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POVZETEK 

Prvo poglavje diplome sem posvetila začetkom abstraktnega slikarstva, kot pregled 

ameriškega abstraktnega ekspresionizma, oziroma gestualnega slikarstva v drugi polovici 

dvajsetega stoletja. Nato sem raziskala posamezne smeri abstraktnega ekspresionizma in 

izbrala avtorje, ki so po mojem mnenju tvorili nosilne smeri slikanja tako z madeži, kot z 

barvno ploskvijo in barvnim poljem. To so bili Franz Kline, Philip Guston, Sam Francis in 

Pierre Soulage. Teorija slikarstva v diplomi govori o povratnem vplivu ameriškega 

gestualnega slikarstva na slikarstvo povojne Evrope, kamor sem uvrstila še domačega 

slikarja prof. Andreja Jemca. Pri lastni ustvarjalnosti sem analizirala posamezna dela in 

napisala vsebinski povzetek petih izbranih reprodukcij. Nato sledi učna priprava, kot 

prenosljiva izkušnja informela v učne programe.    

KLJUČNE BESEDE: informel, abstraktni ekspresionizem, gestualno slikarstvo, barva, snovnost 

barve, slikovno polje, madež, ploskev, sled, barvno polje, vzgojno-izobraževalni proces 

likovne vzgoje. 

 

ABSTRACT 

The first chapter of the thesis is primarily dedicated to the very beginnings of the abstract 

painting, which is followed by an overview of American abstract expressionism and gestural 

painting in the second half of the twentieth century. Later I explore some individual 

directions of abstract expressionism and choose authors which, in my opinion, form the 

main direction of visual language of shape and form, with an emphasis primarly on color and 

surface of color fields. These were Franz Kline, Philip Guston, Sam Francis and Pierre 

Soulage. My thesis also recalls reverse impact of the American gestural painting over post-

war Europe painting, where I also ranked a local painter prof. Andrej Jemec. In my own 

paintings, I analyzed each presented individual work and wrote a substantive summary of 

the five selected reproductions. This is followed by Curriculum Planning, as transferable 

experience of Art Informel in the teaching programs. 

KEYWORDS: informel, abstract Expressionism, gesturally painting, color, substantiality of 

color, pictorial field, stain, field, trace, color field, educational process of art education.  
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1. UVOD  

V drugi polovici dvajsetega stoletja je na področju slikarskega snovanja prednjačila 

newyorška šola, ki so jo obiskovali vrhunski slikarji, kot sta Newman in Pollock in kjer so 

predavali že priznani evropski umetniki. To so bili Max Ernst, Piet Mondrian, Salvador Dali in 

Marc Chagall. New York je takrat tvoril novo, prvo izvenevropsko kulturno središče, ki je 

nato kot povratna informacija narekovalo umetnost tudi v Evropi. Evropa je bila v tem času 

namreč na robu katastrofe in po vojni popolnoma brez optimizma. Vloga figurativnega 

slikarstva je zaradi vojnih strahot izgubila svoj pomen, tako da se je slikarstvo osvobajalo 

preko abstrahiranja, kjer je barva povzela lastno vsebino – kot žarenje navzven in kot 

prostor v globino. Slikovno polje se je s slikanjem v robove postopoma osvobajalo (Mark 

Rothko, Jackson Pollock - v trde robove).   

                        

SLIKA 1 Mark Rothko, No. 8, 1952, olje na platnu, 173 x 205.1 cm 
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SLIKA 2 Jackson Pollock, Number 1 (Lavender mist), 1950, olje, emajl in aluminij na platnu, 221 x 299.7 cm 

 

2. TEORETIČNI DEL 

ROJSTVO ABSTRAKTNE UMETNOSTI 

Ameriško gibanje, ki ga imenujemo abstraktni ekspresionizem, ni vodil en sam slikar. Osrčje 

gibanja je bila skupina ljudi, ki jih je obdajalo ravno pravšnje duhovno okolje. To so bili med 

seboj tesno povezani posamezniki Mark Tobey, Mark Rothko, Willem de Kooning, Arshile 

Gorky, Clifford Still, Franz Kline, Jackson Pollock, Robert Motherwell. Družil jih je občutek, da 

je prišel čas za novo umetnost, ki naj bi deloma pognala iz odpora proti materialistični 

družbeni ureditvi. Motherwell je to skupno pustolovščino opisal kot "potovanje v noč, nič ne 

vemo kam, na neznanem plovilu, vsestranski boj z elementi stvarnega". Ključno leto je bilo 

1948. Živeli so v New Yorku ali njegovi okolici, pridobili pa so si tudi zanimanje pisateljev, 

kritikov in pesnikov. Neposredna umetniška vprašanja, s katerimi so se soočali, bi lahko 

opredelili kot formalne nasledke kubizma in tematske prvinskosti nadrealistov. Toda poleg 

tega so se sklicevali tudi na zgled mehiškega stenskega slikarstva. Ameriški umetniki so se 

lahko zatekli k precej neizkoriščenim virom v širokem oblikovnem razponu evropskega 

modernizma. K temu so jih vzpodbujala dela, ki so si jih lahko brez težav ogledali na stenah 
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muzejev, zlasti newyorškega Muzeja moderne umetnosti in tedajnega Muzeja nepredmetne 

umetnosti, danes imenovanega Muzej Solomona R. Guggenheima. Ob koncu petdesetih let 

so novo ameriško umetnost v Washingtonu že vrednotili kot izvozni artikel najvišjega ugleda 

in so jo pridno promovirali po vsem svetu. Januarja tega leta, je Pollock prvič predstavil 

nekaj svojih del. Z njimi je prebil led in njihova podoba ter slikarski postopek, s katerimi so 

bile ustvarjene, sta še nekaj časa predstavljala novo umetnost. To so bila velika platna, 

slikana na tleh in sicer tako, da je barvo v kapljah in curkih na njih zlival ali slikal s konico 

palice, ki je bila pomočena v barvo. Sledovi na platnu prikazujejo slikarjevo gibanje. Um, 

duh, oko, roka, barva in površina so tu intimno prepleteni med seboj. Kritiki so bili na 

začetku šokirani in prenekateri mladi umetniki so Pollockov način slikanja povezali z divjim 

nanašanjem barve. V resnici pa so njegove slike med 1947 in 1951 prej ljubke in mile, kot pa 

nasilne in podivjane in prej ritmične, kot pa tjavdan znesene. Poleg Pollocka je tu še 

