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POVZETEK 

 

Osrednjo temo diplomskega dela predstavlja gestualno slikarstvo. V teoretičnem delu 

diplomske naloge se najprej osredotočim na pomen geste v človekovi samoartikulaciji, katere 

nadgradnja je umetniška manifestacija in z njo povezana gesta v gestualnem slikarstvu. Sledi 

obrazložitev osvobajanja geste preko pregleda določenih umetnostno - zgodovinskih obdobij 

in gibanj. Osrednji del teoretičnega dela sestavlja analiza ozadja nastanka in delovanja 

abstraktnega ekspresionizma in informela, njune karakteristike ter različni pristopi ustvarjanja 

njunih poglavitnih predstavnikov. Omenjenima slikarskima pristopoma je v diplomskem delu 

posvečena tudi največja pozornost, saj se povezujeta z mojim osebnim likovnim izražanjem. 

Analiza gestualnega izražanja in ustvarjalnega akta je poglobljena tudi s psihološko razlago 

ter Freudovo in Jungovo teorijo nezavednega. 

Praktični del diplomskega dela predstavlja formalna analiza lastnih izbranih del in razmislek o 

razvoju gestualnosti pri mojem slikarskem delu. 

Pedagoško-raziskovalni del je sestavljen iz učne priprave, analize izdelkov dijakov Srednje 

zdravstvene šole Ljubljana ter samoevalvacije realiziranih učnih ur. 

 

 

 

Ključne besede:  

- gesta,  

- gestualno slikarstvo,  

- abstraktni ekspresionizem, informel,  

- ustvarjalni akt,  

- izražanje umetnikovega nezavednega v slikarskih delih,  

- likovna vzgoja. 
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ABSTRACT  

 

Gestural painting art presents the central theme of the thesis. In the theoretical part of the 

thesis I focused on the importance of gestures in human self-articulation, which upgrades the 

artistic manifestation and the associated gestural painting in art. An explanation of liberating 

gesture through a review of certain art - historical periods and movements is presented in next 

chapter. The central part of the theoretical part consists of the analysis of the occurrence of the 

background and the operation of Abstract Expressionism and Art Informel, their 

characteristics and the different approaches of creating their main painters. In the thesis the 

greatest attention is dedicated to this painterly approaches because of the connection with my 

personal artistic expression. Analysis of gestural expression and the creative act is presented 

also with depth psychological interpretation by Freud's theory and Jung's theory of the 

unconscious.  

The practical part of the thesis presents a formal analysis of my own selected pieces of art and 

the development of the gestuality in my painting work.  

Educational and research section consists of lesson plan, realisation of lessons, analysis of the 

paintings of the students of Central School of Nursing Ljubljana and self-evaluation of 

realized lessons. 

 

 

 

 

 Keywords:  

- gesture,  

- gesturally painting,  

- abstract expressionism, informel,  

- creative act,  

- expression of the artist's unconscious in paintings,  

- art education.  
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UVOD 

 

V diplomskem delu raziskujem gestualno slikarstvo in v povezavi z njim pomen geste, ki je 

bila vedno prisotna skozi zgodovinska umetniška obdobja. Svoj največji izraz je dosegla v 

abstraktnem ekspresionizmu in informelu. Gesta je manifestacija umetnikovega stika s 

platnom ter zapis njegove tendence, ideje in psihičnega stanja. Umetniško delo je tako sinteza 

težnje subjekta po samoizražanju, ki skupaj z njegovo idejo in talentom nadgradi vidik geste 

kot materije (fizikalno-kemične sledi) z idejnim konceptom. Osvoboditvi in avtonomnosti 

geste smo priča v moderni umetnosti. Zametki gestualnosti, povezani s posameznikovo 

fascinacijo in težnjo pustiti sled, so razvidni že v jamskih poslikavah pred našim štetjem. 

Pozneje se artikulirajo v zabrisanosti faktur v klasičnem slikarstvu ter se skozi 

umetnostnozgodovinska obdobja osvobajajo prezentativnosti. Po letu 1940 smo zopet priča 

prvinski, pristni eksistenci poteze. Abstraktni ekspresionizem ter informel sta gibanji, ki sta 

nastali po 2. svetovni vojni. Povojni čas je okreval po grozotah svetovnih vojn. Bil je čas za 

veliki rez, nove poglede in začetke tudi na področju umetnosti. Umetnost naj bi individuuma 

zopet približala k njegovi prvinskosti in notranjosti. Umetniki abstraktnega ekspresionizma so 

raziskovali Freudovo in Jungovo teorijo nezavednega ter nezavednemu dali pomembno vlogo 

pri lastnem ustvarjalnem aktu. Nezavedno, spontanost, pristnost in z njo pogojena gesta oz. 

slikarska poteza, dobijo za umetnika pomembno identifikacijsko vlogo. V abstraktnem 

ekspresionizmu ter akcijskem slikarstvu s svojo prožno slikarsko govorico odpirajo pot v 

umetnikovo nezavedno. Le ta se izrazi v umetniškem delu kot sinteza elementov naključnosti, 

spontanosti, nepredvidljivosti na eni in zavednih odločitev umetnika na drugi strani. Ob 

upoštevanju njenega nastanka in poti k avtonomnosti se znajdemo pred dilemo ali je ponovno 

rojstvo geste, res zgolj posledica intuicije, impulza ustvarjalnega akta (kar na prvi pogled na 

umetniških delih deluje in zaslepi laika) ali hkrati ne smemo zanemariti vloge racia pri 

ustvarjalnem aktu. Sodobna slikarska tvornost v delih in razmišljanjih ustvarjalcev razširja 

pogled na omenjene dileme ter zmore prepletati različne vidike in načine ustvarjanja. 
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1. TEORETIČNI DEL 
 

1.1 Vloga geste v človekovem izražanju 

Človek je od vseh živih bitij najbolj ekspresivno. Svoja občutja, psihična stanja je zmožen 

tudi racionalizirati, nadzirati in zavestno artikulirati. Prvo manifestacijo človekove 

samoekspresije predstavlja spontano glasovno in gibalno izražanje, ki se v nadaljnjem razvoju 

artikulira. Izrazni akt, svojo najvišjo stopnjo razvoja doseže v umetniškem izražanju in v 

produktu, umetniškem delu. Težnja po  izražanju je pri posamezniku vedno prisotna in hkrati 

zelo močna. Iz filogenetskega vidika je seveda neartikulirana samoekspresija primarnejša in 

razvojno zgodnejša od artikulirane, saj je spontanost primarnejša od evociranosti. Aktivacijo 

lahko povežemo z gibanjem. Gibanje je temeljna komponenta posameznikove psihofizične 

dejavnosti. Posameznik preizkuša zmogljivosti svojih danosti in ta težnja je indikator razvoja 

njegovih spoznavnih potencialov. Vzporedno s spoznavnim razvojem se izpolnjujejo tudi 

sposobnosti artikuliranega samoizražanja. Posameznikovo gibalno in verbalno ustvarjalnost 

izzove močan impulz po izražanju lastnih psihičnih vsebin, določajo pa ga prej omenjene 

posameznikove sposobnosti artikuliranega samoizražanja. V tem dialogu posameznik ustvarja 

nove in preoblikuje stare psihične vsebine in tendence. (Kovačev, 1990 a., b., povzeto iz 

Kovačev, 1995) 

Filogenetski vidik razvoja se povezuje torej z likovnim razvojem posameznika. Fascinantnost,  

pustiti sled lastne geste, odkrijemo že  pri otrocih v zgodnji ustvarjalni fazi razvoja okoli 1-2. 

leta starosti. Sledi prstov puščajo v hrani, pesku in tudi na slikovnem polju-listu. Ob odkritju 

likovnih materialov se navdušenje nadaljuje, otrok počasi delno opusti izražanje s samo 

dlanjo. Roka in prve voščenke, krede so posrednik med njegovo idejo in slikovno ploskvijo. 

Prvo otrokovo likovno delovanje se kaže kot želja po eksperimentiranju in preoblikovanju 

materije. Ustvarjanje je še vedno na stopnji ko otrok kognitivno niti psihomotorično še ni 

sposoben vzpostavljati odnose med oblikami ali oblikami do formata. (Selan, 2014) V dobi 

čečkanja (v obdobju med 2. in 4. letom starosti) je le to, posledica otrokovega veselja nad 

gibanjem. (Tomšič- Čerkez, 2014) Čačke mrgolijo, se prepletajo, gostijo in uhajajo izven 

formata.  
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Opisane karakteristike asocirajo na »action paintig«, pri katerem pa je ustvarjalec odrasel 

posameznik, ki se ne more vrniti na neobremenjeno ustvarjanje otroka. Filogenetski vidik 

razvoja otrokovega likovnega udejstvovanja se povezuje s semiotičnim. Svoja odkrita 

območja signira, a vse se začne s spontano gesto in željo pustiti sled. Otroci likovno izražanje 

v svojih začetkih dojemajo kot igro, spontano in neomejeno, raziskovalno in nepredvidljivo.  

Pomembno spoznanje je, da otrok z likovnim izražanjem razvija pojmovanje. Na bazi 

podobotvornih nazornih pojmov se razvijejo oblikotvorni nazorni pojmi povezani z likovnim 

prostorom in kompozicijo. Iz spontanega akta prve faze artikulacije izraza (faze čečkanja) 

otroci preko faz izločitve barvne lise ter pojava talne ploskve preidejo k bolj 

racionaliziranemu, zavestnemu ustvarjanju. Nevezana likovna kompozicija prve faze, se 

dopolni s pasovno in v končni fazi nadgradi z razumevanjem elementov likovne gradnje 

prostora; prekrivanjem, stopnjevanjem in zvračanjem. Vrh dognanja o likovnem prostoru in 

formatu je pojav perspektive ter vezane likovne kompozicije temelječ na ortogonalnem 

formatu. (Selan, 2014) 

Gesta kot gib, poseg na nosilec, tako odigra ključno vlogo v psihomotoričnem in kognitivnem 

vidiku likovno ustvarjalnega procesa posameznikovega razvoja. Posameznik gre skozi vse 

stopnje od intuitivne, impulzivne geste, ki iz raziskovanja materije preide do težnje po 

oblikovni upodobitvi predmetnega. Realistično upodabljanje pa lahko pozneje pri 

adolescentih likovnega emocionalno-ekspresivnega, impulzivnega likovnega tipa zopet preide 

v gestualni akt.  

 

1.2 Gesta in gestualno slikarstvo 

Gesto iz semiotičnega vidika Kovačeva (1994) pojmuje kot nazorno in ilustrativno sredstvo 

za komuniciranje oz. gibno posredovanje informacij. Tudi v primeru praznega platna je gib 

roke ustvarjalca in posledična gesta, prenos informacije o ustvarjalčevi intenci, ideji ter 

psihičnem stanju. Iz vidika umetnostne zgodovine se  gesta preko služenju prikaza gibanja, 

giba, konvencionalnih gest ter izraza na obrazih osvobodi svoje pripovednosti in avtonomno 

zaživi v svoji prvinski obliki- slikarjevi potezi. Abstraktni ekspresionizem in informel sta 

umetniški smeri, pri katerih smo priče največji prvinski pristnosti osvobojene geste.  
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Gesto lahko obravnavamo iz več vidikov. Če se ustavim najprej pri fizikalno-kemičnem 

vidiku. Gesta je posledica ustvarjalčevega posega v materijo in prenos le te na nosilec - 

platno, les inp. Gesta kot vektorirana barvna lisa je prisotna že v okvirih klasičnega slikarstva. 

Le to (večinoma) zabriše fakture in z zabrisanostjo potez nato gradi svojo formo. V moderni 

umetnosti se poteza osamosvoji in loči od podobe, ter doseže avtonomnost v semantičnem 

pogledu. Priča smo abstrahirani, nevezani likovni govorici in čisti umetnikovi dejavni 

prisotnosti. Pojem gestualnega zaživi v novi funkciji zapisa. Ne smemo zaključiti, da gre pri 

tem zapisu le za spontano zloženost faktur, pod katero se zrcali podoba ampak gre za nov 

slikarski organizem. Iz umetnostno-zgodovinskega razvojnega pogleda gesta, torej kot 

vektorizirana barvna sled, izhaja iz snovne barvnosti in oblikovne opisnosti, preko ekspresij in 

simbolne funkcije vse do avtonomije čistega slikarskega zapisa. Težnja subjekta po 

samoartikulaciji (filogenetski vidik) je spodbujevalec in nadgradnja njegove fizične zmožnosti 

giba, ki skozi psihološke faze ustvarjalnega procesa (baza idejnega vidika) ustvari končno 

umetniško delo. Gesta kot materija, barvna sled z realizacijo ustvarjalnega akta pridobi v 

umetniškem kontekstu, dodatno vlogo in simbolno, metaforično moč (idejni in umetnostno-

zgodovinski vidik). V gestualnem slikarskem vidiku je najbolj pristna brez posrednikov 

tehnološke narave. Gestualno slikarstvo, katerega neposreden intimen stik ustvarjalca s sliko 

igra ključno vlogo pri ustvarjalnem aktu, se omenjenih posrednikov ne poslužuje. Materija in 

eksperimentiranje z njo služi slikarjevemu končnemu cilju in ideji dela. Gestualni ustvarjalec 

večkrat bije boj s samo materijo, saj so materiali kot so emajl barve, »drippingi« z razrečenimi 

akrilnimi barvami samosvoji in nepredvidljivi. Ustvarjalni proces gestualnega akta tako že z 

izborom materialov ne more biti podrejen kontroli in racionalnemu načrtovanju ampak je 

odprt za sprotno sprejemanje sprememb. Med slikarjem, materijo in idejo poteka dialog. S 

svojim gibom, akcijo, potezo jo usmerja on, materija pa mu s svojimi fizikalnimi 

karakteristikami odgovarja in poda nove možne poti. 

Čutni, vizualni zaznavi barvne sledi oz. poteze sledi obravnava njenega izvora nastanka in 

njenih karakteristik. Pri čistem slikarskem zapisu se pojavi dilema ali ga lahko razumemo kot 

odločitev čiste intuicije, povezane z vsemi nezavednimi arhetipskimi oznakami ali pa 

nezamerljiv del odločitev predstavlja tudi racionalen, zavestno načrtovan del ustvarjalnega 

procesa. 
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Ta dialog sme in zmore izpostaviti sodobna slikarska tvornost. Pričujoča kontradiktornost je s 

slikarsko - gestualnega vidika analogija gradnje in razpadanje renesančnega prostora z 

nadgrajevanjem pomenskih struktur do sodobne umetnosti. Dela gestualnega slikarstva so sad 

osvoboditve akademizma ter zelo neposreden intimen izraz ustvarjalca, ki gledalcu ponudi 

svobodo interpretacije in možnost vrnitve k prvinskosti in osebnemu. Kljub svojemu razvoju 

v petdesetih letih 20. stoletja so zaradi posredovanja pojmov, kot so individualnost, pristnost, 

neposrednost aktualna tudi za gledalca 21. stoletja, ki je zopet v nevarnosti, da izgubi svojo 

individualnost v dušljivi atmosferi pritiskov tako z vidika individualne kot tudi globalne 

problematike našega časa.  

 

1.3 Razvoj geste in pot njene osamosvojitve  

skozi umetnostno zgodovinska obdobja 

V slikarskem pogledu imamo več načinov izražanja geste na slikovnem polju. Prve zametke 

gestualnosti predstavljajo odtisi dlani, signiranje lastnega ozemlja plemen v jamskih 

poslikavah. Pozneje so v umetnosti paleolitika in neolitika ustvarjene že bolj realistične 

upodobitve dogodkov in relacij. Vsekakor pojav geste sega 20.000 let pred našim štetjem, kar 

lahko povežemo s filogenetsko razlago, da je posameznik (tudi še pred stopnjo današnjega 

homo sapiensa) imel težnjo po izrazu in posledično po umetniški manifestaciji. Tudi v 

poznejših delih klasičnega slikarstva opazimo avtorjevo gesto. Le ta gledalcu ni tako 

eksplicitno podana v »primarnem, prvinskem« načinu kot v delih gestualnega slikarstva, a je 

vseeno opazna. Ob prebiranju dela Spisi o umetnosti (Gombrich, 1990) mi je bila zanimiva 

obrazložitev, kako se je izraz geste navezoval in povezoval s prikazom giba. Gib je bil 

informacija pripovedno - opisovalne narave. Položaj, gesta likov je v pripovedni umetnosti 

izražala njihovo namero in pomagala pri določitvi pomena dogodka na sliki. Leonardo da 

Vinci v svojem Traktatu o umetnosti opozarja da »so najpomembnejši elementi v slikarstvu 

tisti gibi, ki izvirajo iz duševnega stanja živih bitij, torej gibi, ki se ujemajo z razpoloženjem, 

kot so…želja, prezir, jeza, sočutje…«  

Umetnikom svetuje, naj natančno opazujejo gibe rok in naj se poglobijo v izvor, spodbudo 

njihovega nastanka. (Gombrich, 1990, 388) V tej misli vidimo zametke pomembnosti vloge 

notranjosti in psihičnih stanj pri gestikulaciji. Pomembnost umetnostnega hotenja in 

podreditev umetniške snovi  le tej izpostavi kasneje v 19. stoletju Riegel, v svojih idejah pa jo 

potencirata  Kandinski in Modrian. (Brejc, 1972) 
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Pozneje fokus iz geste, giba preide na obraze likov, s vsem svojim repertoarjem izrazov. 

Poteze čopiča in njegove sledi pridobivajo svoj lasten značaj in svobodo že v slikarskih delih 

od renesanse dalje. Sledi zametkov gestualnosti tako odkrijemo že v delih poznega Tiziana. 

Poteze slikarjevega čopiča prevzamejo mnogo bolj svoboden in drzno odrezav karakter na 

njegovih starejših delih. V njegovem delu Avtoportret iz okoli leta 1565 je opazna zrela, 

svobodna poteza, izpustitev detajlov (členki na rokah) in karakterizacija umetnikovega 

notranjega stanja. Tizian je bil človek neposrednih odzivov, užival je v konkretizaciji oblik na 

podlagi vizualnih zaznav svojih osebnih izkušenj. (Semenzato, 1979) Španec Velazquez je 

obraze svojih upodobljenih modelov slikal realistično, pri oblekah pa si je pustil več svobode 

gestualnega akta, kar je razvidno na delu Portret Juan de Pareja iz leta 1650. Tudi Francesco 

Guardi, kot nam poda Semenzato (1979), je bil dokaj brezbrižen do detajlov in popolnega 

posnemanja resničnega stanja. Podobe je interpretiral glede na svoja notranja hotenja in 

videnja, ni se oziral na hierarhično lestvico upodobitve motivov, navdihu se je prepustil z vso 

prostodušnostjo. Njegova poteza je spretna, zračna, po svoji neposrednosti je blizu 

impresionistični.  
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Slika1. 1 Tizian, Avtoportret, 1565.                                Slika 1. 2 Diego Velazquez, Portret Juan de Pareja, 1650. 

Na sliki Požar v San Marcu (1789) zelo jasno opazimo smer poteze in vihravo gesto 

nanašanja barve pri slikanju ognja, v interpretaciji nevihtnega nočnega neba pa lahko vidimo 

povezavo s poznejšimi Turnerjevimi deli. Pri Delacroixu pomembno vlogo odigra nanos 

barve z neposrednimi kretnjami  v skoraj nametanih potezah. (Semenzato, 1979) 

Delacroixova  Bitka  Taillebourga, zmaga Saint Louisa, (1837) je primer upodobitve 

vehementne dinamične slikarjeve poteze, silovitost dogajanja preseže realistično ponazoritev 

obličij in figur. Najopaznejši potek geste zaznamo v upodobitvi konj, kjer je Delacroix z 

razdrobljeno potezo in premišljenimi svetlobnimi poudarki nakazal ognjevit boj živali. 

Samozavest njegove poteze je opazna tudi v portretih. Primer je znan portret skladatelja 

Frederica Chopina iz leta 1838. 
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Slika 1. 3 Francesco Guardi, Požar v San Marcu, 1789. 

 

Slika 1. 4 Eugene Delacroixa, Bitka Taillebourga, zmaga Saint Louisa, 1837. 

