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Povzetek 

 

Cilj diplomskega dela je raziskovanje sporočilnosti likovnih del, ki pri svojih upodobitvah 

vsebujejo besedila, fragmente besed, črke in druge znake. Ob primerih umetniških del in 

teoretičnih spoznanj sem odkrivala pomen teh besedil. Poleg tega sem raziskovala, kakšen je 

bil odnos med besedo in podobo, torej med vizualnim in verbalnim, skozi zgodovino do 

danes. 

Pri avtorskem delu sem raziskovala in analizirala pojavnost besedil in znakov v lastnih 

umetniških delih. Pri pedagoškem delu pa sem odkrivala, kako poteka združevanje verbalnega 

in vizualnega pri likovnem ustvarjanju otrok, starih 13 in 14 let. 

 

Ključne besede: podoba, besedilo, verbalno, vizualno, semantika, kaligrafija, moderna 

umetnost, literatura 

 

 

 

 





 

Abstract 

 

The goal of this thesis was to research art work that contains text, fragments of words, letters 

and other signs. I discovered the meaning of these texts through researching works of art and 

through theoretical findings. Beside this the relationship between image and word, which is 

between the visual and the verbal, through history until today has been researched.  

In the authorial part of the thesis the appearance of texts and signs in my own art work was 

analyzed and researched. In the pedagogical part of the thesis the process of visual and verbal 

elements being combined in the art creation of children aged 13 and 14 has been observed. 

 

Keywords: image, text, verbal, visual, semantics, calligraphy, modern art, literature 
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1. UVOD 

 

Povezanost med besedilom in podobo ima dolgo zgodovino, saj že zapis govorjene besede 

vstopa na področje vizualnega. Kljub temu da skozi razvoj jezika in pisave prevladuje 

zapisana beseda predvsem na področjih lingvističnega in literarnega, se pojavlja tudi drugod. 

Prisotnost zapisane besede je pogosta tudi v likovni umetnosti, kjer je besedilo prisotno v 

različnih oblikah. Likovna dela lahko poleg podob vsebujejo tudi črke, različne znake in 

besedila. Motivi za vnos teh elementov so različni in zato imajo likovna dela drugačno 

sporočilnost. Pomemben se mi zdi vpliv različnih medijev na združevanje podobe in besedila, 

predvsem literarnega. 

V diplomskem delu je predstavljeno raziskovanje sporočilnosti likovnih del, ki vsebujejo 

besedila, fragmente besed, črke ali podobne znake. Zanimalo me je, kako skupaj delujeta 

besedilo in podoba − kakšen je njun odnos in kakšno je njuno medsebojno delovanje. 

Raziskovala sem, kakšen je bil odnos med podobo in besedilom skozi zgodovino, kako je bilo 

besedilo prisotno v likovnih delih umetnosti 20. stoletja in kako je prisotno v sodobni 

umetnosti (torej v umetnosti 21. stoletja). Pri tem me je zanimalo, kakšni so nameni vnašanja 

besedil v likovna dela, kakšen je pomen teh besedil − kakšno pripovednost imajo ta likovna 

dela − kaj nam sporočajo. Poleg tega sem raziskovala, kaj je vplivalo na združevanje podobe 

in besedila v likovnih delih in kakšen je pri tem vpliv drugih medijev (predvsem literarnega), 

nato pa sem iskala tudi povezave z lastnim likovnim delom. Pri likovnem ustvarjanju otrok 

sem opazovala, kako učenci dojemajo povezavo slike in besedila.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1. RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV  

 

Ob branju literature o povezanosti med besedo in sliko se omenja odnos med podobo in 

besedilom (tekstom). Toda kaj pomeni ta izraz podoba? Če pogledamo v Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, dobimo razlago za besedo podoba: 

»1. predstavitev česa resničnega ali domišljijskega  

a) z likovnimi sredstvi: dolbsti podobe v les; na list papirja je narisal dve podobi; podoba 

petelina je vrezana v debelo plast barve; /…/ b) s prilastkom z literarnimi sredstvi: v noveli je 

avtor podal nekaj impresivnih podob; analizirati pokrajinske podobe v romanu /…/  

2. slika: sneti podobo s stene; abstraktna podoba; oljnata podoba / dati podobo v okvir / lastna 

podoba, avtoportret« (Podoba, 2008) 

 

Mitchell (2009), ki je v svojem delu Slikovna teorija pisal o kompleksnem razmerju med 

podobo in besedilom, je prav tako razložil pojem podobe. »V pogovornem jeziku sta 'slika' in 

'podoba' pogosto izmenljiva pojma za označevanje vizualnih upodobitev dvodimenzionalnih 

površin /…/« (str. 23) Čeprav je besedi uporabljal velikokrat tudi sam na tak način, se mu je 

vseeno zdelo primerno pojma natančneje razložiti. [Pri tem je:] »Razlika med konstruiranim 

konkretnim predmetom ali celoto (okvir, opora, gradiva, barvila, ustroj) in virtualnim, 

pojavnim zunanjim videzom, ki ga ponuja gledalcu; razlika med zavestnim dejanjem 

upodobitve (»naslikati ali prikazati«) in manj zavestnim, morda celo pasivnim in samodejnim 

dejanjem (»upodobiti ali zamisliti si«); razlika med posebno vrsto vizualne upodobitve 

(»slikovna« podoba) in celotno sfero ikoničnosti (besedne, zvočne, mentalne podobe).« (Ibid.)  

Pomen izraza podoba, ki ga bom uporabljala jaz, se nanaša na predstavitev ali bolje rečeno, 

gre za prikaz nečesa z likovnimi sredstvi. Po drugi slovarski definiciji je podoba tudi sinonim 

za sliko, vendar te besede ne bom uporabljala v tem pomenu. V tem diplomskem delu se bo 

izraz podoba nanašal zgolj na likovno upodobitev, izraz slika pa na celotno slikovno površino, 

kjer se podoba lahko pojavlja.  

V diplomskem delu ne bom govorila samo o prisotnosti besedila v slikarskih delih, temveč 

tudi v ostalih likovnih delih oz. če uporabim sodobnejše izrazoslovje, v delih vizualne 
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umetnosti. Ne glede na medij se izpostavlja razmerje med podobo in besedilom, ki je po 

mnenju Zabela »bilo bistveno v vsej zgodovini umetnosti.« (2006, str. 391)  

»Beseda in podoba je ime za navadno razlikovanje med vrstami reprezentacije, poenostavljen 

način razločevanja, kartiranja in organiziranja področja reprezentacije.« (Mitchell, 2009, str. 

22) Gre za ločevanje področij verbalnega in vizualnega. Je tudi, poleg dveh načinov 

reprezentacije, oznaka za dve nasprotujoči si kulturni vrednoti – kulturo branja in kulturo 

gledanja. (Ibid.) 

V odnosu podobe in besede se ukvarjamo tudi z znakovnimi sistemi, ki se pojavljajo pri obeh 

in jih preučuje semiotika. Ta obravnava znake, njihove simbolne vrednosti in znakovne 

sisteme, ki jih tvorijo. Znotraj semiotike je semantika, katere področje je preučevanje pomena 

znakov, simbolov, besed in fraz, torej njihove pomenske plati. (Semantic, 2015; Semiotics, 

2015) Strukturalno lingvistiko in semiološke postopke lahko prenesemo na razumevanje 

likovne dejavnosti modernistične umetnosti, kar bomo najbolje videli najprej pri sintetičnem 

kubizmu. (Gnamuš, 2010) 

 

2.2. POVEZAVA PODOBE IN BESEDILA V ZGODOVINI DO 20. 

STOLETJA 

 

2.2.1. Združevanje besede in podobe v zahodni kulturi 

 

Ko raziskujemo odnos med sliko in besedilom, je najprimerneje pogledati, kako daleč v 

preteklost sega njuna povezava oz. kdaj se je začel odnos med podobo in besedo. Pri 

pregledovanju stvaritev zgodnjih kultur opazimo prve povezave že v začetkih razvoja pisav. 

Zapisane besede imajo svojo osnovo v likovnem izražanju, pri katerem so postale naslikane 

oblike sčasoma znaki za izražanje misli.  

»Naveza med slikano podobo in besedo seže daleč nazaj v zgodnjo zgodovino človeške 

kulture. V prazgodovini se je človek izražal predvsem s podobami (jamske slike), tisočletja 

kasneje, z razvojem velikih civilizacij pa se je pokazala potreba po jasnejšem, bolj določenem 

načinu sporočanja in izražanja. Ohranjene poslikave v egipčanskih faraonskih grobnicah in 

templjih so zgodnji pričevalci tovrstnih hotenj. Vijugasta linija, na primer, je bila prvotno 

stilizirana podoba vode, z razvojem hieroglifne pisave pa je postala znak za pojem voda. Iz 
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likovne podobe vode se je črta prelevila v znak in vstopila v egipčansko 'abecedo'.« (Zalaznik, 

2011, str. 8) 

Za zahodno kulturo je pomembna pisava Feničanov, ki naj bi okoli leta 1000 pr. n. št. ustvarili 

črkopis z dvaindvajsetimi znaki. Na osnovi tega se je razvila pisava v stari Grčiji, ki so jo 

povzemali Rimljani, ti so svoj način zapisovanja besed razširili po deželah rimskega imperija. 

(Ibid.) V slikovni prilogi lahko vidimo primer zapisa feničanske abecede. Črkovni znak, ki ga 

enačimo s sedanjo črko Š, se imenuje šin, kar pomeni zob. (Phoenician alphabet, 2015)  

 

Slika 1: Feničanska abeceda  

Čeprav je ta pisava omogočala natančnejše izražanje, je imel njen razvoj negativne posledice 

na združujoč odnos med podobo in besedo. »Z razvojem črkovnega zapisa sta podoba in tekst 

postali ločeni, samostojni izrazili. V likovni umetnosti je besedilo tako služilo predvsem kot 

element pojasnjevanja ali utrditve pomena podobe.« (Zalaznik, 2011, str. 8−9)  

Kljub temu v zgodovini umetnosti vidimo likovno bogate primere združevanja podobe in 

zapisane besede. Takšni so prav gotovo srednjeveški iluminirani rokopisi. 

Iluminacija je »olepšava rokopisa s sijočimi barvami (predvsem zlate in srebrne)«, pod ta 

izraz pa včasih sodijo tudi miniature, ki so samostojne ilustracije, narisane ob besedilu. 

(Ilumination, b. d.) Pojavljati se je začela z uporabo pergamenta in jo lahko vidimo v zapisih 

iz časa pozne antike. Prav po teh antičnih rokopisih se je zapisovanje zgledovalo v 

zgodnjekrščanskih kodeksih, ki so najstarejši tip knjige, kot jo razumemo danes, in so se prvič 

pojavili v 2. stoletju. (Pregl Kobe, 1998) Ustvarili so jih menihi v samostanih z natančnim 

prepisovanjem spisov. Pri tem so besedilom dodajali bogato okrasje, ki je bilo umetelno 

povezano s samim besedilom. Dekoracije so sestavljale kompleksne podobe različnih bitij, 
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rastlin ali pa abstraktnih vzorcev. (Zalaznik, 2011) Poleg okrasja, ki spremlja besedilo, je 

treba omeniti tudi dovršeno kaligrafsko izvedbo pri samem prepisovanju. Kaligrafija je način 

umetelnega lastnoročnega pisanja, ki odraža visoko mero spretnosti in estetsko kakovost. Je 

umetnost lepega pisanja, ki je bila zelo cenjena v obdobju srednjega veka in renesanse. 

(Calligraphy, b.d.) 

V Knjigi iz Kellsa, evangeliariju, ki je predvidoma ustvarjen okoli leta 800, lahko vidimo to 

razkošno okrasje in pisavo. Prvi jo je hranil irski samostan v Kellsu, po katerem je tudi 

poimenovana. Samostan je bil med manjšimi in manj pomembnimi, dokler niso leta 806 vanj 

pribežali menihi iz večjih samostanov pred skandinavskimi napadi, zaradi katerih je bilo 

veliko rokopisov iz knjižnic in skriptorjev britanskega otočja uničenih v 9. stoletju. Tako ni 

točno ohranjenih podatkov o kraju in času nastanka Knjige iz Kellsa. Ohranjenih je 680 strani 

(to je 340 pergamentnih listov, originalno jih je bilo 30 več), veliki so 33 x 24 cm. Ta knjiga 

je bila ustvarjena kot drugi rokopisi srednjega veka v skriptoriju, samostanskem prostoru, 

namenjenemu prepisovanju, okraševanju ter splošni izdelavi knjig. Pri prepisovanju in 

iluminaciji je sodelovalo več ljudi, ponavadi sta delala skupaj pisar in iluminator. Prvi je 

besedilo prepisoval, drugi je skrbel za dekoracijo besedila in ilustracije (miniature). Zaradi 

tesnega prepleta besedila in okrasja je bilo treba delo skupaj načrtovati. Pri Knjigi iz Kellsa 

so, glede na različne stilne značilnosti kaligrafskega oblikovanja besedila (različne načine 

zapisovanja, oblik črk, uporabe črnila in barve), le-to prepisovali vsaj trije avtorji, ki so morda 

tudi sami poskrbeli za iluminacijo (Brown, 1985).  

Posebno okrašene inicialke − so prve črke, ki označujejo besede na začetku odlomkov, pri 

čemer lahko te zavzemajo celotno stran, vendar dekoracija ni omejena zgolj na njih. Podobe 

živali, geometrijski in rastlinski ornamenti se pojavljajo v kaligrafsko dovršenem besedilu, 

med besedami in ne le ob robu besedila. 

Pri iluminiranih rokopisih je dekoracija pogosto izpodrinila ilustracijo (Pregl Kobe, 1998), kar 

lahko vidimo tudi v tem evangeliariju, čeprav vsebuje več celostranskih upodobitev. Z 

likovnega vidika je bilo največ pozornosti namenjene okraševanju besedila. Pri oblikovanju 

tega pa so šli tako daleč, da je zapisano velikokrat težje berljivo. Vizualna komponenta 

besedila je močno poudarjena in pogosto prevlada nad informacijsko vrednostjo, kar je vidno 

tudi ob primeru iz Markovega evangelija. (The Book of Kells, 2012) 
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Branje je oteženo tudi zaradi linij besedila. Pogosto se zgodi, da se besedilo iz ene vrstice 

nadaljuje v prejšnjo, zgornjo vrsto. Besedilo je zato polno znakov, ki nakazujejo smer branja. 