Kooning. Leta 1948 je očaral newyorško umetnostno prizorišče z razstavo črnih in belih slik 

abstraktnega videza s pridihom nagonskosti. Predvsem sta zbadali v oči njegova svoboda in 

prodorne poteze njegovega čopiča. V opisih njegovega dela je prevladoval prav vtis 

silovitosti. Pollock in de Kooning sta veljala za vodji tiste smeri abstraktnega ekspresionizma, 

ki je gojila akcijsko slikarstvo. Prav ta je najprej pritegnila pozornost javnosti. Veljala sta za 

udarno konico gibanja. Drugi slikarji so brž sledili njunemu zgledu. Franz Kline, de Kooningov 

prijatelj, je v enem letu presedlal iz realističnega slikarstva na abstraktni ekspresionizem. Ob 

majhnih risbah s čopičem in črno barvo na papirju, tu in tam rahlo podobnih vzhodnjaškim 

pismenkam, se je rodila zamisel o podobnih delih v veliko večjem formatu, na platnih, ki bi 

merili tudi po dva ali več metrov, in s pleskarskimi čopiči. Takšne slike so pustile zelo močan 

vtis. Videti so bile drzne, zajemale so ideografske podobe in jih je bilo mogoče tolmačiti kot 

dogajanje, prevedeno v vidno podobo (podobno kot Pollockove slike). Gledalec, sledeč 

vsakemu zamahu velikega čopiča posebej, se je mogel zlahka vživeti v to dogajanje in 

občutiti vso njegovo silovitost. Precej mlajši slikar Sam Francis, ki je bil še študent, ko se je 

začenjal abstraktni ekspresionizem, se je za to domislil veliko lahkotnejšega obrazca - s 

čopičem naglo nanesenih zaplat redke barve, polzečih čez prostranstva razsežnih platen. V 

svojem delu se je izognil pridihu tesnobnosti, pogosto tudi tragike, ki preveva značilna dela 

abstraktnega ekspresionizma. Vendar pa je kakor večina njegovih kolegov dopustil, da ga je 

breme zapovedane pristnosti zapeljalo v ponavljanje samega sebe. Seveda to pri delih, ki so 

vesela in ki nas pritegnejo, ni tako pomembno, kot pa pri delih, ki naj bi nam zbujala 

strahospoštovanje. 

Morda ni naključje, da se je abstraktni ekspresionizem uveljavil po drugi svetovni vojni. 

Druga svetovna vojna je pomenila popolno destrukcijo vsega, katastrofo človeštva, propad 

vseh vrednot. Zmaga dobrega nad zlim bi v ljudeh morala vzbuditi srečo in upanje, a se to ni 

zgodilo, kajti kmalu po drugi svetovni vojni se je začela tretja – hladna vojna. Popolni 

destrukciji druge vojne, ko se je umetniku pred očmi zrušil njegov motiv, je sledil strašen 

pritisk hladne vojne, ki je prišel namesto zmagoslavja in olajšanja – kombinacija teh 

nesmislov je med drugimi povzročila slikarstvo, imenovano abstraktni ekspresionizem. 
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Ekspresionizem ali z drugimi besedami, informalna umetnost, je zamenjal kubizem, 

konstruktivizem in surrealizem. Tokrat se je zgodilo prvič, da se je kak umetniški koncept 

razširil skoraj po vsem svetu. Abstraktni ekspresionizem je nastajal sočasno v Evropi in ZDA. 

Zlasti to velja za Pariz in New York, kot epicentra kreativnega dogajanja. ZDA so po vojni 

prišle v ospredje kot svetovna velesila, predvsem zaradi hitrega gospodarskega razvoja, 

hitrega povečanja števila prebivalcev in tako dalje. Vzporedno z razvojem gospodarstva in 

dvigom življenjskega standarda v obdobju od štiridesetih do sedemdesetih let 20. stoletja, je 

Amerika doživela razcvet tudi v umetnosti. Tako je abstraktni ekspresionizem stopil na 

prestol ameriške umetnosti. Umetnost abstraktnega ekspresionizma je doživela nagel uspeh 

tudi v Evropi, ravno zaradi takratnega širšega prepričanja, da je umetnost stvar osebnega 

čustvenega, gorečega izražanja, podedovanega od romantike, ne pa intelektualnega nadzora 

nad ustvarjalnim delom, ki je bil značilen za formalno umetnost. Delno je slavila zmago 

morda tudi zato, ker sta jo komunizem in fašizem označila za izrojeno umetnost in jo 

prepovedovala. Skratka, ta umetnost je bila znamenje svobodne družbe in svobodnega 

posameznika. 

Moderna umetnost se je razvijala v abstraktno, nepredmetno, nefigurativno. Znotraj 

informela so se razvile različne smeri z različnimi pristopi posameznih umetnikov (Vasilij 

Kandinsky, Der Blaue Reiter). Vidik ekspresivne abstraktne umetnosti zanemarja fizičnega 

upodobljenca in ga zamenjuje s čisto emocionalnim ali intelektualnim. Umetnik izraža čustvo 

ali misel s pomenom oblike, črte ali barve in brez neposrednega odnosa do predmeta. 

(Willem de Kooning, Jackson Pollock, Hans Hofmann, Barnett Newman, Mark Rothko, 

Robert Motherwell) Po de Kooning-u je emocionalna ekspresija omejena na obliko in barvo 

samo, nanašanje barve ali druge snovi pa je drugotnega značaja. V tem se razlikuje od 

akcijskega slikanja (Action painting), kjer je za silovita in viharna dela značilno specifično 

čustveno ozračje na sliki in z vidnimi potezami strukturirana barvna površina. Poudarek je tu 

na inventivni različnosti sledi nanašanja, izrazitem čustvenem naboju barv, svetlobe in potez 

ter na kompozicijski celoti formata. 
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SLIKA 3 Willem de Kooning, Asheville, 1948, olje in emajl na lepenki, 65 x 81 cm 
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INFORMEL se pojavi in razvija po letu 1945 v ZDA in Evropi. Je smer abstraktnega 

ekspresionizma in je zelo sorodna akcijskemu slikarstvu, kar je poimenovanje 

brezpredmetne umetnosti po vojni in namiguje na dvoumnost informacije ter brezobličnost. 

