova mize. 
 
Na freski Zadnje večerje v Dornberku je slikar Lojze Čemaţar predstavil 
najpomembnejše sporočilo katoliške vere, in sicer: Bog nas ljubi, zato je daroval 
svojega sina za naše odrešenje. Prikazanih je več darovanj (ustni vir Lojze 
Čemaţar), ki se vsebinsko dopolnjujejo s to glavno idejo. Časovno najstarejše 
darovanje izhaja iz stare zaveze svetega pisma. Pečeno jagnje v sredini je 
starozavezni spomin Judov, ko jih je Bog rešil iz suţnosti.  Zato se Judje vsako leto v 
času Pashe spominjajo tega dogodka in darujejo mlado jagnje v zahvalo. Apostoli in 
Jezus so se takrat zbrali, da bi skupaj imeli obredno večerjo. Drugo darovanje je 
spomin na zadnjo večerjo v postavitvi zakramenta svete evharistije oziroma, ko je 
Jezus blagoslovil kelih z vinom in hlebec kruha (ustni vir Lojze Čemaţar). Rekel je, 
da je to njegovo telo in kri in da se daje za vse ljudi, kar pomeni, da je trpel in umrl za 
to, da se naše ţivljenje ne konča na zemlji in lahko gremo v nebesa. V ozadju na 
hribu stojijo trije kriţi in srednji je prekrit z belim prtom. Detajl kriţev sporoča o 
Jezusovi smrti, saj sta bila z njim kriţana še dva hudodelca. Ker na njih ni 
upodobljenih teles, vemo, da je dogodek ţe minil, čeprav se to zgodi po dogodku 
zadnje večerje. Belo pregrinjalo na osrednjem kriţu nakazuje na to, da je Jezus vstal 
od smrti. Njegovo mrtvo telo so namreč po kriţanju zavili v bel kos blaga in ga poloţili 
v grob. Tretji dan po smrti je ţena našla v grobu samo blago in povoje, nato se ji je 
prikazal Jezus. Povoji oziroma bel prt čez kriţ so tako simbol Jezusovega vstajenja. 
Smrt na kriţu je tretje darovanje na freski, ki govori o Boţji ljubezni. S simbolom 
vstajenja nakazuje, da se ljubezen ne konča na kriţu, temveč v nebesih, kamor je šel 
Jezus po vstajenju. Sodobna druţina, ki je desno spodaj, prinaša različne predmete, 
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ki so simboli za znanje (knjiga), naravo (šopek), glasbo (violina). Deklica najniţje, v 
beli obleki, pa prinaša breskve in grozdje. To sadje je značilno za kraje okrog 
Dornberka, zato je simbolni dan prebivalcev Dornberka, ki so finančno pripomogli, da 
je freska v tej cerkvi (ustni vir Lojze Čemaţar). Druţina se premika navzdol in v 
sredino, in če pogledamo iz cerkvene ladje, vidimo, da se premika k daritvenemu 
oltarju novega dela cerkve sv. Danijela v Dornberku. To gibanje sporoča o ideji, da 
imamo ljudje danes deleţ pri evharistiji in da lahko mi prinašamo Bogu svoje darove, 
talente, to, kar imamo. Trikotnik tik za Jezusom je simbol svete Trojice, Boga, sina in 
svetega Duha. Sporoča, da čeprav je upodobljen samo Jezus, sin, je povezan tudi z 
Bogom, očetom, in svetim Duhom (ustni vir Lojze Čemaţar). V ozadju, skozi zidni 
odprtini, vidimo na levi ţitno polje in na desni vinograd, kar sta simbola za evharistijo, 
za kruh in vino.  
 

