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Povzetek 

V svojem zapisu z naslovom Krajinske transformacije sem v prvem, likovno-teoretskem delu 

pozorna na način slikanja krajine pri petnajst izpostavljenih delih različnih avtorjev. Skozi analizo 

načina upodabljanja krajine ugotovim vpliv razvoja fotografije na likovne transformacije krajin. V 

praktičnem delu opisujem svoje delo, grafike izdelane v tehniki vernis-mou z motivom krajine, 

gorskega pejsaža, votlin. Slikanju krajine kot samostojnega motiva v osnovni šoli sem namenila 

zadnje poglavje svoje diplomske naloge, kjer sem po pregledu učnega načrta za osnovno šolo 

zasnovala učno pripravo, ki smiselno povezuje predmet likovna umetnost in izbirni predmet 

planinski krožek. 
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Abstract 

In my work, titled Landscape transformation, in the first theoretical-art part, I focus on a 

landscape painting style in fifteen exposed works, done by different authors. While analyzing 

depictions of the landscape I establish how the development of photography has in any way 

affected the transformation of the landscape. In the practical part I describe my work, soft 

ground graphics with the motive of the landscape, mountain landscape and caves. I devoted the 

last chapter of my thesis to the painting of the landscape as an independent motive in 

elementary school, determined when the landscape motive appears in elementary school and 

write a teaching preparation, which connects sports with the art class.  
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1   Uvod 

Pohodi v naravi, predvsem vzponi v gore mi pomenijo umiritev misli in aktivacijo telesa. Z vidika 

gibanja morata biti delo in počitek v nasprotju. V primeru da je naše delo fizično umirjeno, je za 

počitek priporočena fizična aktivnost, le tako bomo poskrbeli za mentalno razbremenitev in 

telesno cirkulacijo. Gibanje v človeku spodbudi pretok krvi in pretok kisika v možgane, kar 

pripomore k boljši koncentraciji, fizični pripravljenosti. Posebno zadovoljstvo med osvajanjem 

cilja nudijo pestre živalske in rastlinske vrste, svetlobe in sence, ki se menjavajo, romantično 

vzdušje jutranje svetlobe v odtenkih oranžne, skrivnostnost goste megle, ki se rada zadržuje po 

planinah in kotlinah, kontrasti, ki nam jih ponujata flora in favna, živahni in skoraj nerealni barvni 

odtenki rdeče zimskih večernih oblakov ter prostorski ključi, na katere smo lahko pozorni v prav 

vsakem delu dneva. Tudi Jožef Muhovič (2013) opozarja na pomembnost ponižnega zanimanja 

za običajne stvari, kot je že sama rumenost regrata ali zelenost travnika. Poseben vtis med 

planinarjenjem v nas pusti pogled z vrha, do katerega včasih pridemo z naporom, a je poplačan s 

panoramo, ki se razprostira pod nami. Z osvojitvijo novega cilja okrepimo voljo in zagon za 

ponoven vzpon, krepimo vztrajnost ter opustimo misli o predčasni vrnitvi v dolino. Pomembno 

dognanje, ki se ga ne zavedamo, dokler tega ne doživimo je majhnost človeka glede na ogromne 

gmote gora, ki se zdijo neskončne. Okrepljen občutek majhnosti človeka povzroči razgled z 

globoke, skalnate jame, pogled proti visoki plezalni steni, ki pohodnika včasih preseneti med hojo 

in razgled nad panoramsko krajino z roba na videz neskončnega prepada. Človek se med meglico, 

ki se lahko prikrade v minuti in onesposobi nadaljevanje poti ali nenadno neurje, ki z gostim 

nalivom zmanjša možnosti našega pogleda naprej, počuti popolnoma nemočnega in še 

manjšega. Muhovič (2013) je dejal, da se ne zavedamo moči narave, saj nas lahko že manjša 

bakterija onesposobi. 

 
Slika 1: Figura v gibanju, 2011,  
Mala planina (osebni arhiv) 

 
Slika 2: Majhno-veliko, 2013, Ledine 
(osebni arhiv) 

 
Slika 3: Majhno-veliko, 2014, Velika 
planina (osebni arhiv) 
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V dnevih, ko nimamo možnosti za odhod v gore in opazovanja gmot skalovja, se jim lahko 

približamo v mislih in se na ta način vedno znova vračamo v višje predele. Leonardo da Vinci 

(2005) slikarja označuje za gospodarja vseh vrst ljudi in stvari, saj se lahko nahaja v okolici brez 

hribov in si zna v tistem trenutku s svojo domišljijo najprej v mislih, nato pa še z rokami ustvariti 

skladno harmonijo visokih gora.  

Likovnost in pohodništvo lahko povezujemo. Veliko umetnikov, ki so slikali naravo, so v njo tudi 

zahajali. Leonardo da Vinci je bil velik ljubitelj gora in jih je tudi obiskoval, od tod vsa njegova 

natančna opažanja narave. Pernhart je bil odličen alpinist. Božidar Jakac je menil, da je pejsaže 

potrebno slikati v naravni osvetljavi na prostem. Tudi Nande Razboršek je slikarje na prvi izlaški 

koloniji pozval: »Dragi gostje slikarji, pojdite po naših dolinah, zelenih pašnikih, med žitna polja 

…in nam pokažite, kaj ob vsem tem oživljate in vidite.…« (Komelj, 2010). Ta neposreden stik z 

naravo brez vmesnikov je danes redek in premalo cenjen. 

V likovno-teoretskem delu je opisano, kar opazujem tudi med pohodom. Vsako od petnajst 

izpostavljenih likovnih del je datirano, naveden je avtor, podatek o morebitni topografsko 

pravilno naslikani, imaginarni krajini ali transformaciji krajine v duhu osebne interpretacije ter 

avtorjeva pozicija opazovanja le-te. 

Pri vsakem delu so navedene ugotovitve o prisotnosti prostorskih ključev ter zračne ali barvne 

perspektive. Zračna perspektiva sloni na dejstvu, da so oddaljene stvari v naravi vse bolj modre, 

»…denimo gore, [so] zaradi velike količine zraka, ki se nahaja med tvojim očesom in gorami zdijo 

modre, skoraj barve zraka…« (Da Vinci, 2005, str. 128). Navedeno je tudi opazovanje načina 

upodabljanja svetlobe, prisotnost simultanega kontrasta, ki je v Traktatu o slikarstvu lepo 

opisana: »…da bi v skupni postavitvi dala ljubkost druga drugi, kot jo daje zelena rdeči…« (Da 

Vinci, str. 101), toplo-hladnega ali komplementarnega kontrasta in učinek barvne vibracije. Pri 

grafikah ali risbah ugotavljam vpliv iradiacije barve in upoštevanje zračne perspektive, kot je 

omenjal Leonardo: »…tista stvar ali figura, ki je bližje očesu, bo imela razločnejše in ostrejše 

obrise«, zato mora biti figura dovršena glede na to, kje se nahaja (Da Vinci, str. 77). Ob 

opazovanju oblakov ugotavljam, ali se da iz naslikanega razbrati vreme ali celo del dneva, najsi bo 

to nazorno upodobljeno s simboli ali z realistično upodobitvijo. 

V nadaljevanju je besedilo posvečeno grafični tehniki vernis-mou oziroma mehka prevleka. Sledi 

predstavitev lastnega avtorskega dela, kjer se ukvarjam s transformacijo gorate krajine, v katero 

sta se z razvojem začeli vključevati človeški figuri. 

V pedagoškem delu ugotavljam pojavnost krajinskega motiva v osnovni šoli ter poskušam 

medpredmetno povezati likovno umetnost z izbirnim predmetom planinski krožek ter napisati 

smiselno učno pripravo, ki temelji na pohodu z učenci v hribe in terenskemu likovnemu delu z 

opazovanjem, zavedanjem svoje okolice ter njenim upodobitvam, likovnim transformacijam in 

osebnim interpretacijam. 
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2   Krajina kot motiv 

Slikanje krajine kot samostojne upodobitve se začne v 15. stoletju z začetkom naturalizma 

(Bučan, 2013). Krajina še nima avtonomnosti med motivi. Tudi v primerih, kjer je prvi vtis 

avtonomnost krajine imajo motivi, kot so žerjavi heraldičen ali alegoričen značaj. Človeške figure, 

ki so bile v tistem času vpete v krajino so prikazovale podeželsko življenje (Germ, 2013) in so 

ustvarjale zgodbe, ki so se odvijale v krajini. Sprva je figura v prvem planu, vendar se krajini kmalu 

podredi, bodisi z umikom bodisi z velikostjo. V renesansi Leonardo da Vinci in Albrecht Dürer 

začneta z načinom spretnega upodabljanja krajine, nadaljujejo pa slikarji Donavske šole, ki figuro 

v krajini povsem opustijo (Bučan, 2013). V tem obdobju je bila »…narava kot učiteljica…«(Frelih, 

2012, str. 12). 

V 18. stoletju krajino izpodrine klasicizem, na tej točki postane obravnavan motiv manjvreden. 

