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POVZETEK 

Cilj pričujočega diplomskega dela je poglobitev v zavedanje lastnega ustvarjanja in 

izpostavitev ključnih trenutkov ali le-tega. Ker je vpogled v osebni svet, zaznan v 

ustvarjalnem procesu, težko opredeljiv, sem začela najprej od zunaj, v najširšem krogu 

realizacije, v vidnem svetu. V prvi polovici teoretičnega dela diplome sem raziskovala fizični 

svet svojega slikanja, v drugem delu pa sem se poglobila v raziskovanje notranjega dogajanja 

ustvarjalnega procesa in skušala razčleniti znake, po katerih prepoznam razvoj svojega dela. 

Likovno teoretični del diplome sem začela tako, da sem razčlenila slikovni prostor, izpostavila 

likovne prvine, ki jih vključujem v svoja dela in se poglobila vanje. Najprej sem predstavila 

zgodovinski razvoj kolaža in uporabo tehnike v različnih avantgardah 20. stoletja do danes. 

Nato sem razčlenila pojem kolaž in z njim povezane pojme, kot so materialnost in element 

realnosti, tekstura, barva in madež ter znakovna ikonografija. Ker pri vsaki realizaciji 

umetniškega dela pride do spopada med zamislijo in realizacijo v realnem svetu, podrejenem 

in odvisnem od neštetih predvidenih ter nepredvidenih okoliščin in ovir, me je poleg 

fizičnega sveta zanimalo tudi umetnikovo notranje dogajanje. V drugem delu teoretičnega 

dela diplome sem se zato osredotočila na svet nezavednega: gospodarsko-družbeni vpliv, 

kritiko, ustvarjalno okolje, pa tudi umetnikovo osebno ubranost, tegobe, dvomi in 

navdihujoče trenutke. V tem delu me je zanimal organski biološki vidik, ki ima stvarno 

podlago v človeku. Na podlagi umetnikovih izjav in osebnih izkušenj sem se poglobila tudi v 

trenutek prvega stika z navdihom in umetnikovim vedenjem pri nadaljnjem nastajanju dela. 

Predstavila sem tudi svoje likovno delo, ki sem ga ustvarjala v obdobju študija do danes in ki 

sem ga obravnavala skozi vso diplomsko nalogo. 

Likovno nalogo sem v sklopu pedagoškega dela diplome izvajala na Srednji šoli Ledina. Njen 

cilj je bil izdelati kolaž z vključevanjem pisave s temo slikarskega dnevnika ali izraza 

trenutnega časa. 

Ključne besede: kolaž, tekstura, barva, znakovna ikonografija, ustvarjalni proces, subjektivna 

izkušnja 

 



 
 

SUMMARY 
 

The main objective of the diploma thesis is to explain the awareness of the artist’s own 

creative process and to expose its key moments. Due the fact that the exploration into the 

world of one’s personal creative process is hard to define, I have started from the scratch 

and its widest reach of realization, thus using the visual world. Therefore, the first half of 

theoretical part is researching the physical world of my own creative process, whilst the 

second part focuses on exploring it on the inside by breaking it down to the essential parts, 

recognized through my own thorough examination of my own artistic development.   

The theoretical part of the thesis highlights the fine arts by analysing my artistic space and 

the elements that are in any way incorporated into my work. Firstly, the historical 

development of collage until the present day and the use of the technique in various 

20th century avant-gardes are introduced. To continue, the term collage and related 

expressions such as materialism and the elements of reality, texture, colours, stains and sign 

iconography are explained. Because in every interpretation of an artist’s work, there is a 

conflict between the original idea and its potential realizations, which are subordinated to 

the unlimited assumptions and hindrances, the thesis emphasizes the physical world as well 

as the artist’s inner evolution. For this reason, the second half of the theoretical part 

explores the subconscious factors such are the social-economical influence, critique, creative 

environment as well as the artist's personal motifs, aspirations, issues, doubts and 

inspirations. Here, the main emphasis is put in the organic biological approach with its main 

orientation in human.  By interpreting the artist’s statements and personal experience, the 

thesis explores the artist’s first encounter of inspiration as well as its realization in the 

process of creative realization. 

The thesis continues with the presentation of my own art that has been created during my 

time of studies and discussed throughout the thesis. The artistic part of the diploma has 

been created as a part of the practical assignment at the High School Ledina. During that 

time, I was challenged to create a collage and visually express the daily reflections and 

impressions into my art journal. 

 

Key words: collage, texture, colour, iconography of signs, creative process, personal 

experience, subconscious factors  
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1. UVOD 

Tehnika kolaža mi je v slikarskem procesu pomenila odskočno desko za abstraktna dela in 

hkrati tudi mejo med figuralnostjo. Da sem prestopila to mejo in se osvobodila figuralike, je 

bila najpomembnejša izkušnja, ko se je na slikovni površini znašel tuj element potrošniške 

družbe: koledar iz beležnice. Postopni odmik od figuralike mi je odprl pot k drugačnemu 

pristopu dela in spodbudil k projeciranju pomenov in fantazem v abstraktnih delih.  

Nedvomno je bil moj slikarski proces sprva zabrisan mojim očem in razumu, vendar me je 

ravno želja po razumevanju vodila naprej v pričujoče diplomsko delo. Pri tem ne zanikam 

začetnih dvomov, ki so se pojavljali že ob misli, ali bom lahko govorila o lastnem procesu 

ustvarjanja oziroma ali sem sposobna izraziti misli z drugim orodjem – z besedo. Hkrati se 

zavedam, da ustvarjalnost prodre z različnih človeških ravni zavesti in se je, kot take, težko 

razumsko zavemo, zato je lahko tudi samoanaliza manj iskrena. 

Tako sem se slepo podala v razumevanje lastne izkušnje ustvarjanja in se začela spraševati o 

samem procesu, na primer, kaj vse vključiti kot del procesa, kam segajo meje ustvarjalnega 

procesa, kaj nanj vpliva in kje se je ideja sploh začela.  

Namen diplomske naloge ni bil ustvariti psihološke definicije likovnega procesa, temveč se 

poglobiti v lastno zavedanje ustvarjanja in poudariti nekaj ključnih trenutkov ali pogojev 

ustvarjanja. Izhodiščni vir pri razumevanju so bile izjave ustvarjalcev in opazke mojega 

ustvarjalnega dogajanja. Na podlagi izjav ustvarjalcev želim dobiti predstavo o intimnih 

trenutkih ustvarjanja ter obenem predstaviti skupno ljubezen do ustvarjanja in borbo pri 

nastajanju likovnih del. 

Kot koža se tudi papir stara in postane drobljiv. Na njem se pojavijo madeži ali pege smrti. 

Toda krhkost teh razpršenih koščkov papirja ima izbrano patino, tako kot je meso mesto 

poželenja. (Fer, 2010, str. 132) 
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2. LIKOVNOTEORETIČNI DEL 

2.1 SLIKOVNI PROSTOR 
 

Da bi lažje interpretirala svoje delo, bom izpostavila posamezne likovne prvine ter tako lažje 

prišla do analize in tudi razumevanja slikovnega postopka, kolaža, medija, ikonografije, 

strukture, barve, poteze, madeža, teksture in narave materiala. 

Slikovni prostor slike lahko na fizikalni ravni razumemo kot fizično zamejeno ploskev, 

prekrito s sistemom znakov. Toda tega razumevanja ni mogoče dobesedno omejiti le na 

razsežnost nosilca, saj je kompleksno, nezamejeno območje relacij. »Slika je vedno 

premestitev gledalca v drugo materialno prisotno realnost, ki funkcionira kot v sebi zaključen 

fragment, v katerem se zgosti in kanalizira neka partikularna občutljivost (izkustvo, misel, 

ideja, občutek).« (Gnamuš, 2010, str. 16) Slikovni prostor torej lahko razumemo tudi kot 

okolje delcev, s katerim se materializira in konkretizira individualno in družbeno izkustvo.  

Skozi zgodovino so se pogoji formata spreminjali in premikali, tako, da se je slikovna ploskev 

enkrat nanašala na steno, slikarsko stojalo, tridimenzionalni okvir prostorske postavitve, 

drugič pa na nematerializirani prostor ekrana, ne glede na pretekli čas pa sta zamejenost 

nosilca in število znakov determinanti, ki sta se ohranili.  

Z modernizmom dvodimenzionalni slikovni format ni več le nosilec podobe, ampak postane 

del njegove celote. Odpirati začne epistemološka vprašanja, ki si jih o slikarskem mediju 

zastavlja modernizem, in pomeni konceptualizacijo prakse, v kateri je ideja o tem, kaj slika je, 

kako so v mejah nosilca optimalno izrabljene njene možnosti, enakovredna. (Gnamuš, 2010) 

 

2.2 VPOGLED V RAZVOJ KOLAŽA 

V pričujočem poglavju bom skušala na kratko zajeti zgodovino razvoja tehnike kolaža, 

omenila bom nekatere umetnike, povezane z razvojem, in predstavila, kako se je tehnika v 

posameznih obdobjih spreminjala, deformirala. Kot nam je znano, so prvi tehniko kolaža 

uporabljali kubisti, nato je za dadaiste postala najpomembnejše izrazno sredstvo, dobro pa je 

služila tudi likovnemu izrazu nadrealistov. Kolaž je nedvomno zaznamoval tok umetnosti 20. 
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stoletja in vplival na razvoj nekaterih likovnih tehnik, kot so asemblaž, dekolaž in 

fotomontaža ter njihova kombinacija. Tudi kot miselni koncept je kolaž spodbudil drugačno 

razumevanje umetnosti, recimo o tem, kaj je umetniško delo, kakšen je status umetnine kot 

avtorskega dela, ter navsezadnje prvi zabrisal mejo med umetniškim delom in popularno 

kulturo. In vendar se kolaž še vedno pojavlja v številnih vizualnih izdelkih, oglasih, 

sestavljenih iz izrezkov z interneta in iz drugih medijev, ki jim niti več ne pripisujemo 

sorodnosti kolaža.  

Naj začnem pri kubistih, v letu 1912, ko se je na francoskem podeželju, v ustvarjalnem 

laboratoriju Pabla Picassa in Georgesa Braquea, zgodilo nekaj, kar je v temeljih pretreslo 

podobo tradicionalnega slikarstva. (Zalaznik, 2009) Umetnika sta na platno pritrdila izdelke 

množične potrošnje in s tem predmetom, ki niso imeli več vrednosti in funkcije, dodelila 

umetniško vrednost, sliko pa obogatila z zgodovino in časovno komponento (zlasti pri 

časopisnih izrezkih). Slikarja sta še istega leta svoje delo usmerila v razvijanje možnosti 

kolaža. Tako je v le nekaj mesecih Picasso izdelal na stotine kolažev, v katerih je bilo vse manj 

slikarskih vložkov. Večinoma so bili sestavljeni iz različnih papirjev. Tako recimo pri delu z 

naslovom Kozarec in steklenica Suze, 1912 (slika 1), že lahko govorimo o čistem kolažu, saj je 

delo večinoma sestavljeno iz papirnatih izrezkov, le kozarec je nekoliko nakazan s potezami 

oglja. Iz porumenele površine, ki jo sestavljajo časopisni izrezki in fragmenti stenske tapete, 

izstopata steklenica Suze in miza, kubistično prikazani z barvnim papirjem (belim, modrim in 

črnim). Etiketa, ki se je nekoč uporabljala za pijačo, in časopisni izrezki, ki so nekdaj govorili o 

novicah (o protivojnih demonstracijah na Balkanu), so nedvomno dokument časa in tudi izraz 

umetnikovega stališča do svetovnega dogajanja. Na slikarski površini so se tako pojavili 

vsakdanji, serijsko izdelani predmeti ter klasično slikarstvo nadomestili s svojo zgodovino in s 

tem prostorsko dimenzijo zamenjali s časovno komponento. Pod vprašaj so postavili pomen 

in smisel obrtnega obvladovanja slikarskih veščin in vlogo slike kot umetniškega dela. 
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Slika 1: Pablo Picasso, Kozarec in steklenica Suze, 65,4 × 50,2 cm, 1912, Pariz 

Ideja kolaža se je po Evropi kot požar razširila med avantgardne umetnike ter odprla pot k 

drugačnemu razmišljanju in včasih celo radikalnejšemu pogledu na umetnost. Med njimi je 

tudi ruski umetnik Vladimir Tatlin, ki mu je splet okoliščin omogočil obisk Picassovega ateljeja 

in ogled mojstrovih del. Slednja so vplivala na njegove nadaljnje oblikovne rešitve. V letih 

1912–1914 je ustvaril vrsto konstruiranih kubističnih slik. Čeprav je izhajal iz logike kolaža, je 

njegovo nadaljnje delo že prehajalo meje slike in postajalo bolj prostorski objekt. (Lynton, 

1994) V kontekstu zgodovine kolaža je ključnega pomena, saj je odprl pot k 

tridimenzionalnim abstraktnim objektom. Kasneje (po 2. svetovni vojni) so to tehniko 

imenovali asemblaž.1 

Večji vpliv, kot so si ga bili pripravljeni priznati, sta imela kubizem in tehnika kolaža tudi na 

italijanske slikarje futuriste. V likovni izraz večine slikarjev futuristov se je naselilo kubistično 

fragmentiranje slikovne površine. Okrog Filippa Tomassa Marinettija se je zbralo veliko 

umetnikov z idejo vključiti umetnost v dinamiko sodobnega življenja. Leta 1914 je Marinetti 

izdal zbirko zapisov z naslovom Zang Tumb Tuum, v kateri je eksperimentiral z nizanjem 

                                                             
1
Francoski izraz assemblage –Združitev, zbiranje, spajanje, spoj; spenjanje; kombiniranje; montiranje; združek. 

Umetniška slikarska tehnika, ki se je razvila iz kolaža, kjer je z montažo tridimenzionalnih (najdenih, zavrženih) 
objektov ustvarimo prostorsko plastične objekte. (Zalaznik, 2009) 
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besed, ki so bile v popolnem nasprotju s slovničnimi pravili in brez vsebinskega pomena. 

(Zalaznik, 2009) Različne poetične skovanke, števila in znaki so bralca nagovarjali s svojo 

zvočnostjo in vizualno podobo. Z uporabo različnih elementov in tipografij je torej sledil 

logiki tehnike kolaža. Eden takih kolažnih del lahko pripišemo tudi umetniku iz ožjega kroga 

Marinettijevih soborcev, Carlu Carràju, ki je še istega leta ustvaril delo Manifest 

posredovanja ali Praznik domoljubja (slika 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Carlo Carrà, Manifest posredovanja ali Praznik domoljubja, 38,5 × 30 cm, 1914, Benetke 

Kolaž je sestavljen iz lepljenih tipografskih izsekov, časopisnih strani, etiket in notnih zapisov, 

ki so spiralno-krožno zasnovani. V nasprotju z Marinettijem gre pri Carraju za kolaž v 

najnovejšem pomenu, pri čemer prevladujejo pritrjeni deli, slikarski nanosi barve pa so le 

vezivo in barvna draž celote. Oba avtorja sta s kolaži likovno izražala domoljubno 

nastrojenost ter futuristično obsedenost s stroji, napredkom tehnologije in hitrostjo. Če 

povzamem, je bil kolaž za futuriste eksplozivna mešanica izjav v službi politične propagande.  

Pred 1. svetovno vojno je razvoj umetnosti potekal zelo hitro. Komaj so si obiskovalci razstav 

utegnili zastaviti vprašanja in se do nove umetnosti opredeliti, so umetniki že predstavili 

nove, še težavnejše izzive. Tako je na primer francoski slikar Marcel Duchamp z razstavljenim 

industrijsko narejenim predmetom, imenovanim readymade (že narejeno), temeljito 

prevetril ustaljene definicije o tem, kaj opredeljuje umetniško delo. (Lynton, 1994) Na 
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splošno se je v tem obdobju zdelo, kot da bi umetniki kar tekmovali, kdo bo vsaj za kakšen 

mesec ali teden prevzel vodilno vlogo. Toda bližala se je vojna, za katero so vsi mislili, da bo 

kot črn nevihtni oblak, ki izgine po dežju in grmenju. Nihče pa ni verjel, da se bo iz 

kratkotrajne nevihte razvilo večletno surovo klanje. Avantgardni umetniki so se vse bolj 

spreminjali v besne upornike proti tradiciji, temeljnim vrednotam družbe kapitala in vanjo 

vpetemu umetniškemu trgu. Gnus in upor sta se jasno kazala tudi v na novo nastalem 

umetnostnem gibanju, imenovanem dadaizem (naključno izbrana beseda iz slovarja: dada). 

Uradno je vzniknil v nevtralni Švici, kamor so se zatekli številni umetniki, ki niso hoteli 

žrtvovati življenja v brezsmiselni vojni. Med njimi je bil tudi Hans Arp, ki je s svojimi kolaži že 

nakazoval nekaj prvin dadaizma. Ena od teh prvin je naključje, ki ga je sicer uporabil že 

Duchamp. Avtorja idejo naključja povezujeta z dvomom o veljavnih pravilih oziroma obče 

priznanih in zato samoumevnih dogovorih. Tudi ustvarjanje je podrejeno zakonom naključja, 

ki onemogoča avtorjevo razumsko poseganje v delo. 

