
GEOMETRIJSKA PISAVA 
 

Moja dela so abstraktna, prepoznati je mogoče le različne geometrijske like, ki  pa 
bi jim lahko z nekaj domišljije zlahka dodelili pomen in v medsebojni povezavi morda 
tudi zgodbo. Če pogledamo vsako delo posebej, se nam motiv zazdi precej naiven in 
otroški, ko pa jih postavimo skupaj, se dela povežejo ter nam začnejo pripovedovati bolj 
kompleksno, čeprav abstraktno zgodbo. Sami liki še vedno ostajajo otroški in igrivi, a 
znotraj celostne postavitve pridobijo pridih skrivnostnosti. Dela so medsebojno odvisna 
in lahko impresivno učinkujejo le, kadar so postavljena skupaj. Če bi bila vsaka slika 
posebej izolirana, ne bi več enako žarela. 
  Gre za kombinacijo dveh nasprotujočih si tehnik, in sicer voščenke ter akvarela. 
Združevanje obeh ustvarja prav poseben učinek, ki ga zgradijo glavne in najbolj očitne 
lastnosti obeh tehnik.  Akvarel je zasnovan na vodi in dovoljuje plastenje ter mešanje 
barv, medtem pa se voščenka v vodi ne topi; ker je gosta, se prekrivanja skorajda ne da 
doseči. Obe tehniki sta zelo  preprosti in zato priljubljeni pri mlajših otrocih. S 
kombinacijo obeh tehnik v mojih slikah sem želela doseči subtilen kontrast, ki pa sem ga 
omilila z izbiro barv. Le te se dopolnijo v nežnih pastelnih kombinacijah. Harmonija 
blagih barv ustvarja občutek razigranosti, sproščenosti in nedolžnosti, v spomin pa 
prikliče brezskrbno otroško igro ter veselje nad življenjem. 
  Na slikah so z voščenko (večinoma z belo), narisani osnovni liki – trikotnik, 
kvadrat in krog. Ti so preslikani z znatno razredčenim akvarelom, ki sledi voščenke ne 
prekrije, zato se barve vodenk razlivajo zgolj okoli in znotraj likov. Barve niso mešane in 
zato slike delujejo še bolj primarno. Ozadje je nevtralne barve, uporabila sem mehki 
karton, kamor se akvarel zelo hitro vpija ter pušča neenakomerne sledi, ki komaj 
zaznavno nakazujejo prostorsko globino. 
  Uporaba obeh tehnik v vzajemnem odnosu doseže odlično izraznost, zato je njuno 
kombiniranje zelo zanimivo in mikavno za otroke, sploh mlajše, ki se še učijo, kakšne 
sledi puščajo različna pisala in kako učinkujejo. Za trening risanja je raben tudi motiv, saj 
otroci pri ustvarjanju nagonsko radi uporabljajo osnovne like. Starejši učenci bi lahko 
takšno vajo izrabili za učenje različnih kompozicij oz. postavitve oblik na formatu. 
 

Lea Grčar 
 
  



BARVNA POLJA 
 

Svoj svet barvam z marsičim, obarvam pa ga z barvami. Tudi pri slikanju se 
barvam ne morem izogniti, prav nasprotno, brez njih si slikanja sploh ne predstavljam. 
Nekaj na njih me močno privlači in šele velike barvne površine v meni vzbudijo tisto 
največ, kar najbrž lahko vzbudi barvno platno v gledalcu.  

Najverjetneje me je ravno zato vedno zelo privlačilo slikarstvo Marka Rothka 
(1903-1970), ameriškega slikarja, ki platna velikih dimenzij obarva na svoj, nekako že 
romantičen, način. Barva na njegovih slikah ima ogromno izrazno moč. Moč žarenja 
barvnih polj te privlači, pa četudi ne gre za nikakršno figuraliko oziroma prepoznavno 
obliko, izrazit motiv. Barvo je znal izkoristiti do potankosti in je z njo povedal ogromno. 
Tudi njegova dela imajo naslove po barvah, ki niso opisi vsebine ali motiva. Gre za 
presežek nečesa realnega, za neskončno globino, ki te potegne vase. 

Med slikarji, ki se ukvarjajo z barvnimi polji, bi rada izpostavila še slovenskega 
slikarja Gustava Gnamuša (1941-), katerega dela so mi bila prav tako v navdih. 

Prek barvnih polj mi je slikanje postalo blizu. V barvnih poljih sem se našla in 
hkrati izgubila ravno zaradi te moči »srkanja vase«. Slikanje neskončne globine v meni 
ustvarja nemir, z dodajanjem nekakšnih prostorskih oznak pa ga le še stopnjuje. Ne 
znam jih razložiti, sledim svojemu občutku. 

Zaradi barvnih polj, ki neverjetno žarijo, se mi postavljajo vprašanja o moči barve, 
pa njeni sporočilnosti in lastnostih. O tem kako se bo neka barva »spremenila« ob 
prisotnosti druge in kakšno vzdušje bosta ustvarili skupaj. Rdečo označujemo za barvo 
optimizma, ljubezni, strasti, kaj kmalu pa se ob prisotnosti odtenkov sive ali npr. črne 
oznaka lahko spremeni in rdeča postane barva krvi,  žrtvovanja, vojne, borbe, … 
Všeč mi je, da barvna polja govorijo svojo zgodbo. Figuralika v sliki ni potrebna, niso 
potrebne različne linije, točke, osrednji motiv. Barvno polje »izpostavi svojo barvo« in za 
delo ni potrebna neka dodatna razlaga. Sama se v takih slikah rada izgubim in kljub 
rahlemu nemiru, ki se med delom vzpostavi, me barvna polja umirjajo in s svojo globino 
vzbujajo občutke, ki so meni ljubi. 

Barvna polja me inspirirajo in so sredstvo prek katerega se lahko izrazim. Želim 
si, da bi se v gledalcu ob pogledu na moja dela vzbudila čustva, da bi se ob pogledu na 
barvna polja prepustili in potovali po svojem notranjem svetu. Da bi žarenje vzbudilo 
rahel nemir in da bi dobili navdih za obarvanje svojega sveta, pa naj bo to v katerokoli 
barvo. 
 

Eva Čampelj 
  



V ISKANJU IZGUBLJENEGA OBČUTJA 
 

Kar iščem skozi svoje umetniško ustvarjanje je nekaj, kar so iskali tudi številni 
drugi; duende. "Temni zvoki" kot je duende opisal Lorca v svojem eseju; mistična sila, ki 
se jo zgolj čuti in je filozofi še niso opisali. Nekaj kar se ne nahaja v tehniki, pač pa v stilu 
ter ne nastane predvidljivo, temveč privre na dan iz globin naše duše. Lorca govori o 
iskanju, katerega vzorca se ne da priučiti, o občutju, ki peče v krvi kot delci stekla in ki 
uničuje staro, da lahko zadiha. Španija, dežela, kjer je smrt (predvsem v bikoborbah) 
ritual svoje vrste, naj bi bila domovina tega občutja. Pesnik še zapiše, da se duende ne 
pojavi brez možnosti končnosti, smrti, brez ran, ki jih pušča, vedoč, da se nikdar ne bodo 
zacelile. Ravno v tej drugačnosti, globoki pretresenosti, ki jo prinaša, naj bi bilo bistvo 
inovativnosti v umetniškem izrazu. Meni, da so vse smeri v umetnosti zmožne ujeti 
duende. Omenja Goyo. Rimbauda. Cervantesa. Velázqueza. Queveda. Pevko flamenca. Ker 
pa duende potrebuje prostor skozi katerega se izkazuje, Lorca zapiše, da se to najbolj 
očitno prepozna skozi minljivo telo - denimo pri glasbi, plesu in govorjeni poeziji. Ravno 
ta zvišana percepcija realnosti, ki postane skoraj nevzdržna, ter čas, za katerega se zdi, 
da se kot v Dalíjevih slikah razteza prek začrtanih meja, sta kazalca tega občutja. V 
slikarstvu je torej zaradi odsotnosti telesa pri posredovanju izraza ta pot izjemno 
zahtevna, še toliko bolj kadar se odmikamo od figuralike. Po drugi strani pa ima to 
prednost, da se, kadar se uspe izraziti, ne bo izgubil s prevodom, kot se to lahko primeri 
v poeziji, saj likovni jezik ni vezan na narod enako govorečih.  