(Brown, 1985). 

 

Slika 2: Knjiga iz Kellsa, začetna stran Evangelija po Marku, okoli leta 800 

»Knjiga iz Kellsa je ena najbolj znanih in bogato iluminiranih knjig, kjer so črke pravzaprav 

del bogatega in zahtevnega prepleta linij in oblik, ki so dobesedno vpete v mrežo 

geometrijskega ornamenta. Zato Knjiga iz Kellsa ni le pomemben pričevalec razvoja keltske 

kulture in jezika na Irskem, temveč tudi izjemno likovno delo.« (Zalaznik, 2011, str. 9) 

Razkol med podobo in besedo se začne nekako z renesančno umetnostjo, ko so se avtorji 

zaradi želje po realističnem upodabljanju prostora začeli izogibati vnašanju besedil v slikarska 

dela. 

»Z razvojem renesančne misli so se v zahodni umetnosti uveljavili drugačni pogledi na pomen 

in likovno zgradbo umetniških stvaritev. Iz slikarskih podob so vse bolj izginjale besede in 

nastopil je čas, ko sta tisočletna družabnika za stoletja krenila vsak svojo pot.« (Zalaznik, 

2011, str. 11) Besedilo je bilo tujek, ki ne sodi v realno okolje in je bilo glede na stopnjo 

realizma treba pazljivo ravnati z njim. Še vedno je bilo prisotno, čeprav v veliko manjši meri 
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kot v predhodnem obdobju srednjega veka, kjer so se zaradi slabše izobraženosti in 

pismenosti pogosto posluževali združevanju besednega in vizualnega. Realizem, h kateremu 

so strmeli, je omejil njihovo svobodo pri vstavljanju elementov v slikovni prostor, ki je bil z 

linearno perspektivo natančno določen. Besedilo se je moralo nekako fizično konkretizirati in 

postati objekt, ki ustreza temu prostoru. Posledično so besedila v slikah prisotna kot napisi na 

transparentih, pergamentih, gravure v kamnih ipd., kot je to opazno že v srednjeveških delih. 

Tega principa se je poslužil tudi Dürer v Adamu in Evi (naslikano 1507, po zgledu lastnega 

grafičnega dela iz leta 1504), kljub temu da je zanj značilno vključevanje dvodimenzionalnih 

napisov v tridimenzionalne prostore (primer avtoportreta iz leta 1500). Poleg upodobitve Eve 

je na levi strani naslikal cartellino, tablico z besedilom, ki se kot obešanka drži drevesa in v 

latinščini sporoča: »Nemec Albrecht Dürer je izdelal to po porodu device 1507.« (Eichler, 

2013; str. 85) 

       

Slika 3: Albrecht Dürer, Adam in Eva, 1507    Slika 4: Albrecht Dürer, Avtoportret, 1507   

Čeprav besedila niso bila toliko prisotna v likovnih delih kot zapis, so se vseeno pojavljala 

skozi vsebino upodobitev. »Tradicionalno umetnine niso samo prikazovale razpoznavnih 

predmetov (portretov, krajin, tihožitij, zgodovinskih dogodkov itn.), temveč so tudi veljale za 

vrsto vizualne retorike, tj. za vizualne reprezentacije teksta. /…/ In res, kljub temu da so med 

umetnostjo raznih obdobij velikanske razlike, lahko rečemo, da je bil kar velik del vizualnih 

umetnosti v srednjem veku, renesansi, baroku, klasicizmu in pozneje namenoma 'bralen'. To 
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pomeni, da so umetnine (re)prezentirale (včasih skorajda v pomenu performansa) določeno 

tekstualno ozadje. Celo na videz preprost žanr, kakršen je tihožitje, je lahko (zaradi 

konvencionalnega pomena prikazovanih predmetov in zaradi tako imenovane skrite simbolike 

v njih) poln verbalnih (na primer, moralnih ali religioznih) pomenov in sporočil, zgodovinske, 

mitološke ali religiozne slike pa seveda še toliko bolj.« (Zabel, 2006, str. 388) 

To omenja tudi Zalaznik (2011) in dodaja, da je za evropsko slikarstvo in kiparsko umetnost 

od renesanse do sredine 19. stoletja značilna uporaba čistega jezika vizualnih podob. Torej se 

je za komunikacijo z gledalcem uporabljalo primarno likovni jezik, besedilo je bilo le redko 

prisotno v samem umetniškem delu. Kazalo se je skozi vsebino upodobitve, kar lahko vidimo 

pri ilustracijah. Knjižna ilustracija, ki se je zares začela šele s tiskom, sloni na upodobitvi 

besedila. Tu gre za pripovednost podob, pri čemer besedilo služi kot vsebinsko izhodišče. 

(Pregl Kobe, 1998) Besedilo in podoba pri ilustraciji sta z vizualnega stališča redko povezana. 

Za estetsko ujemanje teh dveh elementov v končni (knjižni) izdaji je pomembno poznavanje 

tipografije in seveda celotnega grafičnega oblikovanja.  

 

Slika 5: Henri de Toulouse-Lautrec, Ambassadeurs: Aristide Bruant, 1892 

Združevanje podobe in besedila se je bistveno povečalo v drugi polovici 19. stoletja s 

porastom množičnih medijih in oglaševanja. Pri tem je imel pomembno vlogo imel, ki je 

omogočal množično proizvajanje knjig, časopisov, revij, plakatov, brošur, letakov ipd. Na 
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razvoj plakatov pa je znatno vplival napredek v grafiki, predvsem izum litografije, ki je dal 

tisku nove likovne in tehnične možnosti. V stilu art nouveauja sta v litografiji izdelovala 

plakate tudi postimpresionistična slikarja Henri de Toulouse-Lautrec in Pierre Bonnard. 

(Zalaznik, 2011) Lautrecov drugi izdelan plakat je bil narejen za promoviranje nastopov 

kabaretnega umetnika Aristida Bruanta v lokalu Ambassadeurs. Vidno je poenostavljanje 

oblik, izbira živih barv, ki so prisotne zelo ploskovito. To ploskovitost popestri svoboda linij, 

katerih ekspresivnost jim omogoča prav tehnika litografije. Opazna je enotnost pri 

oblikovanju besedila in upodobitve ter medsebojno prekrivanje teh dveh elementov, kar 

ustvarja dobro izpeljano združitev besedila in podobe. 

 

2.2.2. Združevanje besede in podobe v umetnosti Daljnega vzhoda 

 

V zgodovini zahodne kulture sta se beseda in podoba ločili. Čeprav sta se še vedno pojavljali 

ena zraven druge, je bila zapisana beseda likovno manjvredna, pomembnejša je bila vsebina, 

ki jo je besedilo posredovalo. Drugačen odnos pa je bil (in še vedno je) v umetnosti vzhoda, 

kjer je ostala tesna povezanost med besedo in likovno podobo. (Zalaznik, 2011)  

Z razvojem pisave se je tudi na kitajskem razvila kaligrafija, ki pa ima drugačen pomen, kot 

ga ima v zahodni kulturi. Njihova kaligrafija, ki ima status samostojne tradicionalne 

umetnosti, je osnova kitajskega slikarstva, povezana pa je tudi z drugimi umetnostnimi 

zvrstmi. (Wang, 2010)  

Ta »od ustvarjalca ne zahteva le odličnega tehničnega znanja, ampak tudi globlje duhovno 

vživetje v sam akt pisanja s kaligrafskim čopičem.« (Zalaznik, 2011, str.11) 

Kot pravi Wang (2010), kitajsko slikarstvo in kaligrafija temeljita na skupnih, neločljivih 

načelih. Najprej jima je skupno to, da se pri obeh uporabljajo isti materiali in pripomočki. Za 

ustvarjanje so ključni posebni čopiči, tuš in papir. Prav »črn tuš in čopič sta kaligrafiji 

pripomogla do abstraktnega izraza, pri čemer je forma docela podrejena ideji in ustvarjalnemu 

duhu.« (Wang, 2010, str. 23) Te principe so prenesli naprej v slikarstvo, kjer niso strmeli k 

natančnim realističnim upodobitvam kot v zahodnem slikarstvu. Zunanje značilnosti pokrajin, 

ljudi, živali, ipd. so nakazali, tako da so ohranili prepoznavnost, vendar z minimalnimi 

sredstvi. Pri pisanju in slikanju je bolj kot natančnost posnemanja oblik pomemben odraz 

umetnikovega značaja. Na takšno razumevanje kaligrafije je vplivala filozofija budistične šole 
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Chan, ki je na Japonskem znana kot Zen. Notranja energija, ki je po njihovo imenovana qi, se 

lahko izraža skozi kaligrafski akt pisanja. (Ibid.) 

Temeljno izrazno sredstvo je poteza čopiča, torej likovna elementa linije in točke. Pri tem 

sicer obstaja izjema, in sicer slikarska šola polivanja tuša in t. i. »slikarstvo brez kosti«, ki ni 

obvezovalo uporabe linij in točk. Podobnost slikarstva s kaligrafijo je tudi v tem, da ni 

tendenc k zapolnitvi celotne površine. Pomembna je neobdelana površina − prazen prostor, ki 

aktivno sodeluje s popisanimi oz. poslikanimi površinami. (Ibid.) 

 

Slika 6: Ni Zan, bambusove veje, 14. stoletje 

Na figurativni sliki se pojavlja kaligrafsko dodelano besedilo, ki soustvarja kompozicijo. To 

skupaj z ostalimi omenjenimi značilnostmi lahko vidimo tudi pri Ni Zanovi upodobitvi 

bambusovih vej iz 14. stoletja. Napisi, ki se pojavljajo na slikah, so različno dolgi. Vsebujejo 

lahko podatke o avtorju, kraju, času nastanka ali pa umetnikov žig. Daljši zapisi so pesmi in 

komentarji. Pomembno je razmerje med napisanim in sliko − kompozicija, ki se s tem 

ukvarja. Ne sme se pozabiti, da zapis ni namenjen zgolj za podajanje informacij, temveč je 

likovni del slike. Prav tako so likovno pomembni različni pečatni odtisi v rdeči barvi, ki v 

kombinaciji z belino papirja in različnimi niansami črnila ustvarjajo kontrast. (Ibid.) 

Enako kot je evropske slikarje na koncu 19. stoletja pritegnila umetnost vzhoda, je tudi v 20. 

stoletju imela svoj vpliv na modernistične umetnike. Podobnost in vpliv kaligrafije Daljnega 

vzhoda lahko vidimo pri umetnikih, kot so Joan Miro, Mark Tobey, Franz Kline, Antoni 

Tàpies, Robert Motherwell. (Ibid.) 
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2.3. POVEZAVA PODOBE IN BESEDILA SKOZI 20. STOLETJE DO 

DANES 

2.3.1. Ekspresionizem − Die Brücke 

 

V umetnosti 19. in 20. stoletja vidimo vpliv primitivizma, pri čemer je značilno »(…) 

zavračanje umetniških slogov in združenj, kot jih priznava zahodna družba.« (Lyton, 1994, 

str. 16) Primitivizem označuje navduševanje nad kulturnim delovanjem tujih kultur in črpanje 

vzorov iz njih. Konec 19. stoletja je bila to umetnost Daljnega vzhoda, predvsem japonski 

lesorezi, kasneje so se umetniki navduševali nad afriško plemensko umetnostjo, umetnostjo 

južnih morij in Amerike. Vzore so iskali tudi v perzijskem in indijskem slikarstvu, slikarijah, 

odkritih v prazgodovinskih jamah, primitivnih otroških risbah, delih nešolanih slikarjev in 

duševnih bolnikov. (Lyton, 1994) 

Pod vplivom umetnosti tujih kultur so se »nemški ekspresionisti v prvem desetletju novega 

stoletja zavzeli za likovni izraz, ki bi bil namenoma grob, ploskovit, nasilen in arhaično 

primitiven.« (Zalaznik, 2011) »Ekspresionizem je hotel gledalca čustveno in duhovno 

pretresti z izrazito osebno zaznamovano vizijo sveta, izraženo v protinaravnih oblikah in 

barvah.« (Lyton, 1994, str. 26) Gre za ustvarjalčevo neomejeno izražanje, brez podrejanja 

pravilom klasičnega slikarstva, ki strmi k natančnemu realističnemu posnemanju stvarnosti. 

Gre za ekspresijo občutenj, izražanje močnih osebnih stališč. Žive barve so nanesene grobo, 

silovito, pozornost je usmerjena k zapolnjevanju površine in ne izrisovanju oblik. (Ibid.) 

Leta 1905 se je v Dresdnu zbrala skupina mladih umetnikov, ki se je poimenovala Die 

Brücke, kar v prevodu pomeni most. Sestavljali so jo Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig 

Kirchner in Karl Schmidt-Rottluff. Zbliževala jih je prav ta ideja po združevanju mladih, 

predvsem umetnikov, ki bi v kolektivnem duhu s skupnim delovanjem spreminjali družbo. Ta 

želja jih je ločevala od fauvistov v Franciji. (Walther idr., 2000)  

V lesorezni tehniki so izdelali svoj manifest, v katerem so pozivali mlade k skupnemu 

delovanju, ki strmi k svobodnemu razvoju in ustvarjanju brez ozira na ustaljene družbene 

vzorce. Na naslovnici je podoba mostu in poleg njega je napis, ki je slogovno podoben 

dekorativnem jugendstilu oziroma art nouveauju. Na drugi strani je besedilo vizualno bolj 

primitivistično in spominja na rezbarije južnih morij. Oblike so okorne, kar je tudi bil namen. 