Drugi dadaisti, predvsem tisti, ki so združili svoje moči v Berlinu, Hannovru in Kölnu, so 

možnosti kolaža, asemblaža in fotomontaže izrabili za jasne izraze nestrinjanja z družbenim 

dogajanjem v okolju, kjer so živeli. V Berlinu sta tehniko fotomontaže2 razvila George Grosz 

in John Heartfield, ki je v naslednjih letih preplavila naslovnice revij. Njuna dela so na podlagi 

revij dosegla širšo publiko, kot bi jo dosegla v galerijskih prostorih. S tem sta umetnost 

spravila na ulice. Grosz se je v naslednjih nekaj letih vse bolj vračal h klasičnim slikarskim 

tehnikam in pri tem ustvaril med drugim tudi nekaj likovno vznemirljivih del, v katerih sta 

združena kolaž in slikarstvo. (Dickerman, 2006) Avtorjevo delo z dolgim naslovom Daum 20. 

maja poroči svoj pedantni avtomat George in John Heartfield je s tem zelo zadovoljen, 1920 

(slika 3), je sarkastična in samoironična slika, v kateri je politična nota potisnjena v ozadje. 

Prostor v sliki je zvrnjen in členjen po vzoru slik italijanskega metafizičnega slikarstva. V 

prvem planu opazimo dve osebi: velika osrednja podoba je Groszova žena v spodnjem perilu, 

z razgaljenimi prsmi in genitalijami ter modnim klobukom na glavi, druga manjša podoba, ki 

je poleg, pa je sestavljena iz mehanskih koles in drugih strojnih delov ter predstavlja avtorja 

samega. Grosz je mehanizirano figuro sestavil iz različnih izrezkov risb iz najdenih trgovskih 

                                                             
2 Francoski izraz photomontage – fotomontaža je izpeljanka kolaža, pri kateri je podoba sestavljena iz različnih 
fotografskih fragmentov, povezanih v novo kreacijo, pri čemer posamezni elementi dobijo drugačno vlogo in 
pomen. (Zalaznik, 2009) 
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katalogov. Na sliki je nekaj kolažnih elementov: omenila sem že figuro, sestavljeno iz 

različnih mehanizmov in drugih kosov (mehanski števec v višini srca, trobenta namesto 

jezika, trak s števili namesto nosu in fotografija rok), pomemben pa je tudi zgornji del slike: 

okno, ženina fotografija in čipka na njenih hlačkah. Sliko lahko kljub začetni navidezni 

jasnosti različno interpretiramo, recimo odnose in razmerja med akterjema. 

 

Slika 3: George Grosz, Daum 20. maja poroči svoj pedantni avtomat George in John Heartfield  je s tem zelo 
zadovoljen, 42 × 30,2 cm, 1920, Berlin 

 

S svojimi kolaži se je med berlinskimi dadaisti uveljavila tudi Hannah Höch. Za njene kolaže je 

značilno, da so pogosto zelo veliki in prežeti z žensko senzibilnostjo. V duhovitem kolažu, 

imenovanem Moji hišni izrezki, 1922 (slika 4), je združila poleg izrezkov iz revij še raznobarvni 

papir, tkanino, otroško risbo in vse skupaj dopolnila z lastnim rokopisom. Že v naslovu kolaža 

pa namiguje na hišna opravila, napisana na listkih, pripetih na kuhinjski tabli, ki gospodinjo 

opominjajo, kaj je treba postoriti v hiši. Seveda avtorica asociacijo in stereotipno podobo 

ženske uporabi le kot navdih, saj fotografije in izrezki nimajo zveze z gospodinjstvom, temveč 

govorijo o dadaizmu, vprašanjih časa in smrti. Avtorica je vse življenje ustvarjala kolaže. Tudi 

ko je slikala z oljnimi barvami je delala, kot bi lepila posamezne kose. 
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Slika 4: Hannah Höch, Moji hišni izrezki, 32 × 41,1 cm, 1922, Berlin 
 

Njen način dela, ki ni bil toliko politično obarvan, jo je zbližal z umetnikom iz Hannovra, 

Kurtom Schwittersom, ki je javnosti nakazal nadaljevanje svobode, podedovane od kubizma 

in tudi ekspresionizma. Material za svoje kolaže je našel kar med sprehodi po mestnih ulicah. 

Tako so različni predmeti, ki so pritegnili njegovo pozornost, hitro našli mesto v njegovih 

kolažih in asemblažih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Kurt Schwitters, Merzbau, 1933, Hannover 
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Schwittersovi asemblaži so sredi 20. let prejšnjega stoletja prerasli okvire formata klasične 

slike in prestopili v celovito, vseobsegajočo umetnino, imenovano Zgradba Merzbau, 1923–

35 (slika 5), s katero je svoje bivalne prostore spreminjal v nenehno rastoči asemblaž ali 

merzovsko okolje. (Lynton, 1994) 

Za razvoj umetnosti v naslednjih desetletjih so zanimiva tudi dela, ki jih je ustvaril Max Ernst, 

tedanji študent umetnostne zgodovine, filozofije in psihologije. Sprva si je pridobil sloves s 

škandali dadaističnih akcij, ki jih je izvajal kmalu po 1. svetovni vojni v Kölnu. Večina 

njegovega takratnega ustvarjanja pa so bili kolaži, ki jih je razumel kot združitev dveh (ali več) 

nezdružljivih resničnosti na ravni, ki jima na prvi pogled ne ustreza. Na novo nastala, 

nelogična, vendar magična podoba, je sestavljena iz ilustracij starih tiskov, reklamnih sporočil 

in fotografij, ki jih je včasih dopolnil tudi s svojo risbo. (Lynton, 1994) Na koncu pa je avtor 

ves kolaž prikril tako, da ga je fotografiral in razstavil kot povečano fotografijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Max Ernst, Santa conversazione, 22,5 × 13,5 cm, 1921, Pariz 

 

Ernst je s fotografiranjem zabrisal sled lepila in obarvanost različnih podlag. Primer takšnega 

postopka je delo z naslovom Santa conversazione (slika 6), kjer ni razvidno plastenje 

posameznih izrezkov, temveč nam avtor kot umetniško delo ponudi fotografijo fotomontaže. 
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(Zalaznik, 2009) Pomembno vlogo imajo tudi naslovi slik, sestavljeni v podobni maniri 

nezdružljivega in absurdnega kot kolaži. Ernstovi kolaži so s svojo nelogičnostjo in dolgimi 

naslovi, ki običajno nimajo zveze z elementi slike, odprli pot domišljiji in povezavam 

nezavednega ter sanj, kar je izhodišče nadrealizma.  

Med obema vojnama so se številni umetniki preskušali v tehniki kolaža in nekateri so tako 

našli pot v nov likovni jezik. Drugim je kolaž pomagal prebroditi ustvarjalno krizo ali pomagal 

poiskati novo pot, ko se jim je zazdelo, da so ustvarjalno zašli v slepo ulico. Kolaž je proučeval 

tudi umetnik Joan Miró, ki mu je omogočil tudi zanj značilno abstraktno prečiščenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Joan Miró, Španska plesalka, 100 × 80 cm, 1928, Pariz 

Tak primer je recimo delo, imenovano Španska plesalka (1928) – slika 7, sestavljeno iz 

bucike, plutovinastega zamaška in ptičjega peresa, ki z nekaj preprostimi in vsakdanjimi 

predmeti sproži v gledalcu plaz asociacij na elegantno plesalko v frfotavi obleki. Drugič pa 

tehniko kolaža uporabi kot skico za kasnejše delo v oljni tehniki. Preobrazba v drug medij je 

postala bolj zanimiva od samega kolaža, saj so se prej prepoznavni kolažni deli v sliki 

preobrazili v tipične mirojevske amebne oblike. Čeprav je bil v njegovem primeru kolaž 

narejen zgolj kot skica za večje delo, sta obe deli avtonomni v svojem mediju.  
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Tehniko kolaža je kot vmesno fazo pri ustvarjanju uporabljal tudi umetnik Henri Matisse. 

Kolaž je sprva uporabljal pri kompoziciji večjih dimenzij. Mojster si je pomagal s prej 

poslikanim papirjem, ki ga je prestavljal, dokler ni našel najprimernejše oblike in barvno 

uskladil celote, ki jo je na koncu naslikal. Tehniko izrezank je kasneje uporabljal tudi za 

oblikovanje revij. Ko ga je huda bolezen prikovala na invalidski voziček, je čopič zamenjal s 

škarjami in začel iz enobarvnega papirja izrezovati oblike, ki jih je sestavljal v sveže, nove 

podobe. Postopek je imenoval kiparjenje z barvo in risanje s škarjami. (Zalaznik, 2009)   

Pred 2. svetovno vojno in med njo so oblasti mnogim evropskim avantgardnim umetnikom 

onemogočale ustvarjanje, zato se jih je veliko preselilo v ZDA. Tja so prenesli tudi idejo 

kolaža. Američani so se je lotili neobremenjeno, brez zavezanosti dadaističnim izhodiščem in 

značilnostim njegove evropske ideologije. Nastalo je široko polje abstraktnega 

ekspresionizma, kjer je tudi kolaž. Nekaj abstraktnih kolažev je iz moževih zavrženih in lastnih 

platen ustvarila Lee Krasner, Pollockova življenjska in ustvarjalna sopotnica. (Lynton, 1994)   

Konec 50. let je na umetniško prizorišče stopila generacija umetnikov, ki je sicer izhajala iz 

abstraktnega ekspresionizma, vendar se je hkrati tudi odmikala od estetskih vrednot prejšnje 

generacije. Med njimi je nedvomno tudi Cy Twombly, ki se je od 50. let veliko ukvarjal tudi s 

kolažem. (Lynton, 1994) Za njegove kasnejše kolaže je bilo značilno, da je kombiniral papirje 

barvno harmoničnih tonalitet in tekstur. Nanje je prilepil razglednice ali reprodukcije 

umetniških del ali prej porisane papirje, običajno pritrjene tako, da gledalec vidi hrbtno stran 

in tako le stežka razbere barvne madeže s porisane strani. Papirji so ponekod prilepljeni z 

lepilnim trakom, ki je del celotne kompozicije (slika 8). Bolj kot kolaž pa se je onstran oceana 

uveljavil asemblaž. Joseph Cornell je v 30. letih ustvaril serijo majhnih poetičnih asemblažev 

iz vsakdanjih predmetov, ki jih je vložil v skrbno izdelane škatle. (Zalaznik, 2009) 
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Slika 8: Cy Twombly, Mars and the Artist, 142 × 127,5 cm, 1975 

 

V istem času je svojo umetniško pot začel tudi umetnik Robert Rauschenberg, ki je vse 

življenje ostal zvest kolažu oziroma vključevanju različnih predmetov in tiskanih medijev v 

slikovno podobo. Časopisne izrezke in predmete je običajno prevlekel s prosojnim barvnim 

nanosom in jih s tem vpel v celotno strukturo. Opazimo jih šele, če si podobo pozorneje 

ogledamo. S spojem prvin potrošniške družbe, trivialne kulture in jasnih namigov na tradicijo 

klasičnega slikarstva je ustvaril večplastno podobo, ki gledalcu ponuja veliko iztočnic za 

razmislek o sodobnem času (slika 9). V številnih kasnejših delih pa je dvodimenzionalnost 

asemblažev razširi v prostor in zameglil ločnice med asemblažem, sliko in skulpturo. Med 

drugim je tudi s tako banalnim predmetom, kot je steklenica kokakole, napovedal umetnost 

poparta, v kateri imajo glavno vlogo najbolj vsakdanji in prepoznavni izdelki sodobne družbe, 

filmske in glasbene ikone, podobe z ogromnih reklamnih panojev in povečane stripovske 

sličice. Logika kolaža se je nedvomno nadaljevala tudi v delih popartistov, eden od njih je 

Kolaž v kadi št. 3, 1963, umetnika Toma Wesselmanna – slika 10. (Zalaznik, 2009) 
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Slika 9: Robert Rauschenberg, Canyon, 207,6 × 177,8 × 61 cm, 1959, New York 

 

Umetnik se igra z gledalčevo negotovostjo, med iluzijo naslikane podobe in surovostjo 

realnega predmeta. Hkrati pa je delo barvno uravnoteženo in deluje kot abstraktna slika. 

Med drugim nam s stilizirano risbo, uporabo osnovnih barv in cenenimi erotičnimi namigi 

ponuja asociacijo na velike reklamne panoje. Ravno reklamni plakati, navadno prelepljeni in 

potrgani, so pritegnili pozornost nekaterih evropskih umetnikov, združenih v skupini Novi 

realizem (Nouveau Réalisme). Med njimi sta tudi umetnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Tom Wesselmann, Kolaž v kadi št. 3, 213 × 270 × 45 cm, 1963, Köln 
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Mimmo Rotella in Raymond Hains, ki sta, ne vedoč drug za drugega, iznašla tehniko 

dekolaža, nekako nasprotno kolažu, saj gre za trganje že nalepljenih elementov. (Zalaznik, 

2009) Močan izpovedni naboj in svojevrstno slikovitost sta ustvarila s trganjem plasti 

plakatov, ki so se menjavali na istem javnem prostoru. Prvi dekolaži niso združevali le 

izkušenj kubističnega kolaža in dadaističnih predmetov, ampak tudi elemente aktivizma, saj 

je Rotella ponoči s panojev trgal plakate, ki jih je v ateljeju pozneje vključil v svoje delo (slika 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Mimmo Rotella, Cinemascope, 173 × 133 cm, 1962, Köln 

Z vidika razvoja kolaža je zanimiv tudi član skupine Daniel Spoerri, čigar delo je vse bolj težilo 

h konceptualnemu pristopu. (Zalaznik, 2009) Najjasneje je to izrazil v delu z naslovom 

Anekdotična topografija naključja, 1960, pri čemer je ustvaril nekakšen zemljevid 

predmetov, v določenem trenutku naključno razporejenih po ženini mizi. Njihove obrise je 

označil s številkami, vsakemu od njih pa pripisal asociacije in spomine. Nastala je biografska 

pripoved o umetniku, njegovih doživetjih, potovanjih, prijateljih in umetniških prizadevanjih.  

V času, ko se je potrošniška kultura nezadržno razširila čez ocean v Evropo in ko se je 

gospodarstvo pobiralo iz ruševin 2. svetovne vojne, so mediji ljudem dopovedovali, da si 

lahko privoščijo vse dobrine sodobnega sveta. Umetnik Richard Hamilton je tedaj ustvaril 

kolaž z naslovom Le kaj je tisto, kar dela današnji dam tako drugačen, tako mikaven?, 1956, 
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ki je sestavljen iz izrezkov iz modnih revij in reklamnih katalogov ter predstavlja predvsem 

spisek stvari, ki naj bi bile pomembne v življenju sodobnega potrošnika. (Lynton, 1994) 

V postmodernizmu sta se kolaž in asemblaž zlila ter vpela v sodobno likovno prakso. Redko 

sta v čisti obliki, čeprav sta hkrati kot koncept ali del prakse vključena v številna likovna dela, 

od slikarstva do instalacij. Prvin kolaža, asemblaža in fotomontaže pogosto niti ne uvidimo, 

saj je škarje in lepilo zamenjal virtualni svet programov, ki omogoča manipulacijo podob s 

povsod pričujočimi podobami copy-paste, ki jih srečujemo v vseh medijih.  

 

2.3 KOLAŽ 

Po Šuvakoviću (2004) je kolaž utemeljen kot: »Umetniška tehnika z značilnostmi:  

1. izločevanje elementov (materialov, pomenov) iz obstoječe celote; 

2. vnašanje teh elementov v novo celoto; 

3. montaža ali ustvarjanje strukture, v kateri vneseni element dobi nov pomen, stapljajoč se 

z elementi podlage in spreminjajoč njeno vizualno podobo in pomen kot celoto.« (str. 151) 

Če povzamem Šuvakovića, je za tehniko kolaža značilna likovna kompozicija, ustvarjena iz 

klasičnih slikarskih sredstev in različnih (neslikarskih) materialov – kartona, izrezkov iz revij, 

papirja, fotografij, tekstila itd. Razlika med posameznimi materiali je v njihovih različno 

otipljivih strukturah. Poudaril je tudi kolažni princip, zanimiv s stališča združevanja. Z 

vpeljavo različnih materialnih, predvsem realnih predmetov torej odpira drugačno izkustvo 

slike, ki funkcionira kot informacijsko polje, kjer se ujemajo različni znakovni redi. Tako sta 

lahko na primer v enaki ravnini, v isti slikovni zgodbi pismo kot nosilec in raztrgan fascikel iz 

časa nekdanje Jugoslavije. Tehnika kolaža ponuja širok izbor razpoložljivega materiala in 

ustvarjalno igro, pri čemer se skuša povezati en košček z drugim, ta pomen s tisto podobo in 

nasprotno, da bi se ugotovilo, ali sta kompatibilna, toda izid nikoli ni predvidljiv. Tehniko 

opredeljuje strategija izbiranja, privzemanja in razvrščanja materialov iz različnih sfer. 

