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IZVLEČEK 
 

V diplomskem delu sem raziskoval podobe morja in morske obale kot specifičen motiv 

krajinskega slikarstva – krajinarstva,imenovanega marina. Zgodovina motiva se povezuje z 

življenjem ob morju, tihožitjem ob morju, morjeplovstvom in podobnimi dejavnostmi od 

začetka 18. stoletja dalje. Kasneje postane motiv meščanski del bivalnega prostora kot 

romantično grajena slika in potem del modernizma kot raziskovanje svetlobe. Motiv se je 

ohranil v različnih oblikah vse do danes in je povezan z različnimi mediji, kot so film, 

fotografija video art in drugi. Na področju poučevanja je motiv trajno vpet v geografsko 

občutenje prostora in občutenje letnih časov. 

Področje morskega motiva zahteva vživljanje v naravo in adekvatno odzivanje. V likovnih 

delavnicah ob morju se odvijajo bogate vsebine, povezane z različnimi načini slikanja, 

ohranjanjem svetlobe in barve pri sestavljanju različnih najdenih sredstev (kamenčki, 

školjke), pri nabiranju in ohranjanju drugih tako imenovanih umetniških sredstev. 

Raziskovalna vprašanja v nalogi se nanašajo na vživljanje v krajinsko arhitekturo, bivalno 

arhitekturo in pojav svetlobe. Pri slikarskih nalogah se vprašujemo po čistosti barve oziroma 

obarvanih sencah. Svetlobo ohranjamo z redčenjem in različnim zgoščevanjem barve, 

nanosom in dinamiko barve ter z ohranjanjem svetlobe nosilca.  

Pri praktičnem delu v razredu je poudarek na izvedbi učne ure s problemsko zasnovano 

likovno nalogo z likovnim vrednotenjem in analizo posameznih likovnih del.           

KLJUČNE BESEDE 

krajina, motiv morja, marinisti, realizem, romantika, impresionizem, pointilizem, 

modernizem 

 

 

 

 

 



THE MOTIF OF THE SEA – MARINE PAINTING 
 
ABSTRACT 
 

In my diploma paper I was researching sea and coast images as a specific theme of a 

landscape painting called marina. History of this particular theme is connected to life by the 

sea, shipping, still life and others similar links which have started in the 18
th

 century. Later 

on the theme became integrated into a living space as a bourgeois accessory, as a 

romantically designed painting and later it became a part of a modernism in sense of 

exploring the light. The theme was preserved in various forms and it has stayed connected 

till nowadays to different media such as film, photography, video art and others. In the field 

of education the theme is lastingly integrated into a geographical space perception and into 

perception of seasons. 

The field of the marine theme demands understanding and sensing the nature as well as the 

adequate feedback. Art workshops by the sea are rich in presenting various ways of painting, 

as well as in teaching how to preserve the light and colour during painting different found 

items (little stones, shells) and also in gathering and preserving other so called artistic means.  

My research questions refer to landscape architecture, living architecture and phenomenon of 

the light. During our painting tasks we are questioning ourselves about paint’s purity or 

better said about coloured shadows. The light is preserved by diluting and thickening the 

paint, by adding it and also by preserving the light of the item. 

During practical classroom work the emphasis is on carrying out the lesson which contains 

problem designed art task in connection with validation and analyses of individual art works. 

KEY WORDS 

Landscape, sea theme, marinist, realism, romanticism, impressionism, pointillism, 

modernism. 
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1 UVOD 
 

Že kot otrok sem ure in ure sedel na pomolu in gledal morje. Opazoval sem prihode in 

odhode ladij, občudoval čolne in jadrnice v bližnjem mandraču – marini. Želja po 

premagovanju naravnih sil vetra in vode, modrina neba in morja ter neskončno globoko 

obzorje so me vlekli v globlja občutja in razmišljanja. 

Ne da bi se tega zavedal, se mi je tu porodila ljubezen do odprtega prostora, do brezmejnega 

horizonta, ki me je prevzel povsod, kjer sem nanj naletel, ne glede na to, ali je bilo to vrh 

gora ali sredi puščave. Na potovanjih sem dovolil krajini, da me impresionira. Opazoval sem, 

kako krajina vpliva na moje počutje, kako se krajevne posebnosti izražajo v ljudeh in 

njihovem načinu življenja, ustvarjanja, gradnje stavb, petja, glasbe, gibanja … Pogosto nas 

ob pogledu na prostor preplavljajo različni občutki: širine, domačnosti, radosti, miline, 

magičnosti, skrivnosti, divjine, utesnjenosti, otopelosti … 

Zaradi te navezanosti na odprti prostor, še posebej pa na obalno pokrajino, sem začel krajino 

proučevati. Pojavljala so se vprašanja: Kje sem jaz v tem prostoru? Kaj mi pomeni? Kaj 

počne ta prostor v meni? … Skozi očala odraslosti in z uporabo likovne govorice poizkušam 

poiskati občutja tistega dečka, ki je nekoč sedel na skalah koprskega pomola in opazoval 

dogajanje na morju, v pristanišču, na »škveru« … 

Likovno upodabljanje marin in obmorskega sveta je prežeto z obilico oblikovalskih vsebin 

povezanih z iluzijo prostora, zračno perspektivo, mehčanjem barvnih nanosov, iskanjem 

čistosti barve, ohranjanjem svetlobe nosilca …  

Marina je v likovnem smislu prostor, kjer se pojavi želja po neskončnosti odprtega prostora. 

Je stičišče nasprotij, ne samo stik morja in kopnega, temveč tudi prihoda in odhoda, počitka 

in dela, umirjenosti in aktivnosti, začetka in konca. 

Zdaj ko poučujem, želim v učencih spodbuditi kritično razmišljanje o morski krajini 

predvsem z vidika likovnega izražanja. Pri pedagoškem delu predstavlja ta motiv neizčrpen 

vir navdiha za učence vseh starosti, pri zastavljanju likovnih nalog pa za likovnega pedagoga 

svojevrstni izziv. 
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2 LIKOVNI MOTIV MORJA – MARINA 
  

Slikarstvo marin sodi v sklop krajinskega slikarstva. O krajini ali pejsažu govorimo takrat, 

ko je na likovnem delu upodobljen izrez iz narave kot samostojni likovni motiv. V tem 

primeru je najpomembnejša podoba pokrajine. Če upodobitev vsebuje človeške figure ali 

urbane elemente, so ti vedno v podrejeni vlogi. Glede na motiv ločimo več vrst krajin, v 

osnovi pa jo ločimo na urbano in neurbano. K urbani krajini sodijo veduta in panorama mest, 

trgov in ulic. Če je pozornost osredotočena na en sam objekt, pa temu pravimo portret 

arhitekture. Med neurbane krajine štejemo gorske, gozdne ali morske pejsaže, ki jih 

imenujemo tudi marine. Te pogosto vključujejo urbane elemente, kot so deli pristanišč, 

čolnov ali ladij na morju. Marinistično slikarstvo se do pojava impresionizma deli na ladijske 

portrete, slike pomorskih bitk in portrete pomorščakov. 
1
 (Žitko, 2000) Včasih pa so na obali 

upodobljene človeške figure, s katerimi slikarji poudarijo odnos med človekom in morjem. Z 

njimi pridobi slika dramatičnost, pa naj gre za prikaz vsakodnevnih opravil, povezanih z 

morjem, človeške nemoči do naravnih sil, občutka samote ali za preprosto občudovanje 

narave.  

 

 

Slika 1: Ivan K. Aivazovsky, Deveti val, 1850, olje na platnu, 221 x 332 cm 

                                                 
1
 Sam menim, da s stališča likovne motivike portreti pomorščakov ne sodijo med marine in jih zato na tem 

mestu ne bom obravnaval. 
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2.1 Ladijski portret  

  

V zlati dobi jadrnic – konec 19. in začetek 20. stoletja – je portretiranje ladij doživelo 

vrhunec. Slikanje ladijskih portretov je bilo do uveljavitve fotografije izredno pomembno 

tudi s stališča kulturnozgodovinske zapuščine. (Žitko, 2000)   

Ladijski portreti so v tem obdobju in še prej nastajali po naročilu. Naročali so jih ladijski 

kapitani in premožnejši člani posadk, da bi ohranili spomin na svojo jadrnico. Po navadi so 

želeli, da slika prikazuje jadrnico in posadko med premagovanjem naravnih sil vetra, valov, 

viharjev … 

Na plovilu so morali biti prikazani razni drobni detajli, po katerih se je določena ladja ločila 

od ostalih jadrnic istega tipa. Zato je moral marinist poleg slikarskih obvladati tudi razna 

pomorska in navtično-tehnična znanja. Čeprav prevelika umetniška svoboda na tem mestu ni 

bila preveč zaželena, pa vseeno najdemo nekaj primerov, ki izstopajo od obrtniškega 

povprečja.  

