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POVZETEK 

V začetnih poglavjih bom predstavila psihološke poglede na umetnost. Kot dejavnika, ki 

vplivata na samo umetniško ustvarjanje, bom razčlenila tudi pojma nezavedno in intuicija. 

Zaustavila se bom tudi pri občem pogledu na simbol, ki je trdno zasidran v človeku, ter pri 

tematiki sanj v umetnosti. Nadaljevala bom z opisom obdobij nadrealizma, s pojavom 

avtomatizma in abstraktnega ekspresionizma, v katerih se je nezavedno najbolj manifestiralo. 

Praktični del je delno sestavljen iz analize mojih del, ki sledi uporabi nezavednega v 

slikarskem zapisu, ter pedagoškega dela v Mladinskem centru. Likovna naloga temelji na 

uporabi spontane geste, ki nastaja pri abstraktnem ekspresionizmu, natančneje pri action 

painting-u. 
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ABSTRACT 

In the first few chapters of my graduate thesis I will present psychological perspectives on art. 

I will also display the concepts of the unconscious and intuition as factors which influence 

artistic creation. 

In the following, I will also stop at common view on the symbol, which is deeply rooted in 

human mind and displays the theme of dreams in artistic works. I will continue with the 

descriptions of artistic movements of Surrealism, Automatism and Abstract Axpressionism 

where the unconscious is manifested at most. 

The practical part consists partly of an analysis of my own work. In this analysis I am 

following the use of unconscious in painting gesture. The second practical part is represented 

by my pedagogical work at Youth Center. Visual task is based on the use of spontaneous 

gestures produced in Abstract Expressionism, more precisely in the so-called action painting. 
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Unconscious, gesture, Surrealism, Automatism, Abstract Expressionism, dreams 
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1 UVOD 

Stopiti na področje nezavednega in pričakovati razumske odgovore je vsekakor napačna pot. 

A kaj je gonilo ustvarjanja? Kako se pokaže notranja nuja, ki se izliva na platno umetnikov in 

črpa iz neskončne skrinje nezavednega, spontanosti in intuicije? 

V začetku diplomske naloge me raziskovanje vodi v psihološki vidik umetnosti in nato v 

primerjavo dveh različnih gibanj: nadrealizma s pojavom avtomatizma ter abstraktnega 

ekspresionizma. Prvi je doživel razcvet v Evropi, drugi pa v Ameriki, in pri obeh se likovni 

zapis, namenjen prikazovanju objektivne narave objekta, začne preobražati v notranjo nujo po 

ustvarjanju, kjer pa imajo glavno vlogo nezavedno, spontanost in intuicija. 

Abstraktni ekspresionizem se še posebej oddalji od upodobitve realnega sveta ter s svojo 

govorico nakazuje na težnjo po nezavednem in osebnem izrazu. 

Prav tako pa tudi moja dela težijo k abstraktnosti in hkrati osebnemu izrazu, ki ga bogati 

avtomatično pisanje. Analizirala sem svoj slikarski zapis in ga kot udejanjenje notranje 

nujnosti povezala z zametki likovne terapije. 

V pedagoškem delu sem učencem predstavila problem proste, nevezane, abstraktne 

kompozicije. Od njih sem pričakovala uživanje v ustvarjanju in spontanost. Pomen sem dajala 

izražanju ustvarjalnosti, raziskovanju in iskanju pristnega slikarskega zapisa. 
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2 PSIHOLOŠKI IN LIKOVNI VIDIK NEZAVEDNEGA 

2.1 UMETNOST IN PSIHOANALIZA 
 

Umetnost je družbeni konstrukt in hkrati tudi doživljanje posameznika, zato je razumljivo, da 

je pritegnila tudi psihologe. Na področju psihoanalize sta se Sigmund Freud in Carl Gustav 

Jung zanimala za umetnost, njeno simboliko in doživljanje. 

Pečjak (2006) razlaga, da psihoanalitiki učijo, kako izvira ustvarjalnost iz človekovih 

nezavednih nagonov. Čeprav se razlage različnih psihoanalitičnih šol med seboj razlikujejo, 

pa se v glavnem ujemajo v tem, da je ustvarjalnost stranski produkt primarnega procesa. 

Freud je dejal, da samo nesrečni ljudje doživljajo sanje, dnevne sanje in fantazme. Uvidel je 

podobnost med nevrozo in ustvarjalnostjo. Oboje izvira iz konflikta, iz potlačene želje po 

zadovoljitvi bioloških nagonov. Ustvarjalnost je v bistvu sublimacija ali kompenzacija, ker na 

posreden način zadovoljuje željo s tem, da premešča njen cilj. (Pečjak, 2006, str. 113) 

Freud se je med drugim ukvarjal tudi z interpretacijo umetnosti. Zanj je umetniška dejavnost 

sublimacija zatiranega libida in agresivnega nagona. Po tem pojmovanju naj bi vsi umetniki 

trpeli za travmami, ki segajo v otroštvo. Umetnost ima podobno funkcijo kakor sanje in 

psihonevroza, a s to razliko, da pomeni uspešno pot k rešitvi konfliktov, medtem ko 

psihonevroza pomeni neuspešno pot in prinaša le začasno zadovoljstvo. V Uvodu v 

psihoanalizo Freud pravi: »Nevrotik ni sposoben za užitke in delo. Za prvo ne zato, ker vlaga 

preveč energije v to, da bi potisnil svoj libido v nezavedno in se obranil pred njegovimi 

napadi. Zdrav bi bil, če bi razrešil spor med jazom in libidom in bi jaz ponovno prevzel 

nadzor nad libidom.« Umetnik s svojimi deli posredno zadovoljuje svoje instinktivne želje. 

Čeprav je taka sublimacija uspešnejša od nevroze, pa ne prinese popolne zadovoljitve. Če bi 

jo prinesla, bi umetnik prenehal ustvarjati. (Pečjak, 2006, str. 148-149) 

Freudov pristop k umetnosti, ki je skorajda enačenje umetnika z duševno bolnim človekom, je 

dvignil veliko prahu med drugimi psihologi. Resnično poznamo veliko umetnikov, ki so trpeli 

za duševnimi boleznimi, vendar bi bilo neupravičeno to posploševati na vse umetniško 

delovanje, na katerega vplivajo tako pridobljene kakor podedovane lastnosti, navsezadnje pa 

je umetnik tudi človek, ki raste in se spreminja. Njegovo ustvarjanje v likovnem smislu 

predstavlja  poseben odnos do likovnih danosti in iskanje osebnega izraza. 
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Po Jungu so vsebine osebnega nezavednega pridobitve individualnega življenja, medtem ko 

so vsebine kolektivnega nezavednega, nasprotno, vselej in a priori obstoječi arhetipi. Med 

arhetipi so najznačilnejši oz. empirično najjasneje izraženi tisti, ki najpogosteje in najmočneje 

vplivajo na jaz oz. ga motijo. To so senca, anima in animus. Izkustvu najlaže dostopna figura 

je senca, kajti njeno naravo je mogoče v veliki meri dognati iz vsebin osebnega nezavednega. 

Senca je moralni problem, ki izziva celoto osebnosti jaza, kajti nihče ne zmore realizirati 

sence brez znatnega vložka moralne odločnosti. Tu gre vendarle za to, da bi temne vidike 

osebnosti priznali kot resnično obstoječe. To dejanje je nujna podlaga slehernega 

samospoznanja in zato praviloma naleti na znaten odpor. (Jung, 2010, str. 13) 

Jung se je posebej posvečal kolektivnemu nezavednemu, ki prebiva v človeštvu od pamtiveka 

in ki so ga začetna ljudstva razumela bolje kakor današnji človek. Slika oziroma fotografija se 

v sodobnem času na zelo subtilen in nezaveden način uporablja v marketinške namene ter 

privzgaja določene kulturne in osebne vrednote v človeku, o katerih morda zavedno razmišlja, 

a nezavedno jih brezkompromisno sprejme. Tesnobo sodobne družbe lahko zapazimo v 

marsikaterem delu umetnikov abstraktnega ekspresionizma, saj umetnik brez vpliva družbe ne 

obstaja. 

Dejavnik, ki ustvarja projekcije, je anima, oziroma nezavedno, ki ga anima zastopa. Kadar se 

pojavlja, nastopa v sanjah, vizijah in fantazijah, personificirano, s čimer izpričuje, da ima njen 

temeljni dejavnik vse bistvene lastnosti ženskega bitja. Ne gre za izmislek zavesti, temveč za 

spontan proizvod nezavednega. (Jung, 2010, str. 17 - 18) 

Dognanja psihoanalitikov so skrbno preučili tudi slikarji nadrealizma in se podali na pot 

odkrivanja nezavednega v sanjah, halucinacijah in drugih stanjih nezavednega, ki so se 

približala iracionalnemu. 

A kot pravi Jung (2010), ne smemo pozabiti, da psihološke resnice niso metafizična 

spoznanja, temveč prej ustaljeni načini mišljenja, čutenja in ravnanja, ki se z izkušnjami 

izkažejo za smotrne in zdrave. (Jung, 2010, str. 27) Prav tako razlaga Gorjup (2007), da 

likovniki dobro poznamo besedo psihologiziranje – odstiranje tančic z ustvarjalčeve osebnosti 

in včasih nasilno iskanje sporočilnosti s psihoanalitičnim pristopom, ki je lahko nestrokoven 

in senzacionalističen. Namen likovnega raziskovanja naj tako ostaja v polju likovno-

umetniškega. 

 



4 
 

2.1.1 POJEM NEZAVEDNEGA 
 

Umetnost in psihoanaliza imata skupen odnos do nezavednega, medtem ko nezavedno 

umetnikom in psihoanalitikom pomeni drugačne stvari. Njuna povezava z duševnimi procesi, 

ki niso v celoti znani in pod kontrolo zavestnega uma, je torej zgolj v dejstvih ustvarjalnega 

procesa. 

Diskurz nezavednega je starejši od Freuda. Pojem nezavednega je uporabil že nemški filozof 

G. W. Leibniz v sedemnajstem stoletju, koncept nezavednega pa se je pojavil v devetnajstem 

stoletju pri nekaterih drugih psihologih. (Walsh, 2013) 

Gustav Carus je v svojem delu Psiha iz leta 1846 skušal razviti prvo objektivno teorijo 

nezavednega psihičnega življenja. Avtor je v delu zagovarjal tezo, da leži vsa skrivnost 

človekovega psihičnega življenja v logiki nezavednega. Carus je ločil tri vidike nezavednega. 

Prvega je imenoval splošno absolutno nezavedno: to je nezavedno, ki je popolnoma in 

absolutno nedostopno za zavest. Drugi vidik nezavednega je imenoval delno absolutno 

nezavedno: od njega so odvisni procesi rasti in aktivnosti notranjih organov, vpliva pa  

neposredno na čustveno življenje. Tretji vidik nezavednega je relativno ali sekundarno 

nezavedno: nanaša se na občutke, zaznavanje in predstavljanje. (Rutar, 1997, str. 143) 

Vendar je bil Freud prvi, ki je formaliziral pojem nezavednega kot psihičnega mehanizma, 

katerega delovanje sega v sanje, govorne napake in pozabljanje. Te operacije se z vidika 

objektivnosti obravnavajo kot neracionalne, vendar je Freud pokazal, da imajo svojo logiko, 

povezano z izražanjem potlačenih želja. 

Ko je Freud predstavil nezavedno v takšni luči, je pretrgal povezave umetnosti z romantičnim 

navdihom in prenesel to področje psihičnega delovanja v sfero vsakdanjega vedenja. Čeprav 

romantični vidik še vedno obstaja v tem, da umetnost izhaja iz magičnega in navdihujočega 

nezavednega, po drugi strani obstajata tudi iskanje in razporejanje s pomočjo zavestnega 

nadzora, kar je predvsem zanimivo za sodobno umetnost, sploh pa za umetnost nadrealizma, s 

katerim pogosto povezujejo psihoanalizo in Freudove ideje. (Walsh, 2013) 

»Se pravi, da nezavedno vsebuje nek red in še zdaleč ni podobno romantični predstavi o 

nezavednem kot nedostopni globini brez reda in brez strukture. Nezavedno ni famozna moč 

sveta, kjer bi brezglavo blodile prikazni. Drugič, struktura nezavednega je jezikovne narave. 

Strukturalistični model je od vsega začetka več kot zgolj model ali metafora. Nezavedno 
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govori in je neka govorica ter kot govorica sledi določenim jezikovnim pravilom. Lacan je 

sledeč Freudovim nastavkom izpostavil zlasti dva jezikovna aspekta, metaforo (zgostitev, 

simptom) in metonimijo (premestitev, želja).« (Tomšič, 2010, str. 144) 

Po Jungu (2010) so vsebine osebnega nezavednega pridobitve individualnega življenja, 

medtem ko so vsebine kolektivnega nezavednega v naprej obstoječi arhetipi (tudi splošni 

simboli, usedline zgodovinskih izkušenj, prapodobe vsega kar je človeštvo doživelo). 