Njihov cilj je bil, da se v grafičnem odtisu odraža lesorezni postopek, torej avtorjevo dejanje 
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zarezovanja v les, ne pa spretnosti, natančnosti izvedbe. Poleg tega so se z izbiro lesoreza 

dotikali preteklosti, saj ima grafika v nemški zgodovini pomembno mesto. S tem so izražali 

strmenje k novem pogledu na realnost in iskanju duhovne globine s povezovanjem preteklosti 

in sedanjosti, kar tudi simbolizira izbira imena skupine − Die Brücke. (Ibid.; Lynton, 1994)  

 

Slika 7 (levo): Ernst Ludwig Kirchner, Signet/Titelvignette Künstlergruppe Brücke, 1906 

Slika 8: Ernst Ludwig Kirchner, Programm der Künstlergruppe Brücke, 1906 

 

2.3.2. Kubizem  

 

Začetek kubizma, ki velja za enega najpomembnejših umetniških gibanj 20. stoletja, sega v 

leto 1907 s Picassovim ključnim delom Avignonske gospodične. Za nastanek (in razvoj) 

gibanja je pomembno slikarsko raziskovanje Pabla Picassa in Georgesa Braquea, ki sta se 

odmaknila od fauvistično izrazitih barv, močno omejila barvno paleto ter še vedno pod 

vplivom Cezanna bolj analitično pristopila k eksperimentiranju s prostorom in upodobitvi 

objektov v njem. Človeške forme so postajale vedno bolj stilizirane, na nov način prikazan 

prostor je omogočal vpogled iz različnih zornih kotov hkrati. Prostor so sestavljale fasete – 

liki romboidnih, diamantnih oblik, ki so dajale vtis razbitega stekla. Pri osvoboditvi od 

realistične upodobitve sta stopila še dlje od fauvistov. Prostor in objekti v njem so delovali 
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raztreščeno, kaotično, vendar le na prvi vtis. Za tem navideznim neredom stoji premišljena 

kompozicija, analitično dodelana umestitev faset. V ospredje je prišla oblika z barvno 

omejitvijo, ki je postala skorajda monokromatska, saj je bil začetni poudarek na oblikah 

tako močan, da je bila potreba po vnašanju barv manjša. Picasso se je že od 1905 omejil pri 

uporabi barve in jo je uporabljal za poudarjanje izraznosti oblik, v obdobju kubizma pa je 

pri slikanju bila še posebej poudarjena oblika, s katero je delo začel, in ne barva, ki je 

dobila sekundarni pomen. (Warncke, 2006)  

Skupna slikarska pot Braquea in Picassa je v začetnem obdobju privedla do del, ki jih 

slogovno težko ločimo po avtorju, saj je med njimi velika podobnost. Warncke izpostavlja 

linije, ki v fazi analitičnega kubizma odpirajo forme, pri čemer se zabrisujejo meje med 

figuro in ozadjem; značilne so dekonstrukcije forme, geometrijski liki, ki sestavljajo 

subjekte, pa so sami po sebi nereprezentativni. (Warncke, 2006) To lahko vidimo pri obeh 

slikarjih v obdobju analitičnega kubizma med letoma 1910 in 1912. Iz te slikarske 

dekonstrukcije in ponovne rekonstrukcije prostora se jima je odprla možnost za vnos novih 

elementov na slikarska platna.  

Z željo po čim bolj tesnem stiku z realnostjo sta Picasso in Braque leta 1911 začela vnašati 

črke in krajše napise v svoje slike. Braque jih je označil kot forme, pri katerih ni ničesar za 

izkrivljati, saj so zaradi svoje ploskovitosti izven prostora, ki ga transformirajo. Prisotnost 

črk na platnu je ustvarila kontrast, zaradi katerega se je dalo ločiti predmete, ki so v 

prostoru, od tistih, ki so izven njega. (Fauchereau, 1988) 

Braque je v slike vnašal črke že leta 1909, a pojavljanje besed nastopi šele dve leti kasneje. 

(Warncke, 2006) S to pojavnostjo črkovnega se je spremenil slikarski prostor, ki je po 

novem omogočal drugačen vpogled na dogajanje na platnu. Pomembno se mi zdi dejstvo, da 

vnos črk ni posledica njunega odmika od realnosti, temveč prav obratno − zaradi prisotnosti 

črk so se predmeti na platnu prikazali v bolj realni luči. Šablonsko ustvarjene črke 

spominjajo na (manufakturo) proizvodnjo in s tega vidika pričajo o tehnološkem stanju 

takratne sodobne družbe, njenem urbanem napredku ter porastu množičnih medijev. 

 

V Picassovem Tihožitju na klavirju, ki je znano tudi kot zgolj CORT, vidimo značilno 

uporabo besed oz. znakov. Skupek črk, ki daje vtis šablonske produkcije napisa, sam po sebi 

nima nobenega pomena. Izbiro znakov razjasni le dodatna informacija, da »cort« izhaja iz 

imena pianista Alfreda Cortota. S tem pa delo obstane na meji med smislom in nesmislom 

(Warncke, 2006) Z napisom je torej referiral na glasbo, ki je prisotna z upodobitvami glasbil, 

med katerimi je najbolj prepoznaven klavir. Zelo podobne reference je uporabljal tudi 
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Georges Braque, kar je najbolj neposredno opazno v Violini iz leta 1912 z izstopajočim 

napisoma MOZART in KUBELICK, slednji se nanaša na češkega violinista in skladatelja 

Jana Kubelíka. S podrobnejšim pogledom na njuna dela takratnega obdobja vendarle 

opazimo, da vsebujejo veliko znakov, ki nimajo razvidnega pomena in so na sliki prisotni 

zgolj zaradi vizualnega učinka. Ob teh primerih je vidna Picassova fragmentacija besed, 

medtem ko so Braqouvi omenjeni napisi neokrnjeni. Pri tem je očitna razlika med Braquom 

in Picassom, kjer je Braque ohranjal pomen besed in z njimi njihovo komunikacijsko 

vrednost, Picasso pa je, kot je vidno pri sliki Tihožitje na klavirju, ustvarjal dela, ki mejijo 

med smislom in nesmislom. (Warncke, 2006) Pri tem je okrajšava »cort« domiselno 

izvedena, saj gledalca ne zavede v raziskovanje pomena besedila, v poskuse branja slike, 

ampak ga navaja h gledanju celote.  

 

Slika 9: Pablo Picasso, Tihožitje na klavirju (Still Life on a Piano, 'CORT'), 1911–1912 

V obdobju sintetičnega kubizma (1912−1915) so predmeti v tihožitjih postali bolj konkretni, 

iz abstrahiranih oblik sta avtorja stopila bližje k upodabljanju bolj prepoznavnih form. Kot so 

v obdobju analitičnega kubizma njuni objekti − podobe začeli razpadati, tako so se v drugi 

fazi začeli ponovno sestavljati, sintetizirati. Uvedla sta tehniko kolaža, v kateri so se na platnu 

(ali na drugih površinah) sestavljali novi materiali, ki pred tem niso bili prisotni v slikarstvu. 

To so kosi časopisnega papirja, notnega črtovja, tapet in razni drugi predmeti iz vsakdanje 

rabe, ki so obdajali umetnika. Uporabljen material sta vzela iz originalnega konteksta in ga 

postavila v novega. Od združevanja različnih materialov na slikarskih površinah sta prišla na 

tridimenzionalne objekte (asemblaže).  

V tehniki kolaža sta na slikarske površine pogosto lepila kose časopisnega papirja in druge 

tiskovine, ki so vsebovali različne napise. Pomen teh pa ni bil tako pomemben kot njihov 

vizualni učinek in likovne možnosti, ki jih je prinašalo besedilo v različnih oblikah. 
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Kompozicijske možnosti z različnimi postavitvami kosov, različne gostote in velikosti 

besedila, smer besedila, ipd. O časopisu, uporabljenem v kolažih, je Warncke napisal: 

»Besedilo časopisa je še vedno berljivo, vendar sta njegova prvotna funkcija in pomen 

izginila.« (2006, str. 210)  

 

Slika 10: Pablo Picasso, Kozarec in steklenica Suze, 1912 

Lahko bi rekli, da v večini primerov časopisni izrezki nimajo vsebinske vrednosti, temveč 

zgolj likovno, vendar to ne drži pri delu Kozarec in steklenica Suze iz leta 1912. V tem delu, 

ustvarjenem v tehniki kolaža, so prilepljeni kosi časopisnega in barvnega papirja različnih 

oblik, tapete, etiketa pijače, preko pa je narisana risba z ogljem. Izrezki iz časopisa Le Journal 

so izbrani namerno. V besedilih je opisano vojno dogajanje na Balkanu in takratne 

demonstracije. Z uporabo teh izrezkov je Picasso izražal svoje protivojno stališče. (Gnamuš, 

2010; Zalaznik, 2011) 

Prisotnost besed in znakov v kubističnih delih je lahko uporabljena zgolj zaradi estetskih 

razlogov, npr. zaradi samih oblik črk ali pa nastopajo napisi kot »hommage« drugim 
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ustvarjalcem. Seveda je razlog tudi v tem, da so bili napisi že takrat del vsakdana sodobnega 

človeka in so jih zaradi tega vnašali v likovna dela. (Fauchereau, 1988)  

2.3.3. Futurizem 

 

Kubizem je imel velik vpliv na druga avantgardna gibanja in razvoj modernistične umetnosti. 

S svojimi likovnimi prijemi je vplival tudi na italijanske futuriste. Ti so leta 1909 pod 

vodstvom Filippa Tommasa Marinettija začeli gibanje, ki je bilo v osnovi literarno. Dejavni 

so bili na področju poezije, pripovedništva, dramatike, dejavnost pa so razširili na druga 

kulturna področja: slikarstvo, kiparstvo, glasbo, film, tiskarstvo in arhitekturo. Povzdigovali 

in spodbujali so hitrost (dinamizem), tehnološki napredek, destrukcijo, vojno in zaničevali 

preteklo kulturno dediščino. (Lynton, 1994) 

 

Slika 11: Filippe Tommas Marinetti, Montagne + Vallate + Strade x Joffre, 1915 

Za njih je značilna radikalnost, ki se je zelo izražala v njihovih literarnih nastopih, v katerih so 

bili žaljivo usmerjeni proti občinstvu. Provokativni so bili tudi s svojimi eksperimentalnimi 

pesmimi; recitirali so zvočno (glasovno) poezijo, pri kateri je najpomembnejši zvočni učinek 

besed in ne toliko njihova vsebina oz. pomen. (Berger, 1981; Richter, 1965) Princip 
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zapostavljanja semantičnega vidika besed so prenesli iz govorjene poezije tudi na pisano 

besedo. Ustvarjena so bila besedila, ki so temeljila na eksperimentiranju s tipografijo in 

urejanju črk ter drugih znakov v kompozicijsko zanimive celote. 

Ko so svojo dejavnost razširili še na likovno, so se pri slikarstvu zgledovali po tehnikah 

divizionizma, potem pa so se lotili likovnih prijemov kubizma. Ta jim je omogočal lažje 

izražanje občutkov dinamike, hitrosti, industrijskega napredka, hitrega spreminjanja urbanega 

življenja in mestnega vrveža. »V svojih likovnih delih so poskušali združiti kubistično 

razgradnjo materije z elementi, ki bi poudarili gibanje, energijo in vitalizem.« (Zalaznik, 

2011) Pri njih lahko opazimo vnašanje napisov kot na slikah analitičnega kubizma Braqua in 

Picassa ter vključevanje besedila s tehniko kolaža.  

 

2.3.4. Dadaizem 

 

Naslednji korak pri povezavi slikovne površine in besedila je dadaistično gibanje. Motivi za 

združevanje podobe in besedila so bili v dadaizmu drugačni kot v kubizmu, predvsem se mi 

zdi bistven literarni vpliv na dadaistično vizualno umetnost.  

V kaotičnem času prve svetovne vojne je zavetje nudila nevtralna Švica, ki je bila s svojo 

politično nevpletenostjo izolirana od nevarnosti. V tem vojnem vzdušju se je leta 1916 v 

Zürichu začelo umetniško gibanje, katerega pomembno mesto dogajanja je bil Cabaret 

Voltaire. Krog intelektualcev in raznovrstnih umetnikov, ki se je zbiral ter deloval v njem, je s 

svojo aktivnostjo reagiral na takratno vojno stanje. Središčni osebi sta bila literata Hugo Ball 

in Tristan Tzara, ostalo züriško skupino so sestavljali: Marcel Janco, Hans Richter, Hans Arp, 

Emmy Hennings, Sophie Täuber, Richard Huelsenbeck. (Richter, 1997) 

Njihov namen je bila provokacija malomeščanskega razreda, kritiziranje vojne politike, 

buržujske miselnosti in položaja uveljavljene umetnosti z vključevanjem nesmiselnosti ter 

kaotičnosti v svoje dela. (Richter, 1997) Njihovo delovanje je bil napad na družbo, »vključno 

z jezikom in vizualnimi podobami te civilizacije.« (Walther idr., 2000, str. 119) Zagovarjali 

so naključnost, nered, opozarjali na pomanjkanje smisla, zagovarjali in spodbujali so 

antiumetnost. Njihovo anti-art delovanje je nasprotovanje ustaljenim umetniškim praksam in 

kritična povpraševanje o umetnosti. Povezoval jih ni noben program, temu so celo 

nasprotovali, skupne so jim bile tendence v razmišljanju – omenjen odklonilen odnos do 
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umetnosti in družbe. Ta brezprogramska svoboda jim je omogočala zelo veliko raznolikost na 

številnih področjih in formalistično avtonomnost znotraj posameznih zvrsti. Dejavnosti 

gibanja so bile: literatura, vizualna umetnost, poezija, glasba, ples, gledališče, izdajanje 

umetniških manifestov, publikacij, ipd. Raznovrstnost dadaističnega delovanja je morda delno 

odraz Ballove želje in prizadevanj po Gesamtkunstwerku, celostni umetnini. Cabaret Voltaire 

pri tem ni bil le kraj zbiranja skupine, temveč tudi razstavni prostor, mesto, kjer so javno brali 

in recitirali poezijo, izvajali koncerte, gledališke in plesne nastope ter podobno. Iz Züricha se 

je delovanje razširilo v druga mesta – Berlin, Köln, Paris, New York, Hannover itd. (Richter, 

1997) 

Njihova dejavnost ni bila niti približno samo protesten in filozofski odgovor na družbeno 

stanje. Zaznamuje jih tudi pogosta šaljivost in igrivost. (Walther idr., 2000) To se kaže tudi 

pri izbiri besede 'dada'. »Anekdote pripovedujejo, da so jo dadaisti po naključju odkrili v 

slovarju knjižnega jezika in da so jo izbrali zaradi njene zvočnosti in odsotnosti vsakršnega 

razvidnega pomena« (Berger, 1981, str. 7) Kljub temu beseda označuje več stvari: priljubljeno 

idejo ali temo, je pritrdilnica v ruščini in romunščini in v otroški govorici pomeni konj, 

vendar prvotni pomen besede ni pomemben. Trdili so tudi, da dada v resnici ne pomeni nič. 

