
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

IDA DOBNIK 

 

 



 

 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

LIKOVNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

Sodobni avtoportret 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica: Ida Dobnik  

 

Mentor: doc. mag. Andrej Brumen Čop  

Somentorica: dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez  

 

  

 

LJUBLJANA, SEPTEMBER, 2015  

 

 



 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Dobnik Ida; diplomsko delo 

- 5 - 

 

Povzetek  

Osrednja tema mojega raziskovanja je bila avtoportret. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, 

kakšna je vloga avtoportreta v sodobnem času, in raziskati, kakšnih metod se poslužujejo 

današnji portretisti.  

 

V prvem delu diplomske naloge sem se posvetila  definiranju pojmov, pomembnih za 

razumevanje avtoportreta, v drugem delu pa sem skušala prikazati razvoj avtoportreta skozi 

čas. Na ta način sem postavila temelje za nadaljnje raziskovanje avtoportreta, njegove vrednosti 

in namena v današnjem času v primerjavi s preteklostjo, tako v svetu umetnosti kot v širšem 

pojmovanju. V osrednjem delu teoretičnega dela diplomske naloge se tako posvečam različnim 

manifestacijam sodobnega avtoportreta, povezujem njegov razvoj z razvojem umetnosti in 

umetniškega trga ter prav tako z razvojem vsakdanjega življenja, tehnologije in potreb sodobnih 

ljudi.  

Z lastnim ustvarjanjem sem se poglobila in raziskovala, kako stilizacija pripomore k izraznosti 

avtoportreta ter kako je mogoče skozi avtoportret izraziti bistvo sebe kot umetnika.  

V pedagoškem delu smo z izvedeno delavnico v sodelovanju z mladimi sodobnimi 

umetnicami nadaljevale raziskovanje sodobnega avtoportreta, njegovo povezovanje in 

vključevanje v sodobni vsakdan in pomembnost, ki jo ima razširjeni avtoportret- spletni profil 

za nadebudne umetnike danes. 

 

Ključne besede: avtoportret, sodobna umetnost, razvoj avtoportreta, spletni profil  
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Summary  

The subject of my diploma thesis is self-portraits, and its countless aspects. The goal was to 

find out what role, if any, does the artistry of self-portraits have in the art world of today, as 

well as exploring what kind of techniques contemporary self - portrait artists employ in their 

art along what message they try to convey with their art. 

Conceptually this paper will be divided into two parts. The first being the research focused on 

defining the terminology and diction that are important for the further understanding of self - 

portraiture as well its development through time, the latter which is dissected in deeper detail 

in the second part of the paper. Understanding the particulars of the artistry of self - portraits 

will serve as foundation for continuing the research of contemporary self-portraiture and what 

worth and purpose it has now in comparison to the past, while still keeping a focus on fine arts 

in its broader terms.  

The second part of the paper, but main theoretical drive, is on the different manifestations of 

the contemporary self - portrait. Exploring what they are now while drawing connections to 

their roots and development from within the fine arts, both in its evolution and market. Another 

branch of examination will be on comparing these ideas with the development of the everyday 

life, technology, and the needs of modern day people and seeing how (and if) self - portraits 

have place among them. 

For the part of utilizing my own art I focused on learning about and utilizing stylization and 

its effect in the expressive nature of the self - portrait. This was done in order to figure out in 

what ways it is possible to express and describe oneself as a person, and an artist, through self 

- portraiture.  

In the practical part of the paper I wrote about my experiences when I organized a workshop 

in collaboration with young artists.  In the workshop the group explored the contemporary self 

- portrait. This included what connection and presence it has in modern everyday life as well as 

what significance the enhanced self - portrait, that is the web profile, for young artists today. 

 

Keywords: self - portrait, contemporary art, development of the self - portrait, web profile 
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1 Uvod  

„S pogledom spoznavamo svet, a tudi svet nas spoznava po pogledih.“ (Menaše, 1962, str. 230)  

 

Avtoportret predstavlja pomemben motiv v zgodovini likovne umetnosti, sodobnem svetu in 

mojem lastnem delu. Predstavitev sebe je v današnjem času, ki spodbuja in vrednoti 

individualizem, zelo pomembna. Posledično so se tudi avtoportreti razširili iz sveta visoke 

umetnosti v širšo kulturo. Veliko ljudi se spoprime z izzivom avtoportreta. Dober avtoportret 

pove veliko o avtorju in ta pripovedna moč pripomore k popularnosti motiva. Naj bodo 

umetniki ali ne, ljudi privlači avtoportret in možnosti znotraj njega. Različnost izpovednosti se 

kaže tudi v medijih, slikarskih, fotografskih, videu in drugih, ki jih ljudje uporabljajo za 

ustvarjanje avtoportretov. Sposobnost predstavitve sebe in svojega mnenja v kontrolirani obliki, 

kjer je količina informacij odvisna izključno od avtorja, ohranja in povzdiguje priljubljenost 

avtoportretov v današnjem času.  

 

2 Avtoportret 

2.1 Definicije pojmov 

2.1.1 Figuralika  

»figurálika  -e ž (á) um. likovno upodabljanje stvarnega sveta, zlasti živih bitij« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1987, str. 627)  

»figúra  -e ž (ȗ) 1. um. likovno upodobljen predmet ali živo bitje; kip, podoba« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1987, str. 626)  

 

Figuralne upodobitve zahtevajo od gledalca drugačen odnos kot na primer abstraktna 

umetnost, ki zahteva privajenost na oblike in poglabljanje v vizualni prostor, kjer se gledalec 

znajde brez opore na realni svet, kar je zanj lahko utrujajoče. S pojavom abstraktne umetnosti 

je postal pojem figuralika na nov način pomemben in sicer za opis umetnikov, ki so v svojih 

delih ohranili prizore in podobe resničnega sveta. Razbiranje pomenov upodobljenih figur pa 

je za  gledalca bolj naravno, saj je povezano z doživljanjem lastnega telesa. Gledalec lahko 

sklepa o telesnem ustroju upodobljene figure, razume njeno telesnost, lahko jo ponotranji in 
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primerja s svojo. Upodobljeno lahko, zaradi sorodnosti s sabo in svetom okoli sebe, dojema v 

treh razsežnostih in se z njim lažje poistoveti, kar naredi figuraliko “interpretativno še najbolj 

dostopno”. (Brejc, 1963, str. 530)  

Figuralna umetnost, ki upodablja človeško figuro v nekem prostoru, ima veliko prosojnost, 

kajti nudi dobro razumevanje namena umetnine in hotenja umetnikov. Figuralna oblika lahko 

vključuje elemente, ki so po izvoru in možnosti povezave z realnostjo različni, tako da se sama 

neposredno ne more identificirati z že znanim objektom iz resničnega življenja. Takšna forma 

predstavlja kombinacijo vizualnih elementov, ne služi kot prototip ali načrt za nekaj, kar bi 

lahko obstajalo v materialnem svetu, pač pa se elementi realnega, ki jo sestavljajo, spremenijo 

v metafore, ki jim lahko pomene določa gledalec sam. (Brejc, 1963; “Tate”, b.d.)  

Umetnost Pabla Picassa (1881 – 1973) je dober primer tovrstnega figuralnega upodabljanja. 

Njegove figure so pogosto sestavljene iz likovnih elementov, ki nimajo povezave z resničnostjo, 

prepoznavnost figur pa kljub temu ostaja jasna. Figuralika je z realnostjo povezana v 

konstrukciji podob, vendar se je sposobna od nje tudi odmakniti, ne da bi bila manj razumljiva.  

 

Dr. Smolič ugotavlja: “Morda bi se v posameznih letih ključnega obdobja lahko ob površnem 

ali ciljnem ukvarjanju z umetnostnimi tokovi zdelo, da je figuralika potisnjena v ozadje, da ni 

aktualna, sodobnemu človeku ni zanimiva. Vendar lahko v preteklih 60ih ali 70ih letih 

izpostavimo avtorje, ki so odločilno vplivali ne le na razvoj figuralne umetnosti, temveč so tudi 

aktivno in nepogrešljivo sooblikovali razne abstraktne in konceptualne smeri. Ob primerjavi 

del izbranih avtorjev hitro ugotovimo, da je eksistencialistična figuralika, ki je začela svojo pot 

v času druge svetovne vojne oziroma neposredno po njej, zelo močno prisotna v umetnosti 

drugi polovici 20. stoletja in tudi danes.”  (“Napovednik”, 2015)   
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2.1.2 Portret  

„portrét -a m (ȇ ̣̑) umetniška upodobitev osebe, oseb navadno s poudarkom njihove 

individualnosti“ (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1987, str. 847) 

 

Portret je upodobitev določene osebe kot individuuma, drugačnega od ostalih ljudi. 0 portretu, 

še posebej s stališča likovnega dela in zgodovinske distance, namesto o podobnosti govorimo 

o portretni vrednosti upodobitve. Ta je tem večja, čim bolj oseben in izrazit je upodobljen obraz. 

Pretanjeni slikarji pri portretiranju ne ujamejo zgolj fizičnih podobnosti, temveč se poglobijo 

tudi v psihične razsežnosti portretiranca. (Žust, 2011)  

Namen portreta je zajeti in pokazati podobnost z resnično osebo - modelom, njeno osebnost 

in razpoloženje. Portret ponavadi prikazuje osebo, kako gleda proti umetniku oziroma gledalcu, 

s čimer ga želi kar najbolj čustveno vplesti.  

 

“...Dokler bo obstajalo človeštvo, bo portretistika na nek način ostala temeljna sila v vizualni 

umetnosti.”(Gibson, 1993, str. 8)  

Portret je priljubljen likovni motiv, ki so ga v različnih medijih skozi zgodovino upodabljali 

likovni umetniki različnih umetnostnih slogov vse od štirinajstega stoletja, obdobja rojstva 

zahodnoevropskega portreta, do danes. Portrete razlikujemo po različnih kriterijih, med drugim 

govorimo o celopostavnem, dopasnem in doprsnem portretu, profilu, polprofllu in frontalnem 

pogledu, enojnem, dvakratnem (ista oseba je upodobljena dvakrat) in skupinskem portretu. 

Kadar umetnik upodobi samega sebe, govorimo o avtoportretu. (Žust, 2011)  
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2.1.3 Avtoportret  

„avto... prvi del zloženk (ȃ) nanašajoč se na sam, lasten, sam od sebe“ (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 1987, str. 80)  

„ávtoportrét -a m (ȃ-ȇ ̣̑) portret samega sebe, lastna podoba“ (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 1987, str. 84)  

 

Avtoportret je delo, ki daje umetniku možnost, da se predstavi takšen, kot se želi pokazati. 

Lahko rečemo, da v avtoportretih vidimo veliko več zanimivih in nenavadnih ljudi in pogledov, 

kot v drugih portretih. To pa ne le zaradi zunanjih značilnosti upodobljenih ljudi, pač pa zaradi 

globljih, psiholoških vzrokov. Umetnik se ob nastajanju avtoportreta spopada s psihično 

napetostjo, ki nastane ob opazovanju sebe v ogledalu, razumevanju lastne osebnosti ter 

združevanju fizičnega in psihičnega v likovni obliki. Razumevanje samega sebe lahko 

predstavlja veliko oviro za marsikoga. Pogosto se zdimo sami sebi bolj tuji, kot so nam tuji 

drugi ljudje, negotovi smo glede svojih dobrih in slabih lastnosti, težko razlikujemo med njimi. 

Sami si moramo zastavljati vprašanja, iskati odgovore in raziskovati samega sebe. To gotovo 

ni delo za vsakogar in ne redko se zgodi, da le najmočnejši vztrajajo. Skozi zgodovino je veliko 

umetnikov, ki so ustvarjali najbolj pretresljive avtoportrete, veljalo za blazneže in čudake. 

(Menaše, 1962)  

Prvi nastanek avtoportreta gre z roko v roki z nastankom portreta. Ko so bili izpolnjeni pogoji 

za nastanek portreta, je bil avtoportret naravno nadaljevanje le - tega. Zanimivo vprašanje je: 

„Iz kakšnih razlogov nastane avtoportret?“. V literaturi se vztrajno pojavljata dva odgovora. 

Prvi pravi, da je umetnik je sam svoj najcenejši in najpripravnejši model, drugi pa, da želi 

umetnik upodobiti svoj lastni jaz. (Menaše, 1962)  

Seveda sta to zelo splošna razloga, ki zanemarita subjektivne razloge umetnikov, ki so jih 

pripeljali do upodabljanja sebe. Na to vprašanje lahko zares odgovori le umetnik sam. In vendar 

se poigravamo z možnostmi, kot so narcisizem, ohranjanje spominov, avtopsihološki nagibi.  

 

Posebnost avtoportreta je gotovo tudi v narcističnih težnjah. Umetniki se pogosto upodobijo 

»polepšane« ali večje ali mlajše, oziroma na različne načine izboljšajo ali prikrijejo svojo 

resnično zunanjost. Zelo pogosto lahko opazimo, da so umetniki, ko se upodobijo sami, videti 

pomembnejši in zanimivejši kot v upodobitvah kolegov, drugih umetnikov ali na fotografijah.  

Menaše, 1962, pravi, »da misel, da so avtoportreti najmanj modelu podobni portreti, nikakor ni 

neutemeljena.« (str. 29)  
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Morda res, vsaj glede fizične podobnosti.  

 

Na avtoportretih lahko pogosto opazimo oster pogled, ki gledalca opazuje, ga fiksira. Oči so 

ogledalo duše, pravijo, in umetnik lahko že samo s pogledom ustvari sliko živo. V pogledu 

čutimo veliko pripovedno vrednost. To lahko neizmerno pripomore k moči avtoportreta, saj se 

ljudje z očmi lahko izdajamo bolj kot z besedami in vedenjem. Pogledi v avtoportretih so tako 

različni, kot so si različni umetniki, ki so jih ustvarili, njihovo življenje in razpoloženje, izkušnje 

in čustvovanje. (Menaše, 1962)  

„Slikarjeve oči vidijo in zato tudi povedo več kot pa oči nas, običajnih ljudi; avtoportretni liki 

nas gledajo drugače od ostalih portretirancev; kakor da slikarji z očmi ne bi samo gledali, ampak 

tudi prisluškovali.“(Menaše, 1962, str. 137) 

Za pogled lahko trdimo, da je najpomembnejša sestavina slikarskih avtoportretov. Za nastanek 

avtoportreta je dovolj že upodobitev dela obraza z očmi, da je viden pogled, ki prodira skozi 

prostor in čas. Sprememba pogleda lahko običajni portret spremeni v takoj prepoznavni 

avtoportret. Prav zato je avtoportretni pogled označba avtoportretnih elementov, ki je najprej 

prodrla v uporabo. (Menaše, 1962)   

 

Prav tako kot avtoportret lahko tudi za portret rečemo, da je izpovedni. Vendar v njegovi 

izpovednosti prihaja do neskladja, saj je model umetnine portretiranec s svojo fizično in 

psihično osebnostjo, človek, ki se izpoveduje, pa je umetnik. Izpoved portreta torej ni le nekaj, 

kar je značilno zgolj za portretiranca, pač pa tudi za umetnika. On namreč odloča med 

pomembnim in nepomembnim v procesu nastajanja likovnega dela. Model postane umetnikovo 

orodje, ki ga le - ta spreminja po lastni presoji. Hkrati je umetnikova izpoved v portretu le še 

delno njegova - služi namreč portretirancu in je od njega odvisna. Pri avtoportretu sta model in 

umetnik ena in ista oseba, s čimer se odpravi problematika neskladja, do katere prihaja v 

izpovednosti portreta. Izpoved je enovita in nedvoumna, ker gre pri avtoportretu za izpoved le 

ene osebe. Ker je avtor hkrati tudi model, je vprašanje, kaj je avtorjevo in kaj od modela, odveč. 