 
Slika 11. Lojze Čemaţar, oris Zadnje večerje 

6.2 O avtorju: Lojze Čemaţar 

Lojze Čemaţar se je rodil 8. februarja 1950 v Klečah pri Ljubljani. Po aranţersko- 
tehnični srednji šoli se je odločil za študij slikarstva na ljubljanski akademiji za likovno 
umetnost. Diplomiral je leta 1976 pri mentorjih profesorju Milanu Butini in profesorju 
Andreju Jemcu. Pri Jemcu je leta 1979 končal specialko. Za svojo študijsko delo je 
leta 1976 prejel študentsko Prešernovo nagrado in štipendijo za študijsko potovanje v 
Pariz. Od leta 1978 do leta 1980 je poučeval na osnovni šoli v Ljubljani  ter na 
vzgojiteljski šoli in na gimnaziji v Idriji. Od leta 1980 deluje kot svobodni umetnik. 
Pripravil je ţe več kot petindvajset samostojnih razstav in sodeloval na več kot 
šestdesetih skupinskih razstavah doma in v tujini. Prejel je nagrade Majskega salona 
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov 1992 in občinsko nagrado mesta 
Ljubljana leta 2005 (Čemaţar, n. d.). Večji del njegovega opusa predstavljajo dela na 
področju cerkvenega slikarstva. Slike na stenah sakralnih prostorov ustvarja v 
tehnikah zidnega (freska in sgraffito) in oljnega slikarstva, zasnoval pa je tudi podobe 
v tehniki slikanih oken (vitraji) ter sodeloval pri njihovi izvedbi (Čemaţar, 2002; 
Plevnik, 1977; Čemaţar, 2007). 
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Slikar Lojze Čemaţar je veren in skromen katoličan. Slediti ţeli tistim umetnikom, ki 
so delali v tihoti, si prizadevali za mir v srcu in se odpovedovali zahtevam tega sveta 
(Čemaţar, 1991). Piše, da »skuša razumevati posamezno nastajajoče likovno delo 
kot nalogo, manj pa kot stvar osebne izpovedi, tako imenovane notranje nuje, 
samopotrjevanja, naročila ali tudi kot poseben izziv, kakor se danes o dani moţnosti 
pogostokrat izraţamo« (Čemaţar, 1999b, 71). V ustvarjanja umetnin si prizadeva, da 
bi odkril resničnost. Pravi: »Resničnost je namreč samo v Bogu, kjer ni resničnosti, ni 
Boga.« (Čemaţar, 1990) Postavlja si omejitve, razločuje bistveno od nebistvenega in 
se odloča, čemu dajati prednost. Izloči pestrost in se odloči samo za eno temeljno 
barvo ter tiste, ki jo poudarjajo. Prizadeva si, da bi videl bolj notranji, bolj oseben, bolj 
resničen način. Z uporabo ploskve in brez zakonitosti, ki opredeljujejo prostor, daje 
prednost duhovnemu prostorju (Čemaţar, 1990). Zanj in za njegovo ustvarjanje je 
torej najpomembnejši smisel, kot on piše: resničnost, polnost, središče, misel, duh, 
gibalo, ţivljenjskost, pomen,…ki je Bog. »Človek izbira in more izbrati Boga. Tam na 
sredi, v svojem srcu sprejema njega, svoje ţivljenje in ljudi ter stvarnost okrog sebe. 
Tam izbira in preverja svojo pot. Če je poklican, da išče in izraţa resnico ter lepoto s 
črtami, liki in barvami, more v svoji notranjosti najti ter preizkusiti tisto vse, kar je za to 
potrebno.« (Čemaţar, 1999 a) Vsako novo nalogo v cerkvah premišljuje in prebira o 
motivu v svetem pismu. Preko tega odkriva Boga in verjame, da lahko s svojimi deli 
spodbudi k odkrivanju tudi ljudi. Za umetnine si ţeli, da bi bliţale Boga ljudem in 
spodbujale razmišljanje o veri (Čemaţar, 1991).  