 

Slika 2: Giovanni Luzzo, Avstrijski bark »Matilde«, 1857, akvarel, 42,5 x 59 cm 
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2.2 Slike pomorskih bitk 

 

Slikarsko upodabljanje bitk sodi med najstarejše marinistične likovne motive. Bitke so 

upodabljali od antike do baroka, ko je ta likovni motiv v 19. stoletju doživel ponovni razcvet. 

Znano je, da so pomorske bitke upodabljali na grafične liste, ki so kasneje služili kot 

predloge za druga likovna dela. Slike pomorskih bitk so nastale ali kot zahvala za srečno 

vrnitev (votivne slike) ali kot spomin na pomembne zmagovite bitke. Slike s to tematiko je 

večinoma naročalo plemstvo, zato jih po navadi srečamo kot reprezentativna in dekorativna 

likovna dela na raznih dvorih. (Žitko, 2000)  

Slikarji se pomorskih bitk niso nikoli udeležili. Naslikali so jih po pripovedovanju očividcev, 

lahko tudi več let kasneje, zato ti veličastni vtisi bolj kot zgodovinsko resničnost prikazujejo 

romantične spomine naročnikov. Običajno je bitka naslikana »gledališko«, pred visoko 

dvignjenim obzorjem s prepoznavno naročnikovo ladjo v ospredju in sovražnikovo ladjo v 

resnih težavah. 

 

Slika 3: Auguste Etienne Francois Mayer, francoska ladja Redoutable v bitki pri Trafalgarju, 

1836, olje na platnu, 105 x 162 cm 
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2.3 Marinistično slikarstvo  

 

Tako krajine kot marine so lahko idealne ali heroične, romantične, razpoloženjske, 

realistične, impresionistične, ekspresionistične, skratka vedno odvisno od časa, ko so 

nastajale. Na začetku je pri upodabljanju realističnih podob ladij v pristaniščih, viharjih, 

bitkah ipd. mariniste vodila romantična vzburjenost. »Avtorje takih slik je bolj kot slikarska 

aktualnost vznemirila motivika, vsi po vrsti so bili občudovalci morja in ladij ter pogosto 

tudi sami pomorščaki; številne svoj čas znamenite mojstre teh motivov pa je podoba morja in 

njegovih svetlobnih sprememb vznemirila tudi čisto ustvarjalno.« (Komelj, 2000, str. 1) 

Kasneje pa je prevladal impresionistični trenutni svetlobni vtis obrežja, morja in neba. 

Vrhunec svetlobnega učinka je dosegel v pointilizmu, ko so majhne barvne ploskve – barvni 

madeži v kombinaciji toplega in hladnega – povzročile prostorsko gibanje površin. (Butina, 

2003) 

Na začetku 20. stoletja se je v marinističnih motivih začela pojavljati »čista« morska krajina, 

brez urbanih elementov. 

 

 

Slika 4: Aleksej Hanzen, Večerno morje, 1926, olje na platnu, 54,5 x 79 cm 
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Marinistično slikarstvo je pripovedno in hkrati lirično. Marinistična dela ne sodijo v sam vrh 

umetnostne ustvarjalnosti, mnogokrat tudi po krivici, saj so se na marinistično slikarstvo 

pogosto prijele oznake kot: obrtniško povprečno, akademsko rutinsko, slogovno nemoderno 

… Dejstvo pa je, da je kakovost marinističnih del v 19. stoletju v glavnem padla glede na 

zgodnje obdobje. Vzrok je verjetno bil v vedno večjem številu povprečnih ustvarjalcev in 

tudi laikov, ki so se lotili popularne motivike. Marinisti so ustvarjali v umetnostnih slogih 

romantike, akademskega realizma, predimpresionizma, impresionizma in neoimpresionizma 

– pointilizma in ekspresionizma. Pogosto so se v likovnih delih marinistov ta obdobja 

prepletala, odvisno od umetnikovega naravnega sožitja z okoljem. Ne glede na obdobje in 

umetnostni stil pa se ustvarjalčeva ljubezen do morja zrcali v njegovih platnih. Marinistično 

ustvarjanje do konca 19. stoletja lahko razdelimo na realistično in idealistično slikarstvo. 

Večina del pa vsebuje obe komponenti, kar lepo opisujejo naslednje besede: »Doživljanje 

morja, obmorske krajine, barvne in svetlobne polnosti pejsaža in ozračja so marinisti 

interpretirali vsak po svoje, tako da so v svojih večinoma izjemno bogatih likovnih opusih 

zapustili ne le estetska, temveč tudi duševna intimna doživetja.« (Žitko, 2000, str. 10)   

Danes v marinističnih slikah ni več tiste iskrene romantične vzhičenosti po odkrivanju 

neznanega. Človek danes ni več tako odvisen od potovanj po morju. Naravne sile vetra in 

morja so postale predvidljive, kar je zmanjšalo nevarnosti morskih pustolovščin glede na 

prejšnja stoletja. Novi svetovi so že davno odkriti, likovna govorica dodelana. Ostane nam še 

odkrivanje lastne osebnosti v odnosu do tega mogočnega naravnega elementa – morja – 

osebno videnje le-tega in podoživljanje vtisov.  
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2.4 Kratek zgodovinski pregled marinizma 

 

Morje in vodne poti so bile od vsega začetka civilizacij pomembne za življenje ljudi. 

Pomenile so vir preživetja za vse družbene sloje. V pristaniščih se je razvila trgovina, 

ribištvo, tam so se pripravljali na osvajanja novih dežel, na vojskovanja … Zato ne 

preseneča, da so bili že v 17. in 18. stoletju motivi marin med najbolj poveličevanimi 

upodobitvami v holandskem slikarstvu. Nizozemska tudi sicer velja za rojstno deželo 

krajinarstva, še posebej pa marine. Od tod se je slikanje marin razširilo po vsem svetu in je 

vplivalo na slikarstvo drugih narodov. Na začetku je v likovnem smislu morje prostor, kjer se 

dogajajo zgodovinski in biblijski prizori. Marina pa je kot samostojni motiv prevladala, ko je 

v 17. stoletju dosegla svoj klasični višek s slikarskima šolama v Haarlemu pod vodstvom 

Jakoba van Ruisdaela in v Amsterdamu, kjer so delovali: Simon de Vlieger, Henrik Dubbels, 

Willem van de Velde ter Jan van de Cappelle.  Za očeta holandske marine pa velja Hendrick 

Vroom (1563–1640), ki je bil na začetku ladijski portretist in slikar pomorskih bitk. 

 

 

Slika 5: Hendrick Cornelisz Vroom, Prihod Friderika V. v Vlissingen, Volilni palatinat, 

1632, olje na platnu 203 x 409 cm 

 

 

V 18. in 19. stoletju se je znatno povečalo število holandskih marinistov. Vzporedno s tem pa 

sta upadli izvirnost in kakovost likovnih del. Pomembna sta še Johannes Christian Schotel in 

Louis Meyer kot zadnja velika slikarja holandske marine, ki sta ustvarjala na začetku 19. 

stoletja.  
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Slika 6: Jan Van de Cappelle, Pozdrav z ladjevja, 1650, olje na platnu, 64 x 92,5 cm 

 

 

 

Slika 7: Louis Meyer, Plaža ob sončnem zahodu, olje na lesu, 1859, 38 x 56 cm 
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Slika 8: Claude Lorrain, Vkrcanje na Ulysses, 1646, olje na platnu, 150 x 119 cm 

 

Marinistično slikarstvo je v Franciji prvi razcvet doživelo v 17. stoletju z velikim krajinarjem 

Claudom Lorrainom, ki sta mu v 18. stoletju sledila Adrien Manglard in Claude Joseph 

Vernet. 

 

Salvatore Rosa je prvi italijanski marinist, ki je v 17. stoletju z veliko domišljijo in 

dramatičnostjo slikal pristanišča in ladje. Največja italijanska slikarja marin sta beneška 

mojstra vedut Antonio Canal – Canaletto (1697–1768) in Francesco Guardi (1712–1793) v 

18. stoletju. S svojo slikovitostjo in slikarsko obdelavo morske krajine sta postala vzornika 

številnim domačim in tujim slikarjem. Canaletto je znan predvsem  po priljubljenih Beneških 

vedutah, naslikanih s fotografsko natančnostjo. Pri svojem delu je namreč uporabljal camero 

obscuro. Njegove najboljše stranke so bili Angleži, kar je prav gotovo vplivalo na prve 

angleške mariniste, ki so se zgledovali predvsem po holandskih in italijanskih slikarjih. 
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Slika 9: Francesco Guardi, Sv. Krištof, Sv. Mihael in Murano, 1755–1760, olje na platnu, 

60,5 x 91 cm 

 

Angleška marina je pravi razvoj doživela z Richardom Wilsonom in Thomasom 

Gainsboroughom. V obdobju romantike, v prvi polovici 19. stoletja, je v Angliji prišlo do 

največjega razcveta krajinarstva z najpomembnejšima romantičnima slikarjema marin, J. M. 

