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Povzetek  

 

Velikokrat slišimo, kako se ljudje sprašujejo o abstraktni umetnosti in zakaj pri njej pravzaprav 

gre, ali pa trdijo, da bi to lahko naredil vsak otrok. Vendar pa abstraktna umetnost ni tako 

enostavna, v bistvu je prav zahtevna. Tudi sama sem skozi svoj študij imela težave s sooča-

njem in prakticiranjem abstrakcije, vendar se mi je ob reševanju študijskih primerov približala 

in jo tudi bolje razumem. 

V svoji diplomski nalogi sem govorila o abstrakciji, njeni zgodovini in o avtorjih, ki so jo 

ustvarjali. Razčlenila sem pojem abstrakcija in abstrahirano. Predstavila sem lastno 

raziskovanje pri študiju med študijskim letom, ko sem se sama spopadala s prakticiranjem in 

iskanjem poti do abstrakcije. Abstraktno umetnost sem povezala z likovnim delom otrok v 

osnovni šoli. Raziskala sem poti do abstrakcije tako, da bom kot učiteljica otrokom olajšala to 

pot do spoznanja in sprejemanja abstrakcije. Posvetila sem se strategijam za približevanje 

pojma abstrakcije pri likovni vzgoji v osnovni šoli. Pri tem sem upoštevala učni načrt, teme 

likovne teorije in likovne tehnike. Moj cilj je približati abstrakcijo otrokom preko nalog, ki naj 

bi bile čim bolj raznolike, smiselne in uporabne za vsa likovna področja. 

Želim si, da bi moja raziskovalna naloga bila v pomoč učiteljem v osnovni šoli, da bi moje 

primere uspešno uporabljali pri poučevanju. 

 

Ključne besede: Abstraktna umetnost, abstrakcija, abstrahirano, likovna teorija, likovne 

naloge, likovni motivi. 
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Abstract 

 

Often we hear people wondering about abstract art and what it is about or arguing that it is 

child’s play. However, abstract art is not simple, in fact, it is very exacting. Throughout my 

studies, I as well had difficulties with confronting and practising abstraction but by solving 

study examples, I now understand it better. 

 

In my diploma seminar paper, I will discuss abstraction, its history and people who have 

created it. Furthermore, I will analyse concepts of abstraction and abstracted and present the 

research I took during my academic year when I was trying to practise abstraction and find 

ways to it. I will link abstract art with the art works of primary school students and explore 

ways to abstraction so that as a teacher, I will help children get to know and accept 

abstraction easier. I will focus on strategies for approaching the concept of abstraction to 

primary school students in art classes. In doing so, I will consider syllabus, fine art theory 

themes and techniques. My goal is to make abstraction more understandable to children with 

the help of tasks which should be as diverse, logical and useful as possible for all fine art 

fields.  

 

I wish my research paper would help primary school teachers to successfully use my examples 

in teaching. 

 

Key words: abstract art, abstraction, abstracted, fine art theory, art assignments, art motifs. 
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1. Uvod  

 

Ljudje smo si zelo različni in prav tako imamo različna mišljenja in različne interese. Tudi 

privlačijo nas različne stvari in ustvarjamo si svoja lastna merila in vrednote. Dejstvo pa je, da 

se moramo naučiti prilagajati različnostim in jih sprejemati in razumeti. Velikokrat nas 

neznanje zaslepi in pripišemo napačne predpostavke stvarem o katerih pravzaprav ne vemo 

prav veliko. In tako se tudi velikokrat dogaja pri abstraktni umetnosti. Zato menim, da bi moral 

likovni pedagog, ki naj bi bil transfer med stroko in širšo javnostjo, in ki je predvsem 

oblikovalec mnenj nove generacije, razmišljati o poti kako približati otrokom umetnost na 

splošno in pa združevati to znanje s sodobnostjo. Pomembno je v otroku vzbuditi zanimanje 

za raziskovanje, razmišljanje in predvsem za ustvarjanje. 

»Ustvarjalnost je za tradicionalnega učitelja čudna lastnost: čim bolj jo hoče spodbujati in 

oblikovati s prisilo, z duševnimi batinami, z ocenjevanjem, s kritičnim pogledom, tem bolj 

upada. Šele kadar teče spontano ustvarja čudeže« (Pečjak, 1987, 247). 

»Otrok je lahko ustvarjalen samo takrat, ko je svoboden. Ko je lahko tisto kar je, ko lahko vidi 

tisto, kar on vidi in misli tisto kar on vidi in misli tako, kot on misli. Tedaj je otrok v stiku sam s 

seboj in od tam prihaja njegova moč in prisotnost njegovih pogledov.« (Tegelj, 2008, 22)   

»Pri odkrivanju skrivnosti ustvarjalnosti se lahko opremo na naslednje spoznanje: »V resnici se 

izkaže, da jedro kreativnosti leži v kvalitetno oblikovanem vprašanju« in se v želji po 

omogočanju razvoja ustvarjalnosti učencev usposobimo v umetnosti zastavljanja likovno 

zanimivih vprašanj.« (Frelih, 2008/2009, 19).  

»Cilj vsake vzgoje je – svoboda. Osvobojenost od nevednosti, od neobvladane strasti, od 

telesne nespretnosti in vsakršne zavrtosti. Mišljenje, občutenje in delovanje morajo zveneti 

sinhrono, če naj človekov božanski duh porodi velik, ustvarjalni dosežek.« (Pibernik, 2006, 7) 
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1. Kaj je abstrakcija? 

 

Najprej me je zanimalo, kakšne rešitve nam ponuja SSKJ, ko raziskujemo pojem abstraktno, 

abstrakcija, abstrahirano… 

abstráktnost -i ž ( ) lastnost,  

značilnost abstraktnega: neživljenjska abstraktnost; abstraktnost mišljenja / abstraktnost 

njegovega  izražanja 

abstrakten abstrákten -tna -o prid., abstráktnejši ( ) s čuti nezaznaven, pojmoven, 

miseln, ant. konkreten: abstrakten pojem; abstraktna predstava o nečem; abstraktno 

mišljenje ♦ lingv. abstraktni samostalniki; um. abstraktno slikarstvo slikarstvo, ki ne upodablja, 

ampak samo oblikuje // nenazoren, nejasen: govornikovo abstraktno izražanje / preveč si 

abstrakten, da bi te razumel abstráktno prisl.: ne zna abstraktno misliti. 

abstrahíranje  -a s ( ) glagolnik od abstrahirati: zmožnost abstrahiranja  

abstrahírati  -am dov. in nedov. ( ) ne upoštevati, v mislih izvzeti kaj, odmisliti: iz človeške psihe 

je abstrahiral element zavesti; treba je abstrahirati napake, vplive  

abstrahíran -a -o: abstrahiran primer. 