Pri svojem iskanju si bom pomagala tudi s poezijo in v njej raziskovala, kaj 
duende pomeni zame. Osredotočila se bom predvsem na špansko govoreči svet, občutje 
iskala pri pesnikih kot sta Lorca in Neruda ter ga poskušala "prevesti" v svojo likovno 
govorico, ob tem pa iskala podobna občutja v drugih kulturah (denimo "saudade" v 
portugalščini). 
 

Eva Žnidaršič 
 
  



RAZMIŠLJANJE O SVOJEM DELU 
 

Svoja dela, ki jih ustvarjam pri risanju in slikarstvu, bi lahko na kratko opisala kot 
abstraktne kvačkane slike, zgrajene s pomočjo tekstila. Zakaj ravno kvačkane? Kvačkanje 
je le ena od rokodelskih spretnosti, ki so jo obvladale naše babice. Sedaj pa te spretnosti, 
zaradi spremenjenega načina življenja in vedno hitrejšega tempa, počasi izginjajo v 
pozabo. Sama sem se s tem srečala pred tremi leti in v tem času spoznala, da s 
kvačkanjem lahko ustvarim kar želim. To je tehnika, ki mi daje neomejene možnosti za 
ustvarjanje. Najprej si naredim okvirno zamisel, nato pa sem vedno bolj spontana in 
slika nastaja sproti. Sled preje je obenem tudi sled moje risbe. S tem, ko sem se odločila 
za abstrakcijo, sem se oddaljila od tradicije kvačkanja in se izražam le preko linij, barv in 
geometrijskih oblik. Proces nastajanja slike je dolgotrajen, zahteva veliko pozornosti in 
potrpežljivosti.  

Izpod mojih prstov nastajajo linije, ki jih med seboj povezujem. Nekatere so si 
bližje, nekatere oddaljene in tako ustvarim likovni prostor, ki spominja na mrežo. Mreža 
ima lahko dva pomena. Je kot neko povezovanje, obenem pa je lahko fizična prepreka 
določenim objektom. In to sem dosegla pri svojih delih, ki sem jih poimenovala Ujete 
barve. Ko kvačkano mrežo napnem okoli platna, se zdi, da je mreža ujela plen. Za barvo 
platna se ponavadi odločim za črno ali belo, saj predstavljata nek kozmičen prostor. Med 
ozadjem in mrežo pa se nahajajo geometrijske oblike različnih barv. Zdi se nam, da te 
oblike plavajo v tem prostoru in so ujete. Za svoja dela, poleg bele in črne, uporabljam 
močni, ekspresivni barvi kot sta rdeča in rumena. Poleg tega, da sta barvi močni, sta tudi 
primarni. Tako kot je slikar Mondrian uporabljal za svoje geometrijske oblike primarne 
barve, sem to uporabila tudi jaz. Menim, da imajo geometrijske oblike duh prvinskosti in 
jim te barve tudi pripadajo. Z barvami in oblikami se je veliko ukvarjal tudi slikar 
Kandinsky. Razmišljal je o pomenu barv, kako delujejo na nas in katere oblike jim 
pripadajo. Geometrijska oblika, ki je rumene barve, v nas vzbudi nemirnost. S tem ko je 
ujeta v mreži, deluje agresivno, brezglavo, nepremišljeno in želi prodreti skozi. Rumeni 
barvi ponavadi pripišemo trikotne geometrijske oblike. Če pogledamo rdeče oblike, ne 
delujejo več tako nemirno, brezglavo, ampak žarijo v vsej svoji barvi trdno in močno. 
Zadržujejo svojo energijo in se krepijo. Za rdečo barvo veljajo kvadratne oblike. 
Nasprotje teh močnih, agresivnih barv so mehki materiali. Mehki materiali kot so blago, 
filc in preja v nas vzbudijo občutek mehkobe in nežnosti. Uporabila sem jih za ozadje in 
mrežo. Oblike znotraj mreže pa so iz barvnega kolaža in tako delujejo umetne, 
nenaravne. S temi materiali in teksturo sem prebila tudi okvire ploskovitosti in tako je 
slika postala prostorska, reliefna. 

Želim si, da se moja ustvarjalna pot ne ustavi pri tem, ampak, da še naprej 
raziskujem in eksperimentiram z linijami, oblikami in barvo. V svojih nadaljnjih delih se 
bom še bolj posvetila prostoru in se postopoma osvobajala slikarskega platna in okvirja. 
 

Damjana Urbar 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senca, svetloba, senca. 
Topi se, razkraja. 
Oranžna. Modra. 

 
Prečista, polna navdiha 

In vdiha. 
 

Tečem po soncu, 
Lovim trenutek- 

ga ujamem. 
Presk veje, vonj vlage, 

sončna sled. 
 

Vdih. Mižim. Izdih. 
 

Eva Jeraj 
  



KNJIGA UMETNIKA POT 
 

Pri predmetu slikanje, sem se odločila za področje knjige umetnika, h kateri me je 
pritegnil predvsem njen način izdelave, saj do sedaj nisem še nikoli naredila česa 
podobnega, da bi svoje delo izrazila z knjigo. Knjiga umetnika združuje različne medije: 
risbo, sliko, grafiko, fotografijo, pesmi, druga besedila ali zvočni zapis. Želela sem 
popolnoma avtobiografsko delo, zato sem jo tudi zvezala sama. 

Poimenovala sem jo Pot in v njej dokumentiram lastno pot iz Ljubljane do Litije, 
katero prepotujem z vlakom, od ponedeljka do petka, skoraj vsak dan študijskega leta, 
od začetka izobraževanja na Pedagoški fakulteti, kar je bilo leta 2012 in za to predstavlja, 
ne tako majhen del mojega časa. Fotografirala sem vsako postajo do mojega kraja 
bivanja: glavno postajo Ljubljana, Ljubljano Polje, Ljubljano Zalog, Laze, Jevnico, 
Kresnice in končno postajo Litija. Vključuje tudi risbo potnice, ki je sedela blizu mene, 
značilen vzorec in znak Slovenskih železnic. Vključila sem tudi pot do doma čez reko 
Savo, fotografijo mojega doma in pot do pokopališča, ki sem jo prav tako dokumentirala 
s fotografijami, da bi naredila knjigo bolj zanimivo in prepričljivo, sem dodala še 
zemljevid poti. 

Moja knjiga umetnika Pot, ne vsebuje le fizične poti, vključuje tudi mojo 
življenjsko pot kot izkušnjo, saj se vsakodnevno vračam v svoj kraj in k mojim 
spominom, ki me vežejo na dom, predvsem na mojega očeta, ki je preminil leto dni in pol 
nazaj. Za to sem se odločila dokumentirati tudi spomin nanj. Ta del sestavljajo fotografije 
dogodkov iz otroštva do bližnjih preteklih let in fotografije predmetov, situacij, ki me 
spominjajo nanj. V delu bi rada pokazala očitno vez, ki je bila med nama, ko sem bila še 
dojenček, kako so se najini prsti prepletli. V knjigi vidimo maketo avtomobila, ki jo je iz 
pločevine izdelal sam, njegovo uro, ki jo je nosil kadar smo šli na izlet, Renaultovo haljo, 
ki jo je imel za delo in črno kapo, ki jo je nosil, ko je zunaj že postajalo mrzlo, moj 
portret… To je le nekaj spominov, ki smo jih ujeli v fotografijo, vendar ne bom mogla 
ujeti vseh, ker jih je preveč, tudi tistih v mojem spominu. 

