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POVZETEK 

Za izdelavo svojega diplomskega dela sem izbrala nadrealizem. Poudarek pri temi je 

namenjen predstavitvi nadrealističnih likovnih tehnik in opisu razvoja le-teh, 

zgodovinskega obdobja ter vplivov odkritij nezavednega na človeka. Ob raziskovanju 

likovnih tehnik sem predstavila tudi njihove izumitelje. V diplomi sem tako razložila 

tudi zgodovinsko ozadje razvoja nadrealizma ter predstavila specifične likovne 

pristope in tehnike.  

Teoretični del sem dopolnila z lastnim slikarskim prispevkom. Izražam se z uporabo 

nekaterih od opisanih nadrealističnih likovnih tehnik: v tehniki pihanke, kolaža, 

dekalkomanije in kaligrama. 

Praktični del je sestavljen iz  analize treh zaporednih ur, izvedenih na osnovni šoli pri 

predmetu likovna vzgoja. Na koncu sem predstavila in analizirala likovna dela 

učencev, kjer me je zanimalo, ali so razumeli osnove nadrealizma ter 

nadrealističnega likovnega pristopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: nadrealizem, podzavest, nadrealistične tehnike,  nadrealistični 

pristopi, avtomatizem, asociacije, navdih 



ABSTRACT 

In my thesis I have chosen theme of surrealism. The emphasis is on representation 

of surrealistic visual techniques and developement. At researching of those visual 

techniques, I represented main artists who were their inventors.  

In my thesis, I also explained historical overview of surrealistic movement, it's art 

techniques and approaches. One of the first most important art approaches was 

automatism and with that  approach flourished set of new visual methods, techniques 

and mind games, which provided new ideas in developement of surreal art. 

I supplied this thesis with my own paintings, made of some surreal art techniques. I 

painted in art techniques: collage, decalcomania, calligramme and soufflage. 

The practical part consist of analysis of two hours carried out in primary school at art 

class. At the final part of the thesis I represented art works made by pupils, where I 

analysed if they understood basics of surrealism and its visual techniques. 
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1    UVOD 

 

Nadrealizem v vseh svojih umetnostnih smereh, kot so poezija, literatura, slikarstvo 

ali kiparstvo, uporablja številne tehnike in miselne igre, ki privedejo do navdiha in 

unikatnih del. Tovrstne tehnike spodbujajo proces osvoboditve uma ter predstav s 

kreativnim procesom, ki razbremeni naše mišljenje zavestnega nadzora. Podzavest 

je pomemben osnovni vir navdiha v nadrealizmu, ki jo umetnikom pomagajo 

osvoboditi tehnike nadrealizma. Zanimajo me vse nadrealistične tehnike in pristopi,  

razumevanje procesa le-teh ter kako z njihovo uporabo osvoboditi ustvarjalni um. 

Pisatelj Jarod Kintz je nekoč rekel, da je veliko odkril o samem sebi v spanju. Sanje 

predstavljajo mene, ko sem preutrujen, da bi bil 'pravi' jaz. V sanjah ni zavestnega 

nadzora nad mišljenjem, zato nam mnogokrat razodenejo več o samem sebi, kot 

smo mislili, da obstaja v nas. Nova umetniška smer, nadrealizem, je popolnoma 

spremenila koncept slikarstva in ikonografijo le-tega. Pod vplivom psihologije  Freuda 

so slikarji prišli do spoznanj, da je surova realnost dolgočasna ter da je bolj kot to, 

realno tisto, kar je prej veljalo za iracionalno in nepomembno. Sanje so postale 

pogost motiv v umetnosti. Sanje, naslikane na platnu, povejo več kot katerikoli 

izvrstni realistični portret. 

Ker je nadrealizem vizionarski, skrivnosten in razkriva globino človekove duše, sem 

se osredotočila na to umetnostno smer. Moj namen je predstaviti umetniško smer 

nadrealizem ter raziskati razvoj slikarskega procesa nadrealistov. Posebno pozornost 

posvečam tudi inovativnosti slikarjev te dobe, saj je bil to čas razcveta novih likovnih 

tehnik ter razvoja salonskih miselnih iger, ki so spodbujale ustvarjalnost in bogatile 

navdih. 

Imaginarno je to, kar je resnično, je nekoč izrekel André Breton, utemeljitelj 

nadrealizma. 
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2    PREGLED RAZVOJA NADREALIZMA 

 

 

SLIKA 1: Max Ernst, Hišni angel, 

1937, olje na platnu, 53 x 73 cm 

 

Slika nemškega slikarja Maxa Ernsta Hišni angel prikazuje fantazijsko bitje v 

ekspresivnem momentu. Iz slike na prvi pogled lahko razberemo neko grožnjo, to je 

grožnja druge svetovne vojne, ki se bliža. Delo je nadrealistično, pot v razvoj 

nadrealizma pa se je pričela v obdobju 1. svetovne vojne ter z umetniško smerjo 

dadaizem. 

Po izbruhu prve svetovne vojne v letu 1914 je bil Ernst vpoklican v vojsko in zanj so 

bila ta štiri leta takšna, kot da bi leta 1914 umrl ter vstal od mrtvih leta 1918 v podobi 

mladega čarovnika, ki bo raziskoval 'mit' njegovega časa. Mlad, jezen in poln zanosa 

zaradi vojne, se je Ernst priključil skupini dadaistov Dada zarota iz Porenja, katere cilj 

je bil napad na uničujočo evropsko politiko tistega časa, ki je pet let dovoljevala 

smrtonosni pohod prve svetovne vojne. Dadaizem je bilo slikarsko gibanje, ki je 

izražalo gnus nad tistim časom (Pritzker, 1975). 

Ernst je izrazil misel, da je dadaizem uporniško gibanje, polno energije in jeze, ki 

izhaja iz absurdnosti vojne. Mladi ljudje so iz vojne prišli v stanju omame in njihova 

jeza se je na nek način morala izraziti, to pa so izbranci naredili skozi umetnost z 

napadi na civilizacijo, odgovorno za nastanek vojn. (Wilson, 2001). 

Gibanje dadaizem je ena redkih umetniških praks, ki je nastala med prvo svetovno 

vojno. Razvoj novih umetniških smeri se je v vojnem času zaustavil, dadaizem pa je 
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bil nihilističen odgovor na to. Ustanovila ga je skupina mladih intelektualcev in vojnih 

beguncev pod vodstvom romunskega pesnika Tristana Tzare leta 1916 v mestu 

Zürich. Družili so se v kabaretu Voltaire ter ustvarjali anarhično poezijo in vizualno 

umetnost, ki ni imela nobenega smisla, zavračala je vsak pomen ter se postavljala 

proti grozljivi blaznosti civilizacije vojne. Po koncu vojne se je gibanje dadaizem 

preselilo v Pariz in tam po letu 1921 vplivalo na razvoj nadrealizma. (Pischel, 1969) 

Nadrealizem se je torej začel razvijati v povojnem času, pod vplivom dadaizma. 

Začetki segajo v leto 1924, saj je prva svetovna vojna imela velik vpliv na nadaljni 

razvoj umetnosti. Če pogledamo 20. stoletje, vidimo, da na umetost niso vplivala le 

vojna obdobja, temveč tudi mnogi drugi dejavniki. Leta 1903 se je npr. zgodil prvi 

polet z motornim letalom bratov Wright. Leta 1969 Neil Armstrong stopi na Luno, ta 

dogodek pa pomeni naznanitev zmagoslavja tehnologije. Tehnologija v 20. stoletju 

postane zelo cenjena in napredna. Vendar pa ima tehnološki napredek tudi svojo 

temno stran, kar se pokaže v zlorabi le-tega v vojne namene.  

Leta 1913 je ameriški industrialec Henry Ford prvič zagnal proizvodnjo avtomobilov 

na neprekinjenem tekočem traku. Mnogi ljudje so tako začeli delati ob tekočem traku 

v tovarnah, kar je povzročalo veliko čustveno odtujevanje od soljudi in osamljenost. 

Tehnologija se dokončno izpridi v svetovni razsežnosti leta 1914 s pričetkom prve 

svetovne vojne. Leta 1945 je odvržena 1. jedrska bomba nad Hirošimo. Od leta 

1939-1945 je obdobje 2. svetovne vojne in s tem vzpon Hitlerja ter nacizma. Zgodijo 

se množični pomori in splošno uničenje morale in človečnosti.  

Leta 1938, s pričetkom druge svetovne vojne, gibanje nadrealizma v Evropi zamre, 

nadaljuje pa se še nekaj časa v Ameriki, kamor pred vojno zbeži nekaj umetnikov.  

Že impresionistični slikarji v 19. stoletju so se s svojim načinom slikanja uvrščali med 

moderne umetnike. Ekspresionizem pa je prvi poskrbel za dokončen prodor moderne 

umetnosti. Slikarstvo se je z ekspresionizmom dokončno uprlo perspektivi in 

realističnemu slikanju motivov in se je raje posvetilo subjektivnemu doživljanju. 

Umetnost je postala izrazno svobodnejša. Pomembno je vedeti, da je več 10.000 let 

prevladovala umetnost posnemanja realnosti, medtem ko umetnost 20. stol., vključno 

z nadrealizmom, naredi velik preskok in sicer z opuščanjem realizma, novimi načini 

upodabljanja prostora, svobodnejšo uporabo barv in abstrakcijo. Umetnost se torej 

odpove rigoroznim predpisom iz preteklosti. V likovni umetnosti se zgodi velik 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Impresionizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slikar
http://sl.wikipedia.org/wiki/19._stoletje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slikanje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekspresionizem
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Perspektiva&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Realizem
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motiv&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Subjektivnost
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C5%BEivljanje&action=edit&redlink=1
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preobrat, ki je zelo pomemben za nadaljnji razvoj le-te. Vojno obdobje in politični 

dogodki tega časa so močno vplivali na umetnike. Ti so začeli opuščati opisno 

slikanje ter se raje posvetili osebno izpovednemu slikarstvu s kritičnim pristopom do 

zunanjega sveta. Umetnost je začela tudi raziskovati globino duše.  

''Takrat ko je Sigmund Freud poskušal dušo s psihoanalizo nezavedno dvigniti na 

raven zavesti in jo tako odrešiti morečih sanj, se je umetnost odprla nezavednemu in 

sanjam: s poznavanjem samega sebe, lastnega bistva, bi se izmaknila »diktatu misli« 

in »osvobodila življenje«. Takšna so bila načela in hotenja nadrealistov, ki so se imeli 

za revolucionarje in sanjače in ki so hoteli spremeniti svet, da bi tako spremenili 

življenje. Ime »nadrealizem« je vzeto iz podnaslova, ki ga je leta 1917 dal Guillaume 

Appolinaire gledališki igri. Postalo je ime in program skupine pariških pisateljev, 

zbranih okrog Andréja Bretona, Paula Eluarda in Louisa Aragona.'' (Golob, 1998, 

str. 276)   

Psihologija je veda, ki odkrije med drugim tudi pojem nezavednega. To novo odkritje 

doprinese k boljšemu razumevanju človekove duševnosti, ki poleg zavednega 

vsebuje tudi nezavedno. Ljudje tako prvič spoznajo, da poleg racionalnega mišljenja 

na njihovo vedenje vpliva tudi nezavedno, potlačeno v njihovi duši, kar so želeli 

pozabiti ali skriti v svoji zavesti. Nadrealisti tako snov nezavednega vnesejo tudi v 

umetnost. Nadrealizem kot umetniška smer se najprej začne razvijati v literarnih 

krogih, šele kasneje pa v vizualni umetnosti. 

''Po tradicionalnih pojmovanjih je bil človek zavestno bitje s svobodno voljo, 

zmožnostjo svobodnega odločanja, avtonomno bitje in odgovorno za svoje ravnanje. 

Freud pa je razvil pojmovanje, po katerem se človek zaveda samo majhnega dela 

dogajanja v svoji duševnosti in svojih motivov, večji del pa je nezaveden. In ker 

človekovo nezavedno neredko deluje mimo ali proti njegovi volji in zavestnim 

namenom, človek ni nikdar povsem gospodar v svoji lastni hiši, kot se je slikovito 

izrazil.'' (Internetni vir: http://www.psihoanaliza. si/storitve/psihoanaliticna-psihote 

rapija) 

Pariz je bil središče nadrealizma zaradi povezav z literarnim gibanjem, ki se je začelo 

razvijati leta 1924. Nadrealizem je izhajal iz dveh umetniških polov - iz skrivnostnega 

italijanskega metafizičnega slikarstva ter iz hotenega iracionalizma, ki ga je 

predstavljal dadaizem. Nadrealizem se je oziral na Freudove psihoanalitične teorije in 
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podzavest ter to izražal z umetnostjo. Značilne podobe nadrealizma so bile 

kontradiktorne in dvoumno prikazane s pomočjo pošastnih deformacij, podob iz sanj 

ter podob nepričakovanih asociacij. (Pischel, 1969)  

Uradni nastanek nadrealizma in oblikovanje skupine nadrealistov v oktobru 1924 je 

bil potrjen z nastankom Nadrealističnega manifesta, čigar avtor je bil André Breton...  

Breton je pisal v Nadrealističnem manifestu o tem, kako danes živimo pod diktatom 

logike. Trdil je, da racionalizem, ki je v modi, dopušča premisleke le v okviru realnih 

izkušenj. Ljudje so v sodobnosti pod predpostavko civilizacijskega napredka 

izpodrinili iz njihovega mišljenja vse, kar je del fantazije. Breton dalje razmišlja, da so 

se danes vendarle zgodile spremembe in sicer z odkritji Sigmunda Freuda. Zaključi z 

mislijo, da je najbrž danes domišljija na poti okrevanja in oživitve svojih pravic. 

(Wilson, 2001) 

 

 

SLIKA 2: Man Ray, Seansa sanj v polbudnem stanju, 1924 

 

Pisatelj Breton govori o sodobnem času, ki slavi le moč racionalnega razuma ter 

logike. Sodobnost razume čustva in domišljijo kot sanjavo ničevost. Poveličuje le 

logiko. Sodobnost je torej podlegla znanstvenemu mišljenju, ki sprejema kot edino 

resnico le tisto, kar se da odobriti ali ovreči z znanstvenim preizkusom. Le realne 

izkušnje so v svetu logike dopustne, medtem ko je na primer izkušnja sanj ali 

fantazije nerazumljena. Breton zato prične pisati poezijo avtomatično, brez 

zavestnega nadzora ter kot protest obstoječim normam. Sigmund Freud pa je oseba, 

ki paradigmo o racionalni zavesti, kot edini obstoječi, obrne na glavo z odkritjem 

nezavednega. Nezavedno iznenada razkrije več, kot je možno razkriti preko 
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racionalne zavesti. Sanje postanejo pomembna snov raziskovanja s strani 

psihologov ter snov za umetnike. 

Pomembnost sanj je razvidna tudi v delovanju nadrealistične skupine, imenovane 

Sezone spanja. Skupina je navdušena nad Bretonovimi prvimi avtomatičnimi zapisi in 

to jim da zagon za iskanje novih pristopov za spodbujanje nezavedne misli ter tako v 

letih 1922-1923 začnejo eksperimentirati s hipnozo. (Wilson, 2001) 

 

 

SLIKA 3: Rene Magritte, Brezskrben spalec,  

1928, olje na platnu, 116 x 81 cm 

 

Brezskrben spalec je delo, ki zelo dobro prikazuje pogosto snov nadrealizma - sanje. 

Spodnji del slike prikazuje sanje speče osebe. Sivo območje predstavlja profil 

spečega z vsebino misli iz sanj. Ravno tako delo asociira na pogrebni kamen in 

spalčev prostor s krsto, torej slika simbolizira tudi neizbežno smrt, ki čaka vsakega 

človeka. (Wilson, 2001) 

Znani nadrealisti so bili Nemec Max Ernst, Francoza Yves Tanguy in André Masson, 

Španca Joan Miró in Salvador Dali ter Belgijec René Magritte. Po letu 1925 so se 

razstave vrstile in nadrealizem je postal znan v tolikšnem obsegu, da se je razširil v 

mednarodno gibanje... Skupina nadrealistov se je ob začetku druge svetovne vojne 

razšla, vendar sta zelo odmevni razstavi v Cuidadu de Mexico leta 1940 in v New 

Yorku leta 1942 potrdili, da je bil nadrealizem v tistem času še vedno pri življenju. 

Ernst je najprej doživel ujetništvo, kasneje pa emigriral v ZDA, kamor so že odšli 
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Breton, Tanguy in Masson. Nadrealizem je kasneje odprl pot umetnostnim tokovom 

informela in action paintinga v Ameriki. (Golob, 1998)  

 

3  RAZVOJ NADREALISTIČNIH LIKOVNIH PRISTOPOV IN TEHNIK 

 

V času nadrealizma se je razvilo neverjetno veliko novih likovnih pristopov ter tehnik. 

Ob tem pa je pomembno vprašanje, zakaj je postal nadrealizem tako inovativen? 

Zakaj je bilo v tem času toliko več novih, drznih idej, kot v ostalih umetnostnih 

smereh v moderni? Znano je, da se je v času modernizma razvilo precej novih 

likovnih tehnik, vendar pa so se ideje 'razcvetele' predvsem v času nadrealizma. 

Kubizem prinese kolaž tehniko, v fauvizmu se umetniki poslužujejo aspektivnega 

slikanja, v nadrealizmu pa se razvije daleč največ (okoli trideset) novih likovnih tehnik 

ter metod ustvarjanja. Čas moderne, od leta 1900 do leta 1970, je čas velikih 

sprememb, kar zelo vpliva tudi na umetnost. Čas modernizma temelji predvsem na 

velikem ter hitrem znanstvenem napredku civilizacije. Nadrealiste zanima znanost, 

od psihologije do politike komunizma. Na samo ustvarjalnost nadrealistov in njihov 

razvoj novih likovnih tehnik ter pristopov so delovali naslednji dejavniki: 

1) vpliv znanosti in politike,  

2) vpliv psihologije. 

Z vplivom politike in psihologije je prišlo v umetnosti do redefiniranja pojma 

svobode in mišljenja. Znanstveni dosežki tistega časa so umetnike spodbujali k 

lastni inovativnosti, psihologija je odprla pot ustvarjalnemu avtomatičnemu mišljenju, 

ki poraja proste asociacije ter s tem dosegla osvoboditev mišljenja. Medvojno 

obdobje, v katerem se je nadrealizem porajal, ter politika pa sta vplivala na 

prelomnico v načinu mišljenja. Sprva je težko razumeti, kako bi lahko politika, 

znanost in psihologija vplivali na umetnost, zato v nadaljevanju sledi obrazložitev. 

ad 1) vpliv znanosti in politike: 

''V resnici obstajata dva problema: prvi je v začetku dvajsetega stoletja okrepljeno 

spoznanje povezave med zavestjo in podzavestjo. Bilo je videti, da smo surrealisti 

tisti, ki se lahko lotimo tega problema, saj smo ga prvi razreševali na poseben način, 

ki se nam zdi še vedno najbolj primeren in zmožen izpopolnitve, ter ne vidimo 
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razloga, da bi se mu odpovedali. Drugi problem, ki ga vidimo, pa je potrebno 

družbeno delo, akcija, za katero je po našem mnenju najbolj pravi način dialektični 

materializem, delo, ki se mu ne moremo ogniti, ker menimo, da je osvoboditev 

človeka prvi pogoj za osvoboditev duha in da lahko pričakujemo to osvoboditev 

človeka samo od proletarske revolucije.'' (Breton, 1934, po Read, 1969, str. 133) 

Literat André Breton loči dve obdobji razvoja nadrealizma in sicer obdobje prevlade 

čistega intuitivnega obdobja od leta 1919 dalje ter drugo, razmišljujoče obdobje po 

letu 1925. Čisto intuitivno obdobje je čas, ko se poudarja pomembnost osvobojene 

misli. Drugo nadrealistično obdobje pa se začne po letu 1925 z izbruhom maroške 

vojne, ki je zbudila v umetnikih odpor do vojne. Čutili so, da morajo proti vojnemu 

stanju javno ugovarjati s protestom, ta pa se je uresničil v oktobru leta 1925 v 

manifestu Revolucija sprva in za večno, kjer se nadrealisti pridružijo še tridesetim 

drugim razumnikom. Ta manifest ter politično vzdušje 'tridesetih let' pa zaznamuje 

prelomnico v načinu mišljenja. (Read, 1969).  

Pomembna pri vsem tem je sprememba mišljenja z Bretonovim znanstvenim 

pristopom k umetnosti. Nadrealisti so sledili vzoru dadaistov, ki so negirali obstoječi 

sistem, ki dopušča vojno stanje in pozivali k redefiniciji obstoječe realnosti. 