Informel si v nasprotju z geometrično abstrakcijo prizadeva za neposredno vizionaren, po 

oblikovnih sredstvih nedoločen izraz podzavesti v umetnikovi akciji. Abstrakcija potez je 

zavestno nadzorovana slika, psihogram. Najvidnejša predstavnika sta Jackson Pollock (1912 -

1956) in Willem de Kooning (1904 - 1997). To je likovna umetnost s čustvenim in 

simboličnim nabojem. Pomemben je proces »pisanja« oz. slikanja - pastozen nanos - 

impasto in gestualnost nanašanja barve. Črta, svetloba in barva niso orisni elementi, ne 

zaključujejo likov ali podob. Lahko govorimo o nepripovedni samozadostnosti slike, 

reliefnosti barvne površine, ognjevitosti teksture potez in sklicevanje na psihološko ozadje 

oz. sporočilnost. Gre za čustvenost in simboličnost črt, svetlobe in barv, pisanje slike - kot 

rokopis potez, gostejši barvni nanosi, kompozicijsko in estetsko zavestno pretanjeno 

obvladana slikovna ploskev, realizacija cilja - enovitega trenutnega čustvenega stanja kot 

psihogram. Slika je izraz, oziroma zapis določenega čustvenega stanja, ki se projecira na 

neko podlago skozi umetnikovo delo. 

 

"Slika je neposredni zapis samotne emocije, psihične improvizacije. Roka ne piše za razum, 

ampak za dušo." 

 

 

SLIKA 4 Jackson Pollock, Convergence, 1952, olje na platnu, 237 x 390 cm 
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SLIKA 5 Willem de Koonig, Composition, 1955, olje, emajl in oglje na platnu, 500 x 572 cm 
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SMERI ABSTRAKTNEGA EKSPRESIONIZMA IN SLIKOVNO POLJE V ABSTRAKTNEM 

EKSPRESIONIZMU 

Predstavnikom abstraktnega ekspresionizma so bili občutek, čustvo in spontanost 

pomembnejši od popolnosti, razuma ali pravil. Vseeno pa lahko znotraj abstraktnega 

ekspresionizma govorimo o večih smereh. 

Akcijsko slikarstvo (Action Painting) je nastalo v ZDA, katerega glavni predstavniki so bili 

Jackson Pollock, Willem de Kooning (1904 - 1997) in Arshile Gorky. 

Tašizem ali tahizem (Tachizem) je nastal v Evropi. Avtorji (med njimi Wols in Fautrier) so, 

podobno kot Američani, poudarjali spontano ustvarjanje. Beseda tašizem se razvije iz fr. 

»tache« in pomeni madež, liso. Prav poseben užitek je v svobodi poteze s čopičem in lepota 

medsebojnega barvnega odnosa se kaže že v dveh sosednih barvnih madežih. 

Slikarstvo barvnih polj (Colour Field Painting) je nastalo v ZDA. Njegovi predstavniki so 

Barnett Newman, Clyfford Still in Mark Rothko. 

Groba umetnost (Art Brut) so spontane slike pod vplivom ustvarjalnosti otrok ali duševno 

bolnih - predstavniki so bili predvsem ustvarjalci iz skupine CoBrA. 

Lirična abstrakcija (Lyrical Abstraction); predstavniki so Mark Tobey (1890 - 1976), Georges 

Mathieu (1921-), Wols. 

V abstraktnem ekspresionizmu je prišla v veljavo ploskovitost dvodimenzionalnega nosilca, 

barvna frontalnost, načrtna izraba nemimetičnih učinkov barvnega nanosa brez robov. Okvir 

ni več zapiral slike, temveč je pustil naslikanemu prizoru odprto procesualnost, ter barvi in 

risbi večplastnost in prepletanje. Slikovno polje je postalo igrišče primarnih energij, likovne 

rešitve so se osredotočile na izpostavljanje posameznih likovnih prvin in raziskovanje 

njihovih izraznih potencialov. Slika je utelesila barvo, obliko, strukturo in svetlobo. V 

informelu slika ni več podoba - okno, ampak slika - površina. Prihaja do gostitve slikovnega 

polja, razkazovanje fizične snovnosti pigmenta. 
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RAZVOJ IN POMEN GESTUALNEGA V SLIKI 

Ko govorimo o telesu, telesnem ali gesti, govorimo o soočanju s primarnimi izkušnjami, ki jih 

subjekt doživlja pred sliko. Telo je v spoznavnem procesu živ posrednik oz. vez za vzajemen 

dialog med subjektom in svetom. Brez telesa kot posrednika se svet spremeni v konstrukt 

zavesti, kar pomeni, da med subjektom in svetom ni nobene distance, nobenih skritih mest, 

Takšna zavest bi morala biti božanska, absolutna. Telo ni samo objekt med drugimi objekti, 

telo je v svetu kot srce v organizmu, ohranja pri življenju vidni prizor, ga oživlja in od znotraj 

hrani. V telesu se prepletata objektivni svet in subjektovo notranje življenje. Vizualne in 

taktilne izkušnje se skupaj z drugimi povežejo v enotno izkušnjo. 

 

Med človekove prve oblike samoizražanja uvrščamo glasovno in gibno izražanje. Gibanje je 

temeljna komponenta vse subjektove psihofizične dejavnosti. Gibalno ustvarjalnost izzove 

močan impulz po izražanju lastnih psihičnih vsebin. Gibanje je pod močnim vplivom 

nezavednih dejavnikov, ki omogočajo subjektovo spontano, neodvisno in nekontrolirano 

izražanje. Percepcija, ki je v čutnih in gibalnih središčih telesa, privre na dan z gesto. Gesta 

osmišlja in povezuje telo s svetom (Kovačev, 1995). 

Kovačev (1994) pojmuje gesto kot nazorno in ilustrativno sredstvo za komunikacijo in gibno 

posredovanje informacij. Tudi v primeru praznega platna je gib roke ustvarjalca in 

posledična gesta, prenos informacije o ustvarjalčevi težnji, ideji in psihičnem stanju. 

Abstraktni ekspresionizem in informel sta umetniški smeri, pri katerih smo priče največji 

prvinski pristnosti osvobojene geste. Priča smo abstrahirani, nevezani likovni govorici in čisti 

umetnikovi dejavni prisotnosti. Med slikarjem, materijo in idejo poteka dialog. S svojim 

gibom, akcijo, potezo usmerja on, materija pa nam s svojimi fizikalnimi lastnostmi odgovarja 

in narekuje nove možne poti. 