S knjigo umetnika sodobne likovne prakse zelo približamo dijakom, saj je njim 
nov način izražanja in lahko izrazijo sebe, razmišljanja, pripovedi na različne načine. 
 

Katja Gospeti 
  



KOLAŽIRANA GEOMETRIJA 
 

V četrtem letniku smo svoji ustvarjalnosti in idejam pustili prosto pot, študijski 
program, ki nam je prej narekoval kaj in kako bomo slikali, nas zdaj ni več oviral. 
Usmerili smo se na umetniške stile, ki nas navdihujejo in na avtorje, ki jih občudujemo.  Z 
mojim delom sem se najbolj približala geometrijski abstrakciji, po zgledu slikarja Bena 
Nicholsona. Krog me med vsemi oblikami, že od nekdaj, najbolj privabi. Krog kot 
prazgodovinski lik in nekaj prvinskega, osnovnega. Ustreza mi njegova mehka in 
zaobljena linija, zato sem ga hotela vključiti v svoje slike. Želela sem odkriti likovne 
značilnosti kroga ter kako ta reagira v prisotnosti drugih likov in barv. Zato sem za 
izrazno sredstvo izbrala predvsem barvo in obliko kroga. Slikala sem abstraktno, da me 
nebi predmeti in podobe ovirali. Zgolj krog, kot oblika. Začetni primeri so bile še 
nekakšne skice, preizkušala sem likovne kompozicije, barvne odtenke in slikala na 
manjše formate. Nekaj časa je minilo, da sem odkrila kar sem iskala. Te skice sem 
uporabila kot študije za nadaljnjo delo. Ko sem se sprostila in poiskala skupen jezik s 
čopičem, sem začela slikati tudi na večje, bele formate. Večjo površino lista sem pustila 
neposlikanega, ostalo pa sem zapolnila z geometrijskimi oblikami, vedno v sorodnih 
barvnih odtenkih. Nekaterih krogov nisem zaključila in tako so se vmes  pojavljali beli 
trikotniki. V takem stilu sem nato nadaljevala in naslikala serijo takšnih slik. Raziskovala 
sem medsebojne odnose med oblikami in negative, ki so se pri tem pojavljali. Trikotnik 
sem v negativih izbrala kot nasprotje kroga, zaradi svoje ostre narave. Proti koncu 
semestra pa me je  začel čopič ovirati, oteževal  mi je delo. Želela sem izčiščene barvne 
ploskve, ki pa jih nisem in nisem uspela naslikati brez posameznih potez čopiča. Odločila 
sem se, da poskušam s kolažem. Začela sem izrezovati barvne papirje, tudi ploskve in 
vanje rezati kroge. Te ploskve sem nato lepila na bel format. Tak način mi je zelo 
ustrezal, lističe sem lahko prosto premikala po formatu, dokler nisem dobila želene 
kompozicije in jih dokončno zalepila. Za razliko od začetnih slikarskih del  so kolaži bolj 
enostavni in minimalistični. Na formatu sem uporabljala največ tri barve, dve in belino 
lista. Oblike sem zmanjšala na minimum, da se gledalec osredotoči samo na negativne 
oblike, ki nastanejo z izrezovanjem. 

V osnovni šoli s takšnim načinom ustvarjanja učence učimo natančnosti in 
potrpežljivosti. S slikanjem geometrijskih oblik krepijo svoje ročne spretnosti, hkrati se 
pa med slikanjem umirijo in poglobijo vase. 

V tekočem semestru sem še naprej raziskovala kolaž. In sicer s fotografijami, tako 
imenovani fotokolaž, po zgledu Davida Hockneya  in Johna Stezakerja. Fotografija me je 
od vedno zanimala, zato sem jo združila s slikarstvom. 
 

Anja Podlogar 
  



VSAK DAN ENAK, VSAK DAN DRUGAČEN 
 

Prvi semester sem se odločila, da bi ustvarjala v tehniki pop art-a, za katero je 
značilno, da slika predmete iz vsakdana, z precizno natančnostjo. Hkrati pa sem 
izdelkom dodala tudi kritično noto, provokacijo na sodobno mentaliteto. Želela sem 
povzročiti, da bi gledalci stopili iz svoje cone udobja razmišljanja in vsaj pomislili, da so 
naša življenja v glavini le še ležerno iskanje komforta in da cilj skoraj že opravičuje 
sredstvo, ki nas vodi do cilja, pa čeprav je to krivica na račun bližnjega. Prvovrstni 
hedonizem? Kapitalizem? Komolčarstvo? Smo postali tako zaostali, da nam je skoraj 
opisljiv slogan: »Kruha in iger«, a hkrati tekmovalni individualni, ali bomo uvedli 
avtocenzuro, da bomo izpadli okej? Avtocenzuro v manjku utopične in idealistične 
popolnosti? 

V enakem slogu naj bi se izražati ves semester, a me je začela dušiti hotena in 
pričakovana hijenska enakost barvnih nanosov. Tako sva s profesorjem (na tri oči, saj je 
moral na enega malce zamižati) prišla do kompromisa, da obrnem nov list pri katerem 
se osredotočam na barvo in njene kvalitete. Barva ima veliko izraznih možnosti in vpliva 
na naše počutje-štimungo slike, kar izrabljam, ko želim upodobiti svoj domači kraj, kraj 
med dvema vodama- Medvode. Pomembnosti barve je dal veliko težo tudi nemško rojeni 
slikar Frank Auerbach. Unikatnost dosega s svojimi debelimi plastoznimi nanosi skrbno 
izbranih barvnih kombinacij in s poudarki ravnih linij. V svoje slike je tako Auerbach 
vdihnil želeni karakter, za katerega je menil, da ima moč naprej navdihovati gledalce. “Če 
vsakodnevno podajaš naprej nekaj, kar ima le malo karakterja, te bo začela vsaj malo 
zanimati.”, je njegov moto, ki subtilno tudi določa njegovo izbero motivov; naslikal je 
veliko portretov in krajin z arhitekturo. Nekaj vsakdanjega, kar ga je čez čas začelo 
dotikati, dokler ni podobe ovekovečil. Tudi sama sem poskušala združiti nekaj 
vsakdanjega, kot je motiv domače pokrajine. Izhajam iz opazovanja vsakdanjosti, ki se le 
malo spreminja, vendar ni nikoli več ista, ostaja enako monotona in se tega niti ne želi 
zares osvoboditi, saj je mogočna ravno počasni, neopazni rasti; v vsakodnevni rutini, 
skrita drugačnost; tisto, kar dela dan enkraten; mogoče pregrenka kava, madež na 
majici, mogoče le zvok sosedove kosilnice, pogled skozi okno ali odpisovanje na mail, ki 
si ga v resnici ne želimo. Te variante odtenkov bivanja želim skriti in hkrati razgaliti v 
upodobiti svojih del. 
 

Mateja Kališnik 
  



ČE STE KDAJ OSUPLO STRMELI V VZORCE, KI S SVOJIM NAVIDEZNIM 
VALOVANJEM ALI BOČENJEM RUŠIJO VAŠE PREDSTAVE O  

PROSTORU IN RAVNOTEŽJU, STE BILI PRIČA  
OPTIČNI UMETNOSTI OZ. OP-ARTU. 