Williamom Turnerjem (1774–1851) in Johnom Constablom.  

William Turner je bil cenjeni akademik londonske Kraljeve akademije, katere član je postal 

pri komaj sedemindvajsetih letih. Redno je sodeloval na razstavah in sedemnajst let predaval 

slikanje krajin. »Turner je oboževal morje in ga slikal v vseh njegovih razpoloženjih.« 

(Gerlings, 2007, str. 185) Uporabljal je najbolj bleščeče pigmente, kar jih je lahko našel. 

Njegove slike so žarele v barvah in skrivnostni svetlobi, prodirajoči skozi razpršene kapljice 

valov, morske meglice in nevihtne oblake. Turnerjevo slikarstvo povezuje tradicijo in 

sodobnost. Pri doseganju svetlobnih učinkov je bil daleč pred svojimi sodobniki, zaradi česar 

je bil deležen negativnih kritik. Številni akademiki so ga gledali postrani in mu očitali 

pomanjkanje družbene uglajenosti. Vendar je Turner s svojo kljubovalnostjo do slikarjev 

»rjavih omak« ukresal iskro impresionizma, ki se je razplamtela čez približno petdeset let, ko 

se je Monet odločil, da bo sledil Turnerju, čigar dela, ki jih je nekoč videl v Londonu, ni 

mogel pozabiti. (Prav tam) 
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Slika 10: J. M. William Turner, Snežna nevihta, 1842, olje na platnu, 91,4 x 121,9 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za marine se je začelo zanimati prebujajoče se meščanstvo in tako so se s to tematiko 

ukvarjali tudi pomembnimi in priljubljeni slikarji, kot so: Nemec Caspar David Friderich ter 

Francozi Theodor Géricault, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Eugène Boudin in Eduard 

Manet. (Žitko, 2000)  
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Slika 11: Caspar David Friderich, Menih ob morju, 1808–1810, olje na platnu,  

110 x 171,5 cm 

 

Caspar David Friderich (1774–1840) je slikar mističnih morskih pokrajin. Prvih devet let 

svojega ustvarjanja je uporabljal le svinčnik in sepio. S prehodom na oljno slikarstvo se je 

njegova ustvarjalnost razbohotila. S svojo tematiko in osebnim pristopom h krajini je osupnil 

kritike. Zaradi uporabe posvetnih motivov pri prikazovanju verskih vsebin so ga nekateri 

kritiki obtožili svetoskrunstva. Poskusil je slikati portrete in stavbe, vendar se je znova in 

znova vračal h krajini. Pogosto je v simbolični romantični svetlobi upodabljal osamljene 

figure, postavljene pred obsežne brezčasne prostore. Motive je upodabljal ob izbranih urah 

dneva oziroma noči ali pa ob spremembah letnih časov. (Gerlings, 2007)   Njegovo morje je 

pogosto temno, skrivnostno in na trenutke skoraj zlovešče. Na  sliki 11 se figura meniha na 

pol zliva z morjem, katerega hlapi silijo v nebo in tako valovi vnesejo nemir med oblake. Ti 

se počasi umirijo in oko išče mir v modrini neba, ki se prikazuje med meglicami. Gledalec 

najprej pomisli na osamljenost, ki veje iz slike, če pa se vanjo poglobi, lahko zazna tudi 

kljubovanje naravnim silam ali stremljenje k onostranstvu, kar da sliki religiozni pridih. 

Osamljena figura je v Friderichovih delih zelo pogosta. 
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Popolnoma drug pristop je imel Eduard Manet (1832–1883). Navdih je iskal v vsakdanjem 

življenju in tako je občasno naslikal tudi prizore s francoskih plaž, s katerih veje intimnost 

trenutka. Sprva se ni zanimal za impresioniste, potem pa se jim je približal in začel slikati en 

plain air. (Sproccati, 1994) Omislil si je celo plavajoči atelje na barki.  

 

 

Slika 12: Eduard Manet, Na plaži, 1873, olje na platnu, 95,9 x 73 cm 

 

 

V drugi polovici 19. stoletja se je skupina francoskih slikarjev uprla naturalističnemu 

akademskemu in klasicističnemu slikarstvu. Zapustili so ateljeje in odšli v naravo iskat 

trenutne, nenehno spreminjajoče se svetlobne pojave. Nemalokrat so jih našli prav na stičišču 

morja in kopnega. To je bilo umetniško in razvojno zelo pomembno obdobje. V iskanju nove 

estetike so delovali izraziti impresionistični krajinarji: Eugène Boudin, Claude Monet, 

Camile Pissarro in Anglež Alfred Sisley.  
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Slika 13: Eugène Boudin, Na plaži Trouville, 1893, olje na platnu, 61 x 46 cm 

 

Eugène Boudin (1824–1898) »je rad svoje prizore z morskih obal in plaž slikal na prostem, z 

madeži čistih barv in sproščenimi, rahločutnimi potezami čopiča«. (Gerlings, 2007, str. 142) 

Bil je sin mornarja in je slikal svet, ki ga je najbolje poznal: morje, plaže, ladje in 

spremenljivo nebo nad normandijsko obalo. V vse to so bili vkomponirani trenutki iz 

vsakdanjega življenja bogate gospode. Naslikal je na stotine slik v svetlih odtenkih vibrajoče 

svetlobe v različnih vremenskih pogojih. S svojim delom je naznanil prihod impresionizma. 

Bil je prvi učitelj Clauda Moneta, ki ga je usmeril v plenaristično slikarstvo. (Sproccati, 

1994)  
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Slika 14: Claude Monet, Impresija, vzhajajoče sonce, 1872, olje na platnu, 48 x 63 cm 

 

Claude Monet (1840–1926) je kasneje postal osrednji lik impresionizma. Njegova slika 

Impresija, vzhajajoče sonce, ki jo je naslikal za prvo razstavo impresionistov, je trenutek 

čistega in neponovljivega vidnega doživetja, sestavljenega iz svetlobe in barv, ki čudežno 

zažarijo na slikarjevem platnu. Spodbudila je nekega novinarja, da je avtorje razstave 

posmehljivo imenoval »impresionisti«, kar so slikarji sprejeli.  
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Slika 15: Paul Signac, Rdeča boja, 1895, olje na platnu,  65 x 81 cm 

 

Pointilistično smer v krajini in marini sta zastopala Georges Seurat (1859–1891) in Paul 

Signac (1863–1935). Sistematično sta analizirala impresionistične tehnike slikanja in prikaza 

svetlobe, ki so se je impresionisti lotili instinktivno in empirično, z uporabo čistih barv in 

med seboj ločenimi potezami čopiča. Seurat je svoje slikarstvo utemeljil na znanstvenih 

teorijah barv in vidnega zaznavanja iz 19. stoletja. Gradil je predvsem na zakonu o sočasnem 

kontrastu barv in optičnem razklonu svetlobe. Ustvaril je novo slikarsko tehniko, pri kateri je 

z ločenimi potezami čopiča nanašal komplementarne barve drugo ob drugo. (Sproccati, 

1994) Poimenoval jo je »optično slikanje«. Namesto na paleti naj bi se barve zmešale na 

očesni mrežnici gledalca. (Gerlings, 2007, str. 176) S to tako imenovano »divizionistično« 

slikarsko metodo je pointilizem z razčlenjevanjem barve ustvarjal posebne učinke, ki so v 

primeru morskih motivov še posebej poudarili nenehno migotanje svetlobe, kot se to dogaja, 

ko se ta odbija od neštetih valčkov.  
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Slika 16: Filippo de Pisis, Morsko tihožitje, 1929, olje na platnu, 50 x 71 cm 

 

Filippo de Pisis (Luigi Filippo Tibertelli) (1896–1956) je bil eden od najvidnejših italijanskih 

slikarjev 20. stoletja in obenem tudi pesnik. V letih od 1924 do 1927 je ustvarjal morska 

tihožitja, na katerih je opazen Manetov vpliv.  

Slika 16 sledi seriji morskih tihožitij, ki jih je umetnik razstavil v Parizu v letih od 1926 do 

1927 in so bila objavljena v monografiji Waldemarja Georga leta 1928. V tej različici 

Morskega tihožitja je manj »gneče«, ni človeških silhuet ali ladij, svoje mesto na obali ima le 

nekaj školjk, nad katerimi je svinčeno nebo in peneče razburkano morje. Dramatično vzdušje 

se nanaša na osebno vesolje umetnika iz Ferrare, kjer objekti kompozicije, rakci ali 

»božanske« školjke, kakor jih avtor opisuje, postanejo bistveni podatki za razumevanje 

avtorjeve poetike. (MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Roverto, 

2014) 

V umetnosti moderne se zrcalijo novi pogledi na marino in krajino. Nagel tehnološki razvoj 

je spremenil podobo ladij in pristanišč. Romantika se je umaknila industrijski racionalnosti. 