Vsebine nezavednega ni mogoče dojeti z miselnimi procesi, temveč z intuicijo in simboli. 

Simboli po Jungu niso zgolj znaki za podzavestne vsebine, ker z njimi ne pridemo do 

najgloblje stvarnosti, temveč nam pomagajo odkrivati vedno nove, globlje simbole. Osebno 

nezavedno je mogoče priklicati v zavest s preusmerjanjem pozornosti in popuščanjem 

obrambnih mehanizmov. Arhetipov pa ni mogoče priklicati v zavest, ker kolektivna podzavest 

v življenju posameznika nikoli ne postane povsem zavestna. Približamo se ji lahko samo z 

intuicijo. Kljub temu pa vpliva na življenje posameznika in se izraža v umetnosti, mitologiji 

in sanjah. (Pečjak, 2006, str. 151) 

Nezavedno je za likovnika vsekakor lahko tolmun iz katerega črpa zagon za svojo delo. Pri 

tem ustvarja svoj osebni zapis, za katerega je značilen določen odnos do barv, kompozicije in 

drugih likovnih spremenljivk. 

»Vse kar raste, raste v tišini. Nihče še ni slišal trave rasti. Zavest je glasna, je višina besede, ki 

spregovori; podzavest je področje tišine, je pogreznjena v molk.«1 (Trstenjak,1981, str. 109) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Anton Trstenjak v svojem delu Psihologija ustvarjalnosti uporablja pojem  podzavesti. Podzavest in nezavedno 

imata v psihološkem vidiku lahko različen pomen. 
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2.1.2 INTUICIJA 
 

»Intuicija je psihološka funkcija, s katero nezavedno vpliva na zaznavanje. Intuicija ni niti 

čutno zaznavanje niti intelektualno presojanje in niti občutenje, čeprav se pojavlja v vseh teh 

oblikah. Pri intuiciji se vsebina uveljavi kot spoznavna celota, ne da bi mogli ugotoviti, kako 

je do tega prišlo. To je nekakšno nagonsko spoznavanje.« (Pečjak, 2006, str. 144-145) 

Po Butini (2000) je likovno izrazilo, ki najbolj ustreza intuiciji, linija. 

Gorjup (2007) pa pravi, da je bila zbranost likovnih prvin v jezik osebnega izrekanja vselej 

odraz zavednega in nezavednega. Predvsem pa je bila izraz notranje nujnosti, mehanizma, ki 

ga še najbolje opredeljujeta intuicija in osebno izostrena čutnost. 

Trstenjak (1981) načenja problematiko pojma intuicije, s katerim po mnenju nekaterih ne 

razložimo nič. Po njegovem naj bi intuicija spadala med podobne pojme kakor asociacija in 

po njej se sprašujemo že od antične filozofije naprej. Intuicija je izraz, v katerega odenemo 

stvari, kadar jih ne moremo več razložiti.  

Nadalje Trstenjak zastavlja vprašanje, ali ni nekaj podobnega s pojmom intuicije, ki naj bi 

nam razložila ustvarjalnost spoznavanja, ker tega fenomena drugače in globlje sicer ne 

moremo pojasniti. 

Vsekakor sta nezavedno in intuicija pomembna elementa tako pri samem slikarskem 

ustvarjanju kakor tudi pri opazovanju končnega dela. Vsak gledalec slike v svoje opazovanje 

vnaša lastne nezavedne vzgibe. Likovna dela pa v končni fazi tudi spodbujajo intuitivno 

razlaganje podob, simbolov in likovnih elementov. 
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2.1.3 NEZAVEDNO IN SIMBOL 
 

Zgodovina simbolizma priča o tem, da lahko prav vse privzame simbolen pomen: naravni 

predmeti (na primer kamni, rastline, živali, ljudje, gore in doline, sonce in luna, voda, ogenj in 

veter), predmeti, ki jih je izdelal človek (hiše, čolni, avtomobili), ali celo abstraktne oblike 

(številke, trikotnik, kvadrat, krog). Pravzaprav je ves kozmos potencialni simbol. (Jaffé, 2002) 

Fromm je razdelil simbole na konvencionalne, naključne in univerzalne simbole. Prvo 

skupino predstavljajo splošno sprejeti simboli. Naključni simboli se nanašajo na različne 

reference, ki izvirajo iz individualnih izkušenj in pogosto dopolnjujejo konvencionalne 

simbole. Za Fromma so najzanimivejši univerzalni simboli, katerih pomen izhaja iz samih 

notranjih značilnosti simbola. Univerzalni simboli so edina zares skupna govorica človeškega 

rodu. Sanje, miti in pripovedke so ostanki »pozabljenega jezika« iz katerega naj bi se sčasoma 

razvila diskurzivna govorica. (Musek, 1990, str. 86) 

Prav tako so za Junga sanje in miti vir univerzalnega, kar je skupnega človeštvu. Kolektivno 

nezavedno je zakladnica simbolov, iz katere črpajo tudi slikarji. Še poseben pomen so dali 

simbolu v 20. stoletju nadrealisti. Vse, kar se dogaja v naši podzavesti in kar sanjamo, ima za 

nas ter za človeštvo simbolni pomen. Že osnovna likovna prvina barve nam vzbuja simbolne 

povezave. Kadar si ne moremo razložiti, zakaj nam določene barve vzbujajo bodisi prijetne ali 

neprijetne občutke vstopamo v skrivnostni svet nezavednega. Spet drugič pa je določena 

vsebina že vstopila v polje zavednega in lahko na primer rečemo, da nam rdeča barva ni všeč, 

ker nas spominja na kri. Tu pa se spet odpira novo vprašanje, zakaj se bojimo krvi. 

Po Butini (1984) umetnost nastaja iz interakcije umetnika-subjekta s fizičnim in družbenim 

okoljem, vendar se poraja v subjektu. Slikanje je projekcija človekove notranje resničnosti na 

slikovno ploskev, ki je omejen del slikovne ravnine. Slikovna ravnina je simbolični prostor, v 

katerem slikar oblikuje in izrazi svoje pojmovanje sveta ter ustvari svojo imaginarno 

resničnost, prostor svojih misli in čustev. 
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2.2 SANJE KOT TEMA V UMETNOSTI 
 

Po Freudu naj bi bila funkcija sanj izpolnitev nepotešenih želja. Razlikoval je manifestno 

vsebino sanj ali sanjski dogodek ter latentno vsebino ali željo, ki se v sanjah zadovoljuje. To 

so želje nezavednega, ki so v budnem stanju prepovedane. Ker je superego praviloma 

močnejši, jih porine v nezavedno, poseben »cenzor« pa skrbi, da ne prodrejo v zavest. A v 

spanju človekov cenzor popusti in prepovedane želje se začnejo uveljavljati. Ker pa ne 

popusti povsem, se želja prikazuje v izkrivljeni obliki, osebe so zamenjane, vse skupaj pa je 

ovito v simbole. Freud je opazil, da mnogi ljudje sanjajo o podobnih vsebinah, npr. o letenju 

ali o tem, da jih nekdo zasleduje. Te sanje so bile zanj le simboli, ki jih je treba razvozlati. 

(Pečjak, 2006, str. 86) 

Sanj ni mogoče primerjati z nenadzorovanim zvokom, ki prihaja iz glasbenega inštrumenta, 

na katerega namesto igralčeve roke udarja neka zunanja sila. Sanje niso brez pomena, niso 

nesmiselne in ne implicirajo, da del našega predstavnega zaklada spi, medtem ko se drugi 

prebuja. Sanje, razlaga Freud, so povsem veljaven psihični pojav, so izpolnitev želje. (Freud, 

2000) 

Upodobitev sanj v umetnosti je odvisna od spreminjajočega se zgodovinskega dojemanja 

njihove narave in pomena, pa tudi od umetnikovega sloga. (Adams, 2006) 

Pradavno pojmovanje sanj odzvanja v vrednotenju sanj pri ljudstvih klasičnega srednjega 

veka. Domnevali so, da so sanje povezane s svetom nadčloveških bitij, v katera so verjeli, ter 

da so razodetja bogov in demonov. Poleg tega so bili prepričani, da imajo sanje za sanjajočega 

poseben pomen, in sicer da praviloma napovedujejo prihodnost. Po Aristotelu sanje niso 

sporočila bogov, niso po naravi božanske, temveč demonske. To pomeni, da sanje ne izvirajo 

iz nadnaravnega razodetja, ampak izhajajo iz zakonov človeškega duha. Sanje so opredeljene 

kot duševna dejavnost spečega. (Freud, 2000) 

V devetnajstem stoletju se je psihologija razvila v samostojno disciplino. Postopoma je 

razumevanje resničnega značaja sanj s psihološkega vidika postajalo vse bolj celovito (to še 

zlasti velja za devetnajsto in dvajseto stoletje), zato se je spremenilo tudi njihovo 

upodabljanje. (Adams, 2006) 
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Slika 1: Goya, Spanje razuma proizvaja pošasti, 1799 

 

Na prehodu v devetnajsto stoletje, leta 1799, je Goya ustvaril akvatinto Spanje razuma 

proizvaja pošasti. Delo prikazuje spečega umetnika in razkriva, da so njegove podobe v 

sanjah strašljivi nočni letalci – netopirji in sove. Njihovo ponavljanje, utripanje s krili in 

napeto strmenje še povečujejo tesnobne trenutke. Če namreč Goyeve sanje razlagamo s 

psihološkega stališča, njihovo sporočilo določa prav naravo sanjanja: ko razum spi, iz 

nezavednega vzniknejo pošasti in druge stvari, ki so značilne za nezavedni proces. (Adams, 

2006) 

Mora nas tlači, če se znajdemo v položaju, ki nas presune, ko izgubimo nekaj, kar imamo radi. 

Freud je verjel, da se more znebimo, če se zavemo spolne sle, ki je njen vzrok. Carl Gustav 

Jung pa je v mori videl simbolne glasnike primitivne, temne plasti naših nagonov, katerih 

zahteve moramo spoznati, da bi jih lahko premagali. 

Goyeve grozljive sanje so predhodnica »jedra notranjega, temeljnega nasilja«, okrog katerega 

se vrti moderna umetnost. (Fer, 2010) 
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Slika 2: Henri Rousseau, Sanje, 1910 

 

Rousseaujeva slika Sanje iz leta 1910 je bila naslikana dobrih deset let po izidu Freudove 

Razlage sanj in ponazarja zavestno uporabo sanj za upodobitev njihove vsebine. Gola 

sanjalka sodeluje v lastnih sanjah; zleknjena je na francoski buržujski zofi, pri čemer ima trup 

pokonci, in željno gleda proti nenavadno mirni divjini, ki jo obkroža. (Adams, 2006) 
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Slika 3: Picasso, Sanje, 1932 

 

Ko je Picasso leta 1932 naslikal Sanje, je bila psihoanaliza že tik pred tem, da postane 

mednarodno gibanje. Picassove svetle, nenavadno oblikovane barvne ploskve so značilne za 

njegov nadrealistični slog zgodnjih 30-ih let 20. stoletja. Picasso je dodal dvojnost obraza,  

kombinacijo pogleda s strani in frontalno. Izraz na obrazu ženske se spreminja; iz profila je 

videti umirjena, frontalno pa se zdi, da se smehlja. (Adams, 2006) 

 

 

Slika 4: Picasso, Spanje, 1932 
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V delih Paula Kleeja niso zgolj jasno prisotne fantazijske prvine, ampak je v njegovi metodi, 

da pušča podobam rasti iz znamenj, vsaj deloma tudi nekaj avtomatizma. (Lynton, 1994) 

Poleg ekspresionizma je bil njegov slikarski svet prepleten s simboli. Delo Močne sanje iz leta 

1929 prikazuje sanjalca, spečega pod luno in soncem, dvema močnima simboloma, ki 

prežemata človeštvo in sta neposredno povezana s človeškim bivanjem. Rumena barva lune 

sije proti gledalcu in rdeče sonce opozarja nase. Sanjalec je v nemirni drži in pod vplivom 

nebesnih znamenj, ki se med seboj približujeta. 

 

 

Slika 5: Paul Klee, Močne sanje, 1929 
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Slika 6: Frida Kahlo, Sanje (postelja), 1940 

 

Zgodba Fride Kahlo je bila polna fizičnih in psihičnih bolečin, ki jih je usmerjala v svoje 

avtoportrete. Slike prikazujejo njen osebni simbolizem v jeziku naivne umetnosti, realizma in 

nadrealizma. Slika Sanje (postelja) ponazarja boj med življenjem in smrtjo. Čez slikarkino 

telo se vije rastlinje, ki je močan simbol ponovnega življenja, nad njo pa leži okostje, ovito v 

eksploziv. Človeško okostje opominja na minljivost človeka. 

