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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi raziskujem področje geometrijske abstrakcije v slikarstvu ter ob tem 

začetke in razvoj optične umetnosti skozi različna obdobja v Ameriki in Evropi. Predstavim 

zgodovinski razvoj abstrakcije na splošno ter jo povezujem z ameriškim slikarstvom in 

evropskim konstruktivizmom ter z vzporednim razvojem kinetične in optične umetnosti.  

Predstavim op-art umetnost in s primeri likovnih del opredelim likovne zakonitosti znotraj 

optičnih variacij – repeticija, gibanje, dinamika in barvno žarenje. Vplive kinetične umetnosti 

na razvoj op-arta predstavim na primerih različnih umetnikov.  

Izpostavim pomembnejše tuje in slovenske avtorje na tem področju in njihova dela. V 

nadaljevanju predstavim lastno raziskovanje področja geometrijske in optične umetnosti ter 

pojasnim pet izbranih lastnih izdelkov.  

 

 

 

Ključne Besede: geometrija, geometrijska abstrakcija, op – art, optična umetnost, slovenska 

kinetična umetnost 

 

 

  



 
 

SUMMARY 

 

The thesis is researching the field of geometric abstraction within painting as well as the 

beginning and development of optical art through different periods of American and European 

art. I have generally introduced the historical development of abstraction combined with 

American painting and European Constructivism and with the parallel development of kinetic 

and optical art. 

I have introduced the Op art using the examples of art works to explain the art legalities 

within optical variations such as movement, dynamic and color beaming. The influence of 

kinetic art in Op art development is explained using examples of different artists.  

I have introduced some of the important foreign and Slovene authors and the examples of 

their work. Furthermore I have presented my own research of geometric and optic art and 

explained five of my own chosen artworks.  
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2  UVOD 

 

20. stoletje je čas razvoja, industrijske revolucije, pa tudi pogubnih svetovnih vojn. Vse to je 

povzročilo globok ekonomski, politični in socialni pretres, kar pa je vplivalo tudi na umetnost 

tistega časa.  

 

Umetniki so začeli opuščati tradicionalno slikarstvo in iskali nove načine izražanja v 

umetnosti. V Evropi so se izoblikovala nov gibanja – geometrična abstrakcija, 

konstruktivizem, gibanje De Stijl, vsi skupaj pa so vplivali na razvoj kinetične umetnosti in 

njene veje op-arta.  

 

Začetnik abstraktnega slikarstva Vasilij Kandinski skupaj z utemeljiteljem geometrične 

abstrakcije Mondrianom pomembno vpliva na  razvoj konstruktivizma, ta pa pozneje na 

kinetično in s tem tudi optično umetnost.  

 

V času vojne postane Amerika središče umetnosti, Evropejci pa bežijo iz povojnega 

opustošenja. Preko intelektualcev in umetnikov, ki so emigrirali predvsem v New York, pride 

Ameriška umetnost v stik oziroma se bolje spozna z evropskimi stili. Tako se sočasno z 

Evropo v Ameriki razvije nova smer, abstraktni ekspresionizem.  

 

V 2. polovici 20. stoletja se v umetnosti pojavi gibanje, ki se zanima predvsem za različna 

prikazovanja premikanja na dvodimenzionalni ploskvi – optična umetnost oziroma op-art. 

Velja za vejo kinetične umetnosti, ki se ukvarja predvsem z virtualnim, navideznim gibanjem 

sicer statične umetnine.  

 

Za začetnika kinetične umetnosti na slovenskem velja kipar Slavko Tihec, ki pa s svojimi deli 

preizkuša tudi meje optične umetnosti. Koloman Novak, ki je svoje ideje optične umetnosti 

razvil do svojevrstne kinetike, je prav tako kot Tihec, Slovenec, vendar živi in deluje v Srbiji.  

 

Na področju op-arta je v Evropi deloval Madžar Victor Vasarely, v Angliji pa še danes deluje 

umetnica Bridget Riley. Tudi nekatera dela Danila Jejčiča lahko povežemo z optično 

umetnostjo.  
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3  RAZVOJ ABSTRAKTNE UMETNOSTI 

 

3.1 MODERNO SLIKARSTVO 

 

Prva in druga industrijska revolucija sta tisti, ki sta spodbudili razvoj moderne družbe – 

človeške in živalske energijske vire sta zamenjali para in elektrika. Propadlo je veliko malih 

podjetij, brezposelnost je naraščala, hkrati pa so v bližini večjih mest nastajale tovarne. 

Delavci so se v iskanju nove zaposlitve začeli preseljevati v nova industrijska središča okrog 

katerih so začela nastajati naselja, vendar so življenjske razmere bile slabe, izkoriščanje 

delovne sile pa vedno večje. Povečala sta se tehnični napredek in s tem proizvodnja, 

industrijski sistem pa se je s svojo družbeno močjo povzpel nad človeka, ga ponižal v svojega 

strežnika.  

˝Moderna umetnost je protest človeka, človeka-umetnika proti takšnemu razvoju in ponižanju. 

/../V delih umetnikov je ohranjen odsev družbenih sprememb, odsev, ki je presejan skozi 

duševnost umetnikov postal likovni izraz našega časa./../ začeli so iskati svoj lastni, likovni 

svet tako, da so začeli raziskovati in preučevati zakonitosti svojih lastnih izraznih sredstev.˝ 

(Butina, 1997, str. 173)  

Gibljivost in nestabilnost moderne družbe se je najprej izrazila v impresionizmu. Z madeži 

čiste barve so razbili resničnost v optične sestavne dele. Impresioniste predmetnost ni 

zanimala, zanimal jih je predvsem odnos med barvami predmetov, ki so jih slikali. S tem so 

odprli pot k abstraktnemu slikarstvu. (Butina, 1997) 

Izpovedno moč slike je z iskanjem preprostejših oblik okrepil ekspresionizem, kubizem pa je 

pripomogel k novemu pojmovanju prostora, poenostavljanja oblik. ˝Okrog 1910 so kubistične 

podobe postale bolj abstraktne, razlomljene v vrsto faset /../.˝ (Hollingsworth, 1993, str. 448).  