6.3 O tehniki: freska 

Beseda freska izhaja iz italijanske besedne zveze »al fresco«, ki pomeni »na sveţe«. 
Fresko tehnika je tehnika slikanja na sveţ, moker omet. Freskanti pomešajo apno, 
pesek in vodo ter s tem, in sicer v treh slojih in v časovnih presledkih, omečejo zid. 
Na zadnje nanašajo še drobno malto, a le na taki površini, kot bodo poslikali. Mokra 
in sušeča površina vpija in utrjuje barvo, zato morajo umetniki delati hitro, 
premišljeno in brez napak. Zato prenesejo umetniki ţe prej motive v pravem merilu z 
osnutka na tako imenovane kartone. Te poloţijo k steni in nato s topo konico vlečejo 
po črtah, da ostane na ometu vdolbena sled. Drugi postopek prenašanja motiva pa 
pušča sled zdrobljenega oglja, ki ga vtirajo na omet skozi luknjice na linijah. Ko imajo 
mokro površino in glavne obrise motiva, si freskanti pripravijo barve. Barvni pigmenti 
so pogosto iz kamninskih mineralov, saj je pomembno, da apno ne reagira z njimi, da 
na svetlobi ne zbledijo in da jih vremenski pojavi prehitro ne uničijo. Pigmente 
zmešajo z apneno vodo in nato nanašajo na omet. Pri sušenju se kalcijev hidroksid 
spremeni v kalcijev karbonat, poveţe barvo in omet v celoto. V evropskem slikarstvu 
se uveljavi proti koncu 14. stoletja, v času italijanskega slikarja Giotta (Tavčar, 1991). 

6.4 Kulturno-zgodovinski kontekst 

Po drugi svetovni vojni je Primorska z Dornberkom doţivljala teţke čase. Še posebej 
so med vojno trpeli duhovniki kot posredovalci slovenskega jezika, po letu 1945 pa 
so doţivljali še teror komunističnih sil. Duhovniki so imeli teţave z dovoljenji za 
bivanje v ţupniji, prejemali so denarne kazni, vpoklicani so bili na oroţne vaje, 
zaplenili so jim miloščine, prepovedali so tradicionalne bere, zbiranje prostovoljnih 
prispevkov za obnovo cerkva, doţivljali so različne politične pritiske (Debevec, 2007, 
160). Dvaindvajset duhovnikov je zaradi obsodb ali pritiskov pobegnilo v tujino 
(Griesser - Pečar, 2007, 253). V katoliški cerkvi je bilo nejasno tudi vprašanje o 
sedeţu nadškofije. Prej je bilo to območje goriške nadškofije pod italijansko oblastjo, 
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potem se je moralo prilagoditi novim jugoslovanskim drţavnim mejam, zato je 15. 
septembra 1947 postalo apostolska administratura za Goriško s slovenskim 
administratorjem dr. Francem Močnikom. Nastali sta tudi apostolski administraturi za 
trţaško-koprsko škofijo in apostolska administratura za slovenski del reške škofije. 
Te administrature so pomembne. Ko so se 1. januarja 1965 zdruţile v apostolsko 
administraturo Slovenskega primorja, je nastala predhodnica koprske škofije. 
Administraturo je začel upravljati škof Janez Jenko. Z dokončno potrditvijo drţavnih 
meja je leta 1977 postal prvi škof koprske škofije (Podbersič, 2007, 11-16). 
Menjavanje cerkvenoupravne oblasti je imelo velik vpliv na cerkveno umetnost in 
njen kasnejši razvoj. Po koncu vojne se je najprej začela obnova storjene škode. 
Porušenih in uničenih je bilo veliko znamenj in kapelic, ţupnijskim cerkvam pa je bilo, 
glede na drugi del Slovenije, bolj prizaneseno. Močneje poškodovanih je bilo le okrog 
pet cerkva: v Gorjanskem, v Grgarju, v Renčah, v Idriji in na Ponikvah na Šentviški 
planoti (Debevec, 2007, 161). Nekatere ţupnije je doletela še nacionalizacija. V 
ţupnišča, ki so ostala brez duhovnikov, bili so obsojeni ali so pobegnili, je oblast 
naselila urade, vojsko, komunistične organizacije, šolo idr. (Griesser - Pečar, 2007, 
253). Republiška komisija za nacionalizacijo je nekaterim zasegla tudi njive, 
gozdove, gospodarska poslopja, tako da je bilo ţupnijam zelo teţko. Kljub teţkim 
pogojem je bilo na Primorskem nekaj prenov in umetniških obogatitev cerkva. 
Dovoljenja za večje obnove so dobili predvsem tisti duhovniki, ki so podpirali oblast 
(Griesser - Pečar, 2007, 257). Največji deleţ k bogatitvi cerkva je delo Toneta Kralja. 
V večjem obsegu je slikarsko dopolnil najmanj 12 cerkva, prispeval pa je tudi 
arhitekturne in kiparske rešitve. Problem njegovih slikarskih del se danes kaţe v 
vzdrţevanju. Raje kot k freskam se je zaradi cenejših stroškov zatekal k slikanju na 
lesonit, te slike so pritrdili na strop ali na stene. Danes je veliko slik zaradi vlage 
nagubanih in v slabem stanju za restavriranje (Debevec, 2007, 165-168). Majhen 
deleţ sta na Primorskem zapustila odmevnejša umetnika Joţe Plečnik in Stane 
Kregar. Arhitekt Plečnik je na Ponikvah na Šentviški planoti popravil skoraj do tal 
porušeno ţupnijsko cerkev. V ţupnijski cerkvi sv. Petra v Pivki je delo Kregarja 
»obšlo ustaljeno tradicijo podobarstva in sladkobnosti« (Debevec, 2007, 169), saj je 
njegov abstrakten slog z izrazito stilizacijo in navezavo na srednji vek ali na 
bizantinsko umetnost poudaril predvsem duhovno plat upodobljenega (Debevec, 
2007, 159-172). 
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6.5 Vprašanja za pogovor in dejavnosti 