Na slovenskem se je krajina začela uveljavljati od romantike dalje v 19. stoletju brez figur, saj se 

je takrat okrepila pripadnost Deželi Kranjski zaradi prevlade slovenskega prebivalstva nad 

prebivalstvom drugih narodnosti. V tem času se močno razvije motiv visokogorske krajine 

slovenskih Alp, romantični alpski pejsaž, kasneje pa prevlada hriboviti pejsaž Ljubljane, ki se je 

oblikovala v glavno mesto vseh Slovencev. To je čas moderne, katere predstavniki so Rihard 

Jakopič, Ivan Grohar, Matej Sternen, Avgust Berthold, in tako naprej (OHO idr., 2008). Šele okrog 

leta 1860 so začeli bogati meščani, v večini Nemci, kupovati slike krajin, s tem se končuje 

obdobje bidermajerja na slovenskem. Kljub temu avtorji v tem obdobju narave še niso 

interpretirali po svoje. Slikati so jo morali po natančnih določilih topografskega opisa (Brejc, 

1977).   

Leta 1893 je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, vendar le-to ni bilo naročnik likovnih 

del z motivom krajine ali gorskega pejsaža, zato se število upodobljenih gora ni povečalo. 

Planinska zveza je namreč krajino prikazovala s fotografskimi zapisi (Zupan, 1965). Leta 1900 je 

bila velika prelomnica, saj so imeli do tega leta ljudje stik z umetnostjo le v cerkvi, kjer so stil 

zapovedovale liturgične zahteve. Kmalu po tem letu je Janez Flis plačal Ivanu Groharju za freske 

na Brezjah. Janez Flis je bil mnenja, da mora krajinski slikar upodobiti svoj motiv čutno kot 

portretist, ki portretiranca naslika tako, da njegovo razpoloženje izdajo njegove oči (Brejc, 2006).  

Še pred impresionizmom se pojavi slikanje v naravi, vendar pa na tej točki še ne moremo govoriti 

o plenerizmu, saj so v večini primerov umetniki dela v naravi skicirali in dokončali v ateljeju. 

Posledično je v zgodnjih delih še prisoten chiaroscuro namesto razpršene naravne svetlobe, kot 

lahko vidimo v delih Pernharta in Karingerja. Črtomir Frelih povzema: »Od impresionizma dalje 

narava ni več optični normativ, ob katerem bi merili slikarjevo kvaliteto.« (Frelih, 2012, str. 12). V 

tem obdobju postane motiv krajine najpomembnejši in ne vsebuje več historizma ali 

religioznosti, zaradi česar so sprva impresionistična dela obravnavali kot razvrednotena (Brejc, 

2006). O plenerizmu lahko govorimo, ko umetnik likovno delo skicira in študijo zaključi v naravi, 

kar mu nudi pozorno opazovanje svetlobe, ki ni več naslikana v snopu, kot delujejo odrske luči, 

ampak je naravna,  predmete osvetljuje z enako intenzivnostjo z več strani hkrati. Vpeljevanje 

ateljejskega chiaroscura v krajinarstvo Janez Šubic (Brejc, 1977) odločno odklanja, táko naslikano 
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delo označuje kot neresnično. Brejc (1977) upodabljanje nenehno spreminjajoče se narave, v kar 

vključuje predvsem učinke svetlobe, označuje kot sizifovo delo. Slikanje krajine je Janez Flis 

opisoval kot težko delo. Brezdušna narava naj nebi imela posebnega dušnega razpoloženja, zato 

naj bi slikar natančno poznal linearno perspektivo, barve naj bi imel popolnoma v oblasti in moral 

bi znati upodabljati zračno perspektivo (Brejc, 2006). Flis nadaljuje: »Vsaj pokrajine ne shvatimo 

kot plan, ampak duh hodi sem ter tja v razne daljine in globine, za gorami si misli novo ravnino in 

tako si skuša razgrinjati vso pokrajino« (Brejc, 2006, str. 72). 

Slovenska secesija, sopotnica impresionizma krajini doda ornamentalno funkcijo, s katero se 

ustvarja valovit ritem, ki mu je krajina podrejena. Poleg ornamentalnosti krajine v njej zaznamo 

tudi zmerno deformacijo in abstrakcijo. Slovenska secesija se zgleduje po dunajski, vendar pa je 

pri naši vedno prisotna značilnost naše pokrajine; gore in cerkve na vrhu hribov, kar je bil način 

identifikacije z narodom (Simonšek, 2011). 

V ekspresionizmu pride do socialne in politične krajine, ker je vključena figura »eksistencialno 

vezana na prostor« in se pojavljajo simboli slovenstva; gore, kozolec, cerkev in podobno 

(Milovanovič idr., 2009). 

Postmodernistična umetnost je krajinsko sliko s semiotičnim pristopom razumela kot prelomno 

oblikovno domislico in alegorijo psiholoških in ideoloških tem (OHO idr., 2008). 

Abstraktno slikarstvo, vezano na krajino se najbolj oblikuje v Škofji Loki po 2. svetovni vojni 

Uveljavljati se je začelo ustvarjanje različnih pogledov na predele slovenske pokrajine, od 

urbanizirane do nedotaknjene, slikanje v različnih letnih časih, naslikano realistično, fantastično 

ali v informelu (OHO idr., 2008). 

3   Pregled izbora avtorjev, ki so slikali krajine 

Ob izboru likovnih del sem se osredotočila na krajine, ki niso poseljene in imajo po možnosti 

vključeno gorovje. Poskusila sem zajeti obdobje od Dürerja, ko je krajina postala pomembnejši 

motiv do sodobnih avtorjev. Pri pregledu del bom pozorna na način upodabljanja krajine. Brejc 

(2006) ugotavlja, da obstajata dva motivna svetova, ki sta na slovenskem ikonizirala slovensko 

pokrajino. Prvi je slikanje pokrajine kot domovine, druga pa kot ideje, podobe. Groharjev 

Macesen iz leta 1904 je naslikan kot ikona, že zaradi kvadratnega formata (Brejc, 2006), medtem 

ko so grafike gorskih pokrajin, nastale v Valvasorjevih grafičnih delavnicah upodobljene kot 

domovina, a kljub temu niso portretno prepoznavne, medtem ko so mesta upodobljena v 

arhitekturnih detajlih (Bučan, 2013). Pri vseh izpostavljenih delih sem ugotavljala, kakšen sloves 

je imel v obdobju nastanka likovnega dela motiv krajine, kje je stojišče avtorja, odnos med 

morebitnimi figurami in krajino, način slikanja gora, upoštevanje linearne perspektive, kontraste 

in svetlobo.   
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3.1   Albrecht Dürer 

Pri renesančni sliki gre za posnemanje narave. Da Vinci govori o slikarstvu kot »edinemu 

posnemovalcu narave« (Da Vinci, 2005, str. 9). Dürer je eden redkih in prvih renesančnih 

avtorjev, ki slika pokrajino. Detajli gora naslikani v tehniki akvarel so nastajali med Dürerjevim 

potovanjem po gorati pokrajini Južne Tirolske (Bučan, 2013) in na poti v Italijo čez Alpe, kjer je 

leta 1494 začel spoznavati italijansko kulturo (Dürer, 1998). Slikal je detajlno, realistično, s čimer 

je za sodobnike ustvaril ideal visoke renesanse (Gariff, Denker in Weller, 2008).   

Naslikano delo upodablja topografsko pravilno naslikano območje pri Gardskem jezeru, nastalo 

med potovanjem (Dürer, 1998). Horizont se nahaja na sredini slike. Krajina je poseljena v dolinah 

med griči, ki eden drugega skrivnostno zakrivajo in se nadaljujejo v levi in desni rob slike. Avtor 

panoramski pogled na hribovito italijansko pokrajino opazuje s sosednjega hriba. Vreme je jasno, 

naslikano z minimalnimi izraznimi sredstvi. Avtor je uporabil linearno perspektivo, občutek 

globine pa okrepil s prostorskim ključem prekrivanja, medtem ko je prostorski ključ zmanjševanja 

form v globino zanemarjen, kar zaznamo v enako veliko naslikanih arhitekturnih stavb v različno 

oddaljenih območjih. Svetlobo ohranja v neposlikanih delih nosilca. Celoten kolorit zaobjema 

hladne odtenke modre in zelene, topli odtenki pa se kopičijo okoli nekaj upodobljenih oblakov na 

levi strani formata ter okrog poseljenega dela in polj.  

 

Slika 4: Albrecht Dürer: Italijanski griči, mere, tehnika, 1494/95 

 

Slika 5: Detajl: primerjava velikosti cerkve in mnogo bolj oddaljenih hiš 
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3.2   Leonardo da Vinci 

Motiv gorá, krajine je bil do renesanse religioznega pomena. Religioznosti se umetnost počasi 

odcepi, saj  v tem obdobju pride do odkritja linearne perspektive, razvoja zračne perspektive, 

avtorji pa začnejo upodabljati realno krajino (Šaver, 2005). Leonardov največji navdih je bilo 

preučevanje narave (Gariff idr., 2008). Slika je nastala za sekretarja francoskega kralja, 

Florimonda Roberteta (Zöllner in Nathan, 2003).  

Podatka o topografski pravilnosti krajine ni, saj takrat ni bilo želje po upodabljanju domovinske 

tematike, vendar je vedno domišljijsko upodobljena narava služila kot ozadje ali prizorišče 

dogajanja. Študija izhaja iz predhodno ustvarjenih skic z opazovanj narave, ki jih najdemo 

zapisane v Traktatu o slikarstvu. Panoramski pogled na neposeljeno krajino, ki se razprostira 

okrog portreta Madone z otrokom lahko gledalec opazuje s točke, kjer se nahajata upodobljenca. 