˝Abstraktna likovna umetnost, ki je nastala v desetletju med 1909 in 1919, je poskus 

umetnikov, da bi ustvarili idealno uravnotežen svet v kaosu kapitalističnih družbenih in 

ekonomskih odnosov, ki so našli svoj pravi obraz v peklu prve svetovne vojne.˝ (Butina, 

1997, str. 181) 

Začetnik abstraktnega slikarstva, okoli let 1910 – 1911, je bil slikar, grafik in umetnostni 

teoretik Vasilij Kandinski (1866 – 1944), ki je tudi prvi uporabil izraz ˝abstraktna˝ umetnost 

za svoja dela. Njegova dela so ena izmed prvih, na katerih predstavljena vsebina ni več 
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spoznavna, prepušča se potrebi po ˝liričnosti˝, ta pa temelji na notranji izraznosti barve. 

(Sproccati, 1994) 

 

 

Slika 1: Vasilij Kandinski: V modrem, 1925, olje na lepenki 
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4 RAZVOJ GEOMETRIČNE ABSTRAKCIJE 

 

Pomemben del abstraktne umetnosti je tudi geometrična abstrakcija – nova in obetajoča pota 

ustvarjalne svobode je umetnikom odprlo spoznanje, da umetnost ne oblikuje po naravi, 

ampak iz svojih lastnih, čistih elementov: točke, linije, ploskve, barv in oblik. Z ustvarjanjem 

abstraktne slike in s tem ne-figurativne likovne kompozicije iz čistih likovnih elementov so 

umetniki ustvarjali prispodobe za življenje človeka, kakršno bi naj bilo – umirjeno živeti 

lastno individualno in neokrnjeno življenje. ˝Jasna in merljiva razmerja, ki se zdijo skladna z 

določenimi objektivnimi zakoni znanstvene narave, geometrično abstrakcijo povezujejo z 

znanstvenim racionalizmom in vedno izrazitejšo industrializacijo in tehnizacijo družbe v 20. 

stoletju.˝ (Zgonik, 2009, str. 67) 

V Rusiji je bila potreba po umiku iz objektivnega sveta v abstrakcijo očitna v delih slikarja, 

teoretika in učitelja konstruktivizma, Kazimirja Maleviča (1878 – 1935). Njegove ˝figure˝ so 

bile geometrijske oblike, ki jih je postavljal v ne-perspektivni prostor – elementi preprosto 

lebdijo v dimenziji praznega in ne pripovedujejo ničesar. Delo ni v podrejenem odnosu do 

stvarnosti, kajti slika je sama v sebi in sama zase stvaren dogodek, ni posnetek ničesar in 

obstaja, kakor obstaja predmet-narava. Tako prelomno delo je Malevičev Črni kvadrat na 

belem polju, ki prikazuje točno to, kar pove že sam naslov. S tem je jasno, da avtor ne želi 

dokazovati svojih spretnosti - slika je samo barvna kompozicija na dvodimenzionalni ravnini, 

je le materializirana ideja. (Sproccati, 1994)  

 

 

Slika 2: (zgoraj desno) Kazimir Malevič: Črni kvadrat na belem polju, 1915, olje na platno 
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Človekovo intelektualno vzvišenost nad naravo je izrazil s čistimi geometrijskimi oblikami, 

končno skrajnost abstrakcije pa predstavlja delo Belo na belem, nastalo okrog leta 1918. 

 

   

Slika 3: Kazimir Malevič: Belo na belem, ok. 1918, olje na platno 

 

˝Element ravnovesja, torej likovne dovršenosti, ni v poetikah abstraktne umetnosti nič 

drugega kakor posledica nadzora nad ˝slikarskimi silami˝: načelo, ki se mu te podrejajo, 

izhaja iz psihološkega učinka barve in njene razporeditve v oblike. Očitno je torej, da 

geometrična konstrukcija omogoča večji nadzor nad želenimi učinki. To nam pove, zakaj je 

abstraktna umetnost (razen pri Kandinskem) upoštevala Evklidovo geometrijo.˝ Umetniško 

delo je torej komponirano po geometrijskih načelih, pri čemer sta v ospredju racionalnost in 

analitični pristop, že iz same gradnje kompozicije pa je razviden postopek dela. (Sproccati, 

1994, str. 179) 

Taka dela pogosto učinkujejo hladno, ne izražajo emotivnosti zato so ne-ekspresivna in 

objektivnejša. 

Leta 1914 izbruhne prva svetovna vojna in s tem je konec ustvarjalnosti predvojnih let – 

središče umetniškega razvoja se preseli v nevtralne dežele Zahodne Evrope.  

Iskanje novih izraznih sredstev se je tako nadaljevalo z skupino De Stijl na Nizozemskem. 

Uveljavili so nov stil abstraktne umetnosti, ki je temeljil na čistih horizontalnih  in vertikalnih 

linijah ter na črni, beli, rdeči, modri in rumeni barvi. Član skupine je bil tudi Piet Mondrian 

(1872 – 1944), katerega dela najbolje utelešajo čistost De Stijla, svoje ideje pa je razvil že 

pred vojno.  (Hollingsworth, 1993) 
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Slika 4: Piet Mondrian: Kompozicija, 1929, olje na platno 

 

 

4.1  KONSTRUKTIVIZEM 

 

Prva svetovna vojna je pustila posledice na socialnem, ekonomskem in političnem področju, 

središče svetovne moči se je iz Evrope preselilo v Združene države, katere posledice vojne 

niso prizadele, ekonomija je cvetela, državljani pa so uživali v do tedaj nedoseženi blaginji.  

˝Revolucija je v Rusiji vzpostavila novo vladavino, ki je izrecno nasprotovala meščanskim in 

kapitalističnim vrednotam Zahoda, to pa je med drugim poudarjala z uradno podporo moderni 

umetnosti. Kandinski in Malevič, dve ključni figuri predvojnega razvoja abstraktne umetnosti, 

sta dobila mesti na novih umetniških šolah, ki so bile ustanovljene po revoluciji. Nadaljevala 

sta raziskavo abstraktnih idej, Malevič pa je s pomočjo tridimenzionalnih objektov, 

imenovanih arhitektoni, eksperimentiral z barvami in tridimezionalnimi oblikami. S svojimi 

teorijami je močno vplival na Ela Lissickega (1890 – 1941),˝ (Hollingsworth, 1993, str. 456)  

Lissicki je bil ruski konstruktovistični slikar, ki je v svojih dinamičnih risbah uporabljal 

diagonale, to pa je prevzel tudi Vladimir Tatlin (1885 – 1953), so-začetnik ruskega 

konstruktivizma.  