 
"Optična umetnost" je bila najbolj popularna v 60. letih prejšnjega stoletja, pri 

njej pa gre za navidezno gibanje, ki ga je mogoče ustvariti s prekrivanjem dveh ali več 
črtnih rastrov.  

Svoje ustvarjanje sem obravnavala kot raziskovanje, zanimali so me zaznavanje 
očesa in načini, kako se oko zavede s raznimi pristopi. 

Slika, ki gradi, ima v sebi veliko možnosti raziskovanja. Sama se najraje izgubim 
med mrežnimi formami, ki optično prevarajo naše oči in nas popeljejo v drugo 
dimenzijo. Med neštetimi črnimi kvadratki, črtami, linijami, valovi. Prevladuje črna 
barva, z občasnimi preseki  osnovnih barv - živo rdeče, redko modre ali rumene barve. 
Izgubim se v globini svojih črnin. Iščem prostor med njimi,igram se s svetlobo in senco, s 
strogo geometrijo, ki je podvržena tehniki flomastra in zato deluje organska.  
Moja dela bi lahko razložili kot produkt dveh osebnosti – prva je odločna, dela hitro, 
medtem ko je druga mirna, preveč pikolovska, prepusti  se počasnemu in natančnemu 
nizanju linij, točk.  Od začetka dela pa do končnega rezultata običajno preteče kar nekaj 
časa, predvsem zaradi samorefleksije dela in  večnega vprašanja,  ali je delo dokončano.  
Ko ni več klasičnega upodabljanja in poznejšega preverjanja podobnosti se zdi, da je ta 
končni trenutek plod naše intuicije-intuicija pa je čut, ki ga pogosto ne moremo 
razumsko razčleniti.  

Za razstavljena dela je značilno, da šele gledalec ustvari dokončno umetnino s 
tem, ko se pred njo premika. . S pomočjo pogleda oziroma vpogleda izza površine delo 
omogoča, da podoživimo, kako zelo nas lahko vara naše lastno zaznavanje.  

Sama namreč le v določeni meri podam pravila igre, gledalec pa lahko v delo 
poseže, ga spremeni ali spravi v gibanje. 
 

Maša Mlinarič 
  



MOJA ZEMLJA, MOJ GOZD 
 

Moj prostor pod soncem. 
Kraj kjer se umirim, kraj kjer lahko zadiham, kjer se sprostim, kjer za trenutek izginejo 

skrbi. 
Moj navdih. 

V svojem projektu črpam iz narave, iz svojega gozda, travnikov, potočkov. 
Gledam, iščem, najdem, nabiram. 

S fotoaparatom zabeležim trenutke, izseke, okruške iz narave. 
Do zabeleženih trenutkov me pripeljejo čustva. 

Svoj gozd doživljam intuitivno. Ko sem na svoji zemlji se z njo povežem. 
Diham in slišim kako diha z menoj. 

Slišim, kako se premika trava v vetru, kako se zibajo krošnje. 
Vonjam novo zapadli sneg. 

Spremljam letne čase. 
Bosa stojim v snegu in zabeležim trenutek. 

Zemlji ne paše, da bosa stojim na njej, zato me z mrazom zbada v stopala. 
Tako kdaj steče pogovor. Neslišen, neviden, ampak obstaja. 

Usmerja moje poglede. 
Ponuja mi svoje plodove. 

Moja zemlja je dobra z menoj. Imava vzajemen odnos. 
Velikokrat me prikliče ven in jaz ji odgovorim. Tako da se po njej sprehajam, jo 

občudujem. 
Včasih me pogreje, slednjič me popiha. 

In tako komunicirava. 
Moja zemlja in jaz. 

Prst in kri. 
 

Otroci so bolj kot mi, odrasli, povezani z naravo. Če jim to omogočimo. 
Krepimo vez med otroci in naravo. Peljimo jih ven. Prinesimo naravo noter. Naj začutijo 

pristen, prvinski odnos z njo. Naj jo doživljajo in ustvarjajo. 
 
 
 

Tina Malovrh 
  



BARVE MORJA 
 

Morje...kaj vse nam morje daje? Je bivalni prostor za živa bitja, je vir hrane tako za 
živali kot tudi za ljudi. Morje je čudovito z vsemi svojimi barvami. Le po barvi lahko vidiš, 
kaj te pričakuje tam zunaj.  

Kot otrok sem veliko časa preživela ob in v morju. Iskanje najlepših školjk in 
kamnov, potapljanje in opazovanje rib, ki so plavale mimo mene, valovanje morskih 
rastlin – popolno sožitje z morjem, brez upora,mirno poplesavanje in prepuščanje 
mirnemu valovanju in tokovom.  

Morje ima veliko oblik. Lahko je mirno kot oljnata površina, ravno kot steklo – 
popolnoma spokojno. Lahko je vzvalovano, malce igrivo, prav nič grozeče. Lahko je pa 
zastrašujoče, močno in silovito, življenjsko nevarno – v takih trenutkih tudi spremeni 
svojo barvo, glede na silovitost in nevarnost se njegova barva stopnjuje od sivkasto 
modre do že skoraj popolnoma črne barve. V tistem trenutku morje ne odpušča, 
»napade« z vso silo, ki jo premore. Vsa lepota, ki jo premore se v trenutku spremeni v 
grozovito moč, nepopisno silovitost.  

V svojih deli bom in sem poizkušala zajeti čim več barvnih variant, ki jih morje 
ponuja. Od čudovite prosojnosti, pa vse do grozovite teme, ki si je ne želimo srečati 
nikoli. Predvsem uporabljam kombinacijo modrih in zelenih odtenkov, ki se na nosilni 
podlagi pomešajo in ustvarijo še veliko več najrazličnejših odtenkov na barvnem 
intervalu med modro in zeleno. Za dodatek živahnosti in igrivosti dodam nekaj rumene 
barve, ki ponazarja morje ob svojih najlepših sončnih dneh. Za pridobitev efekta, ko se 
od valov odbija sočna svetloba, sem pred nanosom barve, po nosilcu potresla kamenčke 
različnih velikosti, ki jih po tem, ko se barva posuši odstranim.  

Ker živim na slovenski obali, mi morje dela družbo že od malih nog naprej. 
Velikokrat je dovolj, da ga samo vidim skozi okno ali na neštetih fotografijah iz počitnic 
preživetih na morju, da ga čutim dovolj blizu, da se počutim bolje. Vsak teden hitim 
domov takoj kot je to možno, da sem lahko spet doma na svežem morskem zraku, ki mi 
tako prija.  

Morje je vedno bilo velik del mojega življenja in sem prepričana da vedno bo. 
Opazovanje valov, poslušanje šumenja morja, sončni zahodi in večerni sprehodi – vse to 
je tisto, kar mi polepša dneve, še posebno poleti, ko lahko veliko več časa opazujem in 
poslušam morje in njegove valovite in šumeče zgodbe, ki jih pripoveduje, ko sedim na 
skalah ob obali in strmim v prazno obzorje.  

Tak način slikanja se lahko vključuje na ekskurzijah ali kolonijah na obalo, kjer je 
kamnov na pretek in se bodo izdelki zaradi sonca prej posušili. 
 