Gestualna abstrakcija torej ni svobodno »mazanje« po platnu, ampak morda na nek način 

celo bolj odgovorno in zavezujoče početje kot mimetično odslikavanje. Umetnik, ki sledi 

gestaltnim zakonitostim bodoče nefiguralne podobe, mora biti ustvarjalno enako 

koncentriran kot figuralik, če noče, da se mu slika kompozicijsko sesuje. (Mikuž, 1995) 
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AKCIJSKO GESTUALNO SLIKARSTVO 

Sam Francis se poslužuje akcijskega slikanja na manjših formatih, ki jih sestavi šele naše oko 

in čuti skozi utripanja barve kot žarenje. Za razliko od Philipa Gustona, kjer čutimo skoraj 

osrediščenost in močnjo težnjo v duhovni krajini slikovnih površin. Soulage je v moji raziskavi 

zanimiv, ker buri oko najprej s slikanjem v robove, nato z žičnato mrežo človeške prisotnosti 

z ritmom presledkov, ki vznikajo izza temno nanešenih zemeljskih barv.  

 

FRANZ KLINE (1910 - 1962)  

Kline je povzel abstraktni ekspresionizem po generaciji utemeljiteljev gibanja in svoja prva 

dela razstavil leta 1950 v New Yorku. Istega leta je s postkubistične figurativnosti prešel v 

močen vzhodnjaški gestualizem, ter z velikimi gibi vdiral v platno in tako ustvarjal strukturo v 

razširjeni in makroskopski interpretaciji akcijskega slikarstva. Njegova tipično črno-bela 

platna, ki so merila tudi dva in več metrov, so kot ogromni kitajski ideogrami. Povzel je 

občutek širnega prostora, močnih napetosti, ki jih je ustvarila dinamična struktura velikih 

metropol. 

Njegove poteze odkrivajo dve osnovni komponenti: vzhodnjaški ideogramski kaligrafizem in 

nadrealistični avtomatizem. Takšne slike so bile zmožne narediti zelo močan vtis. Njegova 

gesta je zelo shematična zaradi monokromatične lastnosti črne linije na belem polju. 

Gledalec, ki je sledil zamahu čopiča, se je zlahka vživel v dogajanje in začutil vso njegovo 

silovitost. Mnogo direktnih širokih potez, katerih moč leži v enem gibu, je bilo pravzaprav 

izvedeno z drobnimi udarci čopiča. Njegova gesta je podobna ostri in samozavestni potezi 

čopiča Hansa Hartunga (Lucie – Smith, 1978). 

Njegove najbolj značilne abstraktno-ekspresionistične slike so v črni in beli. Okoli 1955 je 

uvedel  barve v svojih slikah, čeprav jih je bolj dosledno uporabljal šele po 1959. Njegove 

slike so varljivo subtilne. Medtem, ko so njegove slike na splošno zelo dinamične in 

spontane, se Kline pogosto tesno nanaša na kompozicijo risbe. Svoje slike je pogosto razvijal 

po zelo kompleksnih študijah. Kot kaže, se je zgledoval po japonski kaligrafiji, čeprav je sam 

vedno zanikal, da obstaja kakršna koli povezava.  Njegova dela nam pogosto sugerirajo 

arhitekturne in industrijske motive, kot so mostovi, predori, stavbe, motorji, železnice … 

(Lynton, 1994) 
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SLIKA 6 Franz Kline, Four Square, 1956, olje na platnu, 82 × 128 cm 
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SLIKA 7 Franz Kline, White Forms, 1955, olje na platnu, 188.9 x 127.6 cm 
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SLIKA 8 Franz Kline , Painting Number 2, 1954, olje na platnu, 204.3 x 271.8 cm 
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SAM FRANCIS (1923 - 1994) 

Sam Francis je bil, ko se je pojavil abstraktni ekspresionizem, še študent. Uporabljal je 

podobno tehniko slikanja kot Pollock, zlival ali brizgal barvo na platna velikih dimenzij. 

Njegove kompozicije so zgrajene v kombinaciji s čopičem naglo nanesenih različnih redkih 

barv, vendar niso tako prepričljive, razburljive in polne ustvarjalnega zanosa kot Pollockove. 

„Njegove kompozicije, zgrajene na kombinacijah različnih barv, v katerih ni očitnega 

ustvarjalnega zanosa, so se včasih izrodile v zgolj všečne, a površne podobe.“ (Annoscia et 

al., 2000, str. 632) V svojem delu se je izognil pridihu tesnobnosti, tragike, ki preveva dela 

abstraktnih ekspresionistov. 

 

                    

SLIKA 9 Sam Francis, The White Line, 1960, litografija, 84.8 x 63.2 cm 
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SLIKA 10 Sam Francis, Upper yellow II, 1964, litografija, 75,5 x 56,5 cm 
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PHILIP GUSTON (zgodnje obdobje) (1913 - 1980) 

Leta 1950 je Guston dosegel uspeh v abstraktnem ekspresionizmu. V tem obdobju so bile 

njegove slike pogosto sestavljene iz blokov in mase gestualnih potez in lebdenja barve v 

slikovni ravnini. Guston uporablja razmeroma omejeno paleto belih, črnih, sivih in rdečih 

odtenkov, ki ji ostaja zvest tudi v svojem poznejšem delu.  

Z abstraktnim ekspresionizmom je začel v poznih štiridesetih, ko se je preselil v New York. 
Tam je razvijal abstraktno umetnost s svojimi značilnimi toplimi rdečimi oblaki, ki se valijo po  
brezoblični belini slikovne ploskve. Njegova dela so opisali kot »ameriški impresionizem«. 

 

 

 

SLIKA 11 Philip Guston, Painting, 1954, olje na platnu, 160.6 x 152.7 cm 
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SLIKA 12 Philip Guston , Untitled, 1952, olje na platnu, 102 x 87 cm 
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PIERRE SOULAGES (1919 - ) 

Soulages je francoski slikar, prepoznan tudi kot »the painter of black«, zaradi zanimanja za 

črno barvo, " ... barvno brez barve. Ko svetloba sije na črno, jo preoblikuje in preobrazi …" 

Svetlobo vidi kot izziv za delo. Proge črnih površin na njegovih slikah mu omogočajo, da se 

svetloba odraža tako, da pride črna iz teme na svetlobo, s čimer postaja svetlobna barva.   