»Je pomenljivi nič, katerega pomen je, da nekaj pomeni.« (Richard Huelsenbeck v Dadaizem; 

Nadrealizem, 1981)  

Beseda dada se pojavlja v mnogih dadaističnih delih, kot lahko vidimo v Cut with the Kitchen 

Knife through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany, kolažu Hannah Höch 

iz leta 1919. Eksploziji podob se pridružujejo napisi, med katerimi je najbolj izrazit in 

ponavljajoč ravno 'dada', ki nima nobene semantične vrednosti. Bolj zgovoren je naslov, 

njeno delo pa lahko razumemo kot reakcijo na takratne politične situacije in socialne položaje 

v Nemčiji − v družbi, kjer vladajo moški. S tem se je dotaknila tudi problematike položaja 

žensk. (Cut with the Kitchen Knife, b.d.) To delo je tudi primer dadaistične uporabe tehnike 

kolaža, ki so jo nadgradili s fotomontažo. Kolaž in asemblaž sta bila med drugimi zelo 

priljubljena načina likovnega ustvarjanja, ko so ju prevzeli od kubistov.  

Hannah Höch je pripadala berlinski dadaistični skupini, kjer so bili za razliko od züriških 

umetnikov veliko bolj družbeno kritični in politično angažirani. (Richter, 1965; Zalaznik, 

2011) To je logično, saj v nasprotju s švicarskimi dadaisti niso uživali privilegija politične 

nevpletenosti, ampak so bili soočeni z vojnim dogajanjem. Njihova dela so veliko bolj 

kritično odražala družbeno problematiko, kar še posebno vidimo pri Georgu Grozsu. Ta je z 
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združevanjem podobe in besedila zelo neposredno opozarjal na družbene neenakosti. (Richter, 

1965) 

 

Slika 12: Hannah Höch, Cut with the Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-Belly 

Cultural Epoch in Germany, 1919 

Dadaistično gibanje je sestavljalo delovanje na različnih umetniških področjih, in če 

vzamemo pod drobnogled likovno ustvarjanje, ne moremo mimo vpliva drugih medijev, 

predvsem literature. Preplet različnih umetniških dejavnosti je težko ločiti, saj so principi 

delovanja v mnogih primerih tesno povezani. Tako kot je likovno umetnost Hansa Arpa 

navdihnilo prosto padanje raztrganih kosov papirja, ki so pri stiku s površino ustvarili novo 

kompozicijo, tako se je Tristan Tzara lotil pisanja z razrezanimi koščki časopisnega papirja. 

Na vsakem koščku je bila natisnjena beseda iz besedila, izdanega v časopisu. Pomešane 

besede so tako iz prvotnega besedila sestavile nov pomenski sklop. Nastale so nove celote, ki 

jih je ustvarjala naključnost izpod rok umetnikov. (Richter, 1965) 

Njihova poezija je nastajala po vzoru futuristične zvočne poezije, ki je prišla najbolj do izraza 

na literarnih branjih. Pri njej je najpomembnejši zvočni učinek besed in ne toliko njihova 

vsebina − semantična plat. Dadaisti Huelsenbeck, Tzara in Janco so v svojih nastopih 
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recitirali simultane pesmi (poème simultané), kjer se v celoto združi več glasov hkrati. 

(Berger, 1981; Richter, 1965) 

»Dadaistična simultana pesem, sestavljena iz smiselno razvezanih verzov, je bila namenjena 

predvsem izvajanju, pri katerem so se med besede mešali kriki, onomatopoetični zvoki, 

poljubni šumi in glasovi. Če so jo zapisovali, je bila stvar bistveno okrnjena, zato so pa z 

neenakimi dolžinami verzov, različnimi tiskarskimi znamenji in črkovnimi stopnjami dosegali 

nenavaden optični učinek.« (Berger, 1981, str. 29) 

 

Slika 13: Kate Steinitz, Kurt Schwitters, Theo van Doesburg, primer strani iz otroške knjige 

Die Scheuche: Märchen (The Scarecrow: A Fairytale), 1925 

S podobno poezijo in tipografskimi ureditvami besedil so se ukvarjali že v futurizmu, kar smo 

videli že pri delu Filippa Tommasa Marinettija. Pri dadaistih so se s tipografijo izražali Raoul 

Hausmann, Kate Steinitz, Kurt Schwitters in Theo van Doesburg, ki so bili dejavni v nemški 

dadi. Kurt Schwitters, znan po svojih tipografskih pesmih in kolažih, je zasnoval svojo 

antiideologijo merz. Beseda merz je nastala iz kolaža, natančneje iz fragmenta napisa 

Kommerz- und Privatbank, iz česar se je razvilo poimenovanje skoraj celotne njegove 

dejavnosti. Merz se je imenovalo veliko število njegovih kolažev (za primer vzemimo 

Merzbilder delo Mz 163) in tudi njegove tridimenzionalne konstrukcije, ki so prerasle v 

prestrukturiranje notranjosti hiše (Merzbau). (Walther idr., 2000) Po besedah Nadje Gnamuš 

(2010): »V delih Merz(bilder), ki povezujejo različne sloge, tehnike in medije, se konstelacije 

odpadnih materialov in predmetov artikulirajo v izjemno harmonične kompozicije, ki v 

svojem bistvu ohromijo razlikovanje med umetniškim in neumetniškim, saj oboje sodeluje na 

popolnoma enakovredni ravni.« (str. 74) Pri tem dodaja, da lahko Schwittersove kolaže 
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gledamo kot abstraktne konfiguracije, pri katerih ni semantične povezave. Hkrati pa izbrani 

material kaže svojo zgodovino, kar vzbuja različne asociacije in občutenje minljivosti. 

 

Slika 14: Kurt Schwitters, Mz 163 mit Frau, spritzend, 1920 

Slikovno vnašanje napisov lahko primerjamo s kubisti, predvsem z njihovo uporabo kolaža, 

vendar so pri obojih motivi različni. Tudi reference na predhodno umetnost imajo drugačen 

ton. Braquovo navajanje Mozarta izraža naklonjenost, medtem ko Duchampova Mona Lisa z 

brki izraža posmeh in provokacijo. Prav tako Picabjev Portret Cezanna, Renoirja in 

Rembrandta v podobi plišaste opice z repom med nogami. V prikazanem delu iz leta 1919 je 

Duchamp na tiskano reprodukcijo Mone Lise (La Gioconda) dorisal brke in dodal akronimi 

napis L.H.O.O.Q., ki se na glas prebrano sliši kot »Elle a chaud au cul« (Ona ima vročo v rit, 

op. avt.). Oba primera izražata kritiko idealiziranja umetnosti preteklosti in ustaljenega okusa, 

ki mu poveljuje vladajoča malomeščanska miselnost ter slepo sledenje uveljavljenemu okusu 

in umetniškim praksam. Pri tem oba kažeta uporabo »ready-made« objektov, ki jih je uvedel 

Marcel Duchamp. To so izbrani predmeti množične proizvodnje, ki so z minimalnimi 

spremembami postavljeni v umetnostni kontekst. Med najbolj znanimi je Duchampov pisoar 
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imenovan Fontana. S temi predmeti je spodbudil vprašanja o tem, kaj sploh je umetniško delo 

in kaj ločuje tak predmet od drugih, ki to niso. (Walther idr., 2000; Osborne, 1981; Archer, 

2002) 

   

Slika 15 (levo): Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919 

Slika 16: Francis Picabia, Portrait of Cézanne, Portrait of Renoir, Portrait of Rembrandt, 1920 

 

2.3.5. Nadrealizem 

 

V letih, ki so sledila koncu prve svetovne vojne, je bilo značilno opuščanje stališč predhodnih 

avantgardnih gibanj, saj je bila njihova vera v moderni svet omajana. Tako je v Parizu dobro 

uveljavljeni kubizem izpodrinilo novo gibanje, ki je samo sebe dojemalo kot 

antimodernistično. To gibanje je bilo nadrealizem, katerega voditelj je bil pesnik André 

Breton. (Lyton, 1994) Kot pri futurizmu in dadaizmu je bil tudi nadrealizem primarno 

literarno gibanje, ki se je iz literature razširilo na druga področja. Obsegalo je tako poezijo, 

prozo, slikarstvo, kiparstvo, fotografijo in celo film. (Berger, 1981) 

»Nadrealistično gibanje je, podobno kot njegov neposredni prednik dadaizem, zavračalo 

vsakakršne -izme, ki so utemeljili tok moderne umetnosti, češ da so umetno zvarjena 
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prizadevanja brez vsakega preteklega ali aktualnega pomena za človeštvo. Nadrealisti so 

hoteli z umetnostjo nasprotovati urejenim in omejenim bivanjskim navadam civilizacije, in 

sicer z odstiranjem vpogleda v nadresničnost fantazije, sanj in domišljije, ki naj bi po 

njihovem bile človekovo pravo, naravno okolje.« (Lynton, 1994, str. 169−170) 

Za začetek gibanja velja leto 1924, ko je André Breton izdal svoj Manifest nadrealizma. 

»Bretonov manifest izhaja iz kritike absolutnega racionalizma in mu postavlja po robu 

podzavest, ki zanjo trdi, da je najvažnejši del duševnega sveta. Njene pomembnosti se je 

zavedel ob neposrednem stiku s Freudovimi metodami in odkril, da se v njej ohranja največja 

svoboda duha, ki se kaže v človekovi domišljiji, norosti ali sanjah.« (Berger, 1981, str. 39) 

Izraz nadrealizem (surréalisme) je prvič skoval Guillaume Apollinaire, Breton pa ga je v 

manifestu opisal kot: »Čisti psihični avtomatizem, s katerim se želi izraziti, bodisi z 

govorjeno bodisi s pisano besedo bodisi na katerikoli drug način, resnično delovanje misli. 

Narek misli ob odsotnosti vsakršnega nadzorstva razuma zunaj vsakršnih estetskih ali 

moralnih predsodkov.« (Breton v Dadaizem; Nadrealizem, 1981, str. 40) 

Da bi spravili na plano podzavestne vsebine, so se poleg raziskovanja sanj posluževali 

avtomatičnega pisanja, ki temelji na dadaistični igri, pri tem so naključno nizali besede, 

»izkoriščali njihov naboj ločenih, nepovezanih in večpomenskih predmetov ter dopuščali 

preskakovanje pomenskih isker z ene besede na drugo, ne da bi jim vsiljevali vnaprej določen 

pomen.« (Lynton, 1994, str. 170) Podobno so počeli tudi s podobami v nadrealističnem 

slikarstvu, pri čemer so nastale kompozicije, ki zaradi nenavadnih vsebinskih sklopov 

spominjajo na prizore iz sanj, kjer se združijo vsakdanji dogodki, predmeti, strahovi in želje. 

Umetniki Max Ernst, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Joan Miró, Oscar Dominiguez, André 

Masson in drugi so ustvarjali dela, v katerih so se manifestirale podzavestne vsebine v 

nenavadnih, velikokrat absurdnih celotah. Te pričajo o svetu, dvignjenim nad vsakdanjost, ki 

se skriva v človekovi duševnosti. (Lynton, 1994; Walther idr., 2000) 

Z dadaisti jim je skupno prosto izražanje brez zadržkov razuma, združevanje elementov, ki 

delujejo na prvi pogled vsebinsko nepovezani. Pri dadaizmu je to početje vodilo naključje, ki 

pa so ga nadrealisti drugače ovrednotili, saj so mu pripisali moč nezavedne, podzavestne 

manifestacije človekovih notranjih vzgibov. Tu prave slučajnosti v resnici ni več. Za vse 

obstaja razlog, nek motiv, ki je lahko popolnoma neznan še samemu avtorju. Kljub 

omenjenim podobnostim z dadaisti so nadrealisti neodobravajoče gledali na omenjeno 
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gibanje. To je bilo v Parizu ravno tako radikalno kot v Zürichu, pri čemer so močno 

nasprotovali njihovim razbijaškim nastopom. (Berger, 1981) 

Čeprav so bili nadrealisti zelo povezani z literaturo, predvsem s poezijo, je pri nadrealističnih 

slikarjih dokaj malo vnašanja besedil v likovna dela. Vsako področje je delovalo pretežno s 

svojim jezikom – poezija in proza z verbalnim, slikarstvo z likovnim. Mogoče je razlog v tem, 

da so bili nekateri nadrealisti skeptični do širjenja idej nadrealizma v slikarstvo. (Lynton, 

1994) Kot izjemne primere združevanja vizualnega in verbalnega lahko izpostavimo slike 

Reneja Magritta, ki s prisotnostjo besedila spodbujajo gledalca k razmišljanju, in poetična 

slikarska dela Joana Mirója. S tega vidika so zanimivi tudi asemblaži Andreja Bretona in 

Jospeha Cornella. 

 

Slika 17: Joan Miró, A Star Caresses the Breast of a Negress (Painting Poem) Une Étoile 

caresse le sein d'une négresse (peinture-poème), 1938 

V Mirójevih delih se odraža njegova ljubezen do poezije, ki ga je privedla k nadrealistom. 