Vstopanje v vsebino:  
(Najprej se pogovarjamo brez vedenja o Jezusu in njegovem delovanju.) 
 
- Kaj vidimo na freski? 
- Kdo so ti ljudje in kaj delajo?  
   Učence povabimo, da zavzamejo take poloţaje, kot so na sliki. 
- Kaj bi osebe govorile? 
- Če bi sedeli zraven oseb na freski, kaj bi se dogajalo? Kaj bi slišali in vonjali? Bi bilo 
toplo ali hladno? Jutro ali večer?  
- Se prizor dogaja v Sloveniji ali v kakšni drugi drţavi? Zakaj tako mislite? 
- Kako so moški oblečeni? Primerjaj z danimi slikami. 
  Učenci primerjajo oblačila s sličicami grških, rimskih, judovskih, egipčanskih in 
indijskih zgodovinskih oseb. 
 

 

 
 
- Kakšna je njihova hrana?  
- Katere osebe so si podobne? Katere so različne? Zakaj? 
- Katera oseba je najpomembnejša in zakaj tako mislite? 
- Zakaj moški, upodobljen spodaj levo, gleda nazaj?  
- Ali so osebe spodaj desno v istem prostoru kot druge? 
- Zakaj so te osebe drugačne kot druge? Ali so nam podobne?  
- Kaj te osebe nosijo?  
- V kakšnem prostoru je dogajanje? Je v hiši?  
- Kaj vidimo v ozadju? 
- Kaj se vidi skozi levo  okno in kaj skozi desno? 
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 (Po tem se pogovarjamo o konkretnih osebah.) 
 
- Katera oseba na freski je Jezus? 
- Kateri dogodek v Jezusovem ţivljenju prikazuje freska? Kaj je pred tem dogodkom 
in kaj mu sledi? 
- Učenci poiščejo v svetem pismu tri odlomke (Mt 26, 17-26, Lk 22, 14- 38, Mr 14, 12-
32) in jih primerjajo med seboj. V čem so si podobni in v čem se razlikujejo?  
- Kateremu odlomku je slikar sledil? Ali lahko to ugotovimo? 
- Kateri moment zadnje večerje je upodobljen na posamezni sliki? 