Odmrla sta tradicionalni pomen in vloga marine, kot ju poznamo iz 17., 18. in prve polovice 
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19. stoletja. Pomembnih »čistih« marinistov ni bilo več. Namesto tega pa je bilo vedno več 

slikarjev, ki so občasno delovali kot marinisti. Med njimi najdemo tudi imena velikih 

mojstrov, kot so: Francozi Paul Cézane, Paul Gauguin, Henry Matisse, Anglež Henry Moore, 

Nemec Max Lieberman in drugi. (Žitko, 2000) 

 

2.5 Marinistično slikarstvo na Slovenskem 

 

Tudi Slovenija ima kot pomorska dežela svoje zastopnike v marinističnem slikarstvu, ki pa 

so bili zaradi majhnega števila predstavljeni kot krajinski slikarji. Slovenski marinizem se je 

začel uvajati šele konec 19. stoletja. Zametki se pojavijo kot ozadja pri portretih Jožefa 

Tominca (1790–1866), sicer pa je bilo v Sloveniji ohranjenih le malo kakovostnih 

marinističnih slik tujih avtorjev iz 17. in 18. stoletja. Zaradi navedenega se marinizem v 

Sloveniji ni posebej izpostavljal.  

Navdušenje nad morjem in obmorsko krajino se pokaže pri večjem številu naključnih 

upodobitev slovenskih slikarjev, kot so: Matej Sternen, Ivan Grohar, Ivan Vavpotič in drugi. 

Še posebej pa je morje pritegnilo primorske slikarje, na katere sta obmorska krajina in morje 

kot močna elementa vplivala že od rojstva. To so: Robert Hlavaty, Avgust Černigoj, Milko 

Bambič, Jože Cesar, Lojze Spacal, Avrelij Lukežič, Lojze Spacapan, Bogdan Grom … 

Nekatere slikarje je morje prevzelo med službovanjem v avstrijski vojni mornarici. To so 

bili: častnik Anton Perko (1833–1905), Milan Klemenčič (1875–1957), Herman Vrečko 

(1909–1977) in Rudolf Marčič (1882–1960). Slednjega si lastijo tudi Hrvatje (oče je z otoka 

Raba) in ga poleg Mencija Klementa Crničića uvrščajo med najpomembnejše hrvaške 

mariniste. 

Med tako imenovane »prave« mariniste (to so tisti, ki jih je morje kot slikarski motiv 

popolnoma prevzel in so vse življenje slikali samo to) pa sodi Tržačan Pavel Klodič vitez 

Sabladoski (1887–1961). Ustvarjal je v olju in pastelu. Poleg tega pa je ustvaril nekaj tisoč 

risb ladijskih portretov. Njegova dela imajo predvsem dokumentarno vrednost.  
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Slika 17: Albert Sirk, Jadrnice se vračajo, 1935, olje na platnu, 94 x 89,5 cm 

 

Marina se kot čisti motiv v slovenskem slikarstvu pojavi pri Albertu Sirku (1887–1947) iz 

Sv. Križa pri Trstu. (Žitko, 2000) Velja za prvega in najboljšega slovenskega mojstra marin, 

ribičev in mornarjev. Motivi so iz Tržaškega zaliva, pozneje tudi iz Dalmacije. Na oljnih 

slikah nanaša barve virtuozno s širokimi potezami v postimpresionističnem načinu, kar daje 

slikam lirični vtis.  

Med »naključnimi« marinisti pa najdemo tudi pomembne slovenske likovne ustvarjalce 20. 

stoletja, kot so: Božidar Jakac, Nikolaj Omerza, Miha Maleš, Maksim Sedej, Riko Debenjak, 

Sašo Šantl, Leo Vilhar, Miro Cetina in drugi. (Žitko, 2000)  

Težko bi v katero od navedenih skupin razvrstil ustvarjalce, ki so upodabljali primorsko 

krajino in so se med drugim pogosto lotevali motivov, povezanih z morjem. Niso bili 

obsedeni z morskimi motivi, po drugi strani pa so ustvarili veliko kakovostnih del z motivi 

marin, ki jim ne moremo reči, da so naključna. Lahko bi jih imenovali občasni marinisti. 

Med take likovne ustvarjalce nedvomno sodita primorska ustvarjalca Zvest Apollonio in 

Herman Pečarič.  
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Slika 18: Lojze Spacal, Viseči čolni, približno 1955, olje na platnu, 193 x 106 cm 
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Lojze Spacal (1907–2000), znan kot slikar Krasa in Istre, je bil med najpomembnejšimi 

slikarji povojnega časa v Sloveniji in Italiji pa tudi v svetovnem merilu. V njegovih delih so 

igrivo vkomponirani elementi obmorske krajine, pogojeni z navpičnimi in horizontalni 

pasovi. Barve so maloštevilne, skrbno izbrane, s čimer želi doseči maksimalno napetost in s 

tem čim večji čustveni naboj. Razmerje med toplimi in hladnimi barvami je odvisno od 

slikarjevega razpoloženja, motiva in svetlobe. Slednjo pogosto »simbolizira« z žarečim 

soncem in bledo luno ter sinjim mediteranskim nebom. 

»Na značilne motive, kot so veduta Kopra in Pirana, predmestja z bicikli, delavske četrti, 

marine, škver (ladjedelnica), čolni, barke in mreže, soline z vodnimi bazeni, kanali in 

vetrnicami, je pogosto gledal kot na scenografsko kuliso in igriv sestav geometrijskih oblik 

in predmetov.« (Globočnik, 2007, str. 5) 

Svoje ustvarjalne vzgibe pri upodabljanju morskih pejsažev je opisal tako: »Večkratne 

vožnje iz Trsta v Koper, kjer sem bil nekaj časa zaposlen, so bile povod mojim 'mestom v 

zrcalu'. Zrcaljenje form in ritmov v morju sem čutil nekako muzikalično in moral sem jih 

upodobiti, kakor se mi je dogajalo v solinah z vetrnicami ali v Savudriji z visečimi čolni.« 

(L. Spacal, izjava iz 1982) (Globočnik, 2007) 

Herman Pečarič (1908–1981) je slikar motivov slovenske Istre. 

Čeprav Herman Pečarič ni bil zelo opazna umetniška osebnost, kažejo njegova dela na 

likovno občutljivega in čustvenega ustvarjalca. V svojih delih je ostal zvest domači 

primorski krajini. Kar lepo število njegovih likovnih del je posvečeno morju in življenju ob 

njem (mandrači, ribištvo, solinarstvo …). Njegova dela izžarevajo optimizem, še posebej 

tista, ustvarjena po 2. svetovni vojni, ko se je za stalno naselil v Piranu. 

Njegovo slikarstvo poleg vezanosti na motiviko obmorske krajine opredeljuje koncept jasne 

forme, živahnega kolorita in zanimive uravnotežene kompozicije. Kot slikar »dozoreva od 

prvih realističnih zanimanj, prek zavestnega zavračanja akademizma in njegovih konvencij, 

do krajše nepredmetne izkušnje, do novih figurativnih pristopov v zadnji fazi.« (Božeglav 

Japelj, 1998, str. 11)  
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Slika 19: Herman Pečarič, Plava gama, 1960, olje, mavec/juta, 64 x 75 cm 

 

Marinistične motive je najpogosteje upodabljal v olju. Nekaj je tudi risb s tušem. Izdelal je 

manjše število grafik – barvne lesoreze, litografije. Na neki način mi je Pečaričevo slikarstvo 

zelo blizu, in to ne samo zaradi zanimive izbire motivov, temveč tudi zaradi razvojnega 

stilističnega pristopa, ki se od začetnega realizma spreminja skozi različne sodobne smeri: od 

impresije preko ekspresije v cezanizem, v kubistično slikarsko interpretacijo in vse do 

abstraktnih eksperimentov. Kritiki so mu v očitali, da »se izgublja v brezkrvnih abstraktnih 

derivacijah lastnih spominov in meditacij« (Mikuž, 1963, str. 9) Vendar kljub poglobljenim 

nepredmetnim izkušnjam ni nikoli povsem zapostavil razpoznavnosti izvirnega predmeta. 