(vir:http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=abstraktno&hs=1, 

pridobljeno: 10. 09. 2013) 

Predvsem gre pri tem pojmu za nepredmetnost, za vse kar nas ne spominja na stvari in pojave 

iz konkretne stvarnosti. To so oblike, ki ne upodabljajo konkretnih oblik iz stvarnega sveta. Pri 

likovni umetnosti se pojavlja tudi pojem nepredmetne slike. Preko razvoja umetnikov, ki so 

vplivali na razvoj abstrakcije, lahko vidimo, da se odvija proces abstrahiranja in prehaja v neke 

končne oblike abstrakcije. Vidi se tudi ta postopen prehod ali razpad iz predmetnega v 

abstraktno, ki je tudi teoretično podkrepljen. Zanimiva je tudi misel Mondriana, ki je trdil: 

»Abstraktna umetnost, ki nastaja iz tradicije upodabljajoče umetnosti, ni nečloveška, 

brezčutna ali neizrazna, temveč odpira pota v ta globlja, bolj zavezujoča spoznanja.« (Slikarji o 

slikarstvu, 1984, 205) 
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Gre za pojem, ki nam je hkrati tuj in del nas. Tako, kot dojemamo realnost in stvarnost okoli 

nas, kot del nas samih, lahko tudi našo lastno notranjost dojemamo, kot del zunanjega sveta, 

ki ga delimo s svetom.  

2. Zgodovinski pregled abstrakcije 

 

Poudariti moram, da tu ne gre za pregled same umetnostne zgodovine, gre le za iskanje 

pojma abstrakcija in vsega, kar ta pojem pomeni, skozi zgodovino in skozi dela različnih 

avtorjev, ki so imeli velik vpliv na abstrakcijo. Opazovala sem, v kakšnih situacijah se je 

abstrakcija pojavljala in kakšno teorijo je zapovedovala. Podrobneje sem se posvetila 

modernizmu in razvoju abstrakcije preko njega. Predstavila bom nekaj ključnih začetnikov 

abstrakcije, vključila bom tudi njihova mnenja in razmišljanja. Abstrakcijo, kot likovno smer, 

poznamo iz novejših obdobij zgodovine umetnosti, vendar pa menim, da se le ta pojavlja tudi 

že prej, kar bom poskušala tudi razložiti. 

 

2.1. Začetki  

Želim prikazati, da sama abstrakcija izhaja iz nas in da se je pojavila že zelo zgodaj.  

Deloma pod vplivom psihoanalize in preučevanja nezavednega, deloma pa tudi pod vplivom 

novih avantgardnih smeri v likovni umetnosti so začeli primerjati in povezovati slike pacientov 

s psihozo s slikami otrok in s slikanjem »primitivnega« človeka. Freudu je uspelo prikazati 

skupne elemente, vendar pa so se on in njegovi nasledniki bolj ukvarjali predvsem z 

odkrivanjem nezavednega. (Meden-Klavora, 2008) 

Tudi Arieti se je ukvarjal s tem in ugotovil podobnosti v slikah psihotičnih pacientov, otrok in 

»primitivnih umetnikov«. Mali otroci so nagnjeni h kombinaciji ali spajanju objektov ali delov 

objektov, ki ne spadajo skupaj. In tudi v primitivni umetnosti najdemo spajanje in zgoščevanje. 

(Meden-Klavora, 2008) 

Ti teoretiki so se sicer ukvarjali s psihotičnimi pacienti in njihovimi deli, ki so jih primerjali in 

povezovali z deli otrok in deli »primitivnega« ustvarjalca. To se mi zdi zelo zanimivo. Zanimivo 

je, kako gredo skozi nekatere faze kot je spajanje ali kombiniranje ali pa geometrično-
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shematična faza. Tako je v jamski umetnosti mogoče najti tako pike, cikcakaste linije, mreže in 

vijugaste črte, kakor tudi niz vzporednih črt. Kaj ni vse to podobno abstraktnim delom, ki jih 

ustvarjamo danes? 

 

Slika 1 - Jamska slika (vir: Meden-Klavora, 2008, 103) 

 

2.2. Pot do modernizma 

V tem poglavju bom omenila nekatere avtorje, ki so tako ali drugače vplivali na abstraktno 

umetnost. Romantiki so prispevali svoj delež s svojim novim odnosom do ustvarjanja in 

izražanja svojih občutij, pripisali so lepoto naravi in upodabljali občutke, ki jih doživljajo ob 

pogledu na naravo. Imeli so se celo za ustvarjalce narave in njene lepote. (Crowther, 

Wünsche, 2012) William Turner je ustvarjal v romantiki in se je predvsem ukvarjal s krajino, 

natančneje z barvo in svetlobo v krajini. Barvo je uporabljal kot pripovedno sredstvo, z njo je 

izražal občutja. Barve imajo tudi simbolični pomen, česar se je Turner tudi zavedal. Za njegova 

dela bi lahko trdili, da so že nekakšne abstraktne krajine, ki opisujejo močna čustva in občutja. 