V romantiki fascinacija nad vznemirljivostjo neznanega, notranjimi doživljanji posameznika 

ter izrazom postavi doživljanje subjekta kot ustvarjalca in gledalca na pomembno mesto. Vir 

navdiha, narava s svojo brezmejnostjo, divjostjo in spremenljivostjo je svojem bistvu 

metafora duha romantičnega subjekta. Gledalca teh sil nazorno uprizori Caspar David 

Friedrich v delu Popotnik nad meglenim morjem (1818). Moč neobrzdane in močne narave, 

pred katero je posameznik nemočen in se ji lahko le čudi ter pokloni, zaznamo v Constablovih 

pokrajinah ter Turnerjevih viharjih. Za Constabla je nebo predstavljalo sintezo občutkov ter 

bogastvo tonskega razpona. (Janson, 1966)  
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Navduševal se je nad igro svetlobe in dramatičnostjo dogajanja nevihtnega neba. Za razliko 

od svojih predhodnikov se je osredotočal na neotipljivost materije. Želel je ujeti raznolikost in 

trenutnost vtisov narave, atmosfero, igro svetlobe, zato v njegovih skicah na prostem lahko 

opazimo hitro, svobodno gesto. (Janson, 1966) Po omenjenih karakteristikah bi ga lahko 

označili za predhodnika določenih teženj impresionistov. Mogočnost in neobrzdanost narave 

upodablja tudi njegov sodobnik William Turner. V delu  Snežni vihar, Kanibal z vojsko 

prečka Alpe (1812) v Turnerjevi interpretaciji viharnih oblakov zaznamo osvobajajočo se 

dinamično potezo, ki pa se v smislu  neposrednosti potencira v poznejšem delu Snežni vihar iz 

leta 1842. Rosenblum v svojem članku The Abstract Sublime (1969) vzpostavi paralelo med 

Friedrichovimi in Turnerjevim pokrajinam ter deli Rothka, Newmana, Pollocka in Stilla. 

Rothko (kot njegova predhodnika Friedrich in Turner) nas popelje do mej neformiranih 

brezmejnosti, ki so bile del diskusij estetikov sublimnega. Friedrichov Menih na obali (1809), 

Turnerjeva  Večerna zvezda (1830) in Rothkova Svetloba, zemlja in modra (1954) so med 

seboj povezani z določeno afiniteto vizije in občutja, ki ga vzbudijo pri gledalcu. Friedrichov 

menih in Turnerjev ribič s svojo majhnostjo na simbolni ravni predstavljata »romantični« 

kontrast majhnosti posameznika proti brezmejnosti narave. V abstraktnem jeziku Rothka 

takšen literarni detajl oz. povezovalec ni več potreben. Plastnost, zračnost, občutek lebdenja 

barvnih polj znotraj Rothkovega dela so doseženi v njegovih nedefiniranih robovih oblik. Mi 

(kot gledalci) smo postavljeni v vlogo Turnerjevega ribiča ali Friedrichovega meniha in v 

stanje kontemplacije Rothkovega vsrkajočega barvnega polja. (Wessel, 2008) 

 

Slika 1. 5 Caspar David Friedrich, Menih na morski obali, 1809. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

10 
 

 

Slika 1. 6 William Turner, Večerna zvezda, 1830. 

   

 Slika 1. 7 Mark Rothko, Svetloba, zemlja in modra, 1954. 

Pejsaž je bil tako v Nemčiji kot v Angliji prevladujoč motiv romantičnega slikarstva. Nekateri 

romantiki so presegli upodabljanje idiličnih pejsažov po vzoru Lorraina. Skiciranje na 

prostem, proučevanje težko upodabljajočih karakteristik opazovanega in osvobojena poteza 

napovedujejo poznejše tokove. Omeniti moram Alexandra Cozensa, ki je šel korak dlje. Kot 

nam argumentira Janson (1966), je Cozens kritiziral stereotipne variacije pejsaža in je sam 

razvijal določen način skiciranja, ki nam sugerira bodoče eksperimente ustvarjanja 

abstraktnega ekspresionizma ter informela. Navezujoč se na Da Vincijevo misel, da so 

umetnikov vir inspiracije tudi madeži na zidovih, pepel ipd., je iskal nepredvidljive učinke 

poslužujoč se gubanja nosilca in nanosa barve s čim manjšim deležem razumske kontrole pri 

samem ustvarjalnem aktu.  
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Končni učinek so bili individualni grafični ritmi, sledi narave in časa na materiji. Podobnega 

načina sta se posluževala tudi Constable in Turner.  

 

Slika 1. 8 Alexander Cozens, Pokrajina, 1784. 

 

Preden se osredotočim na impresionistično potezo moram v realizmu izpostaviti Manetovo 

delo Zajtrk na travi (1863). Manet je s svojo odločitvijo, da naslika golo žensko figuro sredi 

pogovora z dvema moškima na travniku, realiziral težnje »l'art pour l'art« (»umetnost zaradi 

umetnosti«). Posledično postane slikar tako avtonomna svobodna entiteta, zvesta svoji 

interpretaciji motiva.  

Zasnutke in napovedi osvobojene geste so nadgradili in revolucionarno osvobodili 

impresionisti. Poleg večje vehementnosti impresionistične poteze je pomemben prispevek 

impresionistov za nadaljnji razvoj in karakteristike informela ter abstraktnega ekspresionizma, 

njihov način nanašanja barve. Barvo so nanašali neposredno iz tub na platno. Ujeti lastno 

interpretacijo, vtis (fr. impression) je postala njihova poglavitna težnja. Le tej je služila tudi 

njihova okupacija s likovnima prvinama, (ki sta jima omogočila »ujeti trenutnost občutja«), 

svetlobo (razpon svetlo-temnega) ter barvo. (Courthion, 1992) 

Poteza Moneta, Degasa je nadgradnja geste romantikov. Impresioniste druži s tendencami 

abstraktnih ekspresionistov želja gledalcu podati vpogled v lastno trenutno notranje stanje in 

osebno interpretacijo videnega.  
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Abstraktni ekspresionisti gredo seveda še stopnjo dalje, saj je gledalec pri njihovih delih 

postavljen pred intimno gestualno pripoved v abstraktni obliki. Po razmišljanjih Tomaža 

Brejca (1972) impresionisti gledalca (vajenega posredovane orientacije branja slike kot 

renesančnega »okna v svet«) že postavijo pred težavno nalogo. Zveza med konturo predmeta 

in strukturo površine se vse bolj razmika. Poteza impresionista postaja vse bolj ločena od 

modela - predmeta in sledi umetnikovem razpoloženju in vtisu. Razbrati neposreden nanos 

barve in substance barve je težavneje kot mimetično branje. Impresionistična slika je 

zaznamovala moderni vizualni princip ter uveljavila nov vizualni kodeks likovnega jezika in 

sistem človeške imaginacije, tako za ustvarjalca kot za gledalca. 

                 

Slika1. 9 Edgar Degas, Jeantaud, Linnet in Laine, 1871.           Slika 1. 10 Edgar Degas, Vaja, 1873. 

Degas določene dele realističnega prikaza ignorira, roka portretiranca v delu Jeantaud, Linnet 

in Laine (1871) sploh ni naslikana dokončno. Gestualnost je prisotna tudi na njegovih risbah 

in slikah plesalk, ki nam podajo vtis trenutnosti, intimnega vpogleda v baletne vaje in 

lahkotnosti »tutujev«, v katerih je Degas mojstrsko upodobil ves razpon svetlobnih odtenkov. 

Monetovo delo Hiše parlamenta (1904) nas sprva lahko asocira na Turnerjeve ali 

Constablove interpretacije neba in krajine. Monetova gesta je še svobodnejša. V predelu neba 

nam poda učinek fluidnosti, v prikazu vode pa s točkastimi kratkimi potezami vibrirajočo 

celoto. Pri detajlu Lokvanji (1916) vidimo hitrost in velikopoteznost nanosa barve, kjer gesta 

tako tvori teksturo dela. 
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Slika 1. 11 Claude Monet, Hiše parlamenta, 1904. 

          

Slika 1. 12 Claude Monet, Lokvanji, 1916.                 Slika 1. 13  Detajl Claude Monet, Lokvanji, 1916.  
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Slika 1. 14 Sebastian del Piombo, Kristus v vicah, 1530.          Slika 1. 15 Paul Cézanne, Kristus v vicah, 1870. 

 

Tudi pri Cezannu  (navdih je jemal tudi pri interpretacijah del starejših avtorjev), opazimo 

avtorjevo sproščenost geste. Ekspresivnost  je potencirana v interpretaciji obraza starca in v 

uporabi močnih kontur figur. Ostre poteze nanosa barve nam podajo vtis čustvenega stanja 

trpečega.  

Med postimpresionisti vsekakor izstopa poteza Vincenta Van Gogha. Umetnikov sensibilen 

empatični značaj in nihanje v psihičnem razpoloženju se jasno izražata v njegovi gestualnosti, 

ki je čustveno pogojena, polna dinamizma in po hitrosti meji že na mrzličnost. Njegov način 

slikanja je vodil do ekspresionističnih deformacij. (Lucie - Smith, 1978) 
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Slika 1. 16 Vincent van Gogh, Pšenično polje z vranami, 1890. 

  

Slika 1. 17 Vincent Van Gogh, Avtoportret, 1888. 

Ekspresija se napoveduje tudi v delih fauvista Matissa. Mattise v svojih delih teži k 

neposrednosti in ekspresivnosti, ki zajema celotno slikovno polje-tudi navidezno prazne 

prostore. Povezave in vpliv na nadaljnji razvoj gestualnega slikarstva s strani fauvistov 

vidimo predvsem v njihovi težnji po eksperimentiranju, enotnih barvnih površinah ter 

valovanju kontur. »Divjost«, »naravnost« fauvistov se v delih ekspresionistov združi s težnjo 

po izrazu. Ekspresionisti so v mnogih pogledih predstavniki prehoda iz romantične v moderno 

slikarstvo in najbolj vpadljiv element »tradicionalnega« znotraj modernega gibanja. (Lucie - 

Smith, 1978).  
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Ekspresionistične težnje in gesto najdemo že npr. pri delih Goye in pri Munchu. Izraz 

»ekspresionizem« je bil prvotno mišljen kot oznaka za zavračanje vrednot impresionizma v 

francoski umetnosti. Navezovali so ga na težnje (tako na glasbenem, literarnem kot tudi na 

likovnem področju) uporabe vsebin in umetniških sredstev kot oblik osebnega izražanja. 

Težnja ekspresionizma je bila pretresti gledalca (čustveno in duhovno) z izrazito lastno 

osebno zaznamovano vizijo sveta, izraženo v protinaravnih oblikah in barvah. (Lynton, 1994) 

Ekspresionistična umetnost je cenila in zahtevala močna osebna stališča. Vzklik 

ekspresionista je: 

 »To sem videl, okusil, izkusil , občutil in Vam, gledalcem, ponujam to izkušnjo. Naučite se jo 

brati, odzovite se nanjo«. (Lynton, 1994, 38)  

Ekspresionizem svoj likovni jezik prilagaja trenutnemu občutju, čustvenim interpretacijam in 

je logična nadgradnja »impresije« impresionizma in »divjosti« fauvizma. Motiv je pri 

ekspresionistu baza in neobdelan material za izraz njegove ekspresije. Gesta ekspresionistov 

služi izrazu in je posledično velikopotezna, avtonomna ter zahteva vso gledalčevo pozornost. 

 

Slika 1. 18 Ernst Ludwig Kirchner, Erna s cigareto, 1915. 

Delo Erna s cigareto (1915) Ernsta L. Kirchnerja je primer ekspresivne karakterizacije in 

osebnega videnje umetnikovega modela. Močne udarne poteze in barvni izbor Kirchnerju 

služijo kot sredstvo za doseganje izraza. (Lynton, 1994) Zanimivo je tudi delo Georgesa 

Rouaulta, Glava Kristusa (1905), ki poseduje tako močno in osvobojeno ekspresivno linijo, 

da če sliko fragmentiramo dobimo popolnoma nefiguralne kompozicije, ki nas asocirajo na  

Improvizacije Kandinskega ali pa dela De Kooninga.  
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Slika 1. 19 Georges Rouault, Glava Kristusa, 1905.                                                                                        

          

Slika 1. 20 in Slika 1. 21. Detajl Georges Rouault, Glava Kristusa, 1905.     

Naslednik  Roualtovega ekspresionizma je Francoz Chaim Soutine. Na njegovem delu Mrtvi 

petelin (1926)  osrednji motiv z gostimi nanosi barve in  močnimi potezami čopiča prehaja na 

nivo gestualne celote. Bolj vehementno gesto, ki je prisotna po celem formatu, opazimo že v 

časovno zgodnejši avtorjevi interpretaciji istega motiva. (Brunke, 2013) 
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Slika 1. 22 Chaim Soutine, Mrtvi petelin, 1926.               Slika 1. 23 Chaim Soutine, Mrtvi petelin, 1924. 

 

Na nemških tleh je fauvizem imel najdaljši vpliv. Oblikovali sta se dve združenji ustvarjalcev: 

»Die Brücke« (»Most«) in »Blaue Reiter« (»Modri jezdeci«). Njihova dela so kritika 

določenih negativnih plati takratne družbe in nasprotovanje vsemu ustaljenemu v njej. V 

likovnem jeziku se to odraža z močno, ekspresionistično izkrivljeno potezo in deformacijah. 

(Lynton, 1994) Emil Nolde s svojo gesto zanemarja slikarsko prečiščenost in nam poda 

primarni, neposredni izraz. Oskar Kokoscha je sebe videl kot vizionarja (podobne težnje so 

nam znane pri Van Goghu) resničnosti in realnosti svojih notranjih doživljanj. (Janson, 1966) 

Njegovo delo Avtoportret iz leta 1913 nam s svojo ekspresionistično gestualnostjo prikaže 

psihični avtoportret. Zanimiv je tudi eksperiment vijugastih potez v delu Avtoportret iz leta 

1917, ki nam kljub svoji organskosti poda trdnost celote.  
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Slika 1. 24 Oskar Kokoscha, Avtoportret, 1913.                        Slika 1. 25 Oskar Kokoscha, Avtoportret, 1917. 

 

»Blauer Reiter« s Kandinskim oporeka sugeriranjem skupine »Die Brücke« in prepričanjem 

Gauguina, da namreč odvračanje od tradicije visoke umetnosti Zahoda in navezovanje na 

vzore primitivne likovne dejavnosti pomeni opuščanje pretanjenosti v korist čutne 

preproščine. Kandinski in Franz Marc sta si delila stališče, da bi umetniki morali spet odkriti 

takšno pristnost izraza, kot smo mu priča v umetnosti primitivnih ljudstev. Le ta je bila 

povezana z določenimi pomembnimi točkami človekove biti (zavedanje o prisotnosti 

nadnaravnih sil, potrebe po izražanju radosti, strahov ipd.). Za doseganje pristnosti izraza pa 

je nujno neposredno in polno uporabljati izrazna sredstva. (Lynton, 1994) 

Črpanje iz bogastva primitivnih kultur je opazno tudi v delih kubistov. Prispevek kubistov in 

dadaistov pri razvoju gestualnosti vidim v splošni interpretaciji umetniškega procesa. Picasso 

in Braque sta bila prva, ki sta s svojimi kolaži in asemblaži razširila razpon do takrat poznanih 

in konvencionalno rabljenih likovnih tehnik in možnih materialov, materij.  

Dadaisti so revolucionarno nadgradili kubistično uporabo »najdene« materije, ki lahko služi 

kot navdih ali pa je avtonomen umetniški objekt, predvsem pa je pomemben njihov 

revolucionarni ideološki prispevek odnosa umetnik - umetniško delo. Naključnost, 

kombiniranje tehnik in več funkcionalnost  materije odigrajo pomembno vlogo pri delih  

abstraktnih ekspresionistov in ustvarjalcev  informela.  
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Dadaističen prispevek za razvoj gestualnosti 20. stoletja ideološko dopolnijo nadrealisti. 

Nadrealisti z Bretonom na čelu in njegovim »Prvim nadrealističnim manifestom » (1924) so 

predstavili svoje mnenje in stališče o psihičnem avtomatizmu: »Čisti psihični avtomatizem, 

preko katerega se izpolni težnja, da se izrazi z besedami, pismom ali katerimkoli drugim 

sredstvom je pravo funkcioniranje misli. Diktat misli v odsotnosti vsake kontrole razuma z 

izključitvijo vsake moralne ali estetske preokupacije.«. (Lucie - Smith, 1978, 47)  

Intenca k popolnem individualizmu, opustitev spon zavesti po besedah Lucie - Smith (1978) 

vodi do pojava stanja t. im ustvarjalne »slepote«. Nadrealisti torej prvi skušajo definirati 

ustvarjalni akt psihičnega avtomatizma gestualnih slikarjev. Nadrealisti  so naredili velik 

korak proti pojmom kot so duševnost, nezavedno in libidno. Umetnost in ustvarjalni akt naj bi 

predstavljala sredstvo za manifestacijo človekovega nezavednega. Vsa dela niso bila v skladu 

z omenjeno ideologijo. Ideja neposrednega prenosa podzavesti na platno je utopična. 

Določena stopnja kontrole in racia je neizbežna. Možne posledice prevlade le intuitivnega, 

neracionalnega pola pri likovnem ustvarjanju nazorno poda odstavek iz Razmisleki o 

slikarstvu (2007) slikarja Tomaža Gorjupa:  

»…možnost preboja iz zgolj osebnega vselej obstaja v polju travmatično obsedeno osebnega, 

močne vizije, ki jo vzpostavlja notranja nuja- seveda pa tudi v zmožnosti prilagodljivosti, v 

iskanju razmerja, v pripravljenosti na spremembe sebe in svojega jezika/…/ Jezik, ki je 

likovno neartikuliran, je morda zanimiv v terapevtskem interpretativnem smislu, ne pa kot 

likovna kvaliteta ter kot izčiščen likovni organizem (izdelek); je torej likovnost brez prave 

vrednosti.«. (Gorjup, 2007, 21)  

Če povzamemo, je gesta na svoji poti od prvinske težnje človeka po izrazu in signaciji skozi 

umetniški akt pridobivala za ustvarjalca pomembno vlogo osvoboditve lastnega načina 

slikanja ter postala avtonomno sredstvo njegovega izraza. Kovačeva (1995) navaja misel 

Faurea, da zgodovino umetnosti determinira želja uloviti uhajajoči trenutek v podobo, ki je 

večna in nesmrtna. Pri ustvarjalcih gestualnega slikarstva omenjeno težnjo prevedemo kot 

ulovitev, fiksacijo določenega giba, geste in s tem njenega zapisa, ki nam omogoča nadaljnjo 

branje in proučevanje. Nastanek gestualnih del je pogojen z določenimi pomembnimi 

posamezniki in karakteristikami zgodovinskega ozadja, v katerem so ustvarjali. Njihovim 

ključnim idejam in spoznanjem namenjam pozornost v naslednjih točkah.  
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1.4 Začetki abstrakcije in Kandinsky 

 

Kandinsky, vodja »Der Blaue Reiter« je naredil najdrznejši korak naprej od faze fauvizma. 

Od leta 1910 dalje je popolnoma opustil figuralnost ter črpajoč iz fauvizma z divjimi barvami 

in svobodno, hitro potezo ustvaril svoj nefigurativen jezik abstrakcije. (Janson, 1966) 

Umetnost Kandinskega je tako preplet in nadgradnja fauvizma in ljudske umetnosti. 

Pomembno vlogo pa ima tudi glasba. Glasba kot doživetje in v povezavi z njo ideja o 

muzikalnosti v slikarstvu. (Lynton 1994) 

Umetnost je skozi zgodovino morala izpolnjevati določene funkcije. Če se vrnemo nazaj v 

antiko, so obvladovanju spretnosti v mimesis (posnemanju), podeljevali vlogo temelja 

umetnosti. Aristotel v svojem delu Poetika pojasni, da človeku godi in mu je v užitek stvari 

prepoznavati in se iz njih, kaj novega naučiti. Tudi renesančno dojemanje umetnosti in slike 

kot okna v svet je delilo podobne ideje. Leonardo da Vinci je cenil moč iluzije. Kronistu 

renesančne umetnosti Giorgiou Vasariju se je zdelo naravi zvesto upodabljanje pot umetnosti 

k popolnosti. (Gombrich, 1990) Način izražanja je pogojevalo posnemanje (in idealiziranje) 

vidnega sveta. Dokaz o drugačnih pogledih pa so primeri eksotičnih in primitivnih 

umetnoobrtnih izdelkov. Funkcija posnemanja pri večini pade, sporočilna moč oblik pa nam 

vseeno kaže, da je ljudem skupen nek prvinski jezik. (Lynton, 1994) Abstrakcija (iz lat. 

abstrahare; odvzemanje, poenostavljenje) (Verbinc, 1982) z opuščanjem nebistvenih 

elementov predmetnega in figurativno-prepoznavnega zahteva od gledalca nov pogled in 

poglobitev v moč oblik in barv. Zahteva torej zmožnost abstrahiranja oz. branja likovnih 

elementov ter njihovega prvinskega in sporočilnega. Slikarstvo je za Kandinskega sredstvo 

eksplozije lastne identitete. (Lucie - Smith, 1978) Tako za Kandinskega kot npr. tudi za 

Malevicha  je umetnost posredovanje občutkov. (Lynton, 1994) Oblike in barve na platnu so 

posrednice le teh. Kandinsky velja za pionirja abstrakcije oz. bolj natančno lirske abstrakcije. 