Izmed njegovih del bi izpostavil sliko Plava gama iz leta1960. 
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2.6 Simbolika morja kot izhodišče za likovno ustvarjanje 

 

Zakaj nekatere morje tako prevzame, da o njem 

sanjajo tudi v budnem stanju in svoje sanje 

upodabljajo z različnimi izraznimi sredstvi: od 

pesnjenja do klesanja v kamen, od realističnega 

upodabljanja do odslikavanja globin nemirne 

ustvarjalne duše? Morje je kot magnet. Človeka 

privlači z neko magično močjo, zato so se mu skozi 

zgodovino pripisovale  božanske lastnosti, ki so 

bile poosebljene v Pontu (grško: Pontos, latinsko: 

Pontus, v prevodu pomeni morje), ki je eden od 

prvih rojenih bogov grške mitologije (Theoi Greek 

Mithology, 2014), Oceanusu (grško: Ōkeanós), Titanu, vladarju vseh sladkovodnih vod in 

morij še pred Pozejdonom – grškim bogom morja, Neptunom – rimskim bogom morja in še 

celi vrsti manj znanih božanstev različnih ljudstev, kot so: Netuns (etruščanski bog morja), 

Aegir (nordijski vladar morja) ... (Myths encyclopedia, 2014) V umetnosti so morski bogovi 

pogosteje upodobljeni v kiparskih tehnikah. Latinski izraz mare (morje) se lahko poveže z 

Marijo in tako morje dobi ženski aspekt in se polarizira z nebom (oče nebeški : mati zemlja, 

h kateri sodi tudi voda). V predgrškem obdobju pa te polarizacije ni bilo. »Stari Kelti so 

častili moškega boga Dommuja. Imenovali so ga tudi Globina voda. […] Ker v nekaterih 

keltskih pravljicah varujeta ribnik Divji moški in Divja ženska, je primerneje reči, da je voda 

dušna voda in kot taka moškega in ženskega spola.« (Bly, 1990, str. 56–57) V slovenščini je 

voda tako kot zemlja ženskega spola, medtem ko je morje srednjega spola. V tem smislu je 

morje nepolarizirano in kot tako predstavlja enost. Zanimiva je povezava pomena vode kot 

nezavednega, čustvenega z žensko naravo. Po drugi strani pa se širjenje obzorij zavedanja in 

razuma povezuje z moško naravo. V morju so združena globoka čustva in stare modrosti. 

Ocean je kot največje morje znamenje oblasti in moči, ki zaradi svoje neizmernosti dominira 

nad vsemi ostalimi simboli vode. Poleg velikosti predstavlja tudi skrivnost, nepredvidljivost 

in neobvladljivost narave. Včasih je morje – ocean omenjen kot božja solza ali žalost, kraj, 

kjer lahko pustimo slabe spomine in otožnost. (Symbolisem Wiki, 2014)  

Slika 20: Pontos – morje, rimski 

mozaik 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ægir&action=edit&redlink=1
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V starodavnem kitajskem konceptu taoistične filozofije sta relativni nasprotji jin-jang, ki se 

med seboj stalno izmenjujeta, težita k ravnotežju in ustvarjata spremembo. Mirno morje 

predstavlja jin – ženski princip, butanje mogočnih valov ob obalo pa jang – moški princip. 

Popolnoma ravna krajina – mirno morje je preveč jin, zato moramo vanjo vnesti elemente 

janga: jadrnice, strme grebene, stoječe figure … Kitajci so prepričani, da očarljivi prizori rek, 

jezer ali morja, ki odsevajo s sten, v hišo pritegnejo denar. (Too, 1996) 

Morje – voda simbolizira tudi krst, preporod, iniciacijo, željo po spremembi ustaljenega 

načina življenja in starih navad. V vzhodni Angliji izvajajo krst za odrasle v morju, ker 

menijo, da je morje magični in duhovni kraj, poln čustvenega naboja, miru in lepote. Pri nas 

že od 1947 leta poteka Neptunov krst, namenjen bodočim pomorščakom, ki pa je postal 

predvsem turistična atrakcija. Z vodo so povezana tudi pravljična bitja, kot so: sirene, 

povodni mož, morske pošasti …, ki so pogosti motivi v knjižnih ilustracijah. 

Na morju tudi pogosto dopustujemo. Tam se sprostimo in pomirimo. Ko se vrnemo v stresni 

vsakdan, je včasih dovolj, da pomislimo na brezmejne morske širjave, in terapevtski učinek 

morja je takoj zaznaven. Od tod tudi želje posameznikov po dolgih sprehodih ob morju in 

sanje o lastni hišici ob morju. Obilje svetlobe, živih barv in prijetne toplote obdaja ljudi z 

optimizmom in veseljem do življenja.  

»Nebesno modra barva daje energijo žlezi ščitnici in s tem uravnava presnovo in telesno 

temperaturo. Spodbuja glas, zmožnost za samoizražanje, komuniciranje, osebno odgovornost 

in pripravljenost prisluhniti drugim.« (Graham, 1998, str. 114)  

Prav gotovo tudi sinje modra barva Sredozemskega morja vpliva na razliko v 

komunikativnosti mediteranskih narodov v primerjavi s severnjaki, kar se odraža tudi v 

likovnih delih. Zato niti ne presenečajo sodobni klišeji o romantičnih ljubezenskih nočeh na 

obali, kar predstavlja morje tudi v sodobnem času kot simbol ljubezni in plodnosti. Pravijo, 

da se sanje o morju nanašajo na rojstvo oziroma maternico. Seveda pa je treba ta pomen 

iskati v smislu zibelke življenja, ki se je selilo iz morja na kopno.  

V tem poglavju sem omenil le nekaj kapljic simbolike, ki jo morje premore pri ljudeh, zato 

me ne preseneča poplava likovnih del z morsko tematiko, od osladnih sončnih zahodov do 

temačnih srhljivih viharjev, od kiča do vrhuncev umetnosti, saj vsak človek nosi v sebi 

»svoje morje«. 



25 

 

»Morje je simbol dinamičnosti življenja. Vse prihaja iz morja in vse se vrača vanj: morje je 

kraj rojstev, preoblikovanj in preporodov. Morje kot premikajoča se voda simbolizira 

predhodno stanje med še neformalnimi možnostmi in formalnimi resničnostmi, razdvojeno 

stanje, torej stanje negotovosti, dvoma, neodločnosti, ki se lahko konča dobro ali slabo. Od 

tod je morje hkrati podoba življenja in smrti.« (Chevalier - Gheerbrant, 1995, str. 370) 
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3 MARINIZEM V MOJIH LIKOVNIH DELIH 

 

Večina mojih likovnih del je nastala na srečanjih Društva likovnih pedagogov Primorja 

(DLPP), v idilični vasici Labor v koprskem zaledju.   

Najraje slikam z oljnatimi barvami, predvsem zaradi mehkejših prehodov. Včasih pa mi 

ustrezajo tudi akrilne barve, še posebej takrat, ko želim poudariti grobe strukture barvnega 

nanosa. Včasih posežem tudi po naravnih materialih (kamnu, zemlji …), ki jih vkomponiram 

v likovno delo. Rad eksperimentiram in iščem nekonvencionalne smeri v izražanju, 

predvsem pri izbiri formata in predelavi nosilca.  

Prve krajine sem naslikal med študijem ob delu, na terenskih vajah na Ptujski Gori leta 1990. 

Tam me je prevzela sveža, od dežja napita, poletna zelena barva in pod tem vtisom sem 

nekaj krajin naslikal tudi v naslednjih letih. Tak primer je slika: Dolina Rokave in Dragonje, 

ki je nastala na drugih terenskih vajah izrednega študija leta 1991 v vasici Glem kot primer 

zračne perspektive.  

Prvo marino sem naslikal za izolski ex tempore 1992 z naslovom »Jutro«. Likovna naloga je 

bila še vedno zračna perspektiva, pri kateri morski motiv doda občutek brezčasnosti, 

mirovanja in nakazuje prebujanje.  