Urejevalna logika zaznave združi na prvi pogled nezdružljive resničnosti, ki odpirajo veliko 

možnih povezav, in omogoči enakopravno sobivanje v istem polju oziroma v isti zgodbi.  
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Rezultat tovrstne strategije dela je vrednostno izenačevanje umetniškega in množičnega – 

vsakdanjega. Ustvarjalno metodo kolaža sem sprejela tudi zaradi hitrejšega dela, finančno 

dostopnega materiala in navsezadnje me proces dela spominja na igro, ki vključuje brskanje, 

zlaganje in prepletanje materialov. Poleg tega je fizična neposrednost poseganja v material 

(rezanje, trganje, sestavljanje, nalaganje in pritrjevanje) drugačna artikulacija slikovnega 

prostora od risanja in slikanja, saj v slikarski prostor vpelje tudi izkustvo snovnega.  

 

2.4 MATERIALNOST 

Material, s katerim gradim kolažno delo, ne morem opredeliti za readymade, saj ni 

nedotaknjen, temveč ga transformiram v novo podobo. Readymade je tako le izhodišče. 

Kljub temu materialnosti ne dojemam kot nekaj, kar je podrejeno pomenu, temveč kot 

nekaj, kar že uteleša lastnega duha. Ne morem pa zanemariti tega, da ima vsak material svoj 

spomin, s katerim se poistovetim, ko ta postane drugo telo. V delih snov ni nedefinirana 

gmota, ampak je projektivna površina z vgrajenimi predstavami. Govorico materiala in barve, 

ki jih izraža, podrejam predvsem likovnemu učinku, kompoziciji, komponiranju, razmerjem. 

Material torej lahko funkcionira samostojno in postane konkretna stvar, lahko pa je, kot pri 

mojem delu, regeneriran in obujen v novi organizirani obliki ter uporabljen kot minljiv 

material. Ne glede na to, kako ga preoblikujem, še vedno govori o kontekstu, iz katerega je 

vzet, z oguljenostjo ali iztrošenostjo pa priča o svojem prejšnjem življenju.  

 

2.4.1 Element realnosti 

Princip kolaža opredeljuje tudi vpeljava elementa realnosti, ki se razlikuje od slikovnega z 

ohranjanjem vezi z zunajslikovnim prostorom. Nadja Gnamuš (2010) ga definira kot 

vključevanje vsakdanjih predmetov, fragmentov predmetnega, ikoničnih referenc iz 

umetniške tradicije ali množične kulture, s privzemanjem neslikarskih tehnik, procedur in 

drugih medijev oziroma označevalcev, ki niso le slikarski, ampak so vzeti iz drugega konteksta 

in preneseni v kontekst slike. Če povzamem, element realnega v avtonomno območje slike 

vključi znake družbenega prostora. V lastnih delih se ta izraža z vključitvijo knjižnih izdaj, 

koledarjev in uradnih listin iz preteklega stoletja, ki niso le naključno izbrani fragmenti 

realnosti, ampak so že predvideni kot konstruirani znaki, ki izražajo vpetost v areno 
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družbenih dogajanj. Vključene knjižne izdaje in njene posamične strani imajo poleg vsebine 

tudi časovno patino, ki se kaže na robovih formata ali v porumenelosti površine in so 

označevalci reproduktibilne in minljive narave množične kulture. Vključeni zunanji material 

je z vidika svoje funkcionalnosti razvrednoten in prenesen v fikcijskost slikovnega polja.  

 

2.5 TEKSTURA 

Koncept slikovne teksture je zelo povezan s kubizmom, saj je zlasti s kolažem izumil tehniko 

zlaganja in povezovanja različnih prvin. Za to je pri organizaciji likovnih znakov značilno 

konstrukcijsko mišljenje. Vključevanje realnih fragmentov v slikovno polje nakazuje tudi 

možnost razmišljanja o razširitvi slike v prostorsko formo: recimo Picassove kubistične oblike 

se razraščajo iz dvodimenzionalne površine v dimenzije prostora ali kasneje tudi Kurt 

Schwitters z delom Merzbau (Zgradba Merz), 1923–35 (slika 5), ki je že inženirska razširitev 

dvodimenzionalnega prostora. Problematika slikovnega polja je tako prenesena na fizični 

prostor kot novo slikovno polje, kjer je optično v interakciji s taktilnimi reliefnimi površinami. 

Pri svojem delu kolažne prvine prepletam čez vso površino, dokler ne postane tekstura, ki se 

širi od roba do roba formata. Nastala struktura se giblje iz ravnine v ravnino in ustvarja nova 

vozlišča. Površina, stkana iz različnih madežev, ustvarja strukturo, pri kateri je vsak znak člen 

v funkcionalni povezavi z drugimi. Likovni znaki komunicirajo s strukturo dotika in dinamiko 

ter vibrirajo svoja razpoloženja. Čeprav se moje slike ne razširjajo v prostor oziroma so še 

vedno omejene na klasično slikarsko dimenzijo z višino in širino, je prostor, ki ga dela 

zavzemajo po globinski osi, zanemarljivo majhen, vendar omembe vreden, saj se v vseh delih 

kaže tekstura materiala, zato je slednja enakovreden del celote. 

 

2.6 ANALITIČNI PRISTOP K SLIKANJU  

(ROBERT RYMAN)  
 

V svojem delovanju vidim skupne tendence z umetnikom Robertom Rymanom, ki se v 

kontekstu primarnega slikarstva usmeri k pomenu slikarskega procesa. Umetnik se ukvarja s 

ponovnim razmislekom o slikarstvu, analitično razčlenitvijo razmer, možnosti, sredstev in 
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vzročnosti lastne prakse. V tem polju slikarstva slika ni razumljena kot končni produkt, 

ampak je v ospredju celoten proces. (Gnamuš, 2010) 

Povezavo z njegovim delom vidim v razmisleku oziroma analizi tehnične zmogljivosti 

materialov in sredstev, v ustvarjanju slike in raziskovanju njenih zmožnosti. Z avtorjem mi je 

skupno tudi raziskovanje v smeri krčenja sredstev in postopkov. Pri tem mislim zlasti na 

izoliranje glavnih značilnosti medija, podlage, površine, poteze ali nanosa, tako da vsak 

ohranja razvidnost, ki kaže na specifično vlogo pri izvedbi. Ryman ves čas raziskuje medij in 

možnosti, ki jih ponuja postopek. V lastnem delu se v tem kontekstu vidim v preskušanju 

različnih nosilcev in njihovem reagiranju na različne slikarske snovi ter tudi v raziskovanju 

razmerja med nosilcem in barvo. Omenila bi tudi podobnost z avtorjevim razmišljanjem o 

pritrjevanju slik kot enakovredni slikovni prvini, torej o skrbno izbranih vijakih ali lepilnih 

trakovih, ki postanejo vitalni deli označevalnega sistema.  

Velik del mojega ustvarjalnega procesa torej zavzemajo izbira in analiza materiala, podlage, 

pritrjevalne snovi itd. 

 

2.7 BARVA 

V mojem slikarskem procesu je ključna barva, ki se pojavlja enkrat kot madež, drugič pa kot 

patina na papirju. Večinoma gre za barvne odtenke, ki so sicer služile namenu 

prepoznavnosti ali obče sprejetim znakom, kot so uporaba barv na zemljevidih ali v statistiki, 

na računih in drugih obrazcih. Lahko pa gre tudi za star papir iz knjig ali zavrženih šolskih 

zvezkov. Čeprav je barva v delih nekako vključena posredno (kot del kolažiranega papirja), 

funkcionira kot glavna nosilka slikovne strukture in je tudi odločilna za čutno-pomenske 

implikacije. Če sploh lahko govorim o izbiri barv, bi rekla, da se zanje odločam 

razpoloženjsko, in čeprav že obstaja osnutek, mu ne sledim premočrtno, temveč puščam 

slikarskemu procesu fleksibilnost, da se spreminja skladno s trenutnimi čustvi. Nagibam se 

bolj k barvno enotnim slikovnim površinam oziroma manjšim barvnim kontrastom, kljub 

temu pa ne morem trditi, da gre v delih za povsem enotne barvne površine, ker še vedno 

vsak vključen segment vibrira s svojo barvo. Barva je zame najpomembnejše likovno 

sredstvo, ker je zelo povezana z občutki in šele potem pridobi svoje simbolne pomene. 
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2.7.1 Madež 

Kot sem že omenila pri prejšnjem poglavju, so razni fragmenti, ki jih vključujem v svoja dela, 

zaznamovani z madeži in patino, ki jih zaznamuje minljivost časa. 

Madež lahko ožje razlagamo kot oblikovanje z nanašanjem barvnih madežev. Širše gledano 

pa gre za obliko, ki se giblje v območju brezobličnosti, saj oblika, ki jo zavzame, nastane 

nenamensko, naključno, zato ne morem govoriti o zavestnem dejanju, temveč o prvini, za 

katero so značilne nepredvidljivost, gibljivost in spremenljivost. Prav ta neopredeljivost 

oblike in njena enkratna narava predstavljata madež kot odprto formo pomena. Umetniki so 

ga pogosto povezovali s silami narave, z njenim kaotičnim redom in spremenljivostjo 

procesa. Sama madež uporabljam v delih kot produkt snovi ali pa tudi kot razširjen v gesto.  

Madež v navezavi s slikarstvom je interpretiral že Leonardo da Vinci v svojem Traktatu kot 

naravno obliko, v kateri je moč človeške domišljije zmožna prepoznati najrazličnejše podobe. 

Zanj je lahko celo naključna pojavnost madeža postala konstrukcijski element pri gradnji 

podobe. Pisal je torej o tem, kako lahko madeži, kot so packe, odrgnine, praske in druge sledi 

učinkovanja časa na starih zidovih ali kamninah, spodbudijo domišljijo k prepoznavanju 

konkretnih predstav. Gledalec investira lastne vsebine in je kot tak pobudnik podobe, ki 

spodbudi dejavnost lastne domišljije. (Jurca in Žlender, 2005) 

V lastnem delovnem procesu  madež ni mišljen kot element, ki ga osmisli šele um, temveč je 

sestavni del kompozicijske zgradbe in usmerjevalec nastajajoče podobe. Služi mi tudi kot 

zakopan antropološki spomin. Nekdanja trdna in funkcionalna forma je v vlogi spomina in 

hkrati tudi opozarja na kemično razpadanje snovi. Material, ki se odziva po neartikuliranem 

ključu lastne minljive narave, tako izrabljam pri svojem delu kot temeljno prvino kompozicije. 

Z nalaganjem plasti različnih fragmentov in obdelovanjem slikovne površine pa materialnosti 

odvzamem njeno nevtralnost. 
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2.7.2 Vloga barve v kolažu (Kurt Schwitters) 

Tematiko barve bom razširila še z umetnikom, ki se v ustvarjalnem procesu ni nikoli 

odpovedal lastni kolažni tehniki (kasneje Merz). Umetnik Kurt Schwitters, sicer znan po tem, 

da je svoja dela gradil z najdenimi materiali, se kot akademsko izobraženi slikar ni nikoli 

odrekel razmišljanju v barvah in kombiniranju svojih del skozi barve. Kljub zanj značilni 

tehniki je bila barva zanj ključni medij za izražanje, ne glede na to, ali je pustil najdeni 

predmet v originalni barvi ali ga je prebarval. Tehniki kolaža in slikanja zanj nikoli nista bili 

izključeni, temveč sta bili enakovredni in združeni v celoti. Upoštevati je treba, da je dosegel 

zgodnjo prepoznavnost prav po zaslugi svojega močnega daru za barve, ki je bil opisan kot 

ekstremno subtilen in nepredvidljiv čut. Posledica tega je specifična barvitost njegovih Merz-

slik, bogatih z odtenki avtorjeve palete (slika 13). Da je dosegel kakovost barve, ki jo je iskal, 

je prepletal zanj tipične barvne materiale, slikal in sledil barvnemu kriteriju v izbranem 

kolažnem materialu.  

Termin Merz pravzaprav pomeni kombiniranje z enako pozornostjo do vseh materialov za 

namene umetnosti. Schwitters je po letu 1919 večino svojih del naslovil z besedo Merz, ki jo 

je prvič uporabil na kolažu, kot del nemške besede Kommerz. Avtorju naj bi bila všeč 

predvsem zvočnost besede, vendar ne kaže spregledati ironičnega podtona, ki ga beseda 

ponuja z asociacijami, tako na prvotno besedo Kommerz (v prevodu kot nekaj, kar se 

prodaja), in tudi beseda Schmerz, ki pomeni bolečino. (Schulz, 2010) Poleg avtorju privlačnih 

materialov in za to namenjenih orodij pa Merz-tehnika vključuje tudi tehniko slikanja, platno, 

čopič in paleto. Avtor razume kot slikanje že samo izbiro, razvrščanje in deformiranje 

najdenih materialov. Deformacija pa je pri tem mišljena že z vključevanjem materiala v 

slikovno polje, z zvijanjem v drugo podobo in medsebojnim prekrivanjem ali preslikovanjem 

materiala. Schwitters uporablja čopič pri svojem delu predvsem zato, da izbranim 

materialom odvzame njihovo prvotno naravo, ki z nanašanjem barve izgubijo prvotni pomen 

in s tem tudi zvezo med znakovnim in neznakovnim znakom, tipičnim za Merz-dela. Edino, 

kar preostane od izbranega materiala, je njegova barvna vrednost, ki je zdaj v okviru 

slikovnega polja. Avtor s tem kaže svojo sposobnost osvobajanja od referenčnih funkcij 

odpadnih materialov, ki jih vključi v novo poetično realnost. Recimo vozovnica,  prvotno 

namenjena kontroli potnikov, je na Merz-sliki izrabljena kot samo barva. Na primer, če 

opazujemo površino, prekrito z modro barvo, je ta bistveno drugačna, kot če gledamo modro 



26 
 

avtobusno vozovnico, potiskano z informacijami o mestu in datumu prevoza. Avtorju je 

barva tudi glavno vodilo pri delovnem procesu, saj ko si prizadeva doseči celostno delo, 

vedno gleda, da vse, kar je barvno, žari svojo svetlobo. Tako tudi dela niso mišljena, da bi kar 

koli pomenila, temveč kot stroge kompozicije in barve. Sicer se je Schwitters, ko je vključil 

kos vsakdanjega odpadka v kontekst dela, predal njegovi originalni namembnosti, vendar ne 

celoti njegovega pomena. Nekdaj uporabljene, kasneje pa zavržene stvari so povezane s 

socialnim okoljem svojega časa in so ostanki civilizacije, izraz družbe, zaznamovane z 

industrijskimi izdelki, potrošništvom in oglaševanjem. Vendar Schwitters postavi mejo med 

informacijami družbenega produkta in da delu povsem avtonomno formo, ki je vedno 

odvisna od estetke funkcionalnosti slike. Kljub temu ima vsak njegov izbrani segment svojo 

lokalno zgodovino in vsak obrabljeni predmet ali minljivi material svoj ekspresivni potencial. 

Skupen je tudi odnos do izbranega materiala, ki ni nevtralen, prej nostalgičen, saj so tudi 

njegovi uporabljeni fragmenti zapuščine razpadlega sistema, tako zavrženi, porabljeni in 

odpadli ostanki kot spomini, ki zdaj živijo v novi funkciji slike. 

 

2.8 ZNAKOVNA IKONOGRAFIJA 

Eden bistvenih elementov v mojih delih je vključevanje tuje pisave, števil in črk iz zavrženih 

knjižnih izdaj ali obrazcev, ki so nekoč služili uradnim namenom. Znak črke ali števila kot 

posamezen element v delih zavzema prostor linije in risbe. Števila in črke izbiram 

namenoma, saj imajo dvojno naravo: so sploščeni in hkrati konvencionalni znaki, ki pri 

slikanju izgubijo status že formiranih in tudi neosebnih podob. Z vidika gestalt-psihologije je 

pisava, zaznamovana v odnosu do svojega nosilca s tradicionalnim odnosom med figuro in 

ozadjem, med spredaj in zadaj. Drugače rečeno: robovi in prazni prostori med vrsticami niso 

več razumljeni kot del besedila ali tako, kot da to biva v njih, marveč kot del ozadja. 