Skozi faze geometrične in lirske abstrakcije je v svojih delih s pomočjo sledenja svojemu 

instinktu skušal upodobiti duhovno vsebino predmetnega. Njegove težnje nam nazorno pove 

že naslov njegove knjige O duhovnem v umetnosti iz leta 1911. Gesta je v zgodnjih 

improvizacijah Kandinskega svobodnega karakterja. Priča smo sintezi divjih barv in potez, 

opazen je dokajšen avtomatizem pri ustvarjalnem aktu, pozneje v geometrijski abstrakciji pa 

spontana poteza prehaja v kontroliran likovni jezik. Vse omenjene elemente zasledimo tudi v 

delih De Kooninga, Gorkya in v avtomatiziranih risbah Massona.  
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Kandinsky je ob študijah teorij barve in proučevanj francoske skupine Pont- Aven prišel do 

sklepa, da je edini zakon za umetnika, zakon njegove notranje potrebe, kar so nakazali že 

nadrealisti in ekspresionisti. (Lynton, 1994) Po mnenju Kandinskega umetniško delo sestoji iz 

notranjega in zunanjega elementa. Notranji je emocionalna baza v duši umetnika in ima 

sposobnost, da izzove emocionalni odziv pri gledalcu.»…//…umetniško delo brez emocij je 

prevara. Notranji element določa zunanjo obliko umetniškega dela.«. Iz odlomka članka 

objavljenega v časopisu Der Brum (1913) je razvidno, da je Kandinsky preučeval razmerja 

ustvarjalec - umetniško delo – gledalec, upoštevajoč tako vidik čutnih zaznav ( ki jih opredeli 

za most med nematerialnim - emocijami,  ter materialnim - umetnikovim delom) kot tudi 

psihološki vidik ustvarjalnega akta. (Read, 1979, 230 )  

Poleg Kandinskega se moram pri pojmu abstrakcije ustaviti pri Picassu. Picasso je po svojem 

liričnem »modrem« obdobju zrušil pravila realističnega upodabljanja in perspektive, razširil 

razpon materialov slike in skupaj z Braquem definiral fasetni in sintetični kubizem. Kolaž, 

združevanje neenakih, neskladnih elementov in posledično nastanek nove likovne strukture, 

lahko v različnih oblikah najdemo v vseh umetnostih. Apollinaire je zbiral vsakdanje drobce 

stavkov in pogovorov, da bi jih v svojih pesmih vključil v svoje formulacije, na glasbenem 

področju so skladatelji eksperimentirali z vključevanjem alternativnih zvočnih virov med 

tradicionalne instrumente. Uporaba raznoterega in tradicionalno gledano »neskladen« izraz 

postaneta ključni točki pri konvenciji modernega umetniškega izraza. Piet Mondrian pod 

vplivom fasetnega kubizma osnuje neoplasticizem in s sistemom pravokotnih vertikal, 

horizontal ter uporabe treh osnovnih barv (poleg bele in črne) v svojih delih izniči možnost 

kakršnekoli figuralnosti. Poleg omenjenih avtorjev, bi lahko označili kot tri najvplivnejše 

figure abstraktne umetnosti Delaunaya, Mondriana in Malevicha. Kubizem jim je služil kot 

nekakšen smerokaz v povsem nepredmetno umetnost. Drug pristop, ki je vodil v abstrakcijo, 

je improvizacija. Pomembno vlogo pri tem odigrajo sporočilna moč oblik in barv. Premišljena 

geometrizacija kubizma, zgodovinsko gledano, nadaljuje težnje konstrukcijskega slikarstva 

Piera della Francesca, Poussina, Ingresa in Seurata. »Muzikalnost v slikarstvu«, ki jo omenja 

že Delacroix, torej pot improvizacije, pa simpatizira s tradicijo Delacroixa, Velazqueza, 

Rubensa, Tiziana ter vse do Moneta. (Lynton, 1994) 
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Slika 1. 26 Vasilij Kandinsky, Kompozicija 7., 1913. 

 

 

Slika 1. 27 Vasilij Kandinsky, Kvadrati s koncentričnimi krogi, 1913. 
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1.5 Umetnost po letu 1945:  

nastanek abstraktnega ekspresionizma ter informela 

 

Abstrakcija doseže svojo avtonomen položaj v sferi umetnosti, po letu 1945. V umetnosti 

pride do pojava novega pojmovanja in pogleda na gestualnost. Pomembnost vloge spontanega 

in osebnega v umetnosti spodbudi umetnika k posluževanju novih načinov interpretacije 

platna, oz. slikovne površine. Pomembna je sled in z njo intimen prikaz umetnikove 

prisotnosti. Od tod torej izhaja (kot že v predjamskih poslikavah) pomembnost znaka. Če tega 

prevedemo v jezik gestualne umetnosti, pomembnost poteze, dlani, čopiča, kapljanja, 

barvnega polja ter teksture. Umetnost je po letu 1950 postala bolj individualizirano osebna, 

intimna, fokus so med drugim predstavljale tudi subtilne izkušnje. Odnos do medijev in 

mentaliteta o ustvarjalnem procesu ter funkciji umetnosti sta se  osvobodila idej 

prezentativnosti, ugodja in estetike. Spoznanje, da imajo izbrane forme in barve ekspresivno 

fiziognomijo ter notranjo moč, ki gledalcu spregovori preko njegovega emocionalnega 

doživljanja le teh, je bil revolucionaren. Spodobnost, zadržanost v izrazu in izključitev 

čustvene intenzitete je bila spodkopana. V umetnosti je torej od vidika podobe prišlo do 

premika k ekspresivnemu, konstruktivnemu, inventivnemu pogledu in veri v samozadostnost 

form in barv. (Shapiro, 1989) Omenjena spoznanja imajo svoj izvor že v 19. stoletju in 

njegovem napredku predvsem v materialnem, tehnološkem smislu. Pojavi se problematika 

materialističnega posameznika, odtujenega od svojega eksistencialnega bistva. 19. stoletje je 

hkrati tudi doba hitrega razvoja psihologije, še zlasti na področju zaznavanja. Čuten in 

posledično čustven učinek različnih barv, struktur, nasprotja barv ali svetlosti, odprtost, 

zaprtost slikovnega prostora, zagonetenost, kaos oblik je bilo možno znanstveno proučiti in 

izmeriti. Psihologi, ki so se ukvarjali z opazovanjem, ki ga imajo omenjena doživetja, so bili 

Wundt, Fechner in drugi. V gestualni umetnosti odzvanja Rousseaujevo zanikanje vrednot 

civilizirane družbe ter spoznanja Wordswortha, Goetheja, Dürerja in mnogih drugih, da je 

pravi izvor ustvarjalnega dela v podzavesti in ne v zunanjem dejavniku. Zanemariti ne smemo 

niti vplivov del in idej Kierkegaarda, Freuda, Dostojevskega, Sartra in  Nietzscheja. (Lynton, 

1994)  
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Gesta s svojo izraznostjo je gradbeni element del gestualne umetnosti. Ekspresija v delih 

gestualnega slikarstva je tako posledica notranjih vzgibov ustvarjalca, pri katerih pa seveda ne 

smemo zanemariti vpliva okoljskih dejavnikov določenega časovnega obdobja. Priča smo 

eksplozivnosti barv, vidnim pastoznim nanosom s čopičem, kapljanjem barve, potegom dlani, 

osamosvojeni potezi in nevezanim kompozicijam. Časovno uvrščamo abstraktni 

ekspresionizem in informel v obdobje po 2. svetovni vojni. Obe umetniški smeri sta zbudili 

pozornost tako v ZDA kot v Evropi. Dela obeh smeri naj bi gledalca ogroženega s strani 

brezosebnega materialistično naravnanega okolja popeljale spet k iskanju njegovega bistva - 

človeškosti in notranjemu doživljanju. (Lynton, 1994) 

Amerika je obvladovala umetniško sfero v obdobju od štiridesetih do sedemdesetih let 20. 

stoletja. Druga svetovna vojna je pomenila konec vodilne vloge Evrope v svetu in posledično 

tudi konec Pariza kot centra umetniškega sveta. Številni evropski umetniki in intelektualci so 

zaradi zadušitve ustvarjalne moči v evropskih totalitarističnih državah, širitve nemške vojaške 

oblasti in posledičnega zaprtja celinske Evrope bežali proti Zahodu. Modernistično tradicijo, 

ki je bremenila evropske umetnike in kritike, je bilo mogoče iz Amerike pogledati in 

vrednotiti z nekaj več kritične razdalje. K temu so prispevale tudi tamkajšnje velike zbirke 

moderne umetnosti. Veliko pomembnih evropskih umetnikov je preživelo vojna leta v 

Ameriki. Med njimi Dalí, Max Ernst, Chagall, Leger, Mondrian, Moholy-Nagy in drugi. 

Razpon zanimanja ustvarjalcev obsega vse od starodavnih mitologij do idej in hipotez 

Kierkegaarda, Junga in eksistencializma. V njihovih izjavah odzvanjajo vplivi Poeja, 

Thoreauja in Whitmana. Ameriški umetniki so se sklicevali tudi na zgled mehiškega 

stenskega slikarstva z njegovimi družbenimi implikacijami. Prav tako so lahko črpali, odpirali 

nova vprašanja in interpretacije iz še neizkoriščenih virov v oblikovnem razponu evropskega 

modernizma. V Muzeju nepredmetne umetnosti v New Yorku (danes Muzej Solomona R. 

Guggenheima) so bili v stiku z deli Matissa, Moneta in abstrakcijami Kandinskega. 

Pomembni figuri, učitelja tistega obdobja sta bila Hans Hofmann in Marcel Duchamp.  

Samozavest Amerike kot svetovne velesile, vera v možnost novega začetka in razpiranje 

novih meja je spodbujalo silovitost in zagon umetniškega prostora. Skupen občutek in 

prepričanje, ki jih je povezalo in družilo, je bilo, da je prišel čas za novo umetnost, ki bi bila 

ne le neevropska, ampak glede na svoje poudarke na brezslogovnosti in s podlago v globokih 

osebnih spoznanjih, tudi neameriška. (Lynton, 1994) 
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Abstraktni ekspresionisti želijo definirati novo abstrakcijo, ponuditi gledalcem nov diskurz 

brez določene tematike, zgolj čisti pristni izraz umetnikovega notranjega doživljanja. 

Mentaliteta abstraktnega ekspresionista je tako očiščena dogem in obremenitve s kompozicijo, 

strukturo v klasičnem smislu, umetnik se izraža brez estetske obremenitve. (Lynton, 1994). 

Hunter (1973) opiše situacijo sfere abstraktnega ekspresionizma kot sintezo fluidnosti 

abstraktnih form, intenzivnega prenos osebnega emocionalnega izraza in refleksije na 

človeško degradacijo ter dinamizem metropol. Pojmovanje umetniškega akta tako razširi 

svoje meje. 

V očeh abstraktnih ekspresionistov je ustvarjalni akt osvobajajoča, vitalna »akcija« oz. 

dejanje. Kvaliteta impulza, spontanosti, naključja v delih abstraktnega ekspresionizma 

odigrajo pomembno vlogo. Naključnost je kvaliteta v slikarstvu, ki jo je v 16. stoletju opazil 

že slavni esejist Montaigne. Mnogokrat so naključne sledi in posledice »napak, nesreč« odprle 

oči ustvarjalca za nove poti izraza. Če so renesančnega mojstra zanimali npr. dve podobi, 

zaprti simetrični formi, modernega umetnika privlačijo forme, prostor okoli njiju, privlači ga 

možnosti form, ki vključujejo naključnost, variabilnost in določen nered. Vse omenjene 

karakteristike moderni umetnik odkrije v predmetnem svetu okoli sebe ali pa med lastno 

improvizacijo in igro z oblikami. Pozoren je na kvaliteto gibanja in variiranja, s katerim 

ohranja kvaliteto naključnosti, vseeno pa je njegov cilj red. Red, ki ohranja kvaliteto in videz 

naključja. S svojim spontanim gibanjem, interpretacijami umetnik zbuja avtomatično 

proizvajanje naključja. V slikarstvu abstraktnega ekspresionizma ter informela naključje tako 

ni moteči element ampak začetek nove ideje in novega reda. (Shapiro, 1989) Moderno 

pojmovanje in manipulacije, zamenjave reda z neredom, lepote in skladnosti z neestetiko, 

jasnosti z nejasnostjo, so le produktivno ukvarjanje s platmi človeškega doživljanja, ki so 

dosegle preboj in status »vrednega upodobitve«. Opazen je boj med razvijanjem nekega dela 

v smeri ideala dokončnosti in »popolnosti«, hkrati pa nuja obrniti hrbet navadam ter opustiti 

preizkušene likovne postopke. Razlog se skriva v težnji, izkusiti kaj je zunaj in onstran njih. 

(Lynton, 1994) 

V kolikšni meri  je bila svoboda omenjenih ustvarjalcev resnično dosežena je vprašljivo. 

Lucie - Smith (1978) opozarja na masoven porast trgovanja del moderne umetnosti ( ki je 

dosegla svojo popularnost) v 50. letih prejšnjega stoletja.  

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

27 
 

 

 

Podoben stil abstraktnih ekspresionistov je navedel zbiratelje k nakupu del »od vsakega 

predstavnika po en vzorec« in približal umetniško delo zopet k vlogi dekorativnosti.  

Pollock, Gorky, Stuart Davis, De Kooning, Rothko ter mnogi drugi (skupaj okoli 6000) so bili 

zaposleni pod okriljem »Federal Art Projects«, fundacije predsednika Roosevelta. FAP je 

imela za svoj cilj pomagati finančno šibkim umetnikom preživeti, hkrati pa potencirati dela s 

patriotskimi težnjami, ki bi bile v spodbudo ameriškemu narodu. »Works Progress 

Administration« (WPA), v okviru katerega je delovala FAP, je preferirala figurativna dela in 

ne abstrakcije. Pollock, Gorky in drugi so bili tako pod pritiskom, saj je organizacija 

preverjala nastala dela. Leta 1943 ob koncu delovanja so se dela platen Pollocka, Miltona 

Averya in Rothka prodajala tudi po 3 dolarje na platno. (Wolf, 2014) 

Znotraj abstraktnega ekspresionizma so se razvile različne smeri. Dela Tobeya, Mathieua, 

Wolsa so sorodna lirični abstrakciji, akcijsko slikarstvo predstavljajo Pollock, De Kooning, 

Gorkye, Kline in Guston. Predstavnika tašizma sta Wols in Fautrier. Newmann, Still in 

Rothko so ustvarjali v kontekstu slikarstva barvnih polj. Omeniti moram tudi vlogo 

umetniškega gibanja Art Brut in skupino CoBra. 

 

Ustvarjalci abstraktnega ekspresionizma  

 

André Masson 

Masson je bil pomembna figura pri razvoju surrealizma ter abstraktnega ekspresionizma. V 

Massonovih delih je opazen vpliv Deraina, pozneje pa surrealizma. Prav tako kot Miró je 

Masson preizkušal tehniko »avtomatske risbe«. Pred njim se tako rojevajo (do tistega trenutka 

celo avtorju ) nepoznana obličja. Na delih je prisoten vtis neulovljivosti, kar nas napelje na 

tezo, da je ustvarjalni akt nastal z avtomatskim gibom. (Lucie - Smith, 1978) Zanimiv je tudi 

njegov pristop oz. način risbe z lepilom, na katere je potem nanašal barvni pesek. V 

eksperimentiranju z materijo in teksturo simpatizira z informelom. 
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Slika 1. 28 André Masson, Avtomatična risba, 1924.            Slika 1. 29 André Masson, Mrtvi konji, 1927. 

 

Arshile Gorky 

Arshila Gorkya prav tako umeščamo k predhodnikom abstraktnega ekspresionizma. Pod 

vplivom kubizma in surrealizma je prešel v lirično abstrakcijo. Bil je pod vplivom nestabilnih 

form in fluidnega prostora del Tanguya, Miroja, Matta Echaurrena, pozneje je parafraziral 

tudi Picassa. (Hunter, 1973) Njegove slike iz štiridesetih let asocirajo na fluidnost  

Kandinskega. V risbah  je opazna ostra, energična, ekspresivna poteza, na drugi strani pa tudi 

mehkoba linij in barvnih lis podrejenih fluidnosti celote.  
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Slika 1.30 Arshile Gorky, Voda cvetoče Mill, 1940. 

 

Mark Tobey 

Tobey je bil ustvarjalec in hkrati tudi predhodnik abstraktnega ekspresionizma. Zanimala ga 

je japonska, arabska in perzijska kaligrafija. Svoj izrazni slog je poimenoval »bela pisava« 

(»white writing«). V svoje slikarstvo je vnašal element dinamične svetlobe. Svetlobo je 

razumel kot »idejo združevanja«. Gosto prepletene kontinuirane površine, gledalcu s svojimi 

svetlobnimi drobci podajo ritem in  učinek trepeta. (Lucie - Smith, 1978)  

 

   

Slika 1. 31 Mark Tobey, Ljubimca noči, 1960. 
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Willem de Kooning  

Element »ekspresionističnega« v abstraktnem ekspresionizmu je najbolj navzoč pri delih 

Kooninga. Iz figuralike sorodne Giacomettijevim slikam je prešel k abstrakciji. De 

Kooningova gesta razkraja oblike in razbija celoto. Znane so njegove serije žensk, v katerih se 

v navidezni neskladnosti nakazuje obstoječa namera. (Lucy - Smith, 1978) 

»Za De Kooninga je bilo pomembno vključiti vse, ne dovoliti da nekaj manjka…čeprav to 

pomeni delati v (njem ljubem) vrtincu nasprotij. » (Hess, B., T., 1967, povzeto po Lucy - 

Smith, 1978, 72). V poznih 50ih je njegova abstrakcija polna dinamizma in ekspresivne 

poteze čopiča, ki je pogojevala zahtevo v poznejših De Kooningovih delih po večji širini geste 

in arhitekturni strukturi. (Arnason, 1975) 

               

Slika 1. 32 William de Kooning, Ženska, 1951.            Slika 1. 33 William de Kooning, Ženska IV., 1953. 

 

Franz Kline 

Franz Kline je prav tako iz slikarja figur in urbanih tem prešel k abstrakciji. Ohranil je svojo 

strast do risanja in je edini od abstraktnih ekspresionistov, ki se je pri  nadaljnjem obdobju 

svojega  dela (slikah velikih formatov) posluževal skic. Prav ob projekciji skice na projektor 

je uvidel kakšno moč so pridobile oblike na velikem formatu. Prve njegove abstrakcije  

datiramo v leto 1950.  
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Poteze so ustvarjene v velikem zamahu, a so vseeno kontrolirane in premišljene. Malo slik naj 

bi bilo dejansko ustvarjeni v eni seansi ustvarjalnega procesa. Kline je navdihujoč potegnil le 

eno potezo in slike (za razliko od plastenja Pollocka) gradil. (Lucie - Smith, 1978) 

             

Slika 1. 34 Franz Kline, Črne reflekcije, 1959.                 Slika 1.35 Franz Kline, Mahoning, 1956. 

 

Sam Francis 

Mlajši slikar Sam Francis je podoben učinek na gledalca dosegel z drugačno variacijo barve - 

s čopičem naglo nanesenih zaplat redke barve, ki drsijo po razsežnosti platna. V njegovih 

delih ni opazno prisotna tesnobnost ali tragika. (Lynton, 1994) 

 Lynton (1994) pa opozori na drugo problematiko del abstraktnega ekspresionizma - 

zapovedano pristnost, ki ustvarjalca zapelje v ponavljanje samega sebe. Nekatera Sam 

Francisova dela po gradnji in konturi spominjajo na De Kooninga (vendar v manj odrezavi 

obliki). Pri drugih je linija opuščena in celota deluje kot »dripping«, kjer avtor preizkuša 

možnosti fluidnosti in mešanja barvnih madežev. Pri nekaterih delih pa so barvne lise »ujete« 

v kontekst spodnje plasti mreže velikopoteznih linij. 
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Slika 1. 36 Sam Francis, Brez naslova, 1958.  

 

Slika 1. 37 Sam Francis, Brez naslova,  1979. 

 

Robert Motherwell 

Naj omenim še eno od ključnih figur v abstraktno ekspresionistični sferi - Roberta 

Motherwella. Motherwell je odigral ključno vlogo v zgodbi abstraktnega ekspresionizma. 

Združil je številne svoje kolege s priseljenimi nadrealisti iz Evrope. Zagovarjal je tehnike 

avtomatizma kljub lastnemu zavedanju njihovih pomanjkljivosti. Avtomatizem tako ni 

dojemal v tesni povezavi s podzavestjo, za katero je dejal, da te lahko zasužnji. (Lucie - 

Smith, 1978).  
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Arnason (1975) nam poda podatek, da je Motherwell bil samouk, ki je eksperimentiral s 

tehniko kolaža. Pozneje v 50ih je forma v njegovih delih odprta, pri določenih delih  barvno 

strukturo določa točno določen rob, pri drugih pa je gesta bolj svobodna in nam sugerira na 

slikarstvo barvnih polj. 

                              

Slika 1. 38. Robert Motherwell, Za morjem št. 45, 1967.       Slika 1. 39 Robert Motherwell, Australia II., 1983. 