Figuri v gibanju zajemata večino formata. Tako portretiranca kot narava so osvetljeni z 

ateljejskim chiaroscurom. Gorata pokrajina je naslikana v modrih odtenkih. Bližja pokrajina in ten 

portretirancev pa v toplejših, s čimer avtor doseže močan toplo-hladni kontrast in barvno 

perspektivo.  Za večji učinek globine je avtor upošteval zakonitosti linearne perspektive.  Smeri 

gorovja so absolutno navpične, predstavljajo vzgon v višino, vendar pa se nadaljujejo po 

horizontu in v globino v neskončnost. Leonardo da Vinci (2005)  je že v svojem Traktatu o 

slikarstvu poudaril: »…stvar, ki se odmika od očesa izgubi na svoji velikosti in barvi…« (str. 8), s 

čimer je označil danes poznan pojem prostorski ključ manjšanja velikosti v globino in zračno 

perspektivo. 

 

Slika 6: Leonardo da Vinci: Madona z motovilom, olje na les, 50 x 36 cm, 1501. 
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3.3   Joachim Patinir 

Slikarji so krajino upodabljali realistično že v 15. stoletju, vendar med motivi še ni dosegla 

avtonomnosti. V njo so vključevali podeželsko življenje (Germ, 2013).   

Naslikana pokrajina je imaginarna, naslikana na podlagi predhodno nastalih skic iz narave (Germ, 

2013). Avtor ima pregled nad celotno panoramo pokrajine, saj je lociran na vrhu neke vzpetine. 

Vidimo skalovje, stezo, ki vodi v dolino, v dolini podeželsko poseljeno območje, za njo hrib, ki nas 

popelje do jezera, skozi gozd do goratega predela. Figure so podrejene panoramsko zasnovani 

krajinski sliki. Skladno s tradicijo Patinir vključuje v sliko drobne figure v gibanju, ki kažejo 

podeželsko življenje. V obravnavanem delu je naslikana Sveta družina z osličkom, na drugem 

bregu pa kmet, ki kolje bika (Germ). Na obeh mestih so figure naslikane v polsenci, ravno na meji 

med senco in sončnim predelom. Z ostalo pokrajino gore in nebo ustvarjajo močan svetlo-temni 

kontrast. Gore so naslikane v zgornjem desnem delu na najbolj oddaljenem delu pokrajine. Imajo 

značilno trdnost, nakazana je tekstura gora in viden je vzgon v višino. V desni rob se nadaljujejo v 

neskončnost.  Prisotna je zračna perspektiva, svetlobni učinki, barvna modelacija, ki »fascinira 

tudi italijanske renesančne umetnike« (Germ, 2013, str. 37). Avtor je forme osvetlil z ateljejskim 

chiaroscurom. Vreme nakazuje na sončno, kljub temu je zaznati nekaj svetlih oblakov.  

Uporabljena je barvna perspektiva, saj so barve najbolj oddaljenih naslikanih form v hladnih 

odtenkih, kar pa je bližje pa je naslikano v toplejših, kar ustvarja toplo-hladni kontrast.  

 

Slika 7: Joachim Patinir: Krajina z begom v Egipt, olje na les, 17 x 21 cm, 1516  
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3.4   Peter Paul Rubens 

Baročno slikarstvo zajema slikanje mitoloških, zgodovinskih tem. Naročniki so bile cerkve, palače 

(Husslein-Arco, 2008). Slike krajin so bile visokemu družbenemu sloju v užitek, motiv so 

vključevali tudi v akademski program. V sedemnajstem stoletju se začnejo pojavljati galerije. 

Zbiratelji naročajo in zbirajo predvsem portrete (Bučan, 2013). Rubensovo slikanje krajine je 

nedvomno tudi vtis osemletnega življenja v Italiji, kjer je spoznaval renesančen način krajinske 

slike. Postal je dvorni slikar in dobival naročila od rimskokatoliške cerkve in evropskih kraljevih 

dvorov.  

Tri ženske figure so vpete v izmišljeno, neposeljeno krajino, naslikano na podlagi predhodno 

naslikanih skic. Ker je občudoval renesančno krajino in se po njej tudi zgledoval (Gariff idr.,  

2008), je tudi v tem delu uporabil linearno in zračno perspektivo. Avtor stoji malo stran od treh 

upodobljenih ženskih figur. Krajina je pod horizontom, saj je zelo oddaljena in ni hribovita. 

Močan svetlo-temni kontrast je ustvaril z ateljejskim chiaroscurom, ki je prav tako značilen za 

renesančne slike. Najmočnejši je svetlo temni kontrast med krajino in figurami. Hribi so sicer 

poenostavljenih oblik, vendar z uporabo svetlo-temnega kontrasta avtor nakaže doline med 

njimi. Tri figure v ospredju absolutno nadvladajo nad krajino, v kateri se nahajajo. To avtor 

doseže z velikostjo, svetlo-temnim ter toplo-hladnim kontrastom med krajino in figurami, 

prostorskim ključem prekrivanja. Desna figura z ozadjem ustvarja simultani svetlostni kontrast. 

Figure, ujete v trenutku gibanja, prikazujejo »…tri garcije, Venerine služabnice, [ki] poosebljajo 

Nedolžnost, Lepoto in Ljubezen.« (Gariff idr., 2008, str. 59). Nebo je delno jasno. Avtor je 

uporabil barvno perspektivo, saj lahko v oddaljenosti opazujemo hladne odtenke hribov, bolj kot 

se nam pokrajina bliža, toplejši so odtenki narave. Dogajanje v prvem planu je kot celota 

naslikana v harmoničnih toplih odtenkih. 

 

  

Slika 8: Peter Paul Rubens: Tri gracije, olje na les, 221 x 181 
cm, 1635 

Slika 9: Detajl: krajina v ozadju 
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3.5   Janez Vajkard Valvasor 

Do ustanovitve Valvasorjeve grafične delavnice na Bogenšperku na slovenskem lastnih grafikov 

nismo imeli. Gre za grafično delavnico, ki jo je vodil Valvasor, in imel najete grafike. Valvasor se ni 

toliko zavzemal za umetnost kot se je za nazornost in topografsko pravilnost risb, ki naj bi 

dopolnjevale njegove tekste. Grafika do preloma 19. stoletja namreč na slovenskem še ni veljala 

za enakovredno likovno panogo (Sedej, 1966).  Pri Valvasorjevih delih gore niso portretno 

prepoznavne, medtem ko so mesta upodobljena v arhitekturnih detajlih (Bučan, 2013). 

Likovne delavnice, ki so delovale v istem obdobju kot Valvasorjeva grafična delavnica, so imele 

znanje o renesančnem perspektivičnem risanju in poznavanju človeške anatomije. Pri delih, ki so 

nastajala v okviru Valvasorjeve delavnice teh znanj ni zaznati, niti ni preprečljive globine ali 

likovne profesionalnosti. Za globino je uporabljal metodo kulis, torej predmete, ki so spredaj 

narisani so ostri, tisti v globini pa manjši in nepoudarjeni. Valvasor je krajino upodabljal na terenu 

je bil torej zapis dejanskega stanja mest in ne prikaz dogajanja v krajini ali likovna interpretacija 

motiva (Murovec, Cevc, Klemenc in Ciglenečki, 2006). 

V konkretno izpostavljenem delu je že zaznati boljšo uporabo perspektive, ki jo je razvil z 

opazovanjem narave in del drugih avtorjev, kljub temu pa vidimo neobvladovanje. Osrednje 

dogajanje je v naravi, gore so šrafirane v okviru silhuete, ki jih določa, občutek globine je avtor 

dosegel z zračno perspektivo, torej nežnejšimi pritiski risala oddaljenih form in s prostorskim 

ključem prekrivanja. Popolnoma je negiral iradiacijo barve, ki bi jo lahko uporabil za občutek 

globine. Šrafirano nebo nakazuje oblake. Stojišče avtorja je ob reki, torej se gore razpredajo nad 

njim. Figure, ki so kot je zapisano v knjigi Baročno slikarstvo in grafika (Murovec idr., 2006) v 

Valvasorjevih risbah redkost, so v kompozicijo vključene kot del narave, so aktivne a naravi 

podrejene zaradi svoje majhnosti. Sence so naslikane po principu ateljejske osvetljenosti, 

menjavajo se izmenično, ni enega bolj osvetljenega predela.  

 

Slika 10: Janez Vajkard Valvasor: Bled (Skicna knjiga za topografijo Kranjske), rdeča kreda na papir, 1689 
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3.6   Christian Hilfgott Brand 

Druga polovica osemnajstega stoletja je na Dunaju zaznamovana z baročnimi krajinami 

Christiana Hilfgotta Branda. Slika pokrajino, ki obdaja mesto Dunaj (Husslein-Arco, 2008),  torej 

slika svojo domovino. Iz tega lahko sklepamo, da je naslikana krajina topografsko pravilna. 

Naslikana je realistična, neposeljena krajina. Avtor dogajanje opazuje z malo višje točke, kot so 

pozicionirani upodobljenci, a ne višje od vznožja oddaljenih gora. Figure, upodobljene v gibanju 

so majhne, v harmoniji s krajino in se manjšajo v globino, s čimer avtor poleg prekrivanja 

upošteva prostorski ključ manjšanja v globino. S svetlenjem barv v globino je uporabil zračno 

perspektivo. Gore v ozadju so enostavno naslikane. Močan svetlo-temni kontrast poudari 

osvetljene gore in krajino v prvem planu v temnem delu slike. Avtor je uporabil ateljejsko 

osvetljevanje. Perspektiva je linearna. Tudi v tem primeru je prisoten močan toplo-hladni 

kontrast ter barvna perspektiva, saj je ozadje z gorovjem naslikano v hladnih, pokrajina v 

ospredju pa v toplih barvnih odtenkih. Zaznati je slabo vreme. 