 

2.8.1 Sledi pisave, črk, besed in številk (Cy Twombly) 

Zanimiva uporaba pisave v slikarstvu je pri umetniku Cyju Twomblyiju, ki pisavo ohranja v 

razmerju med figurativnim in nefigurativnim znakom. Za njegova zgodnja dela je značilno, da 

je risal z ostro zašiljenim svinčnikom in drugimi pripomočki v mehko maso, kot bi bila svež 
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omet. Na splošno pa je zanj značilno mazanje, packanje, čečkanje in vrezovanje, s katerim 

podobno kot nekdaj jamski slikar, grafitar ali otrok pusti na sliki svojo sled. (Gnamuš, 2010) 

Sled se v mojih delih pojavlja kot tuja, neznana pisava, ki vedno deluje kot anonimna, saj ne 

razkriva avtorjeve identitete. Tako nevtralno navzočnost pisave igrivo združujem, ne glede na 

njeno vsebino, po slikarskem nosilcu. Twomblyjevi grafizmi se zdijo posledica poljubnega 

čečkanja, kot bi se poigraval s črto ter nenamensko in neartikulirano drsel s pisalom po 

površini. Zanimiva so tudi druga dela, kjer avtor v enaki maniri poleg risarskih elementov 

vključuje še diagrame, števila, črke, besede in packe. Nastalo sožitje različnih prvin pa se 

izmika določljivosti pomena in celo tam, kjer se pojavljajo besede, ni jasne analogije z 

njihovo referenco, na primer število ni več del numeričnega zaporedja (slika 8).  

Poleg pisave in števil ponavljam tudi družbeno-organizacijske sheme, kot so preglednice, 

statistične tabele, grafi in zemljevidi. Pri tem ne vidim estetskega ali fetišističnega nagnjenja, 

temveč jih uporabljam prav zaradi njihove brezosebne narave ter, kot sem že omenila, 

njihove dvodimenzionalnosti. Hkrati pa ne morem trditi, da so izbrani materiali brezosebni in 

ne sporočajo o vsesplošni navzočnosti industrijske družbe, ki z obrazci, tabelami itd. izvaja 

družbeni nadzor ter tako posredno oblikuje ubogljive in vodljive posameznike.  
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3. NOTRANJE DOGAJANJE 

USTVARJALNEGA PROCESA 
 

Do sedaj sem skušala na kratko orisati nekatera likovno tehnična in teoretična izhodišča, ki 

se nanašajo na ustvarjalni proces. V nadaljevanju bom opazovanje ustvarjalnega procesa 

razširila na področja, ki imajo manj opraviti z razumom in so prav tako pomembna za 

umetnikovo končno delo. Gre za različna odkritja, ki se urejajo sama, ne da bi umetnik sam 

skrbel za to. So trenutki, ko se umetnik v lastnem procesu čudi nad svojo idejo, ki jo razvije 

recimo v raztresenosti ali v drugačnem spletu okoliščin. Glavni predmet nadaljnjega 

raziskovanja bo to, kar je v umetniškem ustvarjanju posebnega, čudovitega, torej pojavi kot 

so domislica, inspiracija ali različne oblike občutljivosti umetnika, ki so sicer doživljajske 

narave, vendar enako pomembni za nastanek njegovega dela. Zanimajo me skrivnosti, ki so 

nedostopne, ne le znanstveniku, temveč tudi umetniku, saj je ustvarjanje umetnosti, kot 

mnogi menijo, tako zapletena stvar, da se je v celoti niti umetnik sam ne zaveda. Tako zmeraj 

ostaja v umetniškem delu nekaj nepojasnjenega, nelogičnega. 

Izhodišče je raziskovanje lastnega ustvarjalnega procesa, ki ga bom podprla s podobnimi 

pojavi, dokumentiranimi v dnevniških in drugih avtobiografskih zapisih umetnikov. Ker pa 

ustvarjalne sile ne moremo neposredno videti in je analizirati, bom pojave osvetlila z 

izjavami umetnikov in njihovimi refleksijami lastnega notranjega dogajanja. Skupne opazke 

pri ustvarjalnem delu bom strnila in jih nekaj izpostavila. Zavedam se, da je vsem skupen 

subjektivno obarvan kompleks, ki ga izražam pod pojmom ustvarjalnega procesa. Hkrati pa 

ne morem mimo tega, da je vsak posameznik drugače strukturiran, zato se tudi različno 

osebnostno izraža pri ustvarjanju. Do veljave prihaja tudi posebnost vsakega posameznega 

umetnika, saj navsezadnje nista dva slikarja osebnostno enako močna in izrazita, kot tudi ne 

enako likovno strukturirana. Vsak posameznik se med delom srečuje z različnimi zaznavami, 

predstavami, mislimi, čustvi, voljo itd., vendar ko postajaš pozoren na svojevrstno strukturo 

procesa, se zaveš, kako je celota osebnosti prepletena s telesnostjo in njenimi duševnimi 

izrazi, z naravo temperamenta in vzgoje, s preteklostjo in izobrazbo ter doživetji, ki vplivajo 

na nastanek umetniškega dela. Kot meni Trstenjak (1981), avtor knjige Psihologija 
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ustvarjalnosti, naj bi bila prav specifična posebnost in sposobnost umetniške osebnosti njena 

ustvarjalnost: oblikovalna in izražalna struktura. 

Če želimo razumeti dogajanje v umetniku med ustvarjalnim aktom, moramo izhajati iz 

celote, kakršna nam je dana v življenjski resničnosti. Prav pestrost umetnikovega notranjega 

dogajanja se mi zdi vredna raziskave, ker, kot sem že omenila, vpliva na končni produkt bolj, 

kot se sploh zavedamo. Moj cilj je približati in razumeti umetnikovo ustvarjanje, kot se nam 

kaže v umetniških delih in oblikovanju.  

 

3.1 UMETNIŠKO USTVARJANJE KOT  

ORGANSKO SPOČETJE 
 

Pri prebiranju dnevniških zapisov sem večkrat zasledila zanimive misli, ko umetnik lastno 

ustvarjanje primerja z organskim spočetjem ali rojstvom. Mnogi se v prispodobah primerjajo 

z neke vrste materjo, v kateri nekaj raste in dozoreva, oplojevalec pa je okolje z vtisi, 

doživljaji, stiskami, silami, naročili, pobudami in zahtevami trenutka. Plod tega pa je ideja, ki 

raste kot sadovi na drevesu in ki jo pomaga oblikovati okolje. K temu dodajam misli umetnika 

Zorana Mušiča, ki o lastnem ustvarjalnem procesu meni: »Nikoli ne rišem po naravi, marveč 

čakam, da se snov v meni gnete in dozori, tako da odpade vse, kar je odveč. Zato tudi 

prihajajo v meni nekateri motivi na dan tudi po petindvajsetih letih. To je zraslo v meni in živi 

v meni ...« (v: Trstenjak, 1981, str. 432) 

Iz Mušičevega opisa lahko razberemo, kako je doživljal razvoj ideje in kako ji je pripisal 

zorenje v nezavednem procesu. Seveda mora biti poleg nezavednega budna in delovna tudi 

zavest. Nadvse pomembno je, da gre za sodelovanje, pri čemer se spontanost in zavest 

dopolnjujeta. To potrjuje tudi umetnik Božidar Jakac: »Z najvišjo zavestjo izvabljati podzavest 

k sodelovanju.« (Trstenjak, str. 432) 

Trenutki, ko premišljuješ, sanjariš, in trenutki, ko se ti prikaže delo, so nadvse prijetni, lahko 

bi jim pripisala otroško milino, ko je vse pisano in dehteče, kot sad, ki ga uživaš že v mislih. 

Toda, kaj pomeni proizvajati ali s prispodobo rečeno, roditi? Mukoma vzgajati dete, ga vsak 

večer do sitega z mlekom polagati spat, vsako jutro z neizčrpnim materinskim srcem 

poljubljati iz sna, ga očediti, ga stokrat na dan preobleči v najlepšo opravo, ki jo vselej znova 
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raztrga, se ne ustrašiti prerokov tega blaznega življenja in iz njega ustvariti živo mojstrovino. 

Navsezadnje mora biti tudi roka vedno pripravljena poslušati glavo. Glava pa je stvariteljska 

edino, če je ljubezen trajna, to vse je vključeno v umetniški produkt. (Trstenjak, 1981) 

S prispodobo opisan nagib do ustvarjanja je sorodno razumel tudi Trstenjak (1981). Opiše ga 

kot duševno materinstvo, ki ga je težko pridobiti in se tudi naglo izgubi. Govori o navdihu, ki 

je kot priložnost, ki jo umetnik stežka ujame, saj ne teče po določenih smernicah, temveč 

plava po zraku in odleti, torej hipoma pride in izgine, zato je umetniško delo utrudljiv boj. 

Koliko osnutkov, idej in pobud, na pol oblikovanih ali vsaj jasno videnih podob se med 

nadaljnjim razvojem in oblikovanjem umakne močnejšim, jasnejšim, bolj živim podobam. 

Pravzaprav je posameznik produkt družbe in mora sam ustvariti igro, v kateri izbira, poskuša, 

snuje in opušča, tipa in se sprašuje, si želi, upa in je tudi razočaran ob mislih, predstavah, 

podobah, ozirih in prezirih na zahteve družbe, ki ga obdaja. Družbene razmere pa določajo 

ustvarjalno klimo, ki je za umetnika lahko spodbudno ali zaviralno. (Pečjak, 1987) 

 

3.2 ODNOS DO KRITIKE, VPLIV NA  

UMETNIKOVO USTVARJALNOST 
 

Kot rečeno, umetnik za svoje stvariteljsko delo potrebuje oploditve od zunaj, iz narave in tudi 

od družbe. Družba pa je prežeta ne le s sedanjostjo, marveč tudi s preteklostjo in je tako 

produkt določene zgodovinske sestavljenosti in pogojenosti. Kot taka je najpogostejša 

oplojevalna sila, ki umetnika navdihuje. Kolektivni spomin, od katerega je odvisno umetniško 

ustvarjanje ali vsaj njegova vrednost, pa vpliva na to, kako ljudje sprejemajo umetnino, in 

tudi na to, ali jo sploh zaznavajo. Izkušnje so pokazale, da je občinstvo umetnino priznalo 

navadno precej pozneje, pogosto nekaj desetletij kasneje. Prav tu pa lahko iščemo nevarnost 

za umetnika v bojazni, da morda delo ne bo uspešno. Mnogim med njimi je prav odziv 

družbe močno spremenil proces dela in to je nedvomno vredno vzeti na znanje.  

Še ob tako velikih talentih, ob genialnih umetnikih utegne doba, v kateri posameznik živi, 

popačiti njihovo osebnost in preusmeriti njihovo ustvarjalnost ter tako vendarle ostati brez 

velikih umetniških stvaritev. Vsak umetnik je lahko kdaj pred preskušnjo, da se zaradi 

uspeha, trenutnega aplavza ali tudi zaradi neuspeha podredi estetsko umetniškim zahtevam. 
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Andy Warhol (2010) je v svojem dnevniku zapisal: »... da si postal slaven umetnik, si moral 

narediti nekaj drugačnega. In če je bilo drugačno, to pomeni, da si tvegal, ker bi kritiki lahko 

rekli, da je slabo namesto dobro ..., navadno so res rekli, da je slabo.« (str. 169) 

Zavest, ki jo lahko zaznamo tudi pri Warholovi izjavi, da bodo novinarji in kritiki ali drugi 

umetniki umetnino po vsej verjetnosti zavrnili, dvomi, da je sodobna družba ne bo razumela, 

ali tudi upanje, da jo bo šele prihodnji rod prav razumel in vrednotil, lahko napolnjuje 

umetnika z muko. Nehote se znajde v boju s sodobnostjo, časom, v katerem živi. Ustvarjalec 

mora imeti neomajno zaupanje vase in v prihodnost, če noče, da bi izgubil svoje ustvarjalne 

sposobnosti in umetniško poslanstvo. S tega stališča se mi zdi zanimiv Warholov miselni 

preobrat, ko iz zavračanja kritike preide v njeno sprejemanje ter iz drugega zornega kota tej 

spremembi priredi svoje konceptualno ozadje dela.   

»… svoj čas nisem nikoli bral časopisov, predvsem pa ne kritik svojega dela. Zdaj pa pozorno 

preberem vsako kritiko vsega, kar naredim – se pravi vsega, pod kar sem podpisan.« »Da 

sem začel brati kritike stvari, ki sem jih proizvajal, je bila poslovna odločitev, ker sem imel kot 

direktor podjetja občutek, da moram misliti tudi na druge zaposlene. Zato si kar napre j 

izmišljam nove načine, kako bi isto stvar predstavil novinarjem, kar je še en razlog, zakaj 

berem kritike – preletim jih, da bi videl, ali kdo o nas ali nam sporoča kaj takšnega, kar bi 

lahko uporabili.« (Warhol, 2010, str. 170) 

Umetnik je v boju proti kritiki družbe zaščitil sebe in svoje delo tako, da je družbeno realnost 

sprejel in v njej iskal snov za svoje delo. Plod njegovega miselnega obrata pa sta odnos do 

kritike, ki manj zavrača, in na novo nastalo provokativno delo. 

 

3.3 GOSPODARSKO-DRUŽBENE OKOLIŠČINE 

Ni zaman rečeno, da zahteva vse, kar je veličastnega, veliko materialnih in duhovnih 

sredstev. Duhovna so v umetniku, materialna pa v gospodarsko-družbenih razmerah, v 

katerih ta živi in ustvarja. Mecenstvo, kot smo ga nekoč poznali, se je preobrazilo v drugo 

obliko podpore, z razpisi in nagradami za udejanjanje umetniških del. (Trstenjak, 1981) Tako 

lahko vztrajni umetnik z razpisi uresniči svojo umetnino. Za umetnikovo ustvarjanje so 

spodbudna tudi naročila. Seveda morajo ustrezati naravi ustvarjalca, saj drugače ne delujejo 



32 
 

spodbudno. Umetnika lahko ustvarjalno spodbudi tudi razstavljanje, čeprav pri tem pogosto 

ne prejme zakonsko določene razstavnine in drugih predvidenih stroškov dela. (Čigon, 2012) 

Umetnica Ana Čigon je napisala zanimiv članek o položaju umetnikov v trenutnih razmerah v 

kulturi, ki vzbujajo skrb. Hkrati je skušala odpreti in zrešiti problem plačevanja razstavnine. 

Na splošno pa mladega umetnika odvrne od ustvarjanja sistem, ki ne stremi k spodbujanju 

umetniškega poklica. Slikar Mark Rothko (2008) je v zvezi s tem menil: »... človek, ki razvija 

svojo umetnost, v resnici izpolnjuje naravne potrebe. Razume, da brez kruha ni življenja, 

medtem ko drugi ne razume, da ne moreš živeti samo od kruha.« (str. 40)  

Rothko meni, da bi lahko pri marsikaterem umetniku videli, kako je vztrajal pri ustvarjanju 

umetnosti kot izpolnjevanju biološke potrebe po samoizražanju. »Z močno notranjo 

motivacijo lahko razložimo vztrajanje mnogih ustvarjalcev, ki jih okolje ni hotelo priznati in je 

zavračalo njihove stvaritve.« (Pečjak, 1987) Rothko (2008) lasten boj pojasni tudi s 

prispodobo rastline, ki mora premagovati vplive okolja, če hoče preživeti. Tudi umetnik se 

mora upirati pravilom in zapovedim okolja ter dejavnikom, ki grozijo, da ga bodo uničili. 

V moji praksi je prvi vpliv finančne omejitve viden predvsem v tehnični realizaciji dela, torej v 

trenutkih, ko prvotna ideja zahteva več sredstev, kot si jih lahko privoščim. Zato za njo iščem 

nadomestne, sorodne in predvsem cenejše materiale ali druga sredstva, ki jih pri realizaciji 

dela potrebujem. Pri iskanju novih možnosti v okviru finančnih omejitev ne morem zanikati 

ponovne ustvarjalnosti. Pozitivna posledica primanjkljaja so lahko nove in sveže ideje. Na 

ustvarjalni proces zelo vpliva tudi delovno okolje, ki je v mojem primeru tudi bivalni prostor 

ali včasih tudi prostor, kjer nisem sama oziroma je več ljudi, ki nedvomno puščajo pečat v 

delu z njihovo navzočnostjo. Tako sem se prilagodila tudi prostorski omejitvi in temu 

primerno idejo z razumom umestila na manjše dimenzije formata. Kako je finančna stiska 

ustvarjalno vplivala na umetnikovo delo, vidimo tudi pri Andyju Warholu (2010), ki meni: »Ko 

nismo imeli denarja, da bi igrane filme snemali s tisoči kadrov in ponovitev itd., sem skušal 

poenostaviti postopek izdelave, zato sem delal takšne, pri katerih smo uporabili vsak meter 

filma, ki smo ga posneli, ker je bilo ceneje in lažje in zabavnejše.« (str. 91)  

Pri realizaciji umetniškega dela pride do trenutka boja med idejo, ki jo nosiš v glavi ali v srcu, 

in med njenim uresničevanjem, izvajanjem v realnem svetu, ki je podrejeno in odvisno od 

neštetih predvidenih ter nepredvidenih okoliščin in ovir. Warhol je sprejel finančno omejitev 
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in jo idejno nadaljeval. Na novo nastali koncept je pojasnil kot ljubezen do običajno zavrženih 

posnetkov, ki jih je obdržal,in takole opisal: »Vedno rad delam z ostanki, delam stvari iz 

ostankov. Že od nekdaj mislim, da ima tisto, kar je nekdo zavrgel, kar se nikomur ni zdelo 

dobro, velikanski potencial, da postane zabavno. Kot neke vrste reciklaža.« (Warhol, 2010, 

str. 92)  

Umetnik mora v okviru ovir najti novo pot, lahko pa nasprotno razumemo izvor  

umetnikovega nezadovoljstva o nezadostnosti gospodarskih, tehničnih in družbenih sredstev 

za uresničitev umetnin. 