 

1.6 Akcijsko slikarstvo 

Akcijsko slikarstvo (ang. »action painting«) ima že v samem poimenovanju besedo »akcija«.                    

Spontanost giba in geste, impulzivnost, eksperimentacija in vprašanje o vplivu nezavednega 

in zavednega pola pri ustvarjalnem procesu dosežejo svojo najvišjo možno točko 

manifestacije prav v t.im »drippingih« in na slikovnem polju »akcije« omenjenega tipa 

slikarstva. Ustvarjalni akt, dejanje ima skoraj pomembnejšo vlogo kot končno umetniško 

delo. Njegov najbolj splošno prepoznaven predstavnik je Jackson Pollock in v povezavi z 

njegovimi deli je leta 1952 omenjen stil, pisatelj ter umetniški kritik Harold Rosenberg 

označil za akcijsko slikarstvo. Možnosti avtomatizma in t.im avtomatizirane risbe sta 

raziskovala že prej omenjena Masson in Miró (vključno z Arpom, Dalíjem). Avtomatizirane 

risbe obeh avtorjev sugerirajo gibanje, pretakanje, plastenje del akcijskega slikanja.  

Pri avtomatizirani risbi, ki je kreativni princip nadrealistov z Bretonom na čelu, avtor sledi 

vzgibom svoje roke s čim manjšim posegom razumske kontrole. Cilj je pretok nezavednih 

vsebin, ki drugače ne bi bile izražene. Podobnega toka asociacij (izraženih verbalno, ne 
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risarsko) se je posluževal Freud pri seansah psihoterapije. Ustvarjalni akt akcijskega slikarstva 

zavrača prevlado racia in ima za poglavitno točko gestualno dejanje, ki je posrednik 

umetnikovega nezavednega z vsemi njegovimi vsebinami. V delih se omenjene težnje 

manifestirajo kot nagla, impulzivna gesta, plastenje barv, dinamični prepleti linij. Omenjene 

karakteristike pogojujejo nevezano kompozicijo, »all over« način slikanja, svoj izraz pa v 

najboljši luči zagledajo na velikih formatih. Akcijsko slikarstvo revolucionarno zavrže 

»štafelajno« tradicijo slikanja na stojalu. Kot navaja Greenberg (Greenberg, 1968, povzeto po 

Brejc, 1972) je le ta  pogojevala svojo velikost, razmerja in obliko socialni rabi (visenju na 

zidu). Tudi funkcija prostora slike je bila namenjena figuri. Mark Tobey, Pollock in drugi 

predstavniki ameriškega abstraktnega ekspresionizma s svojim načinom dela presežejo 

omenjene omejitve. Vizualno polje in prostor slike je odprt za različne koncepte in polno 

avtonomno eksistiranje forme, barve in geste ustvarjalca. (Brejc, 1972) Velikost formatov in 

materiali (emajlne barve, laki inp.), ki so umetnikom omogočali hiter nanos barv, fluidnost in 

impulzivnost so zahtevali premik platen in slikovnih površin na tla. »Dripping« je avtor nato 

po volji transformiral s premiki in obrati platna. Najbolj prepoznaven avtor akcijskega 

slikarstva je Jackson Pollock. 

 

Jackson Pollock 

Jackson Pollock je januarja 1948 prvič predstavil nekaj svojih »drippingov«. Z njimi je prebil 

led. Njihova podoba ter slikarski postopek, sta še nekaj časa v očeh zunanjih gledalcev 

obvladovala predstavo o novi umetnosti. Vplive na Pollockovo delo najdemo v njegovem 

zanimanju za slikanje v mivko pri Indijancih Severne in Srednje Amerike, pri stenskih delih 

mehiških slikarjev ter avtorjevo simpatiziranju z daljnovzhodno in indijsko filozofijo. Pollock 

je prvi naredil odločujoči korak k abstraktnemu ekspresionizmu na svojem regionalnem 

območju. (Lynton, 1994). V pogledih laikov je bil moderni anarhist, v očeh mladih 

abstraktnih ustvarjalcev pa simbol osvoboditve in upanja za umetniško dogajanje. V prvih 

delih je opazna močna in svobodna gesta, prevladuje pa še vedno dokaj prepoznavna 

figuralika. V simboliki prepoznamo nadrealistično obarvane fantazije in vpliv upodobljenih 

emocij groze in nasilja Piccasove Guernice. (Hunter, 1973)  

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

35 
 

Vpliv na umetnika je imel tudi družbeni realizem Orozca in Siqueirosa, študije Jungovih del 

in mitologije ameriških Indijancev. (Lynton, 1994) 

 

Slika 1. 40 Jackson Pollock, Pasifae, 1943. 

Od leta 1946 je slikal izključno nefigurativno. Ustvaril je številna dela, ki jih je naslavljal s 

številkami oz. kombinacijo naslova in številk. V letu 1947 je začel delati na seriji gestualnih 

slik, ki do danes veljajo za največji odraz njegove lastne osebnosti in za ene od največjih 

produkcij abstraktnega ekspresionizma. (Lucie - Smith, 1978) Pollock je hodil okoli (ter po 

njih) svojih velikih nenapetih platen na tleh in se slike tako loteval iz različnih strani. Barvo je 

iz pločevink kapljal ali zlival, pri tem pa ni »obrnil na glavo« le funkcijo slikarskega stojala, 

temveč tudi slikarskega čopiča. (Lynton, 1994) 

 

Slika 1. 41 Jackson Pollock, »Full Fathom Five«, 1947. 
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Pomemben doprinos akcijskega slikanja k osvoboditvi mentalitete modernega slikarstva 

predstavlja pomembnost ustvarjalnega akta, konec »štafelajne« tradicije ter celostna 

obravnava slike. Slika tako nima razvidnega ne začetka ne konca, s svojim notranjim 

življenjem, »all over« načina slikanja, se širi do mej platna in preko njih. Omenjene točke 

pomenijo konec renesančnega pojmovanja slike kot »okna v svet« in distanciranega gledalca. 

Slika postane ambient, obdajajoč in absorbirajoč gledalca z vseh strani. Slike s svojim 

trepetanjem, prepletom in ritmom potez ustvarjajo iluzijo nenehnega valovanja in gibanja. 

(Arnason, 1975) Gesta tako zaživi v vsej svoji moči kot akt umetnikovega giba in duha ter je 

pripoved dogajanja v takratnem umetnikovem ustvarjalnem vakuumu. V kolikšni meri 

resnično odigra poglavitno vlogo pri ustvarjalnem aktu nezavedni impluz in v koliko 

razumski del učenega očesa slikarja, ki presodi kvaliteto nastalega dela, je Pollock razlagal v 

svojih citatih precej kontradiktorno.  

 »Ko sem v svojem slikanju, se ne zavedam, kaj počnem. Šele po neke vrste »spoznavnem« 

obdobju sprevidim, kaj sem pravzaprav počel. Nič se ne bojim spreminjanj, pa tega, da bi 

pokvaril podobo itd., ker ima slika svoje lastno življenje. Trudim se, da bi presevalo skoznjo. 

Šele kadar izgubim stik s sliko, je končni izid godlja. Sicer pa gre za eno samo harmonijo, za 

lahkoten, neobremenjen daj-dam, in slika se posreči.« (Lynton, 1994, 231) 

»Pri delu se ne poslužujem risb ali skic v barvi. Moje slikarstvo je neposredno. Njegovo 

nastajanje je naravno vretje neke potrebe. Iz tega izhaja moj postopek . Pomembno mi je, da 

svoja občutja izrazim ne pa, da jih opisujem. Tehnika je le sredstvo, s katerim pride do 

ekspresije. Ko slikam imam splošno idejo o tem, kaj delam. Zmožen sem gospodariti 

fluidnemu, ki se pretaka iz slikarstva. Ne pride do incidenta, enako kot ne pride do začetka in 

do konca.« (Nemuth, H., Falkenberg P., komentar Jacksona Pollocka za film Jackson Pollock, 

1951, povzeto po Lucie - Smith, 1978, 58). 
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1.7 Slikarstvo barvnih polj 

Gestualni slikarji, kot so Pollock, Kline, so upali, da bodo uspeli ustvariti vrsto 

komunikacijskega entuziazma (poleta) in hkrati dialog, ki bi ga lahko primerjali in bi bil blizu 

duhovnemu elanu ideologij poslednjih mistikov srednjega veka. Eden od motivov, ki je 

določene ustvarjalce privedel k novi, radikalni umetnosti Amerike štiridesetih let, je 

razočaranje. Le to je, paradoksno, v svojem bistvu vsebovalo upanje. (Lucie – Smith, 1978)        

Drugi tok abstraktnega ekspresionizma predstavlja slikarstvo barvnih polj. Newman nam v 

svojem citatu pojasni:  

» Leta 1940 smo se nekateri zbudili iz sna in opazili, da je situacija brezupna, da slikarstvo v 

realnosti ne obstaja…ta prebuditev je bila kot revolucija. Rodila se je težnja, (ne ambicija) 

začeti iz ničle, kot da slikarstvo nikoli ni obstajalo, da bi se ustvarila sublimna risba…« 

(Lucie - Smith, 1978, 76).  

Predstavniki Newman, Reinhard, Rothko in Still so želeli oklestiti umetnost njenih vzorov in 

zgledov iz preteklosti. Gredo še korak dlje od  Malevičevega suprematizma in Mondrianovega 

neoplasticizma. Stik dveh ali več barv v barvnih površinah nadomesti funkcijo oblike in 

prostora. Barva, njena izrazna moč in manipulacija njenih vrednosti za omenjene ustvarjalce 

pridobi poglavitno vlogo pri njihovem delu. (Lynton, 1994) Kovačeva (1995) opozori, da je 

barva najbolj uporabno sredstvo za izražanje psihičnih procesov in vsebin ter v okviru njih 

primarnih emocij.  

Za svojo prvo dolžnost so slikarji barvnih polj še vedno imeli pogled vase, poudarjali so 

predmetno snov in veliko skrb razstavitvi del in stiku z gledalcem. Intimen odnos 

ekspresionistov se je nadgradil z težnjo po močnem vtisu, podati gledalcu občutenje 

subtilnega. Kot ustvarjalci želijo poseči dlje od lastnega subjektivnega doživljanja, poleg 

subtilnega, se pojavi vpliv transcendence. (Lynton, 1994) Verjeli so v dela, ki posedujejo 

močno energijo. Read (1979) nam argumenitra, da je za Newmana ter Rothka slikarstvo 

sredstvo duhovnih odnosov in vrednosti, torej nekakšen izraz vere. Ustvarjalci barvnih polj so 

potencirali moč slikarskih sredstev in barve v težnji, da bi dosegli občutenje  sublimnega pri  

gledalcu. 
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Barnett Newman 

Barnett Newman je tako v prizadevanju za doseganje prvinske podobe deloval v okviru 

svobodne vertikalno-horizontalne geometrije, v kateri so prevladovale vertikalne linije ali 

barvna polja, na robovih prehajajoč v krožne, sferične oblike. Poznejša dela so še bolj 

zreducirana le na enakomerno barvno polje, ki ga preseka vertikalen barvni prostor ali pa le še 

linija. Le ta včasih bolj kot površinska linija deluje kot nekakšen vhod v podpovršino slike. 

(Arnason, 1975) 

 

 

Slika 1. 42 Barnett Newman, Katedra,1951. 
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Slika 1. 43  Barnett Newman, Onement II., 1948. 

 

Mark Rothko 

Rothko je v obdobju med 1947 in 1950 dokončno izoblikoval svojo značilno likovno 

govorico. Barvna polja lebdijo druga na drugem. Rothko jih plasti, v robovih pa jim odvzame 

nasičenost do mere, da dobimo vtis dematerializacije in gibanja. Imel je zelo jasno idejo 

učinka, ki ga je želel doseči:  

» Napredek slikarjevega dela, medtem ko se s časom premika iz ene točke na drugo, mora 

težiti k čistoči, jasnosti, odpravljanju vseh zaprek med slikarjem in idejo in med idejo ter 

gledalcem. Kot primer zaprek, bom med drugim navedel spomin, zgodovino in geometrijo.« 

(Lucie - Smith, 1978, 82).  

Osebna faktura geste se podredi končnemu cilju- vtisu sublimno transcendenčnega in tako 

tvori barvno polje. 
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Slika 1. 44 Mark Rothko, No. 8, 1952.                               Slika 1. 45 Mark Rothko, Svetloba, zemlja, luč, 1954. 

 

Stillov, Newman in Rotko so uspeli številne gledalce ter občudovalce  prepričati, da ima tudi 

abstraktna kompozicija vsebinske razsežnosti, ki bi se jih dalo primerjati s pomenom. 

(Lynton, 1994) Zelo pomemben dejavnik, jim je bila sama postavitev, razstava slik. Rothko si 

je svoj atelje uredil tako, da je svoje slike videl v podobnih prostorskih in svetlobnih 

razmerah, kot so bile tiste, v katerih naj bi bile slike razstavljene. Podobno je skrbel za to, tudi 

Clyfford Still. (Lucie – Smith, 1978)  

 

Clyfford Still 

Still je od 30ih let 20. stoletja slikal v okviru svobodne abstrakcije, poslužujoč se težke, 

včasih celo grobo delujoče teksture barve. Poteze hkrati odpirajo in zapirajo prostor brez 

določenega začetka ali konca. Od leta 1947 dalje nastanejo dela velikih formatov (2,5 x 3m), 

na katerih je opazna poteza fluidnega giba in debeli nanosi barve, med barvno lestvico pa 

prevladuje črna, rdeča in rumena. Ob zadnjih delih se Still drži svoje osnovne tendence – 

dominacije barve, katere vrednost se spreminja, barvno polje pa presekajo svetli ali temni 

akcenti. (Arnason, 1975) Le ti ustvarjajo iluzijo večplastnosti slike. V nekaterih delih je še 

prisotna ekspresivna serpentinasta gesta, pri drugih pa celota asocira in prehaja na dela 

informela. 
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Slika 1. 46 Clyford Still, Untitled, 1960. 

 

1.8 Informel 

Območje rojstva abstraktnega ekspresionizma je Amerika. V Evropi se v istem časovnem 

obdobju, razvija lirska abstrakcija (1947), ki prehaja v gestualnost informela. Informel je 

slikarsko gibanje, ki zajema abstraktne in gestualne intence, ki imajo na območju Evrope svoj 

začetek v Franciji. Časovno se torej razvije vzporedno z abstraktnim ekspresionizmom v 

ZDA. Gibanja ki se povezujejo z njim, so lirična abstrakcija, »matter painting«, Nova Pariška 

šola, tašizem ter art brut. Francoski kritik Michel Tapié je leta 1952 omenjeno umetnost 

poimenoval  »art autre« v prevodu »druga umetnost« oz. neformalna umetnost. Kot nam 

argumentira Lucie – Smith (1978), so mnogi kritiki izbrali to oznako v težnji, da bi poudarili 

da je v slikarstvu sprejeta ideja o opustitvi forme in da dela informela predstavljajo 

osvobojeno kontrapozicijo strogosti predvojnega modernizma.   

Za boljši oris in nastanek karakteristik informela, se moramo najprej ustaviti ob zgodovinskih 

dejstvih. Evropa je bila v primerjavi z ZDA med vojnama polje večjih grozot. Masovne 

emigracije intelektualcev ter znanih umetnikov v ZDA zaradi nacističnega terorja in čistk so 

pomenile veliko izgubo za Evropsko kulturno sfero ter prekinitev določene kontinuitete 

moderne umetnosti. Pariz, prej umetniški center in vrelec boemskega dogajanja izgubi svojo 

vlogo in Evropa tako po 2. svetovni ne premore umetniškega centra, ki bi konkuriral New 

Yorku. ZDA tako vplivajo tudi na območje evropskega umetniškega ustvarjanja. 
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Dela informela v svojem abstraktnem izrazu zrcalijo vso težo, izgubo vojnega in še vedno 

prisoten strah povojnega časa. Informel se oddalji od tradicije kubizma in geometrijske 

abstrakcije v korist iskanju novega neokrnjenega izraza psihičnega dogajanja. Abstrakcijo 

definira na novo. Barvnost, virtuoznost poteze nadomestijo vsebinske reminiscence in 

deestetizacija slike. Simbolni jezik materije z razpokami in s svojim razkrojem sooči gledalca 

s pojmi minljivosti, krhkosti ter na drugi strani hkrati tudi moči človeške eksistence. Primarni 

namen umetnikov informela je zmožnost prenosa avtentičnega izraza umetnika. Le tega pa 

(podobno kot že pri nadrealistih in abstraktnih ekspresionistih) dosežejo z opustitvijo 

deležem kontrole nad kompozicijo in z večjim osredotočenjem na gestualni akt. Scialoja 

argumentira, da je precejšno vlogo pri razvoju tendence po izrazu »esencialno 

eksistenčnega« z upodabljanjem notranjega doživljanja v umetnosti informela odigralo tudi 

okolje s svojimi pritiski tehnologije in zlitja individuumom v anonimno eksistenco mase. 

(Scialoja, 1991, povzeto po Nicholls M. & White A., 2013) 

 Rosenberg (Rosenberg, 1964, povzeto po Kovač 1995) poudari, da sta zgodovina in kultura 

dokaz, da človek izgublja pravico do individualnosti. Vsak človekov produkt postane 

avtomatično avtonomen in anonimen. Gestualni ustvarjalci so se borili proti »zlitju« in 

objektivizaciji subjekta ter so v svojih delih težili k manifestaciji »biti«. (Kovačev, 1995)  

Različne kategorije predstavljajo različne manifestacije informela; »tašizem«, lirska 

abstrakcija, abstraktna kaligrafija ter seveda slikarstvo z bolj eksplicitnim poudarkom na 

raziskovanju kapacitet geste ter materije (barve s peskom, glino inp). (Arnason, 1975) 

Umetniki se poslužujejo manjših formatov, ki so intimnejši in ne kričeče samozavestni kot pri 

(nekaterih) delih abstraktnih ekspresionistov.  

Druga karakteristika informela je že omenjena nadgradnja ter razširitev spektra likovnih 

materialov. Razlog zopet najdemo v novem pojmovanju slike. Pri delih informela avtorju 

površina, faktura ter teksturalnost predstavlja možnost eksperimentacije in izraza. Izraznost 

materije tako doseže svojo največjo možno točko umetniške manifestacije. Brejc (1972) 

poudari, da se estetsko ugodje tako umakne pred pomembnostjo same površine. Le ta postane 

samostojna entiteta. Dela informela posedujejo drugo obliko »lepote«, lepoto destrukcije, 

materije in simbolne vsebine dela. 
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Ustvarjalci informela 

 

Jean Fautrier 

 
Slikar Jean Fautrier je že okoli leta 1930 ustvaril dela, zaradi katerih ga danes uvršamo med 

pionirje umetnosti informela. Bil je začetnik slikarskega eksistencializma. Faultier je bil pri 

svojem delu nagnjen k abstrakciji. Njegova simultana - abstraktna in figurativna tehnika je 

bila povezana s »psihično improvizacijo«. Bil je eden od pionirjev tehnike »haute pate«. 

(Lucie - Smith, 1978) Skupaj z Wolsom velja za začetnika »tašizma« na evropskih tleh.   

 

             
Slika 1. 47 Jean Fautrier, Glava talca, 1944.                  Slika 1. 48 Jean Fautrier, Brez naslova, 1961. 

 

Jean Dubuffet in Georges Mathieu 

Dubuffeta je zanimalo pristno jedro človeške ustvarjalnosti. Verjel je, da le to odkrijemo v 

otroški in naivni umetnosti. To je raziskoval tudi v likovnih delih otrok, oseb z motnjami v 

duševnem razvoju ter pri psihičnih bolnikih. Nekatere prvine »art brut« oz. surove umetnosti 

je uporabljal in vključeval v lastna dela. Želel je »pokazati  videz objektov, kakor so se 

vtisnili v človekove možgane, ko vmes ni posegla niti zavest«. (Selz, 1962, povzeto iz 

Gombrich 1990) V njegovih delih je opazen vpliv Fautrierjeve tehnike »haute pate« in 

Kleejeve estetike. (Lucie - Smith, 1978) V delih Georgesa Mathieauja zasledimo tako prvine 

lirične abstrakcije kot tašizma. Iz začetnih realističnih slik pokrajin ter portretov je prešel k 

»akcijskemu aktu« in predstavah za gledalce, ki so sorodne Pollockovemu delu. Poleg 

Dubuffeta  in Fautrierja je eden od poglavitnih ustvarjalcev francoskega informela. Gesta v 
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njegovih slikah je produkt hitrega akta, končna podoba slik pa asocira na impulzivno 

kaligrafijo. (Georges Mathieu, b.d.) 

 

Slika 1. 49 Jean Dubuffet, Bež pokrajina, 195. 

 

Slika 1. 50 Jean Dubuffet, Telo dame, učlovečena roža, 1950. 
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Slika 1. 51 Georges Mathieu, Slika, 1952. 