 
____________________________________     ____________________________ 
 

   
____________________________________                       ____________________ 
 

 
______________________________________                     ___________________ 
- Kako bi vi narisali prebrano besedilo? Kateri dogodek je najpomembnejši? Kaj bi 
izpustili? Ali freska vsebuje več dogajanj? Katere? 
- Zakaj so v ozadju trije kriţi? 
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  Učenci poiščejo odgovor v svetem pismu, ki opisuje dogajanje po zadnji večerji in 
kriţanje. 
- Kaj pomeni krog okrog Kristusove glave? In kaj trikotnik za njim? 
- Kdo so drugi moţje? 
- Kdo je oseba spodaj levo, ki gleda nazaj? Zakaj je pomembna? 
- Kdo so osebe desno spodaj? Zakaj so nam podobne? 
- Zakaj imajo v rokah predmete? Kaj lahko pomenijo? 
- Ali bi bila freska manj aktualna/ sočasna, če ne bi bili upodobljeni? 
- Kaj pomenita pšenica in trta? 
- Kruh, zakaj kruh takrat, kakšno vlogo je imel kruh takrat, kakšno danes, katero 
hrano bi si za ta simbolni dogodek izbrali danes?  
- Kakšen je simbolni pomen zadnje večerje? 
- S katerim velikim krščanskih praznikom jo povezujemo? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Vstopanje v formo 

 
1. Ali se na freski pojavi simetrija?  
 
Nariši črto, ki ločuje dve pribliţno 
simetrični polovici. 
 
 

 

 

 
2. Kakšna je kompozicija?Nariši z eno 
obliko.

 
Kaj je v središču kompozicije? 
_____________________________ 

3. Nariši kompozicijo še za spodnje primere. 
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4. Katere barve so na freski?  
Obkroţi štiri najpomembnejše. 
 
Katere je največ? Označi. 

 
 
5. Kakšne so barve na freski? ___________________________________________ 
So intenzivne ali ne? __________________________________________________ 

 

Med danimi barvnimi polji poišči pare 
intenzivne in neintenzivne barve. 

 
6. Kakšna je razlika med spodnjima sličicama? Kako učinkujeta?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

 
Zakaj je umetnik za fresko izbral prav te barve? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. Na sliki poudari še  
štiri najpomembnejše  
oblike. 

 
Kateri predmeti so te oblike? 
___________________________________________________________________ 
 
8. Kaj je ritem?  
___________________________________________________________________ 
 
Kje je prisoten na freski Zadnja večerja oziroma kaj predstavlja? 
___________________________________________________________________ 
 
9. Nariši skico freske s svetlimi in temnimi ploskvami. 

 
 
Katere stvari so najsvetlejše in katere najtemnejše? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. Katere smeri se  
pojavljajo na freski?  
Nariši puščice: 
- za smeri  

pogledov učencev, 
- za smer  

pogleda Jezusa, 
- za smer  

gibanja druţine. 
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11. Ali je dogajanje v realnem prostoru? Kako to vemo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
12. Kateri prostorski ključi izmed naštetih se pojavljajo na freski? Obkroţi in podaj 
primer. 
 
prekrivanje                  konvergenca vzporednih linij                  izginjanje podrobnosti 
__________               ________________________               __________________ 
sence                          atmosferski učinek (zamegljenost predmetov v ozadju) 
__________               _________________________________________________ 
 
13. Kakšne so figure? Primerjaj figure na freski s figurami na drugih reprodukcijah. 
 

       
 

            
 
Katere so nam najbolj podobne? Zakaj?  ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Zakaj so figure na reprodukcijah različne? _______________________ 
___________________________________________________________________ 
Kaj nam sporoča določena oblika figure? __________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
14. Kako lahko z obravnavanimi oblikovnimi značilnostmi nadgradimo vsebino? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Vstopanje v kontekst 
 
- Kdo je naredil to fresko? Ali lahko preko freske sklepamo o osebnosti avtorja? 
- Kdaj je bilo delo narejeno? Ali lahko najdemo kakšno povezavo med delom in 

časom nastanka? 
- Zakaj so v cerkvah freske? Kakšen je namen umetnin v cerkvah? 
- Zakaj je freska točno na tem mestu? 
- Kateri drugi simboli krščanstva so še vidni v cerkvi? 
- Kako je katoliška Cerkev vplivala na zgodovino? Kako pa na umetnost? 
- Kakšen je bil odnos drţave do katoliške Cerkve po prvi svetovni vojni? 
- Kako je bilo na Primorskem? 
- Kaj se je takrat dogajalo s cerkvami in umetnostjo v njih? 
- Kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni? 
- Ali je bila drţava nasprotna Cerkvi? Zakaj? 
- Kaj se je spremenilo z osamosvojitvijo Slovenije? 
- Katere so najpomembnejše verske skupnosti v Sloveniji? 
- Kateri so vidni simboli posameznih verskih skupnosti? 
 