 

Slika 2 – Turner, W., Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway, 1844  
(vir: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-
railway pridobljeno: 10. 09. 2013) 
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Med zelo vplivne umetnike spada tudi Paul Cezanne, po katerem so se zgledovale mlajše 

generacije. Njegova teorija pa je sicer izredno tradicionalna, njegova misel je še bila tudi ta, da 

naj slikar obravnava naravo s pomočjo geometrijskih teles, združuje običajno akademsko 

veščino, in slikarjevo osebno slikarsko izkušnjo. »Slikati po naravi ne pomeni kopirati tistega, 

kar je objektivno, temveč uresničiti svoja občutja.« (Slikarji o slikarstvu, 1984, 10) Trdil je tudi, 

da mora umetnik postati klasičen preko narave, in to naj bi bilo preko občutij. (Slikarji o 

slikarstvu, 1984) 

Vincent Van Gogh si je prizadeval, kljub svoji duševni bolezni, dokopati se do svoje lastne 

ustvarjalne teorije, saj ni bil samo instinktiven ali včasih celo nekoliko naiven slikar, ampak je 

bil ustvarjalec, ki je znal svoja napeta in včasih dramatična občutja izraziti z veliko likovne 

zbranosti in oblikovalne doslednosti. Znal je združiti pojmovanja življenja in vere, lastnega jaza 

in barvne podobe v svojih likovni ustvarjalnosti, ki so zanj pomenile pravo duhovno terapijo. 

(Slikarji o slikarstvu, 1984)  

Preko svojega ustvarjanja se je tudi soočil z abstrakcijo, kar dobro tudi sam opiše v svojih 

pismih. »Ko je bil Gauguin v Arlesu, sem se, kot veš, enkrat ali dvakrat prepustil abstrakciji, v 

Gugalniku, v Bralki romanov, črni v rumeni knjižnici; in tedaj se mi je abstrakcija zazdela 

očarljiva pot. Toda to je začarana dežela, stari moj, in kmalu se znajdeš pred zidom.« (Slikarji o 

slikarstvu, 1984, 25-26) 

 

 

Slika 3 – Van Gogh, V., Zvezdna noč, 1889 (vir: http://www.wikipaintings.org/en/vincent-van-gogh/the-starry-night-1889 
pridobljeno 10. 09. 2013) 
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Umetnik, ki je najbolj vznemirjal sodobnike je bil Paul Gauguin. Bil je intelektualec in prostak, 

včasih robusten, spet drugič občutljiv in galanten. Podobno kot Van Gogh je povezal slikarsko 

in osebno izkušnjo, vendar pa je Gauguin iskal snov, ki bi presegla izrazni razpon posameznika 

in njegovo življenjsko usodo povezala z njegovo dušo in njenimi skrivnostmi. Zato je njegovo 

slikarstvo simbolično, upodablja večna arhetipska vprašanja: »Od kod prihajamo? Kdo smo? 

Kam gremo?« 

 

Slika 4 – Gauguin, P., Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam gremo?, 1897 
(vir: http://www.artchive.com/artchive/g/gauguin/where.jpg.html pridobljeno: 10. 09. 2013) 

 

Zanimiva so njegova razmišljanja in raziskovanja »Barva, ki je prav tako vibracija, kot glasba in 

ki je sposobna doseči tisto, kar je v naravi najbolj splošno in zato najmanj oprijemljivo: 

notranjo moč.« (Slikarji o slikarstvu, 1984, 51) 

S svojim raziskovanjem »divjine« in zanimanjem za druge civilizacije s »primitivnimi« oblikami 

življenja, je veliko vplival na kasnejše abstraktne umetnike. (Crowther, Wünsche, 2012) 

 

2.3. Modernizem  

Moderni umetnik je intelektualec, ki skuša umestiti lastno ustvarjalnost v okvire velikih 

miselnih tokov časa in jih izraziti na lasten način.  

»»Kjer ni problema tam ne more priti do rešitve,« je dejal Marcel Duchamp, in bolj ko 

vstopamo v območje slikarskega modernizma, bolj je v izjavah umetnikov opaziti, kako se 

problemi kopičijo, kako težko je opisati nove navadno naturalistične težnje sodobne 

umetnosti, ki – čeprav bolj ''teoretska'' kot katera koli pred njo – živi le v vizualni sferi in jo je 

očitno zelo težko prevajati v običajni bralni jezik. Njihovo »dvojezičnost« moramo prav 

razumeti, saj se iz zavestne bitke za tridimenzionalne vtise na dvodimenzionalnem polju (ali za 

popolnoma novo označevalno funkcijo dvodimenzionalnosti), kjer ima vidni otip, kot pravi 
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Beckmann, tako odločujočo vlogo, selijo v kodirano dvodimenzionalnost črke in podrejajo njen  

»zvok«, za katerega se zavzema Kandinsky, praktično smotrnim pomenom. Včasih se izognejo 

tej vnaprejšnji določenosti s preobratom ustaljenih pojmovnih kategorij (Mondrian), zgradijo 

sistem, ki se ne meni za literarno razumljivost (kubisti), ali pa si dovoljujejo vse poetične 

svoboščine literature in popeljejo gledalca v prostor lastnih ustvarjalnih predstav in sanj 

(Klee). Vsemu pisanju pa je skupna nekakšna nepopustljivost domišljije, v kateri počasi ugaša 

nezaupanje do literarnega jezika, do »mrzle« teorije, in kmalu postane njihova beseda kljub 

raznovrstnim miselnim preskokom prav tako zanesljiva kot njihovo slikanje.« (Slikarji o 

slikarstvu, 1984, 240) 

V nadaljevanju skušam razčesati razmišljanja umetnikov skozi njihov razvoj in skozi razvoj 

same abstrakcije. Starejša obdobja vplivajo na novejša in tudi posamezni avtorji vplivajo na 

umetnike. Vse se nekako povezuje in sklicuje drug na drugega.  

V futurizmu so se umetniki opogumili in uprli estetskim idealom klasicizma in meščanskega 

realizma ter se prepustili utripu njihovega časa. Novi stroji in tehnična odkritja so močno 

vplivala na njihovo ustvarjanje. Predvsem so zavračali povzdigovanje starih idealov, del in težili 

so k izvirnosti in novostim. Zanimiva so razmišljanja Maleviča skozi katera se kažejo različne 

teorije in pristopi. »Izjavljam: nobena akademska mučilnica ne bo zaustavila prihodnosti. 