Frida Kahlo je veliko časa v svojem življenju preživela priklenjena na posteljo in tako slika ne 

opisuje samo sanj, temveč vstopa v realno stanje slikarke, v njeno travmo. Ko jo je André 

Breton označil kot pripadnico nadrealizma, se je ogradila od tega in rekla, da nikoli ni slikala 

sanj, temveč samo ponazarjala svojo realnost. (Lehmann, 2003) 
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Slika 7: Salvador Dalí, Sanje, ki jih je povzročilo letenje čebele okrog granatnega jabolka sekundo pred 

prebujenjem, 1944 

 

Slika prikazuje sanje slikarjeve žene Gale. Dalí naj bi v sliki prikazal Freudovo teorijo, ki trdi, 

da lahko tudi zunanji dražljaji sprožijo sanje. Katalizator sanj – čebela brenči okoli lebdečega 

granatnega jabolka v ospredju. Pred kuliso mirnega morja se zadaj odvijajo sanje. Gola, speča 

Gala lebdi nad kamnito polico. Njeno stanje je predstavljeno z nenavadnim občutkom 

lebdenja, ki ga lahko občuti speči človek v sanjah. Iz granatnega jabolka na levi strani slike 

nastane velika, oranžna riba. Iz njenih odprtih ust pa nato izstopi najprej eden, za njim pa še 

drugi tiger. Oba tigra z razprtimi kremplji in ostrimi zobmi agresivno skočita na Galo. Toda 

preden Galo zabode bajonet, se bo zbudila zaradi zvoka brenčeče čebele. (Bradbury, 2005) 
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2.3 NADREALIZEM 
 

De Chiricov imaginarij pravzaprav v vsem že napoveduje smernice nadrealizma, ki jih kljub 

različnim strategijam povezuje ista mentalna atmosfera, ki skuša ukiniti nasprotje med 

resničnim in imaginarnim. Poleg dadaistov De Chirico velja za neposrednega predhodnika 

tega gibanja. Čeprav so si ga nadrealisti lastili, pa je sam, enako kot kasneje Magritte, 

nasprotoval vsakršnemu povezovanju ali razlaganju svojih del s psihoanalizo kot osrednjo 

teoretsko referenco nadrealistične prakse. (Gnamuš, 2010, str. 152) 

Skovanko nadrealizem (surréalisme) je sestavil in prvi uporabil pesnik Guillaume Apollinaire. 

Apollinare je navedel tudi primer tovrstnega nadrealizma: »Ko je hotel človek posneti hojo, je 

ustvaril kolo, ki sploh ni podobno nogi. Tako je, ne da bi se zavedel, počenjal nadrealizem.« 

(Berger, 1981, str. 35) 

Breton se je s psihoanalitično prakso seznanil že kot pripravnik na nevropsihiatrični kliniki, 

kjer so se pri obravnavi pacientov posluževali metode prostih asociacij in interpretacije sanj, 

kasneje pa je v njenem kontekstu osmislil vsa bistvena sredstva in vsebine nadrealizma. 

Nadrealizem zanima prikazovanje stvarnosti, kakršno se kodira v nezavednem, skozi katerega 

koordinira naša dejanja in doživljanje sveta. V prvem nadrealističnem manifestu iz leta 1924 

nadrealizem opredeli kot psihični avtomatizem, ki ga usmerja misel brez razumskega nadzora, 

osvobojena estetskih ali moralnih spon, kar sicer z vidika dadaizma, iz katerega je 

nadrealizem izšel, ne pomeni bistveno novega, ampak že dane nastavke sestavi v nov 

programski kontekst. Glavna novost pa je neposredna vpeljava psihoanalize, v skladu s katero 

nadrealizem odraža in skuša ponazoriti stvarnost kot sožitje zavesti, budnega stanja in sanj, v 

katerih se zrcali nezavedno. Le tako se je mogoče približati nadrealnosti kot absolutni obliki 

realnosti, ki stvarnost skuša razkriti s skrite, hrbtne strani, da bi našla njen arhetipski zapis v 

psihološki strukturi človeka. (Gnamuš, 2010, str. 152) 

V osrednjem načelnem besedilu, v Manifestu nadrealizma, ni bilo novo gibanje nikoli 

označeno kot umetniška šola. Utemeljevalo in označevalo se je kot način človekovega 

samospoznavanja, pri čemer je širjenje spoznavne izkušnje merilo predvsem na tiste predele 

duhovnega sveta, ki razumu niso dostopni, in uporabljalo postopke, ki jim je znanost kot 

utelešenje tega razuma odrekala vsakršen pomen. V temelj nadrealističnega gibanja je bila 

torej vgrajena želja po spreminjanju človeka in sveta, ki naj bi prestavilo posameznika in 

družbo v novo, nadrealno stanje, v katerem bi se v popolni svobodi duha sproščala njegova 
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prvinska narava. (Berger, 1981, str. 51) Vendar Lynton (1994) razlaga, da ne Dalíju ne 

Magrittu ni bilo do tega, da bi ustvarjala nove oblike slikarstva. Nadrealisti so preučili nove 

tehnike in oblike enako temeljito kot podobe in simbole. Magritte in Dalí sta s potrjevanjem 

učinkovitosti nadrobnih upodobitev podaljšala življenje simbolizmu poznega 19. stoletja, v 

katerem je bil zasidran tudi de Chirico. Vendar pa sta z drobnjakarskim ilustriranjem v 

katerem je postavljen pod vprašaj proces razčlenjevanja gradiva, ki so mu priča naše oči, 

dejansko tudi sama spodkopavala preteklost. 

Izraz o Dalíjevi paranoično-kritični metodi se je deloma oblikoval ob dognanjih psihoanalitika 

Jacquesa Lacana (1901) in naj bi označeval simulacijo duševne bolezni paranoje. Tako kot 

spreminja bolnik v svojih blodnjah svet po svoji volji, željah in domišljiji, lahko nadrealist, ki 

umetno izzove podobno stanje, fizično preoblikuje svojo okolico. Za razliko od začetnih 

nadrealističnih tehnik, ki so se omejevale na odslikavanje podzavesti, je bila Dalíjeva metoda 

v zasnovi aktivna, saj je napovedovala možnost, da nadrealisti, sledeč vzgibom iz svoje 

podzavesti, preurejajo svet okoli sebe, pa naj gre za naključne najdbe predmetov, ki v 

drugačnem okolju delujejo odtujeno in sprožijo vrsto nepričakovanih asociacij, ali za načrtno 

izdelane predmete, ki skušajo kar najbolj zvesto izraziti neznane sile podzavesti in prenesti 

sanjano ali umišljeno obliko v snovno resničnost. Paranoično-kritična metoda je formulirala 

in izostrila izkušnjo, ki nadrealistom ni bila nova, saj je vztrajala pri latentni poeziji 

slehernega drobca snovnega sveta, hkrati pa je izbiri in preoblikovanju teh drobcev pripisala 

enak pomen kot sanjam, vlogo katalizatorja človeških želja. (Berger, 1981, str. 46) 

Nasproti slikarstvu Mirója in Ernsta, ki sta sicer privzela avtomatizem, vendar sta z znamenji 

in simboli vključila tudi osebno tematiko, se je tako postavila druga vrsta nadrealistične 

umetnosti, zelo podobno izdelanih slik, ki naj bi prikazovale prizore, v celoti izbrskane iz 

podzavesti. Naturalistični ali veristični nadrealizem sta uporabljala predvsem Salvador Dalí in 

René Magritte. (Lynton,1994) 
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2.3.1 PREMESTITEV IN SIMBOLIZACIJA V DELIH RENÉ MAGRITTA 
 

Premestitev lahko v vizualnih oblikah umetnosti odseva nezaveden simbolični odnos med 

telesnimi deli. Že antični umetniški predmeti prikazujejo številne simbole, povezane s 

človeškim telesom. Moški spolni ud se tako v umetnosti kot tudi v ljudski govorici pogosto 

spremeni v ptico. Mehanizem premestitve je v umetnosti najizraziteje povezan s spolnostjo v 

antičnem svetu in v nadrealizmu. (Adams, 2006, str. 6-7) 

Veliko umetnikov nadrealizma je zavestno slikalo nezavedne mehanizme sanjanja, ki jih je 

opisal Freud, opirali pa so se tudi na simbole spolnosti. 

Magrittovo Posilstvo je duhovit primer enačenja obraza s trupom v ženskem telesu. 

Magrittova Filozofova svetilka pa nos povezuje s faličnima elementoma: pipo in svečo. 

(Adams, 2006, str. 8) 

 

Slika 8: René Magritte, Posilstvo, 1934 

 

Slika 9: René Magritte, Filozofova svetilka, 1935 
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2.3.2 SALVADOR DALÍ IN BIZARNI SVET  
 

Dalí je rad uporabljal dvoumnost, ki preži nad našimi zaznavnimi procesi. Vedno se nam 

lahko zgodi, da bomo napačno razbrali, kar vidimo pred seboj, posebej kadar smo zaradi 

utrujenosti, bolezni ali vpliva mamil razumsko manj dojemljivi. Dalíjev namen je bil takšne 

nesporazume še podkrepiti, dokler naposled ne bi podvomili tudi o samem razbiranju, ki ga 

imamo za pravilno ali normalno. Znal je tudi do največje mere izrabiti učinek raznih 

deformacij, na primer človeškega telesa, prostora, snovi ali pa same oblike. (Lynton, 1994, str. 

157-158) 

Tako se njegove ure razlezejo po sliki, iz realnega trdnega stanja preidejo v domišljijsko 

tekočino, ali pa nam povzroča nelagodje deformacije človeških udov, ki spominjajo na 

mučilne naprave.  

 

 

Slika 10: Salvador Dalí, Vztrajnost spomina, 1931 
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2.3.3 MAX ERNST IN PRIBLIŽEVANJE AVTOMATIZMU 
 

V letih 1921 in 1922 je Ernst preizkušal tehniko frontaža (otiranke). To je jemanje odtisov s 

talnih desk in drugih površin, da bi njihov površinski ustroj spodbudil domišljijo k odkrivanju 

novih podob. (Lynton, 1994, str. 172) 

Ustvaril pa je tudi tehniko grattage, kjer barvo postrgamo s platna, da razkrije sled predmetov, 

ki so bili dani pod njim. 

 

 

Slika 11: Max Ernst, Ona ohranja svojo skrivnost, 1925 
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Gozdovi, ki se pogosto pojavljajo v delih Maxa Ernsta, opozarjajo na njegove občutke  

očaranosti in terorja v gozdu blizu njegovega doma, kjer je preživljal otroštvo. Gozdovi so 

močan simbol nemške tradicije in tako so jih nadrealistične skupine posvojile kot metaforo za 

domišljijo. V tem delu je prikazana mala golobica, ki simbolno predstavlja umetnika ujetega  

med grozečimi drevesi.2 

 

 

Slika 12: Max Ernst, Gozd in golobica, 1927 

 

 

                                                            
2 Povzeto po: http://www.tate.org.uk/art/artworks/ernst-forest-and-dove-t00548
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3 SLIKARSKI AVTOMATIČNI ZAPIS 

3.1 AVTOMATIZEM 
 

Avtomatično slikanje in risanje so kot sredstvo za izražanje svoje podzavesti izpostavili in 

razvili pripadniki nadrealizma v 20. stoletju. Med procesom avtomatičnega risanja se roka po 

podlagi premika »naključno«. 

Za pripadnike avtomatičnega slikanja in risanja je bila najosnovnejša likovna prvina linija, ki 

je nosila v sebi izraz naključja in nezavednega. Butina (1984) govori o točki in liniji kot čisti 

abstrakciji, podobno kakor barva spada med najbolj osnovne likovne prvine. Zato sta obe tudi 

enako izrazno osvobojeni. Linijo omejuje le njena gibalna energija, točko pa njena stabilnost. 

Risba je osvobojena racionalnega nadzora, medtem ko nastaja s pomočjo naključja. Zato bi 

nastali risbi lahko pripisali, da je na nek način produkt nezavednega in da nam govori o 

nezavednem delu psihe, ki je potlačen. Kovačeva (1995) razlaga, da so spontane črte pravo 

nasprotje mehaničnih črt in ne nastajajo skozi natančno in nadzorovano opazovanje. Glavni 

razlog za vtis njihove življenjskosti in prepričljivosti je sproščeno ozračje njihove spontane 

improvizacije. Zato lahko kot njihovo temeljno obliko pojmujemo hitro čečkanje po površini. 

Kot rezultat spontane geste je lahko črta dober indikator subjektovega trenutnega občutja ali 

njegove konceptualizacije. 