Aktivistična sta bila tako nadrealizem in dadaizem, kar pomeni, da so se želeli otresti 

bremena vseh starih zapovedi ter pogledov na svet in s tem ustvariti novo realnost 

(nadrealno, nadčutno). Nadrealisti so prevzeli znanstven pristop k umetnosti. O tem 

govori naslednji odstavek. 

André Breton in pesnik Philippe Soupault sta v letu 1919 ustanovila revijo Literatura 

(fr. Littérature) ter tam prevzela izraz ''surréalisme' kot besedo, ki pomeni metodo 

spontanega oz. avtomatičnega pisanja, s katero sta delala poskuse. (Read, 1969) 

Inovacija je bistvo umetniških gibanj tega časa. Inovacija ter sprememba mišljenja se 

pojavita kot možni rešitvi za spremembo vojnega stanja v boljšo prihodnost. Misel 

anarhista Mikhaila Bakunina, da je strast za uničenje ravno tako kreativna strast, vse 

to še podkrepi. Mnogo nadrealistov se pridruži komunistom, saj tam vidijo možnost 

sodelovanja in vpliva na boljši jutri preko literature, manifestov ter slikarstva. Še več, 

nadrealisti so želeli instrumentalni um vojnega časa transformirati v bolj socialno 

materialistično dialektiko, ki se je je posluževal komunizem. Instrumentalni um je 

definiral nemški filozof Max Horkheimer. Le-ta je napisal dve znani kritični deli in sicer 
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Dialektiko razsvetljenstva ter Kritiko instrumentalnega uma. Kritiko nameni dobi 

razsvetljenstva, ki je s poveličevanjem racionalnosti ustvarila v sodobnosti toliko 

gorja, pa naj bodo to vojne ali služenje egoističnemu interesu. Ravno tako so 

nadrealisti želeli instrumentalni um, ki služi modernemu svetu kot 'stroj za ubijanje', 

predrugačiti s spremembami v načinu mišljenja in pojmom svobodne volje. Zato se 

Horkheimer sprašuje, zakaj je teror nacizma in stalinizma nastal ravno v modernih 

časih ter ugotavlja, da je vojno povzročila prav instrumentalna racionalnost, ki iz ljudi 

dela stroje. Instrumentalni um so prvič začeli poveličevati v dobi razsvetljenjstva, 

katerega program je bil premestitev domišljije z znanostjo. Razsvetljenjstvo ali t. i. 

čas razuma je prispevalo tudi izum enciklopedije, predvsem pa močno vero v razum 

in znanost. Domišljijo so v dobi razsvetljenjstva pojmovali kot nepotreben balast.  

Nadrealisti so želeli strogo realnost, ki je že dolgo tega opustila domišljijo, spremeniti 

z osvoboditvijo domišljije, kot so to že počeli na svoj način romantiki. Slikarji 

nadrealizma so svojo kreativnost ter domišljijo spodbujali tudi z novimi pristopi v 

ustvarjanju in z uporabo novih tehnik, s čimer so lažje prikazali realnost človekove 

duše ter čustvenega stanja. Nekateri nadrealisti so se tako pridružili komunistični 

partiji, katere temelj je postavil Karl Marx. Marx je v dobi industrijskega kapitalizma 

videl končno stopnjo zgodovinskega razvoja, temu naj bi sledil nastanek 

brezrazredne družbe. Končni cilj bi bila revolucija in razvoj v smer bolj socialne 

brezrazredne družbe. Marxova teorija se ni popolnoma uresničila, čeprav se je zanjo 

zavzemal delavski razred, komunisti pa tudi nadrealisti.  

Breton se je držal mota, ki predpostavlja, da naj človek ovrže vse, ovrže dado, 

zapusti svojo ženo ali ljubico, se razide s svojimi otroki na robu gozda in opusti 

potrebo po lagodnem življenju ali karšnekoli načrte za prihodnost. Na koncu naj se 

taisti človek odpravi proč po cesti, po poti, ki jo je začrtal sam. (Durozoi, 2004)  

Te besede je André Breton izrekel kot protest obstoječemu stanju sveta. Breton je 

videl začetke razvoja dadaizma v Parizu kot zgled za eksperimentalne cilje. K 

sodelovanju je v Pariz povabil romunskega poeta Tristana Tzaro, ki je bil eden prvih 

ustanoviteljev gibanja dadaizem. V Parizu so sledile hrupne demonstracije, 

oboževanje nesmisla je dosegalo čedalje večje skrajnosti, zato je proti kocu leta 

1922 dadaistično gibanje izdihnilo. Breton se je po zamrtju dadaizma zavedel, da 

zgodovinski položaj potrebuje nekaj bolj modernega in ustvarjalnega, kot je bil 
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anarhizem dadaistov. Zato je zbral ob sebi preostanke umetnikov iz gibanja dade in 

leta 1924 izdal Prvi surrealistični manifest. (Read, 1969)  

Georges Hugnet je dobro opisal posledice: ''Lahko si predstavljamo, da se je takšen 

načrt zdel dadaistom reakcionaren in kako ga je razlagal vsak posamezen dadaist. 

Pridevek ,moderen' je dadaistom pomenil zmerljivko. Dadaizem se je zmeraj boril 

proti modernemu duhu. Kar se tiče Bretona, so bili njegovi nameni jasni. Sredi vse 

bolj naraščajočega mraka je želel ustvariti svetlobo. Hotel je raziskati spletke 

dadaistov. Dadaizem je bil s svojim razvojem pri kraju. Nasedel je kot ladja na morju. 

Preusmeritev je bila nujna.'' (Read, 1969, str. 129-130) 

Znano je, da se je veliko nadrealistov leta 1927 zbližalo s Francosko komunistično 

partijo, dokler niso bili v letu 1932 večinoma izključeni iz nje. Z izdajo 

nadrealističnega časopisa Nadrealizem v službi revolucije leta 1929 je bilo nakazano 

naraščanje te politične zavesti med nadrealisti. Francoska komunistična partija, 

ustanovljena leta 1920, se je med drugim veliko ukvarjala tudi s problemom 

kolonializma. Leta 1925 se je francoska vlada odločila za napotitev svoje vojske v 

Maroko za zadušitev gibanja za neodvisnost Abdel-Krima znotraj Maroka, ki je bil 

francoska kolonija. Francoska komunistična partija in z njo nadrealisti so kmalu 

organizirali proteste proti kolonialni vojni. V delu Revolucija sprva in za večno so 

umetniki posebej obsodili maroško vojno in skupaj z drugimi intelektualci podpisali 

protivojno deklaracijo. Breton je izjavil, da so nadrealisti soglasni s komunisti pri 

namenu, da bi 'razbili' zaprt racionalizem in ko pride do namena osvoboditve človeka 

s predajanjem poeziji, sanjam ali pri promoviranju novih vrednot. V političnih debatah 

nadrealistov o antikolonializmu je prišlo do ideje o nastanku revolucije, ki bi 

premagala kapitalizem ter prinesla svetu mednarodni socializem. (Bate, 2004)  

Nadrealisti so torej pod vplivom političnih prepričanj želeli spremeniti način mišljenja z 

uporabo umetnosti. Le-ta naj, po njihovem prepričanju, služi tudi duhovnosti in ne le 

golemu racionalizmu. V času industrializacije je družbo začel razkrajati kapitalizem s 

Taylorizmom na čelu. Taylorizem je študija Fredericka Taylorja in pomeni 

organizacijo dela, ki strogo natančno odmerja čas za posamezne gibe pri delu. Delo 

je postalo strogo načrtovano, saj so s tem želeli povečati delovno učinkovitost. Za 

proletariat je to pomenilo velik napor.  
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Vsi ti problemi v družbi so spodbujali tudi umetnike k iskanju rešitev. Pristop 

nadrealistov h komunizmu in aktivističen odnos do sveta je spodbudil razvoj novega 

načina mišljenja, iskanje alternativ obstoječi realnosti, tako v umetnosti kot zunaj nje. 

Čeprav je sodobnost preveč poveličevala znanost, pa je razvoj znanosti v tej 

industrijski dobi umetnike navdihoval, da so tudi sami prevzeli znanstveni pristop v 

ustvarjanju. Kot znanstveniki v znanosti, so tudi oni začeli odkrivati nove pristope v 

umetnosti. Tako kot je Henry Ford izumil tekoči trak, je tudi André Breton izumil 

avtomatizem. Tako kot je Sigmund Freud izumil psihoanalizo, je tudi Salvador Dali 

izumil nov umetniški pristop oz. paranoično-kritično metodo. Umetniki so torej zgled 

za eksperimentiranje dobili med drugim tudi pri mnogih znanstvenih odkritjih svojega 

časa.  

ad 2) vpliv psihologije: 

Samo preusmeritev od dadaizma k novemu načinu mišljenja je Breton našel tudi v 

psihoanalitičnih naukih. Že kot študent medicine se je spoznal z delom psihoanalitika 

Sigmunda Freuda. Psihoanaliza je pripisovala sanjam velik pomen, poleg tega pa je 

pri zdravljenju spodbujala tudi uporabo besednih asociacij ter uvajala možnosti 

umetniškega ustvarjanja pod vplivom sanj. Breton je trdil, da se je vedno precej 

ukvarjal s Freudom ter tako spoznal njegove raziskave, ki jih je sam nato v času 

vojne preizkusil na bolnikih. Kasneje je poskusil pri sebi doseči to, kar je dobil od 

bolnika - hiter samogovor, ki ga osebna kritičnost ne more nadzirati. Breton je tako 

začel, skupaj s pesnikom Philippom Soupaultom, pisati brez nadzora zavesti, ob tem 

pa mu je bilo vseeno, kaj bo nastalo po literarni plati. Primerjala sta tekst med seboj 

in ugotovila, da je podobnost presenetljiva, saj so pri obeh nastopale podobne 

napake pri gradnji stavkov in nekatere podobne slovnične značilnosti. Še enkrat 

poudarimo, da je bil nadrealizem sprva vprašanje pesniškega ustvarjanja. Breton in 

Soupault sta se ob tovrstnih literarnih poizkusih odločila, da bosta ravno takrat 

umrlemu pesniku Guillaumu Apollinairu v čast imenovala novi način izražanja 

nadrealizem. (Read, 1969)  

Freud je raziskoval strukturo osebnosti. Tu se je osredotočil na tri duševne plasti in 

sicer na id (nezavedno), ego (zavedno oz. jaz) ter superego (nadjaz), ta pa vsebuje 

vest in moralo, ki se je priučimo v družbi. (Internetni vir: http:// hr. Wikipedia. 

org/wiki/Sigmund_Freud) 



- 12 - 
 

Nadrealisti so spoznanja Freuda o nezavednem ter njegove raziskave osebnostne 

strukture, vzeli kot osnovo za motiviko v svojem slikarstvu. Človeško zavest je 

primerjal z ledeno goro, kjer majhen del štrli iz morske gladine in predstavlja 

zavedno, večji del ledu oz. zavesti pa se nahaja pod vodo, je skrito in predstavlja 

nezavedno, ki mnogokrat prevlada nad zavednim jazom. S prispodobo ledene gore 

je lažje razumeti človeško duševnost in kako močan vpliv na vedenje ima torej 

nezavedno. Freud je razvil psihoanalitično teorijo, ki prvič potrdi, da se človek zaveda 

manjšega dela v svoji duševnosti, večji del pa je nezaveden. Snov nezavednega je 

najlažje dostopna ljudem v času sanjanja. 

Sanje pogosto obudijo dolgo pozabljene spomine v času, ko se zbujamo. Spomini 

igrajo pomembno vlogo v nadrealističnih delih. Pomembna za nadrealiste je bila tudi 

Freudova teorija, ki govori o tem, da se nezavedna misel pogosto izrazi skozi 

simbole, če je bil subjekt misli prepovedan, kot je to na primer seksualnost. Freud je v 

svoji knjigi Interpretacija sanj opisal veliko seksualnih simbolov, ki se pogosto 

pojavljajo tudi v nadrealističnih delih. (Wilson, 2001)  

Nadrealisti so zato slikali veliko sanjske simbolike ter simbole nezavednega, ki so 

razkrivali človekove primarne nagone, strahove, občutke, intuicijo ter čustva. 

Breton je torej iz psihoanalize prenesel tehniko prostih asociacij v poezijo ter 

umetnost nasploh. Ob seznanjanju s psihoanalizo je pridobil znanstven pristop k 

umetnosti, kar je privedlo do mnogih novih ustvarjalnih idej na področju umetnosti. S 

prostimi asociacijami se misli osvobodijo konvencionalnega mišljenja. Asociacije 

ustvarjajo nove ideje, saj misel postane razbremenjena zavestnega nadzora. Če 

analiziramo likovno strukturo nadrealističnih del, opazimo absurdno kombinatoriko 

podob, to pomeni, da so pomensko med seboj popolnoma nepovezane ali si 

nasprotujejo. Pojmovna nasprotja na sliki pa spodbujajo asociativno mišljenje in 

lahko porajajo nove ideje. Sama nesmiselna kombinatorika likovnih elementov izhaja 

že iz dadaizma (postavitev pisoarja v galerijo), vendar so to dadaisti takrat za razliko 

od nadrealistov uporabljali kot upor ali anarhično politično gesto proti ravno tako 

nesmiselnemu vojnemu svetu. Nadrealisti pa so absurdno kombinatoriko uporabljali 

predvsem po vzoru psihoanalize. Absurdna kombinatorika na sliki je razkrila veliko 

več o umetniku, ravno tako kot je psihoanaliza veliko razkrila o duši pacienta. 

Absurdne kombinacije nadrealističnih del so kot simboli v sanjah, ki jih moramo 
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razložiti sami. Iz psihoanalize kot podlage se je razvil tudi umetniški pristop 

avtomatizem, ki je omogočal nevihto idej in prostih asociacij.  

Slovenski pisatelj in psiholog Vid Pečjak pravi, da so v preteklosti dognali več tehnik 

za spodbujanje ustvarjalnega miselnega procesa, ki omogočajo nove ideje ter rešitve 

določenih problemov. Tehnike danes precej uporabljajo v znanstvenih ustanovah, 

gospodarskih objektih in korporacijah. Za vse je značilno, da pripravijo človeka do 

tega, da producira čim več izvirnih idej. Najbolj znana je Osbornova tehnika 

'brainstorming' oziroma v prevodu možganska nevihta - tu gre za skupinsko miselno 

tehniko, kjer iščejo dobre ideje. Udeleženci spontano producirajo ideje ali možne 

rešitve. Tudi najbolj divje ideje so zelo zaželjene. Kritičen nadzor je prepovedan, saj 

se udeleženci ne smejo sramovati čudnih, smešnih ali na videz neumnih idej. 

Tehnike ustvarjalnega mišljenja pomagajo odkriti idejo. (Pečjak, 1975)  

Dober primer uporabe prostih asociacij, absurdne kombinatorike in avtomatizma v 

likovni umetnosti je slika Slon iz Célèbesa avtorja Maxa Ernsta. Breton je sprva pisal 

le o nadrealizmu v poeziji, spregledal pa je, da že obstaja tudi nadrealistično 

slikarstvo. Júkstapozícija slike (likovni elementi postavljeni drug ob drugem brez 

medsebojne pomenske povezave) Slon iz Célèbes zelo neposredno odzvanja vzorce 

nezavednih misli.  

Kako pa je Ernstu uspel tak preskok v slikarstvu? Najprej je odkril dela italijanskega 

metafizičnega slikarja Giorgia de Chirica, ki je med letoma 1911 in 1918 naslikal 

nekaj  metafizičnih del, med njimi tudi Filozofova osvojitev. Dela de Chirica so postala 

model za začetnike nadrealizma. Edina pomembna razlika med metafizikom de 

Chiricom in nadrealisti, kot je Max Ernst in drugi, je ta, da je de Chiricov pristop k 

slikanju z uporabo nezavednega bil v večini intuitiven, medtem ko so vsi ostali 

nadrealisti poznali celotno znanje o Freudovih psihoanalitičnih teorijah. (Wilson, 

2001)  



- 14 - 
 

        

  SLIKA 4: Max Ernst, Slon  iz  Célèbes,                SLIKA: 5  Giorgio de Chirico,  

,    1921, olje na platnu, 126 x108 cm                       Filozofova osvojitev, 1914, olje na platnu,  

                                                                                  125,1 x 99,1 cm 

                                                                                                                                                          

4  NADREALISTIČNI LIKOVNI PRISTOPI 

 

4.1 Avtomatizem  

André Breton  v Nadrealističnem manifestu opredeli nadrealizem in avtomatizem kot 

dva neizključujoča pojma. 

''Encikl. Filoz.: Surrealizem temelji na veri v višjo resničnost nekaterih doslej 

zanemarljivih oblik asociacije, na vsemogočnosti sanj, na nepristranski igri misli. 

Poizkuša dokončno razdreti vse druge psihične mehanizme in pri razreševanju 

poglavitnih življenjskih vprašanj postaviti na njih mesto samega sebe.'' (Read, 1969, 

str. 132) 

André Breton v Nadrealističnem manifestu opiše, kako sta on in pesnik Philippe 

Soupault prva začela z uporabo avtomatične metode pri pisanju. Avtomatično 

pisanje izhaja iz tako imenovanih 'spalnih seans', ki so se jih posluževali nadrealisti. 

V spalnih seansah so se umetniki poskušali mentalno spraviti v stadij transa, kar je 

omogočalo pisanje s presenetljivo lahkotnostjo. Robert Desnos je bil ob tem še 

posebej spreten, saj je lahko v stanju transa zlagal sonete v rimah, vendar pa je bila 

na koncu ravno lahkotnost, s katero je padel v stadij transa, tista, ki je končala te 
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eksperimente. Z metodo je namreč tvegal svoje duševno zdravje. Avtomatizem, 

osvobojen zavestnega nadzora nad mišljenjem, je ponudil pot iz že zastarelega 

dadaizma in utrl pot novemu - avtentičnemu načinu pisanja, osvobojenemu pravil in 

estetskih kriterijev običajnega jezika. Metoda avtomatičnega pisanja izhaja predvsem 

iz dveh virov preteklosti. André Breton je bil pravzaprav bivši študent medicine in je 

zato poznal literarno delo Pierra Janeta, imenovano Psihološki avtomatizem, ki 

opisuje avtomatično metodo pisanja v diagnostične namene. Drugi vir seznanjenja z 

avtomatizmom so bila druga dela (literarna, likovna) s podobnimi temami. Najprej je 

bila to Hélène Smith, ki je bila že predmet znanstvene raziskave, saj je bila oseba z 

vizionarskimi videnji. Hélène je bila predstavljena v delu Théodora Flournoya z 

naslovom Iz Indije do planeta Marsa (From India to the planet Mars). Nadrealisti so 

Hélène označili z nazivom 'muza avtomatične pisave' in njena podoba se je znašla v 

številnih publikacijah nadrealistov. Hélène Smith naj bi prejela sporočila z Marsa v t. 

i. Martain abecedi, to pa je prevedla v francoščino. Breton je odkril tudi literata 

Horacea Walpola, ki je leta 1764 napisal prvo gotsko novelo Grad Otranto v 

popolnoma nadrealističnem slogu. Glavna vizualna podoba naslovnice je snov, vzeta 

iz sanj, sliko pa je izdelal sam med 'pobesnelim' avtomatičnim pisanjem novele. 

Novelo je torej napisal zelo hitro za tiste čase, nastala je v nekaj dneh.  Walpole je 

leta 1722 napisal tudi literarno delo Hieroglyphic tales, za katero je trdil, da je bilo 

prav tako napisano brez predhodne priprave, popolnoma improvizirano, avtomatično. 

Znana sta dva boljša opisa metode avtomatičnega pisanja s strani Andréa Bretona in 

Benjamina Péreta. Breton je o tem pisal leta 1924 v Nadrealističnem manifestu pod 

naslovom Nadrealistična kompozicija pisave oz. prvi in zadnji osnutek, Péret pa je 

leta 1929 napisal delo z naslovom Avtomatična pisava... Breton in drugi nadrealisti 

so pisali tudi skupaj, kar je pospešilo proces pisanja. Ena oseba je brala stavek in to 

izpisovala, druga oseba pa je sočasno beroč nadaljevala naprej. To je zmanjšalo 

časovni zaostanek med govorjenjem in pisanjem. Sama hitrost je bila pomembna, da 

izključi zavestno miselno preudarjanje napisanega teksta.  (Brotchie, 1995)  

Péret ob poveličevanju avtomatizma opominja, naj pozabimo na svoje delo, naj 

pozabimo, da smo poročeni, na preteklost in vso literaturo sveta iz katerega koli 

zgodovinskega obdobja. Pozabiti moramo vse, saj nočemo več vedeti, kaj je logično 

in kaj ni. (Brotchie, 1995)  
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SLIKA 6: Horace Walpole, Grad Otranto  

 

Péret je prevzet nad novim umetniškim pristopom avtomatizmom. Govori o 

osvoboditvi uma od predpisov ter ob ustvarjanju priporoča predajanje avtomatizmu 

naše podzavesti. 