Oblike se gibljejo, rojevajo in vsak hip odkrivamo novo.« (Slikarji o slikarstvu, 1984, 105) 

 

Slika 5 – Malevič, K., črni trapez in rdeči trg, 1915 (vir: http://www.the-art-minute.com/tag/painting/page/4/, pridobljeno: 10. 
09. 2013) 
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Malevič je menil, da imata barva in tekstura v slikarskem ustvarjanju izjemno vrednost, in da 

jo je predmetna snov doslej uničevala. Govoril je, da morajo slikarji opustiti predmetno snov, 

če hočejo ustvarjati čisto slikarstvo. Tudi Gauguin, ki se je umaknil kulturi in šel v divjino, je 

tam našel več svobode in se je prepustil intuitivnemu občutku. (Slikarji o slikarstvu, 1984) 

Opažamo lahko, da gre v tem razvoju in razkroju v začetku predvsem za osvobajanje in iskanje 

lastne note. To se bo še bolj pokazalo pri naslednjih avtorjih. 

Marcel Duchamp je umetnik, ki ima sicer skromen opus, vendar pa je s svojim bistrim umom 

in svojevrstno zapletenostjo eden najvplivnejših umetnikov devetnajstega stoletja. Vedno se 

je zanimal za predstavne in besedne igre, s katerimi se je lotil meščanskega okusa in morale. 

Njegova dela in teoretski pogledi so vplivali na umetnike šestdesetih let in jih usmerili k 

konceptualni umetnosti, katera je umetniški predmet  popolnoma dematerializirala, ga 

spremenila v pisno izjavo in povezala z novimi mediji. (Slikarji o slikarstvu, 1984)

 

Slika 6 - Dochamp, M., Akt se spušča po stopnicah 1912 (vir: http://www.wikipaintings.org/en/marcel-duchamp/nude-
descending-a-staircase-no-2-1912 pridobljeno: 10. 09. 2013) 

 

Spisi Kandinskega  kažejo njegovo prepričanje, da si lahko pojasnimo najzahtevnejša vprašanja 

življenja in umetnosti. Izhaja iz mnenja, da vse oblike življenja osmišlja kozmični duh. Govori 

tudi o tem, da umetnik ustvarja iz notranje nujnosti, poišče si oblike, ki ustrezajo njegovemu 

duhovnemu položaju, ter z njimi osmislil snov, ki jo je pri tem uporabil. Menil je da svet zveni 

in, da je kozmos duhovno delujočih bitij. Mrtva snov je živi duh. S takim razmišljanjem pa tudi 

spremeni do sedaj nerešljivo »nasprotje« med obliko in vsebino, med abstrakcijo in 
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realizmom. Končni cilj ustvarjalca je narediti sliko, ki bo s pomočjo lastnih shematično 

sestavljenih organov postala živo bitje. (Slikarji o slikarstvu, 1984) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujemo lahko kako razmišljajo umetniki o objektu ali stvari najprej na dematerializirani 

način, nato pa neka oblika dobi notranjo življenjsko moč. Umetnost se posveti tej notranji 

življenjski moči, kasneje pa tudi domišljiji in sanjam. 

 

Slika 11 Klee, P., Scena v restavraciji, 1911 (vir: The diaries of Paul Klee, 1968, 259) 

Slika 8 - Kandinskij, W., Prvi abstraktni akvarel, 
1910 (vir: Tršar, 1997, 221) 

Slika 7 – Kandinskij, W., Krajina s stolpom, 1909 
(vir: Tršar, 1997, 215) 

Slika 10 - Kandinskij, W., Črna spremljava, 
1924 (vir: Tršar, 1997, 271) 

Slika 9 - Kandinskij, W., Dva ovala (Kompozicija 218), 1919 
(vir: Tršar, 1997, 269) 
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Paul Klee je bil eden takih umetnikov, ki je upodabljal po domišljiji. Imel je izrazito poetično 

domišljijo in gledalce vabi v svoj svet. Bil je mnenja, da umetnost ne obnavlja vidnega, vendar 

ustvarja vidno. (Slikarji o slikarstvu, 1984) »Bistvo grafike nas rado in upravičeno zapelje k 

abstrakciji. Domišljijski motiv lahko podamo s shematičnostjo in pravljičnostjo grafične črte, 

izrazimo pa ga lahko s prav izjemno natančnostjo. Čim čistejša je grafična umetnina čim več 

pozornosti namenimo oblikovanim elementom, na katerih sloni grafično ustvarjanje, tem bolj 

pomanjkljiva je njena sposobnost realističnega predstavljanja vidnih stvari.« (Slikarji o 

slikarstvu, 1984, 152) 

Spisi Pieta Mondriana veljajo za eno najbolj strnjenih in prodornih analiz abstraktne 

umetnosti. Sam pravi, da je umetnik čiste likovne umetnosti slikar abstrakcije, ki se podredi 

visokem idealizmu čistih, nevtralnih oblik, ki se iztrga naključnostim individualnega, 

subjektivnega videza in išče izkristalizirano, objektivno in univerzalno lepoto. V kateri se 

izenačijo nasprotja med obliko in vsebino, med duhom in snovjo, nastane nova višja stvarnost, 

logična in urejena. (Slikarji o slikarstvu, 1984) »Umetnost nas uči spoznavati trdne zakonitosti, 

ki ustrezajo in usmerjajo uporabo konstruktivnih elementov, vladajo kompoziciji in njihovim 

medsebojnim notranjim odnosom. Te zakone lahko pojmujemo kot dopolnila temeljnemu 

zakonu enakosti, ki ustvarja dinamično ravnovesje in razkriva resnično vsebino stvarnosti.« 

(Slikarji o slikarstvu, 1984, 211) 

 

 

Slika 12 - Mondrian, P., Kompozicija 2, 1922 (vir: http://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/composition-2-1922 
pridobljeno: 10. 09. 2013) 
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Abstraktna umetnost ne govori o zunanjem svetu, ampak o notranjem, kar imenujejo različni 

avtorji tudi »investicija sebstva«. Abstraktna resničnost je prečiščena resničnost v različnih 

oblikah, na primer pri Kandinskem izraža »notranje življenje«, pri Mondrianu »univerzalni 

pomen« in pa »lirično dušo barve« pri Delaunayju. (Fer, 2010) 

Med pomembnimi predstavniki, je bil tudi Jackson Pollock, ki je sam svoje delo opisal tako: 

»Moje slike ne nastajajo na stojalu. Redkokdaj, predno se lotim dela, razprostrem platno. Raje 

ga kar tako, brez ogrodja, pričvrstim na zid ali položim na tla: potrebna mi je odpornost trde 

površine. Na tleh se počutim bolj sproščen; čutim, da sem sliki bližje, da sem njen »del«, ker 

se lahko gibljem okoli nje, jo obdelujem tako rekoč z vseh štirih strani in sem dobesedno bolj 

»v njej«. (Pollock, 1968) 

Jackson Pollock je začetnik »action painting-a« ali akcijskega slikarstva, pomembna je akcija in 

dogajanje na likovnem delu. 