Bretonov manifest iz leta 1924 izhaja iz kritike absolutnega racionalizma in mu postavlja ob 

rob podzavest, za katero trdi, da je najvažnejši del duševnega sveta. Njene pomembnosti se je 

zavedel ob neposrednem stiku s Freudovimi metodami in odkril, da se v njej ohranja največja 

svoboda duha, ki se kaže v človekovi domišljiji, norosti ali sanjah. Spoznanje, da obstaja 

zunaj z razumom dojemljivega sveta še svet podzavesti, ki ga logični procesi ne nadzirajo, se 

zdi Bretonu nadvse pomembno. Človek namreč lahko v podzavest prodre in tako bistveno 

razširi vednost o samem sebi. Ena od metod tega spoznavanja je raziskovanje sanj z 

asociativnim mišljenjem, druga, ki se zdi Bretonu za nadrealistično prakso pomembnejša, pa 

je tako imenovana govorjena misel, pri kateri tisti, ki se ji predaja, kar najbolj natančno, se 

pravi, samodejno, reproducira besede in stavke, ki mu vrejo iz podzavesti. Breton imenuje te 

spontano govorjene misli avtomatično pisanje (l'écriture automatique). Izraz je že pred 

Bretonom uporabil psihiater Pierre Janet (1859-1947), eden od začetnikov eksperimentalne 

psihologije na Francoskem. (Berger, 1981 str. 39-40) 
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Pionir avtomatične risbe je bil André Masson, v svoja dela pa so avtomatizem vključevali tudi 

sledeči umetniki: Jean Arp, Joan Miró ter kasneje Henri Michaux.  

Avtomatika v likovni umetnosti  lahko nastane iz slikarskih in risarskih tehnik, ki vključujejo 

naključja pri oblikovanju dela, npr. frontaž pri Maxu Ernstu ali psiholoških izkušenj 

(halucinacije, hipnotičen trans, pripoved sanj). Halucinacije se pojavljajo v vseh čutih. 

Posameznik vidi bitja in prizore, ki jih ni, doživlja privide in prisluhe. Halucinacije se 

pojavljajo pri duševnih bolnikih ali normalnih osebah v nenormalnih stanjih (vpliv drog, 

visoke telesne temperature, nespečnosti, senzorne deprivacije …). (Pečjak, 2006) Da bi se 

približal nezavednemu, se je halucinacij posluževal tudi André Masson. 

Pečjak (2006) razlaga Freudove teorije o tem, da je umetniška produkcija podobno kakor 

nevroza pod močnim vplivom nezavednih motivov. Oseba potlači motive v nezavedno zato, 

ker nasprotujejo njegovemu »nadjazu«, ki predstavlja ponotranjene moralne norme družbe. 

Kvalitativne razlike med gesto in zapisom njenega poteka na likovni ploskvi so posledica 

možnosti za njeno naknadno popravljanje ter časovnega zamika, ki ga povzroča miselna 

dodelava načrtovane geste pred zapisom. Slednjo determinira nujnost za njeno izražanje. 

Poleg tega vplivajo nanjo še številni drugi notranji in zunanji dejavniki. Nezavednih miselnih 

procesov se zavemo šele naknadno in ne sočasno z njihovim vplivanjem na gibno dejavnost 

mislečega subjekta. Vendar se, pred svojim zapisom na likovni ploskvi, miselni tok še 

preusmerja in preoblikuje. (Kovačev, 1995) 
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3.1.1 ANDRÉ MASSON 
 

 

Slika 13: André Masson, Avtomatična risba, 1924 

 

Poleg nadrealizma so na Massonovo delo vplivala njegova prejšnja izobraževanja ter njegovo 

zanimanje za filozofijo Nietzscheja, klasično literaturo in mitologijo. Njegova strast do teh 

področij je privedla do njegovih tem o vojni, pokolih in junaštvih. (Klingsöhr, 2006, str. 70) 

Najbolj pa ga je navduševalo avtomatično risanje. Masson se je pogosto prisilil v ustvarjanje 

pod strogimi pogoji, na primer po daljšemu času brez hrane in spanja ali pod vplivom drog. 

Verjel je, da lahko stanja zmanjšane zavesti pomagajo njegovi umetnosti, da se osvobodi spon 

racionalnega nadzora, in ga s tem privedejo bližje njegovi podzavesti. 
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3.1.2 JOAN MIRÓ 

 

 

Slika 14: Joan Miró, Rojstvo sveta, 1925 

 

Miró navdiha ni črpal iz sanjskih izročil, temveč iz notranjih predstav. Kot je dejal sam, ga je 

zanimala kaligrafija dreves, listov, vej in trav. 

Mirójeve slike so videti spontane, živahne in nekatere med njimi so bile verjetno res naslikane 

na hitro. V vsakem primeru so blizu »čistemu psihičnem avtomatizmu«, za katerega si je 

prizadeval Breton. Vendar se Miró ni hotel podvreči določeni šoli ali gibanju, temveč je 

ustvarjal v resničnosti svojih čustev in misli. (Lynton, 1994, str. 176) Njegova dela kažejo 

neovirano in svobodno ustvarjanje. Mirójeva slika je preplet črt, površina z vrezanimi obrisi; 

njegove oblike so silhuete, obložene z izrazito barvo. (Apollonio, 1969, str. 18) 

Konec dvajsetih let 20. stoletja je Georges Bataille prispeval k umevanju modernega 

nezavednega, kjer slika postane prizorišče trpljenja, izgube in kastracije. Spregovoril je tudi o 

spreminjanju kot osnovi risanja. Pri tem ni šlo le za prehod iz enega stanja v drugega, temveč 

za cel niz sprememb. Risanje »pokvari« list papirja ali golo steno in ju na ta način spremeni v 

nekaj drugega. Skozi proces risanja se osnovni lik še naprej podreja deformacijam. Vrednost, 

ki jo Bataille pripisuje risanju, je nekakšna »prazgodovina« umetnosti, kjer najdemo 

umetnostno nezavedno. (Fer, 2010) 
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3.1.3 JEAN (HANS) ARP IN ORGANSKO 
 

 
Slika 15: Jean (Hans) Arp, Avtomatična risba, 1916 

Od leta 1917 so se Arpova dela odmaknila od geometrijskih oblik proti bolj organskemu 

načinu ustvarjanja. Navdih za Arpa so bili veje, kamni, korenine in trava, ki jih je želel 

upodobiti s čopičem in črnilom. Kmalu je začel uporabljati podobne oblike v svojih risbah in 

ustvarjati svobodne oblike, ki nakazujejo odsotnost namerne zavesti.3 

Fer (2010) je raziskala morfologijo organskega in biomorfnega v surrealističnem kontekstu 

Hansa Arpa in v njegovih abstraktnih delih. Naprej razlaga, da Arpovo formalno govorico 

pogosteje kot delo drugih umetnikov opisujejo z izrazoma »biomorfno« in »organsko«. Ta 

izraza sta močni metafori, ki lastnosti živega organizma pripisujeta mrtvemu predmetu, pa naj 

bo ta slika, relief ali kolaž. Navadno opisujeta sklop zaobljenih, amorfnih in navidezno 

naključnih oblik – konfiguracij, ki so nasprotje geometričnemu, mreži in ravni črti. V 

povezavi z Arpovim delom nam pomenita, da je njegova umetnost bolj povezana z naravo, 

harmonijo in rastjo kakor geometrična dela abstraktnih slikarjev. 

Raztrganke, ki jih je Arp imenoval papiers déchires so nastale leta 1932. Arp je trgal koščke 

navadnega papirja in ga lepil na sivo ali belo podlago. Izbiral je predvsem debel črn papir iz 

fotografskih albumov; samo ta mu je omogočal grobo teksturo, ki je nastala ob trganju črnega 

papirja. Nastala je množica vlaken, ki zabrišejo robove kot madeži črnila. (Fer, 2010) 

                                                            
3 Povzeto po: http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10947. 
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Slika 16: Jean (Hans) Arp, V skladu z zakoni možnosti, 1933 

 

Fer (2010) nato nadaljuje, da je učinek »papirnatih trgank« osupljiv. Arp je uporabljal debel 

albumski papir, da bi vlakna izgledala večja in razkrila svojo prepletenost. Zaželeno stanje 

gledanja se tako spremeni v »zrenje od blizu«. Ta učinek mikroskopske leče, pod katero se 

tudi nepomembna forma zdi ogromna kakor povečane bakterije pod mikroskopom, je Arp 

videl že v ilustracijah enciklopedije. Fer razlaga naprej, da se ti učinki zelo razlikujejo od 

Dalíjeve minuciozne tehnike, v katerih je poudarjena vsaka najmanjša podrobnost. V 

Arpovem delu je povečava form še preprostejša in ne zapletenejša. 

Po nekaterih pričevanjih Arpovih prijateljev, je slikar v svojem obdobju kolaža ustvarjal s 

pomočjo naključja. Kompozicija je prosta in igriva ter vabi v raziskovanje detajlov. Rezanje 

papirja s škarjami deluje neosebno, objektivno, medtem ko trganje vzpostavi oseben stik z 

roko in materialom. 

Ko iščemo nezavedno, ga najdemo v prvinskem čutu dotika. Pri likovni vzgoji (področje 

risanja in slikanja) se lahko dotikamo materialov in raziskujemo tip predvsem s trganjem 

kolaža, slikanjem s prsti in z uporabo naravnih materialov (tekstila, vrvi, listja, itd.), ki ga 

nanašamo oziroma lepimo na podlago. 
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3.1.4 AVTOMATIČNI ZAPIS IN HENRI MICHAUX 
 

V zgodovini abstrakcije gesta pisanja predstavlja eno izmed glavnih pot do abstrakcije. 

Pomen pisanja je bil za abstraktno slikarstvo poudarjen zlasti v zvezi z ameriškim abstraktnim 

ekspresionizmom, predvsem z akcijskim slikarstvom. Poleg izraznega in eksplozivnega 

načina umetniškega ustvarjanja, se je začel uveljavljati tudi bolj tihi in introspektivni pristop, 

ki se je ravnal po ameriških in evropskih težnjah gestualne abstrakcije. André Masson, Henri 

Michaux in drugi so sprejeli kaligrafijo in ostale oblike ideografske pisave4 ter ustvarjali pod 

tendencami abstrakcije, ki so jo imenovali tudi kaligrafska abstrakcija. (Mersmann, 2012, str. 

198) 

Ena izmed oblik projektivne spontanosti, potovanja v zapis arhetipskega utripa, ki funkcionira 

kot občutljiv nevrogram, je tudi delo slikarja Henrija Michauxa, ki je po letu 1945 nadaljeval 

klasično nadrealistično razmerje. (Gorjup, 2007) 

Henri Michaux je risbo že skoraj približal avtomatičnem pisanju. Med seboj povezani simboli 

so odraz notranjih čustev umetnika. Na njegov slog so vplivala številna potovanja v Azijo, 

kjer se je seznanil tudi s kaligrafijo. 

 

Slika 17: Henri Michaux, Neimenovana, 1960 

                                                            
4 Iz piktografije, ki je upodabljala le predmete, se je razvila ideografija, ki je začela predstavljati tudi pojme. 

Med ideografsko pisavo štejemo hieroglife, klinopis in kitajske pismenke. 
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3.2 ABSTRAKTNI EKSPRESIONIZEM 
 

Avtomatično slikanje in nadrealizem sta vplivala tudi na generacijo umetnikov, ki so se v 

svojih delih izražali z abstraktnim ekspresionizmom. Gorjup (2007) razlaga, da surrealizem v 

smislu nezavednega in čistega psihičnega avtomatizma ter zlitja s slikarskimi sredstvi najde 

najboljše nadaljevanje v akcijskem slikarstvu. Kovačeva (1995) pa meni, da je svojevrstna 

oblika artikuliranega gibnega izražanja takšen likovni izraz, ki ga lahko izenačimo z 

zapisovanjem spontanih in artikuliranih gest na platnu. Tipičen primer njihovega zapisa je 

akcijsko slikarstvo. Slednje namreč popolnoma sprosti subjektovo izražanje z gibom. Gesto 

razlaga kot iracionalen gib roke, ki omogoča spontano izražanje slikarjevega notranjega sveta. 

Clement Greenberg se je trudil dokazati, da sodobna ameriška umetnost izvira iz del 

evropskih umetnikov, kot so Miró, Masson in Picasso, obenem pa je poskušal to umetnost 

očistiti psihičnih motenj ali nasilnih fantazem. (Fer, 2010) Druga svetovna vojna je pomenila 

konec vodilne vloge Evrope v svetu in hkrati vodilne vloge Pariza v umetniškem svetu. Veliko 

evropskih umetnikov je pobegnilo v Ameriko. Vojna leta so v Ameriki preživeli Mondrian, 

Ernst, Dalí, Chagall. (Lynton, 1994, str. 226) Hkrati pa je Muzej moderne umetnosti leta 1936 

in 1937 gostil dve razstavi: »Kubizem in abstraktna umetnost« ter »Fantastična umetnost, 

dada, surrealizem«.  