Dinamični učinek diagonal je Tatlin uporabil v načrtu za Spomenik tretji internacionali. 

Sestavljen bi naj bil iz dveh jeklenih spiral, ki bi se oklepale treh kongresnih dvoran – ena 
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dvorana bi imela obliko kocke, druga piramide, tretja valja. ˝Moderni materiali in abstraktni 

načrt, ki se je izogibal tradicionalnim referencam, so likovno izrazili duha delavske revolucije. 

/…/ Prav ta praktična in utalitarna raba abstraktne umetnosti je pomenila temelj 

konstruktivizma.˝ (Hollingsworth, 1993, str. 456)  

 

 

Slika 5: Vladimir Tatlin Spomenik tretji internacionali, maketa, 1919 

 

Konstruktivizem kot mednarodno gibanje v likovni umetnosti pomeni razvoj. Najprej se 

pojavi v Rusiji, po letu 1914, na Zahodu pa se razširi po zaslugi ruskih umetnikov 

emigrantov, v dvajsetih in tridesetih letih. Konstruktivisti se namenoma odpovedujejo vsaki 

notranji izpovedi in subjektivnemu izražanju - ˝Odločilna je kompozicija ˝tehničnih˝ 

oblikovnih prvin, njihovo medsebojno razmerje in razmerje s prostorom, ki jih obdaja. To 

reduciranje ustreza omejitvi na temeljne barve in odpovedi vsakršni individualni potezi čopiča 

in barvnega nanašanja.˝ (Leksikon slikarstva, 1996, str. 380)  

Med pomembnejšimi konstruktivističnimi slikarji v Evropi sta bila László Moholy-Nagy 

(1895 – 1946), katerega začetne skice so izražale ritmične linijske mreže, ki so kmalu prešle v 

abstrakcijo, poznejša dela pa že napovedujejo  kinetično umetnost, ter Victor Vasarély (1906 

– 1997), kot predhodnik in znanilec op-arta. (Leksikon slikarstva, 1996) 

Po letu 1922, v času socialističnega realizma, številni umetniki zapustijo Rusijo. 

Konstruktivistične ideje nadaljuje skupina De Stijl. Slike so ˝arhitektonsko konstruirane iz 

med seboj jasno ločenih oglatih barvnih ploskev˝ kar je vezni element vseh 

konstruktivističnih slikarjev. (Leksikon slikarstva, 1996, str. 381)  
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4.2 UMETNOST PO AMERIŠKO 

 

Druga svetovna vojna je brez dvoma ostra ločnica v razvoju zgodovine umetnosti. ˝Predsvem 

so ob izbruhu vojne kulturo zaznamovale razmere, ki so že v tridesetih letih povzročile selitev 

številnih evropskih intelektualcev v Združene države; na ta način je ameriška kultura svoja 

spoznanja obogatila z mnogimi novimi idejami. Po končani vojni je zato prišlo do 

prevrednotenja središč, iz katerih se je širila in uveljavljala umetnost; prvenstvo so na račun 

evropskih glavnih mest dobile metropole v Združenih državah, v prvi vrsti New York.˝ 

(Spoccati, 1994, str. 215).  

Umetniki, ki so bežali pred opustošeno Evropo in so povojna leta preživeli v Ameriki, med 

njimi sta bila tudi Mondrian in Moholy-Nagy, so Združenim državam razkrili celo vrsto novih 

stilov, povezanih z moderno umetnostjo in s tem pomembno vplivali na njen razvoj.  

 

4.3 ABSTRAKTNI EKSPRESIONIZEM 

 

Abstraktni ekspresionizem, na katerega so vplivali ekspresivna abstrakcija Kandinskega in 

Mondrijana (ameriški ekspresionizem pa ni imel nobenega vpliva na evropsko umetnost), se 

je istočasno razvil v ZDA (New York) in Evropi (Francija), vendar je kljub temu ostal izrazito 

ameriški prispevek moderni umetnosti. Označuje najrazličnejše osebne stile, ki so se razvili v 

poznih 40. letih, večina teh umetnikov pa je živela v New Yorku. (Hollingsworth, 1993).  

˝Uspeh abstraktnega ekspresionizma je pomenil veliko zmago avantgardne težnje nad 

običajnimi zavorami, s katerimi se sooči vsaka resnično nova ideja, pa tudi nad ostanki stare, 

torej temeljito zasidrane ameriške predpostavke, da je bil cvet moderne umetnosti ustvarjen v 

Evropi.˝ (Lynton, 1994, str. 235) Izoblikovala sta se dva pomembna slikarska tokova – 

akcijski slikarji in slikarji barvnega polja.  

Med enega pomembnejših predstavnikov akcijskega slikarstva, pri katerem gre za med-

materialni stik barve in platna, slikarski akt pa postane vsebina slikarstva, štejemo ameriškega 

slikarja Jacksona Pollocka (1912 – 1956). Pollock je popolnoma opustil tradicionalne 

slikarske postopke – barvo je namreč pljuskal, polival po na tleh položenem platnu velikih 

dimenzij, pri čemer je uporabljal celotno telo v spontanem, nenačrtovanem dejanju, brez 
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miselnega ali logičnega nadzora. S tem sam ustvarjalni proces dobi lastno dinamiko, postane 

sam vsebina. (Hollingsworth, 1993).  