 

Slika 13 - Pollock, J., Številka 1, 1950 (vir:  Pollock, 1968, 50-51) 

 

Mislim, da je pomembno omeniti tudi informel, saj se nekako nadaljuje, je posledica in 

odgovor. »Informel pomeni nekaj, kar se izogiba vsakršnim zakonom, ukalupljenosti, nekaj 

brez oblike, naravno. Uveljavi se kot ena od abstraktnih smeri po 2. svetovni vojni, ko 

osredotočenost na obliko nadomesti informel, ki pomeni odklon od oblike k ekspresivnemu in 

spontanemu v umetniku. Zato ga lahko povezujemo z Lirično abstrakcijo, saj predstavlja 

nasprotje racionalni, zadržani in kontrolirani geometrični abstrakciji. Termin je uveljavil 

francoski kritik Michel Tapié (po letu 1950), oblikoval pa se je v pariškem povojnem ozračju, še 

pod vtisom komaj preživete vojne in premagane represije totalitarizma. Predstavlja evropski 

protipol sočasnemu ameriškemu slikarstvu abstraktnega ekspresionizma. 
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Slika 14 - Tapies, A., Siva in zelena slika, 1957 (vir: http://www.wikipaintings.org/en/antoni-tapies/grey-and-green-painting-1957 
pridobljeno: 10. 09. 2013) 

 

Informel ni toliko filozofija ali koncept kot umetnikova neposredna gesta izjavljanja. Umetnik 

obstaja le zato, ker dela. Informel lahko opredelimo kot čutni slikarjev rokopis. Ničesar več ne 

sporoča z direktnim nagovorom, pač pa prek geste, teksture, materiala. Kljub nefiguralnosti in 

odsotnosti reprezentacije lahko odkrivamo tesno povezavo s tedanjim eksistencialističnim 

razpoloženjem in fenomenologijo, predvsem pa je za informel pomembna vez s psihičnim 

avtomatizmom, kot ga je razvijal predvojni nadrealizem.« 

(vir: http://www.pojmovnik.si/koncept/informel/, pridobljeno: 10. 9. 2013) 

Rothko je bil eden vodilnih umetnikov abstraktnega ekspresionizma, njegova platna, na 

katerih ni oblik, vsebujejo pravi duh tega gibanja – končni odziv na nedoumljive skrivnosti 

človekove duše. Pomembno je razumeti, da njegove, popolnoma abstraktne slike, niso nastale 

kar v enem dnevu, kot rezultat enkratne ideje. Nastale so kot rezultat proučevanja drugih 

umetniških del. Njegova umetnost je rezultat mnogih slikarski let, študija filozofije in 

psihologije, primitivne umetnosti in mitičnih tem, vse to je združeno v njegovih poznih delih. 

 

Slika 15 – Rothko, M., Rumeni pas, 1956 (vir: http://www.nga.gov pridobljeno: 10. 09. 2103)  
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Intenzivne barve se širijo in valovijo preko platna. Nejasni robovi dajejo vtis mističnih, celo 

magičnih vibracij. Slike preplavlja eterična svetloba, ki raztaplja vse napetosti oblik in barvne 

kontraste v nekak notranji žar. 

Sprva so bili njegovi lebdeči barvni pravokotniki z mehkimi robovi v geometrični postavitvi, 

kasneje so naglo razvrščeni v vzporedne trakove barv.  

Ko takole pregledujemo razmišljanja vplivnih avtorjev lahko ugotavljamo, da so kljub začetni 

demonstraciji akademizma, z reševanji svojih lastnih problemov in idej, prišli do različnih 

konceptov izražanja likovne teorije, katera ima v teh delih močen pomen ogrodja, ki je prikrit z 

izraženim odnosom. 

3. Raziskovanje strategij  

 

Pri raziskovanju strategij me je vodila misel, kako, s katerimi strategijami otrokom na 

enostaven način približati pojem abstrakcije. Moj cilj je otroke seznaniti s samim pojmom, jim 

pokazati različne smernice razmišljanja, in predvsem jih motivirati za raziskovanje in 

ustvarjanje. Pomembno je tudi, da učitelj sledi aktualnim dogajanjem in to tudi vključi v sam 

potek dela, saj je potrebno v likovno delo vključevati tudi prostor in čas v katerem živimo.  

Običajni pristop k načrtovanju likovnih nalog in k likovnem delu, temelji lahko ali na likovnem 

problemu, pod katerega spada likovna teorija, ali na likovnem motivu, poudarek pa je lahko 

tudi samo na likovni tehniki.  

»Likovna tema v likovni umetnosti je osrednji predmet, glavna vsebina ali vodilna misel 

umetniškega dela. V otroškem likovnem ustvarjanju je tema širša vsebina likovnega motiva, ki 

ga otrok upodablja. Likovni motiv ja tisto, kar neposredno povzroči likovno dejanje, je 

predmet likovne obravnave, je osnovna tematska prvina likovnega dela.« (Pibernik, 2006, 51) 

Ko govorimo o motivu nepredmetne slike, kot se ji tudi pravi, je potrebno razumeti, da so 

otroci realisti. Težko sprejmejo slikarstvo abstraktnega oz. nepredmetnega tipa. (Pibernik, 

2006) 
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3.1. Igra lužic 

Pri svojem likovnem delu sem raziskovala strategije, ki pripeljejo do abstraktnih likovnih del. 

Ukvarjala sem se s kontrolirano slučajnostjo, kot bi temu lahko rekli. Na različne akvarelne 

liste sem nanašala različne materiale. Uporabljala sem barvno črnilo, tuš; katerega sem 

uporabljala v lavirani tehniki in vodene barvice. Igrala sem se tudi s kavo in z kombiniranjem 

različnih materialov. Tako sem na podlago postavljala lužice vode ter jih poskušala z 

dotikanjem in dodajanjem barve kontrolirati in oblikovati različne oblike. Ker ima vsak 

material svoj način obnašanja, je prihajalo do naključnih kompozicij. Ko so se lise posušile, so 

dobile, glede na materiale, različne »gravure«. 