Upodobljena oseba in njena osebnost  - vse je umetnik. V avtoportretu vidimo umetnikovo 

človeško in umetniško izpoved. Avtorji nam kažejo svoj obraz, svoje življenje in čustva. Intima, 

v kateri nastaja avtoportret, ko je umetnik sam s sabo v ateljeju, kjer upodablja sebe, omogoča 

umetniku odvreči maske in pretvarjanja; nastanejo lahko dela, ki bolj kot karkoli kažejo 

resnično naravo človeka, obraz, ki ga morda nikoli ne kaže, pogled brez olepšav.  Omogoča 

surovo izpovednost, ki jo nekateri umetniki tudi upodobijo. (Menaše, 1962)  
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„Portret je razlaga, avtoportret izpoved.“ (Menaše, 1962, str. 225)  

Ko gledamo avtoportret, gledamo človeka nasploh. Pred nami ni le zgodovinsko in družbeno 

opredeljena oseba, poklic ali znani obraz, temveč individuum. Pred nami je življenjska pot 

osebe, srečni in žalostni trenutki, veselje in trpljenje. Pred nami je obraz, poln izkušenj. To 

osebo razumemo ne glede na svojo izobrazbo in življenjsko pot. Razumemo človeško telo, 

fizične in duševne lastnosti, ki nas spominjajo na nas same ali naše znance. Poistovetimo se 

lahko s čustvi, ki jih razberemo z obraza v avtoportretu. Dotakne se nas naša lastna 

interpretacija zgodbe, ki jo avtoportret pripoveduje.  

Takšna dela ne potrebujejo simbolov ali drugih pomenskih pomagal, da bi prenašala svoje 

sporočilo. Dovolj sta pogled in izraz na obrazu. Pomembno je, da je gledalcem jasno, kaj je 

umetnik upodobil: namreč samo sebe in svoj jaz. (Menaše, 1962)  

 

Avtoportret predstavlja ekstremno obliko umetniške intime. Ne glede na to, ali ga opišemo iz 

aktivnega ali pasivnega zornega kota. Ta oblika umetnosti predstavlja večno uganko: To sem 

jaz, a kdo sem?  Avtoportret kot preiskava lastnega jaza je ena od glavnih tem v zgodovini 

umetnosti. Malo umetnikov se je želelo izogniti njegovim izzivom in malokateremu je to 

uspelo. Konec koncev avtoportret daje umetniku priložnost raziskovati sebe na svoj lastni način 

in s svojimi orodji. Je poglobitev v široki spekter med samorefleksijo, samoraziskovanjem in 

samoanalizo, razvijanje sposobnosti izražanja vseh teh občutkov in čustev navkljub vsem 

stiskam in težavam, na katere naleti umetnik v procesu spoznavanja samega sebe. Avtoportret 

kot medij samoprezentacije zajema nešteto estetskih možnosti - od realističnih upodobitev do 

abstraktnih idej in želja, od osebnih izpovedi do objektivnih dejstev, od bahanja do krutega 

razkrivanja. Vloge in preobleke, ki jih umetniki zavzamejo, so raznolike in številne, kot so tudi 

umetnikovi nameni in umetniki sami. V neštetih načinih posredovanja lastne podobe se skriva 

resnična  motivacija za avtoportretistiko - interes in potreba po raziskovanju in interpretiranju 

lastne identitete. (Springer, 2002)  
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Živimo v svetu in času, ko nas avtoportret spremlja na vsakem koraku. Tako imenovani 

„selfiji“, fotografije samega sebe, narejene s pomočjo pametnih telefonov, so se razširile ravno 

zaradi svojega instantnega nastanka. Potreben je le trenutek in fotografija visoke kvalitete je 

posneta in objavljena na spletu, kjer jo delimo s prijatelji ali svetom, vsem je dostopna in lahko 

izvedljiva. Kaj torej pomeni umetniški avtoportret v času, ko so vsi ljudje avtoportretisti? Ima 

ročna izdelava portretov sploh še smisel? Moj odgovor je da. Fotografija zajame trenutek in 

potrebuje trenutek za nastanek. Prikaže točno upodobitev trenutka, seveda nosi svojo zgodbo 

in vendar prikaže le videz. Narisan ali drugače ustvarjen avtoportret seže globlje v bistvo osebe. 

Raziskuje njen značaj in čustva ter njenega duha prikaže s potezo roke. Nosi neposredno 

informacijo, kako vidimo in dojemamo samega sebe.  
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2.2 Zgodovinski pregled 

2.2.1 Utemeljitev zgodovinskega pregleda  

Kratek zgodovinski pregled pojava upodobljene figure naj pripomore k razumevanju 

metamorfoz figur in s tem portretov in avtoportretov skozi čas. Na ta način lažje ovrednotimo 

sedanje stanje avtoportretistike. V tem pregledu sem kratko opisala zame pomembne mejnike 

portretov v likovni umetnosti.  

 

Prve figure, predstavljene v umetnosti, so upodobitve nosečih žensk iz prazgodovinskih časov. 

Najznamenitejša med njimi je Wilendorfska Venera, ena najstarejših skulptur nasploh. 

Paleolitska plemena naj bi častila te podobe žensk, da bi spodbudila plodnost žensk v svojih 

plemenih. In čeprav kipci te vrste predstavljajo prve upodobitve človeka, so v svojem času 

služili povsem drugačnim namenom, kot jih imajo vsi kasnejši portreti. V večini antičnih kultur 

so ljudje v umetninah predstavljali božanstva, upodobljena za čaščenje in občudovanje. To 

navado so spremenili faraoni starega Egipta. Vladarji s statusom božanstev so uvedli fenomen 

portretiranja resničnih, živih ljudi. Upodobljeni so bili skupaj z božanstvi v slikah in skulpturah, 

na mestih z veliko spiritualno vrednostjo - kot so templji, grobnice in palače. Od faraonov je 

bil Akhenaton prvi, ki je želel biti upodobljen realistično. V antičnem Rimu je postala umetnost 

del političnih potreb države. Doprsni portreti vseh cesarjev so bili izdelani iz brona in marmorja 

in razstavljeni na javnih mestih po celem imperiju, da so slavili moč Rima. Porast umetnosti in 

portretiranja je zamrla v Srednjem veku. Cerkev je imela velik vpliv in moč nad ljudmi in prav 

tako nad umetnostjo, ki je bila rezervirana za notranjost cerkev in samostanov. Portreti so spet 

prikazovali podobe oseb za čaščenje, Marijo, Jezusa in Jožefa, svetnike in angele. Na vzhodu 

so v tem časovnem obdobju v umetnosti prevladovali motivi iz narave. Umetniki se niso 

posvečali človeški podobi toliko kot na zahodu, v Indiji in na Kitajskem so bile podobe Bude 

najbolj pogosto izdelane človeške skulpture. („Portrait History“, b.d.; „Portrait Art“, b.d.)  
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2.2.2 Umetniki  

Iz zgodovine sem izbrala po mojem mnenju nekaj najznačilnejših umetnikov, ki so na 

področju avtoportreta definirali različne pristope k tej tematiki. Nisem omenila prav vseh 

avtoportretistov iz zgodovine, saj se je večina umetnikov vsaj enkrat v svoji karieri lotila 

izdelave avtoportreta. Izbrani umetniki in njihovi opusi predstavljajo odlične primere za 

različne aspekte avtoportretov - od uveljavljanja motiva in posvečanja avtoportretu do 

izpovedne ter ekspresivne narave del.  

 

Nemški umetnik Albrecht Dűrer (1471 - 1528) je bil eno največjih imen Severne renesanse. 

Odličen slikar in grafik je poznan po svojih avtoportretih. V prvi polovici življenja jih je ustvaril 

veliko število, prvega pri rosnih trinajstih letih. Pri dvaindvajsetih je, med študijem umetnikov 

in grafikov v južni Nemčiji, naslikal »Portret umetnika z osatom« (1493). Naslikal ga je z oljem 

na pergamentu, v kasnejših stoletjih so sliko pritrdili na platno. Na sliki vidimo umetnika v 

elegantnih oblačilih, njegov obraz še nosi nekaj otroških potez, telo pa je že telo odraslega 

moža. Nekatere teorije trdijo, da je bila slika darilo Agnes Frey, umetnikovi zaročenki, kar naj 

bi nakazovala umetnikova oprava in osat, ki ga drži v roki.  Dürer je večkrat obiskal severno 

Italijo, kjer je študiral matematiko in italijansko umetnost. Med svojimi obiski je bil navdušen 

nad družbenim statusom, ki so ga uživali tamkajšnji veliki umetniki, medtem, ko je sam v 

Nemčiji veljal le za ponižnega rokodelca. Ob svojem povratku v Nürnberg je naslikal drugi 

avtoportret, v katerem se je, po italijanskem navdihu, prikazal kot gospod v veličastnih oblačilih 

in z ošabno držo. (Springer, 2013)  

 

 

Slika 1. Albrecht Dűrer, Avtoportret pri 13 letih, 1484, Dunaj  

Slika 2. Albrecht Dűrer, Avtoportret z osatom, 1493, muzej Louvre, Pariz 
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V letu 1500 je naslikal svoj prvi avtoportret, kjer gleda naravnost naprej v gledalca, za razliko 

od svojih zgodnejših avtoportretov, kjer je model vedno zasukan v tričetrtinski položaj. V tistem 

času je bila namestitev modela te vrste namenjena za podobe Kristusa. Drža desne roke na 

ovratniku plašča spominja na geste blagoslavljanja verskih ikon. Simetrična kompozicija slike 

vodi pogled direktno do oči naslikanega umetnika, ki gleda naravnost v gledalca. Slika je 

intenzivna, samozavestna, privlačna in skrivnostna. Skoraj izziva publiko k ogledu. Dürer je s 

to sliko dosegel več učinkov. Upodobil je vero v to, da je Bog dobesedno ustvaril človeka po 

svoji podobi. Predrzno je namignil, da je njegovo znanje in talent božje darilo ter s tem 

povzdignil umetnika na nivo genijev, in to v dobi, ko so umetniki veljali le za obrtnike in 

rokodelce. Nenazadnje je dodal nov žanr v repertoarje vseh umetnikov - avtoportret. Skorajda 

vsi umetniki po Dürerju so ustvarili vsaj enega v času svojega delovanja. (Dobrzynski, 2008)  

  

Slika 3. Albrecht Dűrer, Avtoportret kot Kristus, 1500, München 

 

Pred Dürerjem so se umetniki, ki so upodobili sami sebe, skrili za anonimnostjo. Egipčanski 

umetniki so se naslikali kot stranske osebe v hieroglifih, prav tako so se v ozadjih slikali 

umetniki po srednjem veku. Leta 1433 je Jan van Eyck (1390 - 1441) predvidoma naslikal 

podobo sebe v „Portretu moškega s turbanom“, vendar slike ni označil kot avtoportret. Dürer 

se je prvič videl pri trinajstih letih in se za tem upodobil še mnogokrat. Vsak avtoportret, ki ga 

je ustvaril, je bil boljši in elegantnejši. (Dobrzynski, 2008)  
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Slika 4. Jan van Eyck, Moški s turbanom, 1433, Narodna galerija, London 

 

Eden najpomembnejših in verjetno najbolj znan avtor avtoportretov je gotovo Rembrandt van 

Rijn (1606 – 1669), ki je z velikim številom lastnih podob ustvaril prvo naslikano 

avtobiografijo. Rembrandt je bil prvi, ki je svoj obraz upodobil v različnih čustvenih grimasah 

in se upodabljal v naturalistični podobi. V avtoportretih se pojavlja tudi neurejen, umazan, star; 

Rembrandt raziskuje psihološko vsebino avtoportreta in se ne omejuje z zunanjim videzom. 

(Menaše, 1962)  

Noben umetnik ni pustil za sabo tako širne osebne izpovedi kot Rembrandt. Šele ko so 

intelektualci v devetnajstem in dvajsetem stoletju študirali Rembrandtov opus kot celoto, so 

odkrili, kolikokrat je umetnik upodobil samega sebe. Številke sicer niso dokončne in povsem 

točne, a zdi se, da se je upodobil v približno štiridesetih do petdesetih slikah, tridesetih 

jedkanicah in sedmih risbah. Količina Rembrandtovih avtoportretov je posebnost in misterij 

zgodovine umetnosti; večina umetnikov je v svojem času izdelala le majhno število 

avtoportretov. Večina učenjakov je do pred dvajsetimi leti interpretirala Rembrandtovo 

neverjetno serijo avtoportretov kot  vrsto vizualnega dnevnika in štiridesetletno študijo 

vpogleda vase. Veliko število tradicionalnih študij je bilo osredotočeno predvsem na 

Rembrandtove zadnje avtoportrete, ki najbolj korenito razkrivajo njegov strogi odsev. 

Rembrandt je očitno želel poznati sebe kot človeka, da bi se lahko posvetil notranjim človeškim 

napetostim. Na to kaže razvoj v slogu njegovih avtoportretov skozi čas. Zadnja dela so globoko 

samoanalitična, zgodnejša pa so temeljila bolj na opisu zunanjosti. (Fegley Osmond, 2000)  

Novejše raziskave so razkrile novosti o Rembrandtovih zgodnjih avtoportretih. Od teh je 
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precejšnje število doprsnih študij, v katerih model igra določeno vlogo ali kaže določeno čustvo. 

Za umetnika so take študije lahko zelo uporaben vir obraznih mimik in izrazov ter vrst in oblik 

obrazov za nadaljnje slike in umetnine. Tako obstaja, na primer, serija štirih majhnih jedkanic 

iz leta 1630, ki prikazujejo Rembrandta, ena s presenečenim izrazom, druga žarečega z besom, 

tretja prijetno nasmejanega in četrta z režečim obrazom. Rembrandt je s tem, ko je risal samega 

sebe, ne le prihranil pri stroških za modele, pač pa hkrati tudi postavljal sebe kot prepoznavno 

osebnost in občinstvu nudil neverjetno originalne in ekspresivne portrete. Razširjanje teh in 

drugih grafik je bilo zelo pomembno za vzpostavitev Rembrandtovega umetniškega ugleda. 