Začetniki abstraktnega ekspresionizma so bili med seboj tesno povezani posamezniki. Tobey 

je sicer živel in delal v Seattlu na zahodni obali ZDA, drugi pa so prebivali in ustvarjali v 

New Yorku. V prvo generacijo sodijo Arshile Gorky, Elaine de Kooning, Mark Tobey, Jackson 

Pollock in drugi. Kasneje pa je sledila še druga generacija s Samom Francisom. 

Ti umetniki so bili idealisti, ki so se bolj zanimali za človekov notranji svet in občasno za 

starodavno mitologijo kakor pa za svet okoli njih. Povezoval jih je občutek, da je napočil čas 

za novo umetnost, ki naj bi delno pognala iz strastnega odpora proti primežu materialistične 

družbene ureditve. (Lynton, 1994) Njihov pogled na slikanje je bil izražanje samega sebe in 

samopotrditev v njihovem raziskovanju. (Hess, 2006) Kovačeva (1995) pa še dodaja, da to 

likovno gibanje temelji na prepričanju, da je ustvarjalna dejavnost pomembnejša od produkta 

te dejavnosti oziroma umetnine. 
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Gestualno slikarstvo je relativno težo predmeta kot nosilca pomena nadomestilo s 

poudarjanjem pomembnosti geste. V nasprotju s statičnim likovnim delom je gib 

manifestacija življenja. V delih gestualnih slikarjev je naraven, predkulturen in antihistoričen. 

Ne nanaša se več na civilizacijske norme, ampak pomeni vračanje k naravi, zato lahko 

gestualno slikarstvo pojmujemo kot poskus vrnitve k prvobitni stvarnosti primitivnega 

človeka. Gesta je nematerialna, nerefleksivna in abstraktna. Uteleša notranje gibanje 

subjektovega psihičnega dogajanja, saj je eden najčistejših izrazov njegovega nezavednega. 

Gibanje je pod močnim vplivom nezavednih dejavnikov, ki omogočajo subjektovo spontano, 

neorganizirano in neartikulirano izražanje, neodvisno od njegove zavestne kontrole ter 

vplivajo na subjektovo gestualnost in tako omogočajo avtentično samoekspresijo. (Kovačev, 

1995) 

Glavno izrazilo abstraktnih ekspresionistov je bila tekstura slikovne površine. Teksture so v 

bistvu bolj ali manj izraženi reliefi površin in imajo otipno lastnost. Likovna uporaba teksture 

apelira neposredno na tip, ki je eden od najbolj primarnih čutov. Zato izraža poudarjena 

uporaba površinskih tekstur in vzbuja močno izrazito prvinske čutne in čustvene odzive na 

stvarnost in na sliko ter je izraz zelo primarnega stika z okoljem. Izražanje s teksturami ima 

zato zelo močno poudarjeno likovno ekspresivnost. (Butina, 1984, str. 126-127) Medtem pa 

Fer (2010) opozarja na sledeče: če pravimo, da ima delo »teksturni učinek«, ga že označimo 

kot zanimivo. V modernistični kritiki je »teksturni učinek« povezovalno načelo, ki ima 

dodaten namen v odsotnosti drugih kompozicijskih sredstev. Čeprav tekstura ni sinonim 

dotika, sta pojma tesno povezana. Tekstura so lahko poteze, ki nastanejo z določenim 

ravnanjem z barvo, ali dvignjeni sloji različno teksturirane barve - kot pri Pollockovih slikah v 

tehniki drippinga. 
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3.2.1 ARSHILE GORKY 
 

Arshile Gorky je v svojih slikah osvobodil linijo, tako da je ustvaril »hibride«, ki imajo 

večkratni metaforičen pomen. 

Njegove slike iz štirideset let, ki jih je Breton slavil kot pomembno in izvirno obogatitev 

spektra nadrealistične umetnosti, so izjemno fluidne, sugestivne sestavljanke iz mehkih, 

včasih čarobnih barv in napetih, včasih kričeče rezkih črt. Gorky je motive črpal iz osebnega 

sveta bajk, ljudskih pripovedk in ljudske umetnosti rojstne turške Armenije ter iz bridkih 

spominov na dom in družino. (Lynton, 1994, str. 232) 

 

 

Slika 18: Arshile Gorky, Jetra v petelinji grobnici, 1944 
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3.2.2 MARK TOBEY 
 

Mark Tobey je v dvajsetih in tridesetih letih 20. Stoletja preživel nekaj let v Evropi, potoval 

pa je tudi na Kitajsko in Japonsko, kjer je prebil mesec dni v budističnemu samostanu. Njegov 

izrazni slog, ki ga je imenoval »bela pisava« se je izoblikoval pod vplivom Daljnega vzhoda 

(kaligrafija) in ga zaznamuje misticizem. (Lynton, 1994) 

 

Slika 19: Mark Tobey, Neimenovana, 1968 

 

Njegove slike so zapolnjene od roba do roba in dajejo vtis stenskih tapet. Imajo možnost 

ponavljanja preko okvirja v neskončnost. (Hess, 2006, str. 60) Tiha meditacija linij spominja 

na avtomatično pisanje. Njegov zapis je arhetipski in univerzalen. 

Jung je odkril, da poleg individualno nezavednega obstaja še kolektivno nezavedno. Najdene 

vsebine niso individualno pridobljene, pač pa je v njih prepoznal nasledstvo celotnega 

človeštva. Meni, da je v njem močna duhovna substanca razvoja človeštva, ki se ponovno rodi 

z vsakim posameznikom. Verjel je tudi, da bo v prihodnosti vsak po naravni poti dosegel 

zavest o sebstvu. Ko se oseba poveže z energijo arhetipov, do česar prihaja po navadi v 

sanjah, vizijah, umetniškem ustvarjanju in v trenutkih velikih življenjskih kriz, pride do stika 

s praizkušnjo celotnega človeštva. (Dobnikar, 2003) 
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3.2.3 JACKSON POLLOCK 
 

 

Slika 20: Jackson Pollock, Številka 4 (Siva in rdeča), 1948 

 

Jackson Pollock (1912-1956) se je v svojih 44 letih življenja spopadal z osamljenostjo, 

alkoholizmom in nerazumevanja drugih ljudi. Za njegov opus so značilne transformacije gest 

in spreminjanje oblik. Tem so botrovali vplivi tako ameriških kakor evropskih umetnikov, 

predvsem Pabla Picassa in umetnikov nadrealizma, ki so se nagibali k psihičnemu 

avtomatizmu. (Tomassoni, 1969) 

Vendar Pollock (1951) 5 zase pravi, da lahko nadzira pretakanje svojih slik in da na njih ni nič 

naključnega, kakor tudi ni ne začetka ne konca. 

Na to izjavo moramo gledati kot na nadgradnjo, ki je črpala iz avtomatske akcije in se je 

prelevila v gesto abstraktnega ekspresionizma, podrobneje action paintinga. Zanimivo je kako 

so umetniki 20. stoletja iskali pristnost in naravo človeške duše v ritualih in podobah starejših 

ljudstev, ki jih imamo dandanes za primitivne. Ta ljudstva, kot je že opazil Carl Jung, poznajo 

svojo mesto v naravi in družbi ter se ne počutijo odtujene in polne tesnob, ki pestijo 

sodobnega človeka. Tako so Pollocku zanimanje vzbudila indijanska ljudstva ob Pacifiku, ki 

so slikala v pesek verske in folklorne motive. 

                                                            
5 Komentar Pollocka na kratki dokumentarni film o njem, ki sta ga posnela Hans Namuth in Paul Talkenberg. 
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Medtem, ko je za surrealiste bit ustvarjanja prepuščanje sanjskim impulzom in nenadziranim 

ritmom nezavednosti, ki izvira iz avtomatske akcije, je za Pollocka njegovo akcijsko 

slikarstvo istenje zavesti in eksistence. (Tomassoni, 1969) 

 

Slika 21: Jackson Pollock, Risba, 1943-1945 

 

Grafičen zapis risbe je oster. Podlaga je bojišče likovnih elementov, vzdušje je agresivno, 

napeto, čuti se notranji nemir. V globini risbe začutimo bolj ranljiv aspekt avtorja, zaporedne 

linije modre in rdeče barve so nanizane rahlo in lahkotno, kot da bi plapolale v vetru. Čeznje 

so nato speljane linije, ki izražajo odločnost in kričijo svojo zgodbo. 

Risba z organsko prepletenostjo odkriva raziskovalne smernice, ki so skupne Miróju in 

surrealističnemu avtomatizmu ter hkrati nakazuje potrebo po zgoščenosti elementov. Pollocka 

svet najpogosteje pozna po njegovem drippingu barv na ležeče platno, a pomembno je tudi 

ugotoviti pot, po kateri se je razvijal. Evropski avtomatizem mu je prinesel možnost 

raziskovanja oblik, zgoščevanja elementov in morda tudi izražanja notranje nuje. Fer (2010) 

je zapisala, da avtomatizem ni samo stvar spontanosti in gest, temveč tudi usmeritev telesa. 

Avtomatične tehnike – kot na primer »padanje« raztrganih papirčkov na list pri Arpu – nas 

lahko spodbudijo, da se vprašamo, kakšen prostor naseljujemo med opazovanjem slike ali 

kolaža. 
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3.2.4 SAM FRANCIS 
 

Precej mlajši slikar Sam Francis, ki je bil še študent, ko je vzniknil abstraktni ekspresionizem, 

se je domislil veliko lahkotnejšega obrazca. S čopičem je nanašal zaplate redke barve, polzeče 

prek prostranstva razsežnih platen. Morda mu je fizična oddaljenost New Yorka (Francis je po 

rodu iz Kalifornije, od leta 1950 pa je delal v Parizu) pomagala, da se je v svojem delu izognil 

pridihu tesnobnosti, ki preveva značilna dela abstraktnega ekspresionizma. (Lynton, 1994, str. 

235) 

Francis je razvil svoj slikarski zapis okoli leta 1949 ali 1950. Načelo njegove slike je bila 

celotna površina, zajeta v organske oblike, ki spominjajo na celice ali cvetne liste, in 

prelivanje barve. (Hess, 2006, str. 62) 

 

Slika 22: Sam Francis, Neimenovana, 1958 

 

Vendar pa se pri Samu Francisu in drugih abstraktnih ekspresionistih poraja vprašanje ali 

zapovedana težnja po uveljavitvi samega sebe ne prinese tudi zgolj ponavljanja samega sebe. 

Tomaž Gorjup (2007) pravi: »Če predvidevam, da mora biti vsako dobro likovno delo plod 

notranje nujnosti in tako ali drugače funkcionirati kot očiščujoč, osvobajajoč katarzis, ima že 

v svoji naravi vgrajeno klasično terapevtsko funkcijo: osvoboditev, razbremenitev, 

udejanjenje na likovni način torej.« 
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4 AVTORSKI DEL 

4.1 AVTOMATIZEM V MOJIH DELIH 

 
Z  avtomatično risbo sem se srečala v 3. in 4. letniku likovne pedagogike. Prebirala sem razne 

psihološke knjige, pri predmetu psihologija pa sem se pri seminarski nalogi poglobila v sanje 

in razlago le-teh. Sproščeno risanje oziroma slikanje mi je nudilo nekakšno ustvarjalno 

meditacijo, kjer sem izrazila svoja čustva in duševno stanje. 

 Avtomatično risbo sem združila s hitrim nanosom barve in odvzemanjem le-te s pomočjo 

vodnih kapljic ter brisanjem površine. Nato sem se lotila nizanja črt z alkoholnim flomastrom. 

Drobne linije in pike se potem združijo v enotno obliko, ki lebdi v slikarskem prostoru.  

V svoji osebni izpovedi sem združila abstraktni ekspresionizem in avtomatizem. 

Butina (1984) razlaga, da slikarji, ki v svojih slikah nočejo doseči vtisa resničnosti in 

predmetnosti, iščejo nasprotne kvalitete v abstrakciji, idealizaciji in odmiku od konkretne 

čutne resničnosti, v možnosti, ki jim jo nudijo ploskovite barve. Le-te zagotavljajo, da bodo 

dosegli ravno to, kar si želijo izraziti – ploskovitost, neprostorskost in barvno čistost. 