4. 2  Paranoično-kritična metoda 

Umetnik Salvador Dali, rojen leta 1904 v Kataloniji, je začetnik paranoično-kritične 

metode. Leta 1924 je študiral na akademiji v Madridu, še posebno pa se je zanimal 

za drobnjakarski naturalizem v slikarstvu. Svoja dela je nekega dne v letu 1930 

prinesel v Pariz Bretonu, ki jih je označil kot nadrealistična. Tako se je Dali leta 1930 

preselil v Pariz ter pričel delovati kot novi član nadrealistične skupine. To leto je 

odločilno, saj Salvador Dali razvije paranoično-kritično metodo. Metoda naj bi bila 

dejaven proces, ki presega Bretonovo pasivno čakanje na navdih pri avtomatizmu. 

(Lynton, 1994)  

Pred prihodom v Pariz sta dva dogodka vplivala na razvoj Dalijevega zrelega stila, to 

je njegovo odkritje spisov psihologa Freuda o erotičnem pomenu podzavestnih 

podob in pridružitev pariškim nadrealistom. Pariški nadrealisti so bili skupina likovnih 

umetnikov in pisateljev, ki so želeli ustvariti oblikotvorno »nad realnost«, ki bi izvirala 

iz človekove podzavesti. Dali je sam pri sebi sprožal nekakšna halucinogena stanja 

in sicer zato, da bi podobe iz podzavesti lažje prišle na površje ter nato ta proces  

poimenoval paranoično-kritična metoda. S to metodo je njegovo slikarstvo dozorelo 

in od leta 1929 do 1937 je ustvaril tista dela, zaradi katerih je danes svetovno najbolj 
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znan nadrealist. Slikal je sanjski svet, kjer so običajni pojavni predmeti razporejeni, 

deformirani ali kako drugače preoblikovani na iracionalen način, slikani pa z boleče 

realistično natančnostjo in največkrat postavljeni v gole, s soncem obsijane pokrajine, 

ki spominjajo na njegovo katalonsko domovino. (Internetni vir: http:// megazin. 

spoznaj.si/?p=7586) 

Sam izvor paranoično-kritične metode natančneje izhaja iz raziskav nadrealistov, ki 

govorijo o psihologiji, ki spodbuja kreativnost in produkcijo v umetnosti. André Breton 

je pisal o 'temeljni krizi objekta'. Objekt ni bil več le fiksen (trdno določen, 

nespremenljiv) zunanji objekt, temveč je postal podaljšek subjektivnega. Eden od 

objektov, ki se je pogosto pojavljal v nadrealizmu, je bil fantomski objekt. Dali je 

tovrstne objekte opisal kot objekte z minimalno mehansko funkcijo, vendar pa ob 

opazovanju le-teh misli sprožajo fantazijske podobe, ki so rezultat podzavesti. 

Paranoično-kritična metoda je izšla iz podobnih nadrealističnih eksperimentov s 

psihologijo ter po vzoru podob, kot jih je ustvarjal Max Ernst z frotažno tehniko, ko je 

po svoji domišljiji interpretiral izrisane fantazijske podobe, videne na teksturi. Dalija je 

pri vzpostavitvi paranoično-kritične metode inspiriralo to, da so človeški možgani 

zmožni zaznati povezave med pojavi ali podobami, ki racionalno sploh ne sodijo 

skupaj. Dali opiše paranoično-kritično metodo kot metodo raziskave iracionalnega. 

Metoda temelji na kritični in sistematični objektivnosti asociacij in na interpretaciji 

pojavov v deliriju. Ko umetnik uporablja metodo ob kreativnem procesu, npr. slikanju, 

si aktivno vizualizira podobe, ki jih podaja na platno. Primer likovnega dela z uporabo 

Dalijeve metode je dvoumna dvojna podoba (metamorfoza) in je lahko interpretirana 

na več različnih načinov. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoiac-

critical_method) 

V tej metodi postanejo asociacije most do razumevanja Dalijevih del. Umetnik je v 

svoji umetnostni teoriji razvil analogijo s psihopatološkim fenomenom. V tem času je 

Dali spoznal psihoanalitika Jacquesa Lacana, ki je strokovno pojasnil 'paranoično-

kritično' pri Dalijevih postopkih v slikarstvu. Za Dalija naj bi bila med drugim paranoja 

kritična metoda za lastno interpretacijo sveta. Delirij naj bi umetniku pomenil večjo 

kreativno sposobnost, ki je nova in neobičajna. (Internetni vir: http:// www. dlib. 

si/details/URN:NBN:SI:DOC-BYOP1B59) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoiac-critical_method
http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoiac-critical_method
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Paranoično-kritična metoda je bila izumljena kot nekakšen podaljšek metode 

simulacije z literarnega področja, le da je bila ta prenesena še na področje vizualne 

umetnosti z idejo dvojne podobe oz. dvopomenskosti. Salvador Dali trdi, da s 

simulacijo paranoje lahko oseba sistematično izpodkoplje racionalni pogled na svet, 

kar povzroči izpostavljenost asociacijam. Za primer navedimo, da lahko nekdo vidi ali 

prepriča druge, da vidijo različne oblike v oblaku, vse od konja, zmaja, obraza do 

človeškega telesa. Vsak objekt v fizičnem svetu je lahko dojet in obravnavan na tak 

način. Poanta je prepričati sebe ali druge v obstoj teh transformacij na tak način, da 

realni svet izgubi svojo veljavnost. Dalijeve podobe na slikah so videti 'raztopljene' 

med eno in drugo obliko, trdne oblike postanejo prozorne in nesnovni delci dobijo 

obliko. Paranoično-kritična metoda je tako ravno obratna od otroške igre s slikovnimi 

sestavljankami, v katerih so ljudje skriti npr. v risbah dreves. Spominja bolj na 

dvopomenske podobe ali simbole iz psihologije, kjer na primer dva obraza tvorita 

vazo, in ostalim podobnim iluzijam, kot so na primer obrazi, izrisani v skalovju ter 

pokrajine, videne v marmorju. (Brotchie, 1995)  

 

 

SLIKA 7: Salvador Dali, Narcisova metamorfoza, 1937, olje na platnu, 51,1 x 78,1 cm 

 

Narcisova metamorfoza, delo Salvadorja Dalíja, je najznamenitejše likovno delo z 

motivom Narcisa v slikarstvu 20. stoletja. Slika je razvpita zaradi očitnih 

avtobiografskih podrobnosti, saj jo lahko razumemo kot prispodobo slikarjevega 

osebnega ter umetniškega narcisizma. Slika je bila deležna številnih razlag v 

povezavi s Freudovo psihoanalitično teorijo narcisizma in Dalíjevim paranoično-
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kritičnim slikarskim pristopom. (Internetni vir: http://www.narobe.si/stevilka24/narobe-

24/teme/slika-narcisova-metamorfoza-ali-vztrajnost-narcizma)  

 

 

SLIKA 8: Salvador Dali, Gorsko jezero, 1938, olje na platnu, 73 x 92,1 cm 

 

Začetki nastanka slike Narcisova metamorfoza izhajajo iz ujetega pogovora med 

dvema ribičema, ki ju je Dali poslušal v Port-Lligatu, majhni ribiški vasici v Kataloniji, 

kjer je živel od leta 1930. Ribiča sta se pogovarjala o dementnem prebivalcu vasi. 

Prvi ribič je spraševal, kaj je narobe z gospodom, da stremi v ogledalo ves dan. Drugi 

ribič je odgovoril, da če želi res vedeti, ima on v glavi žarnico. Imeti žarnico v glavi je 

katalonska fraza za psihološko neuravnovešeno osebo. Ta dialog je sprožil v Daliju 

verigo asociacij, ki izhajajo iz karakteristik paranoične misli. Omemba ogledala je 

Dalija spomnila na zgodbo o Narcisu, katalonska fraza o žarnici pa je pri umetniku 

porodila idejo, da bo naslikal rast rože iz glave. Na levi strani slike je podoba Narcisa, 

na desni pa metamorfoza tega motiva. Poleg Narcisove podobe je dodal 

metamorfozo telesa v podobo roke, tako da izgledata podobi skoraj identični, četudi 

to nista. Če povzamemo, umetnik je izumil popolnoma novo ikonografijo za to staro 

zgodbo. Na sliki lahko vidimo v ozadju ponosno stoječega, pozirajočega Narcisa, v 

ospredju pa vidimo Narcisa, kako kleči ob jezeru. Končno uzremo fosilizirano roko, ki 

drži jajce, iz katerega raste roža. Slika govori o pomembnem psihološkem elementu, 

samoljubju ali narcisizmu, lahko pa to razumemo tudi kot ekspresijo cikla življenja. 

(Wilson, 2001) 

http://www.narobe.si/stevilka24/narobe-24/teme/slika-narcisova-metamorfoza-ali-vztrajnost-narcizma
http://www.narobe.si/stevilka24/narobe-24/teme/slika-narcisova-metamorfoza-ali-vztrajnost-narcizma
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Telefon v delu Gorsko jezero se nanaša na klice britanskega predsednika vlade 

Chamberlina, ki jih je namenil Adolfu Hitlerju leta 1938. Dejstvo, da je naslikan 

telefon s prerezano žico, nam namigne, kako so se končali klici Chamberlaina. Dali je 

dejal, da je delo nastalo po nekajkratnih sanjah o tem političnem dogajanju. Slika se 

mu je pokazala kot prerokba, ki bo vrgla senco na Evropo. Slika ima neko 

smrtonosno atmosfero, saj sta edini znak življenja dva polža. Jezero na sliki  je dober 

primer 'paranoične podobe', ki ima več pomenov in sicer je to lahko jezero, riba na 

pladnju ali falus. (Wilson, 2001)  

Breton Daliju sicer očita vrsto izposoj od drugih umetnikov ter ga primerja z njimi. 

Navaja, da sta že dolgo pred Dalijem o asociacijah in metamorfozah v slikarstvu 

govorila tudi Cosimo de Medici ter Leonardo da Vinci. Omenjala sta, da je potrebno 

le poglobljeno opazovati kapljice pljunka ali staro steno, da se očesu pokaže druga 

podoba (asociacija), do česar lahko pride tudi v slikarskem delu. Breton omeni tudi 

slikarja Maxa Ernsta, ki je še pred Dalijem uporabljal postopke frotaža, ki ravno tako 

povečajo razdražljivost duhovnih zmožnosti. (Read, 1969)  

Uporaba Dalijeve paranoično-kritične metode se razlikuje od Bretonovega 

avtomatizma. Za razliko od metode avtomatizma je ta metoda vedno izpeljana 

aktivno, pod nadzorom ter kritiko uma. Dali je izbral metodo paranoje po vzoru iz 

psihologije, oziroma bolje iz psihopatologije ter to uporabljal z namenom spodbujanja 

ustvarjalnih zmožnosti. S podobami, ki so bile dvojnega pomena, lahko tudi trojnega, 

je torej z metamorfozami in iluzijami želel spremeniti običajno dojemanje sveta. 

Obrnjen pomen podob, dvoumnost ter nesmiselne kompozicijske postavitve so bile 

ustvarjene zato, da bi ljudi spodbudil k razmišljanju in opustitvi konvencionalnega 

pogleda na svet. Z metodo paranoje je odkrival lastne strahove. S to metodo lahko 

tudi drugi ljudje o sebi odkrijejo marsikaj, kar se skriva v njihovi podzavesti in tega 

morda še ne vedo. Skrito v podzavesti je odkrival že Sigmund Freud, ko je raziskoval 

histerijo pri ljudeh. Človeka je pustil ležati na kavču, da sproščeno, brez nadzora 

strogega uma izgovarja prve asociacije, ki mu pridejo na misel. S pomočjo 

izgovorjenih in zapisanih asociacij pacienta je ugotavljal vzroke razvoja histerije, ki 

izhaja iz strahov in nerešenih problemov iz preteklosti, skritih v podzavesti.  

Na Dalijevih slikah (tudi na delu Narcisova metamorfoza) večkrat vidimo podobe 

kobilic ali mravelj (mravljišč), ob tem pa je znano, da se je Dali teh žuželk zelo bal. 
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Žuželke so bile podobe skritih strahov, podobe paranoje. Za Dalija je bila resničnost, 

ki izhaja iz strahov, podzavesti, paranoje in delirija, bolj resnična od racionalne 

realnosti, saj je omogočala sistematično pridobivanje asociacij iz človekove duše, iz 

skritega subjektivnega in iracionalnega. S pomočjo te metode, je umetnik namreč 

razkril tudi svoje osebne obsesije, strahove in fantazije, odkrival je torej svoje 

'slabosti'. Zunanja realnost nam ne pove veliko o notranjosti duše, zato je Dalijeva 

metoda še kako pomembna za razumevanje le-te. Njegovo slikarsko delo Gorsko 

jezero in na primer njegovo še bolj znano delo Vztrajnost spomina, sta lep primer 

prikaza paranoje in strahov, ki jih ima umetnik. Sanjana podoba jezera na že 

omenjeni sliki Gorsko jezero je lahko razumljena dvoumno, zaradi podobe falusa, ki 

je odsev Dalijevega strahu pred spolnostjo. Po njegovih avtobiografskih podatkih je 

resnično gojil nek odpor do spolnosti. Delo Vztrajnost spomina prikazuje stopljene 

ure ter podobno stopljen, brezobličen umetnikov avtoportret. Iz nje razumemo, da gre 

za strah pred iztekanjem življenja, ki ga imamo. Slika govori o neizogibnem 

minevanju časa.  

 

 

SLIKA 9: Salvador Dali, Vztrajnost spomina, 1931, olje na platnu, 24,1 x 33 cm 

 

Daliju so se ob lastnih strahovih torej porajale asociacije, podobne kot jih doživljajo 

pravi paranoiki. Nekoč je izrekel, da je edina razlika med norcem in njim ta, da on ni 

nor. Umetnik je s tem obrazložil, da je zavestno izbral psihologijo kot pripomoček za 

navdih ter tako razvil paranoično-kritično metodo kot spodbudo svoje ustvarjalnosti.  
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5   NADREALISTIČNE LIKOVNE TEHNIKE 

 

5.1   Dimljenka (fr. fumage) 

Wolfgang Paalen je bil rojen v bližini Dunaja leta 1905 in je odraščal v dobro situirani 

družini. Pri svojih šestnajstih letih se je, medtem ko je hodil na občasne vaje k 

Berlinskemu secesionistu Leu von Koenigu, odločil, da želi postati slikar. Po študiju in 

potovanju s Hansom Hoffmanom in Fernandom Légerjem po Franciji, se je leta 1929 

ustalil v Parizu. Nekaj časa je slikal v zelo abstraktnem slogu, vendar se je potem leta 

1936 v Parizu pridružil Bretonovi skupini nadrealistov. Ko so se nadrealisti ukvarjali z 

novimi pristopi k preoblikovanju in prenosu avtomatičnega pisanja tudi v slikarstvo in 

risbo, je Wolfgang Paalen izumil dimljenko. Tehnika dimljenke je omogočala 

obširnejše izdelovanje raznolikih vzorcev na slikah in sicer s pomočjo dima ali saj, ki 

ju je za seboj puščal plamen sveče. Med letoma 1936 in 1937 je umetnik s to tehniko 

ustvaril serijo abstraktnih slik, nato pa je oblike na teh slikah preslikal z oljnimi 

barvami ter s tem pristopom postal mednarodno priznan umetnik. Slike s tehniko 

fumage so bile razstavljene na mnogih razstavah, od Pariza, Londona do New Yorka. 

Pallen je pustil za seboj pomemben doprinos in vpliv na kasnejši razvoj abstraktnega 

ekspresionizma v Ameriki. (Internetni vir: http://www.paalen-archiv.com/ en/ biografie/ 

wolfgang-paalen-01a.php) 

Dela Wolfganga Paalena so bila odkrita na drugi Pariški razstavi. Paalen je bil 'otrok 

abstrakcije', kasneje je njegov način slikanja prešel v figurativno slikanje. Izum 

dimljenke, kjer z ognjem sveče pregrevamo barvo slike, je omogočal, da je vtis na 

umetniškem delu postal presenetljivo dinamičen. (Durozoi, 2004)  

Dela Paalena vsebujejo zelo abstraktne drobljene oblike, ki spominjajo na slikarstvo 

nadrealistov Andréa Massona in Yvesa Tanguya. Oblike Paalenovih slikarskih del 

nakazujejo svobodo, ki so jo nadrealisti tako zelo zagovarjali in zastopali. Sama 

tehnika avtomatizma ga je navdihnila pri lastnem eksperimentiranju in izumu 

dimljenke. Na njegovih slikah lahko hitro razberemo abstrakcijo, h kateri se je 

nagibal, saj je ustvarjal po letu 1930, v času, ko se je nadrealizem precej preobrazil 

in se je mnogo nadrealistov zaradi preteče 2. svetovne vojne iz želje po večji varnosti 

že izselilo v Ameriko. Ta abstrakcija je nekaj popolnoma drugega kot natančno 

veristično slikarstvo Renéja Magritta ali Salvadorja Dalija ter nakazuje tendence 

http://www.paalen-archiv.com/%20en/%20biografie/%20wolfgang-paalen-01a.php
http://www.paalen-archiv.com/%20en/%20biografie/%20wolfgang-paalen-01a.php
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nadaljnjega razvoja umetnosti k abstraktnemu ekspresionizmu, ki se je začel po 

pojenjanju nadrealizma ter s prihodom Pollocka.  

 

 

SLIKA 10: Wolfgang Paalen, Sončeve pege, 1937, 

 olje in dimljenka na platnu,  129,5 x 99 cm  

 
5.2   Frotaž (fr. frottage) 

Malo verjetno je, da je Maxa Ernsta poznastnvo s slikarjema Joanom Mirojem ter 

Andreem Massonom odvedlo stran od njegovega začetnega slikarskega sloga v 

smer avtomatizma. Max Ernst je razvil svojo novo osebno umetniško tehniko, 

imenovano frotaž. Tehnika je sestavljena iz postopka, kjer drgnemo konico svinčnika 

ali drugega pripomočka ob teksturne površine in rezultat so vzorci, ki spodbudijo 

proces zaznavanja prostih asociacij. (Wilson, 2001) 

Pri tehniki frotaž je list papirja razprostrt na naravnem ali umetno ustvarjenem 

materialu, ki vsebuje reliefno površino ali teksturo. Na papir se običajno drgne z 

risarskimi materiali kot so kreda, oglje ali mehki svinčnik. Z združevanjem različnih 

tekstur na delu, izdelanem v tehniki frotaža, so ustvarjeni posebni učinki znotraj risbe. 
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Vzorci ali podobe se nato lahko pobarvajo ali združujejo z različnimi novimi materiali 

v kolaž. (Brotchie, 1995)  

 

 

SLIKA 11: Max Ernst, Gozd in labod, 1927, olje na platnu, 100 x 82 cm 

 
Ernsta so navdihnili spisi z naslovom Razprave o slikarstvu umetnika Leonarda da 

Vincija. Tu Leonardo piše o 'packah na zidu, ostankih pepela na ognjišču in o 

oblakih', v katerih dober umetnik lahko vidi asociacije o pokrajinah, bitkah, demone in 

ostale fantazijske podobe, ki ustvarjalcu služijo le kot navdih. Ernst v svojem 

avtobiografskem delu z naslovom Preko slike pove, kako je leta 1925 dobil obsesijo z 

vizualno predstavo, ki ga je vodila k odkritju načina, kako se lahko da Vincijeve 

lekcije prenesejo v prakso. Nekega dne se je znašel ob morju v Britaniji, kjer se je 

obnemel ustavil, obsedeno stremeč v tla, kjer je videl tisoče različnih podob. Odločil 

se je, da bo raziskal simbolizem tega svojega obsesivnega strmenja. Pri svojih 

halucinogenih videnjih si je pomagal s serijo risb, ki jih je narisal tako, da je list 

postavil na tla in nanj drgnil z mehkim svinčnikom. Nastalo je eno od del z naslovom 

Begunec, ki spominja na čudne sanje o gozdovih, pticah, pošastih in ribah. Kot 

avtomatične podobe Mirója in Massona izgledajo te podobe tako, kot da bi prišle iz 

globine podzavesti, v kateri ljudje nosimo naše zavedanje o starodavnem primarnem 

nastanku življenja na zemlji. Po odkritju frotaža so podobe gozdov in sonca postale 

pomemben element v Ernstovih slikah. Ernst je tako začel preurejati tehniko frotaža v 
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slikanje z oljem. Primer kombiniranja frotaža z oljem je slika Gozd in labod, kjer je 

Ernst nanašal dva ali več različno obarvanih površin na osnovo, nato pa je položil 

platno na teksturno površino ter strgal čezenj. (Wilson, 2001)  

 

 

SLIKA 12: Max Ernst, Ubežnik, 1925, črn svinčen svinčnik, 26,5 x 42,8 cm 

  

5.3   Dekalkomanija (fr. decalcomanie)  

Dela večine nadrealistov so najbolje okarakterizirana z izumi novih avtomatičnih 

tehnik, ki so začele nastajati z avtomatično risbo, igro 'exquisite corpse' in frotažem. 