(Fegley Osmond, 2000) 

V evropskem umetniškem prostoru se je Rembrandt uveljavil kot eden najbolj vplivnih 

umetnikov prav zaradi svojih avtoportretov, ne le pri njegovih učencih in kasnejših nizozemskih 

umetnikih, pač pa po celi Evropi in tudi pri sodobnih slikarjih. Predstavljajo inspiracijo za 

kompozicijo, mimiko, uporabo svetlobe in sence. Avtoportreti, združeni v serijo, predstavljajo 

tudi navdih za mnoge umetnike pri ustvarjanju njihovih avtobiografij. (Menaše, 1962)  

 

Slika 5. Rembrandt van Rijn, Avtoportret kot mladenič, 1628, Rijksmuseum, Amsterdam 

Slika 6. Rembrandt van Rijn, Avtoportret, 1630, Rijksmuseum, Amsterdam  

Slika 7. Rembrandt van Rijn, Avtoportret s stojalom, 1660, muzej Louvre, Pariz 
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Vincent van Gogh (1853 - 1890) je med leti 1886 in 1889 naslikal več kot 30 avtoportretov in 

zbirka ga uvršča med najbolj plodovite avtoportretiste vseh časov. Avtoportret je uporabljal kot 

sredstvo za introspekcijo in razvijanje svojih umetniških sposobnosti. Van Gogh kot reven 

umetnik ni imel denarja, da bi najel modele, prav tako ni imel veliko naročil za portrete, zato je 

slikal sebe. Enega od avtoportretov je naslikal in posvetil svojemu prijatelju, umetniku Paulu 

Gauguinu (1848- 1903), kjer je naslikal sebe v sivo-modrih tonih ob zelenkastem ozadju.  

»Avtoportret s povitim ušesom« (1889) prikazuje Van Gogha v sobi rumene hiše, oblečenega 

v zelen plašč in krzneno zimsko kapo ter s povitim ušesom. To je eden bolj zanimivih in bolj 

popularnih Van Goghovih avtoportretov, naslikan je s pomočjo ogledala, tako da je videti 

umetnikovo poškodovano uho na nasprotni strani, kot je bilo v resnici. („Van Gogh Gallery“, 

2013) 

Poleg Gauguina je Van Gogh izmenjal avtoportrete tudi z umetnikom Emilom Bernardom 

(1868 - 1941). Van Gogh je kolege spodbujal k slikanju portretov, saj je verjel, da bo po portretih 

vedno povpraševanje. V pismu Bernardu je napisal:  

„Pozivam vas k študiranju portretnih slik, napravite toliko portretov kot morete in ne pojemajte. 

Publiko moramo prevzeti s portreti; po mojem mnenju so stvar prihodnosti.“ („Van Gogh 

Gallery“, 2013)  

 

  

 

Slika 8. Vincent van Gogh, Avtoportret, 1889, muzej Orsay, Pariz 

Slika 9. Vincent van Gogh, Avtoportret s povitim ušesom, 1889, London 
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Henri de Toulouse Lautrecov (1864 - 1901) »Avtoportret« (1880) je enkratno delo v njegovem 

opusu. Naslikal ga je, ko je imel približno 16 let. Je edini primer, ko je naslikal le sebe. Poznejše 

Lautrecove upodobitve samega sebe se pojavljajo v njegovih delih le naključno, njegova 

podoba je največkrat naključni del množice, figura v prizoru ali pa karikatura v obliki šaljive 

samoobrambe.  

V Avtoportretu se je Lautrec naslikal resnega, z obrazom v senci. Kompozicija prikriva 

umetnikove nedavno pohabljene noge, usmerja pozornost v zgornji del telesa. Obraz kljub 

pogledu proti gledalcem ostaja skrivnosten in zakrit s senco. (Harris, 1997)  

 

  

Slika 10. Henri de Toulouse Lautrec, Avtoportret pred ogledalom, 1882-83, Albi 

 

Večni izziv avtoportretistov ostaja sposobnost zajetja globin karakterja, duše, bistva 

individuuma. Avtoportret predstavlja več kot le zunanjo podobo, predstavlja individualnost, 

zavedanje edinstvenih osebnosti, vrednih ohranitve. Ekspresionisti so v želji, da bi odkrili 

identiteto umetnika kot subjekta in subjekta kot umetnika, premaknili poudarek stran od 

objektivne predstavitve dejanske fizične podobnosti. Povečali so intenzivnost vsakega portreta 

in upodobljenih čustev, strahov in upov. Povečana želja po izražanju sebe pri ekspresionistih 

potegne s seboj tudi estetske poudarke in tehnike, značilne za te umetnike: popačenja, nasičene 

barve, poenostavitve in abstrakcije oblik. Ti umetniki namenoma uporabljajo barve in oblike, 

ki jim služijo kot načini direktnega izražanja. S tem dosegajo  predstavitev osebnega 

temperamenta, občutenj, stanja duha, čeprav na račun dobesedne fizične podobnosti. Te slike 

so nabite s čustvi, odkrite in resnične, pogosto nalašč nepopolne. Ekspresionistične umetnine 

so pogosto rezultat trpljenja in eksistencialnih kriz umetnikov, kar je dobro vidno tudi v 

avtoportretih, katerih namen je prikazati umetnikovo čustveno naravo in psiho. Če so portreti 
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pred časom ekspresionistov prikazovali bolj fizično podobnost portretirancev, so ekspresionisti 

avtoportret porinili daleč naprej v smeri izražanja sebe in podrejanja fizične podobnosti 

elementom, ki predstavljajo psiho. (Springer, 2002)  

 

Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938), eden najbolj poznanih ekspresionistov, je sicer dejal, 

da se mu zdi svet zanimivejši kot njegova glava, a je kljub temu napravil veliko število 

avtoportretov v najrazličnejših oblikah in tehnikah. V svojih avtoportretih Kirchner zavzame 

mnogo različnih vlog, od kadilca, ljubimca, otožneža do popotnika, a vedno umetnika. Pogosto 

so mu družbo v slikah delali drugi modeli, s katerimi so iz običajnih avtoportretov nastali dvojni 

portreti. Vestno vračanje k tej temi je napravilo avtoportret za konstanto v njegovem opusu. 

Kircherjev »Avtoportret kot vojak« (1915) je bil tarča mnogih kritik in komentarjev, med 

drugim je bilo rečeno, da delo predstavlja nemoč, paraliziranost, impotenco, slabotnost, tudi 

metaforično kastriranost. Prav tako naj bi slika predstavljala strah in travmatično vojno 

izkušnjo, dokumentirala krizo doživete vojne. Nasilnež - torej vojak, je v tej sliki prikazan kot 

žrtev. Umetnostni zgodovinarji v tem vidijo obtožbo vojne, kako vpliva na integriteto 

individuuma in s tem integriteto umetnika. Ta se upodobi kot mučenik, z amputirano roko in 

svetniškimi kvalitetami. To upodobitev je izbral kot kruto in šokantno upodobitev svoje lastne 

potrebe po samoekspresiji v krizni situaciji. Mnogo kritik Avtoportreta kot vojaka je 

nezadovoljivih, saj ne ločujejo Kircherja kot umetnika od Kircherjevega razumevanja sebe kot 

umetnika. To razlikovanje je pomembno, da bi se izognili redukciji njegovega dela v enostavno 

dobro proti zlemu, nasilnež proti žrtvi, za ali proti vojni. Avtoportret kot vojak je veliko več kot 

le šokantna samoupodobitev umetnika. Slika ima, tako kot vsi avtoportreti, večplastni pomen. 

(Springer, 2002)  

 

  

Slika 11. Ernst Ludwig Kirchner, Avtoportret kot vojak, 1915, Oberlin 
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V devetnajstem in dvajsetem stoletju je bilo pogosto samoupodabljanje umetnikov kot 

mučenikov in  svetnikov, žrtev ali herojev. Med take umetnike sodijo poleg Kirchnerja tudi 

Egon Schiele (1890 – 1918) in Gustave Courbet (1819 - 1877).  

 

 

Slika 12. Egon Schiele, Avtoportret kot sveti Sebastijan, 1914-1915  

Slika 13. Gustave Courbet, Ranjeni mož, 1844-1845, muzej Orsay, Pariz 

 

 

Norman Rockwell (1894 - 1978) znan kot ameriški ljubljenec, je v letu 1960 naslikal 

avtoportret kot naslovno ilustracijo avtobiografske knjige “My Adventures as an Illustrator”, 

“Moje dogodivščine kot ilustrator”. Na sliki vidimo Rockwella od zadaj, v pozi, ki jo je slikar 

večkrat upodobil v svojih delih. Slika ohranja nekaj Rockwellovega značilnega humorja. 

Umetnik sedi pri delu na isti način kot navaden obrtnik, poleg njega stoji posoda s cunjami, iz 

katere se kadi dim – najverjetneje kot posledica tlečega tobaka iz umetnikove pipe. Umetnik se 

gleda v ogledalo, njegov odsev je rahlo zabrisan, oči niso vidne zaradi odseva v očalih. 

Avtoportret, ki ga umetnik slika, pa prikazuje veliko mlajšega moškega, brez očal in s polnejšim 

obrazom. Na vrhu slikarskega stojala počiva rimska čelada, ki še dodatno okrona avtoportret v 

nastajanju. Rockwell skrije resnico za izmišljenim. Preobrazi se s pomočjo spominov in 

prihodnosti v sedanjot ter se postavi, med trdim delom, v sredino naslovnice. (Marling, 2010)  

“Umetnost, celo opisljiva umetnost portretiranja, je fikcija, konstrukt, stvaritev. Ni preprosta 

kot fotografirana resničnost.” (Marling, 2010, str. 79) 
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Slika 14. Norman Rockwell, Trojni avtoportret, 1960 

 

Frida Kahlo (1907 - 1954), največja mehiška umetnica je slikala brutalno iskrene avtoportrete, 

v katerih je razkrivala svoje psihološke odzive na življenjske stiske. Rojena v Mexico Cityju, 

je s šestimi leti zbolela za otroško ohromelostjo. Po nesreči v letu 1925, ki ji je prekrižala načrte 

za prihodnost v medicini, se je Kahlo začela ukvarjati s slikanjem. V enem od zgodnjih 

avtoportretov, »Avtoportret v žametni obleki« (1926), je čutiti vplive in poznavanje evropske 

umetnosti. Podaljšanje rok in vratu namiguje na manieristično modo slikanja, vrtinci v ozadju 

pa spominjajo na Van Gogha. Kahlo je začela zavračati namigovanja na evropsko inspiracijo, 

saj je skupaj z možem, umetnikom Diegom Riviero, predstavljala vodilno silo gibanja 

»Mexicanidad«, ki se je borilo za povečanje statusa mehiške kulture. Umetnica se je začela 

upodabljati v tradicionalnih mehiških oblačilih, uporabljati značilno mehiške simbole in barve 

ter tako poudarjala svojo nacionalno pripadnost in ponos. („Frida Kahlo - a self portrait of 

suffering“, b.d.)  

  

Slika 15. Frida Kahlo, Avtoportret v žametni obleki, 1926, Mexico City  

Slika 16. Frida Kahlo,  Avtoportret posvečen Leonu Trotskyju, 1937, Washington 
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Po tem, ko je dvakrat izgubila nerojenega otroka, so njeni avtoportreti postali temačnejši, 

prikazujejo občutke ob izgubi, neplodnosti, bolečini in odtujenosti. »Razbiti steber« (1944) je 

metaforični avtoportret o umetničini lastni bolečini. Svojo hrbtenico je prikazala kot razbiti 

kamniti steber, viden skozi lastno počeno telo, polno ran in žebljev. Na obrazu vidimo solze, v 

ozadju pa puščavo, v kateri stoji sama - le umetnica. Slika je žalostna, vendar umetničina 

podoba izžareva tihi pogum, ki jo dviga iz pokrajine obupa. („Frida Kahlo - a self portrait of 

suffering“, b.d.)  

„Moja slika nosi s sabo sporočilo bolečine... Slikanje je izpopolnilo moje življenje.“ („A tribute 

to Frida Kahlo“, b.d.)  

„Slikam sebe, ker sem tako pogosto sama in ker sem sama objekt, ki ga najbolje poznam.“ („A 

tribute to Frida Kahlo“, b.d.)  

Frida Kahlo je najbolj znana po svojih avtoportretih; njena dela prežema izžarevanje bolečine 

in strasti ter uporaba intenzivnih živih barv. Njena dela v Mehiki slavijo kot predstavitev 

nacionalnih tradicij in ženskih ustvarjalnih moči. Feministke vidijo v njej borko za pravico do 

upodobitve ženske izkušnje. Od 143 slik, ki jih je v svoji karieri naslikala, je 55 avtoportretov. 

Danes, več kot 50 let po njeni smrti, so dela Fride Kahlo najdražje prodajana umetniška dela 

ženskih umetnic vseh časov. („A tribute to Frida Kahlo“, b.d.)  

 

 

Slika 17. Frida Kahlo, Razbiti steber, 1944, Mexico City 
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2.2.3 Zaključek 

Če povzamem: v času renesanse so se umetniki upodabljali kot nekakšni heroji. V biblijskih 

in mučeniških vlogah si umetniki v avtoportretih pripišejo večjo pomembnost, kot jo uživajo v 

resničnem življenju. Kasnejši avtoportreti začnejo prikazovati bolj zemeljske osebe, kot da so 

umetniki bolj v stiku s sabo in se kažejo, čeprav ne popolnoma neposredno, bolj kot ljudje, 

kakršni čutijo, da so. Vedno več je upodobitev s popačenimi obrazi, grimase postajajo 

patološke, pojavijo se morbidne teme. V dvajsetem stoletju avtoportrete zajame nevrotičen ton, 

postajajo introvertirani, bolestni, umetniki upodabljajo nasilje nad samim seboj. Avtoportreti so 

vedno osebni, vedno prikazujejo notranjost umetnika prav tako kot zunanjost. V sodobni 

umetnosti se velikokrat zdi, da so umetniki zamenjali zavedanje sebe z oglaševanjem sebe in 

iščejo odrešitev v iskanju popularnosti. (Conrad, 2014)  
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2.3 Sodobna umetnost  

2.3.1 Uvod 

„Raznolikost sodobnih umetniških oblik, tehnik in tem je res osupljiva.“ (Stallabrass, 2007, 

str. 115)  

Nove zvrsti umetnosti so zasenčile konvencionalne. To so instalacije, spletna umetnost, 

uporaba tehnologije in drugih dimenzij, kot sta zvok in čas. Umetniki so svojo javno podobo 

vzeli v svoje roke in se predstavljajo kot zvezdniki, guruji ali podjetniki. Sodobna umetnost 

odkrito raziskuje nešteta področja, od feminizma, politike, družbenih vprašanj do osebnih 

travm. Sodobna umetnost je kljub nekonvencionalnim oblikam še vedno takoj prepoznavna, 

tudi kadar njeno mesto ni v galeriji. (Stallabrass, 2007)  

V zgodovini umetnosti je nastalo nešteto portretov in avtoportretov. V dvajsetem stoletju pa 

je portretna umetnost, glede na število podob, začela zaostajati za starejšimi obdobji. 

Naročnikov portretov je bilo vse manj in z vzponom fotografije se je potreba po portretistih 

manjšala. Tako se je skupaj z upadanjem naročnikov zmanjšalo tudi število umetnikov, ki bi 

bili pripravljeni in sposobni portretiranja. Spremenil se je odnos med umetnikom in 

naročnikom. Umetniki ne delajo več za ljudi, za osebe/naročnike, ustvarjajo za razstave, 

priznanja, žirije, kritike. Naročniki umetnikov ne poznajo več, ne kupujejo od osebe, pač pa 

preko posrednikov, galerij in razstav. Umetnike poznajo preko reprodukcij in kritikov. Lahko 

rečemo, da je umetnik ostal edini pravi ljubitelj umetnosti in s tem je tudi avtoportret ostal 

oblika umetnosti, ki še vedno zajema in razvija stare ikonografske in simbolične obrazce. 