 

Antoni Tápies  

Na španskih tleh izstopata Antonio Saura, ki se zaradi Francove diktature preseli v Paris ter 

njegov katalonski soimenjak Antonio Tápies. Dela Saure so še vedno pod vplivom lirske 

abstrakcije in geste abstraktnega eskpresionizma. Tápies omenjeno influencijo preseže. 

Elemente Tápiesovih del, bi lahko povezali s težnjami in ustvarjanjem Burrija. Tápiesove 

slike so zemeljske, oskrunjene sijaja. V delih se občuti potek časa. Oznake, tkiva na slikah 

vzbujajo občutek naključnosti, prvinskosti in posebne lepote, imajo posebno  privlačnost 

zaradi grobosti. Slika je kot neobdelano tkivo, zid, ki s svojimi grafiti in zarezami pripoveduje 

zgodbo. Razpraskanost, prebodi in zanimivost tkiva materije s svojimi avtohtonimi odtenki in 

dodanimi oznakami, Tápiesova dela povežejo s Fontanovimi najzgodnejšimi slikami in 

procesom dela. Razlikujeta pa se v samem simboličnem smislu prikaza. Tápiesovo 

navezovanje na vaško stavbarstvo in minevanje časa, je v nasprotju s Fontanovimi 

oskrunjenimi dekoracijami, ki so poudarjeno mestne. (Lynton, 1994)  

Dela ustvarjalcev naturalističnega informela s svojimi karakteristikam dosežejo stopnjo 

»deestetizacije« in so v najbolj čisti obliki drugi pol pojmovanju slike pod vplivom grške in 

renesančne ideologije. 
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Slika 1. 52 Antoni Tápies, Bela z madeži rdeče, 1954.         Slika  1. 53 Alberto Burri, Vrečevina P5, 1953. 

 

 

                     

Slika 1. 54 Alberto Burri, Velika bela razpoka, 1982. 
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Slika 1. 55 Luciano Fontana, Prostorski koncept B4, 1949. 

 

Hans Hartung in A. T. W. Wols 

Hans Hartung je prešel v svojem umetniškem ustvarjanju od abstrakcij v risbah in akvarelih 

do kubizma, asemblažev in nadrealizma do zrelega svobodnega linearizma. (Arnason, 1975) 

Njegove risbe imajo karakter abstraktnega ekspresionista, gesta je svobodna, predvsem v 

njegovih grafikah je opazna premišljenost v zastavitvi kompozicije. Wolsova dela so večkrat 

dobila oznako brezkompromisnosti, gestualne agresivnosti, za razliko od Hartunga je 

eksperimentiral s plastenjem barve, kapljanjem, zabrisi ter praskanjem materije. Njegova dela 

od leta 1946 dalje so gestualno spontana in produkt hitrega akta. Raziskoval je vse, od 

figuralike do improvizacij v abstrakciji, njegov fokus zanimanja pa je vedno v velikem deležu 

predstavljala površina nosilca. (Art Informel: paintings with speed, b. d.)  

 

           
Slika 1. 56 Hans Hartung, 14., 1953.                    Slika 1. 57  A. T. Wolfgang Wols, »It 's all over the city«, 1947. 

 
V Italiji se je gestualno slikarstvo razvilo v povezavi z gibanjem »Arte Nucleare« in časnikom 

»Il gesto« (med leti 1952-1959). Nancy Jachec omenja, da je kontekst italijanske gestualne 
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umetnosti povezan z povojno idejo pan-evropske integracije, ki se je zrcalila v mednarodnosti 

seznama razstavljalcev na Beneškem bienalu. (Jachec, 2007, povzeto po Nicholls M. & 

White A., 2013) 

Prvi zametki gestualnosti so se pojavili že leta 1952, v eksperimentiranju vrtinčastega 

nanosa barve Giannija Dove. Med mnogimi drugimi umetniki, ki so ustvarjali v kontekstu 

informela v Italiji, sta bila tudi Enrico Baj in Sergio Dangelo. Baj in Dangelo sta 

ustanovitelja gibanja »Arte Nucleare« v Milanu. Od 1950 dalje so člani omenjenega gibanja 

ustvarjali gestualna, fakturno večplastna dela. Formo so razbijali, v vrtincih so nanašali in 

kapljali barvo in iskali nove učinke nastale z mešanjem oljnih barv in vode. Marco Bugati 

argumentira, da so dela Baja in Dangela »eden od prvih eksperimentov informela na 

italijanskih tleh in verjetno tudi edini, ki je bil v svojem bistvu najbolj gestualen« .  (Bugatti, 

1994, povzeto po Nicholls M. & White A., 2013 )  

 

Kar razlikuje člane »Arte Nucleare« od preostalega evropskega informela je njihova 

ideologija glede akcijskega avtomatiziranega akta. Le tega povezujejo in vsebuje ideje 

takratne moderne znanosti in tehnologije. Njihova dela so vsebovala tendenco manifestirati 

vizijo sveta kot objekta gibanja. V tem pogledu nadaljujejo ideje italijanskih futuristov. V 

svojih manifestih so zagovarjali delovanje proti vsem »izmom« in akademizmu tudi v 

primeru geometrijske abstrakcije. (Nicholls M. & White A., 2013)  

 

 

Slika 1. 58 Sergio Dangelo, Zima, 1955. 
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Gestualnost prevladuje v delih Emilia Vedove, Mattie Morenija, in Capogrossija. 

Eksperimentiranje z nosilcem in materijo je potenciral tudi, že omenjeni ustvarjalec, Alberto 

Burri. Burri je v svoja dela vključeval vrečevino, blago, plastiko, torej materijo, ki ima že 

sama po sebi določene specifike. Burri le te manipulira, v težnji doseči njihovo maksimalno 

izrazno moč. Včasih poleg omenjenih elementov v delu doda še lastno gesto (delo: 

»Vrečevina P5«, 1953). V svojih delih »Razpok« pa materiji pusti prosto pot in ji ne dodaja 

elementov. Njegova dela so zelo zanimiva tako na likovni kot na simbolni ravni.  

 

 
Slika 1. 59 Emilio Vedova, Absurdni berlinski dnevnik, 1964. 

 

 
Slika 1. 60 Mattia Moreni, Oblak, 1958. 

 

Francisu Baconu slikarju, irskega porekla, figuralika (za razliko od nekaterih dvomov drugih 

umetnikov abstraktnega ekspresionizma) predstavlja izhodišče njegove lastne gestualnosti. 

Njegova dela lahko kljub slogovni različnosti glede na postopek njegovega ustvarjanja 

primerjamo z deli Willema de Kooninga. Vpliv na njegova dela pa lahko vidimo tudi s strani 
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Rembrandta, Velazqueza in Soutinea. Zajemajo motiviko vojne, lakote, masovnih pokolov in 

ostalih temnih izkušnje takratne dobe. Bacon v svojih delih išče »bit, bistvo«, s svojim 

pridihom melanholije pa nam dela podajo vtis umetnikove osebne utesnjenosti. (Lucie - 

Smith, 1978) 

 

Slika 1. 61 Francis Bacon, Študija po Velazqezovim portretu Papeža nedolžnega X., 1953. 

Leta 1948 je v Parizu nastala skupina CoBra. CoBra predstavlja nordijski protest proti 

poskusu obnove pariškega prestiža. Člani Asger Jorn, Pierre Alechinsky, Gauillaume 

Corneille, Karel Appel v svojih delih po deformaciji oblik, silovitosti poteze in živosti 

barvnega razpona spominjajo na dela Muncha in Kirchnerja. (Lucie - Smith, 1978) 

 

Slika 1. 62. Asperg Jorn, »Mine de rien ou presque«, 1967. 
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Na Vzhod (Japonsko) je vpliv italijanskega informela leta 1955 prenesel Enrico Bajo  z 

vzpostavitvijo zveze z umetnikom Shiryu Morita (predstavnikom skupine umetnikov 

kaligrafije Bokuzin-Kai). Po zaslugi prispevkov Michela Tapiéa v časniku skupine Gutai so 

prišla v javnost dela Luciana Fontane, večjih razprav so bila deležna njegova zgodnja dela 

»zarez v platno« iz okoli leta 1949. Jiro Yoshihara v članku The Third Gutai Art Exhibition 

izpostavi razvoj post-informelnih obravnav materije slikovnega nosilca. V delih skupine 

Gutai bolj eksplicitno pa v delih Kanayame in Shimamota roka ustvarjalca in gesta izgineta. 

Kanayama z elektronskimi igračami ustvarja zareze sorodne Fontanovim, Shimamoto pa na 

nosilec strelja barvo. (Nicholls M. & White A., 2013).  

Podoben način dela zasledimo tudi pri francoski umetnici Niki de Saint Phalle ali pa pri  

Klineu. Slednji je trdil, da si umetniku za slikanje ni potrebno umazati rok in je svojim 

modelom prepustil odtiskovanje na platno. Določeni umetniki so se tako obrnili stran od 

informelnega posega v materijo.  

Ideja avtentičnosti v gestualni umetnosti je ponekod prešla na pot mehanične, formulirane 

umetnosti z odsotnostjo geste. Tehnologija ali že zgolj ideja zanemari prvinski gestualni 

poseg v materijo. Z odsotnostjo neposrednega fizičnega stika s sliko se pojavi problematika 

prenosa individualno gestualnega, ki ima za svoj najbolj avtohton transfer fizični stik. S  

tem se poveča racionalna distanca ustvarjalca do svojega dela. Le ta svojo najvišjo možno 

točko doseže v minimalistični umetnosti, kjer gesta in poseg ustvarjalca v materijo izgine. 
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1.9 Freud in Jung - teorija o nezavednem 

Ustvarjalni akt gestualnega slikarstva črpa iz nezavednega, ki je predmet proučevanja 

psihoanalize. Definiranje pishoanalize Sigismunda Freuda v prvi polovici 20. stoletja (za tisti 

čas revolucionarno) je vplivalo na številna področja človekovega udejstvovanja in izražanja: 

umetnost, literarno teorijo, filozofijo, sociologijo, vzgojo itd. Psihoanaliza s Freudom postavi 

dve novi dognanji: zavest je le ena izmed kvalitet duševnosti, obstaja pa še aktivnejši, 

nezavedni del naše duševnosti. Naša hotenja, želje, spomini, o katerih (zavedno) ne vemo, so 

torej dejavni in vplivajo na naše zavestno ravnanje. Zavest tvorijo vsebine, ki se jih v 

določenem trenutku zavemo. Zavest je torej ena od kvalitet duševnosti. Revolucionarno je 

prav odkritje nezavednega. Nezavedno je del  duševnosti, ki ga tvorijo naše potlačene vsebine 

in predstavlja temeljno predpostavko psihoanalize. Posameznik potlači vsebine, ki so zanj 

neprijetne, nemogoče, »nespodobne« in ki bi  (če bi postale del zavedanja) povzročile preveč 

neugodja ter psihičnega trpljenja. Nezavedne vsebine so vseeno aktivne. Manifestirajo se v 

obliki različnih simptomov tesnobe, vsiljenih misli, bojazni, izbir odnosov itd. Freud je 

naključnost zgoraj opisanih simptomov zavrnil, saj je ugotovil, da imajo pomen. Izvor oz. 

zakonitosti, ki vplivajo na določeno dejanje, so retrogradne narave. Težko jih predvidimo 

vnaprej, lahko pa jih razkrijemo za nazaj. Freud v svojem delu »Jaz in ono« loči zavedno in 

nezavedno, poleg tega pa za prikaz dinamičnih odnosov znotraj duševnosti, le to razdeli na 

ono (nagonske energije), jaz (nagon sreča načela realnosti in zahteve okolice) in nadjaz 

(moralni sodnik jaza). Razvoj struktur je po Freudu postopno diferenciranje jaza ( iz onega ter 

nadjaza iz jaza). (Kompare, A., Stražišar, M., Vec, T., 2002) 

Freudov učenec Carl Gustav Jung je pomen nezavednega razširil in poglobil. Freudovsko 

individualno nezavedno je razumel in interpretiral kot manjši del nezavednega. Le ta (po 

njegovi tezi) prehaja in je v tesni povezavi ter prepletu s kolektivnim nezavednim. Oba, tako 

individualno kot kolektivno nezavedno, imata pomembno vlogo pri posameznikovem 

dojemanju vidikov stvarnosti. Nezavedno tako predstavlja  »vir modrosti« in je ob naši 

sposobnosti sprejemanja in uvidevanju le tega, pomoč  pri usmerjanju lastnega osebnostnega 

razvoja. Jung je duševnost razdelil na tri plasti: zavest, individualno nezavedno ter kolektivno 

nezavedno. Središče zavesti predstavlja jaz, individualno nezavedno sestavljajo različni 

kompleksi, kolektivno nezavedno pa arhetipi. Posebno vlogo je dodelil »Sebstvu«. Le ta je 

osrednji in temeljni del duševnosti ter hkrati izvor osebnosti, ki usmerja razvoj in predstavlja 

integrirano celoto.  
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K le tej je razvoj tudi usmerjen. Predstavlja celoto zavednega in nezavednega. Najglobljo in 

najtežje dostopno plast duševnosti predstavlja kolektivno nezavedno, ki ga tvorijo različni 

arhetipi (praliki ali prapodobe, obče človeški simboli, ki se pojavljajo v vseh kulturah in v 

vsej zgodovini človeštva). Po Jungu so bili vedno prisotni (v mitih, ritualih, legendah, 

religiji,v vizijah in umetniških delih) v vseh kulturah. Pri raziskovanju je odkril prisotnost 

arhetipov tudi v vsakdanjih življenjskih situacijah in doživljanju ljudi, ko je zavestni nadzor 

zreduciran (v sanjah, fantazijah ter psihičnih blodnjah ter halucinacijah). (Kompare, A., 

Stražišar, M.,  Vec, T., 2002) 

 Deli kolektivnega nezavednega – arhetipi senca, persona ter anima in animus se povezujejo s 

posameznikovim delovanjem in funkcioniranjem.  

 

1.10 Teoriji nezavednega in ustvarjalni akt 

Osrednji del akta gestualnega slikarstva predstavlja psihični avtomatizem, torej postopek, kjer 

naj bi bili priče neposredni povezavi podzavesti in ustvarjalnega dejanje ustvarjalca. Čisti 

psihični avtomatizem od umetnika zahteva pustiti se voditi notranjemu vzgibu in z roko 

(posrednikom med ustvarjalcem in slikovnim poljem) pustiti sled, gesto, ki vizualno 

materializira pretok njegovega notranjega impulza. Dela gestualne umetnosti so tako odraz 

neposrednega izraza ustvarjalca, njegovih duševnih stanj in želje po opustitvi zavednega ter 

racionalnega pri ustvarjanju. (Umetnost: Svetovna zgodovina, 2000). Beseda avtomatizem nas 

hitro lahko zavede in asocira na protipomenki, kot sta impulz in spontanost. Vendar 

avtomatizem v slikarstvu Shapiro (1989) pojasni kot zaupanje slikarja v moč organizma, da 

proizvede zanimive in še ne videne učinke. Hkrati pa seveda vseeno vihti vajeti naključnosti 

in impulza v korist končnega rezultata (kvalitetne slike), torej sproti sprejema ali zavrača 

nastale elemente. Gestualno umetniško delo je v svojem bistvu dokaz prisotnosti umetnika, je 

zapis njega samega. Le ta se odraža tako v spontanosti kot tudi v bolj racionalnem urejanju 

celote. Prvinska težnja signacije individuuma »bil sem tu« se nadgradi z ekspresionističnim 

vzklikom »izkusil sem to« in je v končni fazi, vabilo gledalcu  »glej in se odzovi«. Umetnik je 

zmožen svojo psihično dogajanje manifestirati v umetniškem delu.  

Odgovore na vprašanja »Kako in zakaj ustvarjalec črpa iz svojega nezavednega?« in »Ali je 

ustvarjalni akt njegova osebna vrsta meditacije, terapije, bega iz realnosti ali zgolj nujnost po 

izrazu notranjega sveta?« nam pomagajo osvetliti določena psihološka dognanja. Določene 
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elemente Jungovih arhetipov: sence (temne plati posameznika, ki je ni pripravljen sprejeti), 

persone (javne podobe, ki jo kaže svetu) in anime/animusa (ženskega in moškega pola) lahko 

povežemo z omenjenim ustvarjalnim procesom umetnika. Predvsem vloga sence ter tudi 

anime, animusa predstavljata pogon in igrata pomembno vlogo v prvi in drugi fazi 

ustvarjalnega procesa (preparaciji in inkubaciji). Jungova »persona«, pri ustvarjalcih 

kvečjemu predstavlja zavoro in blokado, saj resnična pristnost duševne vsebine ne biva in 

eksistira v zunanji socialni maski posameznika. Jung je s svojim delom močno vplival na delo 

in razvoj abstraktnih ekspresionistov.  

Če vzpostavimo paralelo s Freudovo delitvijo duševnosti, bi kot pomemben element 

ustvarjalnega procesa izpostavili Ono kot rezervoar potlačenih vsebin, ki se pri posamezniku 

posledično kažejo kot neobvladljivi vzgibi. Ono oz. id s potlačenimi vsebinami, nagoni 

(erosom in thanatosom) s pomočjo libida teži z načelom ugodja h takojšnjim zadovoljitvam, 

ki se kažejo v umetnikovem eruptivnem ustvarjanju. V klasičnem slikarstvu je bila očitna 

prevlada moralnega sodnika – okolja, ki je vplivalo tudi (po pojmovanju Freuda) na 

notranjega moralnega sodnika – nadjaz pri posameznem ustvarjalcu. Ustvarjalci nadrealizma, 

simbolizma ter abstraktni ekspresionisti so le te presegli. Svojo inspiracijo in potek 

ustvarjalnega akta so odkrili ne samo v študijah in raziskovanju nezavednega.                    

Splet nezavednega, človekovih projekcij, interpretacij in spoprijemanj najde svoje mesto v 

sanjah. Po Cartwrightu so sanje odsev vsakdanjih problemov in tako tudi seveda eden od 

načinov njihovega reševanja. (Kompare, A., Stražišar, M., Vec, T., 2002, 237)  

Če sanje tako postavimo v vlogo indikatorja in orodja reševanja ter soočanja z vsakdanjikom 

in življenjsko situacijo posameznika, tudi ustvarjalen akt ter končno gestualna umetnost s 

svojo pristnostjo posedujeta isto vlogo indikatorja. Ustvarjalci boj Freudovega »erosa in 

thanatosa« ter Jungove »sence« manifestirajo z ustvarjalnim aktom, ki se odslikava na 

umetniškem delu. Ustvarjalni akt in izraz tako večkrat deluje kot terapija. Ustvarjalcu 

prikažeta lastno stanje, položaj, sama ustvarjalna aktivnost pa ga s svojimi fazami 

ustvarjalnega procesa popelje do psihične in fizične utrujenosti, samoudejanjanja, posledično  

pa do zadovoljstva in umetniške katarze.  

V prvi fazi ustvarjalnega procesa – preparaciji - ustvarjalec tako zazna problem in zbira 

podatke oz. v primeru abstraktnega ekspresionista brska po svojem nezavednem in inspiraciji. 

V sledeči fazi, inkubaciji, problem že dobiva obrise, pojavljajo se rešitve, ustvarjalčevo delo 

pa še vedno poteka dokaj podzavestno. Pri tretji fazi, iluminaciji, se inspiracija utelesi, pojavi 
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se ideja o rešitvi. Le ta sproži četrto fazo, fazo realizacije. Z njo se začne fizično ustvarjanje, 

pričetek ustvarjalnega akta, udejanjene ideje. Zadnja faza poveže zavedno in nezavedno. 

Ustvarjalec se sooči s svojim delom, sledi analiza in vrednotenje rezultata, ki je zrcalo in 

produkt vseh predhodnih faz. 

Teoretično razlago bi dopolnila z razmišljanjem slikarja Tomaža Gorjupa, ki nazorno opiše 

ustvarjalno delo:  

» Ne znam si predstavljati (svojega) slikarstva, likovnosti, kot nečesa, kar ne bi bilo do kraja 

zavezujoče ter prežeto z bolečino, pa tudi z radostjo olajšanja, ki kot tako izpolnjuje, vrača, 

hrani/…/ Ustvarjalni, iščoč nemir in najdenje, udejanjenje, izpesnjenje (začasna) pomiritev s 

samim seboj in svetom…Likovno oblikotvorno gradivo, barve, odnosi-vse je osebno, 

posebno/…/ s prav zame na novo izumljenim jezikom zapisano sporočilo. V njem najprej 

odgovarjam samemu sebi, preverjam svojo doslednost pri izbiri sredstev, v katerih delujejo 

likovne zakonitosti, nato pa dopustim, da likovno delo s svojim zapisom ogovarja navzven, 

nagovarja, seva situacijo, preverjeno z osebnimi merili duhovnega stanja, ki ga živim, ter 

izčiščuje dušo. In vsi ti zavezujoči notranji nareki so neizbežni, v njih so povsem osebne 

formulacije, materializacije osebne izkušnje ». (Gorjup, T. , 2007, 20) 

 

1. 11  Gestualno slikarstvo na Slovenskem  

 

Pri gestualnosti na Slovenskem, se moram ustaviti pri impresionistih. Ustvarjanje slovenskih 

impresionistov Jame, Groharja, Sternena, Kobilice, Jakopiča, Ažbeta šola v Münchu (ki jo je 

določeno obdobje obiskoval tudi Kandinsky), ustanovitev Jakopičevega paviljona leta 1909, 

kot prvega razstavnega prostora na slovenskih tleh in pozneje Narodne galerije leta 1918, so 

pomembni mejniki za nadaljnji razvoj slovenske umetniške sfere. 