 

 

Slika 11: Christian Hilfgott Brand: Landscape with pedestal, velikost, tehnika, 1753 
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3.7   William Turner 

Turner je slikal v okviru tedanjih slikarskih tehnik, ki jih je določalo obdobje romantike, vendar so 

njegova dela z leti postajala vse bolj osebnoizpovedna, saj so skrivala avtorjeva razmišljanja o 

vesolju in globljih resnicah. Turner ni več slikal v duhu renesančnega univerzalnega človeka, 

upodabljal je figure, ki so se znašle v nevarnosti narave in nevidnih sil, kar je razlog da nikoli ni 

dobil uradnega priznanja glede pomembnosti njegovega dela (Turner, 1995). Besedo sublimno 

prvič predstavi Edmund Burke v filozofski razpravi. Burke trdi, da so sublimni najbolj dramatični 

učinki narave, ki so vzvišeni, plemeniti. Tak način upodobitve je viden v Turnerjevih upodobitvah 

krajine, ki so za tisti čas edinstvene. Avtor upodablja rahlo zastrašujočo, uničevalno moč narave, 

ki jo rahlo abstrahira. Prav to napoveduje formalna iskanja impresionistov (Gariff idr., 2008). 

Renesančna krajina je predstavljala umirjenost, medtem ko je Turnerjeva predstavljala naravne 

sile, nevihte, požare in podobno. Med snežnim viharjem v Farnley Hallu Yorkshiru je Turner 

skiciral oblake in strele in dve leti pozneje naslikal delo Hanibal z vojsko prečka Alpe (Turner, 

1995). Slika torej upodablja močno osebno interpretativno delo, ki pa je nastalo na podlagi 

predhodno narisanih skic iz narave. Krajina ni poseljena, je pa na dnu formata opaziti veliko 

osvetljenih figur, ki so se znašle v snežni nevihti. Figure so v gibanju, saj se želijo pred nevihto 

zaščititi ali zbežati, torej so nemočne in posledično močno podrejene naravi. Horizont je nizko. 

Upodobljeno delo je eno redkih del, kjer je svetloba direktna, vendar je sijaj sonca zakril nevihtni 

oblak. Svetloba je naslikana bolj naravno. To delo je edinstveno tudi z vidika določanja vremena 

in upodabljanja oblakov, ki v kompoziciji ne služi le kot uravnoteženje ampak doda tudi 

prostorskost, kar je velik korak naprej od sodobnikov. Svetlo temni in toplo-hladni kontrast 

nihata med nevihtnimi oblaki in še sončnim predelom pokrajine. Leonardo (2005) podaja 

slikarjem napotke za slikanje neviht, upodabljali naj bi stvari, ki jih odnaša sunek vetra, ki določa 

tudi smer upogiba rastlinja in plapolanja oblačil, »strašljiv zrak zaradi mračne teme« (str. 83).  

 

 

Slika 12: William Turner: Hanibal z vojsko prečka Alpe, olje na platno, 145× 236,5 cm, 1812 
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3.8   Franz Steinfeld the Younger 

Delo Jezero Hallstäter uvrščamo med obdobje dunajske romantike, za katero je značilen 

realizem, prisoten v slikah z motivom tihožitja in krajine. Slednji je bil takrat že zelo priljubljen 

(Husslein-Arco, 2008).  Podatka o topografski pravilnosti nisem zasledila, je pa iz fotografij realne 

krajine razvidno, da je gorovje na tistem območju zelo podobno naslikanemu. Horizont je pod 

polovico slike, avtor stoji ob vznožju gorá, ki so oddaljene. Med njimi se izgublja jezero.  Svetloba 

nežno objema skozi gore, najbolj pa je obsijan del na desni, kjer je naslikano kopno, na katerem 

je koča. Chiaroscuro je viden, vendar je svetloba že dobro opazovana. Dve glede na format 

majhni figuri v čolnu, sta upodobljeni med delom. Figuri sta že v senčnem delu, le rokav tiste, ki 

stoji, je obsijan s soncem. Velikost in neosvetljenost povzročata podrejenost figure krajini. Kljub 

temu, da je obsijano kopno spodaj desno, pa menim, da nas gore vabijo k pogledu zaradi svoje 

teksture, obsijanih gmot kamenja. V najbolj oddaljenih delih zaznamo močno obsijane dele 

gorovja, ki so v nekaterih delih še obdane s snegom.  Nebo nakazuje na jasno vreme, ki skupaj s 

svetlobo ustvarja umirjeno atmosfero. Nebo je v svetlo-temnem kontrastu z ostalo naslikano 

krajino, s čimer avtor doseže simultani svetlostni kontrast. Gore s svojimi navpičnicami in 

diagonalami nakazujejo na trdnost in razgibanost. Z načinom upodabljanja barv je avtor ustvaril 

toplo-hladni kontrast. 

 

 

Slika 13: Franz Steinfeld the Younger: Jezero Hallstäter, velikost, tehnika, 1834 
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3.9   Marko Pernhart  

Prav tako kot Anton Karinger se je tudi Marko Pernhart odločil za študij na dunajski akademiji, 

kjer je dobil osnovo za nadaljnji razvoj, ki je privedel do avtorjevega subtilnega doživetja narave 

in romantičnega slikanja. Sodobniki so ga cenili kot odličnega krajinarja, kljub temu pa so bili 

naročniki večinoma bogati Nemci, živeči v ljubljani, saj je na slovenskem bil še vedno cenjen le 

portretist ali slikar sakralnih podob (Zupan, 1965).  »Posebno mesto v njegovem opusu 

zavzemajo panoramske slike, na katerih je upodobil skoraj vso slovensko domovino« (Jaki, b.d.). 

Panoramska slika je bila sredi 19. stoletja razširjen in priljubljen pojav, ki je nastal v odvisnosti od 

razvoja tehnike, zlasti optike in fotografije. S Pernhartom imava nekaj skupnega, tudi on je 

namreč poleg slikanja gorá tja tudi zahajal in ga je najbolj fasciniral pogled z vrha. Bil je odličen 

slikar in spreten alpinist, kar je bilo za tiste čase redkost, kar je verjetno sprožilo njegovo slikanje 

topografsko pravilnih panoram s portretno prepoznavnimi gorskimi verigami in njihovo okolico 

(Bučan, 2013).  

V konkretnem delu je zaznati rahlo dramatičnost, ki jo je ustvaril z meglicami, zato ga kot enega 

prvih avtorjev označujemo za drznega, saj je motiv osebno interpretiral (Brejc, 1977). Horizont je 

visoko nad gorami. Uporabil je prostorski ključ prekrivanja in izginevanja v globino, zračno 

perspektivo, barvno perspektivo, ustvaril toplo-hladni kontrast med nebom in krajino. Vreme ni 

posebej izpostavljeno, prav tako ne svetlo-temni kontrast. Kljub napredku je še vedno opaziti 

ateljejsko osvetljevanje form, kar je verjetno posledica dokončevanja študije v ateljeju. 

 

 

Slika 14: Marko Pernhart: Panorama s Stola I (pogled proti Kranju in Ljubljani), olje na platno, 87 x 189 cm 
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3.10   Paul Cezanne  

V umetnikovem rodnem kraju v Provansi se nahaja naslikan konkreten likovni motiv, ki ga je 

upodobil več kot šestdesetkrat iz različnih vidnih kotov (Gariff idr., 2008), kar je poleg 

topografsko pravilne a osebno interpretativne slike krajine značilno za postimpresionstične 

upodobitve krajine. Horizont je visoko, avtor je naslikal pod seboj vidno panoramo mesta in gore 

pred seboj. Z leve nam pogled omejuje drevo, ki se nadaljuje v spodnji in zgornji levi rob slike, ter 

daje občutek neskončnosti. Zgoraj nas z desne omejijo veje. Takoj pod vejami je upodobljena 

gora, ki je naslikana v tipičnem postimpresionističnem duhu; s temno linijo je avtor okrepil 

silhueto in s ploskovitimi nanosi barve nakazal teksturo gore. Gore so naslikane trdno vendar 

kljub temu dobimo občutek migetanja, nemirnosti. Od impresionizma naprej ni več prisotne 

ateljejske osvetlitve, tudi to delo je naslikano z upodabljanjem difuzne svetlobe, ki deluje izredno 

naravno.   

 

 

Slika 15: Paul Cezanne: Gora Sainte-Victorie, olje na platno, 67 cm × 92 cm,  1886-87 
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3.11   Ivan Grohar   

Uvrščamo ga v obdobje slovenske moderne, čas vrednotenja krajine vrednotili kot slikarski žanr, 

z njo so se želeli odmakniti od slike oziroma narediti korak naprej s posnemanjem, pripovedjo, 

brez upoštevanja iluzionizma in s poudarki svetlobnih razmerij  (OHO idr., 2008). Groharja in 

ostale impresioniste zanima svetloba, opazujejo jo podnevi ob naravni svetlobi in ponoči ob 

plinskih lučeh. Na prostem so slikali s soncem obsijane pokrajine, meglice in podobno (Courthion, 

1985). Vzrok za to je tudi izum prenosnih slikarskih stojal in oljnih barv v tubi (Gariff idr., 2008). 