 

Slika 23: Patricija Zbičajnik, 2011, Gozd Ptičev, akril na platnu, 50 x 70 cm 



36 
 

 

Slika 24: Patricija Zbičajnik, 2012, Vesolja, akril na kaširani plošči, 20 x 35 cm 
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V sliki Vesolja sem želela predstaviti oddaljen svet, poln prepletanj in zbliževanj, ki pa hkrati 

nosi odtis mojega duševnega stanja. Slika je zame refleksija, zrcalo, ki kaže osebnost in 

človekovo psiho, zato nosi v sebi močan terapevtski pridih. 

Vesolja predstavljajo moj optimistični pogled na svet, iskanje lepega in trenutke, ko se 

počutim lahkotno. 

 

Slika 25: Patricija Zbičajnik, Vesolja (detajl 1) 

 

Slika 26: Patricija Zbičajnik, Vesolja (detajl 2) 
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Slika 27: Patricija Zbičajnik, 2012, Strahovi, mešana tehnika na platnu, 40 x 40 cm 
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Sliko Strahovi sem začela ustvarjati v psihično nestabilnem stanju. Počutila sem se osamljeno 

in tesnobno. Običajno sliko začnem z barvami in jo nato dogradim z risbo, tokrat pa sem 

želela spraviti svoje občutke ven hitro, zato sem začela z risbo, platno sem obračala v vse 

smeri in se prepustila ustvarjanju. Nastale so linije hitrih potez, raznih smeri in oblik. Dodala 

sem še črne figure z belimi neosebnimi obrazi. Te figure so prihajale iz risbe, nekatere so bile 

večje, druge manjše. Nato sem se ustvarjalno pomirila in pogledala sliko od daleč. Kaj sem 

narisala? Kako se počutim? Zakaj je vse črno-belo? Zamenjala sem prostor. Še vedno sem 

čutila nemir. Želela sem dodati še barvo, vendar mi prijazne, sveže akrilne barve niso 

ustrezale. Naredila sem nekaj madežev z rjavo akrilno barvo. Hotela sem spremembo, zato 

sem vzela iz predala lepljive barve za steklo. Nato sem jih stiskala preko cele slike, dokler si 

nisem rekla: »Dovolj bo.« 

Morda je André Masson prišel do rezultatov s pomočjo drog in stradanja, jaz pa sem se želela 

ujeti v stanju duševne nestabilnosti, takrat ko je človek ranljiv in si ne zna sam pomagati. Pa 

mu lahko likovnost? Verjetno je to mogoče pod vodstvom strokovnjaka, meni pa slike nudijo 

le način, da izrazim svoja občutja in poiščem nezavedne vzgibe, ki se nahajajo v meni in jih 

morda še sama ne razumem dovolj. Vsekakor je ta del psihe vznemirljiv in rahlo zmeden. 

 

Slika 28: Patricija Zbičajnik, Strahovi (detajl 1) 

 

Slika 29: Patricija Zbičajnik, Strahovi (detajl 2) 
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Slika 30: Patricija Zbičajnik, 2012, Meduze, akril na platnu, 50 x 70cm 
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Meduze so postavljene v globokomorski svet. Z monokromnostjo modre barve sem želela 

ustvariti tih, oddaljen prostor. Avtomatično risanje se prilagaja figuri meduze in ji dodaja 

strukturo. 

Po Freudu sanje o vodi predstavljajo našo podzavest. Sama velikokrat sanjam o vodi, ki ima 

obliko deroče reke ali skrivnostnega morja. Včasih bežim pred poplavo in to mi pusti vedno 

globok vtis, ko se zbudim. Ko slikam z modrino, se vedno spomnim sanj, spomnim se krajev, 

barve vode in njene prozornosti, če jo seveda ima. V ljudski vraži naj sanjanje o vodi ne bi 

prineslo ničesar dobrega, vendar sama mislim, da je voda tesno povezana z našim čutenjem in 

strahovi, ki bi jih radi skrili. 

»Voda je resnično element prehoda, je bistvena ontološka preobrazba med ognjem in zemljo. 

Bitje, predano vodi, je bitje v vrtincu. Umira vsako minuto, nenehno odteka del njegove 

substance.« (Gaston, 2011, str 11.) Vendar se moramo včasih prisiliti, da skočimo v neznano 

vodo, tudi če ne poznamo njene globine in skrivnostnih prebivalcev. 

 

Slika 31: Patricija Zbičajnik, Meduze (detajl 1) 

 

Slika 32: Patricija Zbičajnik, Meduze (detajl 2) 
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Slika 33: Patricija Zbičajnik, 2012, Premik, akril na platnu, 25 x 35 cm 
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Slika Premik s svojem žarenjem rumene, oranžne in rdeče barve vzpostavlja energično, 

bojevito okolje. Naključnost barvnih lis sem dosegla s škropljenjem vode in odtiskovanjem 

papirnatega robca. Pri avtomatičnemu risanju sem se poigrala s smerjo in gostoto linij in točk, 

ki so večinoma izražene samozavestno in agresivno. Ritem roke in moje podzavesti je 

narekoval hitro izražanje, v sliko sem prenašala intenzivne občutke. 

»Lahko bi celo rekli, da dejanje ni usmerjeno k nekemu končnemu cilju, ampak je namenjeno 

samemu sebi in subjektovemu spontanemu izražanju lastne notranjosti. Gesta mu namreč 

omogoča projekcijo lastnih, pretežno nezavednih psihičnih vsebin v objektivno stvarnost.« 

(Kovačev, 1995) 

 

Slika 34: Patricija Zbičajnik, Premik (detajl 1) 

 

Slika 35: Patricija Zbičajnik, Premik (detajl 2) 
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4.2 TEHNIKA IN POGLED V MOJE USTVARJANJE 
 

Moja dela nastanejo kot produkt dveh različnih osebnosti. Prva je odločna v svojih dejanjih, 

slika pompozno, hitro, z gesto, medtem ko je druga mirna ter se prepusti nizanju linij in 

ustvarja meditativno okolje. Ta meditacija je nekakšna razrešitev prejšnje nuje po ustvarjanju, 

deluje terapevtsko in sproščujoče. Morda je prvo dejanje bolj prvinsko, spontano in bolj 

agresivno izražen. Med sliko in risbo v sliki včasih preteče nekaj časa. Ne zgolj zaradi 

tehničnih vidikov sušenja, ampak zaradi samorefleksije dela. Večno vprašanje ali je delo 

dokončano, se morda zdi v procesu likovnega ustvarjanja sekundarnega pomena, vendar 

ustvarjalcu prinese zadoščenje le končni izdelek. Misel, da delo še ni končano, da nekaj 

manjka, je mučna. Vendar se moramo ravno pri tako imenovanem avtomatičnem risanju in 

slikanju vprašati, kdaj je delo zaključeno. Kako je Jackson Pollock vedel, kdaj mora nehati 

zlivati barvo na površino? Pri agresivnejših prijemih likovne prakse, ko ni več klasičnega 

upodabljanja in kasnejšega preverjanja podobnosti, se zdi, da je končni trenutek, ko slikar 

zapusti oder svoje slike, plod njegove intuicije. Intuicija je notranji čut, ki ga pogosto ne 

moremo razumsko razčleniti. 

Slika, ki se gradi, ima v sebi veliko možnosti raziskovanja. Prvotno je to dodajanje barve, 

iskanje barvnih tonov, ki ustrezajo. Sama se zelo rada izgubim v globoki modrini, popelje me 

v morje. Na misel mi pride Zlata ribica Paula Kleeja, ki živi med morskim rastlinjem. 

Globina je bila vedno mistična, a hkrati srhljiva. Drugič hrepenim po temno rdečih tonih, ki se 

prelivajo v razkošje vijolične barve. Ko dajem všečne barvne odtenke na platno, me to 

pomirja, počutim se, kot bi me nekdo hranil z barvami. 

Ko je dovolj barve na platnu in se še ni v celoti posušila, začnem s kapljanjem vode na 

površino. S čopičem zajamem vodo in škropim. Počakam minuto ali dve, da voda razmoči 

akrilno barvo, in nato površino pobrišem s krpo. Ostanejo svetle sledi organskih oblik, ki 

skupaj ustvarijo »naključen« vodni zapis. 

»Praviloma gre pri likovnem snovanju za (samo) potešitev ustvarjalnega nemira, ustvarjalne 

napetosti, to je za materializacijo na likovni način, zato pomeni likovno delovanje tudi čisto 

terapevtsko razelektritev.« (Gorjup, 2007, str. 21) 
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»Od tod tudi potreba, da vsak likovnik prav zase na novo izumi svoj jezik, formulira likovno 

govorico v skladu s svojim osebnim, notranjim videnjem, z željami in potrebami, da likovno 

problematiko razrešuje na čisto svoj način.« (Gorjup,2007, str.21) 

V mojih delih se pojavlja nezavedno kot terapevtski element. Če je prvi del slikanja izražanje 

nemira in hitrega udejanjanja potez ter barv, je drugi del samorefleksija. Opazujem sliko, ki je 

pravkar nastala, in se pomirim. Če bi se izrazila s psihološkim tipom osebnosti po Jungu, je 

prvi del slikanja ekstravertiran, usmerjen navzven, drugi pa introvertirano premleva lastne 

občutke in misli. 

S črnim flomastrom potujem po platnu, ki je že posrkal vso barvo. Nizam linije, ki se 

združujejo v velikansko gmoto. Iščem prostor med njimi. Te »čačke« se nikoli ne dotikajo 

med seboj in vzdržujejo magnetno privlačnost, potujejo v isto smer. Ko sem v tem stanju 

ustvarjanja, se prepustim občutkom, včasih zaslišim glasbo in začnem risati po melodiji, 

drugič čutim napetost in takrat so linije bolj močno izražene, nato pa sem zopet čisto umirjena 

in takrat so moje poteze bolj počasne, so bolj krožnih, ženstvenih oblik. Obstaja veliko 

različnih stanj, čustev in tudi zunanjih dražljajev, ki človeka umirijo ali spodbudijo k 

likovnemu delovanju. Sama se jim skušam prepustiti, da me vodijo kot voda ribo. 

Mnogokrat na sliko ne gledam kot na celoto, zanimajo me detajli in po njej potujem kot da bi 

iskala mesta po zemljevidu. Vsak delček govori svojo zgodbo. Zabel (2010) prav tako 

opozarja, da je bil za Freuda postopek interpretacije likovne umetnine analogen postopku 

interpretacije sanj, celostnost pomena sanj je za Freuda namreč nekaj navideznega, lažnega, 

zato sanje v procesu interpretacije vedno pojmuje kot konglomerat detajlov. Te detajle pa 

obravnava neodvisno in jih ne razlaga enega z drugim ter jih pomensko ne zaznamuje. Tako 

so včasih interpretacije nepravilne ravno zato, ker izhajajo iz celote. 

Prepletanje barv in črt, prelivanje ter drugi fizično opazni učinki mi dajejo možnost 

raziskovanja. Katarza likovnega dela ne more biti v končnem izdelku in ustaljeni podobi, 

temveč v raziskovanju le-te. Naš svet, bodisi naraven ali urbaniziran, je naravnan na 

spremembe in stalno gibanje. Prav tako slika zaživi, ko nanjo pade prva kapljica barve, in 

umre, ko se ustvarjanje konča. Med rojstvom in smrtjo pa je življenje – proces raziskovanja. 
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4.3 UMETNOST KOT TERAPIJA 
 

Že Sigmundu Freudu so pacienti včasih risali svoje sanje. Toda likovni izdelki so mu bili 

samo dodaten vir informacij o pacientu. (Pečjak, 1987, str. 278) 

Pečjak (1987) razlaga, da umetnostna terapija temelji na treh učinkih. Najbolj poznan je 

učinek katarze. Pacient izrazi svoje tegobe, neprijetne izkušnje, bolečine v umetniškem delu. 

Pri tem jih ponovno doživlja, kar povzroči sprostitev. Umetniško izražanje pa daje pacientu 

tudi možnost, da bolje spozna svoje probleme in jih reši na drug, primernejši, ustvarjalen 

način. Izboljša se odnos med pacientom in okoljem, vedenje se spremeni in postane 

sprejemljivejše zanj in za okolico. Tretji učinek pa je bolj posreden in izboljša pacientov 

odnos s terapevtom ter pripomore k prijetnejši klimi tudi za druge terapevtske metode. 

Glede na to, da umetnik ni a priori tudi duševni bolnik, se lahko vprašamo, ali in kako 

terapevtski vidik prispeva k samemu ustvarjanju in likovnemu izražanju. Vsekakor je pri 

likovni terapiji več spontanosti, ki je likovno ustvarjanje ne ovira, prepuščanja občutkom in 

domišljiji. Se pravi, da je ključno likovno delovanje in raziskovanje, manj pa končni izdelek. 