Valentina Cencič 
  



 
POGLED SKOZI OKENSKI OKVIR VSAKDANJIH TRENUTKOV 

 
Skozi študijsko leto 2015/16 sem v sklopu predmetov risanje in slikanje začel 

razvijati lasten koncept, za katerega sem potreboval precej časa za kvalitetno delo. V 
samem začetku sem želel v akvarelni tehniki slikati pogled skozi okno moje sobe v 
domačem kraju, kar je izzvenelo precej romantično, izpeto in prezahtevno; pogled na 
zeleno poljano obdano z gozdičkom v stilu angleških romantikov, kot je bil slikar Paul 
Sandby ali francoz  Eugène Delacroix ni bila najboljša rešitev. Porajala so mi se številna 
vprašanja na katera nisem znal odgovoriti; kaj želim z delom doseči, zakaj pogled skozi 
okno, bi bilo možno abstrahirati ali kakorkoli drugače nadgraditi moj slikarski koncept? 
Sprva nisem našel odgovorov, ki bi me gnali naprej v raziskovanje prelivajočih se barv 
akvarela na beli podlagi. 

Nato sem začel na »novo«, ko sem v rokáh držal akvarelni blok. Želel sem 
nadaljevati s pogledom skozi okenski okvir – bel rob, ki je prisoten v vseh mojih sedanjih 
akvarelnih slikah. Tovrstno delo pričuje o majhnosti številnih vsakdanjih dogodkov, ki 
jih ljudje na poti opazimo in kmalu pozabimo. Knjiga umetnika je polna ilustriranih 
intimnih zgodb, ki sem jih doživel v času nastajanja le-te. Z delom želim opozoriti 
človeka, da je v času digitalnih medijev, hitrega toka življenja in elektronskih pametnih 
naprav nujno potreben trenutek, da se človek ustavi, kajti šele potem lahko s pogledom 
opazuje okolico, ljudi, živali, naravo, drobne trenutke, ki mu budijo radovednost, otroško 
igrivost, misli in čustva. Naš pogled ni namenjen, da bi bil fiksiran, kajti: »Tistim, ki 
vedno zrejo v tla, se lahko zgodi, da spregledajo mavrico«. 

Akvarel je ena najstarejših in zahtevnih tehnik, ki nudi transparentnost barv. 
Meni ljuba tehnika mi je tako nudila dobro oporo pri realizaciji dela. Slikarski opus 
zajema klasične akvarele, akvarele z kolažem in mešane s kavno usedlino, zbrane v tako 
imenovani knjigi umetnika, ki nudi vpogled v umetnikovo intimo. 
 

Jure Plavec 

 

  



POSEGI V FOTOGRAFIJE 
 

To študijsko leto sem se pri predmetu Slikanje odločila, da se posvetim izraznim 
možnostim, ki jih nudi fotografija.  

Dokumentiranje s fotografijo je postalo popularno v konceptualni umetnosti. 
Umetniki s fotografijami raziskujejo in rešujejo likovne probleme in opozarjajo na 
družbene probleme. 

Fotografija ujame dogodke in jih zamrzne v času. Ljudje in detajli, ki smo jih videli 
preko objektiva ter fotografirali se na fotografijah ohranijo dlje kot v našem spominu. 
Tako kot nam čas in nostalgija lahko posežeta po spominih in podobah, tako tudi sama 
želim poseči v fotografijo in iskati neke uporne točke, prikazati občutja v tem času, 
gledalca opozoriti na določene detajle ali kompozicijske zanimivosti in vzbuditi različna 
čustva. Zanima me raziskovanje človeškega vsakdanja, njegovega telesa ter okolja v 
katerem živi. Z barvnimi posegi v črno bele fotografije, spreminjam pomen prvotnega 
dogodka. Majhen, skoraj neopazen poseg lahko popolnoma preusmeri našo pozornost 
ter naše pojmovanje fotografije. Lahko bi rekla, da na nek način poseg vzpostavi vez med 
preteklostjo in sedanjostjo.  

Več pozornosti bi namenila človekovemu življenjskemu okolju in malenkostim, ki 
jih spregleda zaradi navajenosti na vsakdan. O tem sem začela razmišljati, ko sem se 
vozila z vlakom. Vsak teden preživim dobre tri ure na vlaku in ponavadi gledam skozi 
okno kako okolica drvi mimo mene. V treh urah vidim ogromno različnih bivanjskih 
prostorov, polj, gozdov, ljudi na sprehodu itd. In čeprav je vedno kaj drugače ali kaj 
novega, ne opazim teh sprememb. Čisto pasivno in brez kakšnega velikega zanimanja 
strmim skozi okno in sproti pozabljam mimo česa sem se peljala. V tem kraju, ki ga tako 
malodušno opazujem se vsak dan odvije ogromno zgodb. Toliko živih bitij okupira ta 
prostor, pa vendarle malokdo pomisli na to, saj se vse ponavlja in nima neposrednega 
učinka na naše življenje. Naš vsakdan s takšnimi ponavljanji postane tako monoton, da 
nismo več pozorni na malenkosti v prostoru v katerem živimo.  
 

Katja Mulej 
 
  



GEOMETRIJSKA ABSTRAKCIJA 
 

Na spletu sem zasledila dela Sonie in Roberta Delaunay. Njuno delo me je 
navdušilo, zato sem se odločila, da bi tudi jaz poskusila slikati nekaj podobnega. 
Dejansko mi je geometrijska abstrakcija predstavljala izziv, saj sem po naravi takšna, da 
rajši vse hitro naredim in se lotim česa novega, medtem ko se je za geometrijsko 
abstrakcijo izkazalo, da ji je potrebno posvetiti precej časa, koncentracije in natančnosti. 
S tem, ko sem se posvetila takšni obliki slikanja, sem dobila moč in vztrajnost tudi na 
splošno, delo s krogi me celo pomirja in sprošča napetosti vsakdanjega življenja, ki se 
nabirajo v meni. Vendar pa moje delo ni namenjeno le sprostitvi, temveč tudi temu, da 
odkrijem svoj lastni umetniški izraz, s pomočjo barve in krogov pa tudi odnose med 
oblikami in prostorom. Na začetku sem se slikanja lotila v barvah, tako kot Sonya in 
Robert, vendar sem se na koncu lotila odkrivanja barvnih odnosov znotraj ene same 
barve in se tako odmaknila od Delaunayev, ki sta iskala odnose med različnimi, 
komplementarnimi barvami. S tem ko sem mešala različne odtenke ene barve, se je 
namreč zame šele zares odprl svet oblik in moje slike so začele živeti. Še posebej zanimiv 
mi je bil odnos modro-rdeče ali hladno-toplo. Tako krogi niso več le krogi, temveč so 
bitja, ki krožijo, se prepletajo in govorijo svojo zgodbo. Na začetku sem izdelovala 
majhne formate, vendar sem ugotovila, da s tem svoje slike omejujem in jim ne dajem 
pravega prostora, da ne morejo pravilno zadihati. Zato sem se lotila večjih platen in jih 
začela postavljati v kompozicije, ki jih lahko nadaljuješ v neskončnost. Moje delo je tako 
lahko vedno zaključeno, a hkrati vedno nedokončano. Vedno lahko mojim slikam dodaš 
še novo in tej še drugo in tako v nedogled, v neskončnost. S tem sem še poudarila pomen 
kroga, ki je že sam po sebi neskončen lik, je brez začetka in brez konca, tako kot moje 
slike. Že Kandinsky je v nekem pismu svojemu prijatelju zapisal, da je ''krog najbolj 
skromna oblika, vendar pripravljena na brezpogojno uveljavljanje, je natančna, pa 
obenem neumorno spremenljiva, sočasno trdna in nestabilna, glasna in mehka, ena sama 
napetost, ki v sebi nosi številna nasprotja''. Krog tudi meni pomeni trdnost, oporo in 
hkrati nekaj, kar je možno spremeniti. Je kot moje življenje, ki je ustaljeno v določenih 
tirih, vendar je vedno še neka možnost za spremembe, za popravke. Čeprav si ujet v 
začarani krog življenja, ga je možno prekiniti, g povezati z drugim... Ta lik je pisan na 
mojo kožo, saj so njegove lastnosti takšne, kot moje in zato sem v svojih slikah lahko 
izrazila sebe, svoje počutje, dobila sem občutek moči nad samo sabo, saj če lahko 
naslikam krog, lahko tudi uredim svoje življenje. Krog je Kandinsky opisal tudi kot spoj 
ogromnih nasprotij, ki je me osnovnimi oblikami najbolj usmerjen v četrto dimenzijo, 
torej v čas, kar potrdi moje besede o tem, da je krog neskončen, usmerjen v čas in 
prostor. Mojim slikam lahko konec prinese le čas, utrujenost in smrt. Moja dela bi bila 
lahko tudi lep primer za otroke v šoli, s katerimi bi se pogovarjali o geometrijski 
abstrakciji in barvnih odnosih in na podlagi tega izdelovali svoje lastne geometrijske 
kompozicije.                                                                                    