(Menaše, 1962)  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Dobnik Ida; diplomsko delo 

- 29 - 

 

2.3.2 Sodobni umetniki avtoportretisti  

Predstavila bom nekaj sodobnih umetnikov različnih generacij, delujočih v današnjem času. 

Vsi spodaj našteti umetniki se ukvarjajo z avtoportretom in vsak od njih se problematike loteva 

na svoj edinstven način. 

 

Francoska umetnica ORLAN se veliko ukvarja z avtoportretom. Večina njenih del na nek 

način spada v to kategorijo. ORLAN je zanimiva, saj za svojo umetnost uporablja najrazličnejše 

medije in pristope, od videa in fotografije, instalacij in performansa do biotehnologije. Bila je 

prva med umetniki, ki je kot umetniški medij uporabila plastično operacijo. Vsa njena dela se 

ukvarjajo s telesom, predvsem ženskim, in sledmi, ki jih na telesu puščajo religiozne, kulturne 

in politične obremenitve. „Ne zanima me material, ampak ideja. Skušam najti primeren material 

za razkritje bistva ideje.“ („Orlan official website“, b.d.)    

Že več kot 20 let ORLAN dela na seriji digitalnih fotografij „Samo-hibridizacije“, kjer s 

pomočjo računalniških programov vdela svoj obraz v maske, slike, kipe nezahodnjaških kultur. 

Umetnica se je odločila za devetkratni obisk kirurške mize v desetih letih, v seriji performansov, 

kjer je prestala in dokumentirala plastične operacije na svojem obrazu v imenu umetnosti. 

(„Orlan official website“, b.d.) 

„Lepota je zgrajena s strani dominantnih ideologij, ki se sklicujejo na modele, katere razumemo 

kot lepe.“ („Orlan official website“, b.d.)   

 

 

Slika 18. ORLAN, Operacija („Orlan official website“, b.d.)  

Bill Viola je mednarodno priznan kot eden vodilnih umetnikov današnjega časa. Igral je 
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pomembno vlogo v vzpostavitvi videa kot pomembnega dela sodobne umetnosti in s tem 

drastično povečal njegovo uporabnost glede na vsebino, tehnologijo, zgodovinski doseg. Viola 

se že štirideset let ukvarja z video instalacijami, ki so razstavljene v muzejih in galerijah po 

vsem svetu. Viola uporablja video za raziskovanje fenomena čutenja in percepcije kot pot k 

samospoznavanju. Njegova dela se osredotočajo na univerzalne človeške izkušnje - rojstvo, 

smrt, samozavedanje. Navdih črpa iz  zahodne in vzhodne umetnosti, spiritualnih tradicij, kot 

so zen budizem, islamski sufizem in krščanski misticizem. Njegovi videi komunicirajo s široko 

publiko na način, po katerem gledalci izkusijo in začutijo delo direktno ter na svoj edinstveni 

osebni način. (Viola, 2015) 

Avtoportret »Submerged« (Potopljen, 2013) je del serije »Water Portraits« (Vodni portreti). 

Video prikazuje umetnika, potopljenega v vodi. Ima zaprte oči in se zdi popolnoma sproščen in 

miren. Njegovo premikanje je le posledica gibanja vode. Video je zaokrožen z zvokom tekoče 

vode. Delo raziskuje element vode, ki za umetnika predstavlja minevanje časa in metaforo 

ponovnega rojstva. („Flo'n the go“, 2013)  

„Nisem napravil veliko del posebno za internet, vendar je veliko mojega dela na internetu. To 

je mreža, seveda, ima lovke povsod, povezuje vse ljudi na planetu in je delno razlog, zakaj 

mlajša generacija dobesedno potrebuje animiran svet.“ (Barnett, 2012)  

 

 

Slika 19. Bill Viola, Potopljen („Flo'n the go“, 2013) 
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Cindy Sherman je ameriška fotografinja in režiserka, najbolj znana po svojih konceptualnih 

portretih. S svojo umetnostjo spodbuja vprašanja o reprezentaciji in vlogi žensk v družbi. Med 

njenimi deli so nekatere izmed najdražje prodanih fotografij.   

Čeprav Sherman na svojih fotografijah največkrat nastopi sama, njena dela niso avtoportreti. 

Njena podoba nastopa le kot prenašalec sporočil glede različnih tem, ki se dotikajo sodobnega 

sveta. Dela Cindy Sherman so ravno zaradi teh vprašanj tako pomembna.  

V portretih, v katerih sama nastopa, umetnica zavzame različne vloge, kot igralka v filmu. 

Fotografira torej ne sebe kot osebo, pač pa karakter, ki ga predstavlja v svoji preobleki. Da 

lahko neko delo označimo kot portret, mora biti prisoten umetnikov namen upodobitve 

določene osebe. To lahko doseže s poimenovanjem modela in izdelavo podobe, na kateri so 

jasne fizične značilnosti, ki vodijo k prepoznavanju identitete osebe. Te značilnosti Sherman 

uporabi, da z njihovo negacijo, na primer z naslavljanjem fotografij z „Untitled“, razosebi svoje 

portrete in da s tem občinstvu vedeti, da fotografije ne predstavljajo nje. (Sherman, 2004)  

„Sem precej distancirana od njih. O teh karakterjih nikoli nisem razmišljala kot meni laskavih, 

morda zato, ker nikoli nisem mislila, da sem to jaz.“(Hattenstone, 2011) 

 

Vloge, ki jih umetnica zavzema v svojih portretih, se združujejo po serijah, kakor so 

fotografije nastajale. V seriji „Nenaslovljeni filmski kadri“ predstavi klišeje igralk iz B-filmov. 

V seriji „Zgodovinski portreti“ se postavi v vloge iz znanih umetnostnozgodovinskih slik. 

Nedavni projekt pa predstavlja klišeje kalifornijskih žensk. Te fotografije so bolj predstavitve 

karakterjev, ki jih upodabljajo, in manj pripovedne, kot njena starejša dela. (Sherman, 2004)  
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Slika 20. Cindy Sherman, Nenaslovljeni filmski kader 58, 1980, New York  

 

Umetnik Bryan Lewis Saunders se je odločil za umetniško - narkotični eksperiment, pri 

katerem je vsak dan vzel drugačno drogo in pod njenim vplivom izdelal avtoportret. Rezultat 

poizkusa so avtoportreti, ki se med seboj izjemno razlikujejo - od izbire materialov do izraza 

na obrazu, poze telesa, kompozicije, vključitve drugih elementov v slike in podobno. Lewisov 

poizkus je odličen pokazatelj, kako se avtoportret spremeni s spremenjenim pogledom nase in 

razmišljanjem o sebi ter svetu. V tem primeru je nekaj, kar je bilo doseženo z uporabo drog, 

sicer pa je to splošen pojav, ki se pokaže skozi čas, z zorenjem in spreminjanjem posameznika, 

nekaj, kar se kaže kot razlika med umetniki in njihovimi avtoportreti. Lahko trdimo, da iz tega 

razloga dva avtoportreta nikoli ne bosta povsem enaka. (Anthony, 2014)  

 

 

Slika 21. Bryan Lewis Saunders, Narkotični eksperiment, 2001 
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Joshua Harker, vsestranski ameriški umetnik, je izdelal »Avtoportret enaindvajsetega stoletja« 

s pomočjo 3D skeniranja svojega obraza in računalniške tomografije svoje lobanje. S pomočjo 

rentgenskih posnetkov je izdelal model glave, to je sprednji del lobanje z očmi. Model 

možganov in obraza je izdelal s pomočjo ornamentalno natančno oblikovane kovine, značilne 

za njegova dela. V delu ustvarja preplet zelo različnih površin, postavljenih blizu skupaj, tako 

da jih gledamo hkrati. Delo predstavlja kontrast med tehnološkimi možnostmi in človeškostjo, 

neobčutljivostjo in ranljivostjo.  

Projekt »Digitalni 3D portret« je Harkerjevo delo, ki združuje enega najstarejših motivov v 

umetnosti z moderno tehnologijo. Le - ta omogoča umetniku izdelavo personaliziranih 3D 

portretov. To umetnik doseže z nadomeščanjem rentgenskih posnetkov svoje glave z glavami 

drugih ljudi in prilagajanjem oblike mask njihovim obrazom. Na vsak način je sodobni 

portretist. (Harker, b.d.)   

 

 

Slika 22. Joshua Harker, Avtoportret enaindvajsetega stoletja, 2014 
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Uršula Berlot je slovenska vizualna umetnica, profesorica in umetnostna teoretičarka, ki se v 

svojih delih posveča povezovanju umetnosti in znanosti. Ukvarja se z zaznavo in zavestjo ter 

raziskovanjem meja med organskim in anorganskim. „V svetlobnih in kinetičnih instalacijah 

raziskuje oblike mentalnih krajin, simulirane narave ter razmerja med telesom in tehnologijo.“ 

(Berlot, 2014)  

V letu 2012 je Uršula Berlot izdelala dva avtoportreta, »Vanitas« je avtoportret v video 

formatu, ki prikazuje prelivanje podobe umetničinega obraza, lobanje in možganskega tkiva. 

Delo temelji na prepletu zunanjosti in notranjosti človeškega telesa. Odnos zvoka dihanja in 

podobe lobanje predstavlja smrt kot nenehno spremljevalko življenja, ki daje vrednost življenju 

samemu. Vanitas združuje uporabo moderne vizualne in audio tehnologije, tako za končno 

izdelavo videa kot za posnetke notranjosti človeškega telesa, ter se zanaša na internet kot na 

glavni nosilec za umetniško delo. »Camera oralis« je serija fotografij, ki jih je umetnica 

ustvarila v sodelovanju z Urošem Abramom s predelavo tehnike camera obscura. Le - to je 

umetnica ustvarila z usti. „Tehnično gre za uporabo majhnega koščka fotosenzibilnega papirja, 

vstavljenega na dno ustne votline, in zaslonke med ustnicami: drobna projekcija svetlobe izriše 

podobo opazovanega dela telesa na dnu ustne votline, telesna zunanjost pa se projicirana znajde 

v notranjosti.“ (Berlot, 2014)  

Pridobljene podobe niso odvisne le od tehničnega odtisa svetlobe, pač pa nanje vplivajo tudi 

drugi odtisi telesa, ki so se zgodili v procesu, kot so odtisi prstov, sline, zob. Rezultat je 

avtoportret, ki ne le prikazuje telesnost, temveč je z njo tudi prežet. (Berlot, 2014)  

 

  

Slika 23. Uršula Berlot, Vanitas, 2012 
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Laura Williams je 19 letna britanska umetnica fotografinja. O svojem delu pravi, da rada 

ustvarja podobe, ki spominjajo na iluzijo, podobe, ki gledalca pritegnejo in zavedejo. Navdih 

pridobiva iz svojega okolja, fotografij in svojih sanj. Verjame v veliko moč podzavesti in 

simbole iz svojih sanj rada uporabi v svoji fotografiji. Prepoznavnost je Lauri prinesla serija 

avtoportretov z ogledalom. Na fotografijah umetnica drži ogledalo na način, s katerim ustvari 

iluzijo, da nekaterih delov njenega telesa ni oziroma so nevidni. (Pendse, 2014)  

 

 

Slika 24. Laura Williams, Avtoportret Iluzija, 2014 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Dobnik Ida; diplomsko delo 

- 36 - 

 

2.3.3 O sodobni umetnosti, njenih področjih delovanja in vplivu trga 

Umetnost se v sodobnem času na vso moč trudi ohraniti svojo avtonomijo in zato stremi k 

profesionalizmu. Odklanja zlitje s širšo kulturo, zato od svojih gledalcev zahteva poznavanje 

zgodovine in sodobnosti obenem, umetnostnega žargona ter veliko splošne razgledanosti. S tem 

bojem za neodvisnost svet umetnosti postane svet elitizma. Največji strah tega sveta je strah 

pred poistovetenjem s potrošniškimi dobrinami. Ker so umetniška dela materialni predmeti, 

nikoli ne bodo povsem brez uporabne vrednosti. Marcel Duchamp (1887 - 1968) je prikazal 

uporabnost umetnosti, ko je likalno desko zamenjal z Rembrandtovo sliko. Predmet, ki se ga 

lahko uporabi in je naprodaj, bo tako vedno del potrošniške kulture. Seveda pa elitistični svet 

umetnosti ne dovoljuje takega mišljenja in se ga strogo brani. Umetnost ohranja svoje mesto 

nad običajnimi potrošniškimi predmeti s svojim pomenom in nedostopnostjo. (Stallabrass, 

2007)   

Obe ti lastnosti pa sta pogosto umetno vzpostavljeni. Za poznavanje situacij v tem svetu 

umetnosti mora posameznik vložiti veliko časa, znanja in truda. „Lastništvo takšnega dela 

določa status zbiratelja, plačana cena pa določa status dela.“ (Stallabrass, 2007, str. 84)  

Svet umetnosti konstantno preverja zbirateljsko žilico kupcev. Trg je visoko nadzorovan in 

manipulativen. Določanje cen umetniških del je sistematično, nenadne in nepričakovane 

prodaje pa lahko celo škodijo umetnikovemu ugledu. Umetniki večinoma ustvarjajo majhne in 

drage serije del, lastništvo teh del pa zagotavlja določen prestiž. V primerjavi z drugimi 

oblikami visoke kulture, kot so gledališče, glasba, literatura, poezija itd., »samo likovna 

umetnost poudarja redke in unikatne predmete, ki jih lahko posedujejo samo najbogatejša 

podjetja ali posamezniki.« (Stallabrass, 2007, str. 84).  

Ko se je umetnost začela razvijati iz obrtniških metod, je bilo določanje cen jasno. Večje je 

bilo povpraševanje, višje so bile cene. V današnjem času nekateri umetniki še vedno ustvarjajo 

vrednost del z velikim vložkom ročnega dela, spretnosti in tehnike; ustvarjajo dela, ki jih brez 

teh znanj ni mogoče reproducirati. Večina umetnikov pa se začenja posluževati medijev, ki 

omogočajo hitro ter poceni razmnoževanje del, zaradi česar je postalo omejevanje produkcije 

zelo umetno. Umetniška dela, ki obstajajo hkrati na neštetih mestih in strežnikih in ki jih je 

mogoče popolno reproducirati in ki jih lahko uporablja na tisoče ljudi, niso koristna za trg. Kako 

je mogoče taka dela kupovati in prodajati? Digitalna umetnost in raba novih tehnoloških 

sredstev povzroča vrzel med produkcijo ter pokroviteljstvom in elitizmom umetnostnega sveta. 

„...dematerializacija umetniškega dela - še zlasti breztežna distribucija prek digitalnih mrež - 

ogroža zaščiteni sistem umetnosti.“ (Stallabrass, 2007, str. 143) To je naredilo umetnostni trg 
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zelo nenavaden in ločen od običajnih marketinških pojavov. Povpraševanja po umetnosti ni 

zaradi uporabnosti, pač pa nanj vpliva moda ali želja po statusu, prepoznavnosti ali prestižu. 