»O Dostojevskem in Balzacu trdijo, da sta večkrat delala samo pod pritiskom finančne stiske 

ali obveznosti, ki sta jo pogosto tudi nalašč naredila, samo da sta tako imela stimulans za 

delo.« (Trstenjak, 1981, str. 351) 

Mnogi umetniki poudarjajo, da so si želeli trdo življenje, ker so le v tem videli pobudo za 

intenzivnejše ustvarjanje. Pečjak navaja zanimivo prepričanje Terese Amabile, da edino 

notranja motivacija vodi do ustvarjalnosti in da jo zunanja pogublja. (Pečjak, 1987) Torej 

lahko trdim, da ustvarjalen človek ne dela le za kruh, temveč želi v delu izkazati svoje 

ustvarjalne potenciale. Gledano z drugega vidika, pa so tudi umetnine, ki jih ni mogoče 

realizirati drugače kot v razmerah, ki jih omogoča prestiž. Ne glede na naklonjenost družbe 

omogoča prav ta umetniku uresničitev ustvarjalnih vzgibov ter mu navsezadnje daje tudi 

pobude za nove zamisli, osnutke in tako oplaja človekove misli, predstave. Psiholog C. G. 

Jung poudarja človekovo življenjsko okolje kot eno bistvenih določil za vse poznejše 

umetniško ustvarjanje ter in da zunanje pobude nič ne pomagajo, če v človeku ni primarnih 

zmožnosti in odziva. (Trstenjak, 1981) Ne morem pa mimo dejstva, da se vsak umetnik v 

svojem ustvarjanju vede do družbe, ki ga obdaja, zelo različno.  

 

3.4 DOŽIVLJAJI, POVEZANI S SPOČETJEM IDEJE 

V prejšnjih poglavjih sem umetniško ustvarjanje primerjala z organskim spočetjem, s čimer 

sem hotela nakazati smernice za lažjo predstavitev duhovne rasti in rojstva dela v čutni obliki 

izražene misli, ideje, življenjskih občutij in umetnikovih nagibov. Ker pa je vpogled v osebni 

svet, zaznan v ustvarjalnem procesu, komaj opredeljiv, sem začela najprej od zunaj, v 
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najširšem krogu realizacije, v vidnem svetu, kot se kaže sredi družbe in njene zgodovine. V 

nadaljevanju želim raziskati še znake, po katerih prepoznam proces in razvoj umetnikovega 

dela. Zanima me torej organski biološki vidik, ki ima stvarno podlago v človeku. Torej, kako 

umetniki doživijo prvi stik z zasnovo oziroma idejo. V literaturi sem pogosto zasledila izjave 

različnih umetnikov, da doživijo umetnino navadno nenadno, nepričakovano kot nekakšno 

razodetje, navdih oziroma inspiracijo. Sicer pa želim prej opozoriti na nadaljnjo uporabo 

izrazov, kot sta inspiracija ali navdih. Pri tem mislim na enake pomene, kot jih imajo tudi 

izrazi spočetje, vznik, zametek, zasnutek, zamisel ali zarodek umetnine. 

Če začnem z opisom lastnega dela, se najprej pojavi misel v podobi, včasih jo v skicirko 

zapišem, večkrat pa jo začnem kar realizirati, pri čemer se razraste v dialog z materiali. Gre 

seveda tudi za razumski nadzor, toda vseeno pride tudi do trenutkov, ko izgubim občutek, da 

ustvarjam, in se podoba razvija sama iz sebe. Delo končam, ko to ne prenese niti enega 

elementa več oziroma ko še vsaj malo diši po prvotni ideji, sicer pa mu pripišem prehodno 

fazo. Pesniško je lepo opisal ta proces Ivan Cankar (1951), ki sicer pripada drugi umetniški 

zvrsti, toda v tem kontekstu je enako zanimiv: »Ideja plane v dušo, z njo plane tisoč obrazov, 

tisoč zapletov – izlušči idejo, očisti jo, zaluči v kot vseh tistih tisočerih obrazov in zapletkov, 

zakriči ideji najbližjo, gladko pot, brez ovinkov, mostov in plotov – to je umetnost, to je delo! 

Vsaka beseda, ki jo napišeš, mora dišati po tisti poglavitni ideji, drugače je beseda 

nepotrebna; vsak obraz, ki ga pokažeš, mora imeti v očeh, na licih, v ustnicah izraz tiste ideje 

– drugače je nepotreben...« (str. 24) 

Cankar inspiracijo za delo opiše kot glavni zagon ali pobudo, ki delo kanalizira in mu hkrati 

kaže smer. Avtor je bil med ustvarjanjem v dialogu s prvotno zamislijo, ki je morala biti zelo 

intenzivna. Pogosto so vzroki ali pobude, ki sprožijo inspiracijo, zunanje okoliščine. To je 

lahko banalno golo naključje ali nenavadno dejanje. Da bi se približal svojim občutjem, 

umetnik Salvador Dali (2004) opiše svoje nenavadno dejanje: »Ljudje po navadi jemljejo 

uspavala, ko ne morejo zaspati. Jaz delam nasprotno. V obdobju najbolj trdnega spanca, ko 

ta doseže vegetativni vrhunec, se nekoliko spogledljivo odločim vzeti uspavalno tableto. Tako 

lahko resnično in dobesedno brez metaforičnega pretiravanja spim kot klada in se potem 

zbudim popolnoma pomlajen in bleščečega uma, prežet z novo življenjsko močjo, ki ne bo 

ponehala, dokler se ne bodo začele razcvetati najbolj ganljive ideje.« (str. 31)  
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Ali ko omeni kraj, ki ga navdihne z novo idejo: »Vedno se mi prav na postaji v Perpignanu, 

medtem ko Gala pregleduje slike, ki potujejo za nama, porajajo najbolj genialne ideje v 

življenju.« (Salvador, 2004, str. 200) 

Podobno je izrazil s pojmom valovanja tudi slikar Gabrijel Stupica: »Kadar vidim neko stvar, ki 

udari na mojo stalno žico, ki jo nosim v sebi; če je to prešlo v pravo valovanje s tem, kar je že 

v meni. Za drugega bi bilo marsikaj inspiracija, kar zame ni, ker ne sega v mojo stalnost. 

Prideš do nečesa, kjer je isto valovanje v naravi in v meni, dokler na platnu ne nastane isti 

red, ki je v soglasju z menoj.« (Trstenjak, 1981, str. 376) 

Da pride do ideje, je navadno potreben splet okoliščin, ki se uglasi z notranjim dogajanjem, 

kot pravi Stupica, udari na stalno žico, ki sproži pravo valovanje. Najbrž se vsak umetnik 

specifično odzove na podobna občutja. Zanimiva naključna izkušnja, ki je umetniku 

spremenila tok dela, je anekdota Dieterja Rotha, ki v intervjuju iz leta 1978 pravi: »Potencial 

kislega mleka sem odkril čisto po naključju. Bilo je v posebnem obdobju v mojem življenju, ko 

sem se poročil na Islandijo – ko sem se tihotapil ponoči ven, da bi slikal, kot se temu reče, 

prostaške slike. Bilo me je zelo sram te nagnjenosti in da sem uničil te slike, sem jih nekoč 

polil s kislim mlekom. Nato sem videl, da so postale zelo lepe. Kasneje sem vedno s kislim 

mlekom polival slike, ki niso funkcionirale ali bile lepe. Kislo mleko je kot pokrajina, ki je 

vsakič spremenjena.« (Selz in Stiles, 1996, str. 301–302) 

Svoja dela je uničeval tudi Jean Arp, za katerega velja, da je zgodovina njegovih kolažev tesno 

povezana z deli, ki jih je uničil ali raztrgal in ponovno uporabil za nov kolaž. Uničil je svoje 

prve kolaže, ohranilo se je le nekaj manjših. »Prijatelji in zbiralci pripovedujejo, kako so pred 

njim skrbno varovali njegova zgodnja dela, da jih ne bi recikliral.« (Fer, 2010, str. 123)  

Destruktivno načelo, po katerem so nastale Arpove raztrganke, je umetnik kasneje pojasnil 

kot »iskanje nedosegljive popolnosti« (Fer, 2010, str. 124) in dodal: »Motila me je vsaka 

ohlapna nit ali vlakno. Zaradi najmanjše praske v koščku papirja sem pogosto uničil cel 

kolaž.« (Fer, 2010, str. 124) 

Avtor je tem delom pozneje pripisal neko obsedenost, ki jo je povezal z prizadevanjem po 

popolnosti. Po pripovedovanju naj bi nekoč vrgel na tla odvečne koščke papirja, jih pozneje 

spet našel in jih zlepil v vzorcu, ki ga je določila naključnost. (Fer, 2010) Pomembno pri tem 

je, da so ta dela nastala po naključju in da jim je pripisal enako kompleksnost kot delom, 
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nastalim po zavestnem premisleku. Prizadevanje po popolnosti je opustil, ko se mu je zgodila 

nesreča s kolaži, opišejo tako: »Prinesli smo kolaže s podstrešja, kjer so vsa ta leta ležali na 

vročini, mrazu in vlagi. Nekateri papirji so se odlepili, pokriti so bili z madeži, plesnijo in 

razpokami. Med papirjem in kartonom so nastali mehurji, ki so se mi na prvi pogled zdeli 

odvratnejši od napihnjenih trebuhov utopljenih podgan.« (Fer, 2010, str. 127) 

Ko se je nekoliko pomiril, je začel trgati papir z rokami. To se mu je zdelo prej nesprejemljivo. 

Toda ta trenutek ga je tako zaznamoval, da je kasneje raztrgal starejše risbe in iz njihovih 

koščkov sestavil nove podobe. Napake, ki so bile prej nezaželene in jih je mukotrpno lociral, 

so postale pozitivna lastnost, ki jih je iskal in poudarjal. Njegovo pozornost je  pritegnil zlasti 

razpad njegovih del, ki mu je odprl pot k razmišljanju o pomenu dokončanosti del.  

Tako kot je Arpa naključno spodbudila neizogibnost propada, ki si jo je kasneje še bolj želel, 

so doživljali in opisovali tudi drugi umetniki. Kako so prišle do njih ideje in kako so jih 

umetniki doživljali, Trstenjak (1981) opiše: kar mi navadno imenujemo inspiracija, ni 

trenutek, ko nas nekaj navdihne, marveč je poznejši trenutek, ko se tega navdiha zavemo in 

postanemo nanj pozorni. 

Tako umetnik pravzaprav ne more vedeti, kdaj ima umetniški navdih, ampak samo, kdaj se 

ga zave. Sem sodi misel, ki jo je podal slovenski impresionist Rihard Jakopič, kjer lahko 

razberemo, kako je umetnik idejo zaznal kot podobo ali čutni lik ter jo prenesel iz čistega 

občutka v stvarni svet. »Kadar delam v inspiraciji, ni več platno pred menoj, gledam le idejo, 

sliko v duši, ki je narejena.« (Cankar, 1920, str. 59) 

Tudi Jakopič je nedvomno videl podobo ali zrl vanjo s svojimi očmi oziroma imel nekakšno 

vizijo. Vprašanje, ki se mi pri tem poraja, je, kako je vizijo, ki jo je doživel, ohranil in zadržal. 

Francoski slikar Paul Cézanne je to opisal kot mali občutek, ki je pogosto krilatica, geslo 

umetnikov. (Trstenjak, 1981) Torej struktura, ki se včasih javlja le v obrisih, drugič pa jasno in 

živo, je v svojem bistvu onstran zavedanja. Le tu in tam priplava njena podoba na površje 

zavesti. In prav tu je čar vsakega umetnika oziroma v njegovi sposobnosti, kako zna gledati te 

podobe jasneje, v živi barvi in prepričljivi luči. 
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3.5 NOTRANJA PRIPRAVLJENOST ALI  

OSEBNA UBRANOST 
 

Intuicija, ki jo imamo vsi in v svojem bistvu ni specifična umetniška zmožnost, je del vsakega 

spoznavnega in čutnega dojemanja. Hkrati pa ne moremo mimo tega, da je prav intuicija 

velik del umetniškega ustvarjanja. Umetnik je namreč človek, ki misli v podobah in tudi več 

opazuje, zato mu je pogosto podoba prej pred očmi kot jezikovni izraz zanjo. K temu bi 

dodala Rodinovo izjavo, ki meni, da povprečen človek v resnici gleda, ne da bi videl: 

»Umetnik pa nasprotno vidi: to je, njegovo oko, ki je nasajeno na njegovo srce, bere globoko 

v bistvu narave. Zato mora umetnik verjeti le svojim očem.« (Gsell in Rodin, 1966, str. 20) 

Ali pa podobna izjava Paula Cézanna: »Oči mislijo.« (Trstenjak, 1981, str. 380) 

Misel, da umetnik vidi, česar drugi ne vidijo, in tudi, da vidi, česar ni in kar vidi čutno upodobi 

po zakonih svoje umetnosti, je čar umetniške vizije in domišljije. Slednja v svoji viziji 

producira določen predmet, ki je že bil dan in je vsakodnevno viden. Gotovo pa predmet 

vsebuje še drug smisel, kot bi laično rekli, dá misliti, ki opazovalca nagovarja na podlagi 

golega zaznavanja dane podobe k predstavi nepredočene podobe (misli, ideje, ki je čutno 

predstavljena). Ne glede na to, ali gre za gledalca ali kreatorja, si mora vsak ta predmet sam 

ustvariti, če si hoče njegovo vsebino predstavljati v domišljiji oziroma jo hoče zreti. Znano pa 

je, da je dejansko vsak zmožen tako transcendirati čutno dane predmete in si predstavljati 

tudi tiste, ki niso dani, torej, da je vsakdo zmožen ustvariti lastne predmete intuicije na 

podlagi domišljije. Tudi najpreprostejši človek vsak dan v svoji domišljiji ustvarja nove 

predmete in podobe ter jih zre v vsakdanji intuiciji. Kot meni Trstenjak (1981), je temeljna 

razlika med stvariteljskim in nestvariteljskim posameznikom v tem, da stvariteljski duh 

spontano in v polnosti transcendira vidni svet in ga upodablja po svoje ter si sproti ustvarja 

nove predmete. Umetnik mora pri tem dobro poznati svojo naravo, da zazna trenutek in ga 

zadrži, seveda pa mora biti pri tem njegov duh miren in prost vseh drugih interesov. 

Usmerjenost umetnika v sam navdih oziroma zrenje upodobljenega navdiha je ključna 

zahteva, na katero postane umetnik pozoren. V tej pozornosti je zajeta skrivnost ustvarjanja, 

saj je prav v njej zavzetost za podobo, zamisel, ki plava pred očmi in teži k uresničitvi. Tu je 

tudi razlog, zakaj so umetniki zavzeti za svet, ki v njih živi in ki ga ustvarjajo. Torej ni 
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nenavadno, da v svojih prispodobah tako pogosto primerjajo umetniško ustvarjanje z vlogo 

materinstva. 

»Saj je v tej zavzetosti hkrati pristno materinska pripravljenost. Notranja pripravljenost je 

ena osnovnih zahtev umetniškega ustvarjanja. Brez te pripravljenosti bi šlo brez sadu mimo 

umetnika nešteto najbogatejših pobud.« (Trstenjak, 1981, str. 388) 

Postopni prikaz nastajanja umetnine, ki dobiva moč za njene kali od zunanjega sveta, torej 

od narave, okolja in družbe, sem nadaljevala v navideznem nasprotju, namreč v doživljanju, 

ki izhaja iz notranjosti umetnikovega dogajanja. Torej, s področja, kjer seme v umetniku 

najde svojo rodovitno zemljo, v kateri zori, pod pogojem, da se le ob posebni pripravljenosti 

umetnik zave trenutka svojega navdiha, iz katerega zraste nova podoba, ideja. 

Že iz posameznih izjav je jasno, da je umetniško ustvarjanje svojevrstna, enkratna in le 

umetniku lastna usmerjenost. Pri raziskovanju procesa pa se ne želim spuščati v psihoanalizo 

potez umetnikove osebnosti, vendar želim dognati kognitivno plat ustvarjalnega procesa.  

 

3.6 KAKO POSAMEZNIK IZ VSAKDANJEGA 

ŽIVLJENJA PREIDE V USTVARJALNO DEJAVNOST 
 

Če primerjamo znanstvenika z umetnikom, naj bi bil znanstvenik zmožen kadarkoli (če mu 

okoliščine to dopuščajo) preiti  iz vsakdanjega življenja v znanstveno dejavnost, ne da bi pri 

tem potreboval posebno ubranost ali razpoloženje, razen seveda posebne zbranosti, časa in 

miru. Kdaj je pri umetniku pravi trenutek ustvarjanja? Številni umetniki menijo, da je pravi 

trenutek ustvarjanja kratek, čeprav, kakšno delo zori več let ali tudi vse življenje, vendar se 

sam trenutek pojavi nenadno. Nekje sem zasledila, da najproduktivnejši trenutek pride šele 

potem, ko umetnik opusti zavestno ustvarjanje. Mnogi umetniki poudarjajo potrebo po 

samoti kot bistveno za ustvarjalno dejavnost. Drugi vstajajo sredi noči in gredo v atelje 

nadaljevat ali kaj bistvenega izpopolnit. Zaradi pestrosti in osebnih navad bom navedla le 

nekatere rituale v ustvarjalnem procesu. 