 

   

 

SLIKA 13 Pierre Soulages, Painting, 1953, olje na platnu, 195 x 130 cm 

 

http://www.tate.org.uk/art/images/work/N/N06/N06199_10.jpg
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SLIKA 14 Pierre Soulages, Brou de noix, 1948, olje na platnu, 65 x 50 cm 
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VPLIV AMERIŠKEGA GESTUALNEGA SLIKARSTVA NA SLIKARSTVO POVOJNE EVROPE 

GESTUALNO SLIKARSTVO V SLOVENIJI V DELIH ANDREJA JEMCA (1934 - ) 

Jemčeva biografija je zanimiva, pestra, polna uspehov in razstav. Umetniško udejstvovanje 

se je začelo že na gimnaziji, kjer je razstavljal tudi svoje prispevke. Na Akademiji za likovno 

umetnost in oblikovanje v Ljubljani je študiral slikarstvo pri profesorjih Mariju Preglju, 

Gabrijelu Stupici, Božidarju Jakcu in Riku Debenjaku. Diplomiral je leta 1958. Za svoje 

grafične stvaritve je leta 1965 prejel Nagrado Prešernovega sklada, leta 1994 pa Prešernovo 

nagrado za življenjsko delo. 

Življenjsko delo Andreja Jemca lahko po J. Mikužu (1995) razdelimo na šest obdobij in sicer 

na ustvarjalne začetke do leta 1960, sledi poetična abstrakcija med leti 1960 in 1965, potem 

se je do leta 1968 iskal v gestualnosti, njegovo naslednje obdobje traja do 1974 in ga 

imenujemo sistemska umetnost, kasneje pride na vrsto analiza likovnih sredstev, ki traja do 

1984. leta in zadnje obdobje, ki najbolj zanima tudi mene, je sinteza.  

Sam pravi, da gre v obdobju zadnjih let za nekakšen povzetek vseh njegovih dosedanjih 

slikarskih izkušenj, za katere je posebej očitno odpiranje možnosti zelo direktnemu 

slikarskemu govoru. »Nekdanjo absolutno strogost stilne enotnosti ali logiko postopkov sem 

relativiziral do tiste mere, da navkljub vsemu lahko v prostor slike spontano vrisujem mnoge 

stvari, ki so bile do sedaj podvržene vsem mogočim predelavam. Največkrat so bile v svoji 

prvotni formulaciji zabrisane ali preslikane. Na ta način sem glede uporabe sredstev dosegel 

veliko osvoboditev slike kot sinonima duhovnega prostora in ustvaril odprtost za pretok 

vsebin, ki jih prinaša življenje. To spremembo dejansko občutim kot veliko sprostitev in 

inspiracijo, pri čemer se ukvarjanje z materijo spreminja v duhovno energijo. Razdalja med 

naključnim v sliki in logiko ali zakonom slike mojega pojmovanja se manjša. Zelo me zanima 

spoj različnih dogodkov, ki jih enostavno po površini nizam drugega poleg drugega in 

drugega preko drugega, kot se to dogaja v življenju. Tako nastaja skladovnica različnih 

dogodkov v eni celoti. Presevanje oziroma medsebojne dialoge teh raznorodnih slojev 

imenujem transparentni prostor. Vsekakor mi ta način omogoča hitro reagiranje na zdajšnji 

trenutek. Pravzaprav vseskozi iščem obliko možnosti, ki bi čim bolj ustrezala moji predstavi o 

sliki, ki v celoti ni nikoli vnaprejšnja, ampak nastaja sproti s slikanjem, seveda v terminih 

materije, ki jo osmišljam. Vse to je vodeno z nekimi predstavami, energijo in fantazijo, ki ji 

pravim »želja po slikanju««. Tako je Jemec označil slike zadnjega obdobja in težko dodamo 

še karkoli novega. (Mikuž, 1995, 77) 

Leta 1968 se je slikarstvo A. Jemca z deli, ki so se ukvarjala z interakcijo in uravnoteženjem 

različnih barvnih oblik, usmerilo v intenzivno raziskavo barvne problematike. Konec 60 -ih in 

v 70 -ih letih je bilo v ospredju njegovega zanimanja preučevanje soodvisnosti barve in 

oblike, tako njunega medsebojnega učinkovanja kot relativizirajočega odnosa do sosednjih 

ploskev. Barva je vedno jasno uobličena, saj išče najustreznejšo obliko za svoj izraz. Zdi se, 
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da slikar z izbiro stiliziranih biomorfnih oblik zasleduje sámo raztezanje barvne snovi in skuša 

ujeti njen notranji ritem širjenja in krčenja. Kromatsko čiste in intenzivne konkavne in 

konveksne barvne ploskve prehajajo druga v drugo ter se spajajo z nosilcem, vendar vedno 

ohranijo jasno razpoznavnost. Z gledalčevim izmeničnim prenašanjem pozornosti z ene na 

drugo in nazaj na celovit vtis, utripajo kot živ organizem. Jemec proučuje najrazličnejše vrste 

barvnih kontrastov. Pogosto jih preizkuša v skorajda taktilnih barvnih telesih s kontinuiranim 

stopnjevanjem tonov istih barv. Če v teh delih še odkrivamo ostanke abstraktnega 

iluzionizma, se je po letu 1975 z uporabo enotnih, čez celotno slikovno polje razprostrtih 

barvnih ploskev avtor v smislu analitičnih raziskovanj slikovnih odnosov usmeril na radikalno 

izenačevanje barvnih oblik in nosilca ter posledično na negacijo tako klasičnih prostorskih 

razmerij med ospredjem in ozadjem kot tradicionalne hierarhije med posameznimi 

elementi. V začetku 80 -ih let se je v Jemčevo slikarstvo vrnila razgibana poteza, ki je njegovo 

slikarsko problematiko ponovno razprla v smeri gestualne abstrakcije. 

(http://www.pojmovnik.si/koncept/abstraktni_kolorizem/)  

 

                                  

 

SLIKA 15 Andrej Jemec, Realizem abstraktnih oblik, 2006 - 2007, akril na platnu, 160 x 200 cm 

 

 

http://www.pojmovnik.si/koncept/abstraktni_kolorizem/
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SLIKA 16 Andrej Jemec, Ta nedolžni, a krvavo resnični svet, 2006, akril na platnu, 160 x 200 cm 
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O delih Andreja Jemca je pisal tudi Komelj in povzel bistvo njegovih slikovnih odločitev. 