 

Slika 16 - Laviran tuš 

                

 

 

 

Ta  

 

Moja raziskovanja bi lahko pri likovnih nalogah uporabili tako, da bi otroci kombinirali več 

različnih materialov, preko katerih bi reševali določen likovni problem. Likovno teoretsko bi 

tako nalogo lahko uporabili pri barvnih kontrastih, harmonijah ali likovni kompoziciji in 

likovnih spremenljivkah… Za učence bi bil ustvarjalni proces tako bolj zanimiv, poln 

raziskovalnih vprašanj. 

Slika 18 - Kava Slika 17 - Mešane tehnike 
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3.2. Slučajnost prostora in časa 

V prejšnjih delih sem se ukvarjala s »kontrolirano slučajnostjo«, potem pa sem svoje 

raziskovanje usmerila v dodajanje prostora in časa. Ko sem opazila, kako pravzaprav da 

samemu delu čas neko karakteristiko, sem se odločila za dodajane elementov v procesu 

sušenja. Zaradi iskanja še bolj pristno naravnih organskih oblik, sem se odločila za dodajanje 

kamenčkov. Delu je to dalo nove organske elemente. Potem sem se igrala še z kombiniranjem 

tehnik in tako raziskovala različne možnosti. 

 

Slika 19 - Kamenčki 

 

Slika 20 – Mešana; kamenčki 

 

Pri tem ustvarjalnem procesu pride še do enega zelo zanimivega elementa, ki bi ga tudi lahko 

uporabili pri različnih nalogah v razredu. Z uporabo fotoaparata bi otroci morali narediti 

umetniške fotografije med samim procesom sušenja del. S pomočjo nastalih fotografij bi lahko 

kasneje ugotavljali, kako se spreminja »gravura« na površini »lužic« pri različnih materialih in 

njihovih kombinacijah. S tem bi v eni uri lahko učitelj združil dva likovna pojma. Ker pa bi 

uporabljali tudi nove medije, ki jih imajo otroci radi, mislim, da bi bilo to za učence zelo 

zanimivo in zabavno. S sošolko fotografirali kamenčke, ko so se sušili in nastale so zelo 

zanimive slike. 
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Slika 21 - Fotografija; kamenčki 

 

V nadaljnjem raziskovanju sem iskala nove oblike izraza in materiale za raziskovanje. 

Nenadoma sem prišla do ideje, ki mi je dobesedno padla z glave. Za izrazno sredstvo sem 

uporabila svoje lase, tiste, ki so se sami odločili za odhod. Naključno sem jih postavljala na 

podlago in jih prilepila. Idejo pa sem podkrepila z razmišljanji, da smo ljudje minljivi in živimo 

le določen čas na Zemlji, vendar pa puščamo za seboj sledi, ki nas označujejo, so del nas, 

našega obstoja. 

 

Slika 22 - Simbol v večnosti 
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3.3. Novi mediji  

Sodobni otrok, šolar se v okolju, kjer živi neprestano srečuje s predmeti industrijskega 

oblikovanja in z številnimi podobami novih medijev. Likovno vredni predmeti in likovno vredna 

dogajanja vsak dan na široko vstopajo v življenje. Pomembno je osveščati otroke v tej smeri, 

tudi zaradi poklicnega usmerjanja učencev je treba učence poučevati o uporabni umetnosti in 

oblikovanju. (Pibernik, 2006) 

Tako sem preko svojih raziskovanj začela razmišljati, kako zanimiva bi bila lahko likovna 

naloga, v kateri bi morali učenci uporabljati fotoaparate, kot orodje in material za svoje 

ustvarjanje. Naloga bi bila sicer po mojem mnenju primerna za starejše učence (osmi, deveti 

razred), saj se posledično navajajo tudi na odgovornosti. Pri taki nalogi bi bilo dobro učence 

razdeliti v skupine, da bi se tako navajali na skupinsko delo in prilagajanje. Delo bi lahko 

potekalo v zunanjih prostorih šole, kjer bi iskali naravne elemente, katere bi postavljali v 

različne zanimive abstraktne kompozicije. Spoznali bi umetniško fotografijo kot smer v 

umetnosti in hkrati bi bila učna ura pestra in zabavna. Fotografiranje je med mladostniki 

precej popularno, zato mislim, da bi jih taka naloga motivirala in bi bila zanje zabavna. 

Tako lahko potem učenci svoje fotografije tudi obdelajo v računalniških programih, kateri 

imajo programe, ki nudijo že veliko možnosti za igranje s kompozicijami ali kontrasti. Izdelki 

lahko postanejo zelo zanimivi s pomočjo zabavne naloge. 

 

Slika 23 - Abstaktna narava 
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3.4. Druge možnosti 

Kot motiv, ki prinaša nepredmetna dela, je velikokrat uporabljen tudi zvok. Pri njem gre za 

iskanje zveze med črto, barvo in zvokom. Določiti je potrebno značilnosti zvoka. Z otroki 

razmišljamo ob pogovoru ali je zvok mehak ali oster, sunkovit ali razpotegnjen, je težek, 

temen ali piskajoč in oster,… in naštejemo načine, kako lahko izrazimo različne zvoke v 

posameznih likovnih tehnikah. 

 »V glasbi daje črta največjo zalogo izraznih sredstev. Jakostne stopnje od pianissima do 

fortissima se lahko izrazijo v naraščajoči in pojemajoči ostrini črte, to se pravi v stopnji njene 

debeline. Običajna grafično glasbena predstavitev, notni zapis, ni nič drugega kakor povezava 

točk in črt. Poleg širine črte pa črto po njenih barvnih načinih oblikuje še mnogovrstna 

barvitost raznih inštrumentov. Glasbene grafika pomeni likovni prikaz občutka, ki ga 

poslušalec doživi ob poslušanju določene glasbe. Menda je med vsemi čuti najmočnejša vez 

med vidom in sluhom. Glasbena grafika je odraz doživetja te vezi.« (Pibernik, 2006, 86) 

Glasba, kot likovni motiv bi bila dobra rešitev pri likovnem problemu kot sta točka in linija. 