Oscar Dominguez je prvi preizkušal tehniko dekalkomanije. Z razporeditvijo gvaša 

na listu papirja, ki ga je nato prekril z drugim papirjem in po pritisku z roko čez sprijet 

papir vrhnji list potegnil dol, je dobil učinke podob, ki sugerirajo asociacije eksotičnih 

rož, mineralov, morskih gobastih alg, torej asociacije pravih sanjskih podob. Tehniko, 

ki je omogočala takšne fantazijske rešitve, so kmalu prevzeli tudi drugi nadrealistični 

slikarji in ker zanjo ne potrebujete velikih tehničnih sposobnosti, je bila kmalu 

prevzeta tudi s strani pesnikov. Dominguez ter umetnik in pisatelj biografij 

francoskega nadrealizma Marcel Jean sta začela eksperimentirati tudi z uporabo 

šablon v kombinaciji s tehniko dekalkomanije, vendar pa je šele Max Ernst z 

združitvijo te tehnike z oljnim slikarstvom v delu Evropa po dežju dosegel poetsko 

razsežnost umetnosti. (Rubin, 1977)  

Postopek pri dekalkomaniji zahteva najprej razporeditev gvaša, črnila ali oljne barve 

na slikovno površino, potem razredčenje nanosa ter čez to postavitev katerekoli 

nevpojne površine (npr. stekla). Sledi pritisk na nanos barve in na koncu odmik lista. 
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Dekalkomanija je v sorodu s postopki ali igrami nadrealistov, kot je npr. Rohrschach 

test, ki so ga uporabljali psihologi. Pri tem testu je list z neosušenim črnilom deljen na 

pol, da bi z odtisom ustvarili grobo simetrično podobo. (Brotchie, 1995) 

 

 

SLIKA 13: Hermann Rorschach, Slika 10, 1921 

 

Salonska igra, podobna dekalkomaniji, je igra z nazivom 'duhovi mojih prijateljev', 

kjer se list s še neosušenimi podpisi udeležencev igre prepogne na pol. Končna 

podoba se bere kot interpretacija pisave oz. posameznih podpisov. Na 

dekalkomanijo spominja tudi 'ecremage', umetniški način marmoriranja, kjer 

potopimo sliko v naoljeno tekočino, mešano z redčenim pigmentom, ki je topen v 

vodi. Površino papirja torej položimo na obarvano naoljeno tekočino, nato se na papir 

odtisne barvni sloj tekočine. (Brotchie, 1995)  

Pred drugo svetovno vojno, do leta 1939, je bila Evropa ponovno v političnem in 

socialnem prevratu. V tem letu je bil Max Ernst v  Franciji dvakrat interniran - prvič 

pod obtožbo 'sovražnika', nato med nemško okupacijo Francije kot 'nezaželjena 

oseba'. Med zadnjo internacijo sta Ernst ter umetnik Hans Bellmer skupaj pričela 

eksperimentirati z metodo dekalkomanije, ki jo je štiri leta prej začel uporabljati 

Dominguez. Ernst je po teh eksperimentih nadaljeval z uporabo te metode kot 

osnovne izhodiščne točke. (Pritzker, 1975)  
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SLIKA 14: Oscar Dominguez,  Dekalkomanija, 

 1936-37, gvaš na papirju, 15,4 x 21,9 cm 

 

Ernst je prav med vojno, ko je bival v Ameriki, izdelal nekaj vidnejših del. Eno izmed 

del, izdelanih tam, je bila tudi slika Evropa po dežju, slikana v tehniki dekalkomanije. 

Slika predstavlja spomine na Evropo. S tehniko je umetnik ustvaril iluzije mineralov, 

organskega razkrajanja ter pošasti, skritih v pokrajini, in vse to nadgradil z doslikavo 

s čopičem. (Rubin, 1977)  

 

SLIKA 15: Max Ernst, Evropa po dežju, 1940-1942, olje na platnu, 54 x 146 cm 

 

5.4     Kolaž (fr. collage) 

Kolaž je tehnika oz. postopek nanašanja različnih večbarvnih materialov (les, tekstil, 

časopisni izrezki, fotografije,...) na neko površino, kar oblikuje vizualno ter vsebinsko 

celoto kompozicije... Znano je, da so avtorji prvih kolažov iz leta 1912 slikarji kubisti 

kot sta Pablo Picasso in Georges Braque. Ni nepomemben podatek, da se je Braque 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=1579
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sprva slikarsko izobraževal v delavnici za dekoracije, saj od tod izhaja njegova nova 

tehnika ter izvirnost. Kolaž je predstavljal novo umetniško realnost, nasprotno 

tradicionalnemu iluzionističnemu slikarstvu. Šele kasneje so se začeli posluževati te 

tehnike dadaisti in nadrealisti, iščoč v njej možnost slučajnih vzorcev, nepričakovanih 

izrazov absurda in podzavesti. Nadrealisti so izdelovali veliko kolažev, sestavljenih iz 

izrezkov fotografij, t. i. fotomontaže. Uporaba industrijsko izdelanih predmetov in 

materialov v umetniški kompoziciji se kmalu prične uporabljati tudi v kiparstvu. 

Tehnika ima za zasnovo lepljenje. Izbor primernega lepila je prvim kolažistom 

predstavljal precejšen tehnični problem. Tradicionalna lepila so bila krhka in 

neelastična, z uporabo teh se je material pogosto odlepil, če lepilo ni bilo 

enakomerno nanešeno. Zato se je za kolaž tehniko najpogosteje uporabljalo 

hidrofilno lepilo rastlinskega porekla, sestavljeno iz škroba in dekstrina (lepilo iz 

krompirja). V sodobnosti najdemo na tržišču različne vrste lepil, ki se ob sušenju ne 

raztezajo več. (Kraigher-Hozo, 1991) 

Max Ernst je s spajanjem delov najdenih fotografij izumil to metodo. Z uporabo 

podob, ki so imele medsebojno podoben videz (op. v osnovi gravure ilustracij iz 

romanov, revij, tehničnih ali komercialnih publikacij), je bil sposoben ustvariti nove 

iluzionistične slike, ki so bile nenavadne, sanjave, ironične ali groteskne. (Brotchie, 

1995)  

Max Ernst je bil pod velikim vtisom Duchampovih readymadeov in komičnih 

mehaničnih risb Francisa Picabie, nato pa so ga močno prevzeli 'mehanični katalogi'. 

V znanstvenih in skrajno racionalnih katalogih je Ernst iznenada zaznal elemente 

figuralike, tako oddaljene, da je absurdnost sprožila nenadne intenzivne vizije v njem 

in vzbudila halucinogene protislovne simbole. Ti protislovni znaki postanejo glavni 

elementi umetniškega kolaža. Ernst je pričel izrezovati delčke risbe ter prerazporejati 

risbo v nesorazmerne ali tesnobne kompozicije. Njegovi kolaži niso bili tipa kopiraj – 

prilepi, kot so ga imeli kubisti, saj se v osnovi ni zanimal za plastičnost podob, temveč 

za to, kako podoba spodbudi oz. motivira neznan, notranji svet duše. Ti kolaži prisilijo 

zunanji svet, da se sooči s skrito realnostjo nezavednega, ko ustvarijo različne 

asociacije z oblikami iz sanj ali nezavednega tako, kot je to razlagal že Freud. 

Umetnik je pripravil  gledalca, da razširi svoje obzorje vedenja, preseže racionalni in 

logični budni svet s svetom fantazije ter sanj. S prerazporeditvijo tradicionalnih shem, 

umestitvijo podob v nov, nenavaden kontekst, umetnik prisili gledalce, da ponovno 
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definirajo svojo vsakdanjo realnost. Ernst je trdil, da je kolaž kot snidenje dveh 

oddaljenih realnosti na letalu, ki je tuje obema. Želel je torej vizualno uskladiti dva 

oddaljena pola našega obstoja in ju združiti v novo realnost. (Pritzker, 1975)  

 

      

  SLIKA 16: Max Ernst, Jahtanje, 1929, gravura                     SLIKA 17:   Giorgio de Chirico,  

   in kolaž, 8 x 11 cm                                                                Ljubeznska pesem, 1914,   

                                                                                                 olje na platnu, 73 x 59,1 cm 

 

Umetnik, ki je bil navdih Maxu Ernstu, je bil tudi Giorgio de Chirico. Bistvo 

metafizičnega dela de Chirica, predhodnika nadrealistov, je kompozicija, ki je kot pri 

avtomatični pisavi osnovana na prostih asociacijah brez nadzora logike ali brez vpliva 

pojavnosti zunanjega sveta. Podobe so tako rekoč sestavljene na sliki sami. Max 

Ernst je uvidel, da bi namesto truda z natančnim slikanjem vsakega elementa (npr. 

artičoke, kot je slikal de Chirico), raje uporabil readymade podobe iz revij in podobnih 

virov. Prednost tega načina izdelave kolaža je ta, da so podobe lahko prerazporejene 

popolnoma svobodno, vse do ustvarjenja končne kompozicije. Ernst je nadrealistični 

kolaž izumil leta 1920. Trdil je, da je kolaž koriščenje naključnih srečanj dveh ali več 

nezdružljivih realnosti na površini. Možno je, da je imel ob teh besedah v mislih 

Comte de Lautréamontevo prispodobo, ki govori o tem, da gre pri tovrstni umetnosti 

za srečanje šivalnega stroja z dežnikom na secirni mizi. Opisal je, kako se je domislil 

možnosti uporabe kolaža okoli leta 1920, ko je listal po nekem katalogu - tam je 

našel ilustracije zbrane skupaj in tako pomensko nepovezane, da je absurdnost te 

zbirke vzbudila v njem halucinacije o nasprotno pomenskih si podobah, dvojnih, 

trojnih... Vse, kar je bilo še potrebno narediti, je bilo to, da je dodal tem stranem 

kataloga nekaj doslikave ali risbe, da bi preoblikoval ta prej nič drugega kot banalni 
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oglas v osebno dramo njegovih najbolj skritih želja. To je najbolj slikovit prikaz, kako 

lahko absurdna kombinatorika podob stimulira nezavedno v človeku. Med najboljšimi 

zgodnjimi Ernstovimi kolaži je bilo delo z naslovom Tu vse lebdi, ki je skupek 

nenavadno spreobrnjene 'normalnosti' in brilijantne domišljije, s katero je umetnik 

preoblikoval gravuro bolhe v čolniček. (Wilson, 2001)  

 

 

SLIKA 18: Max Ernst, Tu vse lebdi, 1920, lepljene fotogravure in svinčnik, 16,5 x 21 cm 

 

5.5     Fotomontaža (fr. photomontage) 

Že v času dade so Berlinski dadaisti izumili postopek fotomontaže, ki je v bistvu foto 

kolaž, saj slike niso zares montirane v temnici. Večina fotomontaž ni sestavljena v 

celoti le iz delov fotografij, je pa znan tak primer fotomontaže z naslovom Metropolis, 

ki jo je izdelal umetnik Paul Citroen. Večina Berlinskih fotomontaž je takrat vsebovala 

material iz različnih virov, kot so bili časopisi, revije in tako je na primer delo Raoula 

Hausmanna z naslovom Tatlin doma. Čeprav je nadrealist Ernst neodvisno izumil 

svojo verzijo podobne tehnike, je bil Raoul Hausman prvi Berlinčan, ki je prišel na 

dan s fotomontažo. (Rubin, 1977)  

To je bil čas, ko so umetniki iskali nove ideje ter materiale za slike. Takrat sta 

umetnika Raoul Hausmann ter Hannah Hoch dopustovala ob Baltskem morju. Soba, 

v kateri sta bila nastanjena, je imela na steni portrete vojakov, čez katere je neka 

oseba nalepila neke druge fotografije. Hausman je opisal ta dogodek in rekel, da je 

bilo ob pogledu na portrete tako, kot bi ga zadela strela iz jasnega neba. Pred seboj 

si je takoj predstavljal slike, izdelane le iz izrezkov fotografij. Ko se je v septembru 
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vrnil v Berlin, se je lotil realizacije te nove vizije in je sliko izdelal z uporabo fotografij 

iz tiska ter kinematografov. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/wiki/ Raoul_ 

Hausmann) 

 

    

SLIKA 19: Paul Citroen, Metropola, 1923,                 SLIKA 20: Raoul Hausmann, Tatlin doma,  

printi in kartice,  76 x 58 cm                                       1920, kolaž fotografij, fotomontaža,  

                                                                                   41 x 28 cm 

 

Dadaistično fotomontažo lahko primerjamo z nadrealistično sliko. Fotomontaža je 

inovacija Berlinske dade, vendar je treba znati ločiti Berlinske dadaistične 

fotomontaže od Ernstovih fotokolažov. Ernst se ni skliceval na socialne reference, saj 

so njegova dela izražala notranje miselne sisteme. Ernst se je zanimal predvsem za 

psihični svet v sami 'materialnosti'. Za razliko od njegove je bila Berlinska 

fotomontaža predvsem politično usmerjena in je večinoma vsebovala izrezke iz 

časopisov, ki so izražali 'reze' v socialno realnost. (Internetni vir: http:// 

books.google.si/books?id=at40i6hKDKAC&printsec=frontcover 

&hl=sl#v=onepage&q&f=false) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20Raoul_%20Hausmann
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Raoul_%20Hausmann
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SLIKA 21: Herbert Bayer, V iskanju preteklega                SLIKA 22: Max Ernst, Čas pubertete, 

časa, 1959, 27,94 x 35,56 cm                                           1921, gvaš na fotografiji, 24,5 x 16,5 cm 

                                                                                

Čas pubertete je Ernstova fotomontaža. Plejade, ki so sestavni del naslova, so znane 

iz grške mitologije kot hčere boga Atlasa. Sicer pa slika prikazuje eroticizem, drugi 

način, ki omogoča vpogled v nezavedno. Slika je fotomontaža mlade ženske brez 

obraza, lebdeče  v modrem prostoru, ki spominja na nebo. Eden od napisov spodaj 

pravi, da gravitacija od valovanja še ne obstaja. Sam naslov dela, poezija pod sliko in 

dejstvo, da ženska lebdi v prostoru, namesto da bi stala na tleh, nas opomni, da 

umetnik vidi obdobje pubertete kot nekakšno brezskrbno in breztežno svobodo. 

(Internetni vir: http://artblart.com/tag/max-ernst-approaching-puberty/) 

Če si sliko ogledamo podrobneje, vidimo, da vsebuje precej simbolike iz 

nezavednega po Freudu. Izgubo obraza bi lahko razumeli kot izgubo zdravega 

razuma, ki doleti marsikaterega mladostnika v času spolnega dozorevanja. Roka 

ženske prebada rjavo kroglo, ki spominja na žensko jajčece, ki je pomemben 

element razvoja. Freud je raziskal in zapisal tudi veliko o nezavednih simbolih 

seksualnih želja in ta slika je dober primer prikrite freudovske simbolike. Slikar je s 

pomočjo fotomontaže enostavno prikazal zametke nezavednih želja. 

 

 

http://artblart.com/tag/max-ernst-approaching-puberty/
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5.6     Aerografija (angl. aerography) 

 

   

SLIKA 23: Aerografija                                                            SLIKA 24: Pero za retušo 

 

Ideja o brizganju mešanice zraka in pigmenta je pravzaprav stara že 35.000 let, saj je 

človek starega veka po naključju v svoji jami izumil brizganje barvila skozi votlino 

nožne kosti ujete divjadi. Danes likovniki uporabljajo vrsto različnih pripomočkov za 

doseganje učinka razpršene barve. Moderna postane uporaba peresa za retušo, ki je 

zelo natančen pripomoček za doseganje čiste linije in nežnega stopnjevanja tonov ob 

slikanju. Prvo pero za retušo je patentiral umetnik Charles Burdick v letu 1893. Pero 

za retušo je izdelano v obliki nalivnega peresa, le da mu je dodana tuba s cevko, 

priključena na aparat s stisnjenim zrakom. Vsa peresa za retušo delujejo na isti 

način, obstaja pa več različnih variant le-teh, ki so prilagojene za različne načine 

slikanja. Največ se uporablja pero za retušo z malo brizgalko in rezervoarjem, ki se 

ga lahko menja (za večbarvno slikanje). (Kraigher-Hozo, 1991) 

Metoda aerografije je bila prvič uporabljena v Vikotrijanski dobi in sicer za dekoracijo 

strešnikov in stavbnih sten. V nadrealizmu pa prične tehniko uporabljati fotograf Man 

Ray. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/ wiki/Aerography_(arts)) 

http://en.wikipedia.org/%20wiki/Aerography_(arts))
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SLIKA 25: Man Ray, Akti, 1919, aerografija, 22,3 x 27,3 cm 

 

Raziskujoč nove tehnike je Man Ray začel  nanašati barvo s peresom za retušo. 

Želel je odkriti tehniko slikanja, ki bi bila primerljiva s fotografijo. Tehnika je omogočila 

Man Rayu opustitev dvodimenzionalne umetnosti. Ob uporabi spreja z vsebnostjo 

črnila je Man Ray nanašal barvo na podoben način, kot pada svetloba na fotografski 

negativ, še preden pade na ves svetlobno občutljiv papir. Barve, ki jih je uporabljal, 

so bile monokromatske, primerljive s črno belimi fotografijami. Umetnikova 

aerografija je bila tako generična, da so v primeru, če je kdo izdelal podobno 

umetnino, le-to pripisali Man Rayevemu slogu. Slike so bile pogosto v obliki tonde, 

predvsem portreti, podobno kot pri fotografiji. Kot mnogo analitično kubističnih slik, je 

tudi nadrealistično delo z naslovom Aerograf monokromatsko, ovalne oblike in 

slikano v sepia tonu. Čeprav deluje podoba zelo abstraktno, vidimo, da je centralna 

vertikalna oblika pravzaprav skulptura, obdana s sprejem svetlega pigmenta (delo 

Mana Raya iz leta 1918 z naslovom Sama II). Z obdelavo kotov s peresom za retušo 

je umetnik uspel ustvariti abstraktno podobo, ki spominja na kubistične slike. 