 
Lavra Ambrož 

  



SLIKANJE 4. LETNIK 
 

Skozi 4 leta spoznavanja in raziskovanja slikarskega sveta, so me vodila 
prepričanja, ki pa so se stalno spreminjala. Vsak trenutek v slikarskem ateljeju se mi je 
zdel drugačen in tako so se tudi moja dela, skozi vsa 4 leta, občutkom primerno 
spreminjala. Nikoli pa se nisem prenehal navduševati nad umetnostjo, ki lahko govori 
sama zase in je neodvisna ter močna.  

Temu sem poskušal slediti in se približevati s svojim delom, ki je dobilo svojo 
podobo šele z ustvarjanjem v zadnjem študijskem letu. Raziskovanje gostote in 
prelivanja barv, ter značilnosti tehnike slikanja, me je pripeljalo do slikarskih del, ki so 
mešanica spontanosti in načrtnega ustvarjanja razmeroma aktivnih plasti, kar daje 
delom svojevrstno dinamiko. S svojim delom sem predvsem želel pokazati svojo 
energičnost in aktivnost, ki je podprta z resničnostjo delovanja barv. Menim, da je 
pomemben del ustvarjanja ta, da gledalca ne zavajaš in mu prikažeš le to, kar hoče videti, 
temveč si upaš pokazati tudi to, kar večina noče videti, pa kljub temu obstaja in se nahaja 
točno pred našimi očmi.  

Moje nadaljnje delo in želja po novem ustvarjanju tako odpirata še več možnosti, 
kjer dajem prednost učinkovanju, funkciji in prelivanju barvnih ploskev.  
 

Žiga Eržen 
  



INFORMEL 
 

Za svoja dela sem dobila navdih iz bolnišnice, kjer sem dve poletji opravljala delo 
na oddelku patologije.  Odločila sem se za tehniko informela oz. snovno slikanje z 
uporabo materiala, ki me je spominjal na bolnišnico (povoji, komprese, vata in drugi 
medicinski pripomočki). Čez abstrahirano figuro iz vate, ki predstavlja mrtvega človeka 
sem ovila povoj, ki je nekakšno pokrivalo figure. Telesa so v različnih pozicijah, nekatere 
figure so vase sklenjene, druge bolj razgibane. Povoji omilijo kontrast med figuro in 
podlago na kateri je vata in ustvarijo nekakšno nevtralno, skoraj kožno barvo. Povoji 
speljani čez vato delujejo podobno kot rjuha na telesu pokojnika, ki sledi obliki izbočenih 
delov telesa. Kadar vidimo telo pokrito s prtom nas preleti večji srh, kot če bi videli 
odkrito mrtvo telo, saj nas takoj postavi pred dejstvo, da je spodaj mrtev človek. Drugi 
del mojih izdelkov gre nekoliko v drugo smer. Prav tako sem uporabila komprese in 
lepenko za podlago, skozi komprese pa sem speljala žico prevlečeno s črno barvo, saj 
nisem želela da se blešči, kot navadna žica, ki deluje preveč umetno in nečloveško. 
Kasneje sem uporabila žico, ki sem namočila v slano vodo, da je zarjavela, da dobimo 
občutek da žica je obrabljena oz. stara.  Žica prebada kompreso in ji zadaja rane.  Linija 
žice ustvarja risbo prav tako abstrahiranih figur, ki za razliko od figur iz vate, bolj 
poudarja skelet figure in ne toliko voluminoznost. Predstavlja razkrojeno figuro, ki je v 
zadnji fazi razkroja, vendar še vedno deluje spokojno. Nekateri deli iz žice so dvignjeni, 
nekateri spuščeni, spet drugi so skriti pod kompreso in nekateri so na površju. Tako 
imamo občutek da se telo izgublja v belini komprese in njen obstoj gre h koncu. Slike 
sem nato položila v lesene škatle, ki so položene na tla ali na mizo, tako da jih gledalec 
gleda navzdol, saj se tako ustvari pravilna svetloba, ki  omogoča, da so figure vidne, 
predvsem pri slikah s povoji. Slike so tako ločene in v ležečem položaju položene v 
»krsto«, ki ustvarja intimo. To intimo občutimo tudi pri pokojnikih, ki so izolirani in 
ločeni od drugi, ko umrejo. Smrt je pogosta tema pri ljudeh, vendar pogovor teče o tuji 
smrti, lastna smrt je skoraj tabu.  Čeprav se zavedamo minljivosti, nam je le ta 
samoumevna in se zdi, da je še daleč stran.  

Pri likovni umetnosti v osnovni šoli bi lahko učenci sami izdelali informel iz 
različnih materialov in bi tako spoznali uporabnost neumetniških materialov. S 
kombinacijo ploskovnega slikanja in kombiniranja z neumetniškim materialom, bi dobili 
občutek za slikarsko snov.  

 
Jasmina Plazovnik 

  



IZRAŽANJE 
 

Največkrat ustvarjam z vnaprej nedoločenim in nepredvidenim rezultatom, 
spontano, brez zavor, tako preko barve kot oblike. Temu je podrejena kompozicija in 
tudi uporaba različnih materialov ...  

Tako se v mojih delih odraža trenutno počutje in razmišljanje, ki pa je seveda 
vezano na okolico, na vplive iz nje, na vzdušje v ateljeju, pa tudi doma. V proces 
ustvarjanja vključujem moje zavedno in tudi večkrat nezavedno videnje sveta, trenutna 
občutja, pa tudi čustvena stanja. Izražanje skozi umetniško delo mi je bližje, kot izražanje 
z besedami, velikokrat lažje izrazim svoja trenutna čustva skozi proces likovnega 
ustvarjanja. Tako mi ponoven pogled na sliko, ki sem jo naredila, ko sem bila žalostna, 
zbudi občutke, ne le žalosti, pač pa tudi olajšanja, da sem ta občutja izrazila vsaj s sliko, 
če mi to ni uspelo z besedami. Potem se počutim bolje.  

Kadar se dobro počutim v slike vnašam uravnotežene kompozicije, kadar ne, slike 
izražajo, da je moje notranje ravnovesje porušeno, posledično je tudi kompozicija slike 
težka. V prvem semestru sem ugotovila, da za ustvarjanje slik večkrat izbiram barve, ki 
jih imam na sebi, v kaj sem v tistem trenutku oblečena. Na primer imela sem različna 
modra oblačila, ob pospravljanju slik ali pa ob pogledu v ogledalo sem opazila, da sem v 
slike vnesla prav take barvne odtenke.  

Za izhodišče večkrat uporabljam nosilec, ki ni bel, saj na že obstoječih sledeh 
gradim kompozicijo, odnose med posameznimi deli in tudi delov do celote. 
 