»Slikanje zunaj v naravi, neposredno pred motivom je prvi pogoj za nastanek impresionistične 

slike«, meni Tomaž Brejc (2006, str. 163). Naloga slikarja krajine je, da kader krajine primerno 

ujame v kompozicijo, pri čemer išče ostre kontraste, ostrejše od tistih v realizmu (Brejc, 2006). V 

impresionističnih slikah je novost, da predmeti niso ločeni od okolja, ampak se njihova tekstura 

zlije z okoljem, to so avtorji dosegli z odsevi, jasni obrisi se zabrišejo v svetlobi in barvi sami, kar 

jim omogočajo tudi pastozni nanosi barv. Bolj kot študija je bila pomembna skica, ujeti trenutek 

(Courthion, 1985). 

Delo Hribček je topografsko pravilno upodobljena krajina, kar potrjuje naslov v oklepaju Holm, 

Ajda. Krajina je izredno osebno interpretirana. Na prvi pogled neprepoznavna slika nas popelje 

po krajini in nam razprostira hribe in doline. Senca in difuzna svetloba, katere vir ni točno 

določen, se nežno prepletata. Neba je zelo malo v zgornjem delu formata in se lepo barvno zliva 

z okolico, točne meje s krajino nima. Smeri so horizontalne, umirjene, a vseeno žive, saj barve in 

smeri poteze čopiča kar migetajo. Brejc (2006) omenja, da je v krajini čutiti odmaknjenost 

avtorja, saj naj bi slika dajala občutek, da jo, ko enkrat krajino vidi, avtor lahko naslika na pamet 

in vsakič v drugačnem barvnem razpoloženju. Avtor je ustvaril barvno perspektivo z detajli trave 

v oranžnih odtenkih v prvem planu in hladnimi odtenki v oddaljevanju.  

 

Slika 16: Ivan Grohar: Hribček (Holm, Ajda), olje na platno, mere, 1910 
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3.12   Salvador Dalí  

Dalí se je predajal raziskovanju razlag sanj Sigmunda Freuda, jih upodabljal in poimenoval 

»paranoično-kritična aktivnost« (Gariff idr., 2008, str 164). Krajina se kot motiv v obdobju 

surrealizma pojavi kot del sanj ali razmišljanj avtorja in služi kot oder. Delo je avtor naslikal v 

močni enobežiščni perspektivi, katere horizont je visoko. Na desnem zgornjem delu formata 

prepoznamo gmoto skalovja, ki je predel v mestu Port Lligat, kjer si je Dalí zgradil dom (Dalí, 

1998). Gorovje je naslikano polnoplastično, brez detajlov, le z osnovnimi smermi in razpokami. V 

surrealizmu ne opazimo več transparentnosti barv, kar je vidno tudi v obravnavanem delu. V 

desni rob se nadaljuje v neskončnost. Trdnost skalovja je prisotna zaradi ploskovitih nanosov 

barve. Skozi celotno delo avtor ohranja toplo-hladni kontrast, ki ga med seboj ustvarjajo forme. 

 

 

Slika 17: Salvador Dalí: Vztrajnost spomina, olje na platno, 24,1 x 33 cm, 1931 
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3.13   Herman Gvardjančič  

Avtor akvarelne slike z naslovom Lubnik z leta 1981 Herman Gvardjančič omenja, da je krajina del 

njega in slika to, kar resnično pozna in začuti. Avtor je iz realistične začel prehajati v novo krajino, 

ki vsebuje površinskost, značilno za ekspresioniste in plakatnost po principu Pop arta, ki je takrat 

postajal znan tudi slovenskim umetnikom (Gvardjančič, 2008). Slikar ostaja romantik, ki 

»…ustvarja v dobi, ki tudi naravo vidi skozi optiko določene distance in posredništva umetne 

predloge, kar je bilo karakteristično za pojave hiperrealizma in fotorealizma.« (Gvardjančič, 2008, 

str. 41). V osemdesetih letih, ko je nastalo obravnavano delo, se je postmoderna razvijala, vendar 

pa je avtor slikal krajine v neoekspresionističnem stilu, saj estetika ni več na prvem mestu, ampak 

je občutenje, ekspresija in iracionalnost. Omenjeni stil pa že nakazuje tudi na abstrakcijo 

(Gvardjančič, 2008), vendar se tej besedi avtor odreka (Gvardjančič, 2012). Ekspresivno izražanje 

avtor postavi v ospredje z dramatiko, tesnobnim občutenjem, kar ni značilno za slikanje alpskega 

sveta na slovenskih tleh in hkrati z nematerialnostjo in negiranjem tekstur ter vnosom 

transparentnosti barv (Krivec-Dragan, 1987). 

Upodobljena gora je topografsko pravilna a močno osebno interpretirana slika domovine. Avtor 

goro opazuje s sosednjega hriba, ki je verjetno višji od Lubnika. Svetlobo avtor ohranja na 

robovih formata, s puščanjem praznih prostorov pa svetlobo spušča tudi skozi nebo. Z 

ohranjanjem svetlobe po robu formata avtor ustvari močan svetlo-temni kontrast. V območju 

osrednjega motiva močne svetlobe ni zaznati, celotna gora je naslikana temno. Zaradi močne 

osebne interpretacije in načina slikanja težko določimo del dneva ali vreme. Naslikano gorovje z 

odločno potezo čopiča deluje trdno, hkrati pa tehnika akvarela ohranja romantičnost pokrajine. V 

katalogu (Gvardjančič, 2012) je zapisano, da v njegovih delih »…črta, ki bi morala biti zadnja, ne 

preživi, saj jo nemudoma prekrije naslednja.«, kar je opaziti tudi v obravnavanem delu. 

 

 

 

 

  

Slika 18: Herman Gvardjančič: Lubnik, akvarel, 51 × 70 cm, 1981 
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3.14   Ferdo Vesel 

Slovensko realistično slikarstvo se je na Dunaju, v Parizu in Münchnu razvilo konec 19. stoletja. 

Motiv je bil poleg krajine tudi portret, tihožitje in žanr. Brata Šubic sta predstavnika starejših 

realistov, mlajši pa so J. Petkovšek, Anton Ažbe, Ivana Kobilica in Ferdo Vesel, slednji so se šolali v 

Münchnu, kjer so se približali ateljejskemu portretiranju v rjavih barvnih nanosih, prav tako pa so 

slikali tudi krajine, kjer so opazovali svetlobo V začetku 20. stoletja je Vesel živel v Kamniku. 

Večkrat je hodil po kamniških planinah, kjer je slikal na majhne kartone, krajine pa je vključeval 

tudi v svoje študije.  

Delo Potoček je nastalo leta 1922 v obdobju, ko je nekaj časa Vesel živel  v Radohovi vasi na 

Grumlovškovi graščini, ki danes ni več ohranjena, v dolini reke Temenice. Tu je opustil znanje o 

rjavih barvnih nanosih, pridobljeno v Münchnu.  V času nastanka obravnavanega dela se je 

posvetil plenerizmu. Motiv dolenjske pokrajine, osrčje reke Temenice je postala njegova stalnica 

(Vesel, 1989). V tekstu ob retrospektivni razstavi v Narodni galeriji iz leta 1948 je zapisano, da 

avtor ni bil nikoli tako blizu naravi kot takrat in so zato nastajale slike, polne življenja (Vesel, 

1948). Motiv je potoček v osrčju doline reke Temenice, v ozadju vidimo hribovje. Slikal je realno 

krajino, ki je obdajala njegov dom, iz tega lahko sklepamo, da je naslikana topografsko 

prepoznavna krajina. Očitna je osebna interpretacija krajine. Poudaril jo je s kratkimi a 

sunkovitimi barvnimi nanosi, ki vzbujajo občutek gibanja in nenehne rasti. Slikar dogajanje 

opazuje z obrežja potoka. Vesel je upošteval linearno perspektivo, ki poleg zračne snuje trden 

občutek globine. Da je slika pleneristična je vidno z načina slikanja svetlobe. Nebo je naslikano z 

gostimi barvnimi nanosi, oblaki nakazujejo na oblačno vreme, skozi njih pa prodira svetloba. 

Močna senca, ki se razprostira po vsej velikosti grmovja in odsebna senca skale zakrivata odseve 

v vodi. Senca nam izrisuje močno diagonalo s spodnjega levega proti zgornjemu desnemu robu 

slike, kar poudari rast, premikanje in okrepi občutek migetanja, ki ga povzročajo hitre poteze 

čopiča. Figure v delu niso prisotne, prav tako krajina ni poseljena, deluje kot nedotaknjen del 

dolenjske.  

 

Slika 19: Ferdo Vesel: Potoček, olje na platno, 29 × 37,5 cm, 1989 
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3.15   Črtomir Frelih 

Skozi vso diplomsko nalogo sem med izpostavljenimi deli bila pozorna tudi na nebo in na 

možnost definiranja vremena v upodobljeni krajini. V izbranih delih se ni nihče tako posvetil 

vremenu kot se je William Turner in kot se še danes Črtomir Frelih. Svetlobo avtor ohranja od 

zgoščenih temin do transparentnih učinkov (Marvin, 2000, str. 26). Horizont je visoko, zato 

dobimo občutek lebdenja, poistovetimo se lahko s figuro v dežju, ki v roki drži dežnik. Z močnim 

svetlo-temnim kontrastom avtor upodobi figure, ki z ozadjem ohranjata  iradiacijo, zato je v 

prvem planu svetla figura spodaj. 