Zanimiva in obenem sorodna specifičnost prehoda iz vsakdanjega življenja v ustvarjalno 

dejavnost je kombinacija drugih panog umetnosti, recimo glasba ob ustvarjanju kot zvočna 
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kulisa ali tudi, kot se nekateri izrazijo, oplajanje z glasbo. Tudi za Leonarda Da Vincija je 

znano, da je sliko Mone Lize slikal ob glasbi orkestra. (Trstenjak, 1981) Navedla bi še slikarja 

Božidarja Jakaca, ki omenja del svojega ustvarjalnega procesa, povezanega z glasbo: »Z 

muziko se odmaknem od normalnega razpoloženja in potem je duša odprta, pripravljena. Ob 

glasbi mi pride upodabljajoča misel.« (Trstenjak, 1981, str. 424) 

Mnogo slikarjev je zelo vizualno opisovalo občutenje glasbe v povezavi s slikarskim 

ustvarjanjem: kako jih glasba notranje zavibrira, popelje v razsežnosti razmišljanja, do 

trenutka, ko je ni več slišati, in trenutka, ko svet doseže drugo ubranost. Zanimivi so tudi 

prehodi med akustičnimi in optičnimi strukturami, torej nasprotno, da vizualna predstava da 

pobudo za glasbeno ustvarjanje, ali tudi, da pesništvo spodbudi glasbeno ustvarjalnost. 

Če povzamem: umetnikova osebna ubranost združuje poleg razumsko miselnih sestavin tudi 

posebno emocionalno stanje. Včasih preprosto, še preden začneš, veš, da bo delo uspelo, saj 

te zajame posebna ubranost, ko uživaš v trenutku, ki je onstran dosega lastnega nadzora. 

Trenutek, ki se ti zgodi spontano in zajame vso osebnost. Trstenjak (1981) pravi temu 

emocionalno stanje. V dnevniških zapisih sem večkrat zasledila, da so morali umetniki na to 

stanje včasih dolgo čakati. Nekateri mu rečejo: Prišla je moja ura. Georges Braque pa pravi: 

»Nikoli ne vemo vnaprej, od kod bo prišel klic, treba je čakati ...« (Cabanne, 1963, str. 358)  

Tako in podobno mislijo številni umetniki, ki so lahko po uspešni stvaritvi dolgo čakali na 

trenutek ponovne ubranosti. Ne morem pa mimo tega, da nekateri sčasoma spoznajo lastne 

notranje zakonitosti in si ustvarijo razpoloženje, ki ga potrebujejo za ustvarjanje. Robert 

Rauschenberg v intervjuju iz leta 1977, na vprašanje, ali načrtuje svoje delo, zanika in 

utemelji z odgovorom, da je discipliniran. (Selz in Stiles, 1996) V nadaljevanju pa takole opiše 

svoje delo: »Vsak dan delam in nikoli ne vem, kaj počnem... Če nekaj veš, imaš 

odgovornost... Ne verjamem, da pošten umetnik planira svoje delo. Rad imaš umetnost. Živiš 

umetnost. Si umetnost. Delaš umetnost. In vendar samo nekaj delaš. Delaš to, pri čemer te 

nihče ne more ustaviti. In ni nujno, da je to umetnost, to je tvoje življenje. Seveda, tudi 

življenja ne moreš ustvariti in je nekje vmes, kjer se spogleduješ z idejo, in to je umetnost. 

Definicija umetnosti bi lahko bila o tem, koliko si lahko pomagaš z njo. Ker če se trudiš ločiti 

to dvoje, je lahko umetnost zelo nesproščena, skrita pred resnico.« (Selz in Stiles, 1996, str. 

322, 323)  
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Želja po ustvarjanju pride nedvomno sama, lahko pa se pojavi kot nekakšna napetost 

oziroma nemir. To opiše kipar Tone Lapajne (1977) takole: »Zdi se mi, da je bila pri tem 

poglavitna stvar notranji nagon, ki me je nenehno gnal v likovne raziskave, v nove in nove 

poskuse, s katerimi sem oblikoval svoj kiparski jezik.« (str. 67) 

Kadar umetnik ustvarja in je v ustvarjalnem procesu, gleda drugače na svet in pojave kot v 

vsakdanjem življenju in mišljenju. V ustvarjalnem procesu je čustveno zavzet in navzoč, od 

zbiranja gradiva (doživljanje življenjskega okolja) do ključnega trenutka ustvarjanja. (Pečjak, 

1987) »Pri umetniku so čustva skupaj z interesi, stališči, prepričanji in vrednotami poleg misli 

in zaznav sooblikovalec vsebin.« (Pečjak, 1987, str. 65) Večkrat pa lahko tudi zasledimo izjave 

o umetnikovi osebnostni dvojnosti, ki gre pri nekaterih tako daleč, da veljajo za posebneže 

ali čudake. Vendar prav tu lahko najdemo odgovor v osebni ubranosti oziroma notranji 

pripravljenosti umetnika na ustvarjanje in njegovo uresničevanje. Osebna ubranost v 

ustvarjalnem procesu priča, da je umetnikova osebnost kot celota nekako zbrana, 

osredotočena in naravnana v določeno smer. Osebnostna ubranost je življenjska forma 

umetnikove osebnosti, saj se umetniška dejavnost kot ustvarjalni akt včleni v celoto 

umetnikove osebnosti. (Trstenjak, 1981) Zanimivo se o tem izrazi slikar Gabriel Stupica, ki 

pravi: »(kot) da ne delam slik jaz, temveč slike srečajo mene.« (Mikuž, 1993, str. 43) 

Dogaja se tudi, da osebna ubranost oziroma osredotočenost umetnika ne obrodi takojšnjih 

sadov. Pri svojem delu sem opazila in tudi v literaturi, da so nekateri umetniki opozorili na 

trenutke, ko kdaj v afektu pripravljaš skice, z mislijo, da jih boš drugi dan nadaljeval, nato pa 

jih zavržeš. Slikar Božidar Jakac to opiše kot notranjo napetost, ki išče sprostitev v sliki: 

»Takrat, ko delam, iščem, sem pravzaprav slabe volje, ne spim, dokler ne doženem. To je 

stanje napetosti, ki je včasih bolj, včasih manj intenzivno.« (Trstenjak, 1981, str. 416) 

Drugič pa se v podobnih okoliščinah zaveš, da delo uničuješ, vendar se kljub zavedanju ne 

ustaviš. Nagnjenost po uničevanju del sem zasledila tudi pri umetniku Jacksonu Pollocku, ki 

je leta 1949 razrezal dokončano sliko, ki je bila še gosto prekrita z barvo. Vzrok naj bi bil 

dvom o njeni uspešnosti. Slika je povezana z manjšo skupino del, nastalih med letoma 1948 

in 1950, v katerih je Pollock raziskoval tehniki izrezovanja in kolaža. (Fer, 2010) 

Ta pojav, naj bi pojasnjeval ustvarjalni nemir, ki naj bi bil nekaj prvotnega: notranja napetost, 

ki jo umetnik čuti pred inspiracijo. To omenja tudi Balzac: ta nemir imenuje prvobitna in 
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sveta groza, ki teži k razčiščevanju duševnega konflikta. (Trstenjak, 1981) Tudi Pečjak ga 

razloži podobno: ideje se rodijo na podlagi transformacije gradiva. »Transformacija je 

preureditev gradiva, nova organizacija ali nova povezava med podatki, sprememba pomena, 

spoznanje nove funkcije, spregledanje situacije v novi luči.« (Pečjak, 1987, str. 27) 

 

3.7 USTVARJANJE KOT IGRIVOST,  

VZTRAJNOST ALI KOT NAPOR? 
 

V intervjuju iz leta 1977 opiše Robert Rauschenberg svoj začetek dela takole: »... ne 

priganjam svojih misli, preden začnem delo. Biti mora v trenutku, ko ne veš, kaj delaš. In 

sprejmeš to naključje, ki je zelo neprijetno. Včasih ti uspe, včasih pa tudi ne. Nimaš tega 

zagotovila.« (Selz in Stiles, 1996, str. 322) 

Rauschenberg v intervjuju predstavi nekaj značilnosti svojega procesa dela. Sprva je  

predstavljen kot spontan in neobremenjen, vendar umetnik naključje, v katerem se znajde, 

predstavi kot neprijetno stanje. Lahko bi povzela, da je nekaj nemira vendarle potrebnega za 

inspiracijo, pod pogojem, da ima oseba dovolj moči, da se umetniško izrazi in se ga znebi. 

Omenila sem že, da je potrebna tudi nepretrgana volja do umetniškega procesa in hkrati 

igrivost v poskušanju, popravljanju, oblikovanju celote. Vendar je za umetniško dejavnost, 

kljub igrivosti, potrebno tudi veliko potrpežljivosti. Navsezadnje tudi številni umetniki ne 

glede na osebnostni in umetniški značaj poudarjajo pridnost, vztrajnost in potrpežljivost, ki 

jih zahteva delo. Proces dela je podrobno opisal slikar Gabrijel Stupica, ki meni, da je na eni 

strani umetniška narava, na drugi umetnina, vmes pa dolga, mučna pot do uresničevanja 

dela po likovnih zakonitostih. Trdi tudi, da je temeljni ustvarjalni problem – stiska, ki je v 

intimni sferi in jo je težko razlagati. (Mikuž, 1993) »Iz napetosti, nasprotij nastajajo velika 

umetniška dela. Delo nastaja iz notranjega boja s samim sabo, iz dvomov, čuta 

manjvrednosti, ki ga tako premagujem. Zame je to biološka potreba. Za umetnika pomeni 

umetniško ustvarjanje vprašanje fizičnega obstanka, ker bi sicer zapadel v afekte, v blaznost 

zaradi preobilnega doživetja, ki ga ne bi imel kam dati.« (Mikuž, 1993, str. 18) 

Njegove besede pričajo, kako so bili dvom in druge stiske gibalo njegovega ustvarjalnega 

dela. Začutimo lahko tudi njegovo osebno ustvarjalno okolje, od koder je izhajal, in obenem 
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se lahko zavemo tudi zdravilne vloge umetnosti v njegovem delovanju. Iz čustvene ubranosti 

in kompleksov, ki vodijo avtorja do umetniškega ustvarjanja, pa lahko razberemo notranjo 

nujo. Trstenjak (1981) slednjo razlaga kot ustvarjalno pristno doživetje, navadno izraz 

zbranosti, zavzetosti in vrednostne zajetosti, prešinjenosti in discipliniranosti osebnosti v 

smeri ustvarjanja. Stiske pri delu ni doživljal le Stupica. Leta 1509 Michelangelo očetu piše: 

»Živim v tesnobi ..., ker delo ne napreduje tako, da bi se mi zdelo, da zaslužim plačo. Delo je 

težko in v njem ni moj poklic. Brez prida tratim svoj čas.« (Trstenjak, 1981, str. 419) 

Tudi Dali (2004) brez sramu in z razuzdanim humorjem govori o tesnobi pred ustvarjanjem: 

»Dalijevski prvi maj slovesno začenjam z mrzličnim delom, ki mi ga narekuje nežna 

ustvarjalna tesnoba./Najskrivnostnejša nova skrivnost je ta, da meni, najslavnejšemu slikarju 

na svetu, še ni čisto jasno, kako nastane slika./Oh, če me le ne bi bilo strah slikanja! Toda na 

koncu želim, da vsaka poteza s čopičem doseže popolnost in dovršeno podobo ...«(str. 75). 

Na izjave, ki sem jih navedla iz Dalijevega dnevnika, gledam skozi njegovo pretirano 

zavedanje lastne genialnosti, s katero se nenehno opija in ki je hkrati tudi njegovo tolažilno 

intimno občutje. Navsezadnje imamo opraviti z resničnim dnevnikom, kamor je Dali 

zapisoval, brez posebnega reda, svoje misli, muke perfekcionističnega slikanja, ljubezen do 

žene, neverjetna srečanja, svoje estetske, moralne, filozofske in ideološke ideje. 

Smiselno se mi zdi, da navedem kot del ustvarjalnega procesa tudi stisko in dvom, ki se 

porajata med delom, vplivata na njegov razvoj in spreminjata umetnikove načrte. Nedvomno 

se mnogim umetnikom delo, kljub načrtu, sproti spreminja. Dogaja se, da je to, kar smo si 

spočetka zamislili in videli kot končno podobo, le osnovna stopnja ali del celote, ki je šele 

postopno organsko nastala iz osnutka. Eugène Delacroix pravi: »Delo je moje najvažnejše 

pribežališče ne le pred dolgočasjem, ampak tudi pred skrbmi.« (Trstenjak, 1981, str. 444) 

Vincent Van Gogh pa meni, da je slikarstvo tolažba za raztrgana srca. (Trstenjak, 1981) 

Delacroix in Van Gogh ter tudi številni drugi umetniki pričajo, kako je bil notranji nemir, celo 

potrtost povod za umetniško ustvarjanje. Slikanje se pri nekaterih kaže kot koristen 

terapevtski pripomoček, saj so še vedno vsa umetniška področja (glasba, ples ...) uporabna 

tudi pri zdravljenju psihopatoloških motenj. Zanimiva se mi zdi misel, ki jo navaja Pečjak 

(1987), da so ustvarjalci duševno bolj zdravi in hkrati bolj bolni kot navadni ljudje. Meni tudi, 
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da so v življenju bolj občutljivi, bolj nagnjeni h kompenzaciji, k tveganju, intenzivnemu 

notranjemu dogajanju, toda imajo frustracijsko toleranco in vztrajnost, da z njimi rešujejo 

težave. Sicer pa ne smemo pozabiti, da ustvarjanje ni le čustvene narave, temveč gre tudi za 

doživljaje zavestnega miselnega toka in prizadevanje za uspeh: iskanje, preskušanje, 

ugibanje, razmišljanje in ob vsem tem vztrajnost. Mnogi med njimi poudarjajo tudi pomen 

načrta in obvladovanje tehnične plati dela, ki je domena zavestnega umskega prizadevanja.  

 

3.8 NAKLJUČJE: NAPAKA ALI NOVA REŠITEV? 

»Tiste tri napake so se izkazale za veličastne. V hipu so ponudile vse, kar so moji možgani 

mukoma iskali./Napake so po svoji naravi skoraj vedno svete. Nikoli jih ne skušaj popraviti. 

Nasprotno, racionaliziraj jih in skušaj v popolnosti doumeti.« (Dali, 2004, str. 31, 32) 

Kaj med dinamično napetostjo ustvarjalnih sil, ki od navdiha ves čas potrpežljivega 

oblikovanja, preusmeri ustvarjalni tok? V uvodni navedbi sem opozorila na Dalijeve misli, ki 

nakazujejo umetnikovo stališče do napak, ki se naključno pojavijo v ustvarjalnem procesu. 

Dali jim pripiše moč veličastnosti, ki jo je mukoma iskal, hkrati pa opozori na zavedanje, da 

imajo lahko tudi ključno vlogo, ko te usmerjajo v ustvarjalnem procesu. 

Kaj pa je naključje? Ali je to banalna, naključna smet, ki jo zagledamo na avtobusni postaji, ali 

je to pogled skozi okno, pogovor z nekom ali branje romana, novice v časopisu, ali je to tudi 

naključna napaka? Nedvomno je smiselno iskati odgovor v okviru nezavednega mehanizma, 

zakaj utegne golo naključje, drugačna miselna zaposlitev v hipu spremeniti rešitev tega, kar 

zavestni trud ni mogel doseči. Trstenjak (1981) ta pojav, ki se načeloma dogaja vsakomur, 

razloži takole: »... z ene strani zavestno dojemamo vtise in podobe, živo sprejemamo misli in 

čustva, z druge pa vse to prehaja v podzavestne spominske sheme; te se v podzavesti 

razvijajo, dopolnjujejo in oblikujejo v nove podobe: tako ob novih, zavestnih doživetjih ter 

vtisih iz zunanjega sveta organično dopolnjujejo trenutno pričujočo vsebino.« (str. 435)  

Spomini ali doživetja, ki so bili svoj čas v nas še dejaven dražljaj, prehajajo iz zavesti v 

nezavedno, kjer čakajo, da po naključju postanejo spet dejaven dražljaj. Prav tako kot 

spomin prehaja iz zavesti v nezavedno, prehaja tudi domišljija, ki je za umetnika odločilna. 