Slikam je dodajal znake in različne simbole. (Lynton, 1994) Obstaja tudi več slikarskih del, v 

katera je vključeval celotna besedila. To lahko vidimo v njegovi »sliki-pesmi« Une Étoile 

caresse le sein d'une négresse (Zvezda boža prsi črnke, op. avt.). Besedilo v kurzivni pisavi 

vsebuje zvočno ujemanje zlogov (rima), pri tem učinkuje kot pesniški verz. Poleg tega pa 

deluje tudi kot likovni element in ustvarja celoto z ostalimi naslikanimi deli kompozicije 

slike. V tem delu je združil slikarstvo in poezijo, pri čemer je sporočilnost poetične narave. 
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Na Mirója je vplival kubizem, njegov slikarski slog pa je le deloma odraz nadrealizma. Pri 

njegovem slikarskem razvoju vidimo odmik od realističnega upodabljanja, pri tem so se realni 

objekti reducirali in prelevili v abstrakcijo. Vidni so ponavljajoči se ornamenti ter 

konfiguracije organskih in anorganskih oblik, ki ustvarjajo kontrast. (Walther idr., 2000) 

 

Slika 18: René Magritte, Varljivost podob, 1928–29 

René Magritte je belgijski umetnik, ki je med intelektualno najbolj impresivnimi 

nadrealističnimi slikarji. S svojimi slikami konfrontira gledalca z vprašanji o naravi realnosti, 

o naši percepciji resničnosti. Njegova dela ne vsebujejo toliko fantazijskih aspektov 

nadrealnega, ampak elemente resničnosti, ki so vprašljivi. (Walther idr., 2000; Lynton, 1994) 

To se najbolj vidi »v delih, v katerih je upodobljen subjekt verbalno zanikan svoje identitete.« 

(Walther idr., 2000, str.147) Najbolj znan primer tega je slika Varljivost podob. Na platnu je 

realistično naslikana podoba pipe, pod katero je v natančno izvedeni kurzivni pisavi pripis 

Ceci n'est pas une pipe (To ni pipa). Seveda je vsakomur jasno, da to ni prava pipa, temveč 

samo njena upodobitev na dvodimenzionalni površini. Poleg Varljivosti podob je ustvaril tudi 

druga podobna dela, kjer se upodobitvi predmeta pridruži beseda, ki ni v skladu z naslikanim 

motivom. S tem je postavil pod dvom konvencijo jezika, predvsem pa je odprl problematiko 

odnosa med besedami in podobami. (Ibid.; Lynton, 1994) Njegova dela opozarjajo na to, da 

videnega ne moremo zamejiti z besedami in besed ne moremo popolnoma upodobiti, ali kot je 

o tem že pisal Foucault, je razmerje med podobo in besedo neskončno razmerje. (Foucault v 

Mitchell, 1994) Poleg tega je, po mnenju Mitchella (1994), Varljivost podob primer t. i. 

metaslike. Torej slike o sliki, saj sporoča gledalcu predvsem o svoji slikarski naravi. 
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Pri nadrealistih je zanimiva tudi izbira pisave. V nasprotju s predhodnimi gibanji, kjer so 

vnašali tiskano ali šablonsko ustvarjeno besedilo, so napisi pri nadrealističnih likovnih delih 

največkrat lastnoročni. To izraža avtomatizem in individualnost pisca, kar dodatno poudarja 

kurzivna pisava. 

 

2.3.6. Abstraktni ekspresionizem in informel 

 

Leta 1948 se je v New Yorku začelo novo gibanje, ki je odstopilo od figuralike in od 

posnemanja predmetnega ter se usmerilo v abstrakcijo. Osnovala ga je skupina umetnikov 

Jackson Pollock, Barnett Newman, Ad Reinhard, Hans Hofmann, Arshile Gorky, Willem de 

Kooning, Mark Tobey, Robert Motherwell, Franz Kline. Pollock je začel s t. i. akcijskim 

slikarstvom, pri katerem je ustvarjal slike s polivanjem barve po površini. Slikanje ni bilo več 

namenjeno upodabljanju, temveč puščanju sledov ekspresivne, avtomatične dejavnosti. 

(Lynton, 1994) Korenine takega slikarstva segajo v nadrealizem, predvsem v Bretonove ideje 

avtomatizma, to pa lahko primerjamo z nadrealističnim biomorfnim abstrahiranjem, kot ga 

vidimo na slikah Mirója in Tanguya. (Lucie-Smith, 2001).  

 

Slika 19: Robert Motherwell, Octavio Paz, Three Poems 1, 1987 
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Dobesednega vnašanja besedil pri abstraktnem realizmu ni, saj bi bila ta preveč vezana na 

predmetno pojavnost in se ne bi skladala z idejo čistega avtomatizma brez miselnega oviranja. 

Kljub temu pa imajo mnoge slike zelo izrazit kaligrafski značaj. Kot je bilo že omenjeno, sta 

slikarstvo in kaligrafija vzhodnih kultur vplivala na moderno umetnost. Pri abstraktnem 

ekspresionizmu je delovala predvsem sama kaligrafska gesta, torej akt pisanja s svojim 

ekspresivnim značajem, ki odraža notranje stanje pisca. To je tudi osnovna ideja akcijskega 

oz. gesturalnega slikarstva, »ki opušča nadzorovano in uravnoteženo organizacijo slike in 

nakazuje svobodno, impulzivno, telesno gibanje potez po njeni površini, gibanje, ki izhaja iz 

prvinske, predverbalne, fizične ekspresije.« (Zabel, 2006, str. 26) Kaligrafski značaj slik pa se 

najbolj vidi v delih Marka Tobeya, Franza Klina in Roberta Motherwella ter tudi Henrija 

Michauxja in Cyja Twomblya. (Lynton, 1994; Walther idr., 2000) 

Mark Tobey je potoval v Azijo, kjer je preučeval kitajsko kaligrafijo, iz katere je razvil svoj 

slikarski slog, ki ga je imenoval bela pisava. Na Motherwella je vplivala francoska poezija, v 

njegovih delih lahko vidimo podobnosti z vzhodno kaligrafijo. (Lynton, 1994) To je dobro 

opazno tudi v nekoliko starejših ilustracijah, ki jih je ustvaril za pesmi Octavia Paza.  

Vzporedno z abstraktnim ekspresionizmom v Ameriki, a neodvisno od njega, se je v Evropi 

razvil (Art) informel. Tako kot v abstraktnem ekspresionizmu gre tudi tu za oddaljitev od 

oblikovnih značilnosti predmetov in premik k abstrakciji s poudarkom na emocionalni 

ekspresiji umetnikove eksistencialne izkušnje. Informel zajema »različne usmeritve, tako 

tašizem kot slikarstvo materije, z njim povezujejo tudi gestualno oziroma akcijsko 

slikarstvo.« (Gnamuš, 2010, str. 177) 

Informel, kar lahko razberemo že iz imena, označuje odmik od forme, od oblik predmetnosti. 

»Avtorji poudarjajo materialno, objektivno naravo svojih del; na slikah npr. kopičijo barvno 

substanco, kolažirajo najdeno predmetnost, vpeljujejo oblikovane formate in v slikah celo 

odpirajo realne prostore, tako da jih spreminjajo v nekakšne reliefe.« (Zabel, 2006, str. 25) Na 

tej informelski površini, ki spominja na zemljo, magmo, okrušene zidove, so se začeli 

pojavljati neberljivi napisi. »Vrezi, čačke, neberljiva pisava, vpraskana v površino del, so 

izraz nuje po preddiskurzivni, neposredni, primarni ekspresiji in je hkrati sled pričevanja 

nekdanje navzočnosti v svetu, avtentične biti, ki je pretekla, se povnanjila v topem, čačkastem 

zapisu.« (Ibid., str. 27) 
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Slika 20: Janez Bernik, Beli zapis, 1964 

Dober primer tega so slike Antonija Tapiesa, natančno to je opazno tudi v delih Janeza 

Bernika, ki ga je Zabel (Ibid.) opisal kot najvidnejšega predstavnika umetnikov iz šestdesetih 

let in ki je skozi desetletja razvijal svoj slog v koraku z aktualnimi umetniškimi tokovi. V 

informelski snovi njegovih zgodnejših slik so začele pojavljate čačke, ki so delovale kot vrezi 

v zidove in magmo. Čačkasti sledovi v površini so se sčasoma razvili v imitacijo pisave, 

kasneje pa je v svoja dela vnašal dejanske napise. »S črkovnimi znamenji naj bi umetnik 

odkril skrivnostno sporočilo prednikov kot izgubljeno pismo človeštva, in hkrati vanj skril 

lastno sporočilo, zgoščeno iz bolečin in lepot.« (Komelj, 2005; str. 24) Iz informela so se 

skladno s pojavom nove figuralike začele v njegovih delih izrisovati figure. Te pa imajo, po 

mnenju Mikuža (1985), simbolno funkcijo in so se iz simbola razvile naprej v znak. »Figura 

je transparenten znak umetnikovega subjektivnega videnja. /../ Polje njenih asociacij, 

interpretacij in pomenov je popolnoma svobodno in odprto, kot je neomejen umetnikov 

pretok idej, vizij in misli.« (Mikuž, 1985; str. 20) 
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Slika 21: Janez Bernik, 3.IX.1993, (iz cikla Katarza), 1993 

 

2.3.7. Pop art 

 

Pop art gibanje se je odvijalo predvsem v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in je bilo 

reakcija na vase zaprto umetnost abstraktnega ekspresionizma. Šlo je za odmik od njenega 

asketskega značaja in psihološkega naboja. Obrnili so se k realizmu, in sicer realizmu kulture, 

ki jo privlačijo tabloidi, lahkotni risani romani (stripi), glamurozno življenje slavnih in je na 

splošno ujeta v podobe množičnih medijev. Od abstraktnega ekspresionizma so obdržali 
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fizično velikost del, ponavljanje oblik in »all-over« način zapolnitve slikarske ploskve. To je 

umetnost, ki jo je širša publika hitro sprejela, saj je bila prav zanjo tudi zasnovana. Kot je bilo 

za predhodna gibanja značilno, so se tudi umetniki tega obdobja odmikali od preteklosti. Ujeli 

so duh svojega časa, v njihovih delih je odsevala zavest ameriške popularne kulture. (Madoff, 

1997)  

Ena izmed uporabljenih tehnik je bil kolaž, ki izhaja iz kubizma, dadaizma in nadrealizma. Od 

preteklih gibanj sta na pop art vplivala zadnja dva. Od dadaizma predvsem Duchamp s 

svojimi »ready-made« objekti in Schwittersovi kolaži ter »merz« konstrukcije, od 

nadrealizma pa Magrittove miselne igrice. (Walther idr., 2000) 

Umetnost so povezali z vsakdanjim življenjem, s tem pa so stopili na mejo s kičem. (Ibid.) 

Pop art se je neodvisno razvijal v Ameriki in Veliki Britaniji z začetki v petdesetih letih. V 

Ameriki predvsem z Jasperjem Johnsom in Robertom Rauschenbergom, v Britaniji pa z 

Londonsko Independent Group. (Lynton, 1994; Madoff, 1997)  

Ameriški popartisti Andy Warhol, James Rosenquist, Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein, 

Edward Ruscha, Robert Indiana in drugi so črpali iz banalnosti potrošniške družbe. Pri 

upodabljanju so prevzeli ikonografijo množičnih medijev, (Archer, 2002) zato ni čudno, da 

njihova dela vsebujejo tudi veliko napisov. Prisotnost besedil je, kot smo videli že v kubizmu, 

del človekovega vsakdanjega življenja, kar se odraža tudi v umetnosti. Warhol je upodabljal 

množično proizvedene predmete vsakdanje rabe z njihovimi etiketami, kot npr. konzerve 

Cambell juhe. Edward Ruscha se je osredotočal na slikanje arhitekturnih elementov, obcestnih 

postajališč in njihovih reklamnih panojev. Kasneje, v sedemdesetih, je prešel na ustvarjanje 

slik, katerih glavni element so napisi.  

Roy Lichtenstein je motive in način upodobitve črpal predvsem iz risanih stripov. Na platnu 

je z oljem poustvarjal striparske izseke, pri čemer je imitiral celo tehnični vidik stripov. Z 

natančnimi linijami in pikami dajejo njegove slike vtis, kot da so nastale s sitotiskom, torej v 

tehniki, v kateri so bili stripi prvotno proizvedeni. Zaradi načina slikanja in suhoparnosti 

podob in besedila, se na prvi pogled zdi, da ne omogočajo nobene interpretacije, vendar 

vsebujejo šaljivost, ironijo in kritičen pogled. Ta kritika je pri Lichtensteinu velikokrat 

usmerjena na abstraktni ekspresionizem in njegovo zapuščino pri obravnavanju umetniškega 

dela. (Archer, 2002) 
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Slika 22: Roy Lichtenstein, Masterpiece, 1962, olje na platnu 

David Hockney je eden izmed londonske skupine umetnikov, ki je v zgodnjih šestdesetih letih 

razvijala pop art v Veliki Britaniji. Tudi ti so vsebine svojih del črpali iz medijev in podob 

ulic, vendar je bil pri nekaterih še vedno viden vpliv abstraktne umetnosti. To je zelo opazno 

pri Hockneyevih delih iz tistega obdobja, v katerih je spajal abstraktne in figurativne elemente 

ter vključil napise, ki črpajo iz jezika najstnikov in spominjajo na grafitne oznake. Vsebina 

slike Doll Boy je referenca na takratno popularno pesem Doll Girl Cliffa Richarda, številki na 

dnu, 3 in 18, pa številčno predstavljata mesto črk C in R v abecedi. (Archer, 2002; Sanger, 

2009)  

»Hockneyeva zgodnja dela so polna ikonografskega in slogovnega eksperimenta ter 

avtobiografskih aluzij, ki se pogosto posredno nanašajo na umetnikovo homoseksualnost. V 

takih delih umetnik prikazuje ljudi, ki jih je hkrati občudoval in želel, pogosto z uporabo 

začetnice ali s preprosto številčno kodo, kot je to počel ameriški pesnik Walt Whitman. 

Hockney je utemeljil številne slike na Whitmanovem delu.« (Riggs, 1997) 
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Slika 23: David Hockney, Doll Boy, 1960−1961 

 

2.3.8. Konceptualna umetnost 

 

Velik premik k povezavi vizualnega in verbalnega je konceptualna umetnost, pri kateri sta 

materialnost in vizualni vidik umetnine manj pomembna od ideje, koncepta, ki ga ta 

predstavlja. Odpirala so se vprašanja o naravi umetnosti, ki jih je postavljal že Duchamp s 

svojimi ready-made deli. Ker funkcija umetnine ni vezana le na svojo vizualnost, so 

poudarjali njene nevizualne komponente, pri čemer je bilo pogosto vključevanje besedila. 

»Raba teksta je učinkovit način za dematerializacijo dela in za njegovo (samo)refleksijo 

lastnih okoliščin. Po drugi strani pa ima, seveda, napisani tekst svoj materialni, vidni aspekt, 

in način in kontekst njegove reprezentacije lahko bistveno vplivata na njegov pomen.« (Zabel, 

2006, str. 391) 

Pri tem pa je vizualnost besedila, tako kot celotno umetniško delo, podrejena idejni 

sporočilnosti. Likovnost besedila, ki je nemalokrat omejena na kratke izjave, je namerno 
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zanemarjena, pomembna je predvsem njegova semantična plat. Napisi, velikokrat na prazni 

ali enobarvni površini, pogosto delujejo generično, mehansko ustvarjeno in brezosebno. 