Milček Komelj (v sodelovanju s Slovenskim društvom likovnih kritikov) 

»Monumentalni sliki akademika Andreja Jemca Realizem abstraktnih oblik in Ta nedolžni, a 

krvavo resnični svet, sta poleg še nekaterih podobno angažiranih del dominirali na lanski 

jubilejni razstavi v Galeriji Velenje, prirejeni ob umetnikovi 75 – letnici, naslov druge pa je 

ustvarjalec namenil celo za razstavni moto. 

Ob številnih drugih naslovih, ki se nanašajo predvsem na vsebinske naglase umetnin, zajetih 

v razponu med opozarjanjem na zločine in aktualnosti svetovnega družbenega dogajanja ter 

med estetsko zazrtostjo v čistine sveta ter zaupanjem v božanski navdih, pričujoči sliki s 

svojim poimenovanjem že kar nekako programsko namigujeta na avtorjev ustvarjalni pristop 

ter na slikarjevo življenjsko spoznanje o navzočnosti krutosti v svetu, oziroma o sobivanju 

dobrega in zlega, ki jasno kaže, da se na istem prizorišču lahko hkrati shizofreno dogaja več 

svetov. 

Z navideznim protislovjem Realizma abstraktnih oblik nam pojasnjuje bistvo svojega 

tovrstnega slikarstva sam umetnik, ki je tudi izrazit pedagog. To bistvo navzven izhaja iz 

slikarjeve slikovite geste, ki vnaša v sliko umetnikove notranje impulze, tako vzhičenja, kot 

bolj zgrožena, celo apokaliptično obarvana vznemirjenja. Zato lahko slikar abstraktno, četudi 

ponekod aluzivno slikarsko govorico pojmuje kot svoj najbolj primaren jezik. Njegova 

gestualnost pa je že sama po sebi blizu krčeviti pisavi, ki je za umetnikovo dojemanje očitno 

univerzalna. Jemec lahko z njo izreče vsa svoja doživljanja in razmišljanja tudi v vsej njihovi 

neposrednosti in zato odkriva v abstraktnem slikarstvu možnost za kar najbolj boleče 

intenziven izraz življenjske resničnosti. Tak realizem njegove abstrakcije pa ni narativno 

opisujoč, marveč je ustvarjalno odprt, saj se nas dotika predvsem s čustveno, izrazno 

ponotranjeno močjo. 

Takó zasnovana slika je sama po sebi krčevita duhovna podoba meteža obsesij, ki oblegajo 

ustvarjalca, kritično dojemljivega za vse grozote v svetu. Na njej sicer zaslutimo sinje 

horizonte in zavetje rumenkaste zelenine, vendar pa jih preglasi prežarjeni nemir 

življenjskega gomazenja, ki ga spremlja naval krvi; ta kri v svetlobi curljajočih žarkov preraja 

življenje v slikovit naliv vsakršnega kaosa, skozenj pa začutimo krvavo ihto sveta mnogo bolj 

»realistično« neposredno in hkrati prvinsko kot na tradicionalnih, četudi bolj enopomenskih 

realističnih upodobitvah. 

Druga podoba, po formatu in izrazu pendant poprejšnje, je v svojem »realizmu abstraktnih 

oblik« še mnogo bolj krvava in izrazito ekspresivna, močno odmaknjena od slikarjevih 

poetično nemirnih abstraktnih pokrajin. Na »odprtem« Jemčevem platnu lahko z ustvarjalno 

dojemljivostjo uzremo v umetnikovih gestah obrise bitij kot krvaveč odtis trpljenja na 

prosojni steni neba, ki je nedolžnost življenja napojil s krvavo resničnostjo, s smrtnimi 

sledovi vsega živega. Ti sledovi so v Jemčevi umetnosti pogosto sicer izjemno lirični, a so 

lahko tudi nič manj krvavo resnični, kot dramatizirana podoba človeške zgodovine za vse 

čase, ki se vedno znova razliva tudi čez svetlo nedolžnost. (Zunanji, avtobiografski impulz za 
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táko spoznanje je slikarjevo doživetje iz časa 2. svetovne vojne. Ko so šentviške dijake 

predčasno pustili iz šole, se jim je snežna belina nepričakovanega veselja v lepem dnevu 

nenadoma zatemnila v svoje nasprotje, saj so jih peljali gledat usmrtitev talcev, torej pred 

očmi učencev prelito nedolžno kri, ki nam z rdečinami Jemčevih abstraktnih slik še danes 

bije v oči v svojem najbolj neizprosnem, dobesedno krvavem realizmu.)« 

 

 

SLIKA 17 Andrej Jemec, Na začetku je bila svetloba, 1999, akril na platnu, 130 x 160 cm 
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SLIKA 18 Andrej Jemec, Preplet velikih oblik, 2000, akril na platnu, 130 x 110 cm 
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3. PRAKTIČNI DEL 

RAZMIŠLJANJE O LASTNEM DELU 

Kakor opisuje M. Butina, je likovno delo proces, ki poteka med človekom in naravo; v njem 

likovni delavec stopa naravi nasproti kot naravna sila, organsko telo; z delovanjem tega 

organskega telesa celote in njegovih za likovno delo pomembnih organov (oči, rok, živčnega 

sistema) posreduje, uravnava in nazadnje menjava snovi med seboj in naravo (Butina, 

Slikarsko mišljenje od vizualnega k likovnem, 1995, str. 9). 

»Če je pojav ploskovne barve v psihološkem smislu nekakšna »barva na sebi«, barva kot ona 

sama, se lahko pokaže na eni strani kot površinska barva, na drugi strani pa kot 

prostorninska barva. »Komaj smo pri pristni ploskovni barvi izgubili vsako sled površinske 

oblike, se že začne opazovalcu vsiljevati drug vtis, to je prostorninskost barve,« piše 

Trstenjak. »Dokler je barva popolnoma neprozorna in neprosojna, tako dolgo je 

prostorninska oblika le bolj ali manj nakazana, pri čemer pa ploskovni značaj daleč 

prevladuje. Kakor hitro pa je barva kakorkoli prosojna, dobi znatno prostorninski značaj, s 

katerim pa zgolj ploskovna oblika barve postopno izginja.« (A.Trstenjak, Človek in barva, 

str.82) 

V svojem individualnem raziskovanju področja slikarske prakse, sem se odločila za področje 

informela, za akrilno tehniko. Barvo sem s pomočjo lopatke nanašala na izbran pokončni 

format. Nanosi so tako, kot pri vzornikih ameriškega tovrstnega slikarstva, natrgani, barva 

sije ena skozi drugo, zato delujeta površina in globina hipnotično. Ko slikam, tonem v 

skorjasti globinski nanos, ki je običajno barva odprtega prostora in omogoča bližino narave. 