 

 

Slika 6: Jackson Pollock, okrog l. 1950 

 

˝Rezultat ustvarjalnega akta so bolj ali manj goste, večbarvne ali črno-bele mreže barvnih niti, 

kapljic, črt, ki so strukturirane v močno razgibanih ritmih ali razporejene enakomerno in v 

nežnih barvah.˝ (Leksikon slikarstva, 1996, str. 564) 

Med vodilne slikarje barvnega polja štejemo ameriškega slikarja Marka Rothka (1903 – 

1970), ki je svoj lasten način našel šele po letu 1950.  Njegove slike so večinoma pravokotne, 

zapolnjene z dvema barvnima ploskvama, položenima ena nad drugo, na drugobarvnem 

ozadju. ˝Barva je nanesena v tankih, presojnih slojih, na robovih se ploskve prelivajo druga v 

drugo. Enovito sozvočje brez ostrih komplementarnih kontrastov ustvarja razpršeno sijočo, 

meditativno svetlobo, iz katere vznikajo krpasti barvni vzorci.˝ (Leksikon slikarstva, 1996, str. 

619) Včasih so se gledalci pred njegovimi deli, ki so prav tako kot Pollockova bila velikih 

dimenzij, zlomili in zjokali – tako je vedel, da je uspel, namreč verjel je, da lahko abstraktna 

slika izzove čustveni odziv.  
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Slika 7: Mark Rothko: Črna in zelena na oranžni, 1949, olje na platno 

 

˝Tako je ta način likovnega izražanja prinašal s svojo svobodno kompozicijsko tehniko in 

spontano uporabo kretenj-potez pri slikanju neke vrste globoko, skoraj telesno sprostitev od 

vedno bolj tesnih okov mestne gneče, prometa in mehanizacije, njene kovinske hladnosti, 

hkrati pa predstavlja tudi boj proti vedno večji poplavi industrijske proizvodnje. (Butina, 

1997, str. 194) 

Kljub temu pa je bila abstraktna umetnost na splošno – torej neosebno, ne-figurativno 

izražanje, v povojnem času v Evropi precej umirajoče gibanje, kajti bolj so se začeli zanimati 

za nadrealizem kot pa za neformalnost abstrakcije, preko katere niso mogli izražati občutkov, 

ki jih je pustila vojna. Vendar v petdesetih in šestdesetih letih, v času po vojni, pride do 

preobrata, in abstraktna umetnost prevlada – predvsem zaradi svobode takega dela, ki na nek 

način s svojo neformalnostjo izraža svobodo posameznika in družbe. ˝Tista vrsta abstraktnega 

slikarstva, ki so jo v Evropi in ZDA po vojni najpogosteje gojili, je bila v osnovi precej 

dvoumna. /…/ Abstraktna umetnost, kakršna je tedaj cvetela, je bila neformalna, v metodah 

povezana z ekspresionizmom in nadrealizmom (spet kakor v Ameriki), ne s formalno 

abstrakcijo elementarističnega ali konstruktivističnega kova. Slednja, ki jo včasih označujemo 

kot klasično abstrakcijo, se je sicer nadaljevala, a je bila do šestdesetih let komajda deležna 

kake pozornosti.˝ (Lynton, 1994, str. 267) 

Po koncu spopadov – po letu 1945, je v Evropi prevladala neformalna zvrst abstrakcije. 

Središče umetnosti je postal Pariz, kjer je bil ustanovljen Salon des Réalités Nouvelles (Salon 

novih stvarnosti) in Galerija Denise René – posvečali so se najrazličnejšim smerem formalne 

abstrakcije, med drugim tudi op-artu. (Lynton, 1994) 
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5 OP – ART 

 

Izraz optično ali mrežno se običajno uporablja za dva- in tridimenzionalna dela, sestavljena iz 

ne-reprezentativnih geometrijskih oblik, ki ustvarjajo različne vrste optičnih iluzij. Ko 

opazujemo op-artistične slike, dobimo gibanja (npr. otekanje, upogibanje, utripanje, vibracije) 

na površini slike. Vzorci, barve in oblike, ki se uporabljajo v teh slikah, so običajno izbrani 

glede svojih iluzivnih lastnosti (kvadrati, krogi,..) in ne zaradi njihove materialne ali čustvene 

vsebine. Poleg tega za ustvarjanje želenih iluzij op-artisti uporabljajo pozitivne in negativne 

prostore. Lahko rečemo, da je Op-art (ali optična umetnost) abstraktna, vendar formalna in 

natančna.  

Op-art izkorišča funkcionalno razmerje med očesno mrežnico (organ, ki ˝vidi˝ vzorce) in 

možgani (organ, ki te vzorce interpretira) - nekateri vzorci povzročajo zmedo med organoma, 

zaradi česar v percepciji pride do iracionalnih optičnih učinkov. Ti učinki so razvrščeni v dve 

osnovni kategoriji: prvič gre za gibanje črnih in belih geometrijskih vzorcev ali površin, ki 

zmedejo oko do te mere, da povzročijo fizično omotico gledalca, drugič pa za slike, ki se 

pojavijo po ogledu slik z določenimi barvami ali barvnimi kombinacijami, pri čemer 

interakcija različnih barv (hkratno, nasprotno, zaporedno nasprotno in obratno kontrast) lahko 

povzroči dodatne učinke in s tem zmede gledalca. Kljub tem nenavadnim učinkom, ki pogosto 

povzročajo tudi slabost, je op-art popolnoma v skladu s tradicionalnimi normami likovne 

umetnosti, kajti vse tradicionalno slikarstvo do neke mere temelji na ˝iluziji˝ globine in 

perspektive; Op-art zgolj razširja svojo iluzivno naravo, ki posega v pravila, ki urejajo optično 

zaznavo.  

Izvor optične umetnosti sega v čas predvojnih slikarskih teorij, vključno z idejami Bauhausa 

(šole, zasnovane v Nemčiji, kjer so poudarjali pomen celotnega formalnega načrtovanja in 

funkcionalnosti), zato jo je mogoče razumeti kot razvoj iz konstruktivizma in vpliva 

Maleviča, da se doseže ˝vrh čiste občutljivosti v umetnosti˝ poleg tega pa tudi pod vplivom 

idej Moholy-Nagyja.  