 

Slika 24: Joseph Kosuth, En in trije stoli (One and Three Chairs), 1965 

Skupina Art & Language je bila ustanovljena 1968 in je za material svoje umetniške 

dejavnosti vzela prav jezik. Njihov odnos med umetnostjo in jezikom pa je odpiranje 

diskurzov o funkciji in poziciji umetniškega dela. (Archer, 2002; Zabel, 2006) Tej skupini se 

je pridružil tudi Joseph Kosuth, ki je izpostavljal tavtologijo umetniškega dela, s čimer že 

sama umetniška dejavnost zaznamuje svoj produkt kot umetniško delo. Kosuth je pri 

posredovanju svojih idej pogosto uporabljal slovarske definicije, kot npr. pri delu En in trije 

stoli. Tu je predstavil tri primere enega predmeta, na kar lahko gledamo vzporedno z 

Magrittovo dilemo odnosa konkretnega predmeta in njegovih reprezentacij, v tem primeru 

fotografske podobe ter slovarskega opisa stola. Poleg Kosutha so besedilo, kot osrednji 

element umetniškega dela, uporabili tudi Edward Ruscha, John Baldessari, Robert Barry, Mel 

Bochner, Lawrence Weiner, Bruce Nauman, Barbara Kruger, Jenny Holzer, On Kawara, 

Roman Opalka in drugi. (Archer, 2002) V jugoslovanskem prostoru je besedilo kot osrednji 

element umetniškega dela mogoče najti tudi v nekaterih delih skupin OHO in Gorgone 

(Dimitrije Bašičević-Mangelos, Josip Vaništa) in Grupe šestih autora. (Briski Uzelac idr., 

1998, Zabel, 2006; Stilinović, 2008) 
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2.3.9. Slovenska neoavantgardna dejavnost – OHO in vizualna ter 

konkretna poezija 

 

Konkretna in vizualna poezija sta področji literarnega in likovnega ustvarjanja, kjer je 

velikokrat zabrisana meja med enim in drugim. Poezija te vrste ni namenjena le branju, 

temveč jo je mogoče gledati tudi kot likovno umetniško delo. O pesmih vizualne in konkretne 

poezije je Miloš Bašin (2001) napisal: »So hkrati likovne in besedne umetnine, so združitev 

likovne in besedne umetnosti. So sinteza tekstualnega, tudi črkovnega, tudi kot znaka in 

likovnega jezika. Bralec književnih del postane gledalec, ki gleda poezijo zlasti kot likovno 

umetnino. Beseda se umakne liku, likovnim kompozicijam. /…/ Črka kot znak tako pridobi 

čisto likovno vrednost. In tako iz sožitja in sinteze črk, besed, figuralnih in nepredmetnih slik 

in posameznih delov besed nastajajo novi poetični in smiselni, pomenski sklopi.« (Bratin, 

2001, str. 3) 

 

Slika 25: Isidore Isou, Polylogue Hypergraphs, 1964 

Začetki vizualne in konkretne poezije so vidni pri Mallarméju in njegovem Metu kocke, ki 

nikdar ne ukine tveganja (iz konca 19. stoletja) ter seveda pri Kaligramih (1916) Guillauma 

Apollinaira. Očitni vzori so v poeziji futurizma in dadaizma, vplival pa je tudi letrizem Isidora 

Isouja, ki je leta 1945 začel gibanje eksperimentalnega pesništva. V letrizmu so pod 

drobnogled vzeli črke, se ukvarjali s črkovnim materialom in ustvarjali nove abecede, kasneje 

so se lotili gestualnega pesništva s poudarkom na zvočni poeziji. 
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V Sloveniji je bila konkretna poezija ena izmed najbolj vitalnih literarnih neoavantgardnih 

gibanj, ki se je razmahnila v drugi polovici dvajsetega stoletja, kar se sklada tudi z razmahom 

rabe besedila v umetnosti šestdesetih let. Pri nas je prvi »vizualiziral« svoje pesmi Anton 

Podbevšek s ciklom Žoltih pisem. Zametke takšne poezije pa vidimo tudi pri Srečku 

Kosovelu, katerega zbirka Integrali je bila izdana 1967 in je močno vplivala na takratno 

slovensko kulturo. Konkretno in vizualno poezijo, t. i. »topografske pesmi«, so pisali Franci 

Zagoričnik, Matjaž Hanžek, Marko Pogačnik, Iztok Geister (psevdonim I. G. Plamen), 

Milenko Matanović, Naško Križnar, Vojin Kovač-Chubby in drugi. (Poniž, 1984; Bašin, 

2001; Zabel, 2007) 

 

Slika 26: Matjaž Hanžek, Pesem v vetru, 1979 

Omenjeni so bili aktivni v sklopu skupine (oz. gibanja) OHO, ki je delovalo med letoma 1965 

in 1971. Za OHO je značilen širok spekter dejavnosti, mnogo izmed njih pa je bilo povezanih 

z idejami reizma, ki sta ga najbolj razvijala Marko Pogačnik in Iztok Geister. Izraz 'reizem' je 

bil najprej uporabljen za poezijo Tomaža Šalamuna in označuje odnos do predmetnega sveta, 

kjer vladajo stvari v svoji lastni biti. Reizem predstavlja pozorno opazovanje pojavnosti 

stvari, pri čemer so ločeni predmeti od funkcionalnih odnosov, ki smo jim jih ljudje 

predpisali. To je dobro izraženo v ohojevskih knjižnih izdajah, t. i. Edicijah OHO. »Knjiga je 

navadno pojmovana kot čisti nosilec teksta in v njem tako rekoč izgine, ohojevska knjiga pa 

je zamišljena tako, da tekst v njej ni privilegiran element /.../, marveč je sestavni del knjige 

same, ki zdaj stopi v ospredje.« (Zabel, 2007; str. 24)  
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Slika 27: Marko Pogačnik in Iztok Geister, 2 PESMI, 1966 

Tako kot ohojevska knjiga, tudi tekst v konkretni poeziji ni zgolj posrednik do sporočila, 

ampak je »samostojna, sama s sabo identična bitnost.« (Ibid.) Črke in drugi tipografski znaki 

se v njej osamosvajajo, da v ospredje stopi njihova vizualnost, likovnost, ki jo prinese njihova 

forma in prostorska ureditev na ploskvi. Kljub reističnem poskusom ločitve besede od njene 

semantične vrednosti, da bi zaživela samo njihova vizualna komponenta, pa je bilo to početje 

jalovo. »Reizemu gre za golo, nepomensko pojavnost stvari, toda besede po njeni najbolj 

temeljni naravi preprosto ni mogoče ločiti od pomena, 'gola beseda' ne obstaja.« (Ibid.; str. 

26) Takšna ločitev je možna v primerih letrizma, pri uporabi neznanega jezika in pisave, 

krajšave besed ter vnašanja znakov, katerim gledalec ne zna pripisati pravega pomena. Dober 

primer je Osrajnikova vizualna pesem Čip iz Phaistosa. 
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Slika 28: Milan Osrajnik, Čip iz Phaistosa, 1981 

 

 

2.3.10. Umetnost žensk 

 

Po mnenju Archerja (2002) je v zgodnjih sedemdesetih letih na umetnost in umetnostno 

kritiko močno vplivalo feministično gibanje. Izpostavljena je bila problematika prisotnosti 

žensk v svetu umetnosti, ki so mu vladali (predvsem beli, privilegirani) moški. Ženske so bile 

kot umetnice potisnjene na rob in povečini njihova dejavnost ni bila resno obravnavana. To je 

dobro razbrano pri primeru Hanne Höch v Richterjevi knjigi o dadaizmu. Richter sicer bežno 

omeni njeno likovno delovanje (prav tako kot dela Sophie Taeuber-Arp), vendar njen 

prispevek dadaizmu omeji na njeno skrb za hrano in pijačo. (Richter, 1997) Podobne primere 

lahko najdemo tudi v drugih umetniških obdobjih in gibanjih. Še celo pri popartu je bila zares 

postavljena ob bok moškim le Marisol. (Madoff, 1997) Z vplivom feminizma se je v 

umetnosti odprla pot ženskam, njihova dela so bile deležna večje vidnosti in prepoznavnosti. 

To so si seveda prisvojile same. Njihova umetnost pa ni podrejena izražanju idej feminizma, 

torej izpostavljanju problematike položaja žensk, temveč je namenjena predvsem izražanju 

doživljanja sebe in sveta iz ženske perspektive. 
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Različne motive ter načine združevanja vizualnega in verbalnega vidimo pri likovnih delih 

umetnic, kot so: Judy Chicago, Barbara Kruger, Jenny Holzer, Tracey Emin, Louise 

Bourgeois in Nancy Spero. Pri slovenskih umetnicah vidimo vnose besedil v likovna dela pri 

Petri Varl, Metki Krašovec, Zori Stančič, Lini Rici, Mini Fini in Alenki Sottler. 

Nancy Spero je v svojih delih prikazovala polarnost spolov in družbene razlike v razmerju 

moči. »Sperina uporaba tiskanih in tipkanih besed v svojih kolažih iz 1970-ih /…/ je bolj 

jasno poudarjala izolacijo patriarhalnega sistema in zavrnitev tistih, ki jih je videl kot tujce. 

Leta 1980 je promovirala možnosti prerazporeditve zgodovine in preoblikovanja ženskih 

identitet skozi njene kolaže z uporabo starodavnega formata zvitka in prikazovanjem 

človeškega telesa v piktografskem jeziku.« (Liss, b. d.) Skozi mitološko naravo ponavljajočih 

upodobitev je s pomočjo besedila posredovala aktualne problematike. V zvitku Torture of 

Women je ilustrirala babilonski mit o Marduku in Tiamant, v katerem je bog Marduk ubil 

Tiamant in iz polovic njenega telesa ustvaril nebesa in zemljo. Upodobitvi prizora iz 

mitologije se pridruži natipkano besedilo, vzeto iz poročila o aretaciji in mučenju Čilske 

manekenke izpod rok tajne policije. (Archer, 2002) V prikazanem slikovnem primeru lahko 

vidimo preprostost likovnega dela, v katerem na belem papirju součinkujeta dva elementa: 

arhaična stilizirana risba in tehnično-tiskarsko ustvarjeno besedilo. Tako vizualno kot 

vsebinsko ustvarjata kontrast med mitološko preteklostjo z glorifikacijo (ženskega) trpljenja 

in realno okrutnostjo sedanjosti.  

 

Slika 29: Nancy Spero, Torture of Women (detail friza), 1976 

V nasprotju z Nancy Spero, Judy Chicago, Barbaro Kruger in Jenny Holzer, katerih delovanje 

je vpeto v družbeni kontekst, so dela Louise Bourgeois in Tracey Emin bolj odraz njunega 

osebnega doživljanja. (Zalaznik, 2011) 
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Umetniška zapuščina Louise Bourgeois je zelo obsežna, kar ni presenetljivo glede na njeno 

neusahljivo produktivnost − ustvarjala je vse do konca, še pri svojih 98. letih. V njenih risbah, 

slikah, kiparskih in grafičnih delih odsevajo spomini iz otroštva, njeno odraščanje in travma, 

povezana z očetovo promiskuiteto, življenje z občutki tesnobe ter doživljanja lastnega jaza. 

Slednje je seveda povezano tudi z njeno ženstvenostjo in njeno vlogo hčere, žene ter matere. 

Njena dela so intimna izpoved doživljanja, kar se kaže v simbolni vrednosti izbire motivov in 

tudi likovnih tehnik in materialov. Uporaba tkanine je povezana z njenim otroštvom, saj so se 

v njeni družini ukvarjali z restavriranjem tapiserij. Iz tega družinskega popravljanja tkanin je 

njej že sam akt šivanja in tkanja v njenih delih simboliziral rekonstrukcijo. (Coxon, 2010) 

 

Slika 30: Louise Bourgeois, I Had a Flashback of Something that Never Existed (18 od 34), 

Ode à l'oubli, 2002 

 

 

Slika 31: Louise Bourgeois, Brez naslova (19 od 34), Ode à l'oubli, 2002 

Ode à l'oubli (Oda pozabljanju, op. avt.) je sešita knjiga, izdelana iz kosov blaga, ki ga je 

zbirala skozi leta. Sestavlja jo 34 stranic, na katerih so barviti abstraktni, geometrični vzorci in 

dva napisa: »I had a flashback of something that never existed« ter »The return of the 

repressed«, ki se nanašata na izgubljene, potlačene spomine. Te se lahko, kot pri Proustu, 
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vzdignejo iz podzavesti ob stiku s predmetnostjo, v tem primeru s tkanino. (Ibid.) Rdeče 

natisnjeni izjavi se sami po sebi ne ločujeta preveč od konceptualnih napisov. Kar ju ločuje od 

njih, je njuna prisotnost ob likovno bogatejših stranicah in uporaba materiala s čustveno 

vrednostjo, ki s svojo obrabljenostjo priča o človekovi eksistenci. 

  

Slika 32: Louise Bourgeois in Tracey Emin, A Sparrow's Heart, (3 od 16), iz serije Do Not 

Abandon Me, 2009−2010 

Tako kot Bourgeois tudi Tracey Emin za svoja dela pogosto uporablja tekstil, iz katerega 

nastajajo barvite prešite obleke in drugi predmeti, polni všitih in lastnoročnih napisov. Leta 

2009 sta se umetnici povezali in skupaj ustvarili serijo digitalnih printov na blago, v katerih so 

združene Bourgeoisine podobe torzov in Emini dodani napisi ter risbe. (Higgins, 2010) Ta 

skupna dela »artikulirajo telesne nagone in čustva, odkrito soočajo s temami identitete, 

spolnosti in strahu pred izgubo in zapuščenostjo skozi skupen izraz. /.../ V mnogih Eminin 

rokopis vklesuje podobe s pripovedjo, ubeseduje emocije, izražene v Bourgeoisinih živahnih 

gvaših.« (Louise Bourgeois, Tracey Emin − Do Not Abandon Me, 2011) 
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Slika 33: Tracey Emin, Hotel International, 1993 

 

2.3.11. Grafiti 

 

Ena izmed vej ulične umetnosti, ki je velikokrat zanemarjena pri omembah umetniških praks, 

so tudi grafiti. Ti so stilsko zelo raznoliki, za svoj motiv stenskih slikarij je velikokrat izbrano 

prav besedilo, ki je obravnavano na različne načine. 