(Stallabrass, 2007)  

Informacije so na umetniških trgih večinoma skrivne, ponudba je nadzorovana in določanje 

cen odvisno od mode in okoliščin. Številna umetniška dela so unikatna, zato jih je nemogoče 

primerjati z drugimi predmeti. Primerjave se torej zgodijo z deli, ki se zdijo podobna, zaradi 

istega avtorja, velikosti, vloženega dela ali materiala. Ker ni zanesljivih tržnih informacij, je 

poslovanje z umetniškimi deli nezanesljivo in negotovo. (Stallabrass, 2007)  

 

Elitizem v svetu zahodnjaške umetnosti se kaže v zapletenosti trgovanja z umetniškimi deli in 

v dostopnosti sveta samega. Vstop v ta svet ni enostaven, kriteriji so zelo zahtevni in togost 

sistema preprečuje velike navale ljudi. Popularno prepričanje glede umetnosti danes je, da „...Za 

dojemanje umetnosti niso potrebne posebne veščine ali izobrazba in da je vstop v svet umetnosti 

stvar odločitve (če hočeš, si noter).“ (Stallabrass, 2007, str. 128) To je lahko res v utopičnem 

svetu ali pa le trditev nekoga, ki se ne zaveda družbenih razlik, denarja in moči.  

Čeprav umetnost kot stroka ni zaščitena pred zunanjim svetom, kot na primer pravo ali 

zdravstvo, ni lahko dostopna ljudem brez izobrazbe. Ta pa ni dostopna ljudem z nižjim 

socialnim statusom. Ljubezen do umetnosti sama je zelo preprosta in odvisna le od 

posameznikovega zanimanja. Globlje razumevanje pa zahteva specialistično znanje gledalcev, 

kot so npr. kompleksne umetnostnozgodovinske reference, večslojna povezovanja in 

primerjave, razlage konceptov in podobno. Umetnost je sistem, v katerem je udeležba poljubna 

in tudi zelo nizka, za razliko od drugih družbenih sistemov. (Stallabrass, 2007)  

Ti pojavi dajejo umetnosti nadnaravni prizvok. Umetniki so obravnavani kot geniji, njihovo 

delo kot nekaj nedosegljivega navadnim ljudem. Dela, ki jih je težje razumeti, pa množice često 

zavračajo, ker se od njih čutijo odtujene.  

„...Umetnost postane težavna, ko ljudje začnejo verjeti, da v sebi skriva več pomena kot druge 

zapletene strukture na svetu.“ (Stallabrass, 2007, str. 97)  
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Dave McKean, ki dela za Marvel, je primer sodobnega umetnika, čigar kariera je tesno 

povezana s komercialnim trgom, ne le s svetom visoke umetnosti. Navajam ga kot model 

uspešnega delovanja v segmentu sodobnega umetniškega trga.  

Obiskoval je umetniško šolo, ker je želel postati ilustrator, privlačile so ga naslovnice albumov 

in druge grafike v glasbeni industriji. Sredi šolanja si je premislil in se odločil, da ilustriranje 

po tujih idejah in željah ter pripovedovanje zgodb drugih ljudi ni zanj. Izbral si je grafično 

oblikovanje. Proti koncu šolanja je skupaj s spremembami v svojem delu spet pristal pri 

ilustracijah, razširil si je obzorja o tej zvrsti umetnosti, novih načinih ustvarjanja in inspiracij. 

Posvetil se je svojemu načinu izražanja in izdelavi dobrega portfelja. (Salisbury, 2000)  

Sam pravi: „Na koncu je diplomo, kos papirja, zelo lepo imeti, vendar ti ne pomaga dobiti 

dela. V portfelju je tisto, kar šteje.“ (Dave McKean, Salisbury, 2000, str. 26)  

Glede umetnosti meni, da ima vsak svoje stališče in definicijo tega pojma. Zanj je umetnost 

lahko karkoli, kar ga gane in mu pride do živega. Večina ljudi misli, da je umetnost nekaj, kar 

se nahaja v galerijah in muzejih, vendar je to družbena definicija, ne osebna. Zase pravi, da vidi 

stripe kot enakovredno obliko tisti umetnosti, ki je razstavljena v galerijah. (Salisbury, 2000)   

„Mnenja sem, da če se osredotočimo na bistvo, je moje delo enako kot delo kateregakoli 

drugega umetnika. V svetu visoke umetnosti obstajajo dobre in slabe risbe, dobre in slabe slike 

in isto velja za stripe. Obstajajo ljudje, ki rišejo z veliko tehniškega znanja, in tisti, ki ne.“  (Dave 

McKean, Salisbury, 2000, str. 26)  

 

V umetnosti vlada prepričanje, da je „peščica uspešnih posameznikov izbrana iz velike 

množice“ (Stallabrass, 2007, str. 92), da je srečnih le nekaj posameznikov. Bolje rečeno - tistih 

nekaj, katerih talent presega meje normalnega. V resnici je za uspeh umetnika pomembno 

veliko več kot le talent. Predvsem trdo delo, piljenje sposobnosti in obvladovanje socialnih vezi, 

da se lahko prebije v ospredje zaprtega sistema. (Stallabrass, 2007)  
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2.3.4 Umetnost v povezavi s sodobnim poslovanjem  

Umetnost in poslovanje sta že dolgo prepletena. Danes so se z napredkom tehnologije in 

njenimi mnogimi novimi orodji ter svetovnim spletom odprli širni novi trgi tudi umetnikom, ki 

prej ne bi mogli pridobiti potrebne prepoznavnosti in izpostavljenosti. S tem je postal odnos 

med umetnostjo in podjetji bolj dinamičen kot kadarkoli prej. Risarji in slikarji danes iščejo 

nove načine povezovanja svojih sposobnosti s poslovnim svetom, modni oblikovalci dosežejo 

nove priložnosti in skupine strank skozi socialna omrežja. Svet smo zgradili tako, da je vizualna 

podoba izjemno pomembna. Predstavlja prvi vtis in glavne marketinške poteze, zagotavlja 

prepoznavnost in širjenje. (Strauss, 2013)  

Podjetja, katerih skrb je lastna javna komercialna podoba, ne morejo prepustiti sodelovanja z 

umetnostjo le svojim tekmecem. Privlačnost avtonomije umetnosti tako vsi uporabljajo v 

komercialne namene, s tem pa to avtonomijo spodkopavajo in ustvarjajo paradoks.  

„Zaradi vojn blagovnih znamk devetdesetih let je umetnost postala pomembnejši element 

upravljanja s komercialnimi podobami.“ (Stallabrass, 2007, str. 114)  

 

„Biti dober poslovnež je najosupljivejša oblika umetnosti“ pravi Warhol. (Stallabrass, 2007, str. 

73)  
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Takashi Murakami je mednarodno dejaven sodobni umetnik z Japonske. Deluje v 

tradicionalnih medijih kot slikar in kipar ter prav tako v sodobnejših, komercialnih smereh, kot 

sta animacija in moda. Znan je po tem, da s svojimi izdelki in delom aktivno briše meje med 

visoko in komercialno umetnostjo. Je ustanovitelj gibanja »Superflat«, ki združuje estetiko 

japonske umetniške tradicije in naravo japonske povojne kulture in družbe. Murakami je tudi 

ustanovitelj in predsednik podjetja »Kaikai Kiki«, ki se ukvarja z umetniško produkcijo in 

upravljanjem. Podjetje se je iz promocijske družbe razvilo v sodelovalno platformo za enako 

misleče umetnike. Podjetje je mnogim mladim umetnikom pomagalo pri produkciji, 

distribuciji, prodaji in prepoznavnosti njihovih del. („Takashi Murakami“, b.d.)  

Murakami je v 2002, na povabilo Marca Jacobsa, začel svoje dolgo sodelovanje z modno hišo 

Louis Vuitton. Podobe, ki jih je izdelal za modno znamko, so uporabili pri izdelavi serije ročnih 

torbic, ki so se izkazale za velikanski uspeh. Prav tako so v sodelovanju sproducirali animirano 

reklamo, ki je še povečala popularnost torb. Sodelovanje z Louisom Vuittonom je umetniku 

prineslo veliko slavo in prepoznanje umetnika, ki briše meje med visoko in komercialno 

umetnostjo.  

V 2007 je umetnik izdelal naslovno stran za album »Graduation album« svetovno priznanega 

glasbenika Kanye Westa in režiral ter animiral videospot za eno od pesmi s tega albuma, za 

»Good Morning«. Njegovo sodelovanje z glasbeniki se nadaljuje s Pharrellom Williamsom, s 

katerim sta sodelovala v kiparskem projektu, prav tako kot pri izdelavi videospota za pesem 

»Last Night, Good Night (Re:Dialed)«.  

V 2008 je Time magazine uvrstil Murakamija na listo 100 najbolj vplivnih ljudi kot edinega 

vizualnega umetnika. („Takashi Murakami“, b.d.)  

 

„O tem ne razmišljam kot o sedenju na dveh stolih hkrati, pač pa kot o spreminjanju meje. 

Kar govorim že leta, je, da je na Japonskem ta meja manj definirana. Zaradi kulture in povojne 

ekonomije Japonci sprejemajo, da se umetnost in komerciala mešata in so v resnici presenečeni 

nad togo in domišljavo hiearhijo v zahodni visoki umetnosti. Na zahodu je gotovo nevarno to 

mešanje, ker ljudje mečejo vse vrste kamenja, ampak nič hudega – imam debelo kožo in mi ne 

pride do živega.“ (Perez, 2007)  
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Slika 25. Takashi Murakami, In potem 3000, 2013  

 

Iz sveta umetnosti je zrasla komercialna veja, ki je vsako leto debelejša in pomembnejša. 

Odpira se trg, kjer so lahko umetniki bolj samostojni, odvisni od svoje lastne promocije in 

udejstvovanja, niso več nujno obsojeni na revščino, saj lahko naredijo svoje delo bolj dostopno. 

Zaradi ločenosti od elitističnega sveta galerij, muzejev in strogo tradicionalnih medijev svet 

visoke umetnosti te umetnike rad zavrača, češ da so le obrtniki in je njihovo delo manj vredna 

umetnost. (Stallabrass, 2007) 

 

Tudi Alex Ross (Marvel) govori o pojmovanju umetnosti.  

„Hotel sem delati v komercialnem okolju, kajti to je zame prava umetnost, komunikacija z 

množico.“ (Alex Ross, Salisbury, 2000, str. 26)  

Pravi, da je bistvo komercialne umetnosti uporaba orodij, ki jih lahko prepozna velika večina 

gledalcev. Umetnost, ki je sama po sebi namenjena vsem ljudem, bi morala biti tudi vsem 

dostopna. S tem argumentom zagovarja stripe, ki so poceni in lahko dostopen medij; hkrati 

kritizira tisto umetnost, ki je dostopna samo določeni skupini ljudi, eliti na istem intelektualnem 

nivoju. Pravi, da je pravi bonus dela s stripi to, kako narediti svojo umetnost dostopno 

ogromnemu krogu ljudi. (Salisbury, 2000)  

„..Muzeji so bili vedno sredstvo za izražanje z bogastvom povezane prestižnosti.“ (Stallabrass, 

2007, str. 109)  
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2.4 Posebnost našega časa 

2.4.1 Definicija selfija  

Besede selfi še ne moremo najti v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, zato navajam 

definicijo iz Oxford Dictionaries: 

„Fotografija samega sebe, navadno posneta s pametnim telefonom ali spletno kamero in potem 

objavljena na katerem izmed družabnih spletnih omrežij.“ (Selfie, b.d.)  

“...interpretacija, da slike sebe objavljajo le samovšečni, vase zagledani posamezniki, ne drži 

več. Selfiji so postali nov način komunikacije. Z izborom za besedo leta po izboru Oxford 

Dictionaries pa sta se jim sprejemljivost in prepoznavnost le še povečali.” (Zajc, 2013)  

Selfiji so priljubljeni med mladimi in starejšimi, prav tako med zvezdniki. Lahko bi rekli, da 

so obnoreli svet. Razlog za masovno priljubljenost selfijev verjetno tiči v dostopnosti. So nekaj, 

kar lahko izdela vsak posameznik z mobilnim telefonom sam. Ni potrebna draga fotografska 

oprema, studijo, načrtovanje ali pomočniki. To so fotografije, ki lahko nastanejo kjerkoli in 

kadarkoli. V trenutku jih je možno objaviti na spletu, kjer jih delimo s prijatelji ali svetom. 

Poleg dostopnosti in enostavnosti izdelave imajo selfiji še eno lastnost, ki jim omogoča tako 

veliko priljubljenost. Predstavljajo namreč običajne ljudi. So fotografije, ki govorijo o 

navadnem človeku, ne le o modelih, tako kot profesionalne fotografije v revijah. In več, 

predstavljajo navadnega človeka tako, kot se le - ta želi predstaviti sam. Ljudem omogoča 

popoln nadzor nad svojim videzom in svojo predstavo svetu. S tem pojavom je fotografija 

pridobila novo razsežnost avtoportreta - javno dostopnost, popularnost, enostavnost, 

ekspresivnost. Vsak se lahko prikaže svetu, kot se želi. Nadzoruje lahko svojo podobo, pa naj 

bo to obleka, obrazna mimika ali količina fotografij. Selfiji nudijo dodatno razsežnost socialnim 

omrežjem oziroma profilom. (Walker, 2013)  
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2.4.2 O zgodovinskem razvoju fotografskega portreta  

Moderni selfiji pa so daleč od prvih fotografskih avtoportretov. Ti so bili zelo pogosti v 

zgodnjih letih nastajanja in razvijanja fotografije, ko je bilo za fotografa veliko bolj praktično, 

če je deloval tudi kot sam svoj model. Prva ameriška fotografija in hkrati prvi fotografski 

avtoportret je bil narejen leta 1839. Izdelal ga je Robert Cornelius (1809 - 1893), fotograf in 

kemik iz Filadelfije. Kamero je postavil v sobo, odstranil pokrov objektiva in se postavil v 

kader, kjer je sedel eno minuto, preden je spet pokril lečo. Današnja tehnologija omogoča veliko 

manj truda za nastanek selfijev, kar seveda omogoča množično uporabo in popularnost. („The 

public domain review“, b.d.)  