Subtilne tonske gradacije so možne predvsem z uporabo airbrusha in so tudi zelo 

uporaben pripomoček za komercialne ilustratorje, od katerih se je vedno pričakovalo, 

da izdelujejo fotografije objektov z odbojno svetlobo ter nežnim, zglajenim, 

industrijsko proizvedenim kovinskim videzom. Jasno je predvsem to, da je želel 

umetnik razvijati ter uporabljati aerografijo predvsem zato, da bi raziskal novo 

tehniko, ki se razlikuje od tehnike tradicionalnih slik. Kljub vsemu pa je prejel precej 

kritik ob svoji tretji razstavi v Daniel Gallery leta 1919. Kritiki so ga obtoževali, da je 
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vulgariziral umetnost zaradi njegove nesramne in očitne rabe mehaničnih in 

komercialnih tehnik. Man Rayeva predanost novemu izumu pa je bila tako močna, da 

ga kljub kritikam ni odvrnila od zvestobe airbrush tehniki in vrnitvi nazaj k bolj 

konvencionalnemu slogu. Le en sam kritik pa je pohvalil tehniko, ki da tako lepo 

ustvarja abstrakcijo, z besedami, da je v rokah Mana Raya prezrto pero za retušo 

ustvarilo lepoto. (Internetni vir: http://www.tfaoi.com/aa/4aa/4aa142.htm) 

 

 

SLIKA 26: Man Ray, Aerograf, 1919, pero za retušo in  

vodene barve, 74 x 58 cm  

 

5.7     Bulletism (angl.) 

Bulletism tehniko je izumil slikar Salvador Dali. Za novo tehniko je dobil navdih pri 

Leonardu da Vinciju, ki je pisal o tem, da kot lahko vsakdo sliši določen ton v zvoku, 

lahko tudi kdorkoli zazna željeno obliko, ki nastane v odtisu odvržene obarvane gobe 

ob zid. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/ wiki/Bulletism) 

 

 

http://www.tfaoi.com/aa/4aa/4aa142.htm
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Bulletism
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SLIKA 27: Ed Sullivan in Salvador Dali ob sliki  

z motivom križanja, naslikanem s 'pištolo' 

 

 

SLIKA 28: Georges Mathieu, Performans, objava revije iz 1950. let 

 

Dali je zavračal abstrakcijo vse od leta 1930, prav tako je zavračal umetnost 

Jacksona Pollocka. Vseeno pa je občudoval nekaj abstraktnih del Willema de 

Kooninga ter Georgesa Mathieua. Mathieu je bil performans umetnik, ki je zelo 

ekspresivno 'napadal' svoja platna ob slikanju. Pravzaprav je bil on  tisti, ki je dal 

Daliju 'pištolo', s katero je ta v prihodnje razvil svojo tehniko bulletism. Dali se je kot 

večni iskalec novih idej, navkljub svojim nasprotovanjem abstraktni umetnosti, podal 

v slikanje z novo abstraktno tehniko bulletism. Ta je spodbudila abstraktno v sami 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=willem%20de%20kooning&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWillem_de_Kooning&ei=UclvUd-nIszDswaq5YDwCg&usg=AFQjCNE1PHsn7EIHkY2M-yCiUnjhTFRPcQ&bvm=bv.45368065,d.Yms
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=willem%20de%20kooning&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWillem_de_Kooning&ei=UclvUd-nIszDswaq5YDwCg&usg=AFQjCNE1PHsn7EIHkY2M-yCiUnjhTFRPcQ&bvm=bv.45368065,d.Yms
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Dalijevi umetnosti. Ob slikanju je pričel uporabljati razpršilce, saj je bil tovrsten hitrejši 

način slikanja zelo v skladu z avtomatizmom in s spodbujanjem  podzavestnega 

mišljenja. (Internetnivir:http://books.google.si/books?id=K0H3fYErskYC&pg=PA114& 

lpg=PA114&dq=salvador+dali+bulletism&source=bl&ots=irS0xK6d9&sig=5Be 

_hwzPEW19vSpH5ykraJ_ew&hl=sl&sa=X&ei=PahvUafCGI3VsgbDx4HYCA&ved=0

CDgQ6AEwAzgK#v=onepage&q=salvador%20dali%20bulletism&f=false) 

 

   

SLIKA 29: Salvador Dali, Don Kihot,                       SLIKA 30: Salvador Dali,  Ojdip in Sfinga, 

1983, litografija, 55,9 x 36,6 cm                              1960-1965, jedkanica, 76,2 x 57,15 cm 

 

Dalijeve ilustracije z novo tehniko so bogate v barvi in vsebini, nekatere vsebujejo 

krščansko tematiko iz Biblije, druge izhajajo iz klasične mitologije. Na slikah zaznamo 

spontanost in avtomatizem, kar je omogočila na novo nastala tehnika. Ob ustvarjanju 

je začel uporabljati 'arquebus', tip antične pištole, ki je bila polnjena s kapsulami 

črnila. Te so bile potem izstreljene na bele rjuhe ali papir. Podoba vzorcev, narejenih 

s to tehniko, je bila na koncu dopolnjena z ilustracijo. (Internetni vir: http:// 

www.williambennettgallery.com/artists/dali/portfolios/ biblia2.php) 

 

http://books.google.si/books?id=K0H3fYErskYC&pg=PA114&%20lpg=PA114&dq=salvador+dali+bulletism&source=bl&ots=irS0xK6d9&sig=5Be%20_hwzPEW19vSpH5ykraJ_ew&hl=sl&sa=X&ei=PahvUafCGI3VsgbDx4HYCA&ved=0CDgQ6AEwAzgK#v=onepage&q=salvador%20dali%20bulletism&f=false
http://books.google.si/books?id=K0H3fYErskYC&pg=PA114&%20lpg=PA114&dq=salvador+dali+bulletism&source=bl&ots=irS0xK6d9&sig=5Be%20_hwzPEW19vSpH5ykraJ_ew&hl=sl&sa=X&ei=PahvUafCGI3VsgbDx4HYCA&ved=0CDgQ6AEwAzgK#v=onepage&q=salvador%20dali%20bulletism&f=false
http://books.google.si/books?id=K0H3fYErskYC&pg=PA114&%20lpg=PA114&dq=salvador+dali+bulletism&source=bl&ots=irS0xK6d9&sig=5Be%20_hwzPEW19vSpH5ykraJ_ew&hl=sl&sa=X&ei=PahvUafCGI3VsgbDx4HYCA&ved=0CDgQ6AEwAzgK#v=onepage&q=salvador%20dali%20bulletism&f=false
http://books.google.si/books?id=K0H3fYErskYC&pg=PA114&%20lpg=PA114&dq=salvador+dali+bulletism&source=bl&ots=irS0xK6d9&sig=5Be%20_hwzPEW19vSpH5ykraJ_ew&hl=sl&sa=X&ei=PahvUafCGI3VsgbDx4HYCA&ved=0CDgQ6AEwAzgK#v=onepage&q=salvador%20dali%20bulletism&f=false
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Dali naj bi bulletism tehniko prvič uporabil pri litografskem delu z naslovom Don Kihot 

s streljanjem iz starinske muškete na velik kamen, namenjen  za litografijo. (Internetni 

vir: http://www.daliberlin.de/en/die-ausstellung) 

 

5.8     Kaligram (fr. calligramme) 

Kaligram je tekst ali pesem, kjer so besede in črke oblikovane oz. postavljene na list 

v takšni podobi, ki je kar najbolj v povezavi s subjektom v pesmi. (Internetni vir: http:// 

en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques# Calligra mme) 

 

    

SLIKA 31: Guillaume Apollinaire,                          SLIKA 32: Max Ernst, Kdo je ta zelo bolni  

Kravata in predstave, 1917                                   človek, 1923, olje na platnu, 64,6 x 50 cm 

 

Francoski poet Guillaume Apollinaire je odkril likovno tehniko kaligram. Navdih za 

tehniko je dobil od znanilcev nove dobe, kina in fonografa... Želel je, da bi poezija in 

pisava sugerirali podobe v gibanju. Kaligram je poimenoval po eksperimentalni 

poeziji, ki nadaljuje tradicijo poezije prostega verza (poezija, ki sledi ritmu). Gre za 

kombinacijo besed kaligram (ang. calligram) in fonograf (ang. phonograph). Kaligram 

je torej likovna tehnika, ki dopolnjuje eksperimentalno poezijo. Poezija je oblikovana 

http://www.daliberlin.de/en/die-ausstellung
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kot niz podob, ki demonstrirajo gibanje besed skozi čas in prostor. (Internetni vir: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Calligrammes) 

Ta preokupacija z uporabo besed skupaj s podobami je bila naraven dogodek med 

''poet-slikarji'' dadaizma in nadrealizma, kar je pripeljalo do veliko novih kombinacij. 

Uporaba tipografije v umetnosti niti ni bila tako nova, če se spomnimo na iluminacije 

srednjega veka ali pa na čas nastanka kubizma. Dadaisti so šli precej dlje od 

kubistov, saj so začeli skladenjsko združevati slike s črkami in širili tekst v poezijo. 

Nadrealistično obdobje se je začelo v letu 1924 z iluzionističnim slikarskim delom oz. 

kaligramom z naslovom Kdo je ta zelo bolni človek avtorja Maxa Ernsta, kjer gre za 

tridimenzionalno projekcijo zapisov pesnika Guillaumea Apollinaira z naslovom 

Kaligrami. Na sliki besede segajo v in izven perspektivnega prostora in s tem včasih 

kreirajo arhitekturo iz črk. Črke so na Ernstovi sliki postavljene v oblike, na katere se 

simbolno nanašajo, kot je na primer francoska beseda 'grand amoureux' (velika 

ljubimca) okoli objemajočih rok ljubimcev na sliki. (Rubin, 1977) 

 

5.9     Kubomanija (angl. cubomania) 

Kubomanija je tehnika izdelave kolaža, pri kateri je fotografija razrezana v kvadratne 

dele, ti izrezki pa so ponovno sestavljeni v novo podobo. Tehniko je izumil romunski 

nadrealist Gherasim Luca. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Cubomania) 

Poet, umetnik in izumitelj kolaža, poimenovanega kubomanija, Gherasim Luca, je 

zaslužen tudi za nastanek nove avantgardne periodične literature v Romuniji. Pred 

vojno je živel v Parizu, med vojno pa se je vrnil nazaj v Bukarešto, kjer je leta 1944 

ustvaril romunsko nadrealistično skupino, z znanimi imeni, kot so Dolfi Trost, Gellu 

Naum, Paul Paun... (Durozoi, 2004)  

Vzporedno s 'plastično' (perspektivično) umetnostjo je na dan prišla ideja, da je 

potrebno prenoviti klasične metode ustvarjanja s spodbujanjem razvoja 'neplastične' 

nadrealistične slike. Zahvaljujoč rabi 'neplastičnih, neumetniških' postopkov, kot so 

na primer barvne grafike in uporaba kubomanije, se je razvil avtomatizem do 

absurdnih meja. Vsaka metoda, pa naj bo navdihnjena s pomočjo mehaničnih 

naprav, kot so pantograf ali pa stroj za enakomerno rezanje papirja, je lahko 

uporabljena v tehniki kubomanije, ki poveča subjektove zmožnosti zaznavanja. 

(Durozoi, 2004)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Calligrammes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gherasim_Luca
http://en.wikipedia.org/wiki/Cubomania
http://en.wikipedia.org/wiki/Gherasim_Luca
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SLIKA 33: Gherasim Luca, Indochina, 1960, kubomanija, 

kolaž in časopisni papir na leseni podlagi, 35,1 x 30,1 cm 

 

5.10   Éclaboussure (fr.) 

Éclaboussure je nadrealistična slikarska tehnika, kjer so oljne ali akvarelne barve 

nanešene na površino, nato pa jih umetnik polije z vodo ali terpentinom, da se 

zmešajo med seboj in vpijejo v površino. Ko barvila odstranimo, vse to pusti za seboj 

madeže. Tovrstna tehnika daje pri slikarstvu vtis prostorske globine in atmosfere. 

Tehniko je ustvarila španska umetnica Remedios Varo. (Internetni vir: http:// 

en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques#.C3.89 claboussure) 

Remedios Varo je po srečanju s francoskim poetom Benjaminom Peretom odšla iz 

Barcelone v Pariz. Takrat se je njena slikarska kariera šele dobro začenjala. 

Remedios je bila zelo dojemljiva za magijo in je rada upodabljala vesolje, čigar 

naravni zakoni so precej drugačni od zemeljskih. (Durozoi, 2004)  
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SLIKA 34: Remedios Varo, Flavtist, 1955,                           SLIKA 35: Remedios Varo, Božanska 

olje na masonitu, 75 x 93 cm                                               zvezda, 1958, olje na plošči, 91 x 61 cm 

                             

5.11   Entopična grafomanija (angl. entopic graphomania) 

To je avtomatična metoda risanja. Pri njej se ob risanju ustvarijo točke nečistoče ob 

straneh lista papirja. Točke se nato povežejo z narisanimi linijami, te so lahko 

ukrivljene ali ravne. Ithell Colquhoun je entopično grafomanijo opisala kot najbolj 

preprosto geometrično abstrakcijo. Sam nastanek tehnike je bil navdihnjen s strani 

entoptičnega pojava. (Internetni vir: http://en.wiki pedia.org/wiki/Surrealist_techniques 

#Entopic_graphomania) 

Beseda entoptic je izpeljanka iz grške besede, ki pomeni znotraj vizije (gr. ɛnˈtɒptɪk) 

in se nanaša na podobe, ki nastanejo znotraj optičnega sistema očesa, namesto na 

podobe iz zunanjega sveta – dober primer so plovci v očesu. (Internetni vir: 

http://www.ithellcolquhoun.co.uk/5263/) 

Pri entoptičenem pojavu gre za vizualni učinek, katerega izvor je znotraj očesa 

samega, zato imajo entoptične slike svoj izvor v fizioloških podobah, ki se pojavijo na 

mrežnici očesa. Potrebno je omeniti, da to ni optična iluzija, ki je pojav zaznavanja in 

izhaja iz interpretacij podob v možganih. (Internetni vir, brano dne 18. 4. 2013, na 

strani: http://en.wikipedia.org/wiki/Entoptic_phenomenon) 

http://www.ithellcolquhoun.co.uk/5263/
http://en.wikipedia.org/wiki/Entoptic_phenomenon
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Izumitelj je torej idejo za umetniško tehniko dobil pri fascinaciji nad fiziološkim 

mehanizmom očesa. Ta tehnika je sugerirala velik vpliv avtomatizma pri ustvarjanju. 

 

 

SLIKA 36: Dolfi Trost, Entopična grafomanija, 1945 

 

Tehniko je razvil Dolfi Trost. Opisal jo je leta 1945 v svoji knjigi z naslovom Vizije v 

kristalu. Prerokovanje s sanjami. Devet entopičnih grafomanij. Ta metoda 'nečitljive 

pisave' naj bi bila primer surautomatizma po teoriji Trosta ter teoretika nadrealizma 

Gherashima Luca, kjer gre za avtomatizem nadrealistične umetnosti v svojih skrajni 

obliki. Radikalizacija nadrealističnega avtomatizma je pomenila opuščanje podob, 

narejenih z umetniškimi tehnikami v prid novim tehnikam, ki bi v umetnost uvajale več 

znanstvenih postopkov in s tem umetnika izločile iz samega kreativnega procesa ter 

ga nadomestile s čisto slučajnostjo. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Surrealist_techniques#Entopic_graphomania) 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%20Surrealist_techniques#Entopic_graphomania
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Surrealist_techniques#Entopic_graphomania
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5.12   Étrécissements (fr.) 

Kolaž je umetniška tehnika, kjer dodajamo 'vizualno poezijo', medtem ko je 

étrécissements metoda redukcije. Étrécissements tehniko je prvi začel uporabljati 

Marcel Mariën  v letu 1950. To je tehnika, kjer strižemo ali režemo dele slike ali 

fotografije, da bi s tem  ustvarili novo podobo. (Internetni vir: http:// en. Wikipedia. 

org/wiki/Surrealist_techniques) 

Mariën je bil mladi belgijski poet in London Bulletin iz leta 1938 je bila publikacija, kjer 

je objavil svoj prvi tekst. Takrat je bil star komaj 18 let in je že poznal umetnike, kot so 

Magritte, Nouge in podobni. V tistem času je še živel v Antwerpnu, a je pogosto 

odhajal v Bruselj, se tam družil s pesnikom Paulom Eluardom ter postal član 

Bruseljske nadrealistične skupine. Marcel je bil tudi komentator del Reneja Magritta... 

Eksperimentalna likovna dela so bila že od nekdaj karakteristika Belgijske skupine 

nadrealistov. (Durozoi, 2004)  

 

   

SLIKA 37:  Marcel Mariën, Pesem v tehniki intimage                    SLIKA 38: Marcel Mariën, Ženska 

                                                                                                                   iz Alosta, 1966, 18,7 x 14,8 cm   

                                

Leta 1941 je Mariën zasnoval svojo periodnično literaturo in temu je sledilo še nekaj 

drugih izdaj. V teh izdajah je objavljal serijo svojih tekstov, pa tudi tekste umetnika 

Renéja Magritta in Paula Nougea. Mariën je želel življenje posvetiti vsakršnemu 

prispevku umetnosti, kjer bi se svoboda človeškega uma lahko bolje uveljavila. 

Njegova umetniška inovativnost je bila pogosto tudi ostra in nespoštljiva, predvsem 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mari%C3%ABn
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mari%C3%ABn
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mari%C3%ABn
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mari%C3%ABn
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kadar je s svojimi kolaži étrécissements, kjer je uporabljal elemente popačenja, 

'napadal' slavna imena iz umetniške zgodovine. (Durozoi, 2004)  

 

 

SLIKA 39: Rene Passeron, étrécissements, 1965 

 

5.13   Praskanka (fr. grattage) 

Večina novih tehnik v času nadrealizma je bila izumljena, da bi spodbudile 

podzavestne psihične odzive - med temi je tudi praskanka, s katero je v času 

nadrealizma ustvarjal Max Ernst. S praskanko je ustvarjal dvoumne podobe, katerih 

pomen pa si je morala razložiti gledalčeva domišljija. (Internetni vir: http:// www. 

britannica.com/EBchecked/topic/242285/grattage) 

Praskanka je metoda, kjer praskamo risbo na papirju ali drugem materialu, pokritem 

s črnilom. Tehnika je zelo podobna procesu praskanja naoljene površine pri litografiji, 

tudi sama površina grataža je navadno črna. Ko jo praskamo, se pojavi risba 

svetlejših tonov. Navadno so to kontrastne črtne risbe, ki spominjajo na lesorez ali 

linorez. Tehnika je bila prvič uporabljena že leta 1920, izumil jo je ruski umetnik 

Mstislav Dobuzhinskii. V Rusiji je za praskanko poznan izraz 'grattografiia'. 

(Internetni vir: http://encyclopedia2.thefree dictionary.com/Grattage) 
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SLIKA 40: Mstislav Dobuzhinskii, Most v Londonu, 1908 

 

Dobuzhinskii je bil ruski umetnik, grafik, slikar in gledališki odrski oblikovalec. Končal 

je študij prava, a ga je že od malih nog zanimala tudi likovna umetnost, zato je leta 

1899 odšel v München, kjer je študiral pod mentorstvom slovenca Antona Ažbeta. 

Tam je spoznal tudi veliko število ruskih umetnikov. Leta 1901 se je vrnil v St. 

Petersburg in tam sprva slikal historične pokrajine, kasneje pa je tematiko zamenjal s 

podobami sodobnih industrijskih mest. (Internetni vir: http://www.moma.org/ 

collection/artist.php?artist_id=23315) 

V nadrealizmu je to tehniko uporabljal Max Ernst. Ernsta je izum tehnike frotaža gnal 

dalje, kar ga je privedlo do nove tehnike praskanke, katere končni rezultat so bile 

serije del kot so Rožnati labodi in 100 000 labodov. (Pritzker, 1975)  

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=minhen&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25BCnchen&ei=VaxyUbeFLMXltQbYs4Ao&usg=AFQjCNFWORsriZuP1biWzyQ2w3fZCGoRQg&bvm=bv.45512109,d.Yms
http://www.moma.org/%20collection/artist.php?artist_id=23315
http://www.moma.org/%20collection/artist.php?artist_id=23315
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SLIKA 41: Max Ernst, 100 000 labodov, 1926, olje na platnu, 81,3 x 100,3 

 

5.14   Heatage (angl.) 

 

 

SLIKA 42: Jim Sincock, Heatage 

 

Heatage je avtomatična tehnika, kjer je osvetljeni, vendar še nefiksirani fotografski 

negativ ogrevan s spodnje strani. Zaradi ogrevanja se spremeni emulzija, ki  končni 

fotografiji da vtis naključnosti in popačenosti. Heatage je izumil David Hare. 