 

 

Slika 20: Črtomir Frelih: Rainwalkers VI., kolagrafija, 2011 
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4   Krajinske transformacije pred in po izumu fotografije 

Poleg topografskih značilnosti so avtorji na slovenskem začeli pri upodabljanju upoštevati tudi 

osebno interpretacijo motiva šele v 19. stoletju  (Bučan, 2013). 

Avtorji, ki smo jih obravnavali v prejšnjem poglavju so Albrecht Dürer, Leonardo Da Vinci, 

Jochaim Patinir, Peter Paul Rubens, Janez Vajkard Valvasor, Christian H. Brand, Franz S. the 

Younger in Marko Pernhart. Za vsakega smo našli oprijeme za dejstvo, da je pred slikanjem 

študije naravo opazoval. Dürer jo je med potovanjem po gorati pokrajini južne Tirolske (Bučan, 

2013), v Traktatu o slikarstvu imamo dokaz, da je da Vinci natančno opazoval krajino in jo skiciral, 

Patinir je v krajino, katere skice je risal v naravi, vključeval tudi podeželsko življenje (Germ, 2013), 

na Rubensa je močno vplivalo osemletno življenje v Italiji, kjer je spoznaval renesančne krajine, 

Valvasor je krajino natančno skiciral v naravi in se posluževal topografske pravilnosti mest 

(Bučan, 2013). Tudi Brand in Younger z opazovanjem slikata svojo domovino, mesto Dunaj 

(Husslein-Arco, 2008). Pernhartove panorame so edinstvene, saj so skice nastajale na vrhu 

vzpetin. Osebne interpretacije do takrat še ni zaznati, saj so tudi naročniki želeli krajino, ki 

prikazuje realnost, četudi ne topografsko pravilno. Slednje sta od obravnavanih avtorjev 

upodabljala le Valvasor in Pernhart, želja obeh je bila domovino prikazati takšno, kot je. Skice 

obeh avtorjev so izjemno natančne, z zapisi krajev, Pernhart je za razliko od Valvasorja upodabljal 

portretno prepoznavno gorovje, ki ja je tudi na skicah posebej poimensko označil.  

Leta 1826 je okvirno leto, ki zaznamuje začetek razvoja fotografije, ko Joseph N. Niépce izdela 

heliografijo na kositrni plošči, razvoj se nadaljuje v dagerotipijo, ki jo ustvarja Louis J. M. 

Daguerre okrog leta 1838, na slovenskem je pomemben Janez Puhar s puharotipijo pred letom 

1848, topografska fotografija pa se pojavi desetletje pozneje z avtorjem Francisom Firthom 

(osebna komunikacija, julij 2013). Dela, ki smo jih obravnavali po zgoraj omenjenih vsebujejo 

osebno interpretacijo, saj se začnejo po izumu fotografije pojavljati transformacije krajin. Izjema 

je William Turner, ki se je že v času romantike močno razlikoval od svojih sodobnikov. Njegova 

transformacija krajine je edinstvena. Cezanne je slikal topografsko pravilne motive krajine in je v 

duhu impresionizma vključil osebno interpretacijo le-teh. Prav tako sta slikala Grohar in Vesel, ki 

sta poudarjala pripovedništvo. Dalí je slikal okolico svojega domovanja. Gvardjančič je avtor, ki 

slika pod vplivom pop arta, kar razkriva na površinskosti in plakatnosti upodobtev krajine, vendar 

so kljub temu portretno prepoznavni izseki. Frelih se je z intenzivno transformacijo posvetil nebu, 

vremenu, vzdušju, ki ga pričara oblačno vreme. 

Povzetek načina slikanja izpostavljenih avtorjev nam začrta ločnico pred in po izumu fotografije, 

ki očitno vpliva na način upodabljanja krajine. Izum fotografije na topografsko pravilnost nima 

nobenega vpliva, prav tako ne na portretno prepoznavnost krajine, ima pa močan vpliv na 

začetek transformacij krajine.  
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5   Motiv krajine v sodobnem času 

Sodobni likovni umetniki krajino slikajo z upoštevanjem »nevidnega prostora«, atmosfere, 

Resničnost krajine ali topografske pravilnosti redko zasledimo. V sodobnih upodobitvah krajine je 

zaznati impresionistični zunanji atmosferski način slikanja in ekspresionistične subjektivne vizije 

narave, ki je redko upodobljena kot samostojni likovni motiv (Obal, 2004). 

Aleksander Bassin, kritik sodobne umetnosti ugotavlja, da se sodobni krajinarji ukvarjajo z 

okoljsko problematiko. Delo Gozd V iz leta 2011 je Anja Jerčič izvedla v tehniki jajčne tempere na 

platnu, Christa Gallert-Zirzow ustvarja s čebeljim voskom, tekstilom, vrvmi, Barbara Demšar pa 

motive upodablja na ročno izdelan papir (Bassin in Gegič, 2011). 

          

Slika 21: Christa Gallert-Zirzow: Landschaft, čebelji vosek, 40 x 50 cm, 2011 (levo) 
Slika 22: Anja Jerčič: Gozd V, jajčna tempera na platno, 185 x 80 cm, 2011 (desno) 

 

V koloniji Izlake-Zagorje je bilo doslej udeleženih okrog 290 ustvarjalcev, ki niso le realisti ali 

ljubiteljski, tako imenovani nedeljski krajinarji, ampak so med njimi dobri ustvarjalci krajin, tudi 

študentje likovnih akademij, ki iščejo svoj likovni izraz. V nastalih delih je zaznati duh izlaške 

pokrajine, ki vsebuje kontrast med zaprto hribovito pokrajino in industrijo (Komelj, 2010).  

 

 

Slika 23: Črtomir Frelih: Sveta gora, akril na platno, 60 x 72 cm, 1990 
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Slika 24: Zvest Apollonio: Zasavska sveta gora, akril na platno, 800 x 100 cm, 1996 

 

 

Slika 25: Janko Testen: Gozd, olje na platno, 119 x 84 cm, 1978 

 

 

 

Slika 26: Igor Banfi: Polje, mešana tehnika na platno, 80 x 100 cm, 2000 



23 

Med upodobitvami krajine sodobnih prekmurskih umetnikov, članov Društva likovnih umetnikov 

Prekmurja in Prlekije, je zaznati karakter nižinske pokrajine panonskih delov Slovenije. Eden od 

teh značilnosti je melanholija, verjetno vzrok poudarjene horizontale v delih slikarja Jožeta 

Denka. Tudi Suzanne Király Moss s horizontalno zasnovano kompozicijo interpretira panonsko 

krajino, podobno kot Mirko Rajnar, ki krajino transformira do popolne abstrakcije. Umirjenost 

Igor Banfi v svojih likovnih delih dosega z minimalizacijo barvne skale. Spokojnost pri 

upodabljanju krajine Potočnik doseže z nežnim renesančnim upodabljanjem svetlobe in mraka 

(Obal, 2004). Velikokrat sodobni umetniki krajino povezujejo s podrejeno figuro. 

 

Slika 27: Jože Denko: Pri Muri, akril na platno, 30 x 50 cm, leto ni znano 

 

 

Slika 28:  Mirko Rajnar: Jutro, olje na platnu, 30 x 100 cm, 2000 

 

 

Slika 29: Igor Banfi: Kralj na gori, olje na platnu, 70 x 100 cm, 2011 
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Slika 30: Anže Petelin Gallus: Človek 3, akril na platno, 100 x 120 cm, 2010 

 

 

Slika 31: Apolonija Simon: Figura v pokrajini I, olje na platnu, 25 x 30 cm, 2007 

 

 

Slika 32: Maruša Šuštar: Naša ljuba zemljica, olje na platnu, 140 x 170 cm, 2009 
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6   Grafična tehnika vernis-mou 

Tehnika vernis-mou sodi v sklop tehnik globokega tiska, saj barvo odtiskujemo z globokega, 

jedkanega dela. Za izdelavo potrebujemo cinkovo ploščo, grafični valjar, vernis-mou, ogrevalno 

podlago, milo, bencin, samolepilno folijo, pilo, vodobrusni papir, ovojni papir, risalo, kislino, 

barva za globoki tisk, krpe, časopis, papir za tiskanje. 

Najprej pripravimo matrico. Poljubno veliko cinkovo ploščo z ene strani spoliramo sprva z 

vodobrusnim papirjem, nato pa še s polirno pasto. Pod kotom 45 stopinj zbrusimo robove; sprva 

s pilo, nato še z vodobrusnim papirjem. Na zadnjo stran nalepimo samolepilno folijo za zaščito 

pred jedkanjem. Lahko tudi premažemo z asfaltom. Ploščo nato razmastimo in osušimo. Za 

razmaščevanje lahko uporabimo navadno milo in nato bencin. Naslednji korak je tanek nanos 

prevleke vernis-mou oziroma mehke prevleke na prvo stran plošče. Nanašamo z valjarjem na 

topli, ogrevani podlagi, da se vernis-mou enakomerno razporedi po vsej plošči. Sledi postopek 

risanja na matrico. Skozi izbran papir, ki dobro vpija vernis-mou ob dotiku z risalom, narišemo 

želen motiv. Ko zaključimo, papir previdno odstranimo. Nadaljujemo z jedkanjem matrice. 

Pripravimo si posodo, vanjo nalijemo kislino, nato vodo, da razredčimo in notri položimo matrico, 

tako da je prekrita s kislino. Med jedkanjem preverjamo moč kisline in pazimo, da ne spodjedka. 