Maja Rus 
  



V SVETU BARV 
 

Moja dela so abstraktna. Abstrakcija mi je všeč, ker ne poda enoumnega sporočila, 
ampak interpretacijo popolnoma prepusti svojemu gledalcu. Pri ustvarjanju del nimam 
namena posredovati določenega sporočila, ampak le ustvariti delo, ki izžareva lepoto 
barve in privablja oko mimoidočega. Ustvarjanje dela običajno poteka povsem spontano 
– barve, ki me v tistem trenutku pritegnejo, začnem postopoma nanašati na površino, 
nato pa jim pustim, da me same pripeljejo do končanega dela. V njem je možno opaziti 
veliko plasti barv, nakapljane barve in različnih tekstur. Čeprav se kdaj taka površina zdi 
neurejena, pa vseeno zahteva upoštevanje določenih pravil. Skozi čas svojega 
ustvarjanja sem se naučila, da je v tem načinu slikanja potrebno veliko preudarnosti in 
da je slikarstvo, ki mu navadno rečemo »akcijsko slikarstvo« veliko več od brezbrižnega 
prelivanja barve po formatu. Delo zahteva razmislek in čeprav po imenu sodeč gre za 
neprestano akcijo, brez kontrole dela ne bi dobro učinkovala. 

Glavni likovni enoti mojih del sta barva in tekstura. Ustvarjam abstraktne 
prostore, ki jih gradim z nanašanjem barve s pomočjo različnih materialov. To so 
različne vrste blaga, mreže,  čipke in ročno izdelani kvačkani prtički, ki puščajo na 
podlagi unikatne odtise. Kdaj pa kosi materialov najdejo tudi svoje mesto na sliki in ji 
tako dodajo dodatno globino in dimenzijo otipljive teksture. Velikokrat ustvarim dve ali 
več del v podobnih odtenkih z uporabo istih materialov, tako nato več platen skupaj 
tvori nekakšno celoto. Barve, ki prevladujejo na mojih delih so modra, vijolična in 
odtenki rdeče, in čeprav se kdaj zavestno odločim za uporabo drugih barv, me vedno 
vleče nazaj k njim. Poleg tega, da je modra v vseh odtenkih moja najljubša barva, mi je 
všeč to, da v kombinaciji z mrežo ustvarja nekakšen morski pridih. Vijolična in rdeča pa 
to modrino dobro uravnovesita in ji preprečita, da bi slika postala preveč nazorna in 
prikazovala del obstoječe narave.  K temu, da slike delujejo bolj fantazijsko in 
abstraktno, pa dodatno pripomorejo kosi materialov, ki lebdijo v prostoru prelivajočih 
se barv in tako tudi vzpostavijo nek prostor, pa naj bo ta simetričen ali pa 
neuravnotežen. Navadno mi največ časa vzame ravno to prelaganje materialov in 
odločanje, kakšen prostor bom z njimi vzpostavila. Pomembno pa je, da se ti kosi 
vključijo v celotno sliko in ne delujejo kot neki tujki. To dosežem s tem, da obliko 
prilagodim karakterju slike in ostajam v določeni paleti odtenkov. Tako se ravnovesje na 
sliki vzpostavi in slika doseže svoj namen. 

Čeprav je taka tehnika ustvarjanja nepraktična za prenos v osnovnošolski likovni 
pouk, bi jo bilo vredno prilagoditi okolju in otroke spodbuditi k raziskovanju barvnih 
odnosov. Tehnika, ki jih ne omejuje in od njih ne zahteva pretirane natančnosti ter 
motiv, ki je primeren za izražanje ustvarjalnosti in trenutnega čustvenega razpoloženja 
bi bila dobrodošla popestritev likovnega pouka. 

 
Neža Benedičič 

  



VSEMIRJE 
 

Upodabljanje vesolja in njegovih razsežnosti v zgodovini umetnosti ni tuje.  
Albrecht Dürer je leta 1515 sodeloval pri prvih tiskanih zvezdnih zemljevidih v Evropi. 
Združene rezultate opazovanja ozvezdij iz severne in južne poloble je Dürer prenesel v 
likovni jezik. Vincent van Gogh je leta 1889 naslikal delo z naslovom Zvezdna noč. 
Nebesna telesa na njegovem delu žarijo in skoraj migetajo nad temnim mestom, 
obkrožena s svetlobo. Velik korak v astronomiji se je pričel v letih 1960 predvsem s 
strani Rusije in Amerike, ki sta še danes vodilni v razumevanju, obiskovanju ter 
preučevanju izven zemeljskega dogajanja. 12.aprila 1961 sta Yurij Gagarin in  Gherman 
Titov prvič poletela v vesolje v nosilni raketi imenovani Vostok  ter z njo obletela Zemljo. 
Leta 1969 so Američani (Apollo11) prvič stopili na 400.000km oddaljeno Luno.  Pojavile 
so se prve fotografije in skice ustvarjene v vesolju. Leta 2007 je Rajko Bizjak napravil 
fotografsko serijo z naslovom Zvezdni prah inkarnacija (Stardust). Umetnik se v svojem 
delu ukvarja s podobnostjo med oblikami  v naravi in deli telesa. Tudi za Stardust serijo 
je umetnik izbral človeško telo kot glavni motiv, le da je v tem primeru fotografiral 
notranjost teles oz. presvetljena tkiva, ki nas spominjajo na snovi, plasti in delce, ki jih 
sestavlja naše vesolje. 

Vesolje je prostor, kjer se nahajajo nebesna telesa.  V svoji lepoti , tišini in 
monumentalnosti se nam razkriva vsako noč ( če so  le ugodni pogoji) in z razlogom nosi 
ime vsemirje. Pri mojem ustvarjanju  zanimanje spodbuja predvsem s svojo veličino, 
nastankom, raznolikostjo, mističnostjo in predvsem s svojo namembnostjo oz pomenom. 
Njegove razsežnosti odkrivam s pomočjo čopiča, ki ob udarcu naključno razprši drobne 
sledi (točke)  svetlega akrila na  črno podlago. Zanimajo me izrazne možnosti formata, 
stopnje nasičenosti ozvezdij, barvni kontrasti in vpliv na gledalca.  Do sedaj nastala 
vesolja so raznolika  in neponovljiva ( kompozicija, gostota nanesene akrilne barve, smer 
nanosa). 

Vesolje me navdušuje, ker je mirno, globoko in veličastno ter deluje znotraj 
svojega  ustvarjenega reda. Nikoli ponovljivo. 
 

Alenka  Jan 
  



SANJE 
Stopnišča nezavednega  

 
Letošnje ustvarjanje me je poneslo v sanje, ki jih doživljam zelo izrazito. Pogosto 

sanjam stopnišča ter nenavadne prostore, ki se popačijo, deformirajo, sproti izginjajo, se 
konstruirajo na najbolj nenavadnih mestih itd. Stopnice me popeljejo v nove prostore, 
včasih padam, drugič pa jih moram s težavo premagovati. Svoja doživljanja sem se 
odločila prenesti na platna. Za zgled pri delu so mi služila dela nizozemskega grafika 
Mauritsa Cornelisa Eschera. Deloval je na začetku 20. stoletja, znan pa je predvsem po 
litografijah nemogočih gradbenih konstrukcij in tridimenzionalnih prostorih.  