 

 

Slika 26. Robert Cornelius, Avtoportret, 1839, Washington 

 

Ena od najpopularnejših oblik zgodnje fotografije je bil portret. Zgodnji portreti, še posebej 

dagerotipije, so bili občudovani zaradi svoje sposobnosti zajemanja fizičnih obraznih lastnosti 

in družinske podobnosti. Portreti so bili najbolj pogosto izdelane fotografije v prvih desetletjih 

obstoja fotografije; predstavljajo 95% ohranjenih dagerotipij. Med zgodnjimi avtoportreti v 

večini opazimo dve kategoriji fotografij. Prva ima dolgoletno tradicijo v slikarskih portretih in 

avtoportretih, kjer umetnik pozira skupaj s fotografskim aparatom in svojimi fotografijami ter 

se tako prezentira kot profesionalec svoje stroke. Te vrste avtoportreti so fotografom pomagali 

pri njihovi promociji, saj so pokazali fotografovo sposobnost zajetja podobnosti, njegovo 

tehnično znanje in občutek za kompozicijo ter postavitev figure v kadru. Druga kategorija 

avtoportretov zajema fotografije, s katerimi so se želeli fotografi približati finim umetnostim, 

kot je slikarstvo, ideja, ki je bila novost v času zgodnje fotografije. Videz modela na fotografiji 

so želeli približati kiparskim torzom in zasanjanim obrazom na umetniških portretih. 
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Avtoportret je ostal zanimiva in pogosta tematika kljub napredku tehnologije in razvoju drugih 

fotografskih tehnik in materialov. Prvi fotografi so bili profesionalci z lastnimi studiji ali pa 

bogatejši posamezniki, ki so se fotografije lotili kot modernega konjička. Šele kasneje je 

fotografija postala bolj dostopna za množice, kar je omogočil tehnološki napredek in razvoj 

opreme, ki ni bila več tako draga in je ljudem omogočala preprosto uporabo. Filme so takrat 

razvijali v tovarni in jih ljudem vrnili skupaj s fotografskim aparatom. (Rawlings, 2013)  

Ko je na trg prišel nov polaroidni samodejni fotoaparat, so bile fotografije v sepia tonu in 

kasneje črno - bele. Barvne filme so izumili šele trinajst let kasneje. (Some things about art and 

cities, b.d) 

Naslednji veliki preskok v zgodovini fotografije in fotografskega avtoportreta je bil pojav 

digitalne fotografije. Ta je s seboj prinesla še večji porast amaterskih fotografov in naredila 

fotografiranje še lažje in hitrejše. Z eliminacijo potrebe po razvijanju filma in materialnega 

shranjevanja fotografij je digitalna fotografija s svojo praktičnostjo in dostopnostjo kmalu 

izrinila starejše fotografske tehnike. Preprosta uporaba digitalne fotografije in možnost 

predstavitve teh fotografij širokemu občinstvu preko družbenih omrežji je sprožila svetovni 

fenomen selfijev. Zdijo se kot naravno nadaljevanje zgodbe o razvoju avtoportreta v fotografiji, 

a vendar pogosto naletijo na kritike, saj naj bi se prav zaradi enostavnosti in hitrosti prenosa 

podatkov, oziroma deljenja fotografij z drugimi, odtujili od fotografije, ki je zahtevala svoj čas, 

znanje in stroške za razvijanje ter delitev z drugimi ljudmi. Mnogi vidijo selfije kot površinski 

fenomen, nekaj, kar izraža in oglašuje vedno naraščajoči narcisizem sodobne kulture. 

Zagovorniki pa govorijo o selfijih kot o novem načinu predstavljanja sebe in vzpostavljanja 

komunikacije skozi podobe. Raje kot o trendu v digitalni kulturi govorijo o selfijih kot o 

vizualnih dnevnikih in majhnih dokazilih samih sebe v neskončnem svetu. (Rawlings, 2013)  

 

Avtoportreti se raztezajo skozi stoletja. In vendar jih še vedno povezuje rdeča nit. Vsi so 

povezani s svojo primarno nalogo in svojim pomenom - dajejo nam sposobnost, da sami 

dokumentiramo svoje življenje in sebe.  

“... Avtoportretistika, v katerikoli obilki, je ključni del sodobne ustvarjalnosti.”(Gibson, 1993, 

str. 81)  
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2.4.3 Povezava profil- avtoportret  

V sodobnem času, ko je uporaba socialnih omrežij neverjetno narasla, so postali internetni 

profili in profili na socialnih omrežjih pomemben del posameznikove identitete. Pomembni so 

tako za zasebno kot za poslovno in družbeno življenje. Dandanes, ko se velik del komunikacije 

odvija prek interneta, socialnih omrežij in druge tehnologije, je osebni spletni profil pomemben 

dejavnik pri spoznavanju ljudi, naj bodo novi znanci, kolegi ali poslovni partnerji. Pogosto 

srečanja v živo zamenjajo spletni kontakti, pri čemer našo fizično podobo in prisotnost zamenja 

virtualna. Tu nastopijo spletni profili. Le - ti so v marsičem podobni avtoportretom. 

Predstavljajo identiteto svojega stvaritelja tako, kot to avtor sam želi. Zunanji opazovalec pa si 

jih ogleda, interpretira in skozi njih spozna človeka za portretom oziroma profilom. Seveda 

spletni profili sami po sebi niso umetniški izdelki, vendar so po nekaterih lastnostih podobni 

umetniškim avtoportretom. Spletni profil je neke vrste avtoportret sodobnega časa, prilagojen 

in namenjen vsakdanjemu človeku, ne zahteva znanja oziroma učenosti, nudi pa nadzorovano 

predstavitev. (Hogan in Wellman, 2014)  

„Profilna slika je način, da ljudje predstavijo določeno stran sebe. Prav tako dovoli človeku 

nadzor nad svojo lastno podobo“ (Erickson, 2013)  

 

Slikovno gradivo osebni profil še bolj približa avtoportretu. Vizualni del ponavadi zapolnijo 

fotografije ali selfiji ter druge podobe, ki ljudem kaj pomenijo ali pa jim le estetsko ustrezajo. 

Vnos podob, ki ne prikazujejo obraza posameznika, lahko spominja na simbolizem in druge 

pomenljive ikonografske elemente v umetnosti. Tudi nekateri umetniki so svoje avtoportrete 

dopolnili z drugimi podobami, ne le s svojim obrazom. Na primer Marc Chagall (1887 - 1985), 

ki se je v svojem ustvarjanju naslikal v idealizirani podobi, kot umetnik pri delu, pa tudi kot 

petelin in mešanica človeka in živali. („Spaightwood Galleries, Inc“, 2011)  
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Slika 27. Marc Chagall, Dvojni avtoportret I, 1974, galerija Spaightwood, Upton 

 

Spletne profile poleg slik dopolnjujejo tudi besedila, kar jih naredi bolj praktične, uporabne 

in manj dvoumne. To jih nekoliko ločuje od umetniških avtoportretov, vendar je pomemben del 

njihovega namena.  

Spletni profil je dodatna komponenta modernega življenjepisa. Pomembna je pozitivna 

podoba in dostopnost. V današnjem času ni nenavadno, da delodajalci iščejo po spletu, ko 

zaposlujejo nove kadre. Videz in vsebina javnega osebnega profila sta pomembna za dobro ime 

posameznika in posredno tudi za dobro ime delodajalca oziroma podjetja. (Patterson, 2014)  

Če je lahko podoba spletnih profilov na splošno tako pomembna, je še pomembnejša za 

sodobne umetnike. Ljudje, katerih poklic temelji na vizualnem, so primorani pokazati svojo 

najboljšo podobo vsem, ki jih morda želijo poiskati na spletu. Mladim umetnikom in tistim, ki 

uporabljajo splet kot orodje za svojo kariero in stik z naročniki, spletni profil pogosto 

predstavlja prvi stik s strankami in morebitnimi delodajalci. Za nekoga, ki služi kruh s svojim 

smislom za estetiko, je bistveno, da se vizualno predstavi v najboljši možni različici in s tem 

pokaže svojo kredibilnost kot umetnik. 

Socialna omrežja so se hitro povzpela od zabavnega preganjalca prostega časa do ključnega 

orodja za navezovanje stikov in iskanje zaposlitve.  

 

Oba sodobna avtoportreta združita moči, ko selfiji predstavljajo sestavni del spletnih profilov. 

Neredko zapolnijo mesto profilne slike in ljudje z njimi predstavijo svoj obraz. Selfiji danes 

predstavljajo sestavni del vsebin spletnih prostorov, ljudje radi objavljajo te hitre avtoportrete, 

nekateri tudi vsak dan in tako rekoč brez razloga. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Dobnik Ida; diplomsko delo 

- 47 - 

 

2.4.4 Razsežnosti selfijev  

Jenna Wortham (2013) piše o selfijih v članku za The New York Times. Razglablja o 

problematiki selfijev kot o orodju, ki krepi domišljavost, narcisizem, obsedenost z lepoto in 

telesom v sodobnem svetu, vendar razširi pomen selfija preko kritično zastavljenih meja. V 

svetu, kjer je spletna komunikacija v nenehnem porastu, vidi selfije kot razširitev te 

komunikacije, ki jo naredi bolj osebno in človeško, kot jo lahko le pisano besedilo. Selfije opiše 

kot naslov besedila in kot podobo trenutka v zgodbi, ne kot fotografijo z lepim obrazom. 

Pohvali njihovo zmožnost prenašanja čustev in ideje o dogajanju, od nas k našemu spletnemu 

sogovorniku. Ljudje, ki se na spletu posvečajo najrazličnejšim stvarem, pogosto v interakciji z 

drugimi ljudmi, ki jih najpogosteje osebno ne poznajo, se zelo pozitivno odzovejo na osebno 

noto, ki jo v virtualni svet prinese fotografija, kot je selfie.  

„Opazovala sem, kako so moji vrstniki počasi začeli obračati svoje kamere navznoter proti sebi. 

Moj internetni program je zato postal bolj zanimiv in zabaven. In veliko raje vidim obraze 

svojih prijateljev, ko pripravljajo obrok kot pa približano sliko končanega obroka.“ (Wortham, 

2013)  

 

Tudi ljudje, ki niso umetniki ali se ne ukvarjajo z umetnostjo, imajo zdaj možnost na preprost 

način  ustvariti ekspresiven in popolnoma oseben avtoportret. Poleg popolnega nadzora nad 

svojo podobo selfiji nudijo prostor za domišljijo, ki je sicer mnogi ne morejo ali pa jo le težko 

uporabijo in razvijejo v vsakdanjem življenju. Ustvarjalnost je seveda v tem prostoru 

popolnoma neobvezna, vendar se kaže v vseh fotografijah. Včasih je izražena v modnem slogu, 

spet drugič z uporabo ličil ali pa v prostoru, kjer se oseba nahaja, ter v pripomočkih in stvareh 

okoli te osebe.  

Pojav selfijev ustvarja prostor, kjer lahko vsi ljudje razvijajo svojo ustvarjalno plat. Delanje 

selfijev se je v kratkem času razvilo v čisto svoj umetniški svet. Ljudje v nastanek selfijev 

vložijo vedno več truda, gledajo na kompozicijo, barve, detajle. Vkomponirajo elemente iz 

okolja, da bi bile fotografije čimbolj estetsko dovršene. Sprva le hiter posnetek enega ali več 

obrazov se je razvil v vsakodnevne izpovedi nesojenih umetnikov in spodbudil ustvarjalno 

žilico marsikaterega posameznika.  
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Odličen primer tovrstne ustvarjalnosti je tako imenovana »Selfi olimpijada« oziroma ''Selfie 

olympics'', kjer so mladi tekmovali z objavami nenavadnih selfijev. Videti je bilo možno vse od 

oponašanja dogodkov in oseb, uporabe pripomočkov in pomočnikov, digitalnih efektov in 

fizičnih trikov do neverjetnih pozicij teles. Kreativnost povprečnih ljudi je res prišla do izraza 

v prepletu humorja, estetike in inovativnih idej.  

 

  

   

Slika 28. Selfie 1 (Nanda, 2013) Slika 29. Selfie 2 (Nanda, 2013)  

Slika 30. Selfie 3 (Nanda, 2013) Slika 31. Selfie 4 (Nanda, 2013) 
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Akihiko Hoshide, japonski astronavt, je posnel svoj avtoportret na internacionalni vesoljski 

postaji. Fotografija, znana kot „Selfi iz vesolja“, zajema sonce, Zemljo, dele robotne roke, 

astronavta v skafandru, črnino vesolja in nenavadno kamero, ki je fotografijo posnela. 

Fotografija je seveda zanimiva zaradi okoliščin nastanka, vendar jo dela genialno tudi 

kompozicija in uporaba kamere ter okolja. Glavni subjekt je astronavt, s soncem in črnino 

vesolja v ozadju. V centru vizirja njegove čelade odseva celotna okrogla podoba Zemlje, proti 

kateri je obrnjen astronavt, in kamera, ki jo drži v rokah. (Colman, 2012)  

 

 

Slika 32. Akihiko Hoshide, Selfie iz vesolja, 2012 (Colman, 2012) 
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3 Pedagoški del  

V današnjem času je uporabna vrednost umetnosti vse bolj pomembna. Svet je prepleten z 

vizualnimi informacijami. Podobe podjetij in prepoznavnost znakov nudijo hitre informacije, 

ki so pomembne za tempo sodobnega življenja. Umetniki skrbijo za vizualno estetiko 

sodobnega sveta in umetnost ni več pomembna, če ne služi namenu. Za avtoportret ni več dovolj 

le estetska vrednost in zanimiv vpogled v avtorjevo identiteto. Pomembnost je v prikazu 

umetnikove estetike, v prepoznavnosti, v izvirnosti uporabe avtoportreta. Spletni profili imajo 

veliko moč prvega vtisa. Ko kombinirajo osebni profil z umetniškim avtoportretom, lahko 

sodobni umetniki vključijo poleg običajne informacije o sebi tudi informacije o svojem 

umetniškem ustvarjanju in znanju. Prav tako lahko v profil vnesejo nekaj mistike in 

zanimivosti, ki jih že na prvi pogled loči od kolegov.  

 

V pedagoškem delu diplomske naloge se bom posvetila povezavi avtoportreta in osebnega 

spletnega profila na socialnem omrežju Facebook. Najbolj razširjena socialna platforma 

današnjega časa predstavlja najlažji način navezovanja stikov z novimi ljudmi in oglaševanja 

svojega dela. Oglaševanje in navezovanje stikov pa sta najpomembnejša dela kariere mladih 

umetnikov, seveda skupaj z odličnimi ustvarjalnimi sposobnostmi in znanjem. Osebni profil na 

Facebooku tako združuje temeljne informacije o umetniku in osnovni, prvi pogled v njegovo 

umetniško ustvarjanje. Kako se posamezniki odločijo za uporabo profilnih elementov, pa naredi 

rezultate zanimive in enkratne. Videli bomo osebne pristope umetnikov, kako se njihovo 

umetniško mišljenje odraža v oblikovanju profilov in odločitvah, ki so jih pri tem sprejeli.  

 

Zanimali nas bodo trije elementi profila: profilna slika, naslovna slika in besedilo.  

Profilna slika je glavna podoba, ki predstavlja umetnika. Namenjena je posameznikovi 

fotografiji, je že sama po sebi avtoportret, vendar je nadgrajena še z ostalima dvema 

elementoma profila.  

Drugi slikovni element profila je večja, naslovna slika. Ta deluje kot dodatna slikovna 

informacija, je neposredna razširitev profilne slike. Zanimivo bo videti, na kakšen način se bodo 

pri različnih umetnikih dopolnjevale profilne in naslovne slike, kakšne vrste podobe se bodo na 

njih pojavljale in kakšna orodja bodo umetniki uporabili za njihov nastanek.  

Tretji element je tisto, kar dokončno poveže umetniški avtoportret s tipičnim spletnim 

profilom. To so tekstovni podatki, ki jih umetniki dodajo k profilni in naslovni sliki. Služijo za 
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lažjo prepoznavnost umetnika, prav tako pa dajejo možnost nadaljnjega umetniškega izraza; 

besedilne informacije niso nujno omejene le na ime in kontakt.  

 

Vzajemno dopolnjevanje avtoportreta in spletnega profila je zanimivo tako z umetniškega kot 

s praktičnega vidika. V sodobnem svetu umetnosti je pomembna hitra razpoznavnost umetnikov 

in preprosto navezovanje stikov, prav tako pa tudi vidna ustvarjalnost in zanimivost. Na kakšne 

vse načine lahko sodobni umetniki dosežejo inovativnost svoje spletne podobe, je zanimiv in 

navdihujoč poizkus.  