Prva mednarodna razstava – Responsive Eye (Odzivno oko) -  kjer so prevladovale optične 

slike, je potekala v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku, februarja leta 1965. Organizator 

razstave, William Seitz, ki je dokumentiral Op in druge tesno sorodne idiome od leta 1962, 

trdi, da gre za zaznavne odzive, ki izzovejo navidezne slike in občutke v gledalcu – ali se to 

zgodi dejansko v fizični strukturi očesa, ali na samih možganih.  
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Op-art, kot izraz za poimenovanje vrste abstraktne umetnosti, je prešel v splošno rabo jeseni 

leta 1964, v še posebej plodnem obdobju nastajanja novoimenovanih gibanj. Njegova raba je 

bila precej ohlapna, kot op-artistična dela so označili tudi taka, ki so vsaj približno raziskovala 

kromatične ali dvoumne odnose, predvsem pa vse slike, ki se ukvarjajo s tem, kar so mnogi 

opisali kot ˝neskladje med fizičnim dejstvom in psihičnim efektom˝. Op-art je bil prvič v 

tiskani obliki naveden istega leta, leto pozneje, torej leta 1965, pa že označuje (tako v Ameriki 

kot v Angliji) tudi črno-bele, drzno potiskane tkanine, okna, zaslone in na splošno 

utilitaristične predmete. Edinstven vidik gibanja je njegov skoraj sočasni prihod na obeh 

frontah – ezoterični in priljubljeni.  

Predniki optične umetnosti kot zaznavanja umetniške govorice so impresionisti in post-

impresionisti, ki so se izražali z optično mešanico tonov in barv, pri čemer so zavračali 

tradicionalno mešanje barv na paleti, kar je omogočilo gledalcu, da se pike čiste barve 

pomešajo in ustvarijo sliko šele, ko se gledalec dovolj oddalji in delo pogleda iz razdalje. 

Tehnični vidiki Op-arta pa so zavezani zdaj že znanim konceptom v sodobnem slikarstvu, kjer 

je tehnika v resnici postala predmet in praktično edina vsebina slike. Zato sta ti lastnosti, 

tehnika in predmet, nedeljivi.  

Najbolj neposredni vpliv na razvoj gibanja optične umetnosti, zlasti v Franciji in Italiji, je 

mogoče najti v delih in teorijah Josefa Albersa (1888 – 1976) in Victorja Vasarelyja (1906 – 

1997). Albers, ki je poučeval na več priznanih šolah, je vedno poudarjal dejstvo, da je vsako 

delo, ki vključuje uporabo barve, empirična študija o odnosih. Izjava sama po sebi nikakor ni 

revolucionarna – že teoretiki pred njim so trdili, da je barva kot celota relativna glede na to, 

kar se postavi zraven nje, pri čemer se upošteva obliko kot absolutno. Albers pa je to področje 

raziskal bolj temeljito kot kateri koli drugi umetnik. Relativnost in nestabilnost barve in tona 

preko interakcij med njimi je pokazal v seriji slik z naslovom Homage to the Square – 

pokazal je, kako je barva lahko varljiva, kako so različne barve lahko na videz enake, ko tri 

barve lahko beremo kot dve ali obratno, kot štiri. Umetnost Albersa je umetnost čistega 

občutja, ki pa ni niti tako presenetljiva, niti vizualno moteča, kot, recimo, črne in bele slike 

umetnice Bridget Riley (1931 - ) ali njene ilustracije, navedene kot primeri v priročnikih o 

psihologiji in fiziologiji zaznavanja.  
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Slika 8: Josef Albers: Homage to the Square I-Sa, 1968, sitotisk 

 

Op-art je področje umetnosti delil s kinetično umetnostjo. Optične umetnike je zanimalo 

virtualno gibanje, medtem ko je umetnike, ki so se ukvarjali s kinetično umetnostjo, privlačilo 

dejansko gibanje same umetnine. (Houston, 2007) 

 

5.1 Victor VASARELY (1906 - 1997) 

 

Victor Vasarely, po rodu Madžar, velja za vodilnega umetnika optične umetnosti. Po študiju 

na Madžarskem se odseli v Pariz, kjer začne v času vojne, okrog leta 1944,  eksperimentirati v 

slikarstvu in kmalu razvije svoj osebnostni stil, ki bi ga lahko opisali kot črno belo draženje 

oči, po katerem je danes prepoznaven. (Leksikon slikarstva, 1996). 

Njegova zgodnja dela so bila figurativna, s prizori narave, vendar so kljub temu že vidni 

elementi optične in zelo strukturirane, geometrijske poteze, ki sledi. Navdih je našel na 

razpokanih ploščicah sten na postaji podzemne železnice v Parizu, inspirirale pa so ga tudi 

plaže, kjer so valovi na nenavaden način nanašali in razporejali kamenčke. V letih 1940-50 je 

tako nastal njegov prvi koherenten niz abstraktnih del. Med najbolj znanimi so kompozicije 

šahovnice ter slike tigrastih in zebrastih vzorcev. Na vseh izrablja dvoumnost in zmedenost z 

uporabo sinkopiranih ritmov in geometrijskih vzorcev (Houston, 2007) 
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Slika 9: Victor Vasarely: Zebra, 1937, tempera na lesu. Obstaja več različic, originali so redki, reprodukcij pa je 

veliko. Delo predstavlja sintezo umetnikove ustvarjalne poti od figurativne in naravne do prepoznavne optične 

abstrakcije – je kot nek most med klasičnim in postmodernim mojstrom. 

 

Obdobje črne in bele je prelomnica Vasarelyjeve ustvarjalne sage, obdobje, ki opredeljuje 

˝umetnika˝, ki ga danes poznamo pod imenom ˝Vasarely˝. Ustvaril je svoj likovni 

˝programski jezik˝, ki je verjetno njegov največji prispevek k zgodovini umetnosti 20. stoletja. 

Izhaja iz osnovnih geometričnih elementov: kroga, kvadrata, trikotnika in njihovih variacij, ki 

se ujemajo in ustvarjajo različne barvne lestvice, tudi po iz dvajset različnih odtenkov, kar mu 

omogoča neskončne možnosti za ustvarjalno dejanje.  