V prvih povojnih letih v umetniškem dogajanju vlada pritisk socialističnega realizma. Večina 

slovenskih slikarjev je doštudirala in bila seveda aktivna že pred drugo svetovno vojno, a se 

njihova najznamenitejša dela uvršajo v obdobje po njej. Modernistična dela v 50ih in deloma 

tudi še v 60ih letih, še vedno posedujejo idejo umetnika kot posrednika in ne kot neodvisne 

entitete. Postopno opuščanje prezentativnosti in soc-realističnih idej pripelje do intimnega 

posredovanja ekspresije in doživetja. (Kemperl, 2011) Pomembni letnici dogajanja po 2. 
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svetovni vojni sta leto 1948, leto odprtja Moderne galerije v Ljubljani ter 1955, letnica prvega 

ljubljanskega grafičnega bienala (danes v okviru Mednarodnega grafičnega likovnega centra), 

katerega pobudnik je bil Zoran Kržišnik.  

Šestdeseta leta predstavljajo dominiranje abstraktne umetnosti tako v evropskem prostoru kot 

tudi v ZDA, vendar se gestualnost na slovenskem ne uveljavi s pojavom informela v 60ih, 

ampak bolj eksplicitno šele s pojavom novega informela v 80ih letih prejšnjega stoletja. 

(Gestualno slikarstvo, b.d.) Pomembne figure moderne na slovenskih tleh so Fran Mihelič, 

Gabriel Stupica, Gojmir A. Kos, Marij Pregelj, Stane Kregar, Janez Bernik, Zoran Mušič ter 

Andrej Jemc. Veliko od omenjenih jih je bilo tudi članov Kluba neodvisnih (ustanovljenega 

leta 1937). Stane Kregar velja za začetnika slovenske abstraktne umetnosti, v času informela 

pa se je vrnil k figuraliki. (Kemperl, 2011). Zoran Mušič je naš v tujini najbolj prepoznaven 

slikar, zelo poznan je njegov cikel Nismo poslednji, ki ima svoj izvor v risbah nastalih v 

obdobju umetnikovega časa v taborišču. Mušičev eksistencializem v njegovih delih, 

zabrisanost obličij njegovih  figur ter subtilno podana celota osrednjega motiva in ozadja, 

pustijo pri gledalcu močan vtis in vzbujajo občutke sublimnega. Gabriel Stupica, njegov 

intimen svet monokromnih slik, polnih simbolike (predvsem iz njegovega »svetlega 

obdobja«, katerega začetek predstavlja delo Flora iz leta 1958), s svojo  reliefnostjo, debelim 

nanosom barve in dodajanjem blaga, kosov časopisa na nosilec, posedujejo karakteristike 

kolažne tehnike in obravnavo nosilca kot samostojne materije. Osvobojena gesta Stupice je 

drugače opazna že v delu Lucija v starinskem oblačilu (1953) predvsem v avtorjevi  prosti 

interpretaciji blaga, ki asocira na dela Velazqueza. Janez Bernik je sprva ustvarjal dela v duhu 

informela, nato pa je že v 60ih prešel v figuraliko. Zanimiva so njegova poznejša dela, kjer 

kombinira elemente pisave, predmetnih motivov in avtonomnih barvnih ploskev. (Bernik 

Janez, b.d.) Pomembno figuro v tem obdobju predstavlja Andrej Jemec, slikar in teoretik. 

Leta 1960 je ustvaril slike kot so Poteze, Boj itd., v katerih je ob tonskem slikanju variiral 

izraznost spontane slikarske poteze. Gesta, ki se ji je za kratko vmesno obdobje odrekel, se je 

po letu 1965 vrnila v njegovo delo. Sočasno z Jemcem v 60ih letih lahko zadržane prvine 

gestualnosti odkrivamo pri Silvestru Komelu, ki vseeno ne prestopi meje okvirov formalne 

skladnje kompozicije. V drugi polovici 70ih let prejšnjega stoletja prvine gestualnosti 

podkrepljene s pastoznostjo, odkrijemo v delih Toma Podgornika. Tugo Šušnik in Andraž 

Šalamun iščeta svoj izraz tudi v akcijskem slikarstvu. Šalamun s svojo gestualno-figuralno 

fazo postane pomemben predstavnik slikarstva Nove podobe. (Gestualno slikarstvo b.d.) 

Šalamun v osemdesetih opusti akcijski način slikanja, po besedah Medveda (1996) ga forma 

http://www.pojmovnik.si/koncept/nova_podoba/
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in poteza še vedno temeljno določata in inspirirata, bolj konstantno prisoten element 

njegovega dela pa predstavlja redukcija sloga na umetnikovo subjektivnost in eksistenco. V 

slikah Šalamuna se pozneje zopet uveljavlja barva in tekstura grobo tkane negrundirane jute. 

Osemdeseta leta in Nova podoba pomenita velik povratek h gestualnosti. Prelomna je bila 

razstava leta 1976, ki jo je pripravil Tomaž Brejc v Moderni galeriji. Predstavili so se Tomo 

Podgornik, Andraž Šalamun in Tugo Šušnik. Vpliv na Šušnikovo delo je opazen s strani idej 

Newmanna  ter »dripping« tehnike. Medved njegovo sliko opredeli kot »prazno«, obrisno in 

heteroklitno, vseeno pa posedujočo določen magnetizem alegorično simbolnih funkcij. 

(Medved, 1996, 374) Gestualnost vključuje v svoje krajinske podobe tudi Herman 

Gvardjančič, zasledimo jo pri Dušanu Kirbišu, pri gestualni slikarski fazi Marije Rus ter 

pozneje v hitri potezi Zmaga Jeraja v 80ih. V 80ih je gestualnost najizraziteje opazna pri 

Vladu Stjepiću in Igorju Fistriču. Pri Marjanu Gumilarju geometrično obvladano gesto 

opazimo v krajšem ciklu v začetku 90. let, pri Nikolaju Beeru pa odkrijemo pastoznost poteze 

v povezavi z vzbujanjem aluzij na prekmursko pokrajino. Tudi pri že omenjenemu slikarju, 

Tomažu Gorjupu se prestop v gestualno slikarstvo zgodi v poznih devedesetih letih, ko 

njegove ekspresivne in bogato fakturirane podobe prerastejo v čisto gestualnost z 

nepredmetnim barvnim tkivom. Za gestualno slikarstvo na Slovenskem je značilna dokajšna 

zadržanost glede spontanosti in se kontrolirana gesta kot formalni kompozicijski element 

vključuje v celoto. Gestualno slikarstvo je kompatibilno s trenutnimi akademijskimi programi 

in ga pogosto srečamo v akademijski produkciji zadnjega desetletja v delih Roberta Černelča, 

Mihaila Hodina in Igorju M. Bravničarja. (Gestualno slikarstvo, b.d.) 

 

 

 

http://www.pojmovnik.si/koncept/nova_podoba/
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Slika 1. 63 Gabrijel Stupica, Flora, 1961.                                             

              

Slika 1. 64 Zoran Mušič, Avtoportret, 1988.                        Slika 1. 65 Janez Bernik, Grafika, 1970. 
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Slika 1. 66 Andrej Jemec, Svetlikanja in odsevanja, 2000.     Slika 1.67  Tugo Sušnik, Brez naslova, 2007. 

 

 

Slika 1. 68 Andrej Šalamun, Brez naslova, 2008. 
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2. MOJE DELO 

 

2.1 Uvodno osebno razmišljanje  

Od malega so me v okolici navduševali dogajanje, dinamičnosti, impulzivnost, izraz. Če se 

osredotočim na umetniško področje predvsem slikanje, linija in barva. Obe likovni prvini 

imata v svojem izrazu veliko moč. Izraznost, moč linije ali barve nas lahko pritegne, zmoti ter 

s svojo veličino priklene, da ostrmimo pred sliko. Spomnim se, kako smo že od malega 

odkrivali barvne sledi, odtenke, ki so nam jih na prstih pustili rožni listi, trava, semena in 

kako smo kljub prepovedi risali (v naših očeh) ogromne linije čez potke in ploščadi dvorišč. 

Sprevideli smo, da naša roka, gesta lahko ustvari nekaj večjega od nas samih. Linijo, packo, 

sliko. Mislim, da isti občutek navdušenega petletnika ob čudenju mogočnosti krive linije po 

dvorišču, deli tudi odrasel umetnik ob katarzičnem trenutku, ko se oddalji in zastrmi v svoje 

dokončano delo. Izraz je torej del nas, ki ga preko umetnosti lahko manifestiramo v nekaj 

večjega od nas. Gesta, ki je v otroštvu sproščena, brez »zavor« v svoji impulzivnosti in 

ekspresivnosti, v gestualnem slikarstvu sreča svojo »odraslo« zrelo različico. Strah pred 

belim, »praznim« platnom je potrebno premagati. Na tem mestu, ob pojmu »praznega« platna, 

bi se ustavila pri meni osebno ljubi misli  Kandinskega. 

Kandinsky pravi:  

»Prazno platno je navidez res prazno, molčeče, indiferentno; skoraj topo. Zares; polno 

napetosti s tisoč tihimi glasovi, pričakujoče... Naredi vse, kar od njega zahtevaš, prosi le za 

milost. Lahko vse nosi, vendar ne prenese vsega. Čudovito je prazno platno – lepše od mnogih 

slik.« (Butina,  1997, 180) 

Kandinsky zelo dobro zaobjame zmožnosti in problematiko moderne slike in ustvarjalca. 

»//…Lahko vse nosi, vendar ne prenese vsega…//«. Ta stavek lahko interpretiramo tako s 

stališča ustvarjalca kot tudi praznega platna. Gestualni ustvarjalec, ki nosi, vendar ne prenese 

vsega,  izrazi svoj svet skozi umetniški akt na platno. Vendar ker pri odnosu ustvarjalec – 

platno poteka dialog dveh enakovrednih entitet, tudi platno ne zmore nositi vse ekspanzije 

ustvarjalca. Zgolj impulzivni apokaliptični emocionalni  izbruh, ni dispozicija za  kvalitetno 

končno delo. Prazno platno je nepopisano polje svobode, ki že s prvim posegom, dotikom 

umetnikove roke nanj, ni več isto. Začne pripovedovati zgodbo. Omenjena moč posega in 

njegov vpliv lahko ustvarjalca tudi straši.  
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Če se opremo na pojem svobode, kot možnosti ekspresije in odločitev, se pojavi  boj. Na eni 

strani je mikavnost, hrepenenje po skoku v svobodo in na drugi strah pred odločitvami (za 

katere ustvarjalec odgovarja sam sebi in svojemu kritičnemu očesu ter presoji). Kljub strahu,  

mikavnost, težnja po izrazu zmaga. Umetniški duh mora poseči in ustvarjati. Omenjeno tezo 

lepo nakaže razmišljanje Odilona Redona: 

»...Groza me je pred belim listom papirja. Povzroči mi tako neprijeten vtis, da postanem 

sterilen ... list papirja me tako šokira, da sem takoj, ko je na stojalu, prisiljen čečkati po njem 

z ogljem ali peresom ali s čem drugim in ta proces mu da življenje. Mislim, da vsaka umetnost 

sugestije izhaja iz reakcije, ki jo v umetniku povzroči površina medija.« (Goldwater, R., 

Treveso M., Cennini, C., Ghiberti, L., 1976, 360)  

Strah je premagan z željo po ustvarjanju in z odločitvijo. V primeru mojih del - z gesto. 

Dobršen del omenjenega procesa je potekal tudi na moji študijski izmenjavi v Španiji. Tako 

so nastala dela, kjer sem pod okvirom abstraktnega ekspresionizma in informela raziskovala 

svoje ustvarjalne zmožnosti in nove izzive. Moji referentje so José Beulas, Sam Francis, 

Jackson Pollock, Shuzo Takiguchi, Antoni Tàpies, od slovenskih avtorjev sta mi blizu 

Šalamun in Jemec. 

Glavni vir in ustvarjalni impulz mojih del je razpon mojih občutenj in psihičnih stanj 

pogojenih predvsem z mojim doživljanjem in posledično interakcijo dogajanja med menoj in 

okoljem. Le te izrazim skozi sliko ali pisanje. V slikah jih z eksperimentiranjem z različnimi 

tehnikami in načini izraza materializiram kot abstraktne forme. V svojih delih variiram linijo, 

barvo ter teksturo. Racionaliziranje in samoevalviranje lastnih občutkov je dano in skupno le 

človeškim bitjem. Z razmišljanjem ter posledično z dejavnostjo, akcijo in ustvarjalnim aktom 

spreminjamo horizonte in situacije tako pri nas samih kot tudi v našem okolju. V ustvarjalnem 

delovanju in procesu je impulz in emocionalna baza prvi spodbujevalnik, a po fazah 

preparacije in inkubacije sledi točka dokončne realizacije in evalvacije. Občutju se pridruži 

racio, s katerim na koncu ustvarjalec sprevidi in evalvira lastno stanje in nastalo delo, ki mu 

ga le to zrcali. V slikah materializiram tako svoja občutja kot tudi svoje misli. Menim, da je 

potenciranje vloge le čustvenega ali le racionalnega pola ustvarjalnega pristopa skrajno in 

nerealno. 

Res je, da impulz in emocionalna baza pri mojem ustvarjalnem procesu predstavljata začetno 

spodbudo, vendar se jima kasneje vedno pridruži racionalna presoja. Zagovarjam dejstvo, da 

gre pri mojem slikanju za dialog obeh. To je razvidno v kontradiktornosti citatov predstavnika 
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celo najpristnejše oblike neracionalnega načina slikanja, akcijskega slikarstva, Jacksona 

Pollocka. Omenjeno dejstvo potrjujejo tudi dognanja, ki jih navaja Kovačeva (1995) glede 

multiplosti miselnih procesov. Le ti naj bi potekali istočasno na različnih ravneh duševnih 

procesov. Zaveden naj bi bil le eden proces, ki pa ga lahko zaradi različnih dejavnikov 

nadomesti in izrine iz zavesti drugi predzavedni ali nezavedni proces. Nezavedni procesi 

imajo svoj vpliv na spontano likovno izražanje, njihov potek je razviden iz čutno zaznavne 

strukture na likovnem nosilcu, zavemo pa se jih običajno šele po končanem likovnem aktu. 

Racionalistični »mislim, torej sem« se z gesto in ustvarjalnim aktom nadgradi z »delujem, 

evalviram, torej sem« . Ustvarjalec tako ne obstane zgolj na stopnji občutkov, emocij in  želje 

po izrazu, ampak vse te tudi realizira v umetniškem delu. Tako s samoaktualizacijo reši sebe 

pred pasivnostjo in stagniranjem ter hkrati rodi umetniško delo, ki lahko vpliva in odpre oči 

gledalcem.  

 

2.2 Analiza lastnih del 

 

                                   

  Slika 2. 1                                                      Slika 2. 2  

Rebeka Jerman, Sledi 1. in Sledi 2., 2009-2010, akril na papirju, 10 x 30cm. 
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Likovna tehnika v delih Sledi je akril. V študijskih delih sem se prvič srečala z akrilnimi 

barvami. Njihova sintetičnost, gostota in mat površina mi je služila pri mojih prvih poskusih 

neposrednega slikanja z roko. Nastala dela so sledi mojih gest z bogatostjo intenzitet nanosa, 

tekstur kot posledica drsenja po slikovnem polju. Kompozicije del so tako večinoma 

nevezane. Neposredno, impulzivno izražanje z barvo me je navdušilo. V delu O sem ga 

kombinirala z uporabo risarskih mešanih tehnik. Tako barva kot grafit, oglje so podrejeni 

želeni smeri moje geste. V obeh delih variiram likovne prvine svetlo-temno ter linijo. V delu 

O se pot geste sklene v obliko, ki sugerira koncentričen prostor. Veliko vlogo seveda pri tem 

odigra likovna spremenljivka smer. Smer je izrazita tudi v delih Sledi. Poteze v obeh delih se 

med seboj prekrivajo. 

V delu O zaradi različnosti tehnike in barv skupaj ustvarjajo dinamičen dialog, ki je v delih 

Sledi dosežen le s prekrivanjem in smerjo. Neposreden nanos barve na dlan obema deloma 

doda element teksture. Položaj pri obeh delih se pomika v desni pol formata. To dejstvo ni 

namerno, ampak posledica mojega potega z desno roko. Glede ustvarjalnega procesa za obe 

deli velja, da sta nastali spontano, brez predhodnih skic. Delo O, ki je kasnejšega izvora ima 

več prisotnosti racionalnega pristopa (posebej v kombiniranju risarskih tehnik). 
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Slika 2. 3 Rebeka Jerman, O, 2012, mešana tehnika na papirju, 50x 70 cm.                      
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Slika 2.4 Rebeka Jerman, Tok misli, 2013, emajl na platnu, 50× 80 cm. 
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                       Slika 2. 5 Rebeka Jerman, No se que, 2013, emajl na platnu, 60×90cm.  
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Dela nastala v času študijske izmenjave v Španiji se od drugih del razlikujejo tako v 

slikovnem nosilcu, likovni tehniki kot tudi v karakterju. Nosilec ni več papir, ampak platno, 

tehnika je emajl. Z emajl barvami sem se spoznala ob zaključku 3. letnika . Navdušila me je 

karakteristika materije – ravno pravšnja mera gostote in fluidnosti, ki mi je (na drugačen način 

kot delo z akrili) omogočila neposreden prenos in živo pot geste. Odkrila sem možnosti in 

učinke plastenja, prepletanja, stapljanja in odtisov emajla v slikovnem polju. Plastenje, 

prepletanje linije, raziskovanje njene živosti, aktivnosti ter variiranje njene smeri in gostote je 

prešlo v eksperiment odtiskovanja – primer je delo No se que (2013).  

Linija v delu No se que eksistira popolnoma drugače kot v delu Tok misli (2013). V obeh 

delih bi jo opredelili kot aktivno, vendar potek geste gledalcu ponudi čisto drugačen učinek. 

Smer in gostota linije nam (poleg barve) določata prostor. V prvem delu je definiran s 

plastenjem in sevanjem temnejših barvnih odtenkov v spodnjih plasteh, ki poudarijo živost 

barvnih nanosov zgornjih plasti. Tudi pri drugem delu temni izseki modre dodajo učinek 

prostora, razlika je le v smeri linij oz. pasov, ki imajo vertikalen karakter. Pri obeh delih se 

pojavi prekrivanje. V prvem delu je manifestirano v presekih, prekrivanju poti gibanja linij. 

Pri delu No se que pa v obliki prehajanja, prelivanju modrin . No se que je nastalo po prvi fazi 

plastenja linij. Ker z učinkom nisem bila zadovoljna, je le temu sledil preizkus odtisa odvečne 

barve z zamiki, ki mi je kot končen produkt ponudil zanimivejšo celoto in na novo odkrit 

način doseganja želenih mešanj barv. Delo Tok misli je po fazah ustvarjalnega procesa 

reverzibilno delu No se que. Nastali odtis ni zadovoljil mojih pričakovanj, zato je sledilo novo 

plastenje, ki se je nadaljevalo in nastalo je delo Tok misli. Pri ustvarjanju je tako potekal 

dialog med impulzivnim aktom in racionalno, tehnično izvedbo v službi želenega cilja. 

Informel se je v mojem delu sprva pojavil v risbi. Odtisi in reliefnost površin so me 

fascinirali. Pri risbah sem kombinirala tehniko otiranja in tehniko »drippinga« . Večkrat so mi 

kot baze površin mojih odtisov služile lastne slike s svojo reliefnostjo. Odtisi, otiranje v 

različne smeri so me od variiranja linije in teksture v delih, napeljali do točke in z njo 

povezane gostote.  