V običajnih Facebook profilih so trije elementi, katerih smo se lotili v delavnici, zelo podobno 

zapolnjeni. Profilna slika je največkrat selfi ali pa drugačna fotografija uporabnika, včasih s 

prijatelji, hišnimi ljubljenčki ali pa fotografija z izleta z več vidne okolice. Naslovne slike so 

večinoma slike, najdene na internetu, izbrane iz estetskih razlogov ali interesov. Druga možnost 

so fotografije, ki so jih uporabniki sami posneli, na njih pa lahko vidimo uporabnike same, v 

družbi prijateljev, živali ali znova fotografije, posnete na izletih. Redkeje se zgodi, da je mesto 

za naslovno sliko prazno. Mesto za besedilo skoraj brez izjeme govori o osnovnih podatkih o 

uporabniku, kot so služba, šola, starost in morda družinski člani. Običajni profil služi predstavi 

običajnega uporabnika. Predstavlja uporabnike, njihove obraze in nekatere osnovne podatke, 

včasih lahko vidimo tudi katerega od njihovih bližnjih ali pa utrinke z izletov in dogodkov iz 

njihovega življenja.  

Pri izdelavi Facebook avtoportreta pa smo te vrste profil povzdignili na bolj umetniško raven 

in predstavitev uporabnika spremenili v predstavitev umetnika. Za opisane tri prostore smo 

uporabili avtorske izdelke in elemente, ki pripovedujejo zgodbo o uporabnikih kot umetnikih. 
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3.1 Opis delavnice  

Delavnica je potekala v mesecu februarju, leta 2015. V delavnici je sodelovala skupina mladih 

umetnic, starih od 24 do 27 let. Skupina je obsegala 7 članic. Osebe so iz Slovenije, delujejo pa 

tudi mednarodno.  

Umetnice so dobile likovno nalogo izdelati profilno sliko, naslovno sliko in urediti tekstovni 

del spletnega profila, tako da rezultat predstavlja njihov nov spletni avtoportret na platformi 

Facebook. Pri izdelavi slikovnega gradiva so bile dovoljene vse likovne tehnike in materiali, 

pomembno je bilo izbrati tiste, ki najbolje predstavljajo posameznice kot umetnice, oziroma 

njihovo delo. Možno je bilo mešanje tehnik in načinov izdelave, pomembno pa je, da je za 

slikovni material uporabljen avtorski izdelek posameznika. Besedilo je prilagojeno načinu, ki 

ga ima posameznica za ustreznega za dopolnitev slikovnega dela in izpopolnitev osebne spletne 

podobe.  

Uporabljene metode, ki sem jih uporabila, so bile razlaga, pogovor in demonstracija. Oblike 

dela, ki smo se jih posluževale, pa frontalna oblika, samostojno delo in skupinsko delo 

(izmenjava mnenj).  

Izdelke, to je končane spletne profile, smo v delavnici skupaj obravnavale, komentirale in 

vrednotile. Vsaka članica je opisala svoj izdelek in odločitve, kako jih povezuje s sabo in svojim 

delom.  

3.2 Cilji delavnice  

Splošni cilji: 

Razumevanje novih manifestacij avtoportreta.  

Povezovanje umetnosti z nekonvencionalnimi tehnikami.  

Razumevanje sodobnega umetniškega okolja.  

Razumevanje pojavljanja umetnosti v sodobnem svetu.  

 

Operativni cilji:  

Člani:  

 izdelajo svoj avtoportret.  

 izdelajo naslovno sliko, ki dopolnjuje glavni avtoportret.  

 poljubno dodajo besedilo, ki dopolnjuje slikovni material.  

 povežejo vse tri izdelane elemente v sodobni avtoportret.  

 razmišljajo o Facebook profilu kot o avtoportretu.  
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3.3 Predstavitev izdelkov  

 

Slika 33. Facebook profil 1 (Osebna zbirka)  

 

Megi je izbrala fotografijo sebe za avtoportret in fotografijo svojega kiparskega projekta za 

naslovno sliko. Rada dela s črno barvo in krožnimi oblikami, kar je želela upodobiti v profilu. 

Avtoportret s poudarjeno vertikalo, strogo držo in pogledom navzgor prikazuje ponos, črno-

bela kombinacija predstavlja umetničino estetiko. Okrogline v naslovni sliki predstavljajo 

vesolje, ideje, neskončnost, pojme, s katerimi se Megi v svojem delu veliko ukvarja.  

 

 

Slika 34. Facebook profil 2 (Osebna zbirka) 
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Anja je izdelala fotografije za profilno in naslovno sliko. Avtoportret prikazuje avtoričin 

obraz, delno zakrit z lasmi, kot da jih nese veter. Kodri predstavljajo eno od Anjinih najbolj 

prepoznavnih fizičnih lastnosti, iluzija vetra pa željo po svobodi, avanturi in naravi. Naslovna 

fotografija razkriva notranjost umetničine torbe, ki, kot pravi sama, je vse, kar potrebuje, in 

prikazuje njen nomadski način življenja. Tekstovni del profila je dopolnila z enim od svojih 

ljubših citatov iz knjige Alkimist, ki govori o pomembnosti življenja v trenutku in sreči, ki jo 

človek lahko doseže, če se ne ozira v preteklost in prihodnost.   

 

 

Slika 35. Facebook profil 3 (Osebna zbirka)  

 

Urška je v svojem avtoportretu predstavila sebe na ilustrativen način. Upodobila je svoje 

najljubše stvari in jih povezala v obliko svojega obraza. Iz risbe je hitro razvidno s čim se 

umetnica ukvarja in kaj ji je ljubo. Naslovna slika prikazuje eno od Urškinih Likovnih notacij, 

ki prikazuje združevanje likovnega in glasbenega jezika in izražanja, s čimer se umetnica veliko 

ukvarja in tudi predstavlja temo njene diplomske naloge. Tekstovni del je ohranila preprost in 

jedrnat s preprostim citatom.  
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Slika 36. Facebook profil 4 (Osebna zbirka)  

 

Tjaša je ilustrirala svoj avtoportret in naslovno sliko v digitalni tehniki, svojem priljubljenem 

mediju. Profilna slika z avtoportretom in naslovna slika sta naslikani tako, da se dopolnjujeta 

in sestavljeni prikazujeta celotno podobo. Obraz umetnice v ospredju, ob njej pa vrsto zelenih 

stvorov, za katere pravi, da predstavljajo dele njene osebnosti in njenega življenja. V 

tekstovnem delu je umetnica dodala svoje ključne kontaktne podatke in s tem zaokrožila svoj 

spletni profil kot zanimiv in privlačen, zanimanje vzbujajoč prostor, ki gledalcu ponuja možnost 

stopiti v stik z umetnico. 

 

 

Slika 37. Facebook profil 5 (Osebna zbirka) 
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Mojca je v profilu združila svoji identiteti kot glasbenica in slikarka. Za naslovno sliko je 

naslikala nabor svojih instrumentov, ki jih največ uporablja. Slika spominja na surrealizem, 

vejo umetnosti, ki je Mojci najbližje. Za avtoportret je izbrala črno - belo fotografijo sebe. Na 

obrazu ima velika okrogla očala, ki belo odsevajo svetlobo, v rokah pa drži dva črna okrogla 

predmeta. Postavljena je na belo ozadje in fotografija deluje zelo stilizirano. S kombinacijo slik 

je želela prikazati sebe in stvari ter dejavnosti, ki sestavljajo njeno življenje. V tekstovnem delu 

je citirala Salvadorja Dalija, kar je spet pokazatelj povezanosti s surrealizmom, in podala nekaj 

spletnih povezav, ki razkrijejo še več o umetnici in njenemu delu.   

 

 

Slika 38. Facebook profil 6 (Osebna zbirka) 

 

Sara je avtoportret izdelala s kombinacijo tradicionalnih in digitalnih tehnik. Glave s 

številkami in vprašaji je najprej narisala s tušem na akvarelni papir in jih nato združila v novo 

obliko s pomočjo Photoshopa. Pri tem je želela, da ena od glav bolj izstopa in da se skupaj 

uspešno združijo v kvadratni format. Za naslovno sliko je izbrala detajl enega svojih zadnjih 

del, ki ji je zelo pri srcu. Na ta način je zelo uspešno prikazala svoj značilni slog slikanja z 

uporabo akvarelov v kombinaciji z drugimi tehnikami. Tekstovni del se je odločila pustiti 

prazen, saj ni želela razkrivati dodatnih informacij o sebi.  
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Slika 39. Facebook profil 7 (Osebna zbirka)  

 

Kristina je za naslovno sliko in profilno sliko izbrala dva odrezka digitalne reinterpretacije 

komercialnega plakata. Delo je del serije, ki jo umetnica trenutno ustvarja. V tekstovnem delu 

je umetnica citirala Teda Hugesa. Citat, ki se po vsebini ujema z naslovno sliko.  

 

3.4 Zaključek  

Delavnica je bila zelo uspešno izvedena, doseženi so bili vsi zastavljeni cilji. Delavnica je 

potekala v treh stadijih. V prvem sem umetnicam v skupini predstavila projekt in cilje delavnice 

ter zastavila pravila oziroma zahteve delavnice. V drugem delu so umetnice samostojno izdelale 

vsaka svoj spletni avtoportret, po potrebi sem se z njimi individualno posvetovala. V zadnjem 

delu delavnice smo z umetnicami skupinsko pregledale izdelke, se pogovorile o rezultatih in 

jih ovrednostile.  

Članice so izdelale nekaj zelo zanimivih avtoportretov, ki so jih prikazali kot individuume, 

njihov način umetniškega izražanja, znanja in interese. Zadovoljne so bile s potekom delavnice 

in rezultati. Zanimivo je bilo videti, kako se njihov umetniški izraz prevede v spletni profil in 

na kakšen način so prilagodile tako svojo umetnost kot svojo prisotnost na družbenem omrežju. 

Delavnica je za članice povečala zavedanje in razumevanje uporabe avtoportreta v sodobnem 

času. 
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4 Moja dela 

4.1 Kaj avtoportret pomeni zame  

Avtoportret velja za zahtevno umetniško delo. Ljudem predstavlja poglobljeno razmišljanje o 

sebi, mučni trud za razumevanje lastne psihe in razdvojenost, ki naj bi jo umetnik čutil ob 

usklajevanju svoje fizične in psihične podobe. Večurno strmenje v ogledalo, razumevanje vsake 

gube in pore na svojem obrazu, hkrati pa izražanje notranjih občutkov in želja, prikazati se kot 

človek s telesom, kakršnega vidimo, je tudi fizično naporno.  

Zame pa avtoportret nikoli ni bil težka naloga, naj bo kot realistično ali stilizirano ali izključno 

ekspresivno delo. Odločitev za izdelavo avtoportreta je bila vedno spontana, ideja prisotna in 

izdelava tekoča. Razumevanje in kasneje izražanje sebe zame ne predstavlja težav ali bremena. 

Ob branju literature razmišljam, kako so to dojemali umetniki pred mano in ostali, ki ustvarjajo 

danes. Če je avtoportret res tako nehvaležen, kako je lahko tako zelo priljubljen? Se umetniki 

radi mučimo? Je tako pomembno napredovanje in doseganje nedosegljivega ali pa je avtoportret 

tudi za druge, tako kot zame, nekaj veliko bolj naravnega, kot velja v umetnostni zgodovini? Je 

za umetnika upodabljanje sebe nekaj drugega kot mukotrpno raziskovanje lastne psihe, morda 

je preprosto kot misel „rad bi narisal sebe“? (Menaše, 1962)  

  

Slika 40. Ida Dobnik, Avtoportret 1, 2014 (Osebna zbirka) Slika 41. Ida Dobnik, Avtoportret 

2, 2014 (Osebna zbirka) 
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Rada rišem obraze. Čimbolj različne in čimbolj ekspresivne. Všeč so mi čustva in kako jih 

lahko razberemo iz obrazov. Mimika. Grimase. Portret lahko pove veliko o človeku. Narisan 

portret lahko zajame bistvo in osebnost človeka bolje kot fotografija. Mimika obraza in izraz 

sta nosilca zgodbe. Portreti so lahko pripovedni kot ilustracije. Imajo možnost predstaviti 

človeka na drugačen način kot na fotografiji za dokumente. Ne nosijo več le informacije o 

videzu portretiranca, ampak povedo več. Dober portret ima moč predstaviti portretiranca tudi 

tistim, ki ga ne poznajo. S pogledom na portret lahko spoznamo upodobljenega človeka. Portret 

na splošno je motiv, ki mi je zelo blizu.  

Sama kot umetnica najraje narišem portret nekoga, ki ga poznam. Na ta način lahko uporabim 

svoje znanje o človeku med izdelavo portreta. Poznavanje modela vpliva na to, kako dobro 

lahko upodobim njegovo osebnost, kako dobro lahko zajamem njegovo bistvo. Ko nekoga 

poznam, vem, kako se premika njegov obraz in kakšna je njegova govorica telesa. Tovrstni 

podatki so pomembni pri izdelavi portreta in od njih je odvisna dejanska podobnost portreta s 

človekom. Podobnost, ki ni le fizična.  

V tem se skriva razlog za nastanek mojih lastnih avtoportretov. Človek, ki ga najbolje poznam 

in brez izjeme vidim vsak dan, sem jaz. Avtoportret zame pomeni predstavitev mene, ki je v 

veliki meri bolj osebna kot fotografija. Z avtoportretom lahko izrazim katerikoli del svoje 

osebnosti. Lahko izražam svoje počutje, čustva, obnašanje, želje. Risanje avtoportreta pomeni 

izražanje sebe. Kot osebe in kot umetnice. Kot človeka. Moj avtoportret je za neznanca ali laika 

morda samo lepa ilustracija. Zame pomeni mnogo več. Predstavlja več kot le mojo fizično 

podobo. Neznanec po ogledu mojih avtoportretov morda ne bi vedel, kakšen je moj resnični 

obraz, lahko pa bi me spoznal. Risba nudi dovolj informacij o mojem videzu, da sem na njej 

prepoznavna, vendar ne služi kot nadomestek fotografije. Njena naloga je opis drugih mojih 

lastnosti, kot so drža, pogled, počutje. Govori o moji prezenci in moji osebnosti. Opisuje mene, 

ne le mojega videza.  

 

 »stilizácija  -e ž (á) glagolnik od stilizirati: odmik od naturalizma k abstraktni stilizaciji« 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1987, str. 945)  

»stilizírati  -am nedov. in dov. (ȋ) 1. oblikovati, upodabljati kaj z značilnimi in 

poenostavljenimi črtami, lastnostmi« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1987, str. 945)  
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Moji avtoportreti so stilizirani, kot so moje druge ilustracije. V svojem delu upodabljam 

predvsem figuralne, humanoidne, človeške in živalske podobe. V risbah se mi zdi na splošno 

pomembno prikazovanje čustev, zanimive oblike in izvirno oblikovanje podob. Slogovno se 

nagibam k bolj minimalističnim ilustracijam, s čistimi in jasnimi linijami ter ploskvami.  

Veliko delam v črno-beli tehniki, z uporabo črnila ali digitalnih medijev. Podobe so stilizirane, 

elegantne in pogosto odmaknjene od realizma. Moja značilnost je v mešanici človeških in 

robotskih lastnosti. Navdih mi predstavljajo zahodnjaški in vzhodnjaški stripi, Aubrey 

Beardsley in Henri de Toulouse-Lautrec, animacije, animirani filmi in kolegi mladi umetniki, 

ki jim je raziskovanje svojega lastnega sloga pomemben del umetniške poti. In čeprav sem velik 

oboževalec slik in uporabe barv pri svojih kolegih, me osebno bolj privlačita svinčnik in pero. 