Menim, da je potrebno izbrati zvoke, ki niso preveč stvarni, da pripeljejo delo do abstraktnih 

kompozicij. Tako lahko izberemo zvok mesta ali morda celo katero operno simfonijo. 

Za motiv lahko uporabimo tudi povečane detajle nečesa, kar potem tvori abstraktno 

kompozicijo. Učenci se preko tega bolj ukvarjajo z likovnim problemom, kot pa s samim 

motivom, taka likovna naloga je primerna za mlajše učence, kateri se preko takih nalog 

navajajo na abstraktne motive. 
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3.5. Eksperimenti z likovnimi tehnikami 

Ko gre za raziskovanje in poskušanje menim, da bi bile zanimive naloge, pri katerih bi se 

učenci ukvarjali z materiali in njihovimi lastnostmi in bi jih poskušali spreminjati.  

»Doživljanje uporabe likovnih materialov, orodij in postopkov dela je ob vsaki vnovični 

vzpostavitvi stika s prostorsko materijo, enkratna izkušnja. Pri likovnem oblikovanju lahko 

uporabimo vse materiale, s katerimi zmoremo oblikovati. Pri tem gre predvsem za ustvarjalno 

raziskovanje značilnosti likovnih materialov in pripomočkov ter preizkušanje različnih in novih 

postopkov dela ter učinkov, ki jih povzročajo kombinacije.« (Tomšič Čerkez in Tacar, 2012, 6) 

Tako bi se lahko učenci igrali z ustvarjanjem, raziskovanjem in mešanjem materialov, kot so 

voščenka, akrilne barve in barvni papirji ali pa bi se poigrali z akvarelno risbo v lepilu. Lahko bi 

poskušali pridobiti različne teksture in bi barvam dodali mivko, pesek ali zdrob. 

 

  

Slika 24 - Akvarelna risba v lepilu Slika 25 - Akrilne barve in mivka 
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4. Primeri izvedb  

 

Likovni motiv je lahko tudi prikaz pojmov in občutkov, kot so ljubezen, sreča, bolečina, stiska, 

svoboda, sanje,… Pod vsakim takim naslovom pa je v ozadju seveda likovni problem. Takšne 

likovne motive bi se dalo dobro uporabiti v raznih nalogah, pri katerih se otroci ukvarjajo z 

barvo. Barva ima tudi simbolne vrednosti in z njo lahko ustvarimo različne občutke. 

Na praksi sva s sošolko izvedli tudi zanimivo učno uro, v kateri so bile likovni motiv sanje. Pri 

likovnem problemu so se učenci ukvarjali z svetlostnimi vrednostmi barv ali valerji. Učenci so 

imeli pri ustvarjanju motiva nekaj težav, ker so se preveč vezali na stvarni svet. Bolj bi se 

morali prepustiti in svobodno ustvarjati brez omejitev. Nalogo so z najino pomočjo potem 

uspešno rešili in tudi spoznali teorijo abstrakcije. 

 

GLAVA PRIPRAVE 

Datum: 5. 4. 2012 

Avtorici: Sara Slapar, Uršolina Horvat 

Šola: OŠ Ledina 

Razred: 7. 

Predmet: Likovno snovanje 1 

Število ur: 2 

Oblikovalno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje po teoriji svetlostnih vrednostih, valerjih  

Likovna tehnika: laviran tuš 

Likovni materiali, orodja, podlage: risalni list, tuš, čopiči, peresa… 

Likovni motiv: sanje 

Metode dela: razlaga, pogovor, dialog 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: power point  

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetna povezava: glasba 

Literatura: Milan Butina, likovna teorija 
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CILJI:  

     Učenci: 

           -  razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti, 

           -  bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje, 

           -  pridobivajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote, 

           -  se seznanijo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo, 

           -  ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo, 

           -  obrazložijo svetlostno vrednost barve v devet stopenjski lestvici (tonska lestvica), 

           -  razdelijo svetlostno lestvico na tri stopnje (triade), 

           -  določijo tri kombinacije svetlostnih tonov ene barve – svetlo, srednjo in temno  

              ubranost. 

 

S to pripravo želim pokazati primer naloge z motivom sanj, ki vsebuje zahteven likovni 

problem, slikanje po svetlostnih vrednostih ali valerjih. Ko izberemo za motiv pojem, ki naj bi 

otroke pripeljal do abstraktnih kompozicij, moramo znati učence tudi usmeriti v taka 

razmišljanja. 

Abstraktni ali nepredmetni motiv otrokom omogoča, da se bolj poglobijo v sam likovni 

problem. S tem osvojijo likovne cilje in spoznajo izbrano teorijo. Hkrati pa se privajajo na to, 

da so tudi nepredmetne slike likovna dela in ne le naloge. To poudarimo predvsem tudi z 

zaključno razstavo in vrednotenjem, kjer učenci dobijo občutek uspeha, ker je njihovo likovno 

delo razstavljeno.  

V okviru študijske prakse sva s sošolko uresničili idejo o abstraktnem motivu preko naslova 

»življenje pod mikroskopom«. Želeli sva, da se učenci ukvarjajo predvsem z mešanjem barve 

in razporejanjem le te. V tej učni uri so učenci spoznali likovni problem kakovostnega 

barvnega nasprotja in izvajali tehniko tempera. Učenci so si izbrali barvo iz barvnega kroga in ji 

spreminjali kakovost s svetlenjem z belo in temnenjem z črno. Tako sva dosegli, da so se 

učenci posvetili likovnemu problemu. 

Likovno nalogo so po mojem mnenju učenci zelo uspešno rešili, uspešno so izvedli likovno 

tehniko in njihovi izdelki so bili v celoti zelo zanimivi in izvirni. Tudi po kriterijih likovnega 

problema so učenci dosegali odlične rezultate. 
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GLAVA PRIPRAVE 

Datum: 6.3.2012 

Avtor: Horvat Uršolina, Slapar Sara 

Šola: OŠ Ledina 

Predmet: likovna vzgoja 

Razred : 7. 