Risbe informela so v primerjavi z ustvarjalnim aktom mojih del v stilu »akcijskega« 

slikarstva« veliko bolj načrtovane, strukturirane in racionalno obvladovane narave. Pri delu 

Vsrk (2014) sem imela zelo jasno podobo končnega dela . Pri seriji Kavne pošasti (2014) pa 

zaradi narave »drippinga« še vedno prevladuje impulzivni akt. Vseeno se pri komponiranju 

polnega in praznega prostora pridruži razumsko - analitični pristop. Le ta se večkrat ne 
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realizira popolnoma v skladu s prvotno idejo, saj naključnost in določena mera 

neobvladljivosti materije (kava, razredčena akrilna barva inp.), podobno kot pri akcijskem 

slikanju, terja davek. Pri risbah mešane tehnike se meja med risbo in sliko zabriše oz. 

dopolnjuje. Navdušuje me, kako se kontrastnost pasivnih linij, trepetajočih odtisov in fluidne 

linije »drippinga« staplja v dinamično celoto. Vsekakor mi končne risbe pokažejo in odkrijejo 

nove poti raziskovanja tudi pri mojem slikanju. Odtisi oglja, risbe z grafitov najdejo svoje 

mesto in novo vlogo v reliefnosti akrilov mojih slik, svobodna linija »drippingov« in gesta pa 

sta prisotna pri delih  obeh področji. 

 

 

 Slika 2.6 Rebeka Jerman, Strel, 2010, mešana tehnika na papirju, 50 x 70cm.       
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   Slika 2.7 Rebeka Jerman, Pritisk, 2011, mešana tehnika na papirju, 30 x 60 cm. 

 

 

Slika 2.8 Rebeka Jerman, Kavna pošast, 2014, mešana tehnika na papirju, 50 x 70 cm. 
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Slika 2.9 Rebeka Jerman, Drobci, 2014, grafit na papirju, 30 x 40 cm. 

 

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

71 
 

 

                             Slika 2. 10 Rebeka Jerman, Vsrk, 2014, voščenka na papirju, 50 x 70 cm .       
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          Slika 2. 11 Rebeka Jerman, Krvavo, 2014, akril na lesu, 40 x 60cm.  



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

73 
 

                              

                Slika 2. 12. Rebeka Jerman, Črna, 2014, akril na  umetni masi, 30 x 70cm. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

74 
 

Po določenem obdobju ustvarjanja na platnih sem nosilec slik zamenjala z lesom in mavčnimi 

ploščami. Po eksperimentiranju plastenja, odtiskovanju barve sem teksturi in njeni 

tridimenzionalnosti, ki je bila glede na nosilec slike izbočena, dodala dimenzijo vbočenosti 

oz. izpraskanosti. Les in mavčne plošče so mi s svojo debelino ploskve služile kot polja prask 

in zarez. Pri delu Krvavo (2014) mi je za dodaten želeni učinek služila še spodnja obarvanost, 

»kožen odtenek« bukovega lesa. Nanosu akrilnih barv je sledila faza določitve položaja in 

intenzitete potez oz. prask. Pri slikanju sem se vrnila k akrilnim barvam zaradi njihove gostote 

in mat učinka. Fluidnost emajla in impulzivnosti drippingov je zamenjal bolj racionalni 

pristop in daljši postopek dela. V svojih slikah informela variiram smer, položaj, velikost in 

gostoto mojih gest. Tako kot pri slikah »action paintinga« zopet upoštevam karakterisitke 

nosilca in materialov za doseg želene končne podobe dela. Le ta se včasih porodi že pred 

začetkom dela, največkrat pa se preoblikuje ob uvidu sproti dobljenih učinkov med samim 

ustvarjalnim aktom. Zareze potez na sliki Kravo ob rdečih in bordo odtenkih žarijo iz spodnje 

plasti nosilca. Asociacija, ki je spodbudila nastanek dela, - človeška koža in mišično tkivo - je 

v delu Krvavo predstavljena »od znotraj navzven«, obratno od nam vidnega pri človeškem 

telesu. Kljub temu pa je sporočilnost dela jasna in močna. Pri delu Črna (2014) sem prav tako 

izkoristila spodnjo belino nosilca ter z izpraskanji raziskovala možnosti dinamičnih posegov v 

nanešeno plast akrila. Dialog pasivnih vertikalnih posegov in dinamične proste linije ustvarja 

končno razgibano celoto. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

75 
 

                                                                 

Slika 2. 13 Rebeka Jerman,                                                                                           Slika 2. 14 Rebeka Jerman, 

Sled, 2014 akril na papirju, 50 x 70cm.                                                  Razpoka, 2014, akril na lesu, 20 x 140cm. 

 

V zadnjem obdobju je pri mojem slikanju opazen bolj minimalistični pristop. Izziv mi 

predstavlja vprašanje, kako na praznem platnu ali barvni površini z določitvijo položaja in 

smeri geste v enem (in po možnosti edinem) zamahu ustvariti končno delo. Poizkusa 

omenjenega problema sta deli Sled (2014) in Razpoka (2014). Zasnovan začetek je tako hkrati 

tudi uspešno realiziran konec dela. Mogoče je moja trenutna gesta ponovno srečala svojo prvo 

prvinsko verzijo ali pa gre za obstoj iste poteze v zrelejši obliki. Če bo to tudi njen vrh in 

konec ter bo kot vizualna manifestacija izginila iz mojih slik, ne morem vedeti. Vsekakor pa 

je v mojem ustvarjalnem procesu pustila svoj pečat in pomembno sled. 
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3. PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 

 

V pedagoško raziskovalnem delu sem želela mladim, vpetim v kaos hitrega ritma, 

potrošniškega, z vizualnimi podobami ter informacijami prenasičenega sveta, ponuditi uro 

slikanja, kjer bi svoja stanja in vso notranje dogajanje, ki ga občutijo lahko prenesli na papir. 

Brez racionalizacije, strahu, obremenjenosti. Zgolj čisti prenos kot eksperiment z barvami, 

materiali in gesto. Menim, da ima mladina izrazno moč , ki se je večkrat niti povsem ne 

zaveda in kot pedagoginja, si želim, da okusijo drugačen, »ne šolski« način slikanja izven 

omejenega formata lista, mize ter prostora učilnice. Prav zaradi tega razloga, sem učno uro 

akcijskega slikanja realizirala zunaj in podala dijakom možnost ustvarjanja na večje formate. 

Moj cilj (poleg pedagoško učnih) je bil spremeniti stereotipe o slikarstvu abstraktnega 

ekspresionizma ter raziskati v kolikšni meri se bodo dijaki sposobni produktivno prepustiti 

notranjim vzgibom in spontanosti fizične geste.  

3.1 Učna priprava 

Datum: 19.5.2014 Šolsko leto:2013/14 

Šola:  Srednja zdravstvena šola 

avtor:  Rebeka Jerman 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega področja: 

2 uri 

Letnik: 1. E 

Oblikovalno področje: Slikanje 

Likovna naloga: gestualno slikanje z uporabo komplementarnih kontrastov 

Likovna tehnika: akril, emajl 

 

Likovni materiali in karton 80 x 100, akril, emajl, čopiči, palčke, lončki za barvo in 
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pripomočki: vodo, lepilo za les, zdrob, sladkor, sol 

Likovni motiv: Kaos 

Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: frontalna in individualna  

Učni mediji in 

pripomočki: 

PPT 

Medpredmetne povezave: psihologija, glasbena vzgoja, fotografija, umetnostna 

zgodovina, zgodovina 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij 

Vrsta učne ure: Kombinirana 

Literatura: 

 

Butina, M. (2000).  Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

  

Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora. 

 

Šušteršič, N., Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I., Zornik K. (2004). 

Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v 

vzgojnoizobraževalnem programu umetniška gimnazija- likovna 

smer . Ljubljana: Debora. 

Tomšič - Čerkez B., Komelj  M. (2010). Likovni pogledi: 

učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Lynton, N. (1994). Zgodba moderne umetnosti. Pregled likovne 

umetnosti 20.stoletja. Ljublana: Cankarjeva založba. 

Lucie-Smith, E. (1978). Umjetnost danas: od apstraktnog 

ekspresionizma do hiperrealizma. Zagreb: Mladost. 

Cilji / učenci:   Učenci:  

- spoznajo in prepoznajo umetnostne stvaritve nacionalne in  
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mednarodne likovne kulturne dediščine 

-razumejo pojem gestualno slikarstvo in v okviru le tega 

akcijsko slikarstvo, 

-razvijajo spoštljiv ter pozitiven odnos do umetniških del 

abstraktnega ekspresionizma ter informela, 

-ponovijo pojem kontrast, 

 -opredelijo pojem komplementaren kontrast, 

-spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na 

ploskvi, 

- naslikajo abstraktno delo z uporabo komplementarnih 

kontrastov in eksperimentiranja z različnimi materiali v 

akcijskem načinu slikanja, 

-razvijajo izrazne možnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem 

negujejo individualni likovni izraz, 

-razvijajo občutljivost za barvne kontraste ter zmožnost 

prelivanja barv, 

-razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja lastnih del. 
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Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, pripomočki 

 

 Uvodni del  

Učence pozdravim in se 

predstavim. Obrazloži jim, da 

bo pri uri pogovor tekel o 

gestualnem slikarstvu.  

Nagovorim jih, naj si na 

diapozitivu ogledajo slikovna 

primera umetniških del:- 

- primer št. 1. 

 Jože Tominc; 

 Družina dr. Frusića,  

- primer št. 2  

Jackson  

Pollock;  Number 5.  

 

Nagovorim jih, naj poiščejo 

razlike in podobnosti med 

slikama. Njihove ideje in 

odgovore sproti napišem na 

tablo. 

 

Se posedejo in 

umirijo. 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovno 

gradivo. 

 

 

Sledijo 

vprašanjem, 

poskušajo 

odgovoriti na 

zastavljena 

vprašanja.  

Frontalno,  

razlaga, 

pogovor. 

 

Jože Tominc: Družina dr. Frušića

Jackson Pollock: Number 5.

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  
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Razložim:  

V preteklosti je umetnost in v 

okviru nje slikarstvo moralo 

izpolnjevati določene funkcije. 

Te so bile: nazoren prikaz 

predmetnosti oz. 

reprezentativnost/prepoznavnost 

ljudi in dogodkov (mitoloških 

bitij, legend, zgodovinskih 

junakov, mecenov, vladarjev, 

…), poučevanje (povezano z 

reprezentativno funkcijo in z 

dejstvom, da ljudje niso znali 

brati), ugajanje (slike, freske, 

kipi so služili kot okrasi hiš, 

vrtov, palač…). Razlogi 

izpolnjevanja določenih funkcij 

umetnosti v preteklosti: ljudje 

niso znali brati, slike so bile 

okno v svet, vladarji so morali 

biti prepoznavni in oboževani in 

da so umetniki preživeli, so 

morale slike mecenom in 

kupcev ugajati ( izražati 

določene mitološke, alegorične 

vsebine inp.…). 

Vse naštete funkcije umetnosti 

se z napredkom znanosti 

(fotografije in filma) v 19. 

stoletju in večji pismenosti ljudi 

umaknejo na stranski tir 

(dejstvo je, da slika nikoli ne bo 

 

Poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

 pogovor. 
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mogla biti tako realen prikaz 

predmetnosti kot fotografija). 

Umetniki so lahko postali bolj 

kritični in svobodni v izražanju 

in niso bili več zgolj izdelovalci 

del za splošno javnost in svoje 

naročnike. 

Pogled na ustvarjanje in vlogo 

umetnosti se je spremenil. 

Umetnik se je lahko posvetil 

bolj lastnemu doživljanju sveta, 

dogodkov in predmetov. 

Doživljal jih je na svoj način in 

jih sedaj lahko tudi na podlagi 

le tega upodobil in interpretiral. 

Rodila se je abstrakcija.  

Opuščalo se je nebistveno, 

pomembno je postalo vprašanje, 

kaj je likovno zanimivo (dialog 

abstraktnih oblik, form in barv). 

Sledi diapozitiv z naslednjimi 

slikovnimi primeri: 

1. Leonardo da Vinci: 

Dama s hermelinom 

2. Ernst Ludwig Kirchner : 

Erna s cigareto  

3.  Willem de Kooning : 

Ženska 2. 

4. Jackson Pollock : 

Number 5. 

Učence s vprašanji kot so;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovne 

primere, 

poskušajo 

odgovoriti na 

vprašanja. 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

 pogovor. 
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» V katerem od prikazanih del 

je izpolnjena funkcija 

prepoznavnosti določene osebe 

in njenega položaja v družbi?,  

V katerem delu  funkcija 

poučevanja?, V katerem 

funkcija estetike, lepega?«, 

privedem do ključnega 

vprašanja: 

»V katerih od prikazanih del  

umetnik izraža svoj odnos do 

naslikanega?« 

Po odgovorih učencev 

nadaljujem z vprašanji: 

»Kakšen je način slikanja na 

slikovnih primerih?, Je 

realističen…?, Na kateri sliki se 

vam zdi način slikanja in sam 

proces dela umetnika bolj 

razumski, načrtovan, natančen? 

Kateri bolj svoboden, spontan?, 

Ali opazite razlike v 

slikarskemu izrazu in potezi?, 

Kakšna je poteza, gesta npr. pri 

delu da Vincija in kakšna pri 

sliki Kooninga?« 

Napovem, da bomo danes 

spoznali gestualno slikarstvo, 

bolj podrobno pojma abstraktni 

ekspresionizem ter akcijsko 

slikarstvo.  

Ob slikovnih primerih razložim 

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja. 

Podajo svoja 

mnenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naredijo 

primerjavo. 

 

Poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci: 

Dama s hermelinom  

 

 

Willem de Kooning: Ženska 2.  
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pojem gesta in njeno 

osvobajanje skozi nekatera 

umetnostno zgodovinska 

obdobja: 

- primitivna umetnost 

- romantika 

- impresionizem 

- postimpresionizem 

 

Razložim: Gesta je poteza 

slikarja, sled umetnika. Že od 

romantike dalje so določeni 

umetniki »kršili« pravila 

umetniških akademij glede 

umetniškega ustvarjanja (za 

pravilnega je veljal klasičen, 

reprezentativen, racionalen 

način slikarskega postopka). Z 

njimi se je začel bolj svoboden 

način slikanja in posledično tudi 

osvoboditev poteze čopiča. To 

vidimo na slikah Turnerja, Van 

Gogha Sedaj se vrnimo na 

prejšnje slikovne primere (dela  

da Vincija, Kirchnerja, 

Kooninga in Pollocka). Kot sem 

omenila, so zaradi napredka 

tehnologije in opustitve 

klasičnih pravil umetniki 

namesto predstavljanja 

predmetov lahko začeli lahko 

začeli izražati svoj odnos do 

njih in bili v slikanju bolj 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovne 

primere. 

 

 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovne 

primere. 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

 pogovor. 

 

Diapozitivi s slikovni primeri : 

- C. D. Friedrich:  

Menih na morski obali 

- William Turner: Nevihta 

- Claude Monet: Lokvanji 

- V. Van Gogh: 

 Zvezdna noč 
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svobodni glede izbire oblik, 

barv in tudi svoje poteze. 

Predstavim  slikovne primere: 

- Leonardo da Vinci: 

Dama s hermelinom 

- Ernst Ludwig Kirchner: 

Erna s cigareto 

- Willem de 

Kooning:Ženska 2. 

-  Jackson Pollock: 

Number 5 

 

Razložim pojma abstrakcija ter 

ekspresionizem. 

Abstrakcija je torej 

poenostavljanje konkretno 

vidno-zaznavnega  (predmetov 

iz našega okolja, realne 

okolice…), prej stvarne 

podrobnosti postanejo dvoumne 

ali nedoločene ali. Abstrakcija 

od gledalca zahteva sposobnost 

predstavljanja na podlagi 

njegovih izkušenj. Če se 

spomnite, smo že prej pri 

slikarju Kirchnerju omenili 

ekspresivno potezo. 

Ekspresija pomeni izraz, 

izražanje. Ekspresionizem je 

ena od avantgardnih smeri v 

umetnosti. Umetniki so z 

močnimi potezami, močnimi 

 

Sledijo razlagi. 

 

Opazujejo 

slikovne 

primere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

Leonardo da Vinci:

Dama s hermelinom

Ernst Ludwig Kirchner: 

Erna s cigareto

Willem de Kooning: Ženska 2.

Juan Miro: Ženska pred soncem  

 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

 pogovor. 
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barvami in popačenimi obrisi na 

delih izrazili svoje izkušnje, 

zamisli, občutja. Motivov (npr. 

kopalcev ob jezeru, 

Kristusovega življenja) 

ekspresionist ne opisuje 

(reprezentira), ampak s svojo 

potezo pokaže svoj odnos do 

njega. Ekspresionisti so želeli 

»zbuditi« gledalca in doseči 

njegov odziv ob gledanju 

umetniškega dela. 

Abstrakcijo in ekspresijo 

najdemo v slikarstvu 

abstraktnega ekspresionizma. 

Prikažem slikovne primere del 

abstraktnih ekspresionistov in 

informela. Obrazložim pojem 

abstraktni ekspresionizem. 

Abstraktni ekspresionizem  se 

razvije v Ameriki, v povojnem 

času. V ZDA v 30ih in 40ih 

letih prejšnjega stoletja 

pribežijo mnogi umetniki (Dali, 

Chagall, Ernst, Leger, 

Mondrian) . V Evropi imamo 

dolgo tradicijo klasične 

umetnosti in pravil, v Ameriki 

so umetniki lahko bili bolj 

neobremenjeni glede pravil 

kompozicije, funkcij umetnosti 

inp. K temu so prispevale tudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna, 
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tamkajšnje velike zbirke 

moderne umetnosti . Umetniki 

abstraktnega ekspresionizma so 

živeli v New Yorku pogosto so 

se srečevali in izmenjevali ideje 

s tamkajšnjimi pisatelji, kritiki. 

Njihovo glavno zanimanje je 

bilo človekova notranjost in 

nezavedno. V 19. stoletju je bil 

opazen razvoj psihologije. Zlati 

preko psihološke zaznave so 

analizirali čuten in čustven 

učinek različnih barv in struktur 

na naše gledanje. Psihologa 

Freud in Jung pa sta raziskovala 

nezavedno (vse kar ni zavest, 

zavedno) človeka. Abstraktne 

ekspresioniste sta njuni teoriji 

zelo zanimali. 

Značilnosti abstraktnega 

ekspresionizma so torej: 

- -poudarek na 

raziskovanju 

nezavednega 

- -motiv ni prikazan 

realistično 

- vse prej naštete funkcije 

slikarstva niso 

pomembne, pomemben 

je zgolj čisti pristni izraz 

umetnikovega 

notranjega doživljanja. 

Preostale značilnosti glede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo razlagi. 
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formata in likovnih materialov 

bomo spoznali malo kasneje. 

V vojni je človek izgubil stik s 

sabo, ki ga mora po njihovem 

mnenju spet najti.  

V istem obdobju kot abstraktni 

ekspresionizem v Ameriki se v 

Evropi razvije informel. Dela so 

bolj temačna (v Evropi so se 

zgodile največje strahote vojne). 

Umetniki tako ustvarjajo bolj 

temačna dela, formati niso tako 

veliki kot pri ameriških 

slikarjih. V svojih delih so 

preizkušali učnike tekstur in v 

svoje dela vključevali različne 

materiale od peska, kristalov, 

mavca inp. Bolj podrobno si 

bomo ogledali primer enega od 

načinov slikanja abstraktnega 

ekspresionizma –akcijsko 

slikanje. 

Prikažem video slikarskega 

ustvarjanja Jacksona Pollocka. 

Pogovorimo se o njegovem 

načinu dela. 

Nadaljujem z vprašanji:»Kam si 

je slikar postavil slikarsko 

platno?, Na kakšen način 

nanaša barvo?, S čim nanaša 

barvo?, Kakšen je format slike?, 

Kolikšen del formata zavzema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo videu. 

Odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

 pogovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

88 
 

slika?, Kaj opazite glede 

psihičnega stanja slikarja ob 

delu?, Se slikanja loti razumsko 

ali bolj impulzivno?« 

Skupaj strnemo ključne 

ugotovitve in značilnosti 

Pollockevega slikanja 

(impulzivni akt, slikanje »all 

over«, platno na tleh, veliki 

formati slik,nanašanje, 

polivanje barve z obrnjenim 

koncem čopiča, uporaba emajl 

barve, peska, različnih 

materialov). Skupaj definiramo 

pojem akcijsko slikanje. 

Prikažem tudi slikovne primere 

Pollockovih »drippingov«.  

 

Akcijsko slikanje se rodi v New 

Yorku.  

Že sam izraz pove, da je pri tej 

vrsti slikanja pomemben, proces 

ustvarjanja oz. akcija umetnika. 

 Slikar slika hitro, na velike 

formate in na neklasičen način. 

Platno je postavljeno na tla (da 

lažje hodi okoli in po njem-

umetnik je del slike), za 

nanašanje barve uporablja 

narobe obrnjen čopič, palčke, 

roko, barve zliva na platno. V 

sliki se pokaže njegovo gibanje, 

Sodelujejo v 

diskusiji. 

 

 

 

Sledijo razlagi. 
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zamahi barve, zelo razgibana 

poteza. Slikar izraža svoja 

notranja stanja in občutke in 

opazuje barvno pretakanje, 

plastenje,vendar med samim 

delom ne razmišlja preveč. 

Slika brez predhodne skice in 

načrtov. Kompozicijska pravila 

ter pravilne predmetne, 

geometrijske oblike niso 

pomembne. Pomembno vlogo 

pa ima barva, njena izrazna moč 

in slikarjeva sled - poteza. 