Osebni pristop 
 
- Katere so tvoje prve osebne reakcije ob tej freski?  
- Zakaj se tako počutiš?  
- Kakšna čustva najdeš na freski?  
- Učenci dobijo kartončke z različnimi čustvi in lastnostmi: veselje, strah, ţalost, 

jeza, brezbriţnost, sreča, mir, pričakovanje. Učenci skušajo vsako besedo na 
kartončku povezati z eno ali več figurami, predmeti, delom motiva. 

- S katero figuro se najbolj poistovetiš? Zakaj? 
- Kakšne so tvoje izkušnje s katoliško Cerkvijo? 
- Kakšen je odnos druţbe do verskih skupnosti? 
- Kakšen je do katoliške Cerkve? 
- Ali se spomniš kakšnega stereotipa o vernikih? 
- Kako razumeš pravico do veroizpovedi? 
- Kaj si misliš o veri? 
- Zakaj ljudje verujejo? 
- Katera so glavna pravila kristjanov? Ali najdete kakšne povezave s človeškimi 

pravicami? 
- Učenci primerjajo Deset Boţjih zapovedi (dekalog) s temeljnimi človekovimi 

pravicami. Primerjajo še z glavnimi vodili drugih verstev (islam, judovstvo, 
budizem). 

- Kako vpliva vera na človekovo ravnanje? 
- V čem verniki vidijo smisel? 
- Kaj je smisel ţivljenja?  

6.6 Predlogi za likovno dejavnost v razredu 

Kompozicija 
Učenci razporejajo trinajst sošolcev na belem ozadju v različne poloţaje, nato 
fotografirajo v črno-belem načinu. V skupinah se dogovarjajo in naredijo horizontalno, 
vertikalno, diagonalno, trikotno, kroţno in prosto kompozicijo. Druga skupina učencev 



Sakralna dela Lojzeta Čemaţarja. Podporno gradivo za medpredmetne povezave 

73 
 

prav tako poskuša narediti horizontalno, vertikalno, diagonalno, trikotno, kroţno in 
prosto kompozicijo, ampak sošolci, ki so del kompozicije, morajo biti v razgibanih 
pozah. Učenci si izberejo eno vrsto kompozicije in vanjo vključijo temne in svetlo sive 
površine ozadja, upoštevajo gibanje oseb in poskušajo poiskati več primerov, da bo 
kader v ravnovesju.  
Ob fotografijah ugotavljajo, katere kompozicije so najzanimivejše in zakaj; zakaj se 
nam ene fotografije zdijo lepše kot druge. Pogovarjajo se o različnosti kompozicije, 
kdaj je kompozicija dinamična in kaj k temu prispeva. Učitelj posreduje razlago 
termina kader in pove nekaj zakonitosti dobre fotografije.  
 
Velikost – monumentalnost 
Učenci narišejo na format A3 skico svoje druţine pri večerji. V razredu jo najprej 
pomanjšajo na velikost 15/15 centimetrov in povečajo na format A1. Med seboj ju 
primerjajo in ugotavljajo, kako učinkujejo. Razmišljajo, kako dojemajo različne 
umetnine zadnjih večerij in kako njihove skice druţin pri večerji. V čem se razlikujejo? 
Kaj je glavno sporočilo umetnin in kaj je sporočilo njihovih del? 

6.7 Povezave z učnimi načrti 

6.7.1 Likovna vzgoja 

Splošni cilji: 
- učenci razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti; 
- učenci razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in 

vizualizacije, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;  
- učenci razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmoţnosti in negujejo individualni 

likovni izraz. 
 