Za ulično umetnost je značilen prenos umetniške dejavnosti iz galerijskih prostorov v urbano 

okolje. Primere ulične umetnosti lahko vidimo pri nekaterih performativnih dejavnostih 

skupine OHO in posegih zagrebške Grupe šestorice autora (Skupina šestih avtorjev op. avt.), 

ki so se odvijali na ulicah in trgih. (Briski Uzelac idr., 1998; Badovinac idr., 2007)  

Na splošno gre pri grafitih in ulični umetnosti za odmik od institucionalizacije umetnosti. 

»Grafiti so javna umetnost. Živijo v zunanjem javnem prostoru. Nastajajo na pobudo 

posameznikov, največkrat ilegalno in brez konkretnih naročnikov. Izmikajo se formalni 
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družbeni kontroli reprezentativnih predstavnikov družbe, kateri so podvržene druge oblike 

javne umetnosti.« (Stepančič, 2004, str. 30)  

 

Slika 34: BTS, São Paulo, 2015 

Kot je bilo omenjeno, je za njih značilna raznolikost in tako poznamo raznovrstne oblike in 

načine izvedbe grafitov. To so: tag, (master)piece, stencile, stickers in paste-up. (Stepančič 

idr., 2004; Lunn, 2006) Pri zadnjih dveh ni nanašanja barve (v spreju) na površine, kot je sicer 

običajno, temveč se lepi že vnaprej narejeno delo.   

Med najpogostejšimi in vsebinsko najbolj izraznimi so velikokrat likovno bolj skopi grafiti. 

Pri njih gre zgolj za sporočanje določene misli, ideologije ali informacije širši množici. 

Njihovi avtorji se redko štejejo za grafitarje, saj delujejo brez ozira na likovno govorico 

posredovanega sporočila. Pri teh vrstah grafitov so pogoste kritike družbe, njene politike, 

miselnosti in aktualnih dogajanj. Pogosto je izražanje obscenosti, kletvic. So ventil za 

sproščanje družbene napetosti, ki jo čuti posameznik, ter njegove potrebe po izražanju in 

spreminjanju življenjskega prostora. »Grafiti na cesti so javni spomenik samoiniciativni 

organiziranosti, ki razgalja kapitalske in politične neenakosti.« (Stepančič, 2004, str.36) 

Pri »masterpiecih« je izbrano besedilo likovno obogateno, poleg tega se forme črk svobodno 

oblikuje in slogovno modificira. To preoblikovanje lahko pripelje do skrajne meje, do 
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neberljivosti besedila, pri čemer napisi popolnoma izgubijo svojo semantično vrednost. 

Primer tega je grafit avtorja BTS iz São Paula.  

 

Slika 35: Banksy, No Future, 2010 

Izdelavo stencil (šablonskih) grafitov lahko vidimo pri Banksyju. Njegovim realističnim 

upodobitvam se pogosto pridružuje besedilo. S kombinacijo obeh na domiseln način opozarja 

na stanje v družbi.  

Likovno zanimivi med grafiti, čeprav tehnično preprosti, so »tagi«. To so umetelni podpisi 

grafitarjev s svojimi umetniškimi imeni ali pa z imeni njihovih skupin. Narejeni so zelo hitro, 

vendar lahko traja dolgo časa, preden grafitar razvije svoj stil pisave in svoj tag. (Lunn, 2006) 

Tak način grafitarskega podpisovanja je uporabljal tudi Jean-Michel Basquiat, in sicer s 

tagom SAMO. Basquiat je tako kot Keith Haring, s katerim je skupaj razstavljal, izhajal iz 

subkulture grafitarjev. Zgodil se jima je redek prehod iz enega kulturnega konteksta v 

drugega, ko so v osemdesetih njuna dela prestopila iz ulice v galerijsko okolje. Tak preskok je 

doživel tudi Banksy. Pri tem vsem pa je vidno, kako si je visoka umetnost prisvojila 

subkulturo grafitov. (Stepančič idr., 2004) 

Jean-Michel Basquiat je v svoje slike vključeval napise, ki jih je nato spreminjal, prečrtaval in 

iz njih delal diagrame. »Daleč od signalizacije nonšalance in nepremišljenosti, to vseprisotno 

urejanje predstavlja napor s pojasnjevanjem in komuniciranjem.« (Archer, 2002; str. 157) 

Izbiral je besede, ki so ga na takšen ali drugačen način pritegnile, pri tem pa mu je bila 

pomembna tudi njihova informacijska vrednost in ne samo izraznost poteze čopiča pri 
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zapisovanju. (Ibid.) Napisi v njegovih slikah spominjajo na otroške napise na javnih 

površinah in s tem odsevajo ekspresijo Dubuffetovega art bruta, hkrati pa izražajo družbeno 

kritiko o položaju črnskega prebivalstva v Ameriki. 

 

Slika 36: Jean-Michel Basquiat, Per Capita, 1981 
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3. AVTORSKI DEL 

 

Pri mojih delih je običajno v ospredju risba, ki se ji pridružuje svetla paleta barv. Ponavljajoče 

se nianse in oblike ustvarjajo svoj ritem. Spominjajo na zakodirane zapise in namigujejo na 

skrivna sporočila. Podobe, ki se pojavljajo zaradi osebne simbolike, so pogosto postavljene v 

drugačne kontekste, kjer se ustvarjajo novi pomenski sklopi. Tem se pridružujejo besede, 

črke, števila in različni znaki, ki skupaj ustvarjajo svoj sistem komunikacije. 

 

Slika 37: Sara Bolte, Brez naslova, 2015, mešana tehnika na papirju, 37 x 50 cm 
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Slika 38: Sara Bolte, Brez naslova, 2014, mešana tehnika na papirju, 20 x 15 cm 

V likovnih delih, ki sem jih izdelala v času pisanja te diplomske naloge, se kot ponavljajoči 

motiv kaže podoba zoba, najpogosteje prisoten je kočnik. Prvotna zbira tega motiva je 

subjektivno pogojena z doživljaji, povezanimi s pojavnostjo zoba. Kot se zdaj ponavljajo 

zobje na mojih risbah, slikah in drugih delih, so se že od otroštva dalje redno ponavljali v 

mojih sanjah. Nočne more, v katerih izgubljam zobe, so me začele spremljati z začetkom 

pubertete in so postajale vedno bolj redke z vstopom v dvajseta leta. Seveda pa zob pri meni 

nima negativne konotacije, saj je njegova pojavnost povezana z mnogimi otroškimi spomini. 

Poleg tega se zoba − in zobovja nasploh − drži več pomenov, ki se razlikujejo glede na 

družbeno-kulturni kontekst. Pogosto se zobovje omenja v Svetem pismu, najbolj je znano 

»oko za oko, zob za zob« iz Druge Mojzesove knjige (Eksodusa). (2 Mz 21: 24, 2009) Z 

zobmi so povezane tudi različni motivi iz folklore, kot npr. zobne vile. Zlati zob, ki kot 

implantat nadomešča funkcijo naravnega zdravega zoba, je kazal finančno zmožnost 

posameznika. Povezan je z bogastvom in ga marsikje še vedno razumejo kot statusni simbol. 

(Gold Teeth, 2015) 



47 

 

Slika 39: Sara Bolte, Brez naslova, 2014, mešana tehnika na papirju, 37 x 25 cm 

 

 

Slika 40: Sara Bolte, Brez naslova, 2014, mešana tehnika na papirju, 37 x 25 cm 
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Slika 41: Sara Bolte, Brez naslova, 2015, mešana tehnika na papirju, 37 x 37cm 

Fascinacija nad zobmi in izbira zob za motiv izvirata iz nezavednih vsebin, kar lahko 

povežem z nadrealističnim delovanjem, vendar se mi zdi pomembno poudariti, da to nikakor 

ni poglavitni razlog za uporabo tega motiva. Zob ne nastopa v kontekstu nadrealistične 

manifestacije nezavednih vsebin. Pravzaprav izstopa iz tega subjektivnega konteksta in vstopa 

v kontekst verbalnega. Kot Bernikova figura, ki je postala znak, tudi podoba zoba prehaja v 

polje znakovnega. Zob postane znak, enakovreden črkam, številkam in drugim tekstualnim 

elementom. Zob oz. zobje postanejo nov način zapisovanja in sporočanja, hkrati pa z 

ustvarjanjem zakodiranosti izražajo nemoč komunikacije. 

Simbolna vrednost zoba se transformira. Otrese se osebno-simbolne funkcije in deluje v 

okviru verbalnega. Iz ust, ki govorijo, grizejo, jedo in pijejo, dajejo in prejemajo, se usujejo 

zobje. Svoj prvotni kontekst in funkcijo izgubijo, otresejo se starega pomena z iskanjem 

novega. Postanejo znak, simbol, koda za sporočilo, ki ga še nismo zmožni dešifrirati. Tako v 
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svetu nasičenosti z vizualnimi sporočili, z množicami informacij, ki jih prejemamo in dajemo, 

pridemo do prekomerne senzorične stimulacije. Z nasičenostjo pride do mešanja različnih 

informacijskih tokov, elementi z različnih področij vizualne komunikacije se združijo v nove 

celote. Iz tega se začnejo ustvarjati novi sistemi sporazumevanja, katerih jezik še ne omogoča 

jasnega sporočanja. Pravzaprav ga celo zavira.  

V akvarelnih slikah se poleg zob pojavljajo tudi drugi znaki. Črke, številke so velikokrat 

izbrane intuitivno, brezpomensko. Velikokrat pa vendarle nosijo pomen, ki ni jasno viden in 

je namerno skrit. S fragmentacijo, z okrajšavami je v ospredje postavljeno vizualno, likovno 

učinkovanje, branje takih zapisov pa je sekundarnega pomena. V zakodiranih okrajšavah se 

skrivajo podatki o avtorstvu in predvsem o samem nastanku dela, najsi gre za datum, čas, kraj 

nastanka ali pa v nekaterih primerih opisujejo likovne elemente same slike. 

        

 

Slika 42 in 43: Sara Bolte, Brez naslova, 2014−2015, fotografiji šablonsko ustvarjenih zob 

nalepljenih na mestnih površinah 

Motiv zoba se pojavlja tudi pri šablonsko ustvarjenih delih, kjer se motivika še vedno dotika 

simbolnega. Iz starih, zavrženih knjig sem izrezala strani, na katere sem s pomočjo šablon 

prenesla zlate in srebrne zobe ter osnovne geometrijske oblike. Tem preprostim odtisom sem 

dodala risbo ali pripis intuitivno izbrane črke s tušem, ki je na slikovni površini ustvaril 

kontrast. Liste majhnih dimenzij sem nato lepila v urbanih področjih na različne površine kot 

skrivne posege v mestno življenje. Natisnjeno besedilo iz knjig je služilo kot ozadje in 

vsebinsko ni pomembno. Če je bilo le mogoče, sem izbirala literaturo, ki ni bila v slovenskem 
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ali angleškem jeziku (npr. nemškem), s čemer sem ustvarila oviro pri razumevanju 

morebitnega branja. To pa je poudarilo skrivnostnost. 

 

Slika 44: Sara Bolte, Brez naslova, 2015, fotografija šablonskih zob pripravljenih na lepljenje 
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4. PEDAGOŠKI DEL 

 

Pri pedagoškem delu sem opazovala povezavo podobe in besedila v likovnih delih otrok. 

Zanimalo me je, na kakšen način bodo izvedli likovno nalogo, ki vsebuje tako besedno kot 

likovno izražanje.  

Učno uro sem izvedla v Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični s skupino 

mladostnikov, starih 13 in 14 let, sestavljeno iz petih deklet in štirih fantov. Njihov razlog 

bolnišnične obravnave je bila prekomerna telesna teža oziroma namen hujšanja v sklopu 

bolnišničnega programa Šola zdrave prehrane in zdravega načina življenja. Glede na to jim je 

bila dana naloga izdelave likovnega dnevnika, v katerem bi izražali svoje doživljanje bivanja 

v ustanovi. Prvotna ideja je bila, da bi izvedla delo z njimi v dveh sklopih, dvakrat po eno 

šolsko uro. Namesto tega sem bila z njimi enkrat, na voljo pa smo imeli dve šolski uri. Zaradi 

tega so dnevniški zapisi bolj kratki, vendar je bil čas zato bolje izkoriščen. Pri izvedbi 

pedagoškega dela smo imeli nekaj težav s prostorom, vendar smo jih premostili in učna ura je 

potekala brez večjih težav. 

V uvodu sem začela z dvema slikovnima primeroma dnevnika Ane Frank, ki sta bila povod za 

pogovor o avtorici in prikazanem dnevniku. Sledilo je razpravljanje o tem, kaj dnevnik sploh 

je, kakšna je lahko njegova vsebina, motivi za pisanje ter kaj je lahko vključeno v dnevniški 

zapis poleg besedila. Od tod sem nadaljevala s pripovedovanjem o tehniki kolaža in 

prisotnostjo besedil v umetniških delih.  

Pogledali smo dela Picassa, Schwittersa, Hausmanna, Hanne Höch, Basquiata, Tracey Emin 

ter različne primere likovnih dnevnikov. Ob tem smo se pogovarjali o tehnikah, uporabljenih 

materialih, vključevanju besedila, vsebinah in kako različna dela učinkujejo na njih, kakšna 

občutenja ter asociacije jim vzbujajo. Pokazala sem jim več primerov likovnih dnevnikov, pri 

tem smo izpostavili razlike med posameznimi deli: kaj vse je prisotno na slikovni površini, 

kakšno tehniko in material so avtorji izbrali, kakšno je razmerje med besedilom in drugimi 

elementi, kaj ti dnevniki izražajo ipd. Pri posredovanju likovne naloge sem jih spodbujala k 

razmišljanju, kaj zanimivega so do takrat doživeli med bivanjem v centru in kaj je bilo tisto, 

kar jim je zaznamovalo določen dan. Za ustvarjanje so imeli na voljo precej proste roke, ker 

me je zanimalo, kako bodo združevali podobe in besedilo, če imajo možnost svobodnega 

izražanja. Na voljo so imeli risalne liste, časopisni papir in druge raznovrstne tiskovine, 

tempere, tuš ter različna pisala.  
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4.1. Učna priprava 

 

Datum: julij 2015 

Avtor: Sara Bolte 

Kraj izvedbe: Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 

Predvideno število ur: 2 šolski uri 

Starost otrok: 13−14 let 

Likovno področje: kombinacije različnih likovnih področij (slikanje, risanje, kiparstvo, 

grafika,… izbrano glede na individualno presojo otrok)   

Likovna naloga: Izdelava likovnega dnevniškega zapisa 

Likovni motiv: Kaj je zaznamovalo moj današnji dan? 