                    

 

 

Slika 11: (levo) Victor Vasarely: 

Vega, 1957, olje na platno 
Slika 10 (desno) Victor Vasarely: Vega 200, 

1968, akril na platno (desno) 
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Črne in bele, barvne, pozneje tudi tridimenzionalne konstrukcije so izraz Vasarelyjeve ideje o 

tem, kakšni bi morali biti odnosi med delom in gledalcem. Verjel je, da ˝je izkušnja 

umetniškega dela bolj pomembna kot njegovo razumevanje˝. Intelektualni koncept 

razumevanja postane irelevanten, z občutkom se ukvarja do te mere, da se ustvari skoraj 

fizični učinek na gledalca. Zavzemal se je za depersonalizacijo umetnikovega dejanja – menil 

je, da bi morala umetniška dela biti na voljo vsem, in za opustitev njihove edinstvenosti. 

(http://www.vasarely.com/)  

 

5.2  Bridget  RILEY (1931 - ) 

 

Rojena v Londonu, kjer je pozneje tudi študirala na Kraljevem umetnostnem kolidžu. Navdih 

za delo je našla v impresionizmu – podobno kot so impresionisti ustvarjali svoja dela tako, da 

so čisto barvo v pikah nanašali eno preko druge, je Rileyeva platna zapolnjevala z izmeničnim 

prekrivanjem posameznih barv, pri čemer je uporabljala le geometrijske like, poigrava pa se 

tudi s svetlobo. S tem njena dela izražajo neko energičnost in ko se sprehodimo mimo njih 

dobimo občutek, kot da površina vibrira. (Leksikon slikarstva, 1996) 

V 60. letih pod vplivom različnih virov razvije svoj stil slikanja. Najprej se je ukvarjala le s 

črno in belo barvo, pozneje uvede še tonske lestvice sive. V tem slogu deluje do svoje prve 

samostojne razstave leta 1962. Eno izmed del s te razstave je ˝Jesen˝ - s ponavljanjem 

navpične krivulje ustvari polje različnih optičnih frekvenc. Pozneje začne eksperimentirati in 

v svoja dela uvajati tudi druge barve in leta 1967 izdela svojo prvo barvno črtno sliko. 

Po potovanju v Egipt, kjer jo je navdušila barvita hieroglifska dekoracija, je začela raziskovati 

barve in kontrast. V nekaterih delih barvite proge ustvarjajo svetlikajoč se učinek, spet druga 

so zapolnjena z različnimi vzorci.  

Po tem obdobju zaposli asistente, ki ji barvajo dela po vzoru njenih veliko študij, sama se pa 

osredotoča na dejansko zasnovo svojih del. Po obisku v Egiptu si ustvari svojo tako 

imenovano ˝egiptovsko paleto˝ - iz izbranih barv nastane serija del, kot so ˝Ka˝ in ˝Ra˝. 

Izbrane barve odražajo egiptovsko pokrajino, antiko in moderno, zajemajo duha države. 

(https://en.wikipedia.org) 

http://www.vasarely.com/
https://en.wikipedia.org/
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Slika 12: Bridget Riley: Jesen, 1963, emulzija na les 

 

 

Slika 13: Bridget Riley: Ra 2, 1982, olje na platno 
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6 KINETIČNA UMETNOST 

 

Začetke kinetične umetnosti lahko najdemo že v konstruktivizmu, na njen razvoj pa so po 

drugi svetovni vojni skupaj s sočasnim tehnološkim in znanstvenim razvojem med drugim 

vplivali tudi ruski konstruktivisti, gibanje De Stijl in, v novejšem času, ameriški kipar 

Alexander Calder (1898 – 1976).  

Za kinetične umetnine je značilno gibanje – ločimo dve vrsti gibanja: prva je, ko se umetnina 

sama fizično premika, druga, ko umetnina le ustvarja optično iluzijo gibanja. Dejansko 

gibanje omogočajo različni mehanizmi, programi, elektrika (npr. elektromotor), lahko ga 

povzročijo naravni pojavi (veter, valovanje) ali pa ga umetnik oziroma gledalec sproži sam 

(preko fizičnega dotika, s sproženjem senzorjev gibanja). Sem štejemo tudi gibanje svetlobe 

in razsvetljave. Značilen primer so mobili, ki izkoriščajo fizikalne lastnosti materialov ali 

oblik (npr. oblike vetrnic, ki se zaradi segrevanja zraka začno premikati). (Zgonik, 2009) 

 

 

Slika 14: Alexander Calder: Red Polygons, ok. 1950, mobil iz obarvane pločevine in žice 
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Medtem ko so fizično premikajoča dela odvisna od zunanjih pojavov, so dela z navideznim 

gibanjem že taka sama po sebi – so statična, do iluzivnega premikanja pa pride ob premikanju 

gledalca pred umetnino. (Zgonik, 2009) 

 Na področju op-arta je Vasarely uporabil izraz kinetična umetnost, kot obliko umetnosti, ki 

temelji na večdimenzionalni iluziji. Primer so dela Jakov Agama (1928-) zlasti njegove 

polimorfne slike na valoviti površini z vzorci, ki se spreminjajo in zlivajo med seboj, čim se 

gledalec sprehodi mimo, medtem ko pa se v delih Cruza Diaz (1923-) iluzija gibanja ustvari 

tako, da se gledalec sprehodi mimo slike, ki je sicer statična. (Ardene, P., Armstrong, C., 

Barbier, A. idr., 2003) ˝Poudariti velja, da se v nobeni op stvaritvi (za razliko od kinetične 

umetnosti) ne predmet ne gledalec ne gibljeta (z zelo redkimi izjemami, denimo pri Agamu). 

Občutek gibanja je ˝sprožen˝ virtualno, pokaže se šele, ko se dovolj koncentriramo.˝ (Ardene, 

P., Armstrong, C., Barbier, A. idr., 2003, str. 175) 

Poleg že naštetih umetnikov, ki so se ukvarjali s kinetično umetnostjo, treba omeniti še 

srbskega konstruktivista Kolomana Novaka (1933 - ), v slovenskem prostoru pa predvsem 

Slavka Tihca (1928 – 1993), in slovenskega neokostruktivista Danila Jejčiča (1933 -) ki jih 

predstavim v nadaljevanju.  