Pojmi: 
7. razred kompozicija; odnos delov do celote v kompoziciji; vrste kompozicij; kader 
8. razred iluzija prostora; prostorski ključi 
9. razred Perspektiva 
 
Standardi znanja: 
- učenci razlikujejo in v likovnih delih uporabijo različne kompozicijske rešitve 
- učenci pojasnijo pomen kulturne dediščine za slovenski in svetovni prostor 

6.7.2 Drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika 

Splošni cilji: 
- učenci razvijajo politično pismenost  
- (poznavanje človekovih in otrokovih pravic, razprava o sobivanju različnih ljudi in 

druţbenih skupin, spremljanje aktualnih druţbenih, političnih vprašanj) 
- učenci razvijajo kritično mišljenje  
- (razprava o etičnih načelih, ki so podlaga človekovih in otrokovih pravic, raba 

načel javnega razpravljanja in argumentiranja, presoja stereotipnih predstav o 
drugih in drugačnih) 
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Vsebine: 
7. razred 
Pomembna človekova pravica - pravica do veroizpovedi; verske skupnosti v 
Republiki Sloveniji, vse so enakopravne, ločene od drţave. 
 
Standardi znanja: 
- učenci opišejo glavne značilnosti krščanstva in vsaj še enega izmed največjih 

svetovnih verstev, imenujejo nekaj verskih praznikov in vsaj dve verski knjigi; 
- učenci opredelijo glavna etična načela, vgrajena v krščanstvo in v druga svetovna 

verstva, ter jih primerjajo. 

6.7.3 Verstva in etika 

Splošni cilji: 
- pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja; 
- pridobivanje kritičnega (pozornega, premišljenega) odnosa do religijskih (in s tem 

vzporednih nereligijskih) tradicij in ponudb; 
- pomoč pri spoznavanju religijske govorice in pripravljanju za samostojen (po)govor 

o religiozni ter etični stvarnosti; 
- spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva, 

pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda. 
 
Vsebine: 
7. razred 
S katerimi človekovimi vprašanji se verstva soočajo: vprašanje obstoja in minljivosti, 
ţivljenja in smrtnosti, moči in nemoči, pravice in krivice …; Jezus Kristus in njegovo 
sporočilo; temeljna krščanska verovanja, obredi, simboli, prazniki; krščanstvo danes. 
 
8. razred 
Razlikovanje svetega in profanega prostora in objektov; najpomembnejši prazniki, 
ključni obredi in njihovi simbolni pomeni (v krščanstvu); religiozno čustvovanje/ 
doţivetje (svetega); človekove pravice in svetovna verstva. 
 
9. razred 
Nastanek in zgradba nove zaveze; izbirne teme iz nove zaveze (Jezusovo trpljenje in  
smrt); krščanstvo in umetniška ustvarjalnost; cilj in smisel ţivljenja v krščanstvu. 
 
Standardi znanja: 
- učenec ve, da verstva vsebujejo pravila za vsakdanje ţivljenje; 
- učenec pozna in zna v temeljnih potezah povedati (evangelijsko) pripoved o 

Jezusu Kristusu, smrti in vstajenju; 
- učenec ve, kje je zapisana pripoved o Jezusovem ţivljenju; 
- učenec ve, zakaj je kriţ simbol kristjanov; 
- učenec ve, da je obhajilo/evharistija spomin na Jezusovo zadnjo skupno večerjo z 

apostoli; 
- učenec zna prikazati in pojasniti, kako različna verstva pri svojih praznikih 

opredeljujejo (pojasnjujejo) in razmejujejo »sveti čas« in/ali prostor svojega 
praznovanja od profanega časa in prostora; 

- učenec pozna pomen besede biblija in ve, da je uveljavljeno slovensko ime zanjo 
sveto pismo; 

- učenec pozna poimenovanje štirih evangelijev; 
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- učenec zna na konkretnem primeru umetnika in umetniškega dela pokazati njegov 
umetniški navdih ter spodbudo; 

- učenec ve, da pomeni govoriti o »smislu ţivljenja« govoriti o človekovem ţivljenju 
v zvezi z zadnjimi vprašanji in stiskah ţivljenja. 