(Internetni vir: http://en.wikipedia.org/wiki/ Surrealist_techniques#Heatage) 

http://en.wikipedia.org/wiki/
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Hare je bil ameriški umetnik. Čeprav ni imel kakšnih posebnih tehničnih znanj za 

opravljanje svojega dela, je leta 1941 pričel izdelovati fotografije (s tehniko heatage), 

katerih emulzijo je pred razvijanjem izpostavil toploti (ang. heat). Te je potem 

razstavil leta 1944 v galeriji Art of this century. Bil je tudi literarni urednik, poleg tega 

pa je prebil veliko časa z nadrealisti ubežniki v New Yorku. Nanj sta vplivala 

umetnika Max Ernst ter Roberto Matta. (Durozoi, 2004)  

 

5.15   Avtomatično kiparstvo (angl. involuntary sculpture) 

Kiparski objekt v nadrealizmu se od običajnega razlikuje v tem, da ima radikalno 

spremenjeno vlogo. Od koder koli že prihaja, pa naj bo to objektiven svet ali pa 

sanje, ne nosi več prvotne identitete znotraj površinskih kategorij običajnega in 

vsakdanjega. Nadrealist eksperimentira in se igra z objektom ter ga s tem 

transformira in mu podeli lastnosti fantastičnega - vsakdo lahko igra. (Brotchie, 1995)  

V nadrealizmu je avtomatična skulptura opisana kot kip, ki je izdelan med 

odsotnostjo zavesti. Predmet vsebinsko spreminjamo npr. z zvijanjem kartice v rolo, s 

prepogibanjem papirja in podobno. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/ wiki/ 

Surrealist_techniques#Involuntary_sculpture) 

 

     

  SLIKA 43: Brassaï, avtomatična skulptura,                     SLIKA 44: Brassaï, avtomatična skulptura, 

  morfologija iztisnjene zobne paste, 1933,                       zvita avtobusna karta, 1933, 17,2 x 23,5cm 

  17,2 x 23,5cm  

 

http://en.wikipedia.org/%20wiki/%20Surrealist_techniques#Involuntary_sculpture
http://en.wikipedia.org/%20wiki/%20Surrealist_techniques#Involuntary_sculpture
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Leta 1932 je začetnik avtomatičnega kiparstva Brassaï kot izziv podal pod vprašaj že 

uveljavljene pojme o tem, kaj je skulptura, ko je fotografiral skupino najdenih 

predmetov, kot so drobci zmečkanega papirja nezavedno valjanega med prsti, 

zgneteni koščki kruha ali naključni ostanek zobne paste. Brassai je vse fotografiral in 

objekte poimenoval, kot avtomatične skulpture. (Internetni vir: http://www.moma. 

org/interactives/exhibitions/2010/originalcopy/intro08.html) 

                 

5.16   Outagraphy (angl.) 

Outagraph je fotografija, v kateri je glavni motiv, na katerega se nanaša fotografija, 

odsoten - je izrezan ven. To tehniko je prvi uporabil Ted Joans. (Internetni vir: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques#Outagra phy) 

Ted Joans je bil ameriški slikar in pesnik, o njem je Breton podal slavno izjavo, da je 

edini afriško-ameriški nadrealist. Njegova biografija je vredna omembe – veliko je 

prepotoval, najprej se je ustavil v New Yorku, kjer se je udeleževal seans beatniške 

poezije ter bojev za človekove pravice, zatem je potoval še v Evropo (Berlin, London, 

Amsterdam, Pariz) in nato odšel v Afriko. Njegovo pisanje je prežeto z intenzivnostjo 

doživetih izkušenj, ki so ga navdihovale. (Durozoi, 2004)  

 

   

SLIKA 45: Sheila Singhal, Festival slonov              SLIKA 46: Ted Joans, Outagraphy starega                                                                                                   

Kerala                                                  ,                   predela Houghton, Michiganska gasilska     

                                                                                postaja 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques#Outagra phy
http://www.birgitsideenundreisen.blogspot.com/
http://www.birgitsideenundreisen.blogspot.com/
http://www.birgitsideenundreisen.blogspot.com/
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5.17   Parsemage (fr.)    

Parsemage je nadrealistična avtomatična tehnika v likovni umetnosti, kjer je prah iz 

oglja ali barvne krede razpršen na površino vode, nato pa je le-ta izpod vodne 

gladine ujet na papir ali karton. (Internetni vir: http://en.wikipedia.org/wiki/ Surrealist 

_techniques #Parsemage) 

Postopek izdelave slike s tehniko parsemage: 

            

a)  SLIKA 47                                       b) SLIKA 48 

 

                    

c) SLIKA 49                                      d) SLIKA 50 

 

Ithell Colquhoun je bila britanska slikarka in pisateljica, ki je prisostvovala na nekaj 

umetniških tečajih, drugače pa je bila samouk. Razstavljala je leta 1939 na razstavi 

Živa umetnost v Angliji, se priključila angleški nadrealistični skupini ter istega leta v 

Parizu spoznala Bretona. V letu 1940 je pričela prebirati tekst o avtomatizmu ter 

eksperimentirati z več novimi avtomatičnimi likovnimi tehnikami. Njena slikarska dela 

so bogata s seksualnimi aluzijami, povezanimi z mineralnim ter rastlinskim 

kraljestvom narave in portreti sveta, kjer so meje med fantazijo in realnostjo 

zabrisane. (Durozoi, 2004)  

http://en.wikipedia.org/wiki/%20Surrealist%20_techniques#Parsemage
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Surrealist%20_techniques#Parsemage
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 SLIKA 51: Ithell Colquhounm, Alkemična                            SLIKA 52: Ithell Colquhoum, 

 mandala, 1940                                                                      Ascension, 1974, mešan material                                                                        

                                                                                               na papirju, 106 x 60 cm        

                                                                         

5.18   Pihanka (fr. soufflage) 

 

 

SLIKA 53: Pihanka 
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Pihanka je nadrealistična tehnika, ki jo je odkril Jimmy Ernst. Tu je tekoča barva 

pihana na površino zato, da bi nas navdihnila ali razkrila novo podobo. (Internetni vir: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques #Soufflage) 

 

  

SLIKA 54: Jimmy Ernst, Elementi, 1942, olje na     SLIKA 55: Jimmy Ernst, Nadrealno V, 1940,                                                                                   

platnu, 60 x 50 cm                                                    olje na platnu, 51 x 45,5 cm 

                                                                                       

Jimmy Ernst je bil rojen v Nemčiji leta 1920 in je sin slavnega slikarja Maxa Ernsta. 

Že od malih nog je bil pod vplivom svojega očeta, enega najbolj uspešnih umetnikov. 

Kot otrok je bil tudi izpostavljen znanim zgodovinskim dogodkom povojnega sveta po 

prvi svetovni vojni: razsežni gospodarski krizi v Nemčiji ter vzponu nacistične stranke. 

Ker je bila njegova mati Judinja, ni dobila dela, zato so se odselili v Pariz. Jimmy 

Ernst je kasneje odšel v New York, tam našel zaposlitev in začel slikati pod vplivom 

jazz glasbe ter prvotne evropske umetnosti. Naslikal je nekaj ključnih del, ki so 

'zabrisala' mejo med evropskim nadrealizmom ter prihajajočim abstraktnim 

ekspresionizmom. (Internetni vir: http://www.weinstein.com/ernst/about_jimmy-ernst. 

html) 

 
 
 
 
                        

http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_techniques#Soufflage
http://www.weinstein.com/ernst/about_jimmy-ernst.%20html
http://www.weinstein.com/ernst/about_jimmy-ernst.%20html
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6  VPLIV LIKOVNIH TEHNIK NA NAVDIH IN USTVARJALNI PROCES 

  

Vpliv nadrealističnih tehnik in pristopov iz časa nadrealizma na navdih lahko 

razložimo s psihološko podlago vizualne umetnosti. Tu je naštetih pet dejavnikov, ki 

so vplivali na razvoj navdiha ter ustvarjalnosti.  

1) asociacije, 

2) divergentno mišljenje, 

3) teorija atribucije, 

4) psihična projekcija, 

5) igra kot upor vsakdajni racionalnosti. 

 

ad 1) asociacije: 

Nadrealistične likovne tehnike in pristopi spodbujajo nove načine izražanja notranjosti 

človeške duše, ki je v času nadrealizma postala pomembnejša od gole znanstvene, 

suhoparne realnosti. V času renesanse so uporabljali likovne tehnike in pristope, kot 

je npr. iluzionistično stropno slikarstvo, trompe l'oeil (tehnika realističnega slikanja 

podob z namenom, da se povzroči vtis globine ter občutek, da gre za realni 

predmet), sfumato (postopek, kjer z mehkimi prehodi pri slikanju ustvarimo 

atmosferski učinek) in uporaba perspektive, s čimer so želeli umetniki naznaniti novo 

dobo - konec srednjeveškega cerkvenega mračnjaštva in naznanitev razsvetljenjske 

miselnosti s prevlado znanstvenih pristopov tako v umetnosti kot v življenju nasploh. 

Renesansa je poveličevala strogi realizem, fotografsko posnemanje realnosti, 

medtem ko so nadrealisti ubrali popolnoma obratno smer, poveličevanje 

'nadrealnega'. Absurdna kombinatorika slikarskih elementov, simbolizem, nerazumna 

velikostna razmerja, dvoumnost in metamorfoze na nadrealističnih slikah so 

ustvarjene zato, ker delo nagovarja gledalca z željo, da prebudi asociacije v 

njegovem mišljenju ter mu poraja vprašanja, katerih si drugače ne bi zastavljal. 

Dražljaje v nadrealizmu pa ustvarijo likovne tehnike same in zgoraj našteti 

oblikotvorni likovni pojmi. Vsakodnevna realnost ni bila več zanimiva, bolj je privlačna 

notranjost duše, iz katere izvirajo asociacije. 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=trompe%20l%20oeil&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CHgQFjAM&url=http%3A%2F%2Fdictionary.reference.com%2Fbrowse%2Ftrompe%2Bl'oeil&ei=VrmEUcaSOYOAtAaCwYDQBw&usg=AFQjCNFPENTfGSFEJQOiwuD9ixVA6y-4vw&bvm=bv.45960087,d.Yms
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Asociacije je razlagala psihologija zaznavanja (gestalt psihologija). Asociacija je 

povezava med posameznimi pojmi in predstavami, ko dražljaj izove reakcijo.  

Večinoma so to povezave med dražljaji, ki pa so simbolne narave. (Pečjak, 1977)  

Salvador Dali je nekoč izjavil, da mora umetnik sistematično kreirati zmedo, saj le-ta 

osvobaja kreativnost. Vse, kar je kontradiktorno, ustvarja življenje. (Internetni vir: 

http://www.goodreads.com/author/quotes/165858.Salvador_Dal_) 

Nadrealistične likovne tehnike ter pristopi namerno povzročajo pojmovni in 

oblikotvorni kaos, saj s tem spodbujajo ustvarjalno mišljenje. Tovrstne tehnike  

proizvajajo t. i. 'delne podobe', ki pa svoje zaključke dobijo šele v glavah gledalcev 

umetnine. Vsi nadrealisti so poznali osnove psihologije ter to, da so naši možgani 

naravnani tako, da delajo iz kaosa red, saj to služi preživetvenemu nagonu človeka. 

Nadrealistične tehnike so torej ključ, ki odklepa vrata naše podzavesti (ali 

umetnikove) in dobro razkrije notranjost človeške duše. Likovne tehnike prinašajo 

tudi simbolizem, ki vzbudi v gledalcu asociacije, ga tako pusti osuplega, aktivira 

določena čustva ali spremeni njegov pogled na svet. Nadrealistične slike imajo torej 

lastnosti 'odprte knjige', kjer opazovalec zgodbo nadaljuje sam. V času med 

svetovnima vojnama je človeško dušo razrvalo vojno nasilje, prišlo je do razvoja 

psihologije, saj se je zaradi vojne pojavilo mnogo novih psihičnih obolenj bivših 

vojakov, od posttravmatskega stresa do razvoja histerije. Razvoj psihoanalize je 

mnogim bolnikom pomagal zaživeti nazaj. Ravno tako je nadrealizem z novimi 

likovnimi tehnikami in pristopi učinkoval kot neke vrste 'zdravilec' človeške duše, ki je 

bila zaradi vojn in industrijskega odtujevanja otopela ter podrejena čisti racionalnosti, 

podobni delovanju strojev. 

Tehnika éclaboussure, kjer odstranimo barvo, ki pusti madeže z atmosferskim 

učinkom, prav tako spodbuja asociativno mišljenje ter domišljijo gledalca. S 

transparentnimi madeži ustvarja na sliki mistični videz ter skrivnostnost in s tem lahko 

na primer prikliče v zavest mračne spomine, skrite v podzavesti gledalca. V slikah, 

narejenih v tej tehniki, vidimo veliko simbolnih metafor (poimenovanje določenega 

pojava z izrazom, ki označuje nek drug, podoben pojav). Ta dvoumnost spodbuja 

ustvarjalnost.  

Likovne tehnike in pristopi torej preko spodbujanja asociacij dobro vplivajo na 

stimulacijo podzavesti, domišljije in ustvarjalnosti. Paranoično-kritična metoda deluje 

http://www.goodreads.com/author/quotes/165858.Salvador_Dal_
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med drugim tudi kot psihološka samoevalvacija, ker oseba, ki jo izvaja, lahko odkrije 

svoje podzavestne strahove ali paranojo. Z uporabo te se človek zave, kaj je njegov 

skriti problem. Spoznavanje in razreševanje osebnih šibkosti pa je za človeka dobro, 

saj tako stanje lahko konstruktivno  popravi.  

Hormon kortikosteron se izloča v stanju stresa in znižuje latentno inhibicijo 

(nezavedna potlačitev dražljajev). Latentna inhibicija deluje kot nekakšen filter, ki 

prepusti v zavest le določene informacije. Pod vplivom tega hormona nastane 

zmedenost in tako preobilje informacij onemogoči racionalno vedenje. Posledica tega 

so lahko duševne motnje ali pa dvig ustvarjalnosti. (Pečjak, 2006)  

Ko smo pod stresom, težje nadziramo svojo razsodnost in zavest, zato nam 

podzavest hitro lahko 'ponagaja'. Podoben hormonski odziv na stres v telesu izzove 

tudi paranoično-kritična metoda pri ustvarjanju. Umetnik se pri tej metodi preda 

svojim podzavestnim strahovom ali čustvom, kar vpliva na povečanje ustvarjalnosti.  

Dalijeva slika Veliki masturbator je dober primer uporabe paranoično-kritične metode. 

Slika nas šokira že z naslovom. Prav strahovi ter paranoja iz Dalijeve podzavesti so 

zaslužni za stvaritev te fantazijske slike. 

  

SLIKA 56: Salvador Dali, Veliki masturbator, 1929, olje na platnu, 110 x 150,5 cm   

 

Osrednja podoba slike je brezoblična forma obraza obrnjenega navzdol - tu gre za 

samoportret. Portret se morfološko preoblikuje v zgornjem delu v podobo zapeljive  

ženske, ki se dotika moških genitalij. Na spodnjem delu obraza tiči velika kobilica 

obdana z mravljami kot simbolom razkrajanja ter smrti. Tovrstnih žuželk se je Dali 

zelo bal. Iz portreta veje tudi majhna levova glava, ki je bila po Freudovi teoriji simbol 
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za visok libido. Vsa simbolika tega dela nakazuje Dalijev strah pred spolnostjo.  

(Internetni vir: http://www.scribd.com/doc/173085425/The-Life-and-Masterworks-of-

Salvador-Dali-Art-eBook) 

Obdobje simbolizma in romantike je prvo pričelo poveličevati človeško dušo. 

Simbolizem je bila umetnostna smer s konca 19. in začetka 20. stoletja, ki je izražala 

duhovnost z uporabo simbolov. Simbolizem razberemo tudi v umetnosti Remedios 

Varo, izumiteljice tehnike éclaboussure. Simboli v njeni umetnosti so že sami po sebi 

dvoznačni, zato tudi ti burijo domišljijo. 

Nadrealizem je tudi sugeriral, naj bodo podobe v slikarstvu narejene brez 

predhodnega razmišljanja (avtomatično). Umetnica Remedios Varo ni videla risbe kot 

načina zabave, dokler ni spoznala igre exquisite corpse in ostale ustvarjalne igrarije 

nadrealistov. Ustvarjala je predvsem iz intelektualne težnje, ki pa je tudi dober povod 

za izvirne ideje. Nadrealisti so ji s svojimi pristopi gotovo pomagali pri slikarstvu, saj 

so jo naučili razmišljati spontano, brez nenehnega nadzora, kar je dopustilo, da se je 

njeno mišljenje osvobodilo.  (Internetni vir: http://www.phyllisevans.com/essays/10_ 

essay_varo_garments_01_01_09.html) 

 

 

SLIKA 57: Neznani avtor, Veliko modro sonce, heatage tehnika 

 

Heatage je likovna tehnika, kjer stopljena emulzija popači fotografski film in s tem na 

fotografiji ustvarja videz drugačne realnosti. Tako kot heatage tehnika popači 

realnost na fotografskem posnetku, ravno tako je popačena realnost svetovne vojne. 

http://www.scribd.com/doc/173085425/The-Life-and-Masterworks-of-Salvador-Dali-Art-eBook
http://www.scribd.com/doc/173085425/The-Life-and-Masterworks-of-Salvador-Dali-Art-eBook
http://www.phyllisevans.com/essays/10_%20essay_varo_garments_01_01_09.html
http://www.phyllisevans.com/essays/10_%20essay_varo_garments_01_01_09.html
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Heatage in ostale avtomatične likovne tehnike s svojimi postopki ne omogočajo 

cenzure, zato prebudijo nezavedno ter navdih za ustvarjanje. 

Avtomatične skulpture, izdelane brez zavestnega truda in namena izdelovalca, so 

zbrane in analizirane. Tu je vprašanje, katere so iracionalne značilnosti tega objekta - 

kje jih opazimo? (Brotchie, 1995)  

Avtomatični kip pred nas postavi vprašanje, če gre res za kiparski izdelek. Ali ima ta 

objekt res lahko le en namen? Ob tem se v odnosu do skulpture gledalec lahko 

prične spraševati npr. ali obstaja le ena realnost in sicer ta, ki jo živimo? Se realnosti 

ne da predrugačiti, tako kot se lahko predrugači kiparsko delo, ter  živeti v bolj 

složnem svetu brez vojn? Katere značilnosti podzavesti nosi opazovani avtomatični 

kip? Je bil kreator le-tega napet ali utrujen ob ustvarjanju? Objekt spremeni prvotno 

identiteto in vlogo – postane nova realnost oz. nadrealno. Objekt, ki je bil prej le 

zmečkan kos papirja, postane kip. Avtomatični kip vsakodnevno realnost spremeni, 

objekt spremeni svojo namenskost – to lahko v gledalcu vzpodbudi domišljijo in 

vprašanja glede odnosa do vsakdanje realnosti. 

Kolaž in kubomanija sta tudi tehniki, ki se odkrito poigravata s spreminjanjem podob 

in preurejanjem realnosti. Sestava kolaža je kontradiktorna, vsebuje pojmovno 

nepovezane podobe (absurdna kombinatorika) ali pa sami odrezki kolaža spominjajo 

na dogodke iz sanj. Ob analizi motivike nadrealističnih slik pravzaprav ugotovimo, da 

so grajene po načinu kolaž tehnike. Umetnik v kolažu spreminja obstoječo realnost, 

takšne so slike predvsem Maxa Ernsta. Človeški možgani, nagnjeni k redu, pa 

povežejo fragmente kolaža v razumljivo pomensko celoto in si nato razlagajo sliko po 

svoje.  

Likovni tehniki, kot sta pihanka in bulletism, kjer umetnik barvo piha ali izstreli na 

platno, navdihujejo njega ali opazovalca in razkrijejo nove podobe. Umetnik dobi 

navdih za dokončanje dela  med samim postopkom. 
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SLIKA 58:  Renny Pacecho, Konj, pihanka 

 

Najbolj koherentno izjavo iz nadrealistične teorije o tehnikah je podal Max Ernst v 

eseju Inspiracija k redu, objavljenem leta 1932. Ernst govori o tem, kako 

nadrealistični pristopi osvobodijo podobe, ki so bile pred tem pregnane iz zavesti ter 

kako naj bo umetnik umaknjen iz izdelave umetnine na minimum, saj dokončna 

izdelava pripada gledalcu. (Brotchie, 1995)  

 

ad 2)  divergentno mišljenje: 

Gledalec torej sam interpretira delo in nadaljuje zgodbo nadrealističnih slik. Domišljija 

je ključ do kreativnega procesa. Nadrealistične tehnike in pristopi pospešijo tudi 

divergentno mišljenje, izhajajo iz le-tega ter s tem spodbujajo navdih pri ustvarjanju. 

Salvador Dali je razumel ta proces in trdil, da je pravi umetnik ta, ki ni navdihnjen le 

sam, temveč je on sam vzrok za navdih v drugih. (Internetni vir: http:// www. 

goodreads.com/author/quotes/165858.Salvador_Dal_) 

Želel je, da se umetnik zaveda, da je s samosvojim divergentnim mišljenjem 

odgovoren za spodbujenje domišljije pri običajnih ljudeh. 