 

 

Slika 36: Patricija Zbičajnik, 2012, Hribič, akril na kaširani plošči, 35 x 20 cm 
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»Tisto najosnovnejše, kar si velja zapomniti tudi v smislu likovne terapije, pa je predvsem 

proces absolutne identifikacije, prepoznavanje sebe in drugih, samouresničitev, celostni dvig, 

ki je za likovnika dober likovni izdelek, njegova risba, slika, kip, v katerega verjame; vse to 

so njegove (navidezne) pomiritve s svetom, s samim seboj, razrešitve, razbremenitve ali 

morda zgolj postaja na poti stalnih preverjanj novih in novih likovnih materializacij, ki 

vračajo, žarčijo (sevajo) in so (po)tešitev večnega ustvarjalnega nemira. Gre za zelo oseben in 

odprt proces.« (Gorjup, 2007, str. 165) 

 

 

Slika 37: Tomaž Gorjup, 9. 9. 012, 2012 

 

Dela Tomaža Gorjupa kažejo nadaljevanje slikarskih iskanj, ki jim umetnik sledi zadnji dve 

desetletji: občutenje in izražanje vsebine kot dnevniški zapis notranjega dogajanja, vrenja v 

njem, prepletanja misli, čustev in čutenj, ki se z dotikom roke na platno spremenijo v 

dinamično barvito likovno izpoved. Poudarek je na barvi in gesti, potezi in prenosu. Barve 

dosežejo svoje bogastvo, kakor tudi vodena gestualnost in zapis. (Nemec, 2012) 
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5 PEDAGOŠKI DEL 

Pedagoški del diplomske naloge sem opravljala 26. 4. 2013 v Mladinskem centru. Učno uro 

sem izpeljala v okviru prostočasne ustvarjalne delavnice. V centru delam kot prostovoljka in 

enkrat tedensko vodim likovne delavnice. Število otrok in mladostnikov, ki prihajajo v center, 

je zelo različno, zelo različen pa je tudi njihov starostni razpon, ki je na dan delavnice zajemal 

udeležence med 9. in 20. letom starosti. Nekateri otroci imajo učne težave, drugi vedenjske, 

spet tretji pa prihajajo v center zaradi družbe. V mladinskem centru so tudi otroci, ki so prišli 

iz drugih držav in se še učijo slovenščine. Zato sem morala učno pripravo in nastop prilagoditi 

tem dejavnikom. 

 

Delavnica je bila pripravljena posebej za mladostnike in osnovnošolce. Pri mladostnikih, 

katerih starost se je gibala med 17 in 20 let, se je oblikovala ena skupina, pri otrocih pa dve, 

glede na čas prihoda. Prva skupina osnovnošolcev je imela starostni razpon od 10 do 14 let, 

druga pa od 9 do 11 let. 

Likovna naloga je bila skupna vsem skupinam udeležencev in sicer slikanje v slogu 

akcijskega slikarstva in avtomatizma, poudarek pa je bil na likovnemu izražanju in 

spontanosti. S prosto kompozicijo so se udeleženci lahko izrazili z barvami in linijami. 

 

Analizirala sem predvsem potek dela ter stopnjo spontanosti otrok in mladostnikov pri 

izvajanju likovne naloge. 
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5.1 UČNA PRIPRAVA 
 
DATUM: 26.4.2013  

AVTORICA: Patricija Zbičajnik 

STAROST: od 9 do 20 let 

USTANOVA: Mladinski center 

ŠTEVILO UR: 1 šolska ura 

OBLIKOVALNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA NALOGA : slikanje v slogu akcijskega slikarstva in avtomatizma 

LIKOVNA TEHNIKA: mešana tehnika (tempera, kolaž) 

LIKOVNI MATERIALI in ORODJA:  bela rjuha, čopiči, posodice za vodo, lepilo za les na 

vodni osnovi, tempera, sol, volna, tekstil ... 

LIKOVNI MOTIV:  prosta kompozicija »Zalepi, polivaj, vrzi na platno« 

METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija in praktično delo 

UČNE OBLIKE: frontalna oblika in skupinsko delo 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: fotografske reprodukcije, prikazane na računalniku 

LITERATURA:  

- Tomšič Čerkez B., Tacar B. (2012): Likovne kuharije 2: eksperimenti z likovnimi tehnikami. 

Ljubljana: Mladinska knjiga 

- Gorjup T. (2007): Razmisleki o slikarstvu. Ljubljana : Debora  

 CILJI : 
 
- razložijo pojme: akcijsko slikarstvo, abstraktni ekspresionizem, avtomatizem v slikanju in 
risanju 
 
- razvijajo likovne izrazne zmožnosti z eksperimentiranjem likovnih tehnik 
 
- razvijajo spontanost in samozavest pri eksperimentiranju z likovnimi tehnikami  
 
- razvijajo zmožnost za skupinsko delo 
 
- analizirajo delo skupine in izrazijo lastno mnenje glede končnega izdelka 
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POTEK URE 

 

Uvodni del: 

Pozdravim otroke oziroma mladostnike ter jim povem, da bomo danes slikali zunaj. Vendar ne 

bomo upodabljali naše okolice, temveč bomo sproščeno slikali in eksperimentirali z materiali. 

Nadaljujem z vprašanjem, kako si predstavljajo hitro slikanje, brez razmišljanja. So že kdaj 

poskušali slikati z več materiali naenkrat in so raziskovali učinke? Podam primer vodenih 

barv in prelivanje barv v vodi. 

 

Osrednji del: 

Udeležencem delavnice razložim, da so slikarji v preteklosti večinoma upodabljali portrete 

oseb, slikali tihožitja in pokrajine, ob tem pa so največkrat uporabljali platno, čopič in oljne 

barve. A v 20. stoletju je prišlo do velikih sprememb na področju  likovnega ustvarjanja. 

Slikarji so želeli naslikati svoja čustva in razpoloženja, prepustili so se svoji domišljiji. Slike 

so postale opaznejše, barvitejše in bolj eksplozivne. Na računalniku jim pokažem primere del 

Jacksona Pollocka, Sama Francisa, Arshila Gorkega, Joana Mirója in Hansa Arpa. Ob teh 

delih se pogovorimo, želim slišati njihovo mnenje. Pri Pollocku razložim akcijsko slikarstvo, 

kako je polival in kapljal barvo na podlago, ki je bila na tleh. Pri Miróju in Arpu opozorim na 

preproste oblike. 

Potlej gremo ven in izberemo primerno glasbo, ki bo otrokom oziroma mladostnikom všeč in 

jih bo spodbudila k ustvarjanju. Pokažem jim materiale in naštejem, kaj vse imajo na 

razpolago. Predlagam, da lahko na začetku različne vrste papirja namakajo v lepilo in ga nato 

zalepijo na rjuho, prav tako rafijo, vrvi in druge naravne materiale. Nato vzamem čopič in 

zajamem barvo ter otrokom pokažem, kako lahko škropimo z barvo po platnu. Tik za tem 

vzamem vodo in jo poškropim po podlagi. Nato jih vprašam, če vidijo kako, se barva redči in 

pretaka. Razložim jim, da lahko z drugo krpo obrišemo barvo s podlage in dobimo spet 

drugačen vzorec. Predlagam naj vržejo sol na vodeno barvo in povedo, kaj se zgodi. Prav tako 

jim povem, da lahko odtisnejo na platno vse,  kar želijo, lahko pa tudi prepogibajo rjuho. 

Potem pustim udeležencem delavnice, da začnejo ustvarjati. Razdelili naj bi se v eno ali dve 

skupini, odvisno od števila otrok in mladostnikov. Razložim jim, da je to skupinsko delo in 

naj se spoštujejo med seboj ter ne popravljajo tega, kar so naredili drugi. 
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Ko udeleženci delavnice ustvarjajo, jih opazujem in beležim, kolikšna je stopnja njihove 

spontanosti pri ustvarjanju. Pozorna sem na to, katere materiale uporabljajo in kakšno je 

njihovo razpoloženje. 

 

Zaključni del: 

Ko otroci oziroma mladostniki zaključijo z deli, si jih ogledamo. Vprašam jih kaj si mislijo o 

izdelkih in kako so se počutili med ustvarjanjem. Poudarek ni toliko na likovnem delu samem, 

ampak na doživljanju, sprostitvi. Nekateri otroci ali mladostniki se bodo morda izražali z 

gestami jeze, drugi z veseljem in evforijo. Nekateri pa bodo morda bolj zadržani in jih bo 

potrebno spodbujati, da izrazijo svojo ustvarjalnost. 

 

Priloga: 

 

 
Slika 38: Jean (Hans) Arp, Avtomatična risba, 1916 

 
Slika 39: Arshile Gorky, Pokrajinska tabela, 1945 
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Slika 40: Joan Miró, Nočna, 1940 

 
Slika 41: Jackson Pollock, Številka 8 (detajl), 1949 

 

Slika 42: Jackson Pollock med ustvarjanjem, fotograf Arnold Newman za Life Magazine 
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Slika 43: Jackson Pollock, Številka 1 (Sivkasta megla), 1950 

 
Slika 44: Sam Francis, Neimenovana 'Spaceout', 1960 

 
Slika 45: Sam Francis, Neimenovana, 1973 

 



54 
 

5.2 ANALIZA PEDAGOŠKEGA DELA 
 

5.2.1 SKUPINA MLADOSTNIKOV 
 

Okoli 11. ure se je zbrala skupina za mlade, v kateri so mladostniki, starejši od 15 let, oziroma 

dijaki in brezposelni mladi. Sodelovali so trije fantje in eno dekle, stari med 17 in 20 let. 

 

Najprej smo se zbrali ob računalniku, kjer sem jim pokazala primere del likovnih umetnikov. 

Razložila sem jim, da so umetniki v 20. stoletju izbrali drugačno pot upodabljanja. Oddaljili  

so se od tradicionalnega slikanja narave in podob ter se usmerili v slikanje svojih občutij, 

misli in tudi sanj. Mladostnike sem vprašala, kakšna se jim zdijo prikazana dela in večinoma 

so odgovorili, da se jim ne zdijo nič posebnega. Pravzaprav so imeli do vsega abstraktnega 

zelo odklonilen odnos. Zapazila sem, da želijo v vsaki liniji ali ploskvi iskati podobo. 

Venomer so se pojavljala vprašanja kot na primer: »Kaj predstavlja naslikano?« 

Poskušala sem jim razložiti, da ima tudi abstraktno upodabljanje svoj pomen in da bomo tudi 

mi danes izvedli podobno nalogo. Čeprav je bilo ozračje napeto, smo nadaljevali delavnico na 

prostem, kjer smo pripravili potrebne barve in druge materiale za ustvarjanje. Rjuho smo 

položili na tla kot smo videli tudi pri primeru Pollocka, nato sem jim na kratko pokazala, kako 

lahko škropimo z barvami po platnu, namakamo volno v lesno lepilo in jo razporedimo po 

površini ter kako solni kristali posrkajo vodo… Razložila sem jim tudi, da je to skupinsko 

delo in naj ne poskušajo upodabljati predmetov, prepustijo naj se glasbi ali svojim čustvom in 

samo ustvarjajo. Želela sem jim pokazati, da pri ustvarjanju ni kriterijev za »narobe« ali 

»prav«, da je pomembno le, da sproščeno ustvarjajo. 

 

 

Začeli so plašno, saj je bila pred njimi velika prazna rjuha. Nekateri so si izbrali kot in začeli s 

čopičem ustvarjati svoj kotiček. Eden izmed fantov je naredil prve poteze s polivanjem barve, 

nato se je odločil, da ne bo več delal in odšel. Spet drugi se je čudil, zakaj sploh to počnemo. 
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Od štirih udeležencev je samo en fant začel ustvarjati sproščeno, z zanosom. Pri polivanju 

barve na platno je uporabil celotno telo, odkrival je, kako se barve mešajo in kaj se zgodi, če 

začneš rjuho prepogibati in prelivati barve.  

Dekle se je večinoma držala svojega konca in je na začetku mešala barve na platnu s čopičem, 

šele kasneje je tudi ona poskusila polivati rjuho z barvo. 

 

 
Slika 46: začetek ustvarjanja mladostnikov 

 
Slika 47: uporaba celotnega telesa pri polivanju barve 
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Slika 48: prelivanje barv 

 

 
Slika 49: dekle začenja slikati s čopičem 
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Na začetku ustvarjanja je bela podlaga nudila linijam prostor za izražanje. Polita barva je kot 

črta na listu papirja zarezala v površino, hkrati pa ohranila organske oblike. 

 

 
Slika 50: začetne linije (detajl 1) 

 

 
Slika 51: začetne linije (detajl 2) 
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S kopičenjem barv je slika dobila poglobljen prostor, ki ga lahko zasledimo tudi pri Pollocku. 

Mreža črt naredi teksturo in ostrino. Prelivanje barv pa v svoji barvitosti naredi mehke 

prehode. 