 

6.1 Slavko TIHEC (1928 – 1993) 

 

Rojen v Mariboru, kjer je tudi obiskoval srednjo šolo – v tem času se je že začel zanimati za 

kiparstvo, pozneje pa se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in končal 

študij kiparstva in se tudi zaposlil kot profesor. V času študija je veliko potoval in se tako 

seznanil z novimi umetnostnimi slogi – takrat so že delovali Vasarely, Agam in drugi. Sprva 

se je ukvarjal s predvsem figurativnimi kipi, na področje kinetične umetnosti pa je vstopil v 

60. letih in je najpomembnejši slovenski predstavnik te smeri. (Zgonik, 2009) 

Podrejanje fizikalnim principom je opazno že v njegovih zgodnjih delih. Marijan Tršar, 

slovenski kipar, umetnostni zgodovinar, pedagog in pisatelj, o njegovih delih pravi (v Gabršek 

Prosenc, 2009, str. 77): ˝Že od svoje po-akademijske figuralne plastike prek ˝ujetih 

prostorov˝, ˝vegetabilnih˝ in ˝listnatih oblik˝ do ˝semaforjev˝, pa potem do ˝kinetičnih oblik˝ 

je vzbujal pozornost zavoljo vsebinske, formalne in izvedbene svežine, ki je v našem 

kiparstvu presenetljiva in neobičajno dorečena.˝  
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Raziskoval je tudi optično umetnost – s tehniko slojenja v reliefni, ploščati formi, kjer se 

okrog središča nizajo obroči, izdela sitotisk  ˝Magična sfera˝. Podoben učinek vibriranja je 

skušal ustvariti tudi v skulpturi, na primer ˝Mali temni semafor˝ in ˝Spomenik NOB˝, ki stoji 

na Trgu svobode v Mariboru in opozarja na padle v narodno osvobodilnem boju. (Gabršek 

Prosenc, 2003) 

 

                   

Slika 15: (levo) Slavko Tihec: Magična sfera I, 1989, sitotisk 

Slika 16: (na sredini) Slavko Tihec: Mali temni semafor, 1962, armirano železo in bron  

Slika 17: (desno) Slavko Tihec: Spomenik NOB, 1975, Maribor  

 

Leta 1986 se začne ukvarjati z akvamobili - ˝Akvamobili izkoriščajo gibanje vode, ki ga 

povzročajo v posodi nameščeni elektromotorji. To valovanje vpliva na neprestano gibanje 

kiparskih elementov umetniškega dela, plovcev, podaljšanih s paličicami, in s tem vzpostavlja 

nenehne prikaze novih konstelacij in situacij akvamobilov.˝ (Zgonik, 2009, str. 116) Poigraval 

se je z naključnimi oblikami, ki jih je povzročilo vodno valovanje, po drugi strani pa je 

ustvarjal  geometrijske oblike, ki so naklonjene gladki zunanji površini. Op-artističnemu 

učinku iluzivnega vibriranja se najbolje približa z kontejnerji (zabojniki). Sprva so to bili 

rešetkasti zabojniki, z rahlo premaknjenimi letvami, ki so gledalcu omogočale, da s tem, ko se 

premika okrog umetnine, vidi kaj se skriva znotraj. Kasneje to idejo razvije do ˝antiportretov˝ 

- zabojniki z grafično rastriranim portretom – eden takih je ˝Spomenik Ivanu Cankarju˝ v 

Ljubljani.  
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Slika 18: Slavko Tihec: Spomenik Ivanu Cankarju, 1979-1982, Ljubljana 
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7 OP-ART NA SLOVENSKEM 

 

Slovenija ni občutila močnih posledic 2. svetovne vojne in s tem družbenih, kulturnih in 

tehnoloških sprememb, ki so vplivale na razvoj novih umetniških smeri (in s tem tudi op-arta) 

kot drugod po Evropi, zato lahko o optični umetnosti na slovenskem govorimo bolj posredno. 

Pomembnejšo vlogo pri nas je imel konstruktivizem in geometrična abstrakcija, oboje pa 

lahko povežemo z optično umetnostjo.  

Tedanje evropske smernice je slovenskemu občinstvu predstavil osrednja osebnost 

slovenskega konstruktivizma Avgust Černigoj (1898 – 1985). Kot edini slovenski umetnik je 

obiskoval šolo Bauhaus in tako nabiral znanje pri slovitem Kandinskem, Moholy-Nagyju in 

drugih mojstrih tistega časa, opazni pa so tudi vplivi ruskega konstruktivizma in gibanja De 

Stijl. Njegov opus zajemajo grafike, vsebinsko zelo različne – od figuralnih motivov pa do 

čiste abstrakcije, ves čas pa je ostajal zvest načelom konstruktivzima.  

Med pomembnejše predstavnike štejemo tudi Danila Jejčiča in njegove geometrijske slike, in 

pa  Kolomana Novaka, sicer Srba, rojenega v Sloveniji.  

 

7.1 Danilo JEJČIČ (1933 - ) 

 

Po končani Srednji šoli za oblikovanje se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v 

Ljubljani, kjer je uspešno končal študij slikarstva. Raziskoval je vrsto likovnih žanrov, najbolj 

pa ga poznamo kot grafika. Sprva je ustvarjal kolaže, potem je izdeloval slike skulpture – 

reliefe, sestavljene iz naravnih materialov, preizkusil se je tudi s sestavljanjem objektov 

geometrijskih oblik, komponibili. Ustali se v grafiki. Z geometrijsko abstrakcijo se ukvarja že 

več kot 50 let, zvest ostaja geometrijskim elementom, njihovim variacijam ter izbranemu 

koloritu. Kljub napredku tehnologije, predvsem računalništva, ki omogoča hitrejšo in lažjo 

grafično produkcijo, se ni odrekel barvnemu sitotisku.  

Razstavlja že več kot 60 let, njegova dela pa so priznana tako na domačih kot na tujih tleh.  