Leta 2006 sem na srečanju Društva likovnih pedagogov Primorja (DLPP) naslikal sliki 

Prebujanje in Čakanje, o katerih je sodelavec Vasja Nanut zapisal tako: »Ervin nam je v 

delavnico, ki je potekala v Pliskovici, torej na kraško gmajno, prinesel nekaj vonja po morju, 

tako kot ga včasih veter prižene preko pečin nad Trstom. V njegovih morskih impresijah se 

podobe bark v marini mehko prebijajo skozi meglice. Tople plavajoče boje se zibljejo med 

pasovi (hladne) modrine, medtem ko jadrnice v ozadju in njihove odseve v vodi bolj kot ne 

predvsem slutimo. Vsekakor je glavni turistični vrvež ob morju že za nami in so sprehodi ob 

morju ostali predvsem tistim, ki ga ne doživljajo zgolj kot prostor zabave in neskončnega 

ležanja na soncu, ampak v morju iščejo tudi takšne magične trenutke, kot pršijo iz Ervinove 

slike. Podobno razpoloženje veje iz druge Ervinove slike, kjer čolni v metafizičnem 

razpoloženju lebdijo v nedefiniranem ozadju, nežni hladno-topli kontrast pa ustvari impresijo 

magičnega vzdušja. Nežni pastelni toni, zamegljeni, nejasni obrisi ploskev, utapljanje 

posameznih barvnih in svetlostnih tonov drug v drugem, nežna, mehka napetost med toplim 
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in hladnim, vibrirajoče, lebdeče kompozicije – to je Ervinovo doživetje – v svojih slikah nam 

pripoveduje o impresijah morja, ki ga del prav gotovo vedno nosi s seboj.« (Nanut, 2007) 

Istega leta sem naslikal še Potopljeno jadrnico. Slikal sem s hitrimi potezami čopiča in 

lopatke, kar mi je predstavljalo še dodaten ustvarjalni izziv. Ladja leži vklenjena v ledeno 

hladni mirni vodi, medtem ko v daljavi piha burja. Nad obzorjem se dvigajo in v meglicah 

izgubljajo topli spomini na čase, ko je še plula. Nebo nakazuje preobrat. Morda nekoč 

»nekdo« dvigne potopljeno jadrnico in ponovno zajadra preko spenjenih valov. 

Na začetku me je bolj zanimal realistični pristop k motivu s sprehodi v zračno impresijo, 

kasneje sem na likovnih srečanjih začutil potrebo, da na sliki prikažem več kot samo 

obstoječe stanje starih istrskih hiš oziroma njihovih ostankov. Razmišljal sem o preteklosti in 

sedanjosti motiva ter o tem, da tega, kar sedaj gledam, prihodnje leto verjetno ne bo več. 

Tako se mi je porodila misel o svetu, ki izginja. O kamnu, peščenjaku, iz katerega so 

narejene vaške hiše, ki dejansko počasi sublimira pred našimi očmi. Trdo, težko, stabilno se 

počasi, a vztrajno topi in se na neki način uplini in izgine iz našega vidnega polja – življenja. 

V tem konceptu poizkušam upodobiti erozijo materije, ki ni samo površinska, ampak sega 

tudi v globino občutenj posameznika in družbe. To mi daje svobodo, da z barvo oblikujem 

domišljijo in tako prelivam svoja občutenja na platno. Oktobra leta 2010 sem sodeloval na 

skupinski razstavi članov DLPP ob slavnostnem odprtju 4. bienala otroškega prostorskega 

oblikovanja Po Fabianijevih poteh. Motiv slike Razkroj, ki sem jo v ta namen naslikal, je 

detajl trdnega kraškega zidu, ki pa »s svojo skoraj abstraktno formo dopušča različne 

interpretacije in odzive.« (Marvin, 2010)   
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Slika 21: Ervin Pregelj, Dolina Rokave in Dragonje, 1991, olje na platnu, 58 x 48 cm 
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Slika 22: Ervin Pregelj, Jutro, 1992, olje na lesonitu, 50 x 70 cm 
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Slika 23: Ervin Pregelj, Prebujanje, 2006, olje na platnu, 50 x 70 cm 
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Slika 24: Ervin Pregelj, Čakanje, 2006, olje na platnu, 50 x 70 cm 
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Slika 25: Ervin Pregelj, Potopljena ladja, 2006, olje na platnu, 50 x 70 cm 
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Slika 26: Ervin Pregelj, Svet, ki izginja, 2010, olje na platnu, 70 x 100 cm 
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Slika 27: Ervin Pregelj, Razkroj, 2010, olje na platnu, 50 x 50 cm 
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4   PEDAGOŠKA RAZISKOVANJA 
 

 

Kot učitelj rad preizkušam nove pristope in povezave med likovnim problemom, likovnim 

motivom in likovno tehniko. Zato sem v svojem pedagoškem raziskovanju poskusil povezati 

likovni motiv – marino s formatom nosilca slike v najpogostejših razmerjih. Namen 

pedagoške raziskave je, da ugotovim, kako se vpliv morja in format nosilca izrazita v 

likovnih delih učencev. Pri reševanju zastavljene likovne naloge učenci uporabijo toplo-

hladni kontrast, obenem pa iščejo barvno globino, s katero še dodatno poudarijo razsežnosti 

prostora. Učna lista z narisanimi pravokotniki v različnih razmerjih in vprašanji naj bi pri 

učencih vzbudila zanimanje za razmišljanje o izkušnji motiva kot porazdelitvi prostora, zato 

imata predvsem motivacijsko vlogo. Zanimivo bo pogledati, kateri format nosilca si bodo 

učenci izbrali za morski motiv. Čeprav sem v prvi uri kot prevladujoče izhodišče problema 

postavil likovne pojme, pa je problemsko izhodišče za celotno likovno nalogo likovni motiv.  

Najprej sem likovno nalogo želel izvesti pri izbirnem predmetu Likovno snovanje, kjer bi jo 

lahko izvedli v strnjeni obliki, pa žal zaradi organizacije pouka to ni bilo mogoče. Zato sem 

likovno nalogo izvedel v okviru rednega pouka v devetem razredu. Pedagoško delo je 

potekalo na Osnovni šoli dr. Aleš Bebler Primož – Hrvatini, podružnični šoli Ankaran. V 

razredu je bilo 16 učencev. Za izvedbo likovne naloge sem predvidel tri šolske ure. Ker 

poučujem v obmorskem kraju, sem želel, da učenci ustvarjajo ob neposrednem stiku z 

morjem, zato sem drugo uro predvidel kot terensko delo v kampu Adria v Ankaranu.   
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4.1 Učna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

 

MENTORICA: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez    

PREDMET: Likovna vzgoja 

ŠTUDENT: Ervin Pregelj      ŠT. UR: 3 

ŠOLA: Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož – Hrvatini 

RAZRED: 9. a       DATUM: 28. 5. 2013 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA TEMA: format, likovna kompozicija in količinsko razmerje v toplo-hladnem 

kontrastu 

LIKOVNA NALOGA: izbira primernega formata in kompozicije, slikanje z upoštevanjem 

toplo-hladnega kontrasta 

LIKOVNA TEHNIKA: tempera 

MOTIV: Na plaži – obmorska krajina  

OPERATIVNI UČNI CILJI: 

Kognitivni učni cilji: 

Učenec opiše pojem format.  

Učenec pojasni bistvo zlatega pravokotnika. 

Učenec na primeru likovnih del poišče povezave med formatom in kompozicijo.  

Učenec na podlagi pridobljenega znanja izbere ustrezni format za svoj motiv. 

Učenec obnovi znanje o toplo-hladnem kontrastu in ga uporabi v likovni nalogi. 

Učenec pojasni vpliv tople in hladne barve na količinsko razmerje barvnih ploskev.  

Konativni učni cilji: 

Učenec opazi posamezne segmente likovnega dela. 

Učenec se zave učinka formata na kompozicijo.  

Učenec naj upošteva spoznanja o barvah. 

Učenec naj razvije likovno fantazijo. 

Psihomotorični učni cilji: 

Učenec izpopolnjuje natančnost določanja razmerij na predmetih. 

Učenec izkazuje sposobnost prilagajanja motiva obliki in velikosti nosilca slike.   

Učenec izpopolnjuje doslednost pri izvajanju likovne tehnike. 

MATERIAL ZA DELO: risalni papirji različnih formatov, čopiči, barve, palete, posode z 

vodo 
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UČNI PRIPOMOČKI: delovni list, reprodukcije, barvni krog  

UČNE METODE: razlaga, pogovor, demonstracija 

UČNA OBLIKA: frontalna, individualna 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

KORELACIJA: TIT (formati papirja A4, B0, MAT /razmerja in sorazmerja/) 

VIRI IN LITERATURA:  

Milan Butina: Mala likovna teorija. Debora, Ljubljana, 2003.  

Dr. Tonka Tacol: Likovno izražanje. Debora, Ljubljana, 2003. 
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POTEK UČNE URE 

 

UČITELJ UČENEC OPOMBE 

1. UČNA URA 

Uvodni del – motivacija 

Kdaj smo svobodni? 

Svobodni smo takrat, ko si lahko 

izberemo omejitve. Ne verjamete? 

Za začetek bomo izpolnili anketo. 

Razdelim učna lista. Opozorim 

učence, da ne bom vrednotil 

pravilnosti odgovorov, ampak nam 

bodo ti služili za primerjavo. 

 

Obravnava učne snovi  

Kaj je format in kje ste že vse srečali 

ta izraz? Izhaja iz besede forma, kar 

pomeni oblika, v slikarstvu je to 

slikovno polje.  

V čem se narisani liki razlikujejo 

med seboj? Med vsemi razmerji je 

najzanimivejše razmerje 1 : 1,618, ki 

ga pogosto srečamo v naravi in so ga 

odkrili že stari Grki in ga s pridom 

uporabljali pri gradnji svojih svetišč 

(Partenon). 