Število ur: 2  

Oblikovalno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje motiva po domišljiji v kakovostnem barvnem nasprotju 

Likovna tehnika: slikanje s tempera tehniko 

Likovni materiali, orodja in podlage: risalni list, tempera barve, čopiči, lonček z vodo, paleta, 

časopisni papir 

Likovni motiv: Življenje pod mikroskopom 

Metode dela: pogovor, demonstracija, razlaga, dialog, debata 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: power point, primeri del v kakovostnem barvnem nasprotju, 

tabla 

Vrsta učne ure: teoretična in praktična, ura vrednotenja, ura spoznavanja pojmov, ura 

likovnega izražanja 

Medpredmetna povezava: biologija, kemija 

Posebna dejavnost učencev: / 

Literatura, viri: Likovno snovanje 1 

Cilji:  

   Učenci: 

- naslikajo sliko v kakovostnem barvnem nasprotju, 

- pravilno uporabljajo tempera tehniko, 

- se navajajo na vrednotenje izdelkov, 

- utrdijo pojme: svetlost, moč, čistost, nasičenost (kakovost) barve, 

- spoznajo posebnosti spreminjanja moči, čistosti, nasičenosti barve,  

- opredelijo pojem vrednostno (kakovostno) barvno nasprotje (kontrast), 

- ugotovijo učinek svetlih in temnih barv na slikarski površini,  

- poiščejo primere kakovostnega nasprotja v okolju in naravi, 
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- naslikajo kompozicijo v kombinaciji čiste (nasičene, pestre) in mešane barve z belo in 

črno barvo,   

- razvijajo občutek za kombiniranje čiste in mešane barve, 

- razvijajo senzibilnost za barvne kvalitete, 

- se navajajo na samostojno analizo likovnih del. 

Učenci niso imeli težav z upodabljanjem samega motiva, sledili so navodilom likovne teorije in 

posledično prišli do zanimivih abstraktnih del v kakovostnem barvnem nasprotju. 

 

 

Slika 26 - Izdelki učencev 

 

 

Slika 27 - Izdelki učencev 
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Naslednja priprava likovne naloge, ki sva jo s sošolko izvedli, je iz učnega nastopa v gimnaziji. 

Predstavljam jo predvsem zato, ker sva uporabili isti motiv »Življenje pod mikroskopom«, ki 

sva ga že prej uporabili v 7. razredu OŠ. Učenci 7. razreda so likovno nalogo izvedli v tehniki 

slikanja s tempero, dijaki pa so uporabili različne materiale in tehnike. Dijaki so delali v dveh 

delih, saj so izvajali dve grafični tehniki. Najprej so izdelali matrico za šablonski tisk, v naslednji 

uri pa so načrtovali in izvajali monotipijo.  

GLAVA PRIPRAVE 

Datum: 05. 04. 2013 

Avtor: Horvat Uršolina, Slapar Sara 

Šola: Gimnazija Ledina 

Predmet: likovna umetnost 

Število ur: 4  

Oblikovalno področje: grafika 

Likovna naloga: izdelava matrice za umetniško grafiko in odtiskovanje le te 

Likovna tehnika: šablonski tisk in monotipija 

Likovni materiali, orodja in podlage:  Za izdelavo matrice: karton, škarje, blago, vrvice; 

za tisk: barve za grafiko, valji, stiskalnica, grafični papir; za čiščenje: krpe 

Likovni motiv: Življenje pod mikroskopom 

Metode dela: pogovor, demonstracija, razlaga, dialog, debata 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: power point, tabla, kreda, primer matrice,… 

Vrsta učne ure: teoretična in praktična, ura spoznavanja pojmov, ura likovnega izražanja 

Medpredmetna povezava: matematika, biologija, 

Posebna dejavnost učencev: / 

Literatura, viri: Tomšič-Čerkez, B. in Tacar, B. (2010). Likovne kuharije : uporabne likovne 

tehnike. Ljubljana, Mladinska knjiga. 

CILJI:  

   Učenci: 

- razvijajo in bogatijo domišljijo, likovno mišljenje, zaznavne in opazovalne spretnosti, 

sposobnosti, predstavljivosti, 

- razvijajo zmožnost kreativne realizacije ter sposobnost zagovarjanja ustvarjenega, 
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- odkrivajo posebnosti grafičnih tehnik, 

- osvojijo likovne pojme; umetniška grafika, industrijska grafika, matrica, original – 

unikat, … 

- primerjajo in analizirajo lastna grafična dela, dela sošolcev ter dela grafikov umetnikov 

z vidika uporabljenih likovnih izrazil, orodij in materialov.     

 

Nalogo sva načrtovali z vedenjem, da je časovno zelo zahtevna. Dijaki so naju zelo presenetili, 

ker so vsi izvedli šablonski tisk že pred koncem druge učne ure. Ostalo nam je še toliko časa, 

da smo skupaj ovrednotili izdelke. 

V naslednji uri sva dijakom predstavili tehniko monotipije. Dijaki so sodelovali z zanimanjem in 

v razredu je vladalo zelo ustvarjalno vzdušje.  

 

 

Slika 28 - Šablonski tisk in monotipija 

 

V četrti učni uri so dijaki razobesili grafike in tako ustvarili zanimivo  razstavo na šolskem 

hodniku, kjer smo tudi evalvirali naše delo in ponovili usvojeno znanje.  

Grafične tehnike so primerne tudi za učence v osnovni šoli, v nižjih razredih bolj enostavne, v 

višjih razredih, kjer so učenci že bolj spretni, pa so naloge lahko že bolj zahtevne glede na 

motive in na tehnike.  
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5. Sklep 

 

Za temo diplomske naloge sem si izbrala problem abstrakcije. Raziskala sem pojem abstraktne 

umetnosti skozi zgodovino, in predstavila mišljenja in teorije nekaterih izbranih avtorjev. 

Moj cilj  je bil poiskati strategije, ki bi pomagale učiteljem učence pripeljati do abstraktnega 

dela. Predstavila sem moja  raziskovanja in ideje za popestritev likovnih nalog. Ukvarjala sem 

se z raziskovanjem materialov, tehnik in vključevanjem tudi novejših medijev. Tema 

abstraktne umetnosti je zelo širok pojem, o njem bi se dalo napisati še marsikaj zanimivega. 

Predstavila sem tudi naloge, ki so bile uspešno izvedene na študijski praksi. Bile so poučne 

izkušnje in so del tudi mojega raziskovanja poti do abstrakcije. 
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