Ko smo končali, ploščo vzamemo iz kisline in jo speremo pod tekočo vodo. Nato z bencinom 

odstranimo mehko prevleko. Na tej točki si pripravimo papir, na katerega bomo odtisnili matrico. 

Najprej ga potopimo v vodo in odcedimo na časopisnem papirju. Če bomo tiskali kasneje ga 

pustimo pokritega, da ohrani vlažnost.Na razmaščeno ploščo nanesemo barvo za tiskanje 

globokega tiska in jo dobro vtremo.  Sledi postopek odstranjevanja odvečne barve z visokih delov 

plošče. Postopek opravimo z nežnimi gibi dlani. Očistimo robove in spodnjo stran plošče. Matrico 

odtisnemo na že prej pripravljen, navlažen papir ter odložimo odtis, da se suši.  

Sledi pravilno označevanje grafičnega lista.  Začnemo pri levi, kamor zapišemo zaporedno 

številko odtisa, nato sledi tehnika, na sredini zapišemo naslov, v desni kot pa svoj podpis in 

datiramo. 

6.1   Avtorji, ki ustvarjajo v tehniki vernis-mou 

Bojan Kovačič ustvarja v tehniki vernis-mou vendar vedno v kombinaciji z drugimi tehnikami; 

akvatinto in suho iglo. Primer je cikel grafik Akuten cink II. Oživlja elementarne energije črte, 

znaka in barve, pri čemer je pozoren na ohranjanje svetlobe. Dimitar Malidanov se v tehniki 

vernis-mouja z upodabljanjem oploditev, kaljenja, detajlov flore približa upodabljanju krajine. 

(Marvin, 2000). Ivo Mršnik je eden redkih grafikov, ki svoja dela izdelujejo v tehniki vernis-mou. 

Od popolnoma prepoznavnih, realistično naslikanih »samorastov«, kot jih avtor imenuje prehaja 

v transformacijo krajine do skoraj neprepoznavnih oblik delov narave, ki jo določajo le še 

osnovna likovna izrazna sredstva. 
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6.2   Avtorsko delo 

6.2.1   Postopek dela 

Uporabila sem omenjen postopek izdelave, vendar se je na koncu izkazalo, da z mojim načinom 

upodabljanja krajine vedno spodjedka. Tako sva z mentorjem iskala rešitev. Ideja je bila, da bi 

kljub jedkanju ohranili teksturo, kjer je nasičena temina. Obnesel se je postopek predhodnega 

nanosa tankega sloja drobnega asfaltnega prahu, kar omogoča osnovo s teksturo. Razlika je še po 

končanem jedkanju. Vernis-mou prevleko očistimo z white spiritom, da odstranimo delce 

asfaltnega prahu. 

6.2.2   Tehnika 

Tehnika vernis-mou je edinstvena. Z enim jedkanjem nam nudi širok spekter tonskih prehodov 

temin. Določamo jih z različnimi pritiski risala na papir, s tem ohranjamo mehkobo črt. Tehnika 

nudi mnogo možnosti v doseganju strukturalnih učinkov osnove s finim asfaltnim prahom, ki pa 

omogoča intenzivnejšo igro med svetlobo in senco. 

 

Slika 33: Urša Koželj: Vernis-mou, vernis-mou, 2014  
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6.2.3   Motiv 

V svojem delu poudarjam velikost narave. V začetku ustvarjanja sem vsaj tretjino formata 

posvetila nebu in svetlobi, vendar sem sčasoma to reducirala do stopnje, da neba sploh ali skoraj 

ni. Pogled z gora je odmaknjen. Kot poteka sestop in vrnitev z gora, ko se pred nami odkriva hrib 

za hribom, tako tudi upodabljam hribe in si postopoma izmišljam nove poti. Forme skalovja 

stopnjujem od prepoznavnih oblik s transformacijo do neprepoznavnosti krajine. 

V začetku svojega ustvarjanja sem horizont določila nizko, pogled na krajino je bil z vznožja 

hribov, kasneje pa sem razvila pogled z vrha, ki omogoča občutek, da sem skrivnosten, tih 

opazovalec dogajanja v naravi. V mojih delih sta vedno prisotni tudi figuri v paru, podrejeni 

naravi, ki se prikrito kažeta nad prepadi. Razmerja med naravo in človekom so soodvisna. Arhaika 

kulture se je ohranila vse do danes in ponovno zremo v gore, ki jih dojemamo kot nedotaknjen 

del sveta. Z motivom človeka ohranjam napet kontrast med majhnostjo človeka in velikostjo 

narave, konkretno gorovja. Velikost narave me od nekdaj fascinira. Odkar hodim v hribe pa 

odkrivam ne samo velikost kot celoto ampak posamezne poti, ki so vsakič znova drugačna 

izkušnja in dejstvo, da ne moramo biti pozorni na vsak detajl v naravi. Figure so v vseh delih 

upodobljene v mirovanju, medtem ko skalovje v nekaterih delih deluje zelo dinamično, s svojimi 

silnicami skoraj napadalno, a kljub vsemu figure ohranjajo svojo mirnost. 

Svetlobi sledim in jo poudarjam ter ohranjam kot skrivnostno poltemo. Svetlo-temno razmerje v 

risbi in sliki mi omogoča romantično vzdušje. Ohranjam žametno črnino. Po Leonardovem 

mnenju je svetlo-temni kontrast pomemben, slikarju v Traktatu o slikarstvu podaja navodila: 

»…razumi, da moraš, če hočeš narediti odlično temo, poleg nje v primerjavo postaviti izvrstno 

belino…« (Da Vinci, 2005, str. 101). V nekaterih delih svetlobo ohranjam v tleh in nekaterih delih 

skalovja, v drugih pa vse dogajanje pustim v črnini in osvetljujem nebo. 

 

          

 

Slika 34: Urša Koželj: Gore, jedkanica, 2013 (levo) 
Slika 35: Urša Koželj: Alpe, suha igla, 2013 (desno) 
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Slika 36: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2014 

 

 

 

Slika 37: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2013 
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Slika 38: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2014 
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Slika 39: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2014 
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Slika 40: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2014 
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Slika 41: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2014 
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Slika 42: Urša Koželj: brez naslova, vernis-mou, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4   Nadaljevanje 

V nadaljnjem likovnem razvoju načrtujem še večjo poglobitev v upodabljanju transformirane 

krajine, z ohranjanjem skalovja. S tankim nanosom finega asfaltnega prahu sem dosegla, da 

temina, ki jo nudi tehnika še bolj zaživi, v prihodnje pa jo bom poskušala upodobiti še bolj 

žametno z dodatnim nanosom barve pred tiskanjem.  
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7   Pedagoški del 

Ker je moj cilj izvesti medpredmetno povezovanje likovne umetnosti in izbirnega predmeta 

planinski krožek sem zasnovala učno pripravo, ki smiselno povezuje vsebine obeh področij. Gre 

za specifično obliko posredovanja vsebin, ki jih je mogoče izvajati zgolj z omejenim številom 

učencev, ki sočasno obiskujejo oba učna predmeta. 

7.1  Motiv krajine v osnovni šoli in medpredmetno povezovanje 

S pregledom učnega načrta sem ugotovila, da se likovni pojem krajina v osnovni šoli pojavi v 

četrtem razredu osnovne šole s tematiko likovni motiv v risbi, sliki in grafiki. Poleg pojma krajina 

se obenem srečajo še s portretom, avtoportretom ter tihožitjem  (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2011). Ker učni načrt ni zasnovan po principu ponavljanja usvojenih likovnih pojmov se pojem 

krajina ne ponovi a obstajajo teme, ki z njim lahko povezujejo.  Primer sta pojma risanje po 

opazovanju in prostorski ključ, ki sta v načrtu za osmi razred ter perspektiva, horizont, bežišče, 

zračna in barvna perspektiva ter koloristično slikanje, ki so v načrtu za deveti razred osnovne šole 

(Ministrstvo za šolstvo in šport). 

Operativni cilj izvajanja gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi velja za športno vzgojo 

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2013). Če učenec začuti glasbo in jo zna izraziti s telesom ter to 

opazuje tudi pri drugih, je sposoben kvalitetnejšega likovnega izražanja pri modeliranju figure v 

gibanju na področju kiparstva. Poleg prednosti v izražanju z glino, tudi krepi prostorsko 

predstavo, ki mu gradi občutek za oddaljevanje, manjšanje in prekrivanje upodobljenih figur v 

globino. Lažje bo razumel razlago o perspektivi, horizontu, bežiščnicah, ki jih spoznajo v 9. 

razredu osnovne šole.  

7.1.1   Učna priprava 

Podobno kot zgoraj omenjeno izkušnjo učenci dobijo ob vzponu in sestopu na hrib. Primer moje 

učne priprave zajema pohod v primeru, da skupino preseneti megla. Poudariti je potrebno, da v 

taki situaciji učitelj ustavi, prešteje učence in jim naroči, da se držijo eden drugega. Že med 

pohodom lahko z učenci opazujemo svetlost, barvnost in nasičenost. V trenutku, ko se prikrade 

megla jo lahko učitelj izkoristi za opazovanje izginevanja form, predmetov in prav tako manjšanje 

predmetov, torej bi obravnavali prostorski ključ izginjanja in manjšanja v globino. Ker je megla 

hladna, je zunanja aktivnost lahko le pogovor, z ustvarjanjem pa začnejo v koči s pogledom na 

zunanjost, odeto v meglo. Barve so kot nalašč za interpretacijo krajine v tehniki laviranega tuša, 

saj je nasičenost barv tako nizka, da oko zaznava le še sivine, zato v tem primeru obravnavamo 

svetlost barv.  