(Pečjak, 1987) Kako lahko nastaja delo, ne da bi bil umetnik z zavestjo dejaven pri tem noč in 
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dan, je francoski slikar Georges Braque opisal takole: »Vse se godi v glavi, preden se zgodi v 

očesu. V začetku je ideja, potem jo slika organizira, se utrdi, zariše se cilj; toda treba jo je 

dokončati in se bojevati hkrati proti ideji, ki se uveljavlja, in sliki, ki se brani. Včasih neham 

slikati in pustim svojo sliko šest mesecev, ne da bi se je dotaknil; potem jo nekega dne 

obrnem in vidim, da je končana, da se je izdelala, tako rekoč samo od sebe. Jaz sem namreč 

medtem izgubil svojo idejo in moja slika je ob tem dobila svoje lastno življenje, svojo 

realnost.« (Cabanne, 1963, str. 358) 

Braque svojega dela ni zavrgel, le za nekaj časa ga je odložil, medtem se je snov predelala in 

slikar je videl sliko kot dovršeno. Torej to ni bilo pasivno obdobje. Hkrati je res, da je to 

nezavedno v najožji zvezi in najtesnejšem stiku s trenutnim zavestnim mišljenjem in mu 

zagotavlja oporo. Med drugim pa lahko kot pomemben del ustvarjanja opozorimo tudi na 

odmor, odlog, ki neposredno vpliva na nastanek umetnine, še prej pa na ustvarjalni proces.  
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4. LIKOVNOPRAKTIČNI DEL 

4.1 SOKOLSKI DOM, OBJEKT PRETEKLE ZGODOVINE 

Ideja se je začela razvijati že v prostorih mladinskega centra v rojstnem kraju, kamor večkrat 

zahajam. Gre za prostor, ki je bil nekoč sokolski dom, zdaj pa je prostor za mladinske 

dejavnosti. Kljub številnim generacijam, ki so tu že predale štafeto, hiša še vedno skriva 

omare, polne fasciklov, računov, obrazcev, ki so v preteklem času služili nekemu namenu. V  

omenjenih prostorih sem večkrat iz radovednosti brskala in prebirala stare papirje ter iskala 

neznano zgodbo, ki sem jo kasneje doma dokončala v likovnem delu. 

Preteklost sokolskega doma v Ilirski Bistrici je bogata in polna najrazličnejših zgodb, ki še 

vedno pomenijo identiteto te zgradbe. Prav ta zgodovinska pestrost in preplet dogajanja v 

stavbi se mi zdita smiselni, da ju omenim kot del svojega ustvarjalnega procesa. 

Prvoten namen zgradbe sta bili širjenje zdravega duha in bogatenje kulturnega življenja. 

Stavba je bila zgrajena za časa Avstro-Ogrske kot središče športnega, kulturnega in 

družabnega življenja ter ideologije sokolstva, ki je bilo na Slovenskem neposredno povezano 

s krepitvijo narodne zavesti. Poleg tega pa so se sokoli zavzemali, da je hiša odprta za vse 

ljudi, in v tem smislu jo mladina še vedno ohranja. 

Zgradba je od leta 1945 do slovenske osamosvojitve zagotavljala prostor za dejavnost 

različnih društev. Vsaka politika je skrbela zanjo in ohranjala življenje v njej, naj je šlo za 

avstro-ogrsko, fašistično ali jugoslovansko. Ne glede na lastnike in dejavnosti, ki so potekale 

v njej, pa je po osamosvojitvi začela propadati in počasi jo je začela zapuščati večina društev.  

Zdaj življenje v nekdanjem sokolskem domu ohranja mladina, ki v sicer na pol razpadajoči 

stavbi skrbi za bogato kulturno življenje. Stavba je prostorna in v zgornjem nadstropju so še 

vedno pisarne iz časov nekdanje Jugoslavije, ki so jih, kot sem že omenila, uporabljala 

različna društva – od športne zveze, JSKD-ja, zveze borcev, do kulturnih društev in političnih 

strank. Prostori so v zelo slabem stanju ter polni ohranjenih in uničenih, razmetanih pisarn z 

dokumenti in fascikli. Ker je bila zgradba od nekdaj odprta za vse in ker v njej poteka glavno 

kulturno dogajanje v mestu, ki ga izvajajo mladi, sem tudi sama tu preživela in še vedno 
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preživljam večino časa. Stavba omogoča mladim prostor za ustvarjanje, saj lahko tudi zaradi 

neurejenega lastništva pripada vsakomur, ki si želi kaj ustvariti iz nje. Čeprav sem zadnja leta 

zaradi obveznosti v Ljubljani veliko odsotna, se kljub temu vračam v prostore, kjer so še 

vedno zapuščene omare, in brskam po tujih dokumentih, ki jih doma potem vključim v svoje 

delo. Pri izbiri materiala nimam v mislih bivše politike oziroma je ne poveličujem, ampak mi 

je ključno njegovo žarenje barve. Ne zanikam pa, da me privlačnost določenih barv ne vrača 

v otroštvo ali oddaja topline, brezskrbnosti in igre. 

V lastnem procesu dela sta najbolj izpostavljeni izbira materiala in njegova obdelava. Lahko 

trdim, da se slikanje začne že pri izbiranju, vživljanju v material ter nato njegovem 

oblikovanju in modeliranju, dokler se struktura materiala in pomen ne poistovetita. Sicer 

učinek končne podobe nekako že napoveduje izbira materiala, z njegovimi fizičnimi in 

simbolnimi lastnostmi, vendar me pri delu ne zavezuje, da upoštevam njegove zakonitosti. 

 

4.2 GRADNJA KOMPOZICIJE 

Pri delu mi služi kot organizacijsko načelo notranja estetska urejevalna logika. Ne glede na to, 

ali je uporabljena tehnika res kolaž, ima slednji dobesedni pomen kot tehnika izrezovanja in 

lepljenja koščkov papirja ter metaforični, ki se navezuje na zahteve, izražene z učinkom 

vrinjenih elementov. Delo ustvarjam z združevanjem papirjev, večinoma iz starih knjig, 

uradnih listin in šolskih zvezkov. Posamezni kosi papirja so v seriji na robovih natrgani 

(razcefrani) tako, da se vidijo posamezna vlakna in niti, ki zabrišejo čistost robov, se zlijejo in 

umaknejo v namišljeni prostor. Natrganosti papirja namenjam veliko pozornosti, saj iščem 

preproste elemente, ki že med trganjem ustvarijo formo. Prostor, ki ga ustvarjam, je iz 

različnih tekstur in prosojnosti papirja, tako da ima pomembno vlogo tudi tekstura, ki jo 

ustvarjam s plastenjem papirnih nanosov. Tehnika kolaža je vidna tudi v eksperimentiranju z 

verbalnim kolažem, pri čemer prepletam številke in pisavo, vzeto iz starih šolskih zvezkov ali 

uradnih listin. S tem skušam ujeti različne drobce človeškega življenja in hkrati lasten izraz z 

ritmom podajanja. »Vidni znaki – biomorfne forme ali raztrgani koščki papirja – so del neke 

morfologije, katere forme lahko vidimo kot sestavino slikovnega ali umetniškega sistema, 

formalne govorice ali abstraktne kode.« (Fer, 2010, str. 136) 
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Načelo kolaža in z njim uvajanje novih materialov kot dodatni element sta spremenila odnos 

do barvne lestvice ter tudi odnos do materiala in prostora. Barva pa ima pri tem dvojno 

vlogo: opozarja na sistem razporejanja in se izmika njegovemu s pravili določeni naravi. (Fer, 

2010) 

Tudi Malevič je v 20. letih pripisal velik pomen vdoru barve in materiala v kubistični kolaž.  

Tudi umetnik Reinhardt Ad je izrekel zanimivo in hkrati sorodno misel o barvi: »Barva se 

prime oči kot nekaj, kar se zatakne v grlu ...« (Fer, 2010, str. 97) 

Strinja se tudi z Arpovimi mislimi, ki izražajo njegov odnos in tudi pogled na predmet, kot je 

knjiga. Knjigi in listom pripiše telesnost, ki odpirajo še eno razsežnost, ne le pomena, temveč 

tudi čut, kot so voh, okus tip in sluh. 

»Kot koža se tudi papir stara in postane drobljiv. Na njem se pojavijo madeži ali pege smrti. 

Toda krhkost teh razpršenih koščkov papirja ima izbrano patino, tako kot je meso mesto 

poželenja.« (Fer, 2010, str. 132) »Predmet, ki je knjiga, je posejan s sivimi prstnimi odtisi ... 

Povezan s šolo vedno bolj ali manj diši po starem črnilu in papirju; nemogoče ga je ločiti od 

teh telesnih elementov – usedlin učilnice.« (Fer, 2010, str. 136) 
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Slika 12: Eva Gorišek, Papirnata slika, 50 × 40 cm, 2011, Ljubljana 

  



49 
 

 

Slika 13: Eva Gorišek, Antična pripoved, 100 × 70 cm, 2011, Ljubljana 
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Slika 14: Eva Gorišek, O, morje!, 120 × 90 cm, 2012, Ljubljana 

  



51 
 

 

Slika 15: Eva Gorišek, Papirni kolaž 1, 34,7 × 26,3 cm, 2013, Ljubljana 

  



52 
 

 

Slika 16: Eva Gorišek, Papirni kolaž 2, 34,7 × 26,3 cm, 2013, Ljubljana 
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Slika 17: Eva Gorišek, A46, 25,2 × 22,5 cm, 2013, Ljubljana 
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Slika 18: Eva Gorišek, 951l, 22,7 × 22,7 cm, 2013, Ljubljana 
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Slika 19: Eva Gorišek, 5236, 23 × 16,3 cm, 2013, Ljubljana 
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Slika 20: Eva Gorišek, neimenovana, 25 × 17,7 cm, 2013, Ljubljana 
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Slika 21: Eva Gorišek, n, o, p, 31 × 24 cm, 2013, Ljubljana 
Slika 22: Eva Gorišek, n, z, ž, 31 × 24 cm, 2013, Ljubljana 
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5. PEDAGOŠKI DEL 

Tehnika kolaž je v sedanjem času pogosta pri oblikovanju komercialnih plakatov ali 

reklamnih oglasov, lahko jo najdemo v ilustraciji in tudi filmski industriji, tako da lahko trdim, 

da je kolaž pogosto v našem zaznavanju. Čeprav se od svojega začetka v 20. stoletju še vedno 

pogosto pojavlja, sem imela pri načrtovanju likovne prakse občutek, da je morda v šoli manj 

inovativna tehnika. Toda tega ne morem trditi, saj je bil to le moj začetni dvom, ki me je 

privedel k odločitvi, da dijake usmerim bolj v opazovanje vloge pisave oziroma ikonografije v 

kolažnih delih. Ker sem v diplomski nalogi raziskovala področje abstraktne umetnosti, sem 

želela izkušnjo predstaviti srednješolcem, zato sem pedagoški del diplome izvajala s prvimi 

letniki na gimnaziji Ledina. Tudi pri motivu sem izhajala iz tematike, ki sem jo raziskovala v 

teoretičnem delu in se mi je zdela blizu te tehnike.  

Cilj naloge je bil ustvariti kolažno podobo, v katero dijaki vnesejo črke, številke ali besedilo, ki 

izražajo na slikovni površini avtonomnost, osebno pripoved, kritiko družbenega dogajanja ali 

so kot likovni element, beseda in podoba pa sta med seboj smiselno prepleteni ter skupaj 

tvorita celostno podobo in novo vsebino. Šolsko uro sem si zastavila tako, da dijake ves čas 

usmerjam v opazovanje likovnih del in aktivno iskanje značilnosti izbrane teme ter jim že 

med spoznavanjem novega likovnega jezika skušam približati abstraktno umetnost. 

Pri pedagoškem delu diplome so me na splošno zanimale možnosti prenosa osebnih izkušenj 

v pedagoško prakso, kako dijakom približati modernizem in nove možnosti izražanja in jih 

navdušiti zanje. Moj raziskovalni cilj in želje so bili dijake sprostiti, da bodo želeli zaupati misli 

in opažanja ter hoteli sodelovati pri opazovanju in diskusijah ter tudi, da jim bo uspelo 

ustvariti abstraktno delo, ki jih bo navdušilo in pripomoglo k njihovemu boljšemu 

razumevanju abstraktne umetnosti. 

V nadaljevanju bom predstavila potek učne ure in fotografije izdelkov, ki so jih ustvarili dijaki. 
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5.1 PRIPRAVA NA UČNO URO 

Glava priprave 

Izvajalka: Eva Gorišek 

Datum izvajanja: 11. 9. 2014 

Šola: Srednja šola Ledina 

Razred: 1. letnik 

 

 

Predmet: Likovno snovanje 

Predvideni čas za obravnavo področja: 2 šolski uri 

Likovno področje: Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje kolaža z vključevanjem pisave 

Likovna tehnika: Kolaž 

Likovni motiv: Slikarski dnevnik ali izraz trenutnega časa 

Medpredmetne povezave: Zgodovina, filozofija, sociologija, umetnostna zgodovina 

Materiali in pripomočki: Papir, odvržene knjige, revije, škarje, lepilo, lepilni trak, flomastri, 

svinčniki 

Učne metode: Pogovor, razlaga, opazovanje, primerjanje, praktično delo 

Učne oblike: Skupinska, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: Predstavitev likovnih del na prosojnicah (Power Point) 

 Literatura za učitelja 

– Zalaznik, J. (2011). Tekst in podoba: zgoščena zgodovina nekega razmerja. Ljubljana: 

JSKD. 

– Lynton, N. (1994). Zgodba moderne umetnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 Viri slikovnega gradiva 

– Dickerman, L. (2006). DADA: Zürich, Berlin, Hannover, Köln, New York, Pariz. Washington: 

National Gallery of Art. 

– Ernst, M., Spies, W. (1974). Max Ernst – Collagen: Inventar und Widerspruch. Köln: 

DuMont Schauberg. 

– Kotz, M. L. (1990). Rauschenberg: Art and life. New York: Abrams. 

– Lanchner, C. (1933). Joan Miró. New York: The museum of modern art. 
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– Lucie-Smith, E. (1978). Umjetnost danas: od apstraktnog ekspresionizm do hiperrealizma. 

Zagreb: Mladost. 

– Osterwold, T. (1989). Pop Art. Köln: Taschen. 

– Rubin, W. (1990). Picasso und Braque: Die Geburt des Kubismus. München: Prestel. 

– Schulz, I. (2010). Kurt Schwitters: COLOR AND COLLAGE. New Haven: Yale University 

Press. 

– http://www.pinterest.com/susanjokelson/favorite-collages/ 

Cilji: (dijaki) 

 Spoznajo nekaj pomembnih modernističnih umetnikov in njihovih del. 

 Nadgradijo, obnovijo in bogatijo pojme kolaž, dekolaž, fotomontaža. 

 Osvojijo značilnosti slikarske tehnike kolaž. 

 Urijo svoje sposobnosti zaznavanja, prepoznavanja in diskusije o likovnih značilnostih. 

 Skozi umetniško doživljanje raziskujejo in razvijajo likovni jezik in ga oblikujejo v osebni 

izraz. 

 Odkrivajo možnosti uporabe besedila v likovnih delih. 

 Ustvarijo abstraktno kompozicijo v tehniki kolaža z vključevanjem pisave. 

  

http://www.pinterest.com/susanjokelson/favorite-collages/
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Potek učne ure 
 

Dejavnost učitelja 

 
Uvodna motivacija 
Pozdravim dijake in se jim predstavim. Za 
uvajanje likovnega pojma kolaž pripravim 
priložnosten miselni kolaž tako, da vsak 
dijak na listič napiše naključno besedo. 
Listke nato v naključnem redu pritrdim na 
tablo in izdelam kolaž. Dijaki morajo 
ugotoviti likovno tehniko: Katero likovno 
tehniko prepoznate v nastali tvorbi? Kako je 
bilo delo narejeno? 
 
 
Ustvarim diskusijo o značilnostih kolaža v 
medijih: Kje lahko zasledimo kolaž? 
 
 

Osrednji del 
Spoznavanje novih likovnih pojmov 
 
Z dijaki nadaljujem pogovor o kolažu, na 
podlagi opazovanja likovnega dela: 
Kako bi definirali kolaž v likovnem delu? 
 

                  
 
Razmišljanje podkrepim z novim delom in 
postavim podvprašanji: Kako bi opisali 
glavne značilnosti kolaža? Kaj se dogaja 
med procesom s posameznim koščkom? 
 
Predstavim naslov likovnega dela (Self-
Portrait of the Dadasoph) in dijake 
spodbudim, naj opažanja iz formativne 
ravni prenesejo tudi na področje vsebine 

 
 

Dejavnost dijaka 

 
 
 
 
Dijaki opazujejo oblikovano tvorbo na tabli 
in skušajo ugotoviti, zakaj sem jo 
predstavila in kako bi lahko imenovali 
prikazano. 
Ugotavljajo značilnosti kolaža: različni deli, 
povezani v novo celoto. 
 