V procesu ustvarjanja sem se navezovala na idejo nadrealistov, vendar sem imela 
težave z opuščanjem zavednosti, pa tudi vera v vsemogočnost sanj je izgubila na moči. 
Verjeti da so sanje resnična doživetja ali del nepotešenih želja je res težko še posebno 
dandanes, ko jim ne prepisujemo več tolikšnega pomena. Zdijo se nam neresnične, 
včasih se spomnimo le določenih fragmentov, ki spominjajo na kombinacijo vsega 
možnega kar smo videli čez dan. Lahko nas frustrirajo ali pa razveselijo, navsezadnje pa 
jih zelo hitro pozabimo. Obstajajo mnoge sanjske knjige, ki razlagajo vsak simbol ter 
podobo, ki zaznamuje naše sanje. Sama sem si ogledala kaj naj bi torej pomenile moje …  
Pasti po stopnicah: ne vdajaj se mračnim mislim in žalostnim spominom.  
Vzpenjati se po stopnicah: napreduješ počasi, toda zanesljivo.  

Če gre verjeti razlagi, je torej povsem »normalno«, da sanjam stopnice. 
Pravzaprav pa sploh ni važno, saj naj bi bilo sanjati zdravo. Strokovnjaki so naredili že 
ogromno analiz ter preizkusov na tem področju. Poskus so naredili tudi na podganah in 
ugotovili, da je bilo preprečevanje sanjanja v fazi REM- ko nastopijo sanje, razlog za 
njihovo smrt. Sanje pri ljudeh naj bi pripomogle k stimulaciji možganov kar je nujno za 
krepitev spomina. Preprečujejo nam, da bi se med spanjem prebujali, v njih pa lahko 
pridobimo tudi marsikatero novo idejo. Prepričana sem, da so sanje tako kot načini 
opazovanja, enakovredno izhodišče za moj slikarski študijski proces. 
 

Viviana Škrabec  
  



STKANE RISBE 
 

Kako naj se predstavim kot likovnica? Kaj naj delam, da bom ostala zvesta sama 
sebi? Kaj me bo tako zelo zanimalo, da mojega raziskovanja ne bo prehitro konec? 

Tkanina…. ta zanimivi preplet niti, v katerega smo odeti vse od našega rojstva pa 
do zadnjega diha. Material, ki nam je blizu, ki v nas sproži pozitivne občutke, občutke 
topline in varnosti. Material, ki je v naši dobi izgubil pomen in ga smatramo za 
samoumevnega, pa čeprav v sebi nosi veliko število zgodb. Ravno to dejstvo me je 
prevzelo, tako so moja dela postala neposredno povezana s tkanino. Že nekaj let v 
svojem življenju prosti čas posvečam kreiranju in šivanju. Svojo ljubezen do šivanja sem 
se odločila povezati z likovnim ustvarjanjem in s tem ustvariti preplet dveh smeri, 
katerima v življenju namenjam posebno pozornost. 

Hotela sem ustvarjati s tkanino, pa vendar na način, ki ne bo dajal vtisa 
dekorativnosti. Da bi to dosegla, sem se odločila poglobiti v zadan material. Začela sem z 
intimnimi zgodbami, prepletu niti, ki simbolizirajo naša življenja. Ob boljšem 
spoznavanju materiala, sem dognala, da je tkanina zelo ženstven material. Je mehak, 
lahek, delikaten, ranljiv,… Nadaljevala sem s kulturnim vidikom. Kakšne tkanine so 
značilne za slovenski prostor, ter v kakšne namene so jih uporabljali. Med njimi so me 
najbolj prevzele vezenine, katere so žene vezle na prtičke, prte, zavese,..  

Vsa ta dejstva, ki sem jih odkrila, sem zaokrožila in interpretirala na svoj način, 
prav vsa dela pa v sebi skrivajo noto ženstvenosti. Dodaten navdih pri delu mi je dajala 
tkanina, ki je v večini del uporabljena za osnovo. Gre za ročno tkano laneno platno, moje 
stare mame, v katerem so vidni sledovi časa. Ker že samo platno nosi v sebi zanimive 
teksture in zgodbe, so moja dela zgoščena v sredini formata, oziroma so zelo zračno 
zasnovana, da je vedno opazna in poudarjena njegova lastna zgodba. V svojih delih 
uporabljam tkanine naravnih materialov, ki jih med seboj soočam glede na teksturo, 
barvo, velikost. 

Dela lahko interpretiramo kot risbe, saj sem sled risala zamenjala z nitjo, ki v sebi 
nosi enake značilnosti. Nekje je risba šivana ali vezena, drugod gre zgolj za naključen 
preplet niti. Risbe so ročno šivane, da se vzpostavi harmonija med platnom, ki sem mu 
dodelila novo funkcijo in svojo novo intervencijo nanj.  
 

Živa Čuk 
  



ZEMELJSKE RAZSEŽNOSTI 
 

Moj interes in zanimanje za slikanje in risanje z materialom, kot je zemlja, izhaja 
že iz mojega otroštva. Že od nekdaj me zanima ustvarjanje, oblikovanje iz gline. Tako 
sem dlje časa razmišljala kaj bi lahko bila rdeča nit mojih slik. Seveda glina kot material 
ni primeren za tovrstno slikanje oziroma risanje, saj se utrdi samo s pečenjem v peči, 
tako sem prešla na idejo slikanja s presejano zemljo.  

Na podoben način je slikal slovenski kipar in slikar Tone Lapajne. Njegova osnova 
je bila barjanska zemlja, ki jo je nanašal na juto ali platno. V svojih slikah je uporabil več 
kot 50 različnih vrst zemlje, s katero je upodabljal krajino svoje okolice. Tako je  
izoblikoval eno od najbolj prepoznavnih in osebnih različic informelnega slikarstva.   

V svojih delih uporabljam presejano zemljo, ki sem jo nabrala na Rožniku. Hrib 
Rožnik me spremlja že od rojstva, saj v bližini živim. Še zmeraj se spominjam nedeljskih 
družinskih sprehodov, ki so bili tradicija mojih otroških let. Ob spominu in sprehodu po 
istih poteh me objamejo lepi, topli občutki, ki me vrnejo nazaj v otroštvo. Tako sem se 
odločila v svojih slikarskih delih uporabiti zemljo z Rožnika. Ob sprehodu, z namenom 
opazovanja okolice in variacij barv zemlje sem ugotovila, da okolica Rožnika ponuja 
veliko različnih odtenkov zemlje. Pri tem sem tudi opazila, kako ljudje nismo pozorni na 
svojo okolico, če se ji posebej ne posvetimo. Poleg iskanja različnih barv sem med 
sprehodom opazila veliko več, različne barve listov, veje, drevesa, različne vrste peska in 
podobno.  

Moj proces slikanja zahteva posamezne časovne postopke, sprva gre za sejanje 
zemlje skozi sito, ki jo kasneje mešam z lepilom za les in vodo. Nato lahko pričnem s 
slikanjem na platno. Moje slike so različne, saj vsaka nastane pod drugačnimi pogoji, kot 
so, drugi čas, drugačno počutje, drugačno vreme, vse to vpliva na to, tudi na izbiro barv. 
Po nanešeni eni plasti zemlje na platno, zmes drugačnih barv nanesem na posamezno 
površino, ki jo kasneje razbrazdam s slikarsko lopatko. Nekatere slike pa nastanejo tudi 
s kapanjem drugačnih barv zemlje na že osnovno površino platna, ki je prekrit s plastjo 
zemlje. Nastale so tudi slike, ki vsebujejo nekoliko večje količine zemlje, ki so po platnu 
razporejene na različne načine. Pomembno je omeniti, da slika takrat še ni končana. Delo 
dobi svojo posebno noto šele, ko se zmes lepila, zemlje in vode posuši. V procesu sušenja 
ta površina razpoka.  

Skozi ta način slikanja se razvijam in pridobivam nove izkušnje z materialom, ki 
mi vzbuja pozornost. Slikanje na ta način, me zmeraj znova preseneti in mi dovoljuje 
popolno svobodo in abstrakcijo.          
 

Andrea Volk  
 