 

 
Slika 52: prelivanje barv (detajl 1) 

 

 
Slika 53: prelivanje barv (detajl2) 
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Pri mladostnikih ni bilo zadržka v izražanju z barvami. Uporabili so celotno barvo paleto. 

Medtem ko slikarji večkrat racionalno premišljujejo o sobivanju barv, harmoniji in kontrastu, 

lahko rečem, da so udeleženci na delavnici izbirali barve spontano in intuitivno. Na koncu je 

nastala velika slika, prepletena z barvnimi linijami in z globino.  

 

 
Slika 54: likovni izdelek mladostnikov 
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5.2.2 SKUPINA OSNOVNOŠOLCEV 
 

Po 14. uri so začeli prihajati osnovnošolci. Glede na čas prihoda so se razporedili v dve 

skupini. V prvi skupini sta bila dva fanta in eno dekle, druga skupina pa je štela tri dekleta in 

enega fanta. Prva skupina osnovnošolcev je imela razpon starosti od 10 do 14 let, druga pa od 

9 do 11 let. 

 

Skupinama sem na začetku prav tako pokazala primere del umetnikov in za razliko od 

skupine mladostnikov so bili otroci zelo navdušeni. Vprašala sem jih kakšne se jim zdijo 

abstraktne slike, in odgovorili so, da se jim zdijo super in zanimive. Pokazala sem jim 

fotografijo Pollocka, kjer uporablja dripping in jim razložila način dela. Preden so se lotili 

dela, sem prvi skupini pokazala, kako lahko koščke blaga lepimo na površino in s tem dobimo 

barvne ploskve.  

 

V skupini je bila tudi deklica, ki je po naravi zelo tiha in malo komunicira z ostalimi otroci. Z 

veseljem se je lotila lepljenja tekstila na ploskev. Spodbujala sem jo, naj izbere tisto barvo, ki 

ji je všeč, in da tekstil lahko zalepi, kamor želi. Fanta pa sta volno pomakala v lepilo in jo 

polagala na podlago. Nato sta začela uporabljati tudi barvo. S čopičem sta zajela razredčeno 

barvo in jo poškropila po površini. Bila sta zelo zagnana, uporabljala sta tudi različne stopnje 

moči pršenja in kapljanja barve ter razmišljala o nastajanju slike. 

 

 
Slika 55: lepljenje tekstila in volne 
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Med ustvarjanjem slike smo se tudi pogovarjali o barvah in z otroki ugotavljali, katere barve 

so harmonične z drugimi. Vprašala sem jih tudi katere barve bi še dodali ter seveda, kdaj 

mislijo, da bo slika dokončana.  

 

 
Slika 56: pršenje z razredčeno barvo 

 

 
Slika 57: uporaba celotnega telesa pri kapljanju in pršenju barve 
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Na koncu so prijeli še celotno posodo barve in jo stiskali po platnu, vendar bolj pazljivo kot 

skupina mladostnikov. Za razliko od mladostnikov so ti otroci uporabili več pršenja in zato v 

sliki prevladujejo točke. Tekstil in volna dajeta sliki reliefno noto. Vsi elementi so nastali 

spontano in skupaj tvorijo abstraktno sliko, ki zajema poglede avtomatizma in abstraktnega 

ekspresionizma. 

 

 
Slika 58: prvi likovni izdelek skupine osnovnošolcev 

 

 
Slika 59: likovni izdelek detajl 



63 
 

Ker so prvo sliko končali, smo nadaljevali z drugo. Otroci so se razigrali in eden izmed fantov 

je želel odtisniti svojo dlan. Poudarila sem, da slikamo abstraktno, brez upodabljanja 

predmetov iz naše vidne zaznave, vendar sem zaradi terapevtske funkcije samega ustvarjanja 

vseeno dovolila, da je odtisnil svojo dlan. Želela sem, da so otroci samozavestni in 

raziskovalni ter da nadaljujejo ustvarjalno vzdušje. S tem pa sem tudi spoznala, da ljudje zelo 

radi upodabljamo otipljive stvari, ki jih poznamo. Sploh otroci radi narišejo npr. sonce ali 

srce... To so preproste oblike, ki so se jih naučili v zgodnjem otroštvu in jih radi uporabijo, saj 

jih že znajo upodabljati. Nova raziskovanja ustvarjanja pa zahtevajo veliko samozavesti. 

Pri drugi sliki so uporabili več polivanja z barvami, predvsem so radi krožili s curkom barve. 

Morda je njihova prva slika bolj enotna, ta pa ima več izraznosti. 

 

 
Slika 60: risanje linij s polivanjem barve 

 
Slika 61: drugi likovni izdelek osnovnošolcev 
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Medtem je prišla druga skupina osnovnošolcev, tri dekleta in en fant. Na hitro sem jim 

razložila, kakšna je naloga, in pokazala primere, nato so tudi oni začeli ustvarjati. Bili so zelo 

razpoloženi in igrivi, zato so se z veseljem lotili polivanja barv po rjuhi. Zgrabili so svetleče, 

vpadljive barve in nato veselo opazovali, kaj se dogaja, ko se barve prekrivajo. Prejšnja 

skupina je izbirala bolj hladne tone, ta skupina pa je naredila zelo svetlečo, odzivno sliko. 

 

 
Slika 62: skupinsko polivanje barv na platno 

 

 
Slika 63: detajl tretjega likovnega izdelka osnovnošolcev 
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V duhu otroške razposajenosti smo tudi nadaljevali. Dekleti na fotografiji sta želeli 

eksperimentirati, zato sta prepognili platno na pol, da bi videli, kako se barve odtisnejo. 

Otroci so uporabili so tudi sol, ki so jo metali na platno. 

Odtis jim ni bil kaj preveč všeč, saj so se barve začele mešati in približevati rjavi barvi. 

Vendar sem želela, da izkusijo tudi mešanje barv na platnu, saj nismo dali toliko poudarka na 

končni izdelek kot pa na samo ustvarjanje in dojemanje poteka dela. Namignila sem jim, da 

sedaj, ko imamo temnejšo podlago, lahko poskusijo še z belo barvo, ki bo v sliki naredila 

kontrast. 

 

 
Slika 64: prepogibanje platna 

 
Slika 65: detajl četrtega likovnega izdelka osnovnošolcev 
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5.3 PRIMERJAVA IN ZAKLJUČEK 
 

Z izdelki otrok in mladostnikov sem bila zelo zadovoljna. V primerjavi s preteklimi likovnimi 

delavnicami sem opazila napredek v likovnem izražanju. Nekateri otroci s čustvenimi ali 

vedenjskimi težavami so dosegli večjo mero spontanosti pri likovnem izražanju.  

Kljub temu, da je bil način spontanega izražanja na začetku otrokom tuj in da so stopili na 

področje, ki ga ne poznajo, so se v poteku ustvarjanja sprostili in raziskovali moč 

eksperimentiranja z likovnimi sredstvi. 

Iz analize je mogoče opaziti razliko v dojemanju abstraktnosti pri otrocih in mladostnikih. 

Otroci so bili bolj dojemljivi za sodobne slikarske prakse, medtem ko so bili mladostniki bolj 

zadržani in so se spraševali o smiselnosti takšnega ustvarjanja. Na podlagi izpeljane likovne 

delavnice lahko sklepam, da se spontanost pri likovnem izražanju tekom odraščanja zmanjša. 

Kasneje imata večji pomen osmišljanje predmetov in iskanje logičnih rešitev. Otrok iz 

obdobja nezavednega čečkanja vstopi v obdobje realnih upodobitev. Menim pa tudi, da je za 

določeno likovno dojemanje in spontano ustvarjanje potrebno spodbudno okolje. Raziskati bi 

morala še, koliko predznanja so otroci in mladostniki osvojili v šoli pri likovnem pouku in 

kakšne poglede ima družba, v kateri živijo, na abstraktno in sodobno umetnost. 

Že umetniki 20. stoletja so se velikokrat ozirali za likovnimi deli otrok in primitivnih ljudstev, 

saj so v njih videli izraznost in spontanost, ki je osvobojena racionalnega uma. Ta igrivost, ki 

je prisotna pri otrocih se v obdobju odraščanja postopoma izgublja. 

Psihološke raziskave so tako pokazale, da veliko dijakov s 14. in 15. letom še nima 

oblikovanih in ustaljenih interesov. (Pečjak, 1987, str. 237) V Mladinskem centru se pogosto 

srečujem z otroki in mladostniki, ki niso notranje motivirani za delo in so tudi brez drugih 

interesov. Zato je bil zame velik izziv, kako jim približati spontano ustvarjanje, ki pa vendarle 

izhaja iz notranje nuje po izražanju. 

Torrance (1965) še pripominja, da ustvarjalnih otrok ne zavirajo samo učitelji, temveč 

pogosto tudi sošolci, ki jih moti divergentno mišljenje in nekonformizem teh otrok. 

V pedagoškem delu sem tako želela ugotoviti, kolikšno stopnjo spontanosti otroci in 

mladostniki prenesejo v svoje likovno delo. Opazila sem, da otroci, ki so bolj zaprti vase, 

težje spontano ustvarjajo. Še manj spontani so v prisotnosti drugih otrok. Zaradi krepitve 

samozavesti in socialnih stikov pri soustvarjanju enega projekta so otroci in mladostniki imeli 
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skupinsko delo. V vsaki skupini smo se tudi pogovarjali in odločali, katere barve bodo izbrali 

in kako bodo ustvarjali, pri tem pa sem poudarjala, da lahko vsak svobodno ustvarja. 

Zanimivo je bilo gledati, kako so se poteze križale in kako je vsak prispeval k skupinski sliki. 

Soustvarjanje večjega projekta ter interakcija med otroci sta bila pozitivna vidika skupinskega 

dela. Vendar bi v prihodnje rada preizkusila tudi samostojno delo, ki bi udeležencem 

delavnice morda omogočilo več lastnega prostora. 

 

Opazila sem tudi spontano izbiranje barv. Otroci in mladostniki se niso spraševali o 

kontrastnosti ali harmoniji barvnih odtenkov, temveč so poljubno izbirali barve ter jih nanašali 

na platno. Ob poplavi različnih barv so prišli tudi do točke, ko so se barve zmešale v temno 

nedoločljivo barvo, ki jim posledično ni bila všeč. 

 

Vprašati se moramo tudi, kdaj je spontana, akcijska slika sploh končana. Glede na to, da je 

bilo za otroke ustvarjanje bolj sproščujoče in terapevtsko in se niso toliko spraševali o končni 

sliki, ni bilo smiselno iskati popolnega trenutka. Konec ustvarjanja sem vsakič naznanila jaz, 

ko je motivacija otrokov ali mladostnikov popustila in so začeli polivati barvo vse naokrog, le 

po platnu ne. Tudi spontanost ima določene meje, ki jih postavljajo odrasli. 

 

V prihodnje želim z otroki Mladinskega centra korak za korakom razvijati njihov osebni 

likovni izraz ter spodbujati njihovo spontanost in ustvarjalnost. 
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6 SKLEP 

V diplomski nalogi sem se spraševala, ali likovni zapis pri spontanem ustvarjanju predstavlja 

notranjo nujnost, intuicijo in nezavedno. V teoretičnem delu sem prikazala umetnike 

nadrealizma, avtomatizma in abstraktnega ekspresionizma, ki so se opirali na načela 

nezavednega in spontanega likovnega ustvarjanja. Njihova skupna težnja je bilo izražanje 

notranje nujnosti na njim lasten način. 

Tako abstraktna likovna govorica nudi umetniku raziskovanje psiholoških vsebin 

nezavednega in iskanje osebnega izraza. Pojem nezavednega v slikarskem zapisu ostaja 

skrivnosten in tako ne čisto določljiv vzgib. Hkrati pa nudi možnost navznoter in navzven 

odprtega likovno ustvarjalnega razvoja. 

Do enakih rezultatov sem prišla, ko sem razčlenila svoje likovno delo. Pri likovnem 

ustvarjanju se dopolnjujeta celotna osebnost z zavednim ter psiha z intuitivnim in 

nezavednim. Introspektivno iskanje nezavednega je iskanje samega sebe, ko zavedno želimo 

opazovati te procese, se nam ne zdijo prav nič oprijemljivi. 

Likovno ustvarjanje pa je seveda lahko zelo intimno, saj smo v procesu spontanega 

ustvarjanja soočeni s svojimi občutji, čustvi in tudi strahovi. Pri pedagoškem delu sem se 

ukvarjala z zelo raznoliko skupino otrok in mladostnikov. V duhu likovne terapije sem želela 

razvijati njihovo spontanost in ustvarjalnost. Za marsikaterega otroka je bil tudi izziv s 

skupinskim delom dovolj sproščujoč, da se je lahko bolj bogato likovno izrazil. 
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