6.7.4 Dodatne povezave: 

zgodovina 
slovenščina 
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7 Sklep 

Z raziskovanjem opusa umetnika Lojzeta Čemaţarja sem ţelela razširiti svoje 
vedenje o sočasni sakralni umetnosti, prispevati k njegovi prepoznavnosti in 
omogočiti kasnejše podrobne opredelitve. Ugotovila sem, da so njegova dela v 
slovenskem prostoru dokaj razširjena, saj se pojavljajo v več kot šestdesetih 
sakralnih stavbah, nekaj tudi v bliţnjih oziroma sosednjih drţavah (Italija, Bosna in 
Hercegovina). Od leta 1980 je opremil novozgrajene cerkve, obogatil starejše ter svoj 
deleţ vtisnil v različne kapele, kapelice in ţupnišča. Največji deleţ njegovih del 
predstavljajo freske, kajti v današnjem času je eden redkih umetnikov, ki se zaradi 
tehnološke zahtevnosti odloča za to tehniko (ustni vir Lojze Čemaţar). Ustvarja tudi v 
tehniki sgrafitto, kjer se dolbe plasti različnih barv ometa, in ni tako razširjena. Olje na 
platno največkrat uporablja za upodobitve kriţevega pota ali različnih slik s 
Kristusom, Marijo in svetniki. Poleg Marijine in kristološke motivike se v njegovih 
delih zelo pogosto pojavlja tudi podoba kruha, keliha ali hostije, kar je simbol za 
evharistijo.  
 
Formalna in stilna analiza njegove freske Zadnja večerja v cerkvi v Dornberku 
pripomore k določitvi slikarjevega stila in izvirnosti. Ploskovito upodabljanje figur, 
mirnost oziroma njihova negibnost in nejasno določljiv prostor prispevajo k 
poudarjanju duhovne ideje, kar je še posebej značilno za sakralna dela. Te 
značilnosti so imele velik pomen v umetnosti srednjega veka, zato lahko trdimo, da v 
Čemaţarjevem delu najdemo srednjeveško tradicijo. Ko sem ţelela fresko Zadnja 
večerja interpretirati, sem med različnimi metodami izbrala »Ways in« ali vstopanje v 
umetnino. Oblikovana je bila preko prakse muzejskih pedagogov v londonski galeriji 
Tate in jo sestavljajo štirje deli. Osebni pristop gledalca, vstopanje v predmetnost, 
vstopanje v vsebino ter vstopanje v kontekst so interpretativni okvirji, iz katerih 
moderator postavlja vprašanja in vodi pogovor pred umetnino. Metoda celostno 
vključi gledalca in nudi širok spekter vsebin. Zaradi tega sem vanjo lahko vključila 
medpredmetne povezave, ki so odgovor na vse pogostejše probleme o 
specializiranosti in razdrobljenosti šolskega znanja.  
 
Umetnine nam zaradi vsebine, avtorja, kraja, časa ter namena nastanka odpirajo 
veliko vprašanj, zato jih lahko likovni pedagogi povezujemo s skoraj vsemi šolskimi 
predmeti. Slovenska likovna didaktika pravi, da je likovna vzgoja povezovalna 
predvsem preko likovnih pojmov. Angleška metoda pa prinaša povezave tudi preko 
vsebine, materialov, geografskih in zgodovinskih dejstev in drugega. Vprašanja za 
interpretacijo in medpredmetno povezovanje sem oblikovala v podporno gradivo. 
Učitelj, ki bi ţelel učencem predstaviti Čemaţarjevo Zadnjo večerjo, v prvem delu 
najde ikonografsko–ikonološko analizo, biografijo avtorja, podatke o freski in 
kulturno–zgodovinski kontekst. V drugem delu so nanizana vprašanja o vsebini, 
naloge o formalnih značilnostih freske ter vprašanja o kontekstu in osebnem pristopu 
k umetnini. Gradivo mu omogoča načrtovanje projektnega dne. S podpornim 
gradivom sem tako nakazala moţnost medpredmetnega učenja, ki ne temelji na 
učiteljevi razlagi, ampak na učenčevi aktivnosti ter spodbuja kreativno in kritično 
mišljenje.  
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