V svojem delu uporabljam veliko geometrijskih elementov, kar da mojim risbam moderen 

pridih. S futurističnimi motivi in elegantnimi figurami ustvarjam unikatne, modne podobe.  

 

 

 

Slika 42. Ida Dobnik, Avtoportret 3, 2014 (Osebna zbirka)  

Slika 43. Ida Dobnik, Avtoportret 4, 2014 (Osebna zbirka) 

Risbe začnem ponavadi s svinčnikom in skicirko.  
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Figure gradim od znotraj navzven, začnem z okostjem za postavitev, kasneje ga razširim v 

oblike, ki sestavljajo telo. V tem stadiju se držim realističnih proporcev in anatomije, figure 

rišem kot po modelu. Ko je figura postavljena je čas za spreminjanje anatomije, za doseganje 

večje dinamike in razgibanosti. Nekateri proporci in oblike so spremenjeni, da bolje prikažejo 

želene učinke v risbi. Stilizacijo prilagodim rezultatom, ki jih želim doseči. Po raziskovanju 

figure začnem dodajati detajle, kot so lasje, obraz, obleke in drugi dodatki. Te narišem po 

občutku. Po več letih risanja in preizkušanja slogov so te poteze precej naravne. Ni potrebnega 

veliko razmišljanja, pa vendar še vedno upoštevam zakonitosti, kot so gravitacija, osnove 

gubanja tkanin in zgradba ter sestava predmetov. Pri risanju določenih predmetov iz resničnosti 

z zapleteno zgradbo si pomagam s fotografijami, da čimbolj točno zajamem naravo predmeta.  

Ko so vsi elementi točno postavljeni ter pravilno zgrajeni in sem z risbo zadovoljna, določim 

vir svetlobe in postavim sence. To dosežem s šrafurami. Prav tako šrafiram temne dele risbe.  

Uporaba črnila je moj naslednji korak. S tem dam svojim risbam značilno čistost in jasnost. 

Ponavadi risbo prenesem na nov list papirja in s tem ohranim vmesni stadij. Moj cilj je najti 

ravnovesje med črnimi in belimi ploskvami ter detajli med njimi in znotraj njih. Izogibam se 

enostavne uporabe linij, kjer so le nekateri prostori zapolnjeni s črno, raje ustvarjam preplet 

črnih in belih oblik ter linij. Zdaj pride stilizacija še bolj do izraza, ko je risba očiščena 

nejasnosti, morebitnih madežev in nedoslednosti. Poteze s črnilom ustvarijo linije razgibanih 

debelin in ploskve, ki so mešanica organskega in geometrijskega. Debeline linij so v neposredni 

komunikaciji s črnimi in belimi ploskvami, slednje ne predstavljajo le praznega prostora pač pa 

osvetljeni del objektov. Belina okoli figure preusmeri pozornost na figuro, ki je osrednji del in 

nosilec vseh informacij na risbi. Včasih je zagrajena z dodatnimi oblikami ali predmeti, ki 

predstavljajo okolico figure, drugič je odprta kot zrak. 
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Slika 44. Ida Dobnik, Grofica, 2013 (Osebna zbirka)  

Slika 45. Ida Dobnik, Duh, 2014 (Osebna zbirka) 

 

Slika 46. Moto, 2013 (Osebna zbirka) 
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5 Zaključek  

 

Na koncu lahko z veliko gotovostjo trdim, da je avtoportret v sodobnem času še kako prisoten 

in njegova vrednost, čeprav drugačna, nič manjša kot včasih.  

Avtoportret se je skozi zgodovino zelo spreminjal. K vsem spremembam je veliko pripomogla 

tesna povezanost s tehniko izdelave. Od približkov naturalizmu s pomočjo ogledala, dolgim 

sedenjem pred platnom in potrpežljivim nanašanjem barv ter natančnim potezam, do 

ekspresionističnih stilizacij in modernističnih oblik, do vseh vrt fotografij, ki so danes pripeljale 

do hitrih selfijev in se razširile po spletnih profilih. Avtoportret je res zelo drugačen, kot je bil 

na začetku. Danes je bolj vključen v vsakdanje življenje in v nekaterih verzijah močno 

odmaknjen od umetnosti. Kljub temu imata umetniški avtoportret in laični avtoportret veliko 

skupnega. Loči ju le poklic in namen avtorja, ki določa, ali je avtoportret umetnina ali ne. In 

vendar vprašanje, ali je selfi lahko umetniški avtoportret, zame ni bilo pomembno. Kar sem 

raziskovala, je pojav skupnih elementov med selfiji in umetniškimi avtoportreti, ti pa so 

nesporno prisotni. 

 

Dostopnost avtoportretov selfijev je odprla veliko možnosti za laike, da se lahko preizkusijo 

v ustvarjanju ter izzovejo lastno ustvarjalno žilico. Vsakdanjemu človeku dati priložnost 

raziskovanja možnosti in skrivnosti umetniškega ustvarjanja odpira pot novim pravilom 

umetnosti. Morda celo sprostitev rigidnosti sistema. Čeprav je prvi odgovor na take pojave 

povečanje strogosti, zaprtosti in odpor do vsega, kar ne ustreza zastavljenim normam.   

 

Pisanja diplomske naloge sem se lotila z že prisotnimi trdnimi stališči glede avtoportreta in 

sodobnega avtoportreta. Le - ta se skozi raziskavo niso spremenila. Čeprav sem izvedela in 

preizkusila nekaj novih stvari, moje mnenje o zadevi ostaja enako. Raziskave so le potrdile 

nekatera moja prepričanja.  

 

Raziskava umetnostne zgodovine avtoportreta in upodabljanja figure je razkrila zanimive 

primere umetnikov in različne pristope k problematiki avtoportreta. Mnenja kritikov pa nudijo 

zanimiv vpogled na avtoportret od zunaj. Večina kritikov zagovarja avtoportret kot izjemno 

težko nalogo za umetnike, tudi veliko umetnikov se strinja s tem, da je to ena od težjih nalog, 

ki si jo umetnik lahko zada. Zame avtoportret ostaja enostaven in nezapleten. Lahko je prežet s 
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simbolizmi in zgodbami, lahko pa je le hitra čačka na prtičku. Lahko je poglobljeno umetniško 

delo ali pa predstavitveni selfi na spletnem profilu. Po mojem mnenju avtoportret ostane 

avtoportret ne glede na muke ali ne muke ustvarjanja.   

V današnjem času se vedno več ljudi preda skušnjavi ustvarjanja avtoportreta. Nadzor nad 

lastno podobo je zelo privlačen. Prav tako kot nastajanje amaterskih avtoportretov je ustvarjanje 

avtoportretov zelo priljubljeno tudi med sodobnimi umetniki. Umetniki z instalacijami, 

performansi, video tehnologijo, fotografijo in drugimi mediji vključijo svojo podobo v svoj 

opus. Prikažejo se v živo v umetniškem prostoru, razstavijo slike in kipe svoje podobe ali pa to 

podobo projicirajo na steno, striparji in risarji pa jo s stilizacijo približajo podobam svojih 

junakov.  Menim, da se vsi umetniki radi prikažemo kot del svojega lastnega umetniškega sveta. 

To včasih radi uporabimo tudi kot svojo predstavitev na družbenih platformah in na ta način 

dovolimo ljudem, da nas prepoznajo po našem delu. Take vrste prepoznavnost je v današnjem 

svetu poslovanja zelo pomembna. V svetu, kjer je na voljo veliko različnih talentov in 

povpraševanja po njihovih storitvah, je umetnikom v interesu predstaviti svoje delo hitro in 

učinkovito, vsak razpoznavni detajl, ki posameznika loči od množice, je pomemben. 
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http://www.vangoghgallery.com/misc/selfportrait.html
http://www.billviola.com/biograph.htm
http://www.teenvogue.com/advice/2013-08/selfie-obsession
http://www.teenvogue.com/advice/2013-08/selfie-obsession
http://www.nytimes.com/2013/10/20/sunday-review/my-selfie-myself.html?_r=1
http://www.mladina.si/152212/sam-svoj-mojster/
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Žust, S. (2011). Interdisciplinarni pristop k interpretaciji likovnega dela v muzeju: Pilonov 

portret Marija Kogoja v Moderni galeriji (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). 

Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/499/1/Sa%C5%A1a_%C5%BDust_-

_Diplomsko_delo.pdf (24. 4. 2015) 
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7 Slikovno gradivo  

Slika 1 Albrecht Dűrer, Avtoportret. 

http://www.openculture.com/2013/07/the_genius_of_albrecht_durer_revealed_in_four_self-

portraits.html (9. 7. 2015) 

Slika 2 Albrecht Dűrer, Avtoportret z osatom. 

http://www.openculture.com/2013/07/the_genius_of_albrecht_durer_revealed_in_four_self-

portraits.html (9. 7. 2015) 

Slika 3 Albrecht Dűrer, Avtoportret pri kot Kristus. 

http://www.judithdobrzynski.com/3013/staring-durer-in-the-face (9. 7. 2015) 

Slika 4 Jan van Eyck, Moški s turbanom. Link (9. 7. 2015) 

Slika 5 Rembrandt van Rijn, Avtoportret kot mladenič. 

http://www.rembrandtpainting.net/slf_prtrts/c.1628.htm (9. 7. 2015) 

Slika 6 Rembrandt van Rijn, Avtoportret. 

http://www.rembrandtpainting.net/slf_prtrts/wide_eyed.htm (9. 7. 2015) 

Slika 7 Rembrandt van Rijn, Avtoportret s stojalom. 

http://www.rembrandtpainting.net/slf_prtrts/easel.htm (9. 7. 2015) 

Slika 8 Vincent van Gogh, Avtoportret. http://www.vangoghgallery.com/misc/selfportrait.html 

(9. 7. 2015) 

Slika 9 Vincent van Gogh, Avtoportret s povitim ušesom. 

http://www.vangoghgallery.com/misc/selfportrait.html (9. 7. 2015) 

Slika 10 Henri de Toulouse Lautrec, Avtoportret pred ogledalom. http://www.toulouse-

lautrec-foundation.org/Self-Portrait-Before-A-Mirror.html (10. 7. 2015) 

Slika 11 Ernst Ludwig Kirchner, Avtoportret kot vojak. 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-

abstraction/expressionism1/a/kirchner-self-portrait-as-a-soldier (9. 7. 2015) 

Slika 12 Egon Schiele, Avtoportret kot sveti Sebastijan. http://www.egon-schiele.net/Self-

Portrait-As-St--Sebastian.html (9. 7. 2015) 

Slika 13 Gustave Courbet, Ranjeni mož. http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-

focus/painting.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=1867 (9. 7. 

2015) 

Slika 14 Norman Rockwell, Trojni avtoportret. 

http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/american_chronicles/aonr_dia_09_18.htm 

(9. 7. 2015) 

Slika 15 Frida Kahlo, Avtoportret v žametni obleki. 

http://www.artchive.com/artchive/K/kahlo/kahlo_self26.jpg.html (9. 7. 2015) 

Slika 16 Frida Kahlo,  Avtoportret posvečen Leonu Trotskyju. 

http://www.artchive.com/artchive/K/kahlo/kahlo_trotsky.jpg.html (9. 7. 2015) 

Slika 17 Frida Kahlo, Razbiti steber. 

http://www.artyfactory.com/art_appreciation/portraits/frida_kahlo.htm (9. 7. 2015) 

Slika 18 ORLAN, Operacija. http://www.orlan.eu/works/photo-2/ (9. 7. 2015) 
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Slika 19 Bill Viola, Potopljen. http://www.flonthego.com/2013/arts/12-17/bill-viola-self-

portrait-submerged/ (9. 7. 2015) 

Slika 20 Cindy Sherman, Nenaslovljeni filmski kader 58. 

http://www.cindysherman.com/art.shtml (9. 7. 2015) 

Slika 21 Bryan Lewis Saunders, Narkotični eksperiment. http://elitedaily.com/envision/artist-

creates-self-portraits-on-different-drugs-and-the-results-are-insane-photos/ (10. 7. 2015) 

Slika 22 Joshua Harker, Avtoportret enaindvajsetega stoletja. 

http://www.joshharker.com/blog/?page_id=3027 (9. 7. 2015) 

Slika 23 Uršula Berlot, Vanitas. http://www.ursulaberlot.com/?page_id=9 (9. 7. 2015) 

Slika 24 Laura Williams, Avtoportret Iluzija. https://blog.flickr.net/en/2014/02/21/illusion-

self-portrait-goes-viral/ (9. 7. 2015) 

Slika 25 Takashi Murakami, In potem 3000. https://paddle8.com/work/takashi-

murakami/73166-and-then-3000-red (9. 7. 2015) 

Slika 26 Robert Cornelius, Avtoportret. http://publicdomainreview.org/collections/robert-

cornelius-self-portrait-the-first-ever-selfie-1839/ (9. 7. 2015)  

Slika 27 Marc Chagall, Dvojni avtoportret I. 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Chagall_Self_Portraits.html (10.7.2015) 

Slika 28 selfie 1. https://www.distractify.com/the-best-selfies-from-the-first-annual-selfie-

olympics-i-cannot-believ-1197623040.html (9. 7. 2015) 

Slika 29 selfie 2. https://www.distractify.com/the-best-selfies-from-the-first-annual-selfie-

olympics-i-cannot-believ-1197623040.html (9. 7. 2015)  

Slika 30 selfie 3. https://www.distractify.com/the-best-selfies-from-the-first-annual-selfie-

olympics-i-cannot-believ-1197623040.html (9. 7. 2015) 

Slika 31 selfie 4. https://www.distractify.com/the-best-selfies-from-the-first-annual-selfie-

olympics-i-cannot-believ-1197623040.html (9. 7. 2015) 

Slika 32 Akihiko Hoshide, Selfie iz vesolja. 

http://www.openculture.com/2012/12/astronaut_takes_amazing_self_portrait_in_space.html 

(9. 7. 2015) 

 

Slika 33 Megi Miloševič: Facebook profil. 2015, posnetek ekrana  

Slika 34 Anja Rogelj: Facebook profil. 2015, posnetek ekrana 

Slika 35 Urška Jeraj: Facebook profil. 2015, posnetek ekrana 

Slika 36 Tjaša Pfajfar: Facebook profil. 2015, posnetek ekrana 

Slika 37 Mojca Jeram: Facebook profil. 2015, posnetek ekrana 

Slika 38 Sara Bolte: Facebook profil. 2015, posnetek ekrana  

Slika 39 Kristina Rutar: Facebook profil. 2015, mešana tehnika 

Slika 40 Ida Dobnik: Avtoportret1. 2014, mešana tehnika 

Slika 41 Ida Dobnik: Avtoportret 2. 2014, digitalna tehnika 

Slika 42 Ida Dobnik: Avtoportret 3. 2014, mešana tehnika 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Chagall_Self_Portraits.html
http://www.openculture.com/2012/12/astronaut_takes_amazing_self_portrait_in_space.html
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Slika 43 Ida Dobnik: Avtoportret 4. 2014, mešana tehnika 

Slika 44 Ida Dobnik: Grofica. 2013, mešana tehnika 

Slika 45 Ida Dobnik: Duh. 2014, mešana tehnika 

Slika 46 Ida Dobnik: Moto. 2013, mešana tehnika  