Nanosi so navpični, kadar se križajo z vodoravnimi sledmi, se skorajda predmetno zgostijo. 

Tako slikarstvo zahteva enakovredno napetost po celi površini, tako da včasih sledi potekajo 

tudi od roba do roba. 
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REPRODUKCIJE LASTNIH DEL 

 

SLIKA 19 Ajda Fuchs, Globoko prepleteno, 2005, akril na papirju, 60 x 90 cm 
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SLIKA 20 Ajda Fuchs, Zadosti, 2005, akril na papirju, 60 x 90 cm 
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SLIKA 21 Ajda Fuchs, Izgubljena zelena, 2005, akril na papirju, 60 x 90 cm 
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SLIKA 22 Ajda Fuchs, Zelena z belo, 2005, akril na papirju, 60 x 90 cm 
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SLIKA 23 Ajda Fuchs, Zelena z rumeno, 2005, akril na papirju, 60 x 90 cm 
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SLIKA 24 Ajda Fuchs, Vijolična med rdečo, 2005, akril na papirju, 60 x 90 cm 
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4. PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL 

PRIPRAVA NA IZVEDBO UČNE URE 

Datum / šolsko leto: 21. 11. 2014  

Razred: kombinirani oddelek 1., 2. in 3. razreda 

Število ur: 2 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: Slikanje likovnega motiva z barvno linijo in barvno ploskvijo 

Likovna tehnika: akril 

Likovni motiv: razpoloženje v gozdu in na travniku 

Materiali in orodja: akrilne barve, lopatke (narejene iz kartona), gobice, lonček z vodo, risalni 

list, čopič 

Učna sredstva in pripomočki: fotografije umetniških del, tabla, mokra goba, Berilo za 1. 

razred 

Učne metode: razlaga, demonstracija, opazovanje, pogovor 

Medpredmetne povezave: SLO, SPO, GV  

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinsko delo 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura:  

- Tacol, T., (1999), Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Debora: Ljubljana 

- Grginič, M., (2003), Ko pravljice oživijo, Berilo za prvi razred devetletne osnovne šole, 

Založba Izolit, Trzin 

VI CILJI:  

- razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz, 

- naslikajo sliko z barvno linijo in ploskvijo, 

- preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke, 

- spoznavajo značilnosti različnih slikarskih materialov in pripomočkov, 

- razumejo povezavo med pojmom gesta ter sliko, 

- se spontano, doživeto in igrivo likovno izražajo. 
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POTEK UČNE URE 

UČITELJ UČENCI UČNE METODE IN 

OBLIKE DELA 

UČILA IN UČNI 

PRIPOMOČKI 

1. UVODNI DEL 

-Učence pozdravim 

in se predstavim. 

-Učencem za uvod 

preberem zgodbo 

iz Berila: Čebeličini 

škorenjčki in cvrček 

(Elena Čepčekova) 

-Pogovor usmerim 

v letne čase in sicer 

v jesen (o kateri 

govori zgodba) in 

pomlad. 

Pogovarjamo se o 

vzdušju, čustvih in 

počutju, kaj se 

dogaja v naravi v 

teh dveh letnih 

časih …  

2. OSREDNJI DEL 

-Demonstriramo 

dogajanje/gibanje 

v teh dveh letnih 

časih. Uprizorimo 

čebele , mravlje, 

vodo, veter, polže, 

padajoče listje, dež, 

nevihto, selitev 

ptic. 

 

-Povem, da je gesta 

 

-Učenci se posedejo v 

krog. 

-Poslušajo zgodbo 

Čebeličini škorenjčki 

in cvrček. 

 

-Učenci razmišljajo o 

značilnostih jeseni in 

pomladi, o vzdušju, 

počutju … in opisujejo 

lastne izkušnje. 

-Z učenci govorimo o 

čustvih, razpoloženjih 

v gozdu in na 

travniku. 

 

 

 

- Z rokami in 

brenčanjem uprizorijo 

let čebel, po mizi s 

prsti lezejo kot 

mravlje, s šumenjem 

in tekanjem okoli miz 

uprizorijo vodo, z 

rokami in celim 

telesom prikažejo 

veter, s prstki po mizi 

 

-Pogovor v krogu. 

 

 

 

 

-Pogovor; sprašujem 

učence kako se 

počutijo v 

omenjenih letnih 

časih, kaj je najbolj 

značilno za ti dve 

obdobji, kako vedo, 

da se je začela 

pomlad, kakšni so 

znaki, ko nastopi 

jesen … 

 

 

-Demonstracija 

gibanja, opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

-Zgodba iz Berila 
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gib z rokami ali s 

celim telesom, s 

katerimi se kaj 

izraža oziroma 

poudarja, kretnja. 

 

 

-Pogovor nanese 

na barve, 

naštejemo značilne 

jesenske in 

spomladne barve.  

 

-Razložim, da bomo 

naslikali gibanje 

jeseni in spomladi z 

značilnimi 

jesenskimi in 

pomladnimi 

barvami. 

-Sestavimo dve 

skupini. Znotraj 

skupine se 

dogovorimo, kaj bo 

kdo upodobil. Na 

izbiro imajo:  

-za pomlad: čebele, 

mravlje, vodo, 

veter in polže, 

-za jesen: veter, 

listje, dež, nevihto 

in ptice. 

-Razložim, da bodo 

slikali na velik 

format, barvo bodo 

lezejo kot polži, s 

počepi in rokami 

prikažejo padanje 

listja, s tekom in 

ropotanjem naredijo 

nevihto in z rokami 

letajo, kot ptice. 

 

 

-Učenci naštejejo, 

kakšne barve so 

značilne za pomlad in 

kakšne za jesen. 

 

 

-Učenci poslušajo 

navodila. 