Pokažem sliko in risbo zlatega 

pravokotnika ter pojasnim njegove 

značilnosti. Ogledamo si nekaj 

primerov iz narave, zaradi katerih je 

dobilo to razmerje vzdevek 

»božansko razmerje«.* 

 

 

Razmišlja in odgovarja. 

 

Prebere navodila na drugem 

listu in reši vse naloge (5 

min.).  

 

Opazuje in sodeluje v 

razgovoru. 

 

 

 

Format A4, forma viva, 

formirati (oblikovati) … 

Narisani liki se razlikujejo po 

razmerju med stranico a in b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učni list 1 in 2 
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Zlati pravokotnik je pod št.: 8.** 

Kaj pa razmerja ostalih 

pravokotnikov? 

Ali ste ugotovili, od kod jih poznate? 

6 – TV – računalniški monitor: 3 : 4 

(1 : 1,33...), 7 – fotografija 10 x 15 

cm (1 : 1,5), 9 – TV 16 : 9 (1 : 1, 7). 

Učencem pokažem nekaj 

reprodukcij slik različnih formatov 

in kompozicij. 

Pogovarjamo se o primernosti 

motivov in formatov ter o tem, v 

katerih primerih format podpira – 

poudarja osnovno likovno 

kompozicijo in kdaj ne.  

Pokažem primer, kako lahko isti 

motiv, omejen z različnimi formati, 

vzbuja drugačna občutenja. 

 

Napoved naloge 

Zdaj ko že vemo, kako pomembno je 

razmerje med motivom, kompozicijo 

in formatom, pa bomo naslikali na 

izbranem formatu eno čudovito 

morsko krajino. Pokažem 

reprodukcije: Wiliam Turner, 

Eugene Bodin, Paul Signac, Filippo 

De Pisis … 

 

2. UČNA URA 

Napotki za delo 

Odšli bomo na morsko obalo 

(kopališče Adria Ankaran), kjer se 

 

 

 

 

 

 

Prebere svoje rešitve. 

 

 

 

 

 

Opazuje, sodeluje v razgovoru 

in primerja svoje rešitve s 

primeri iz reprodukcij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbere si format risalnega lista. 

Razmisli o motivu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Sorodni pojmi: 

zlati rez, zlata 

spirala 

**Učni list 1 

 

 

 

 

 

A3 – risalni list (1 : 

1,4141) 
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bomo vživeli v morsko krajino. S 

svinčnikom bomo zastavili osnovno 

kompozicijo. Nato bomo začeli 

slikati.  Uporabili bomo tempera 

barve. V nalogo bomo vključili 

toplo-hladni kontrast, posebej pa 

bomo pozorni na količinsko 

razmerje med toplimi in hladnimi 

barvami.  

Izvajanje naloge 

Opazujem učence med delom, 

usmerjam, svetujem in opozarjam na 

dosledno izvajane naloge. 

 

3. UČNA URA 

Izvajanje naloge 

Za uvod ponovim osnovne napotke 

in za osvežitev problema ponovno 

pokažem nekaj reprodukcij morskih 

krajin. Poudarim barvne učinke, ki 

so jih slikarji dosegli na svojih delih. 

V učilnici nadaljujemo in 

zaključimo delo. 

 

Vrednotenje 

Izdelke razporedimo tako, da jih vsi 

učenci vidijo in jih lahko med seboj 

primerjajo. Ugotovimo, katere slike 

ustrezajo zadani nalogi. 

Ob zaključku še enkrat poudarimo, 

kaj smo pri nalogi spoznali. 

 

Posluša napotke za delo.  

Ponovi vse, kar ve o toplo-

hladnem kontrastu in 

količinskim kontrastom. Ob 

upoštevanju varnostnega načrta 

odide na kopališče v Adrio. 

 

 

 

Pripravi si pripomočke in 

material. Začne likovno 

ustvarjanje. 

Skicira kompozicijo morske 

krajine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko zaključi slikanje, pospravi 

potrebščine in sodeluje pri 

vrednotenju nastalih likovnih 

del. 

Opazuje in vrednoti glede na 

zastavljeno nalogo. 

Naredi kratek povzetek novih 

usvojenih pojmov. 

 

 

 

 

 



41 

 

UČNI LIST 1 
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UČNI LIST 2 

 

IME PRIIMEK:…………………………….. 

RAZRED:…………………………………… 

 

Natančno si oglej like – formate na učnem listu 1 in reši naloge tako, da na prazne prostore 

vpišeš eno izbrano številko, ki je pred likom!  

 

1. Kateri lik – format ti je najlepši glede na razmerje stranic?  _______ 

2. Ali si kdaj slišal za »zlati pravokotnik«? Kateri od narisanih pravokotnikov je po 

tvojem mnenju »zlati pravokotnik«? ________ 

3. Ali si že ugotovil, kateri vizualni mediji uporabljajo naslednje formate?  

 6 _____ 

 7 _____ 

 9 _____ 

4. V katerem pravokotniku– formatu – bi najraje narisal, naslikal: 

 figuro __________, 

 tihožitje ________, 

 portret _________, 

 gorsko krajino _________, 

 morsko krajino _________. 

5. Koliko različnih štirikotnikov je na listu 1? _______ Ob like napiši razmerja! 

6. Razmisli in odgovori: 

Za kaj izbirajo umetniki za svoje risbe in slike različne formate podlog? 
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4.2 Povzetek ankete  

 

Anketa je pokazala, da je za učence 9. razreda najlepši lik kvadrat. Dobil je kar sedem 

glasov. Sledil je pravokotnik v razmerju 16 : 9 s štirimi glasovi, zlati pravokotnik pa je dobil 

le en glas. Zanimivo je, da ni nihče še nikoli slišal za zlati pravokotnik, a kar osem učencev 

je pravilno ugotovilo, da je zlati pravokotnik narisan pod številko 8 (učni list 1). Dvanajst 

učencev je pravilno povezalo pravokotnike v razmerju 4 : 3, 3 : 2 in 16 : 9 s televizijo, 

računalniškimi monitorji in kinom. Za risanje figure bi učenci izbrali pokončne formate 3 : 4 

in 2 : 3, za portret 3 : 4, za tihožitje 3 : 2 in 1 : 1,618, za gorsko krajino 1 : 1,618 in za 

morsko krajino se je večina odločila za format 16 : 9. Deset učencev je pravilno preštelo vse 

različne like. Ravno toliko učencev je odgovorilo na 6. vprašanje, od tega je bilo osem 

odgovorov smiselnih.  

Podatki ankete so prikazani samo opisno. Ker je bil namen ankete spodbuditi razmišljanje 

učencev o razmerjih formatov, jih predstavljam le kot zanimivost, in niso namenjeni za 

statistično obdelavo. 

4.3 Analiza poteka učne ure 

 

Učne ure so bile izvedene ob torkih, prvo šolsko uro, od 28. 5. do 11. 6. 2013 v 9. razredu.  

Prvo uro sem predstavil projekt in izvedel uvodno motivacijo z učnimi listi ter tako naznanil 

nove likovne pojme. Učenci so pokazali precej zanimanja za učno snov in so v sproščenem 

vzdušju rešili motivacijsko anketo. V osrednjem delu ure je ob pregledovanju odgovorov 

ankete potekal pogovor o novih pojmih: zlati pravokotnik, zlati rez, izvor besede format, in o 

sorazmerji. Ogledali smo si primere konstrukcije zlatega reza (trikotnik, pravokotnik, 

spirala) ter primere iz narave in umetnosti. Učenci so bili ves ta čas aktivni sogovorniki. 

Sledila je napoved likovne naloge za naslednjo uro. Ob umetniških reprodukcijah smo se 

pogovarjali o posebnostih morskega motiva. V tem delu ure je pozornost likovno manj 

zainteresiranih učencev rahlo upadla. Nato si je vsak učenec izbral format risalnega lista za 

svoj morski motiv. Osnovna velikost risalnega lista je bila 50 x 35 cm – format B3, nato si je 

vsak izrezal svoj format. Zaradi pomanjkanja časa sem že prej pripravil šablone, s pomočjo 

katerih so učenci hitreje prišli do pravilnih razmerij med širino in dolžino risalnega lista. 