Likovna tehnika: mešana (tempera, tuš, svinčnik, kolaž, naravni in umetni materiali, 

specifični predmeti iz vsakdanjega življenja) 

Materiali in orodja za delo: risalni listi formata A4, tempera barve, svinčnik tuš, slikarski 

pribor, lepilo, najdeni material 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Metode dela: razlaga, pogovor, prikaz 

Učna sredstva in pripomočki: power point predstavitev s fotografijami umetniških del 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetne povezave: zgodovina, slovenščina 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

- seznanijo se z umetnostno-zgodovinskimi primeri uporabe kolaža in opišejo 

njegove značilnosti, 

- spoznajo umetniški (likovni) dnevnik, 

- razvijajo spretnosti ravnanja s slikarskim in drugim materialom, 

- razvijajo čut za estetiko, oblikovanje, 

- izdelajo likovno delo, ki odraža njihovo osebnost in doživljanje sveta,  

- razvijajo samozavest. 

 

 

Literatura: 

- Tacol, T. (2003). Likovno izražanje. Didaktično. Ljubljana: Debora 
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Viri slikovnega gradiva: 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/sites/default/files/historier/evaschloss/annedagbogstor.jpg 

http://www.number27.org/sb/ 

https://www.behance.net/gallery/846615/ARTIST-DIARY 

http://blakegopnik.com/post/114153293993 

https://seansturm.wordpress.com/2009/11/10/optophonetics/ 

http://lamonomagazine.com/collage-hannah-hoch/#.Vadnzfk0bK8 

http://sunnyjansen.com/jean-michel-basquiat-black-artist-artist/ž 

http://composeyourselfmag.com/2015/02/photo-series-revisiting-basquiat/ 

http://image.frompo.com/8c3e0bf7d94b7e37cc8a72854f5c5fbe 

 

Aktivnost učitelja Aktivnost učenca Učna sredstva in pripomočki 

 

Uvodni del: 

 

Otroke pozdravim in se jim 

predstavim. Povem, da bom z njimi 

enkrat in da bomo izdelali likovno 

delo, ki bo kot dnevniški zapis.  

Preberem par kratkih izsekov 

dnevnika Ane Frank in pokažem 

fotografijo strani. Iz tega začnem 

pogovor o značilnostih dnevnika 

Vprašam jih: Ali je kdo kdaj pisal 

dnevnik? Kakšen je namen 

dnevnika? Kaj dnevnik lahko 

vsebuje?  

 

Osrednji del: 

 

Povem jim, da dnevnik lahko 

vsebuje tudi razne predmete, ki so 

povezani z nekim dogodkom ali 

osebo oz. nečem, kar je na nas 

napravilo določen vtis. 

 

Nadaljujem z vključevanjem 

vsakdanjih, najdenih predmetov v 

umetniška dela. Pokažem kolaže 

Picassa, Schwittersa, Hausmanna, 

Hanne Höch. Pogovarjamo se o tem, 

kaj vse lahko opazimo. Vprašam jih 

o uporabljeni tehniki. Po potrebi jih 

dopolnim. 

Izpostavim prisotnost besedila in ob 

primerih pokažem različne načine, 

kako so umetniki vnašali besedila v 

svoja dela. Pokažem sliki Basquiata 

in Tracey Emin. Ob slikovnem 

gradivu jih vprašam, kako učinkujeta 

 

 

 

 

 

Povedo svoje izkušnje, 

mnenja 

 

(Npr.: razmišljanja, 

izpovedi, olajšanje, 

dileme, skrbi, skrivnosti, 

strahove in tudi veselje, 

srečo, upanje ipd. ... stvari 

torej, ki jih ni najlaže 

naglas obelodaniti in tako 

razkriti svojih intimnih 

misli.) 

 

 

 

 

Poslušajo, opazujejo. 

 

 

Povedo, da je uporabljena 

tehnika kolaž, naštejejo 

značilnosti. 

 

 

 

 

Poslušajo, opazujejo, 

izrazijo svoja opažanja. 

 

(Pri prvi primerjavi del: 

nekatero delo je lahko 

prijetno ali pa neprijetno, 

različna uporaba barve, 

 

 

 

Slikovno gradivo v powerpoint 

obliki: 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/sites/default/files/historier/evaschloss/annedagbogstor.jpg
http://www.number27.org/sb/
https://www.behance.net/gallery/846615/ARTIST-DIARY
http://blakegopnik.com/post/114153293993
https://seansturm.wordpress.com/2009/11/10/optophonetics/
http://lamonomagazine.com/collage-hannah-hoch/#.Vadnzfk0bK8
http://sunnyjansen.com/jean-michel-basquiat-black-artist-artist/ž
http://composeyourselfmag.com/2015/02/photo-series-revisiting-basquiat/
http://image.frompo.com/8c3e0bf7d94b7e37cc8a72854f5c5fbe
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deli – kakšne občutke jim vzbujata? 

Zakaj mislijo, da je tako? Po čem se 

razlikujeta med seboj?  

 

Pogovarjamo se o različni uporabi 

barve, materialu, risbi, oblikovanju 

ter vsebini besedila ipd.  

Ob posameznih delih jih vprašam: 

kaj vse vidijo v takih likovnih delih 

oz. dnevnikih? Kakšen material so 

avtorji izbrali? Po čem se 

razlikujejo? Kakšno je razmerje 

besedila in drugih elementov na 

površini?  

 

Napoved naloge: 

Povem, da bodo tudi oni ustvarjali 

podobne dnevniške zapise, ki jih 

lahko naredijo na posameznih listih, 

lahko pa jih na koncu tudi spnejo in 

iz tega naredijo neko celoto. 

 

Spodbudim jih, naj razmislijo, kaj so 

do zdaj doživeli med bivanjem v 

Centru: kaj novega so doživeli? Ali 

so storili nekaj, na kar so ponosni? 

Kaj jim je razveselilo? Jih je bilo 

morda kdaj česa strah, ipd.. Kaj jim 

je zaznamovalo določen dan? 

Vprašam jih, kaj bi oni vključili v 

likovno delo; pogovor o tem.  

 

Razdelim material in jih spodbudim 

k ustvarjanju. Nadzorujem njihovo 

delo in jim individualno pomagam. 

 

15 min pred koncem jih opozorim, 

da bomo kmalu zaključili. 

Ko končajo, zberemo dela in jih 

razstavimo. Skupaj jih pogledamo in 

se pogovorimo o delih. 

 

materiala, vsebina 

napisov je pri Basquiatu 

bolj pesimistična, ipd... 

 

 

Pri dnevnikih nekje 

prevladuje podoba, drugje 

besedilo; ponekod je 

prisotna ena sama beseda, 

ponekod prevladuje risba 

ipd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedo svoje izkušnje o 

bivanju. 

 

 

 

 

 

 

Likovno ustvarjajo. 

 

 

 

 

Razstavijo dela in izrazijo 

svoje mnenje, se 

pogovarjamo.  
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4.2. Analiza pedagoškega dela 

 

Skupina je dobro sodelovala, vendar so bili vidno utrujeni od celodnevnih aktivnosti in jih je 

bilo treba pogosto spodbujati, še zlasti proti koncu. Delo z majhnim številom otrok je bila 

velika prednost, saj je omogočala veliko individualnega dela. To je prišlo pri takšni nalogi, 

kot je bila njihova, še posebno prav. Likovna naloga dnevniškega zapisa je zelo osebna, 

skupina pa je bila bolj sramežljiva in tiha, zato so potrebovali več časa, da so se odprli.  

 

Slika 45: primer likovnega izdelka 

Pogosta vsakdanja aktivnost so bili dolgi sprehodi po naravi, kar se najbolj vidi na slikah 45, 

46 in 47. V prvem likovnem primeru se podobam iz revij pridružuje (predvsem) ročno 

napisano besedilo, v katerem so strnjene fantove misli o naravi, v drugem pa je izraženo novo 

sklenjeno prijateljstvo z ostalimi fanti v tej skupini. Imenom, ustvarjenih iz izrezanih črk, je z 

nalivnim peresom dopisal datume, pomembne za njihovo prijateljstvo.  
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Avtor slike 47 je imel predvsem veliko težav, na koncu pa jo je le dokončal. Glavna tema so 

kamni, s katerimi je bil povezan očarljiv dogodek tistega dne, vendar tega dogodka kljub 

prigovarjanju ni želel napisati, temveč je zapisal življenjsko misel.  

 

Slika 46: primer likovnega izdeleka 

 

Slika 47: primer likovnega izdelka 
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 Slika 48: primer likovnega izdeleka 

 

Slika 49: primer likovnega izdeleka 
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Slika 50: primer likovnega izdelka 

V njihovih delih so poleg sprehodov prikazane tudi ostale športne aktivnosti, zdravstvene in 

vzgojno-izobraževalne obveznosti ter dejavnosti prostega časa. Pri tem pa je vidno tudi 

njihovo doživljanje in odnos do problematike telesne teže ter zdravega življenja. Željo po 

hujšanju so v likovni nalogi izražale edino dekleta, kar se vidi predvsem na slikah 49 in 51.  

Sliki 48 in 49 sta deli dveh deklet, ki sta se edini odločili, da izrecno nočeta vključevati drugih 

materialov. Namesto tega sta večino svojega časa posvetili upodabljanju predmetov, ki so 

naslikani ploskovito v prosti kompoziciji. Upodobitvam so dodani zelo kratki, povečini samo 

enobesedni napisi. Deli sta si zelo podobni, zato bi bilo bolje, če bi ju pri njunem likovnem 

delu bolj usmerjala k individualnim in likovno zanimivejšim rešitvam naloge. Podoben 

problem se je zgodil tudi pri sliki 51, ko je ena od deklet uporabila izseke iz njej ljubega stripa 

in so se tega pristopa hoteli lotiti tudi drugi. Slika 51 je zanimiva, ker so uporabljene podobe, 

vezane na zgodbo in čustva junakov iz stripa, ki pa jih je avtorica vzela iz prvotnega konteksta 

in jim pripisala lastno doživljanje.  
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Slika 51: primer likovnega izdelka 

Pričakovala sem več vnašanja besedila v likovna dela. Mislila sem, da bodo ustvarjali daljša 

besedila, ki bi morda služili kot daljši komentarji k podobam. Veliko sem izvedela o njih in 

njihovem doživljanju skozi pogovor, vendar marsikaj od tega niso želeli (ali pa niso znali) 

vključiti v svoje delo. Mislim, da jim združevanje verbalnega in likovnega ni bilo lahko, 

hkrati pa so s krajšimi zapisi ohranili zasebnost. Vseeno je bilo njihovo vključevanje besedila 

zanimivo in raznoliko, tako iz vsebinskega kot iz likovnega stališča. Uporabljali so različne 

smeri besedila, velikosti, barve in tipe črk. Pri tem so poskušali čim bolj smiselno združevati 

različen material in pisala. Vsebina del ni vedno jasno razvidna in je za razumevanje potrebno 

boljše poznavanje posameznika in njegove situacije. Kljub temu pa njihovi izdelkih ne 

prikazujejo zgolj vsakdanjih aktivnosti, ampak tudi njihova razmišljanja in čustvena 

doživljanja. 
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5. ZAKLJUČEK 

 

Med pisanjem diplomskega dela se je izbrana tema izkazala za obsežnejšo, kot sem sprva 

predvidevala, zato sem tudi bila nemalokrat v veliki zadregi zaradi obširnosti raziskovanja 

dane problematike. Raziskovanje sporočilnosti likovnih del s prisotnostjo besedil je zelo 

obsežna tema, saj ima združevanje podobe in besedila zelo dolgo zgodovino. S tem je tudi 

različnih primerov tovrstnih likovnih del skorajda nešteto. Zaradi širine teme nisem zajela 

čisto vseh umetnostno-zgodovinskih pojavov, temveč predvsem najbolj bistvene. 

Pokazalo se je, da se je odnos med podobo in besedilom skozi zgodovino spreminjal, s tem se 

je včasih manjšala in drugič večala prisotnost besedil v slikah. Najprej sem začela s 

povezanostjo podobe in besede pri razvoju pisave, od koder sem nadaljevala s spremembo 

odnosa vizualnega in verbalnega v zgodovini umetnosti do 20. stoletja, na katerega je 

bistveno vplivalo renesančno dojemanje slikarskega prostora. Pri tem sem izpostavila razlike 

med vzhodno umetnostjo in umetnostjo Daljnega vzhoda s poudarkom na kitajski kaligrafiji. 

Nadaljevala sem s preobratom v dojemanju slikarske površine v moderni umetnosti, na katero 

so močno vplivali kubizem in druga avantgardna gibanja. Opisovala sem primere združevanja 

vizualnega in verbalnega, primere sporočilnosti besedil in znakov, prisotnih v umetniških 

praksah 20. in 21. stoletja ter vpliv literature in drugih medijev na likovno umetnost. Razlogi 

vnašanja besedil v likovna dela so različni. Včasih se pojavijo zaradi večje pripovednosti 

likovnega dela, natančnejšega posredovanja informacij, želje po združevanju elementov 

vizualnega in verbalnega ter tudi zaradi raziskovanja odnosa med podobo in besedo. Likovna 

dela lahko s prisotnostjo besedil, črk in drugih znakov izražajo družbeno kritiko, refleksijo 

slikarskega medija in umetniške dejavnosti ali pa osebno doživljanje.  

Pri lastnem ustvarjanju sem se osredotočala predvsem na raziskovanje odnosa podobe in 

besedila, pri čemer sem uporabila lasten znak, ki izstopa iz konteksta osebne simbolike in 

omogoča nov način komunikacije.  

Izražanje osebnega doživljanja je bilo vodilo pedagoškega dela, ki sem ga izvedla v Centru za 

bolezni otrok v Šentvidu pri Stični. S skupino mladostnikov smo izdelovali umetniške 

dnevnike, v katerih so z združevanjem likovnega in verbalnega prikazali svoje doživljanje 

bivanja v ustanovi. 
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