 

 

 

-Vsak učenec z 

žrebom dobi kos ene 

izmed dveh podob 

(list in čebela). Ko jih 

sestavijo skupaj, se 

razvrstijo v dve 

skupini.  

 

 

-Razlaga pojma 

gesta. 

-Pogovor v krogu 

 

 

 

 

-Pogovor v krogu  

 

 

 

-Frontalna oblika, 

razlaga. 

 

 

 

 

-Delo v skupinah. 

 

 

 

-Frontalna oblika, 

razlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani                                        Pedagoška Fakulteta                                                  Ajda Fuchs 

36 
 

nanašali direktno iz 

lončka, pomembno 

je, da se vidijo poti, 

gibanje, ki naj 

poteka po celi 

površini, lahko prav 

do robov.  

-Poudarim, da 

oblike niso 

pomembne, 

pomembna je 

barva in slikarjeva 

sled/poteza 

oziroma gibanje. 

-Napotim jih po 

material, čopiče, 

gobice, paličice, 

barve.  

-Vsaka skupina 

dobi en velik 

karton.  

 

-Spremljam delo 

učencev. 

-Medtem, ko 

ustvarjajo, 

opazujem njihovo 

reševanje likovne 

naloge ter jim 

pomagam z nasveti 

in spodbudo. 

-Ko skupini končata 

s prvo nalogo, 

dobita nov papir in 

si nalogi 

 

 

 

 

 

 

-Učenci skupaj 

izberejo, katere barve 

bodo uporabili 

(odvisno od motiva), 

dogovorijo se, kaj bo 

kdo upodobil in 

kakšno orodje bi bilo 

najbolj primerno. 

 

 

-Vsak učenec izbere 

svoje orodje, na izbiro 

imajo gobico, čopič, 

paličico ali pa bo slikal 

s prsti. 

-Vsak učenec mora na 

skupni sliki upodobiti 

izbrano gibanje z 

izbranim orodjem. 

 

 

-Eksperimentirajo z 

različnimi slikarskimi 

orodji. 

 

-Delo v skupinah. 

 

 

 

-Frontalna oblika, 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

-Opazovanje, 

opisovanje likovnih 

del 

 

 

 

 

 

 

-Eksperimentiranje z 

orodji 

 

 

 

 

 

-Primeri slik Andreja 

Jemca 
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zamenjata.  

3. ZAKLJUČEK 

-Nekaj minut pred 

koncem učencem 

povem, naj 

zaključijo s 

slikanjem in 

pospravijo likovni 

material ter 

pripomočke.  

-Izdelke si 

razgrnemo po tleh 

in si jih ogledamo. 

-Kaj smo naredili? 

Predstavili smo dva 

letna časa. Prikazali 

smo gibanje, 

kretnje. Gibanje je 

povsod okoli nas, 

vsako gibanje pa 

pušča tudi sledi – v 

prostoru, z glasom, 

z različnimi 

pripomočki v 

ravnini … Naša 

ravnina je bil list 

papirja. 

-Skupaj določimo 

merila za 

vrednotenje. 

 

 

 

-Pospravljajo 

pripomočke in 

učilnico. 

 

 

 

 

-Analizirajo delo obeh 

skupin in izpostavijo 

posebnosti. 

-Sodelujejo pri 

oblikovanju meril za 

vrednotenje:  

-izvirnost,  

-ustvarjalnost, 

-vsebina: barvna 

linija, barvna ploskev. 

 

 

 

 

 

 

-Individualna oblika 

 

 

 

 

 

-Pogovor v krogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Primeri likovnih del 

in primerjava z 

nastalimi likovnimi 

deli. 
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POTEK DELA 
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KONČNI IZDELKI                   

 

 

SLIKA 25 Končni izdelek, 1. skupina, Pomlad I 
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SLIKA 26 Končni izdelek, 1. skupina, Jesen I 
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SLIKA 27 Končni izdelek, 2. skupina, Jesen II 
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SLIKA 28 Končni izdelek, 2. skupina, Pomlad II 
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ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV 

Nastali so zanimivi in zelo sproščeni izdelki. Učenci so imeli na začetku malce težav, saj so 

želeli slikati konkretne podobe. Ko pa so ugotovili, da so lahko brez tega še bolj svobodni pri 

izražanju, so se sprostili in razživeli. Slikali so z velikim zanosom, polni energije in dobro so se 

vživeli v svojo nalogo.  

 

REALIZACIJA CILJEV LIKOVNE NALOGE 

Z učenci smo pri učni uri zelo dobro sodelovali. Zelo hitro so razumeli mojo razlago učne 

snovi. Ni se jim bilo težko sprostiti, bili so zelo kreativni. Pritegnila sem jih že z uvodnim 

delom, saj smo tako razbili monotonost gole razlage in se zraven še malo igrali in pretegnili. 

Opazila sem, da v tem obdobju še nimajo kakšnih zadržkov pri izražanju s kretnjami, gibi. So 

zelo odprti in v njih je še vedno veliko otroške naravnosti, ki jo odrasli zavestno spet iščemo 

v sebi. Moje mnenje je, da je tudi slikarstvo, ki ne temelji na figuralnem izražanju, ob 

ustreznem posredovanju mogoče približati tudi otrokom v tem starostnem obdobju.  
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5.  SKLEPNA MISEL 

Ob prebiranju literature o razvoju abstraktnega ekspresionizma ter ob preučevanju 

slikovnega gradiva, je obenem s celovitejšim in bolj poglobljenim vpogledom v to področje 

slikarstva raslo tudi moje zanimanje zanj. V tej izrazni smeri se najdem tudi sama s svojimi 

deli, ki sem jih lahko natančneje psihološko in likovno - teoretično analizirala. Njihov 

nastanek je bil sicer spontan, a vendar obstaja neko ozadje. Moja dela so produkt 

podzavestne težnje, da z barvo in njenimi dimenzijami odkrijem nezavedni, skriti svet, ki se 

nahaja v vsakomur od nas. Lahko rečem, da je ta način slikanja zelo sproščujoč, kar sem 

opazila v svojem praktičnem delu. Zadostno razumevanje abstraktnega ekspresionizma je 

lahko »orodje«, da lažje izrazimo svoj notranji jaz.   

Diplomsko delo je analiza teoretičnega, praktičnega in pedagoškega dela. Vse skupaj tvori 

celoto, s katero sem želela predstaviti abstraktni ekspresionizem na način, ki bi bil razumljen 

vsakomur. 
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