Nekaj učencev je pri tem opravilu potrebovalo pomoč. V sklepnem delu ure sem podal še 

tehnična navodila za naslednjo uro. 
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Drugo uro smo imeli terensko delo. Ker so bili vsi pripomočki že pripravljeni, smo lahko 

takoj odšli na kopališče v avtokamp Adria, kjer so si učenci na obali poiskali primeren 

prostor in začeli oblikovati kompozicije motiva. Hodil sem od učenca do učenca. Ves čas 

sem jih spodbujal in usmerjal v opazovanje in doživljanje motiva. Hitrejši učenci so kmalu 

začeli slikati, medtem ko so počasnejši ostali pri skiciranju. Opozarjal sem predvsem tiste 

učence, ki so se pri skiciranju preveč ukvarjali s podrobnostmi. Motivacija za delo je bila pri 

nekaterih učencih manjša kot prejšnjo uro, vendar se je večina učencev pri delu potrudila. 

Malo me je skrbelo, ali bodo naslednji teden delo uspeli zaključiti. 

Tretjo uro smo imeli pouk ponovno v razredu. Na začetku ure sem jim za osvežitev 

likovnega problema ponovno pokazal nekaj reprodukcij marin in ponovil navodila. Moji 

strahovi so se na žalost uresničili. Dve nadarjeni učenki sta bili odsotni. Večina pa je bila z 

mislimi že na počitnicah, saj je bil to njihov zadnji teden pouka. Dva učenca sta hotela sliko 

oddati nedokončano, vendar sem vztrajal, da delo dokončata. Deset minut pred koncem ure 

smo kljub vsemu slikanje zaključili, pospravili pripomočke in delovni prostor. Slike smo 

razpostavili po tleh in opravili kratko vrednotenje glede na zastavljene cilje.  

Preverili smo:  

 ali kompozicija slike ustreza morskemu motivu in izbranemu formatu, 

 ali so bila upoštevana načela toplo-hladnega kontrasta in količinskega razmerja med 

toplimi in hladnimi površinami, 

 ali so predmeti primerno uvrščeni v prostor,  

 ali je bil učenec dosleden pri izvajanju likovne tehnike.   

Večina učencev je cilje realizirala. S kakovostjo slik pa nisem bil povsem zadovoljen. Od 

devetošolcev sem pričakoval bogatejši likovni jezik in večjo zavzetost pri delu. Prav gotovo 

bi bil rezultat boljši, če bi lahko delo opravili v enem dnevu v okviru izbirnega predmeta 

Likovno snovanje.  
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4.4 Analiza likovnih del učencev  

 

 

 

Slika 28: Učenec 1, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 31 cm 

 

Učenec si je izbral risalni list v razmerju zlatega pravokotnika. Vsi objekti so na levi strani 

slike. Obzorje in plaža rahlo visita v desno, kar sliko uravnovesi. Odtenki morja se proti 

horizontu svetlijo, kjer se skoraj neopazno zlijejo z nebom. To daje sliki globino, ki jo še 

dodatno poudarijo hribi v hladnih barvah in plaža s čolničkom v toplih barvah. Plaža je 

prazna, tako kot morje na desni strani slike. Osamljeni čolniček je privezan na pomol in pluje 

na mestu. Kljubuje praznini, ki ga vleče od varnega pristana. Učenec se je vživel v motiv in 

ga uspešno naslikal.  
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Slika 29: Učenec 2, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 31 cm 

 

 

Tudi ta učenec si je izbral slikarsko podlago v razmerju zlatega pravokotnika. Kompozicija 

je uravnotežena in primerno vstavljena v format. Zaradi odsotnosti urbanih elementov je 

občutenje odprtega prostora močnejše. Globino slike poudarijo oddaljeni hribi in oblačno 

nebo v svetlejših hladnih odtenkih, medtem ko morje v intenzivnih odtenkih modrine stopa v 

ospredje. Učenec ni posvetil posebne pozornosti plaži in predmetom v prvem planu. Izstopa 

rumena brisača. Učenec se je vživel v motiv in ekspresionistično upodobil valovanje morja.  
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Slika 30: Učenka 3, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 28 cm 

 

Učenka je slikala na vodoravni format razmerja 16 : 9, vendar ga z razporeditvijo elementov 

ni izkoristila. Optično ga je skrajšala z nedefiniranim zelenim likom, ki istočasno predstavlja 

hrib in del plaže. Največ pozornosti je učenka namenila pomolu, ki res trdno stoji v vodi in 

na kopnem. Morje je ujeto med hribi. Jadrnici visita v zraku in se morja še ne dotikata. Slika 

deluje ploskovno, kot kolaž in je barvno nedorečena. Učenka se ni najbolj vživela v motiv 

morske krajine.  
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Slika 31: Učenec 4, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 31 cm 

 

Na slikarsko podlago v razmerju zlatega pravokotnika je učenec doživeto naslikal urbano 

morsko krajino. Če odmislimo prevelike pomole, so likovni elementi smiselno razvrščeni. V 

prvem planu je zopet preveč prazna plaža, s katere se oko hitro preseli v drugi plan, kjer  

najdemo zanimive detajle na levi strani slike, medtem ko je desna stran pusta. Morje v zalivu 

je mirno, medtem ko se na nebu vidijo posledice pihanja burje.  
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Slika 32: Učenka 5, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 31 cm 

 

Učenka je slikala na vodoravni format zlatega pravokotnika. Kompozicija je izrazito 

vodoravna. Globino prikaže z zmanjševanjem in zamegljevanjem oddaljenih predmetov in z 

gradientom površine morja. Kontrast med toplimi in hladnimi barvami je zaradi mešanja 

barv zmanjšan, kar naredi sliko harmonično. Na sliki je ujet svetlobni vtis trenutka.   
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Slika 33: Učenka 6, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 28 cm 

 

Plažo v poletnem vrvežu je na risalnem listu s stranicami v razmerju 16 : 9 naslikala učenka 

s posebnimi potrebami. Prostor je uravnoteženo zapolnjen s predmeti. Razdeljen je na plažo, 

posuto s kamenčki in školjkami, in morje. Na sliki ni horizonta. Predmeti so v prostoru 

predstavljeni s tiste strani, kot jih učenka najbolje pozna. Z otroško preprostostjo se je 

vživela v spomin dogajanja na plaži in na morju ter ga po svoje naslikala. Kljub preprosti in 

skromni likovni govorici je izpolnila cilje naloge.  
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Slika 34: Učenec 7, Na plaži v Adrii, 2013, gvaš, 50 x 33,2 cm 

 

Učenec s posebnimi potrebami je edini izbral format risalnega lista v razmerju 3: 2. Elementi 

so razporejeni simetrično levo-desno. Pretežno je uporabljal čiste barve, iztisnjene iz tube, in 

močno razredčene. Slika deluje kaotično. Ponuja se asociacija na cunami ali deročo reko, ki 

ruši vse pred sabo. Učenec je slikal na pamet, čeprav je imel možnost opazovanja. Že drugo 

uro mu je motivacija za delo upadla. Sliko je zaključil šele na moje prigovarjanje. 
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5 ZAKLJUČEK 

 
Pričujoče diplomsko delo je povzetek raziskovanj o upodabljanju morja in dojemanju 

svetlobe v slikarstvu. Obsega obdobje od romantike do moderne umetnosti. Ob prebiranju 

literature sem spoznaval izhodišča za izbiro motiva marine pri posameznih slikarjih skozi 

različna umetniška obdobja. Ugotovil sem, da ima morje v umetnosti bistveno globlji pomen, 

kot ga lahko opazi likovno neizobraženo oko. V številnih likovnih umetninah se morje kot 

motiv pojavi tudi v simbolni obliki in ne le kot »razglednica« čudovitega naravnega prizora 

ali portreta priljubljenega plovila. Na začetku je bil motiv morja uporabljen le kot ozadje pri 

zgodovinskih in religioznih upodobitvah. Z angleškim slikarjem W. Turnerjem se začnejo v 

morsko krajino vnašati osebna občutenja valovanja morskih elementov v stalno 

spreminjajoči svetlobi. Številni slikarji so mu sledili in likovnega razvoja iz realizma v 

številne druge »izme« ni bilo več mogoče ustaviti. Pri pedagoškem delu se motiv marine 

lahko uporabi pri različnih likovnih nalogah na vseh stopnjah likovne vzgoje. Mlajši otroci 

lahko na primer slikajo prizore po doživetju na počitnicah in spoznavajo pestre in nepestre 

barve, rišejo in slikajo morske ornamente, starejši pa lahko stilizirajo zanimive oblike školjk 

ter se soočajo z likovnimi problemi prikazovanja prostora in svetlobe v linearni, zračni in 

barvni perspektivi.  

Vsa nova spoznanja, ki sem jih pridobil s pisanjem diplomskega dela, že imajo vpliv in ga 

bodo nedvomno še dolgo imela na moje likovno izražanje, na moja čustva in poglede na 

življenje. Vsak zaključek je tudi začetek nečesa novega. V tem kontekstu bom tudi zaključil 

svoje diplomsko delo in s tem svoj dolgoletni študij, ki je tako postal osrednji del mojega 

poklicnega vseživljenjskega učenja. 
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