Psihologija ločuje divergentno in konvergentno mišljenje. Pri konvergentnem 

mišljenju so misli usmerjene k enemu cilju kot edini mogoči rešitvi problema. Tako 

mišljenje zahtevajo šole in formalna logika. Dober primer tovrstnega mišljenja je 

predstavljal literarni junak Sherlock Holmes, ki je s čisto logiko prihajal do zaključkov. 
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Tudi vprašanja v televizijskih kvizih ne dopuščajo samovolje in zahtevajo predvsem 

čisto spominsko obnovo. Povsem nasprotno pa je divergentno mišljenje, kjer se misli 

razhajajo od običajnih ciljev, kar omogoča mislecu različne rešitve. Primer uporabe 

divergentnega mišljenja je lahko pisatelj, ki mu na um prihajajo različne ideje za 

naslov svojega romana. Ustvarjalno mišljenje je divergentno, saj daje izvirne rešitve, 

medtem ko konvergentno mišljenje pripelje misleca le do pričakovanih rešitev. 

(Pečjak, 2006)  

 

ad 3) teorija atribucije: 

Zanimiva je tudi teorija atribucije, ki nam je lahko v pomoč pri razumevanju 

asociativnega mišljenja pri ljudeh. Beseda atribucija pomeni pripisovanje in pomeni 

vzrok, s katerim pojasnimo posledice. Človeški možgani delujejo v logičnem 

zaporedju, s katerim neprestano iščejo vzrok v vsakodnevnih pojavih in ravno tako 

operirajo tudi v umetnosti. Salomon Asch, ameriški gestalt psiholog, je v petdesetih 

letih oblikoval atribucijsko teorijo, ki preučuje načine, s katerimi ljudje pripisujejo 

vzroke dogodkom in raziskuje razloge, zakaj to počnejo. Asch je ugotovil, da ljudje 

praviloma v vsaki situaciji poskušajo poiskati vzročno-posledično povezavo med 

pojavi. Ugotovil je, da ljudje pripisujejo vzroke dogodkom predvsem zato, da bi 

življenje uredili ter ga s tem naredili bolj predvidljivega. (Kompare, 2002)  

Človeški možgani so torej nagnjeni k posploševanju, dogodke okoli sebe 

poenostavijo tudi tako, da iščejo vzročno-posledične odnose v stvarnosti. Dogodke 

urejamo vzročno, saj s tem urejamo zunanji svet, da ni preveč kaotičen in zmeden, 

kar nas navdaja z občutkom varnosti. Človeški možgani delujejo podobno tudi ob 

stiku z umetnostjo. V slikarskem delu iščemo razlage, želimo razumeti vzroke 

nastanka npr. slike Nočna straža slikarja Rembrandta, kjer so upodobljeni ustreljeni 

civilisti, ter želimo razumeti vzrok, zakaj je slikar naslikal določeno temo in tako dalje. 

Tudi v umetniških delih nadrealizma torej možgani zaznavajo likovne tvorbe vzročno-

posledično ter iščejo razlago v umetniških delih. Ob pogledu na Ernstova dela, 

izdelana v tehniki dekalkomanije, se domišljija spodbudi, naši možgani iščejo 

prepoznavne podobe v meglenih vzorcih, ki spominjajo na oblake. V tej tehniki 

opazovalci umetnine vidimo podobe, prav tako kot je tudi slikar uporabil tehniko, da 

mu je vspodbudila domišljijo. 
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Fritz Heider je atribucijsko teorijo nadgradil s teorijo naivnega znanstvenika. Vsi ljudje 

(ne le znanstveniki) delujemo podobno kot 'naivni znanstveniki', ki zdravorazumsko 

vidimo svet kot sklop vzročno-posledičnih odnosov. To se dogaja tudi v 

antropomorfičnem smislu, kjer gre za pripisovanje človeških lastnosti stvarem in 

pojavom. Heider je človeško težnjo k atribuciji potrdil s tem, ko je preučevancem 

pokazal film, v katerem so se geometrijski liki premikali z različno hitrostjo v 

pravokotniku ter izven njega. Testna skupina je videla trikotnika kot dve moški figuri, 

ki se bojujeta za žensko (krog). Večji trikotnik so opisali kot agresivnega ter kot 

preganjalca manjšega trikotnika in krogca, ki sta ušla v hišo. (Kompare, 2002) 

 

   SLIKA 59: avtor grafike Nedžad Žujo 

 

Rekli smo, da je umetniška stvaritev celostno doživetje, rojstvo ideje, ki se jo 

postopoma izpopolnjuje. Tolstojeva splošna ideja o znanem literarnem liku Ani 

Karenini je bila tip poročene ženske, ki živi v visoki družbi, vendar uničuje samo 

sebe. Brž, ko je našel takšno osebo oz. osnovni model, je takoj izdelal tudi druge like 

za roman. Torej je pisatelj tekom pisanja romana ves čas še naprej zbiral gradivo. 

(Pečjak, 2006)  

Tolstoj je namreč razvijal idejo dolgo, sprva je podal le osnovno zasnovo, vmes je 

počival, kar je privedlo do 'aha izkušnje' (trenutek nove ideje, uvid) in šele takrat je 

roman dodelal in napisal do konca. Enako delujejo tudi nadrealistične tehnike, kjer 

umetnik skozi divergentno mišljenje ustvarja različne ideje, dvoumne, včasih že  

abstraktne slike ter tako naredi umetniško delo, ki ravno tako spodbuja aktivacijo 

tovrstnega mišljenja pri gledalcu. Tovrstna umetniška dela so vsa izdelana kot v 

kolaž tehniki in ker so človeški možgani nagnjeni k temu, da zaznave urejajo iz 

nereda v red, te slike spodbujajo ustvarjalno mišljenje. Nadrealistične slike, polne 

metamorfoz in simbolike, stimulirajo gledalčeve možgane, da včasih sliko dopolni 

sam. So kot uganka, na katero moramo odgovoriti. 
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ad 4) psihična projekcija: 

Pomembna pri vsem tem pa je tudi psihična projekcija. Psihična projekcija pomeni 

vnašanje lastnih značilnosti kot so želje, čustva, interesi v zunanji svet, ki ga temu 

primerno razlagamo. Raziskave potrjujejo, da človek največkrat rad projicira 

negativne lastnosti. Sama projekcija pa pomeni, da vidimo svet skozi svoje oči, tako, 

kot si ga mi želimo. Oba, umetnik in gledalec, v umetniško delo projicirata svoje 

subjektivne vsebine. Opazovalci različno interpretirajo isto sliko, ker vanjo projicirajo 

samega sebe, ne pa umetnikovega namena. Struktura slike pa je ta, ki spodbudi ali 

omeji samovoljnost interpretacije. Omejitve za ustvarjalno razlago so večje pri 

realističnih kot pri nadrealističnih abstraktnih slikah. Človek lažje projicira sebe v 

zunanji svet, če je slabo oblikovan (kaotičen) in težje, če je dobro oblikovan. Slabo 

oblikovani dražljaji so kot oblaki, v katerih lahko vidimo različne domišljijske podobe. 

(Pečjak, 2006)  

Likovne tehnike, ki v svoji zasnovi povzročajo nekakšen kaos, spodbujajo 

umetnikovo in gledalčevo domišljijo ter njegovo osebno psihično projekcijo. Tudi 

sama izvedba tehnike, uporabljen material ter obdelava vzbuja psihične in čutne 

občutke pri ustvarjalcu. Dimljenka in dekalkomanija s svojimi abstraktnimi likovnimi 

prvinami spominjata na primer na anorganski svet narave, ki nas obdaja. Nasprotno 

pa aerografija poustvarja zglajene podobe hladnega videza, ki v nas vzbujajo 

občutek vzvišenosti in distanco.  

 

ad 5) igra kot upor vsakdanji racionalnosti: 

Nadrealisti so izumljali poleg novih pristopov in tehnik tudi miselne igre, s katerimi so 

želeli redefinirati pojem svobode. Nadrealistične likovne tehnike in pristopi s svojo 

pojmovno igrivostjo spominjajo na zasnovo igre. Le-te spodbujajo svobodno 

izražanje ter upor proti poveličevanju racionalnosti. 

Precej znana je nadrealistična igra Exquisite corpse, ki vključuje najmanj tri ali več 

igralcev. Vsak igralec dobi v roke isti list, katerega po risanju prepogne, da risbo 

zakrije. Linije prepogibanja so horizontalne glede na sliko. Prvi nariše nekaj na 

zgornji del lista, ga prepogne in risbo zaključi tako, da črte doriše nekaj milimetrov 

čez rob prepogiba, da naslednji igralec ve kje nadaljevati. Nadaljuje druga oseba, 

doriše, prepogne. In tako se nadaljuje vse do konca. List s končno risbo se na koncu 
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igre vrne prvemu risarju, da mu dopiše naslov še preden je risba razkrita. (Brotchie, 

1995)  

Igra Exquisite corpse je v današnjih časih zelo znana. Otroci se radi igrajo Exquisite 

corpse. Večina ljudi danes ne ve, da je izum nadrealistov. Otroci imajo to igro radi, 

saj je ravno tako igriva, kot so nadrealistične likovne tehnike – omogoča inovativnost. 

Če otroci pri tej igri na primer rišejo domišljijsko bitje iz drugega planeta, tu vedno 

izumljajo nove podobe in ustvarjajo izvirne likovne rešitve. 

Spremenimo svet, je rekel Marx, spremenimo življenje, je rekel Rimbaud. Breton pa 

je temu pridal, da sta za nadrealiste ta pojma eno. (Brotchie,1995)  

 

                  

      SLIKA 60: Yves Tanguy, Joan Miró,                      SLIKA 61: Joan Miró, Yves Tanguy, 

      Max Morise, Man Ray, Akt, 1927, črnilo,               Max Morise, brez naslova, 1928, nalivno  

      svinčnik in barvice na papirju                                 pero, črnilo, barvice, barvna kreda na papirju 

                                                                                                                            

Igre, ki so jih nadrealisti igrali, so postale simbol svobodne aktivnosti, osvobojene 

nenehnega nadzora, zapovedi moderne dobe in konvencionalnega mišljenja. Ko 

človek odraste, opusti igro. Zakaj? Podleže zapovedim konvencionalnega, togega, 

konvergentnega mišljenja, ki ga tako zelo propagirajo javne institucije. Igra pa je bila 

vedno stvar ustvarjalnega divergentnega mišljenja, ki proizvaja ideje. Umetniki so 
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želeli z igro redefinirati pojem svobode ter v ljudeh ponovno obuditi videnje sveta 

skozi otroške oči. Želeli so dokazati, da je svet možno spremeniti.  

Osrednje prizadevanje gibanja nadrealizma je redefinicija svobode v najširšem 

možnem pomenu. Nadrealizem se je tako torej zoperstavil vsem mehanizmom 

zatiranja v svetu – to pa niso le državno regulirane institucije, religija ter ideja o 

'popolni' družini, temveč tudi mišljenjske navade, predvsem boj proti dominanci 

nadzorovane zavestne oz. racionalne misli. (Brotchie, 1995)  

Z likovnimi tehnikami so nadrealisti na nek način 'deinstitucionalizirali' človeško 

mišljenje. Kot vemo, se uradne institucije držijo strogih protokolov glede primernosti 

poslovnega oblačenja, bontona ter drugih predpisov. To lahko primerjamo s 

podrejanjem, izgubo osebnega individuuma v takih institucijah ter represijo nad 

mišljenjem. Ravno človeško misel pa so umetniki te dobe želeli osvoboditi vseh 

konvencionalnih norm. Raje so zavzeli neakademski pristop v umetnosti, podoben 

tistemu, ki ga ima otrok pri ustvarjanju. Otrok še ni podlegel pritiskom zunanjega 

okolja in se zato še vedno ravna po svojih prvinskih notranjih vzgibih. Verjeli so, da je 

umetnost, ki izvira iz globin nezavednega, mnogo bolj ustvarjalna kot 

konvencionalna, stroga akademska umetnost. 

Domišljija je bolj pomembna od znanja. Znanje je omejeno, domišljija pa lahko 

obkroži ves svet. Besede Alberta Einsteina potrjujejo, kako dobro je razumel vso to 

norijo okoli zanemarjanja domišljije s strani sodobnega, hladnega, racionalnega 

sveta.  
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7  INTERPRETACIJA LASTNEGA DELA 

 

V zadnjem letniku študija na pedagoški fakulteti nas je profesor slikanja spodbujal k 

temu, da odkrijemo svoj slikarski slog. Bili smo že toliko kleni in izkušeni v slikarstvu, 

da je napočil čas, da poiščemo svojo umetniško iztočnico. Prva tri leta študija smo se 

pri pouku slikanja učili osnovne zakonitosti gradnje slike, senčenja in podobno. 

Zadnje študijsko leto pa je bilo toliko bolj zanimivo, saj smo lahko k svojemu slikanju 

prispevali še osebno 'noto'. Mene je zanimal predvsem slikarski slog nadrealizma, 

čeprav priznam, da so mi pravzaprav blizu povsem različne slikarske smeri, saj v 

vsaki vidim lepoto, nekako pa so moje slike vedno delovale bolj fantazijsko. Velik 

poudarek sem pri ustvarjanju ponavadi dala pomenu domišljije. Nikoli me ni npr. 

slikarski material tako prevzel kot dejstvo, da je človek v likovni umetnosti sposoben 

ustvarjati popolnoma nove 'svetove'.  

Salvador Dali je dejal, da je sam nadrealizem destruktiven, vendar pa uničuje le tisto, 

kar omejuje našo vizijo. Dalijevo misel razumem kot spodbudo k osvoboditvi mišljenja 

od okovov vsakdanje realnosti. Pri slikarskih delih v diplomi sem  uporabila 

nadrealistične tehnike dekalkomanije, kolaža, pihanke in kaligrama. Pri slikanju sem 

ob uporabi teh tehnik sproti dobivala navdih za nadaljevanje dela prav zaradi tehnike 

same. Najbolj je na razvoj moje domišljije v slikarskem procesu vplivala tehnika 

pihanke, ob kateri sem pravzaprav slikala še najbolj spontano. V pristopu 

avtomatizma pa se mi je s pihanjem barvnih odtenkov skozi slamico slika 

nadgrajevala kar sama od sebe. Slika v tehniki pihanke z naslovom Prepreke so le 

del življenja zelo spominja na Dalijevo tehniko bulletism in njegove serije litografij 

Dantejeve Božanske komedije, ki sem jih videla leta 2009 na razstavi na Bledu. 

Pri ustvarjanju sem imela za glavni zgled tudi umetnika Maxa Ernsta, ki me je 

navdihoval pri delu v tehniki kolaža (slika Ob zori) ter delu v tehniki dekalkomanija 

(slika Ko pade mrak). Ernst je veliko svojih del naslikal v občudovanju mistične 

narave. Tudi moji deli črpata navdih v naravi in dekalkomanija se zdi najbolj primerna 

tehnika za upodobitev anorganskih naravnih podob. Svoja slikarska dela in uporabo 

tehnik nadrealizma sem skušala razumeti tudi s stališča navdiha. Tehnike resnično 

spodbujajo k večji inovativnosti, najbrž tudi zato, ker niso omejene z akademskimi 

pravili in so svobodne v svoji 'igrivosti'. 
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7. 1 Lastno delo 

 

 

SLIKA 62: Anita Novak, 2013, Prepričanja, policija uma, akril na kartonu, 47,7 x 46,5 cm 
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            SLIKA 63: Anita Novak, 2013, Svoboda je neskončna, akril na kartonu, 43,7 x 63 cm 
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SLIKA 64: Anita Novak, 2013, Tempelj, akril na kartonu, 64,7 x 48,4 cm 

 

 

 

 



- 67 - 
 

 

SLIKA 65: Anita Novak, 2013, Ko pade mrak, akril na platnu, 40 x 50 cm 
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SLIKA 66: Anita Novak, 2013, Prepreke so le del življenja, akril na platnu, 39,7 x 50 cm 
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SLIKA 67: Anita Novak, 2013, Ples narave, akril na kartonu, 44 x 64,3 cm 
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SLIKA 68: Anita Novak, 2013, Ob zori, akril na platnu, 69,8 x 50 cm 

 

 

 

 



- 71 - 
 

 

 

 

SLIKA 69: Anita Novak, 2013, Zgodbe pišeš sam, akril na platnu, 69,8 x 50 cm 

 



- 72 - 
 

8  PEDAGOŠKI DEL 

 

8.1   Priprava za likovno pedagoško delo 

 

Datum: 16. 10. 2013 

Šola: Osnovna šola Marije Vere 

Razred: 8 

Predmet: likovna umetnost 

Število ur: 2 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje domišljijskega motiva v količinskem barvnem nasprotju  

Likovna tehnika:  pihanka, dekalkomanija 

Likovni motiv: Moje sanje 

Učna sredstva in pripomočki: video, power point predstavitev, računalnik 

Likovni material in pripomočki:  plastične vrečke, listi A3 format, tempera barve, 

čopiči, folija, časopisni papir, vatne paličice, slamice, svinčnik, radirka, plastični 

krožniki 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Medpredmetna povezava: zgodovina 

 

Cilji: 

- Opredelijo posebnosti količinskega kontrasta. 

- Usvojijo značilnosti nadrealističnih likovnih kontrastov. 

- Spoznajo osnovne likovne elemente, ki sestavljajo nadrealistično sliko. 

- Poiščejo primere količinskega kontrasta v naravi in okolju ter na umetniškem 

delu. 

- Razvijajo likovnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnost. 

- Zgradijo barvno kompozicijo v uravnoteženem količinskem razmerju barvnih 

ploskev komplementarnih parov. 

 

Viri in literatura:  

- Rubin, William S.,1977, Dada, surrealism, and their heritage. New York: The 

Museum of Modern Art. 

-  
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SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

UČITELJ UČENCI Učna sredstva Metode, oblike 
dela 

UVODNI DEL 

1. Uvodna motivacija: 
 
Učencem se 
predstavim, nato jim 
pokažem sliko tehtnice 
z odtenkom rumene in 
vijolične in jih vprašam  
ali deluje kakšna barva 
lažja in jo prej opazimo? 

 
 
Ogledujejo slike in 
povedo, da rumena 
deluje lažja, saj je 
svetlejša, bolj 
ekspresivna od 
vijolične. 

 

 
 

 
 

 

 
- frontalna      
oblika 
- pogovor 
- demonstracija 
 
 
 
 

OSREDNJI DEL 

2. Spoznavanje 
likovnih pojmov: 
 
Učence nato usmerim, 
da razmišljajo o rumeni 
kot svetlejši barvi  v 
primerjavi z vijoličasto 
barvo. 
Učence usmerim v 
ugotavljanje dodelitve 
površine rumene in 
vijoličaste barve za 
doseganje ravnovesja  
v moči barve (brez 
večjih kontrastov in 
dinamičnega učinka). 
 
Učencem pojasnim, da 
imajo tudi druge barve 
različno barvno moč, 
zato jih usmerim v 
opazovanje barvnega 
kroga in razvrstijo barve 
od najsvetlejše do 
najtemnejše ter določijo 
komplementarne 
dvojice. 
 
 
 
 
Poudarim, da če želimo, 
da so barve po moči na 
sliki v ravnovesju, 
moramo upoštevati 
količinsko razmerje med 

 
 
 
Učenci ugotovijo, da 
je rumena barva 
močnejša kot 
vijoličasta, zato je na 
sliki dodelimo manj v 
primerjavi z 
vijoličasto, da 
dosežemo ravnovesje 
v moči barve 
 
 
 
 
 
Učenci poslušajo in 
razvrščajo barve. 
Najsvetlejša je 
rumena, ki ji sledijo 
oranžna, rdeča in 
zelena (sta enako 
svetli), modra in 
vijolična. Naštejejo 
tudi komplementarne 
dvojice: rumena –
vijoličasta, oranžna –
modra, rdeča –
zelena. 
 
Učenci poslušajo. 
 
 
 
 

 
 
 

 
neharmoničen 

vs.  harmoničen 
količinski barvni 

kontrast 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
- frontalna 
oblika 
- pogovor 
- demonstracija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- frontalna 
oblika 
- razlaga 
- pogovor 
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temnimi in svetlimi 
barvami oziroma med 
toplimi in hladnimi 
barvami. Temu 
razmerju pravimo 
količinsko nasprotje ali 
kvantitativni kontrast. 
 
Barvam lahko glede na 
njihovo svetlost 
zapišemo številke: 
 
RUMENA                     9 
(najsvetlejša) 
ORANŽNA                   8 
RDEČA                        6 
ZELENA                      6 
MODRA                       4 
VIJOLIČNA                  3 
(najtemnejša) 
 
Glede na zapisane 
številke učence 
vprašam, kaj je 
potrebno upoštevati, da 
dosežemo na sliki 
ravnovesje v njihovi 
moči. 
 
Učence še enkrat 
usmerim v opazovanje 
že demonstriranih  slik 
in tudi na novo izbrano 
v rumeni in vijoličasti 
barvi. 
 