Umetniki so uporabljali tehnike 

in materiale, ki so jim 

omogočali naključnost, hitrost 

in impulzivno sled nanosa (laki 

za les…). Proces dela je zaradi 

svoje impulzivnosti, velikosti 

formatov in načina nanosa barv 

vsekakor zanimiv za gledalca. 

Večkrat se je tudi snemal.                                                                                                                                      

Ob končanem delu gledalec s 

svojim pogledom potuje po sliki 

in si lahko predstavlja 

umetnikov ustvarjalni proces 

dela (vidi zavoje linij barve, 

smer nanosa…). Slikali so čez 

celoten format , temu pravimo 

»all over« način. 

Nato učence preusmerim k 

pojmu kontrast. Skupaj z njimi 

definiramo pojem kontrast ter 

 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skušajo se 

spomniti 

definicije 
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obnovimo vrste kontrastov. 

Osredotočim se predvsem na 

komplementarne pare 

kontrastov. Vprašam jih: 

»Katere pare komplementarnih 

kontrastov poznate?« 

kontrasta ter 

vrste kontrastov, 

ki so jih že 

spoznali. 

Naštejejo 

komplementarne 

pare kontrastov.  

Napoved likovne naloge 

Učencem napovem likovno 

nalogo: akcijsko slikanje z 

uporabo parov komplementarnih 

kontrastov. 

Razložim jim, da bodo slikali 

zunaj na velikih formatih. Barvo 

bodo nanašali direktno iz lončka 

ali pa s pomočjo konic čopiča, 

palčk in dlani. Pomembno je 

opazovanje prelivanja barve ter 

njene poti. Barva ne sme biti 

preredka ali pregosta. Na voljo 

imajo akrile ter tudi emajl barve. 

Eksperimentirajo lahko tudi z 

dodajanjem drugih materialov; 

lepila, peska, reliefov. Zapolnjen 

mora biti celoten format oz. 

upoštevana značilnost »all over« 

načina slikanja. Format lahko 

obračajo, barvo pihajo, kapljajo, 

jo pretakajo po njem, tudi 

plastijo. Potrudijo se dobiti 

zanimive učinke barvnih 

 

 

 

Poslušajo 

navodila. 
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pretakanj in plastenj. Če bodo 

barve plastili morajo počakati, da 

se prva plast malo posuši in nato 

dodajo drugo. 

Napovem kriterije vrednotenja 

(inovativnost, upoštevanje načina 

akcijskega slikanja in uporaba 

komplementarnih kontrastov, 

eksperimentiranje z različnimi 

materiali, zapolnjenost celotnega 

formata slike). 

Učence vprašam, če imajo kakšna 

vprašanja, dvome. Skupaj z listi 

in materialom odidemo ven na 

travnik ob šoli. 

Sledi demonstracija, kjer jim 

pokažem kako barvna gostost 

vpliva na končni rezultat ter 

pomembnost gestualnega akta. 

Nagovorim jih, naj si pripravijo 

barve in pričnejo s slikanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljajo 

vprašanja. 

 

 

Opazujejo. 

 

Pripravijo 

barve in 

začnejo s 

slikanjem. 

Frontalna, 

opazovanje, 

pogovor. 

 

 

 

 

 

Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbujam in 

jim pomagam pri reševanju 

likovnih problemov.  

 

Slikajo. 

 

Individualno 

Sklepni del 
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Petnajst minut pred koncem 

učencem napovem, da se bliža 

konec dela. 

Skupaj z učenci obnovim merila 

vrednotenja:  

- akcijski način slikanja, 

- uporaba 

komplementarnih 

kontrastov, 

- zapolnjenost formata, 

- inovativnost, 

eksperimentiranje z 

barvnimi plastmi, 

prelivanjem, uporaba 

različnih materialov. 

 

 

 

Razstavimo 

nastala dela. 

Z učenci si 

ogledamo 

nastala dela, 

obnovim 

kriterije in  

ovrednotimo  

uspešnost 

izdelkov. 

Frontalna, 

pogovor. 

 

 

 

 

Izdelke fotografiram. 

Učence vprašam po njihovem 

mnenju glede moje učne ure 

(zanimivost, jasnost, 

strukturiranost) in njihovo 

doživljanje ob slikanju na 

prostem v akcijskem načinu. 

Povedo svoje 

mnenje o moji 

izvedbi učne 

ure in svojo  

izkušnjo o 

akcijskem 

slikanju. 

 

Pospravijo 

dela, odidemo 

v učilnico. 

 

Individualno. 
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3.2 Analiza izdelkov dijakov 

 

 

 

     
Slike 3. 1, 3.2, in 3. 3  

Dijaki Srednje zdravstvene šole Ljubljana med ustvarjalnim procesom. 
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Izdelek 1. 

 

 
Slika 3.4 .  

Dijakinja 1. E Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,  

Izdelek št. 1, 2014, akril na papirju, 50 x 70 cm 

Realizacija ciljev likovne naloge 

Dijakinja je razumela likovni pojem in ga dokaj uspešno upoštevala pri reševanju likovnega 

problema (vidimo uporabo komplementarnih parov kontrastov rumena - vijolična in oranžna – 

modra). Cilj pravilne opredelitve pojma komplementarni kontrast je bil uspešno dosežen. Pri 

postopku izvedbe likovne tehnike (nanašanju barv) je upoštevala značilnosti akcijskega 

načina slikanja ter izrazne možnosti materiala (opazimo prekrivanje in prelivanje –

posluževanje »drippinga«).  
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Cilja spoznavanja različnih načinov izražanja na ploskvi, razvijanje občutljivosti za barvne 

kontraste ter zmožnost prelivanja barv sta bila prav tako dokaj uspešno dosežena. 

Razumevanje in doživljanje likovnega motiva (kaosa) je bilo ustrezno.  

Pri pričetku dela dijakinja z izborom barv in materialov ni imela težav. Samostojno je pričela 

z likovnim ustvarjanjem. Kompozicija je nevezana in dinamična (pogojena s slikarskim 

pristopom in razumevanjem motiva likovne naloge). V povezavi z barvo so dokaj uspešno 

rešene tudi likovne spremenljivke velikost, položaj ter smer. Upoštevanje »all over« načina 

slikanja je delno upoštevan. Pojavi se le v določenih delih izdelka. Dijakinja je imela problem 

z zapolnitvijo formata in popolno sproščenostjo pri gestualnem aktu. Posledično je osrednje 

dogajanje slike skoncentrirano v okviru mej formata. Kompozicija je nevezana. Svoj 

individualni izraz in izvirnost je pokazala v kombiniranju geste, ki je ponekod posledica 

potega dlani, drugič čopiča ali pa kapljanja. Senzibilnost za različne izrazne možnosti 

materiala (akrila) je prav tako dosegla. To lahko vidimo pri njeni manipulaciji različnih 

intenzitet in reliefnosti nanosa barv. Manj iniciative je pokazala v izboru materiala. Slikala je 

le z akrilnimi barvami kljub možnosti uporabe emajla, peska, soli ipd. Sposobnosti evalvacije 

lastnih izdelkov s strani dijakov zaradi časovne omejitve nisem uspela realizirati. 

Motiviranost za likovno nalogo 

Med uvodno motivacijo in v osrednjem delu učne ure je dijakinja sodelovala, pokazala je 

zanimanje in motiviranost za delo. Po izboru materiala in barv je takoj pričela s slikanjem. 

Glede na opisana dejstva, lahko razberemo, da si je bila sposobna organizirati svoje delo ter je 

razumela bistvo naloge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Rebeka Jerman 

96 
 

 

Izdelek 2. 

 

 Slika 3.5. Dijak 1. E Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, Izdelek št. 2, 2014, akril na papirju, 50 x 70 cm 

 

Realizacija ciljev likovne naloge: 

Dijak je razumel likovni pojem in ga uspešno upošteval pri reševanju likovnega problema 

(vidimo uporabo komplementarnih parov kontrastov rumena-vijolična in oranžna – modra). 

Cilj pravilne opredelitve pojma komplementarni kontrast je bil uspešno dosežen. Pri postopku 

izvedbe likovne tehnike (nanašanju barv) je upošteval značilnosti akcijskega načina slikanja 

ter izrazne možnosti materiala. Za razliko od izdelka št. 1. je pri tem delu izrazito prelivanje 

barv in slika resnično deluje kot »dripping«. Manipuliranje z gostoto barv ter cilji, 

spoznavanje različnih načinov izražanja na ploskvi, razvijanje občutljivosti za barvne 

kontraste, zmožnost prelivanja barv, so bili zelo uspešno doseženi ter realizirani. 

Razumevanje in doživljanje likovnega motiva je bilo ustrezno. Dijak z izborom barv in 

materialov ni imel težav. Samostojno je pričel z likovnim ustvarjanjem .  
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Kompozicija je nevezana in dinamična, kar je seveda pogojeno s slikarskim pristopom in 

razumevanjem motiva likovne naloge. V primeru tega dijaka ima izdelek poleg barvnega, še 

izrazit gestualni, impulzivni naboj.  

Le ta se nam najbolj nazorno kaže v zanimivo in izvirno individualno interpretirani likovni 

spremenljivki - smeri. Smer vijolične zaplate barve vodi pogled gledalca iz spodnje leve 

navzgor proti desni, kar posledično deluje v zaznavanju opazovalca kot smer rasti. Omenjeno 

smer podpira še modra barva, ki celotno sliko poveže v celoto s svojim pojavljanjem na vseh 

delih formata. V povezavi z barvo sta rahlo problematični likovni spremenljivki velikost in 

položaj. V zaplato vijolične barve iz zgornje strani prodira velika oranžna plast, ki bi lahko 

delovala zelo agresivno in prevladujoče, vendar je učenec njen učinek omilil s plastenjem 

drugih barvnih nanosov zelene in modre barve. »All over« način slikanja je delno dosežen. 

Svoj individualni izraz in izvirnost je pokazal predvsem v plastenju, prelivanju ter 

kombiniranju barvnih nanosov. Senzibilnost za različne izrazne možnosti materiala je uspešno 

dosegel predvsem v pogledu fluidnosti materiala. Manj iniciative je podobno kot prejšnji 

učenec pokazal v izboru materiala. Slikal je le z akrilnimi barvami kljub možnosti uporabe 

drugih, že prej omenjenih materialov. 

Motiviranost za likovno nalogo 

Dijak med uvodno motivacijo in v osrednjem delu učne ure ni posebej izrazito sodeloval, pri 

praktičnem delu pa je pokazal zanimanje in motiviranost. Po izboru materiala in barv je takoj 

pričel s slikanjem. Glede na opisana dejstva lahko razberemo, da si je bil sposoben 

organizirati delo ter je razumel bistvo naloge. Kot eden izmed redkih si je po prvem plastenju 

barve vzel čas in premišljeno izbiral nadalje odtenke in postopek dela. V njegovem 

ustvarjalnem procesu vidim dobro kombiniranje impulzivnega akta z racionalnim pristopom. 
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Izdelek 3. 

 
Slika 3. 6 

Dijakinja 1. E Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,  

Izdelek št. 3, 2014, akril na papirju, 50 x 70 cm 

 

Realizacija ciljev likovne naloge: 

Dijakinja je razumela likovni pojem in ga dokaj uspešno upoštevala pri reševanju likovnega 

problema (vidimo uporabo komplementarnih parov kontrastov rumena-vijolična in rdeča– 

zelenkasta). Cilj pravilne opredelitve pojma komplementaren kontrast je bil torej uspešno 

dosežen. Za razliko od izdelka 1. in 2. je pri tem delu izrazit drugačen nanos barve. Dijakinja 

je barve nanašala z dlanjo in s pomočjo lopatice. Ob uporabi le te je sprevidela dodatne 

učinke, ki jih lahko doseže. V zadnji fazi dela se je tako pojavilo praskanje in manipuliranje 

reliefnosti nanosov. Cilja spoznavanja različnih načinov izražanja na ploskvi ter razvijanje 

občutljivosti za barvne kontraste sta bila uspešno realizirana. Prelivanje barv in »dripping« je 

dijakinja nadomestila s pastoznimi nanosi, plastenjem ter praskanjem. Razumevanje in 

doživljanje likovnega motiva je bilo ustrezno. Z izborom barv in materialov ni imela težav.  

Na začetku je bila v dilemi, s katero barvo in kakšnim načinom nanosa naj začne slikati, ki pa 

jo je pozneje uspešno razrešil. Kompozicija je nevezana in dinamična. Drzne poteze zaradi 

uporabe lopatice delujejo bolj hladno in premišljeno.  
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Likovne spremenljivke velikosti, položaj in smer so v delu v dinamičnem dialogu. Zanimivo 

je poudarjena in večinsko prisotna uporaba rumene barve, ki na ozadju modrih odtenkov še 

dodatno vizualno izstopi in zažari. Smer je izvirno interpretirana in nakazana s praskami. 

Praske, ki prevzamejo vlogo linij, nam v delu podajo dinamično dogajanje. »All over« način 

slikanja je od vseh do sedaj interpretiranih izdelkov najbolj uspešno dosežen. Svoj 

individualni izraz in izvirnost je dijakinja pokazala predvsem v plastenju, kombiniranju 

barvnih nanosov in manipuliranju z reliefnostjo nanosa materije. Senzibilnost za različne 

izrazne možnosti materiala  je uspešno dosegla predvsem v manipuliranju z reliefnostjo 

nanosa materije. Manj iniciative in domiselnosti je podobno kot pri prejšnjih izdelkih v izboru 

materiala. Slikala je le z akrilnimi barvami in tudi pri likovnih orodjih se je posluževala le 

lopatice.  

Motiviranost za likovno nalogo: 

Med uvodno motivacijo in v osrednjem delu učne ure ni sodelovala, pri praktičnem delu pa je 

pokazala zanimanje in motiviranost. Po izboru materiala in barv je potrebovala nekaj časa, da 

je pričela s slikanjem. Glede na opisana dejstva, lahko razberemo, da si je (kljub začetni fazi 

dileme) dijakinja bila sposobna organizirati delo ter je razumela bistvo naloge. Problem je 

imela z določitvijo konca slikanja. Plastenje in nanosi barve so se začeli stapljati v enotno 

barvno površino, kar bi delu ob končen izidu posledično odvzelo živost barv in jasnost 

elementov slike. 

 

3.3  Samoevalvacija poteka in realizacije učne ure 

Dijaki so z menoj pri učni uri dobro sodelovali, nekateri predsodki glede del abstraktnega 

ekspresionizma so bili po teoretični razlagi podrti. Zelo hitro in uspešno so razumeli in v 

aktivnem sodelovanju z menoj spoznavali obravnavano učno snov. V lastnem praktičnem 

ustvarjalnem izražanju so na lastni koži okusili značilnosti slikanja abstraktnega 

ekspresionizma. Razveselili so se predvsem slikanja zunaj, sam proces so označili kot 

zabaven in sproščen in bi ga pri likovnem pouku ponovili še večkrat. 

Zanimivo mi je bilo, kako so sami ob ustvarjanju prišli do nekaterih ključnih dilem 

»akcijskega slikarstva«, spraševali so me, kdaj vedo, da so delo dokončali. Težko se jim je 

bilo sprostiti do mere, da bi slikali čez okvire formata papirja, nekaterim je preglavice 

povzročala samosvoja narava »drippinga« in kontroliranje barvnih mešanj. Osebno sem bila 
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zelo zadovoljna, ko so se v impulzivni ustvarjalni akt spustili tudi (na začetku) skeptični in 

zadržani dijaki. Določene sledi na delih je pustilo tudi vreme, predvsem veter, kar je še 

dodatno razgibalo praktični del ustvarjanja. Z nekaj zaključnimi deli sem bila na koncu zelo 

zadovoljna in glede na apatičnost nekaterih dijakov v uvodnem delu prijetno presenečena nad 

kvaliteto njihovih končnih del. Teoretično razlago, bi naslednjič skrajšala, saj sem po uvodni 

motivaciji in začetku realiziranega osrednjega teoretičnega dela ure (kljub ogledu videa, 

postavljanjem vprašanj, diskusiji) opazila določeno izgubljanje motivacije za sledenje moji 

razlagi. Moje raziskovalno vprašanje (Kako na najbolj produktiven način posredovati 

teoretično in praktično znanje o gestualnem slikarstvu dijakom?) in z njim povezana hipoteza, 

da je dinamičnost ure s teoretsko razlago pomemben doprinos k uspešnim izdelkom dijakov, 

je bila delno potrjena. Učence je pritegnil video Pollockovega ustvarjanja, dobro odzivnost 

sem dosegla tudi s spoštljivim odgovarjanjem na določene provokacije in začetni odklonilen 

odnos dijakov do abstraktnega načinu slikanja, pomemben element ure so bila tudi moja 

zastavljena vprašanja in sprotna diskusija z dijaki. Brez omenjenega bi bila (zaradi že tako 

predolgega teoretičnega dela učne ure) motivacija in sodelovanje dijakov slabša. Edini cilj iz 

mojih dispozicij diplomskega dela, ki zaradi časovne stiske ni bil realiziran ter analiziran, je 

razvijanje sposobnosti objektivnega vrednotenja lastnih likovnih del s strani dijakov. Enako 

velja za raziskovalno vprašanje z isto dilemo. Hipoteza, da samovrednotenje lastnih del 

dijakom predstavlja problem, tako ni bila potrjena niti ovržena. Posledice slikanja na prostem 

(odhod, pospravljanje materiala zunaj in prihod v učilnico) so terjale svoj čas in realizacija 

omenjenega cilja v dveh šolskih urah je bila plod nerealnega pričakovanja.  

Kljub temu je bil moj cilj, da dijakom omogočim sproščeno slikanje izven »šolskih okvirjev 

in prostora«, dosežen. Priče temu dejstvu, so nastali izdelki sproščenega ustvarjalnega akta in 

osvobojenih gest. V poznavanju samih karakteristikah praktične realizacije se bom izpolnila z 

nadaljnjo prakso. Splošno realizacijo ure ocenjujem kot dobro, učenci so me prijetno 

presenetili in v veliki meri s svojimi izdelki povrnili moj vloženi trud. 
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4. SKLEP 

Ob delu teoretičnega dela diplomske naloge in predelovanju literature sem v veliki meri 

razširila in poglobila svoje dosedanje znanje o gestualnem slikarstvu z mnogih vidikov.  

Gestualno slikarstvo sem analizirala z vidika karakteristik umetnostno zgodovinskih smer, 

širšega ozadja njihovega nastanka in del meni osebno ljubih avtorjev in hkrati na drugi strani 

iz vidika psiholoških spoznanj. Čisto v novo smer se mi je razširil horizont znanja o pojmu 

geste in njene povezave s filogenetskim vidikom posameznikove težnje po samoizražanju. 

Psihološka in likovno teoretična spoznanja o ustvarjalnem aktu in gesti so mi razjasnila 

razumevanje lastnega načina slikanja. Začetki mojega ustvarjanja v obliki težnje po izražanju 

že iz časa mojega zgodnjega otroštva so preko »študijskih« risb in slik srednješolskega 

obdobja prešli v gestualna dela in polje njihove svobode, vprašanj, radosti in teže. Študije, 

ideje in razlage mnogih avtorjev, ki jih povzemam in citiram v diplomskem delu so mi 

obogatile razumevanje tega poteka.  

Praktični del diplomske naloge je tako v recipročni povezavi s teoretičnim. Izbrana dela 

prikazana v diplomskem delu, so večinoma nastala pred mojim poglobljenim študijem 

gestualnega slikarstva. Vprašanja, dileme, opažanja, ki so se mi porajala ob njihovem 

nastanku, so sedaj s teoretično dodatno razširjenim poljem znanja na eni strani dobila 

določene odgovore, na drugi pa so mi odprla nove možnosti spraševanja in raziskovanja. 

Proces mojega ustvarjanja je tako izgubil del svoje razdrobljenosti in kaotičnosti, teoretični 

študij in praktično delo sta mi povezala njegove ključne točke in karakteristike ter mi izostrila 

moj pogled nanj.  

Pedagoško-raziskovalni del s prvimi samostojno realiziranimi šolskimi urami je bil ključni 

praktični »preizkus« mojega poznavanja obravnavane tematike in moje pedagoške 

kompetentnosti. Dijakom sem predala svoje znanje in spodbudo za njihovo delo, oni pa so me 

obogatili za določena nova spoznanja o lastnem funkcioniranju in mi omogočili novo 

praktično izkušnjo. Z našim sodelovanjem (tako z dijaki kot njihovo profesorico) sem 

zadovoljna, nova spoznanja (predvsem) praktične narave mi bodo v pomoč pri mojem 

nadaljnjem pedagoškem delu.  

Diplomsko delo je torej zaključena sinteza teoretičnega pregleda ter lastnega praktičnega in 

pedagoškega dela. Vsak del poseduje novo moč znanja in predstavlja začetek mojega 

nadaljnjega raziskovanja in dela.   
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