 
Slika 43: Megla, izginevanje, 2014, Mala planina (osebni arhiv)  
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Priprava na vzgojno izobraževalno delo 

Razred: 8. 

Likovno področje: slikanje. 

Likovna tehnika: lavirani tuš. 

Tema: prostorski ključi. 

Motiv: krajina v megli. 

Materiali in orodje za delo: tuš, čopič, voda, lonček za vodo, trije lončki za tuš, akvarelni papir, 

papir za podlago. 

Učila in učni pripomočki: zgled narave, reprodukcije likovnih del. 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učne metode: metoda ustne razlage, razgovora in demonstracije. 

Medpredmetno povezovanje: planinski krožek. 

Učni cilji: učenci: 

- obnovijo že znano o prostorskih ključih, 

- razumejo oddaljevanje form v globino s pomočjo opazovanja oblik v naravi, 

- razumejo izginjanje form v globino s pomočjo opazovanja oblik v naravi, 

- razvijajo likovno domišljijo, 

- v samostojnem ustvarjalnem delu uporabijo znanje o določenih prostorskih ključih, 

- se navajajo na vrednotenje lastnih izdelkov, 

- razvijajo gibalno učinkovitost in zavesten nadzor telesa v različnih položajih in gibanjih, 

- razumejo pomen pohodništva kot dejavnika zdravega življenjskega sloga. 

 

Didaktične komponente učnega procesa: 

1. Uvajanje; ponovimo osnovne značilnosti prostorskih ključev. Opredelimo pojem.  

2. Pridobivanje nove učne vsebine; opazujemo primere prostorskih ključev v naravi in 

reprodukcijah ter opredelimo obravnavan pojem, poudarjamo znanje o pomembnosti 

umirjenega tempa hoje, nadomeščanja izgubljene tekočine, termoregulacije, varnosti v 

gorah, nudenja prve pomoči pri manjših poškodbah in o pomembnosti orientacije na 

zemljevidu. 

3. Napoved naloge; slikanje motiva z upoštevanjem prostorskih ključev. 

4. Praktično delo učencev; slikanje s tušem, poudarek na svetlenju odtenkov in manjšanju 

form. 

5. Vrednotenje; analiza in vrednotenje likovnih del glede na likovni problem. 

6. Zaključek; predstavitev nastalih del in razstava.  
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Učna vsebina Učilo Učna metoda 

Uvajanje 
 
Z učenci opazujemo svetlenje 
sivin v naravi in jih med seboj 
primerjamo. 
 
Iz 7. razreda ponovimo pojem 
svetlosti. 
 
Pridobivanje nove učne vsebine 
 
Pred začetkom hoje z učenci 
opazujemo hrib, ki je pred nami 
in smo pozorni na zorni kot, 
velikost hriba ali gore. Ob 
osvojitvi vzpetnine primerjamo 
zorni kot z vrha, celotno krajino 
opazujemo pod seboj.  
Primerjamo občutke na dnu in 
na vrhu. 
 
Med hojo obravnavamo 
pomembnost umirjenega 
tempa hoje, nadomeščanja 
izgubljene tekočine in 
termoregulacije z oblačili. 
Usvajamo znanje o varnosti v 
gorah (držimo se steze in 
spremljamo markacije, pravilno 
ravnamo v slabem vremenu; v 
primeru megle se ustavimo in 
počakamo, da izgine…), o 
nudenju prve pomoči v gorah 
pri manjših poškodbah in znanje 
o orientaciji na zemljevidu. 
 
Okrog sebe opazujemo primere 
prostorskih ključev, opredelimo 
obravnavan pojem.  
 
Predstavim prostorske ključe in 
jih z učenci skupaj opazujemo 
že med potjo, v soncu in megli 
ob predloženih reprodukcijah 
umetniških del: 

- delno prekrivanje 
- manjšanje v globino 
- manjšanje intenzivnosti 

linij v globino 
- svetlenje barv v 

globino. 
Ob pogledu na delo Popotnik 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pogovor, opazovanje, 
demonstracija. 

 
 
 
 
 
 

Opazovanje, pogovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pogovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opazovanje, pogovor. 
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nad morjem megle smo v naravi 
pozorni na delno prekrivanje, 
manjšanje intenzivnosti. 
Ob delu Bohinjsko jezero v 
naravi opazujemo svetlenje 
barv v globino. 
Ob delu Ulica ob reki po zgledu 
iz narave opazujemo manjšanje 
v globino ter delno prekrivanje. 
 
 
Napoved naloge  
 
Podam podrobna navodila za 
pripravo na slikanje: namešati si 
bodo morali tri različne svetlosti 
tuša, ki jih bodo dosegli z 
redčenjem z vodo.  
Demonstriram nastajanje 
lavirane risbe na papirju glede 
na količino dodanega tuša v 
vodo. 
Pojasnim pojem lazurno 
slikanje: transparentno, z 
nanosom nove sledi skozi 
prvotno, je slednja še vedno 
vidna. Opozorim na povezavo z 
akvarelnim slikanjem. Vsak dobi 
izkušnjo sledi laviranega tuša in 
s tem ugotavljajo učinek 
plastenja lazurnih nanosov. 
Podam nadaljnja navodila: med 
seboj posameznih odtenkov ne 
smejo mešati. Najprej morajo 
naslikati najsvetlejše odtenke, 
nato srednje in nato 
najtemnejše. Med posameznimi 
nanosi počakamo, da se prejšnji 
posuši.  
Opozorim na prostorske ključe. 
 
Podam likovno nalogo: slikanje 
motiva po spominu ali 
opazovanju z upoštevanjem vsaj 
dveh prostorskih ključev. 
Podam likovni motiv: krajina v 
megli in se o njem pogovorimo. 
 
Praktično delo učencev 
 
Učenci si pripravijo slikarski 
material in podlago. Z zelo 
lazurnim slikanjem narišejo 
okvirne forme in jih nato 

 
Caspar D. Friedrich: Popotnik nad 

morjem megle, 1818 

 
Anton Karinger: Bohinjsko jezero, 1862 

 

 
Božidar Jakac: Ulica ob reki, 1927 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogovor in opazovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preizkušanje izraznih možnosti 
likovne tehnike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogovor. 
 
 
 
 
 

Priprava materiala in likovno 
izražanje. 
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dokončajo s širokim čopičem. 
Učence opozarjam na dosledno 
upoštevanje svetlenja 
odtenkov, izginjanja v globino in 
manjšanja form v globino. 
Individualno svetujem. 
  
 
Vrednotenje 
 
Dokončana dela razstavimo in 
jih skupaj z učenci ob ponovitvi 
usvojenih pojmov ovrednotimo. 
Med vrednotenjem zopet, če 
imamo možnost, opazujemo 
enak prostorski ključ v naravi. 
 
Kriteriji za vrednotenje: 

- slikanje z laviranim tušem v 
treh različnih svetlostih 

- slikanje s širokim čopičem 
- uporaba vsaj dveh 

prostorskih ključev 
- upodobljene so vsaj tri 

forme, ki nakazujejo na 
pravilno uporabo prostorskih 
ključev 

- viden je vtis meglene krajine 
 
 
Zaključek 
 
V šolski avli – razstavnem 
prostoru skupaj z učenci 
razstavimo vsa nastala likovna 
dela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postavljanje razstave in 
vrednotenje. 

 
 
 
 
 
 

Pogovor, opazovanje, 
primerjanje nastalih likovnih del 

med seboj;  
lastnega likovnega dela z 

opazovanjem krajine v naravi;  
lastnega likovne interpretacije 

likovnega motiva in umetniškim 
delom. 

 
 
 
 
 
 

Postavljanje razstave. 
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8   Sklep 

Z analizo izbranih likovnih del sem dokazala, da je izum fotografije močno vplival na pojavnost 

transformacij krajine v upodabljanju obravnavanega motiva. Celotna diplomska naloga sloni na 

dejstvu o možnostih povezovanja likovnosti in pohodništva. V našem šolskem sistemu verjetno to 

težje realiziramo, saj je za likovni pouk namenjeno majhno število ur, lahko pa bi bila rešitev, da 

likovnost vključimo v druge predmete in smo tam tudi navzoči. Morda bi s tem tudi povečali 

otrokovo željo po pohodništvu in mu zopet razgrnili možnosti likovnega ustvarjanja. Tudi ideja o 

prisotnosti likovnih pedagogov na razrednem pouku, ali vsaj sodelovanje učiteljev z omenjenih 

področij ni odveč. Pedagoški del bi bilo po ugotovitvi, da se krajina kot obravnavan likovni motiv 

ne pojavi pozno, možno razširiti in ob dejanski izvedbi odkrivati dejstva o zmožnosti 

transformacije krajine glede na starost učencev ter ugotavljati razlike glede ekspresivnosti 

izražanja in moč transformacije form med likovnimi deli učencev, izdelanimi na terenu in 

likovnimi deli, izdelanimi po predlogi fotografije v učilnici.  

Za konec pa le še razmišljanje Jožefa Muhoviča (2013): »Smo dnevno več v naravnem ali 

virtualnem svetu?«. Tudi Franjo Krpač, planinec, ki poučuje na razrednem pouku meni, da je 

dejstvo, da se moramo zapeljati z avtom do vznožja vzpetine, ki jo želimo osvojiti, zaskrbljujoče 

(osebna komunikacija, april 2014).  
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