 
Učencem pokažem 
sliko detajla mozaika iz 
kapele v Vatikanu ter jih 
vprašam, koliko 
površine slike mora 
poslikati z oranžno 
barvo v primerjavi z 
modro barvo, da 
doseže pravo razmerje  
v količinskem kontrastu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci ugotovijo, da 
moramo vzpostaviti 
ravnovesje v odmeri 
njihove količine – 
upoštevati  količinska 
razmerja. 
 
 
Učenci ugotovijo da 
morajo dodeliti 
rumeni eno četrino 
površine slike, 
vijoličasti pa tri 
četrine. 
  
 
Povejo, da mora 
slikar poslikati eno 
tretjino  površin z 
oranžno barvo, dve 
tretjini pa z modro 
barvo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rumena (9), 
vijolična (3) 

 
 
 
 

oranžna (8),                
modra (4) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- frontalna 
oblika 
- pogovor 
- demonstracija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- frontalna 
oblika 
- razlaga 
- pogovor 
- demonstracija 
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Učence vprašam, ali sta 
sliki Renéja Magritta ter 
Marca Chagalla v 
količinskem barvnem 
kontrastu ter kako 
delujeta na njih, 
pomirjujoče ali 
poživljajoče. 
 
Vprašam jih, koliko 
svetlih površin v 
kombinaciji s temnimi 
moramo dodeliti 
pobarvanim površinam 
na sliki, da vzpostavimo 
ravnovesje v moči 
barve. 
 
Poudarim, da 
uravnotežena količinska 
razmerja barv delujejo 
statično in umirjeno ter 
da kontrasta količine v 
tem primeru ni.  
 
Učence vprašam, kdaj 
ni opaziti količinskega 
kontarsta na sliki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokažem jim dve 
nadrealistični sliki in jim 
zastavim vprašanji, 
kakšna je motivika slik 
ter če mogoče poznajo 
umetniško smer, kamor 
spadajo le-te. 
 
 
Predstavim jim 
umetniško obdobje 

Učenci odgovorijo, da 
sta obe sliki v 
količinskem barvnem 
kontrastu, zato 
delujeta pomirjujoče. 
 
 
 
 
Učenci odgovorijo, da 
s svetlimi barvami 
naslikamo manj 
površin, s temnimi pa 
več, da vzpostavimo 
ravnovesje v moči 
barv na sliki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci odgovorijo, da 
količinskega 
kontrasta ne 
opazimo, ko 
porušimo ravnovesje 
določenih razmerij 
komplementarnih 
dvojic. Če v 
kompoziciji porušimo 
harmonična razmerja, 
dobimo 
neuravnotežen,  
ekspresiven izraz. 
 
Učenci si ogledajo 
sliki ter povedo, da 
motivika slik ni realna 
in da je polna 
sanjskih in  
domišljijskih podob. 
Gre za nadrealistične 
slike. 
 
 
Učenci poslušajo, 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- frontalna 
oblika  
- demonstracija 
- pogovor 
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nadrealizma. Leta 1924 
le to nastane z 
nadrealističnim 
manifestom Andréja 
Bretona. Nadrealizem je 
čisti psihični 
avtomatizem, to 
pomeni, da slikanja ne 
nadziramo z zavestjo, 
raje slikamo intuitivno 
(po občutku).  Poglavitni 
cilj nadrealizma je bil, 
da ustvari novo 
realnost. Čas 
nadrealizma je bil čas 
začetka razvoja 
psihologije, zato ima le- 
ta velik vpliv nanj. 
Podzavest, sanje, 
norost – to umetnike 
zanima. Zato je 
motivika slik takšna, da 
nas preseneti. Npr. slika 
Odhod krilate ladje, avt. 
Vladimirja Kusheva, 
je nenavadna za realne 
razmere, šokira ter 
prikazuje sanjsko 
atmosfero. Podobno 
Magritteva slika spalca.  
Motivi nadrealizma so 
večinoma simboli 
človeške podzavesti. 
Naši možgani so v 
budnem stanju pri 
popolni zavesti, vendar 
ta zavest vsebuje tudi 
nezavedno, to pa je vse 
potlačeno, kar je človek 
poskušal pozabiti. Tu 
gre za neprijetne 
izkušnje, sanje... 
Nezavedno so naša 
čustva, intuicija, sanje 
ter dolgoročni spomin. 
Pojmi nezavednega so 
glavna slikarska tema v 
nadrealizmu. 
Nezavedno je slikano v 
simbolih in metaforah. 

gledajo slike  in 
odgovarjajo na 
vprašanja. 
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Prikažem jim še 
nadrealistična dela, kjer 
je upoštevan količinski 
kontrast. Zastavim jim 
vprašanji o tem, kaj je 
upodobljeno na sliki in 
kako. 
 
 
Učencem pokažem 
nekaj slik tehnik 
pihanke in 
dekalkomanije. Povem 
jim, da sta to tehniki 
nadrealistov in ju 
predstavim: 
 
Pihanka: 
Izumil:  Jimmy Ernst. Pri 
tej tehniki je tekoča 
barva pihana na 
površino zato, da bi nas 
navdihnila ali razkrila 
novo podobo. 
 
 
Dekalkomanija: 
Izumil:  Oscar 
Dominguez. V tej 
tehniki je tanka plast 
barve potisnjena 
(odtisnjena) na površje 
platna z gladkim 
pripomočkom, ki 
razporeja barvo na 
mnoge različne načine. 
Naziv tehnike izhaja iz 
francoske besede 
'decalquer', kar pomeni 
prenos. 
 
Učence usmerim v 
ogled videa, da 
spoznajo posebnosti 
likovne tehnike v 
nadrealizmu.  
Spodbudim jih k 
ugibanju, za katero od 
predstavljenih tehnik 
gre. 

Učenci odgovarjajo, 
da gre za 
nerealistično motiviko 
ter da slike 
predstavljajo sanjske 
in domišljijske 
podobe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci po ogledu 
video prispevka 
povejo, da gre za 
tehniko 
dekalkomanija. 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
Video: 
http://
www.y
outube
.com/w
atch?v
=6-
H7_uc
-GJc 

 

- frontalna 
oblika  
- pogovor 
-demonstracija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
http://www.youtube.com/watch?v=6-H7_uc-GJc
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3. Posredovanje 
likovne naloge: 
Učenci bodo slikali v 
dveh nadrealističnih 
tehnikah in sicer v 
tehniki dekalkomanije 
ter pihanke, ob tem pa 
bodo morali upoštevati 
količinski kontrast, s 
katerim bodo dosegli 
ravnovesje v moči barv. 
Namen slikanja motiva 
sanj bo prikaz njihovega 
razumevanja teh dveh 
nadrealističnih tehnik, 
osnovnih likovnih 
elementov nadrealizma 
ter likovnega problema 
količinskega nasprotja. 
 
Napovem, da bodo 
slikali motiv Moje sanje. 
Usmerim učence k 
ponovitvi likovne 
naloge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Likovno izražanje:  
Usmerim učence v 
pripravo likovnega 
materiala in reševanje 
likovne naloge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obnovijo likovno 
nalogo:  

- sliko naslikajo 
v količinskem 
kontrastu in pri 
tem 
upoštevajo 
komplementar
ne dvojice 

- sliko naslikajo 
v tehnikah 
decalcomania 
ter soufflage 
(obnovitev 
posebnosti 
likovnih tehnik) 

- naslikajo motiv 
Moje sanje 

 
Učenci pričnejo z 
reševanjem likovne 
naloge. 

 
- individualna 
oblika 
 
 

ZAKLJUČNI DEL 

Ko učenci končujejo, jih 
prosim, naj prinesejo svoja 
dela. 15 minut pred 
koncem ure učence 
prosim, da s slikanjem 

Prinesejo izdelke 
in jih razstavijo. 
 
 
 

Likovni izdelki 
učencev 

- frontalna 
oblika 
- pogovor 
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zaključijo. 
 
Učence usmerim v 
povzetek likovne naloge in 
oblikovanje kriterijev. 
 
 
 
Nato jih usmerim v 
vrednotenje likovnih del. 
 
 
 
 
Kriteriji vrednotenja: 
-motivacija in sodelovanje 
-ustreznost motiva in 
domiselnost izvedbe 
-ustreznost kompozicijske 
postavitve 
-tehnična izvedba 
slikarske tehnike 
 
Učence usmerim v 
ureditev učilnice in 
ureditev razstave. 

 
 
Povzamejo likovno 
nalogo in skupaj 
oblikujejo kriterije 
za vrednotenje. 
 
 
Povejo, katero 
delo izpolnjuje 
zastavljene 
kriterije. 
- ustreznost 
količinskega 
kontrasta               
- domiselnost 
izvedbe likovnega 
motiva 
- tehnična izvedba 
slikarske tehnike 
 
 
 
 
 
 
Uredijo učilnico in 
razstavo v njej. 
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SLIKOVNA PRILOGA: 

      
Slika 1                               Slika 2                      Slika 3                   Slika 4:  Ančka Gošnik 

                                                                                          Godec, Lučka regrat, 1987 

          

                              
Slika 5:  Elizabeth Moran        Slika 6                                       Slika 7: Emile Nolde, Pogled na 
                                                                                                  morje z vijoličnimi oblaki in tremi 
                                                                                                  rumenimi jadrnicami 

 

                 
Slika 8                                        Slika 9:   Marko J.                    Slika 10: Roy Lichtenstein,                                                                                                           

                     Rupnik, Detajl mozaika       Zahajajoče sonce, 1964 

                                          papeževe kapele v Vatikanu 

 

          
Slika 11: Rene Magritte, Kraljestvo       Slika 12:  Marc Chagall,        Slika 13: Joan Miró,                           
svetlobe, 1950                                       Sonce nad Parizom, 1913    Zlato modrine, 1967                                                      
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Slika 14: Barbara Griffin,                  Slika 15: Sheila Singhal, Slon, 2012    Slika 16: René Magritte,                                                          
Fauvizem zabava 3                                                                                       Brezskrben spalec, 1928                                                                                                                  
   

   
Slika 17:  Vladimir Kush, Odhod krilate       Slika 18                          Slika 19 
ladje 
 
 

     
Slika 20:  Yves Tanguy,                     Slika 21:  Salvador Dali,                    Slika 22:  Alexandra Zutto 
Lenoben dan, 1937                            Vrtnica, 1958                                               
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Slika 23:  Jimmy Ernst,                           Slika 24:  Renny Pacecho, Konj 
Elementi, 1942   
 
                                                                

   
  Slika 25:  Georges Hugnet, Nazaj v preteklost, 1936 
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8.2   Analiza del učencev  

 

Nastop na osnovni šoli sem izvedla v skladu z vsebino iz teoretičnega dela 

diplomske naloge. Učenci so poleg likovnega problema harmoničnega količinskega 

kontrasta spoznali tudi dve nadrealistični tehniki. Vsebina nastopa je bila skladna z 

učnim načrtom za osnovne šole, cilji ter starostno stopnjo učencev. Otroci so dobili 

likovno nalogo slikanja motiva iz sanj v količinskem barvnem kontrastu v 

nadrealistični tehniki. Ker so poleg likovnega problema količinskega barvnega 

kontrasta spoznavali še nove likovne tehnike, sem jim poenostavila sam proces 

slikanja tako, da so slikali z dvema barvnima odtenkoma, ki sta medsebojno v 

količinskem barvnem kontrastu. Preden smo pričeli s poukom, sem učencem na 

podlage pripravila barve. Učenci so nato izbirali barve med kombinacijami vijolične in 

rumene, oranžne in modre ter rdeče in zelene. Poleg predloženih količinsko si 

nasprotnih barv so dobili še belo in črno, ki sta bili namenjeni temnenju in svetlenju 

pri slikanju. Pomembna je bila tudi uvodna motivacija, kjer je bila naloga učencev na 

primerih slik v harmoničnem in neharmoničnem količinskem barvnem kontrastu 

ugotoviti, kolikšen del slikovne površine lahko zavzema določena barva. Slikovni 

primeri so bili zelo nazorni in v veliko pomoč učencem pri prepoznavanju likovnega 

problema. Spoznali so tudi, kako močan vpliv ima količina barve na površini, saj 

lahko le-ta na umetniškem delu daje vtis harmonije, uravnoteženosti in umirjenosti ali 

obratno, vtis dinamičnosti in ekspresije. Osmošolcem sem predstavila tudi likovno 

smer nadrealizma, pri tem pa je bil moj namen naučiti jih nekaj osnovnih pojmov o 

tem likovnem stilu. Predstavila sem jim še dve nadrealistični likovni tehniki, pihanko 

ter dekalkomanijo. Ti dve tehniki sem izbrala za delo na šoli, ker sta bili najbolj 

izvedljivi v materialnem in praktičnem smislu ter predvsem zato, ker sem vedela, da 

bosta tehniki učencem všeč. Na koncu sem napovedala še, da bodo slikali motiv 

Moje sanje, saj dela nadrealistov pogosto jemljejo navdih iz sveta sanj ter 

podzavesti. 

Mislim, da so učenci uspešno razrešili likovni problem količinskega barvnega 

kontrasta, saj smo skupaj to snov pred praktičnim delom dobro preučili. Likovni 

problem so pravilno uporabili v svojem umetniškem izdelku. K uspešnemu 

razreševanju likovne naloge je pripomogla tudi moja individualna pomoč ter povzetek 

glavnih pojmov iz likovne naloge, ki je bil med slikanjem prikazan na tabli. Primeri 

likovnih reprodukcij so nazorno prikazovali harmonične količinske kontraste ali likovni 
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stil nadrealizem tako, da je dalo to učencem le še dodatni zanos pri ustvarjanju. 

Učencem je bilo zelo všeč tudi to, da sem jim prinesla nekaj lastnih slik, izdelanih v 

harmoničnem količinskem barvnem kontrastu v teh dveh likovnih tehnikah.  

Kot učitelj moraš vedno iskati nove načine, kako motivirati otroke za delo, zato se mi 

zdi ideja o predstavitvi lastnih del, navezanih na snov, ki se jo v šoli učijo, odlična. 

Nad samim izborom tehnik so bili učenci navdušeni, saj tovrstnih tehnik in materialov 

(slamice, vrečke) še niso uporabljali med poukom. Dobili so tudi navodila, da lahko 

uporabijo obe tehniki na svojem umetniškem izdelku.  Všeč jim je bil tudi likovni motiv 

Moje sanje, saj je spodbujal njihovo domišljijo in dopuščal ustvarjalnost ob slikanju. 
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  8.3  Likovna dela učencev 

 

 

        SLIKA 70: Stein S.. 

 

Učenka je zelo uživala ob slikanju. Takoj je razumela likovni problem in je upoštevala 

količinski barvni kontrast. Oranžne barve je nanesla prbližno v razmerju 2:1, kar je 

tudi pravilno. Zelo dobro je razumela plastenje barv, saj je nanašala na list več 

odtenkov modre barve v tehniki dekalkomanije. Razumela je način nanosa barv, to je 

izvedla zelo subtilno. Z barvami in kompozicijo ji je uspelo doseči barvni kontrast. 

Motiv je zelo domiselen. 
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SLIKA 71:   Štrajhar, N. 

 

Učenka je bila zelo motivirana za delo, saj ji je bila všeč likovna tehnika in tudi 

nasplošno rada ustvarja. Tehnično je slikarsko tehniko izvedla zelo dobro, saj je bila 

natančna, uporabljala je možnost senčenja in mešanja barv. Ni se obotavljala pri 

slikanju in se tudi ni spraševala, če bo učiteljici to všeč. Slikala je samostojno. 

Količinski kontrast je dobro razumela. Barve je nanašala prekrivno, bolj plastično – to 

opazimo pri senčenju, različnih odtenkih modre in oranžne barve... Naslikala je 

domišljijski motiv in sicer zmaja ob vulkanu. Tudi kompozicija je bila zanimiva, saj je 

zmaja in vulkan razporedila po podlagi uravnoteženo. 
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        SLIKA 72:  Strmčnik, A. 

 

Učenka je uspešno rešila likovni problem, saj je rumeno barvo nasproti vijoličasti 

nanašala v pravilnem razmerju in sicer 3 proti 1. Likovni motiv je zelo domiselen. 

Naslikala je vilo v letu. Najprej se je učenka izgovarjala, da ne zna naslikati deklice 

oz. vile, zato sem jo opogumila, naj pred slikanjem naredi skico s svinčnikom na list 

papirja. Učenka je to upoštevala in kmalu po skiciranju se je samozavestno lotila 

slikanja domišljijske podobe vile. Opazimo tudi svobodno rabo barv, svetlenja - 

temnenja barv ter različnih barvnih odtenkov, kar nakazuje na samozavesten pristop 

k slikanju. Dosegla je harmonijo z upoštevanjem količinskega kontrasta, pa čeprav je 

lik vile upodobljen v gibanju z iztegnjeno roko predse, kot da bo ravnokar odletela iz 

formata. 

 

 

 

 



- 88 - 
 

 

SLIKA  73:  Ilič, M. 

 

Učenka je dokaj pravilno kombinirala rumeno in vijolično barvo, torej količinsko 

najsvetlejšo in najtemnejšo barvo v barvnem krogu, prilagojenemu količinskim 

razmerjem. Ker je rumena količinsko trikrat močnejša barva od temne vijolične, bi je 

morala razporediti na površino lista za odtenek manj. Motiv je domišljijski in igriv. 

Tehnična izvedba slikarske tehnike je malo manj spontana, saj ni uporabljala 

prelivanja barvnih odtenkov. Naslikala je škrata, pri tem sem jo morala malo 

spodbujati, nato pa je postala samostojnejša. Učencem, ki so se bali slikati izbrane 

oblike, sem predlagala, da lahko naslikajo tudi bolj nepodobotvorne oblike. 
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        SLIKA 74:   Kuret, M. 

 

Učenka je uporabila pravilno količinsko barvno razmerje. Naslikala je angela v soju 

sončne svetlobe. Motiv je domiselen. Kompozicija je uravnotežena ter barvno 

uravnotežena. Učenka je bila motivirana za delo, saj je naslikala dve likovni deli. 

Tehnična izvedba slikarske tehnike je dobra, manjka ji le malo več poguma pri 

mešanju barv. 
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Likovna dela ostalih učencev: 

 

   

SLIKA  75:  Komar, T.                                             SLIKA  76:  Ščulja, M. 

 

 

   

SLIKA  77:  Strmčnik, A.                                          SLIKA   78:    Mlakar, L. 

 

   

SLIKA 79:  Plečnik, K.                                              SLIKA   80:  Kovačič, M. K. 
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- 92 - 
 

9 SKLEPNA MISEL 

 

Nadrealizem je umetniška smer, v kateri je bilo razvitih okoli trideset novih likovnih 

tehnik in pristopov. 

V diplomi sem raziskovala, kako tehnike in pristopi nadrealizma spodbujajo 

ustvarjalni duh in prišla do ugotovitev, ki se jih da razložiti predvsem z vidika 

psihologije ter političnega obdobja tistega časa. Razvoj psihoanalize je vplival na 

mišljenje umetnikov in s tem na razvoj likovnih pristopov in tehnik. Psiholog Sigmund 

Freud je s svojo teorijo objektivnih odnosov ter  knjigo z naslovom Interpretacija sanj 

zelo vplival na nadrealizem. Pristope psihologov so umetniki posnemali tudi s 

paranoično-kritično metodo ter avtomatizmom. Medvojno obdobje je umetnike tudi 

politično angažiralo, zato so se združevali v Francoski komunistični partiji. Nekatere 

likovne tehnike pa so nastale pod vplivom političnih gibanj, v katera so bili vključeni 

nadrealisti. Kot ideja o konceptu preurejene realnosti je bil ustvarjen kolaž... 

Skozi raziskovanje, kako tehnike nadrealizma spodbujajo ustvarjalnost, sem 

spoznala, da imajo psihološki vpliv na ljudi ter na same ustvarjalce. Ker je 

ustvarjalnost psihološki pojem, sem vpliv likovnih tehnik na navdih raziskovala 

večinoma iz psihološkega vidika.  

Naloga, ki raziskuje nadrealistične tehnike in pristope se mi zdi pomembna tudi s 

praktičnega vidika in sicer za uporabo novih ustvarjalnih tehnik pri likovnem pouku. 

Temo sem izbrala zaradi svojega zanimanja za nadrealizem ter zaradi tega, ker sem 

želela razumeti nastanek nadrealističnih likovnih tehnik in pristopov in to podati v 

pisni obliki, ki je do zdaj nisem zasledila. Poznavanje tega obdobja pa mi bo koristilo 

tudi pri mojem nadaljnem delu z učenci. 
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