 
 
Sodelujejo v diskusiji o značilnostih kolaža v 
medijih: v reklamah, letakih, filmih ... 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki opazujejo prikazano likovno delo in 
skušajo navesti njegove likovne značilnosti: 
likovna tehnika, ustvarjena iz različnih 
materialov: kartona, izrezkov iz časopisa, 
tekstila, fotografij ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo prikazana likovna dela in 
opisujejo svoja opažanja. Skupaj 
poudarimo: 
– izločevanje elementov (materialov, 

pomenov), 
– vnašanje teh elementov v novo celoto, 
– ustvarjanje nove strukture, v kateri dobi 
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likovnega dela.  
 

                   
 
Na sledečih likovnih delih dijake usmerim v 
prepoznavanje in umestitev kolaža v čas 
nastanka: Kdaj se je kolaž pojavil prvič in 
kdo ga je razvil? Pomagam jim s 
podvprašanji: Kako je prostor upodobljen v 
delih, kako ga umetnika gradita, za katero 
obdobje je to značilno? Kako se avtorja 
imenujeta in kako sta zaznamovala podobo 
tradicionalnega slikarstva? 
 

 
 

 

vneseni element nov pomen, stapljajoč 
se z elementi podlage ter spreminjajoč 
njeno vizualno podobo in pomen kot 
celoto.  

 
 
 
Dijaki opišejo temeljne značilnosti kolaža 
kot likovne tehnike in postopka, kako pride 
do končne podobe. 
 
 
 
 
 
Dijaki opazujejo in odgovarjajo: 
Prvi so tehniko kolaža uporabljali kubisti. 
 
Skupaj obnovimo nekaj osnovnih podatkov 
o zgodovini kolaža. 
 
Leta 1912 sta v Franciji Pablo Picasso in 
Georges Braque v temeljih zaznamovala 
podobo tradicionalnega slikarstva, ko sta 
na platno pritrdila izdelke množične 
potrošnje, predmetom, ki niso imeli več 
vrednosti in funkcije, pa dodelila umetniško 
vrednost ter sliko obogatila z zgodovino in 
časovno komponento (zlasti pri časopisnih 
izrezkih). 
 
Dijaki opazujejo in primerjajo obe deli. 
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Na podlagi naslednjih treh del jih vodim v 
prepoznavanje in razločevanje značilnosti 
posameznih likovnih tehnik: 
Ali prepoznate tri nove tehnike,  
ki so se razvile iz kolaža? 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
           

         

                            
          
Seznanim jih, da je kolaž zaznamoval tok 
umetnosti 20. stoletja in vplival na razvoj 
nekaterih likovnih tehnik. 
Kot miselni koncept je spodbudil drugačno 
razumevanje umetnosti, razmišljanje o tem, 
kaj je umetniško delo, kakšen je status 
umetnine kot avtorskega dela ter tudi prvi 
zabrisal mejo med umetniškim delom in 
popularno kulturo. 
 
V nadaljevanju jih usmerim v razločevanje 
in iskanje značilnosti posameznih tehnik na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovarjajo: 
– Asemblaž 
– Dekolaž 
– Fotomontaža 
 
Dijaki opazujejo, razmišljajo in primerjajo 
predstavljena likovna dela. 
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podlagi opazovanja slikovnega gradiva: 
 

 
 
Kako bi opredelili tehniko asemblaž?  
Kaj je zanjo značilno? 
Kako bi opredelili tehniko dekolaž  
oziroma kakšne značilnosti ima? 
              

 
Kako bi opredelili tehniko fotomontaže 
oziroma kakšne značilnosti ima? 
V čem so si torej te tri tehnike podobne in v 
čem se razlikujejo? Kako posamezna tehnika 
vpliva na končno likovno formo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo in opisujejo značilnosti 
asemblaža: 
Slikarska tehnika, pri kateri z montažo 
tridimenzionalnih (najdenih, zavrženih) 
objektov ustvarimo prostorsko-plastične 
objekte.  
 
 
 
 
 
 
 
Dekolaž je nastal kot posledica večkrat 
prekritih javnih plakatov. Ustvarjeni so s 
tehniko trganja. Pomembno vlogo v sliki 
dobijo tudi natrgani robovi, ki ustvarjajo 
dodatno risbo in teksturo v delu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotomontaža je izpeljanka kolaža, pri kateri 
je podoba sestavljena iz različnih 
fotografskih fragmentov, povezanih v novo 
podobo. Posamezni elementi pri tem 
dobijo drugačno vlogo in pomen.  
 
 
 
 
Dijaki primerjajo tehnike. 
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Dialog med besedo in podobo 
 
Na podlagi videnih slikarskih del jih 
vprašam: Kakšno vlogo in pomen so imele 
črke, številke in besedila v likovnih delih? 
 
Nato jih napeljem k razmišljanju: Kakšen 
prostor je besedilo odprlo v delih? 
 
Seznanim jih, da je novi likovni jezik 
omogočil, da so se na slikovni površini 
začele prepletati različne prostorske ravni, 
zlasti časovne informacije. 
 
Na podlagi naslednjih del dijaki ugotavljajo 
različno uporabnost besedila v slikarstvu: 
Kako je umetnik uporabil besedilo v sliki? 
 

 
 

 
 

 
 
 
Črke, besede in številke so postale 
avtonomne. 
Podoba pridobi večplastnost pomena,  
ki gledalca nagovarja posredno na podlagi 
asociacij.  
 
 
Na podlagi opazovanja likovnih del skupaj 
ugotovimo, da so informacije prepletene, 
črke in napisi pa poudarjajo drugačno 
predstavo realnosti. Tovrstni upadi besedila 
so rezultat množične proizvodnje. 
 
 
 
Dijaki primerjajo likovna dela med seboj.  
V prvem delu nosi besedilo osebno 
pripoved. Delo prikazuje neposreden izraz 
umetničinega življenja, njenih frustracij, 
depresij in tudi srečnih trenutkov. Besede 
so nosilke podobe in izražajo avtobiografski 
moment. 
 
 
 
 
 
V drugem delu so besede namenjene 
politični propagandi: v njih lahko zasledimo 
elemente, ki poudarjajo politično 
prepričanje (hvalijo napredek industrije, 
hitrosti, gibanja, vojno kot higieno sveta). 
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Dijake usmerjam pri prepoznavanju razlik z 
podvprašanji: Kakšno sporočilnost imajo 
posamezna dela? Kako so nanizane besede 
ali so pomensko povezane in likovno 
enakovredne? 

 Likovna naloga 
 
Napovem, da bodo izdelali kolaž z 
vključevanjem pisave. Opozorim jih, naj 
predmet, osebo, misel ali občutek na sliki 
prikažejo kot niz vizualnih okruškov oziroma 
kot sosledje zapisov, ki si jih izberejo iz 
pripravljenega materiala (stare revije, 
časopisi, obrabljene knjige, razglednice). 
 
Napovem likovni motiv, pri katerem si 
izberejo eno temo: slikarski dnevnik ali 
izraz trenutnega časa. 
 
Opozorim jih, da lahko besedilo ali 
posamezni pisni znak prikažejo različno, 
recimo kot zabrisan, prekrit, jasen, 
prečrtan, dopisan ali prilepljen, 
nerazumljiv, vesel, zagnan, otožen znak,  
ki ima svoj karakter.  
Beseda in podoba pa naj bosta med seboj 
prepleteni. 
 
Razložim jim, da lahko posamezne kolažne 
dele trgajo ali režejo in jih pritrdijo z lepilom 
ali lepilnim trakom. Pri delu lahko 
uporabljajo različna pisala in dopišejo 
besedilo.  

 
 

 
V tretjem delu so besede kot enakovredni 
likovni element. Napisi, črke in številke so 
same sebi namen, so del likovne 
kompozicije ter enakovredne barvi in 
drugim likovnim prvinam. Posamezne črke 
ali številke, ki jih ne moremo povezati v 
pomene, na sliki dominirajo in privlačijo 
pogled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi videnih del se pogovarjamo o 
značilnostih, osebnem pogledu na izbrani 
vidik likovnega motiva. Dijaki razmišljajo in 
diskutirajo o lastni likovni rešitvi.  
 
 
 
 
Dijaki so seznanjeni z likovno nalogo. 
Pripravijo in izberejo material za likovno 
ustvarjanje in začnejo delati. 
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Likovno vrednotenje 
 
Ko dokončajo slike, jih skupaj razstavimo na 
za to pripravljenem mestu v učilnici. 
 
Opazujemo dela in se o njih pogovarjamo. 
Usmerim pogovor v opazovanje različnih 
oblikovnih rešitev, prizadevnost posameznih 
učencev, domišljijo in ustvarjalnost. 
 
Opazujem in omenim spodbudne 
posebnosti vsakega izdelka: 
– izvirnost ideje, 
– upoštevanje in uporaba različnih 

materialov, 
– uporaba besedila v dialogu s kolažem; 

smiselna prepletenost podobe in pisave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki sodelujejo pri opazovanju in 
vrednotenju nastalih slik. Pripovedujejo o 
svojih delih in poglobijo pridobljeno znanje. 
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5.1.1 Analiza in predstavitev izvedbe učne ure 

Učno uro sem izvedla v dveh šolskih urah. Vzdušje je bilo prijetno in ker sta bili zadnji dve uri, 

sta potekali presenetljivo ustvarjalno. Pri uri je sodeloval ves razred. Vsi so nalogo izvedli do 

konca in se v njej kritično ali osebno izrazili, kar me je pozitivno presenetilo.  

V uvodnem motivacijskem ustvarjanju skupinskega kolaža z naključnimi besedami so dijaki 

prepoznali tehniko in znali tudi iz njega izluščiti prve značilnosti. Vendar so v pogovoru 

nekateri priznali, da prej niso poznali kolaža. To me je presenetilo, ampak se je v 

nadaljevanju potrdilo, ko niso prepoznali Picassovega dela in tudi niso vedeli zanj. Vendar so 

sodelovali, opazovali likovna dela in znali preko njih prepoznati ter odgovoriti na zastavljena 

vprašanja. Kljub začetnim dvomom, da bom s teoretičnim delom izgubila veliko časa in jih 

preobremenila z informacijami, sem se v 20 minutah prebila skozi teoretični del, uspelo pa 

mi je tudi vzbuditi pozornost in zanimanje. Dijaki so na večino zastavljenih vprašanj znali 

odgovoriti, se sprostili in tudi spraševali, česar niso razumeli, zlasti med samim delom, ki je 

sledil. Razumevanje teme in tehnike sem v pogovoru z vsakim dijakom osebno preverila in jih 

tudi med ustvarjanjem usmerjala, če so potrebovali mojo pomoč. 

Z nalogo sem zadovoljna in bi lahko rekla, da je ura potekala po načrtu. Če bi lahko 

nadaljevala, bi namenila več časa opazovanju nastalih del, saj smo na koncu razstavili le 

nekatera, ker so jih nekateri dijaki med likovnim vrednotenjem še dokončevali, zato nisem 

vključila v opazovanje oblikovalnih rešitev vsega razreda, ampak samo nekatere. Tistim, ki so 

prej končali, sem zadala nalogo, naj interpretirajo likovna dela sošolcev. Pri tem so se malo 

obotavljali in jih je bilo treba usmerjati. Čeprav so nalogo dobro izvedli, so imeli pri 

razumevanju del sošolcev nekaj težav. Če bi sodeloval ves razred, bi bilo seveda bolj 

zanimivo in pestro. 
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5.1.2 Analiza likovnih izdelkov 

 

   
 

 

V prvem delu je dijakinja podobe postavila v diagonalno kompozicijo in enako smer 

poudarila z največjim napisom Discover your passion in Feel good, be free. Drugi napisi 

kompozicijo nekoliko umirjajo, saj jih je postavila vodoravno. Delo je pritegnilo mojo 

pozornost zaradi njegove sporočilne jasnosti in estetske dovršenosti.  

Tudi v drugem likovnem delu lahko opazimo, da je učenka poudarila diagonalno kompozicijo, 

tokrat iz spodnjega desnega kota v zgornji levi kot. Učenka je v delu upoštevala zreducirano 

barvno lestvico porumenelega starega papirja in prepletala s sporočili NEBITI?, Bedak ALI 

junak. ter besedili, ki dopolnjujejo likovno podobo. V nasprotju s prvim delom se posamezne 

ploskve in besedilo v delu prekrivajo in ustvarjajo večje gibanje. Dijakinja obravnava 

tematiko, ki gledalca ne pusti ravnodušnega. Obe deli sledita svojemu sporočilu in jo likovno 

prepletata s podobami. Dijakinji sta premišljeno gradili likovno nalogo in jo tudi uspešno 

izvedli.  
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V nasprotju s prejšnjima deloma je pri tem delu dijakinja površino zapolnila ter likovno 

izvirno prepletala podobe in besedilo. Zanj bi lahko rekla, da je bolj grafično oblikovano, saj 

dijakinja sledi svoji barvni lestvici. Stilno enotnost pa je nadaljevala tudi z izbiro različnih 

tipografij, ki jih v delu zrcalno ponovi. Tudi pri tej dijakinji lahko opazimo, da je gradila na 

diagonalni kompoziciji, skozi katero nas vodi glavni napis I have to stay true to myself.  
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Delo z vodilnim napisom Prava ljubezen je prav tako kot prejšnje zelo grafično oblikovano. 

Dijakinja gledalca z vodoravno nanizanimi besedami, ki se navezujejo na vprašanje prave 

ljubezni, umirjeno vodi po likovni površini. Pogled pa ves čas teče ob grafično enostavno 

prikazanem profilu obraza, zapolnjenem z različnimi izrezki iz časopisa, ki so posejani gosto in 

v različnih smereh ter tako ustvarjajo dinamiko v delu. Zaradi njegove likovne jasnosti in 

doslednosti se mi je zdelo smiselno opozoriti nanj. 
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Delo v nasprotju s prejšnjima dvema deluje na prvi pogled nekoliko kaotično, vendar ob 

prebiranju avtoričinih sporočil gledalca preseneti njena kritičnost. Napisi: Time is money, Čas 

tisočerih želja, dobrosrčnost, čistost, iskrenost, sočutje, Predstavlja mir in tišino, resnico, 

zvestobo učenka dodala podobe, ki besedilo tematsko smiselno dopolnjujejo. V večini dela je 

podoba budilke iz golf žogice. To se ujema tudi z glavnim napisom Time is money, kontrast 

temu pa so podobe iz otroške slikanice in hrane za otroke. Otroško obarvane sličice in zraven 

pritrjene vrednote pa zbodejo slika poslovnega avta in budilka iz golf žogice ter glavni napis 

Time is money. To lahko strnem v dijakinjin kritičen komentar o družbi in njenih zahtevah do 

posameznika.  
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Likovno zelo zanimivo delo. Dijakinja se je odločila, da gledalcu ne bo pustila jasnega 

sporočila in tako je besedilo nekoliko nepovezano oziroma je kot likovno enakovredni 

element. Po besedah dijakinje je delo oblikovala na podlagi teme spomina, ki je difuzen. 

Kompozicija je grajena po diagonalni in njeni elementi sežejo ven iz formata v prostor. 

Dijakinja je izbrala zahtevno temo in mislim, da ji je uspelo ustvariti občutek spomina, ki 

razpada in bo kmalu izginil. Pozitivno so me presenetili njena začetna odločnost, končno delo 

in  izbira teme. 

Tudi drugi dijaki so v svojih delih uspešno raziskovali svoj likovni jezik in odkrivali možnosti 

uporabe besedila v tehniki kolaža.  
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6. ZAKLJUČEK 

Ali je poglobitev v ustvarjalno dogajanje koristno ali nekoristno za ustvarjalca in njegovo 

ustvarjalno dejavnost, bi sedaj v zaključku diplomske naloge stala na strani koristnosti. 

Poglobitev v proces in njegove dejavnike mi je omogočil, da sem postala bolj dovzetna in 

odprta za novosti in eksperimente, ki so pri ustvarjanju ves čas prisotni ter odpirajo nove 

ustvarjalne rešitve. Upam si trditi, da mi je poglobitev pripomogla, do boljše samozavesti in 

zaupanja do svoje umetnosti ter procesa, ki ga zahteva. Zavedati sem se začela, da veliko 

časa posvetiš mentalni pripravi in raziskavi ob posameznem delu. Si začela dopuščati čas, ki 

je za to potreben in sem do sebe pri tem nekritična, saj miselnost, da tisti hip, ko ustvarjalec 

sede za mizo, že ustvarja, je pravzaprav skrajno naivna. 

Mislim, da je pot umetnika izredno dolga (razen redkih izjem), saj ustvarjalec potrebuje čas, 

da se oblikuje in da pride v zavest okolja, ki ga navsezadnje determinira. Pri tem je seveda 

nujno, da vsak, ki se odloči za umetniško pot, razstavlja svoja dela in jih tudi kdaj proda ter 

da se nanj tu in tam odzove kritika, sicer obstaja nevarnost, da ustvarjalec izgubi elan, ki mu 

daje energijo in ostrino, potrebno za razmišljanje o novem projektu.   

Ravno zato menim, da je osebni in kulturni prostor zatikajoč, zato marsikaj izpeljemo na pol 

ali na tri četrt ali pa sploh ne, zato se mi zdi dobro, če se zavedamo svojega ustvarjalnega 

procesa in njegovih ovir, sploh, če je lahko delo produktivno.  
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