Dr. Jure Mikuž, poznavalec njegovega opusa, je katalogu razstave v Mednarodnem grafičnem 

likovnem centru Ljubljana zapisal: ˝Vakogar, ki spoštuje geometrijsko abstrakcijo, opart in 

druge sorodne smeri, je ob takih priložnostih osupnil in navdušil. Dostojanstveno je 

dokazoval, da je natančno delo, nujno za konstruktivistične vrste ustvarjanja, taka drža edina 
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Slika 19: Danilo Jejčič: Rondo II./a, 1998, barvni sitotisk 

 

mogoča. Kako bi lahko ohranili popolno vizualno disciplino in delovno koncentracijo s 

samopromocijo in drugimi načini uveljavljanja, kako bi ostal ustvarjalno zvest sebi, če bi 

zbiral število samostojnih razstav, nagrad in drugih družbenih ali celo političnih priznanj, 

kako bi ohranil neokrnjeno etiko, nujno za specializirano, vrhunsko minimalistično 

poznomodernistično estetiko, če bi svoje postopke pospešil, zbanaliziral in postal površen 

samo zato, da bi bil prodajno in medijsko uspešen? Ostal je asketski v življenju in v 

ustvarjanju˝. (Jejčič, B. in Zrinski, B., 2012,)  

 

 

 Slika 20: Postavitev razstave Danila Jejčiča leta 2012 v MGLC Ljubljana. V ozadju grafike, v ospredju 

komponibili. (foto: Jaka Babnik) 
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7.2  Koloman NOVAK (1933 - ) 

 

Koloman Novak, rojen v Sloveniji v Dobrovniku, danes pa živi in, kljub veliki starosti, 

ustvarja v Beogradu. Že od nekdaj ga spremlja ideja, da je umetnost možno kombinirati z 

znanostjo. Je predstavnik luminokinetike, kjer umetnik sestavlja kompleksne strukture in 

postaja občutljiv opazovalec svojega okolja. Odkril jo je spontano, ko je opazoval ptice v letu 

in poslušal njihovo ˝šelestenje˝ kril.  

Prelomnico v njegovem ustvarjanju predstavlja slika ˝Reliefni odtis˝, v katero je vgradil 

ogledala. Temu so sledile skulpture, prav tako z ogledali, ki dajejo efekt kalejdoskopa. Muzej 

sodobne umetnosti v Zagrebu hrani njegove male svetlostne orgle, velike so pa bile 

postavljene v koncertni dvorani, kjer so nastopajočim služile kot dodatek na sceni – vsak zvok 

je spremljal gib, ki je povzročil, da orgle svetijo – na tak način so dobesedno igrale s svetlobo, 

pojasnjuje Koloman Novak. Njegove mobile so poganjali elektromotorji.   

 

 

Slika 21: Koloman Novak: Lumino miks, 1968. Lumino kinetični objekt iz kovine, plastike in lesa, ki se premika s 

pomočjo elektromotorja, osvetljen pa je z žarnico.  

 

Leta 1988 je v galeriji na Dunaju prvič predstavljena njegova kompozicija ˝Lokomotiva˝  - 

skupek hrupa in škripanja različnih vrst motorjev. Kljub temu, da je bila velike dimenzije (4,5 

x 1,5m), ni bilo mogoče vstopiti.  
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Takratni Zahodni galeristi so večinoma zavračali sodelovanje z umetniki iz vzhodnega bloka. 

Par, ki je vodil omenjeno galerijo, pa se jim je želel približati in tako pokazati, da niso nič 

slabši od njih – Kolomana sta izbrala za predstavnika takrat zelo netipične neoavantgarde.  

Na Dunaj je odšel že leta 1986, ne da bi vedel besedico nemščine. Preden je prišel do službe v 

oglaševanju, je opravljal priložnostna dela -  kot pomočnik, fizični delavec,.. Werner 

Hofmann, direktor muzeja 20. stoletja, je v vitrinah opazil njegova dela in ga takoj povabil k 

sodelovanju na mednarodnih razstavah ˝Kinetika˝. Od takrat naprej je Koloman večkrat 

zastopal in predstavljal Jugoslavijo v Evropi, med drugim je trikrat sodeloval na razstavi 

˝Nove tandence˝. A kljub temu ni bilo mogoče, da bi živel le od svoje umetnosti, zato se je 

začel ukvarjati z unikatnimi svetlobnimi oglasi.  

Svoje ideje že od nekdaj – in to velja še danes, skicira. Edino, kar je sedaj drugače, je to, da 

zaradi okoliščin veš slika kot pa konstruira. (http://www.avantgarde-museum.com/) 

Leta 1961 v iskanju več-diemnzionalnega slikarstva nastane delo, imenovano ˝Rdeči 

krog+modri krog=vijolična elipsa˝. Sestavljeno je iz dveh tem – prva je, gledana iz desnega 

zornega kota, rdeči krog. Druga je modri krog, gledan iz nasprotnega zornega kota. Prednji 

pogled ustvari optični učinek vijolične elipse – rezultat sinteze barv med opazovanjem 3D 

slike na večji razdalji.  

 

Slika 22: Koloman Novak: Rdeči krog+modri krog=vijolična elipsa. Osnutek iz leta 1961 

 

Raziskave nadaljuje z namenom, da bi piramidne elemente v gibanju združil s konceptom 

interakcije. Te kombinacije različnih izhodiščnih položajev se lahko združijo v nov predmet 

ali sliko. Z eksperimentiranjem s tem konceptom je razvil idejo kinetične iluzije tretje 

http://www.avantgarde-museum.com/
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dimenzije – KI3D. Primer projekta KI3D je ˝Stroboskopski mobil˝ iz leta 1993- vrtenje vseh 

segmentov na platnu v gledalčevem očesu povzroči kinetično iluzijo tretje dimenzije, vendar 

le, če se vsi segmenti vrtijo v isti smeri. (Takac, 2015) 

 

      

Slika 23:  Primeri kombinacij različnih izhodiščnih položajev piramidastih elementov. Iz te ideje najprej razvije 

projekt KI3D.                 

 

 

 Slika 24: Koloman Novak: troboskopski mobil, 1993 

 

 

 



33 
 

8 LASTNO DELO 

 

Svoje ustvarjanje sem obravnavala kot raziskovanje geometrične abstrakcije, ki je počasi 

vodila v vedno večje zanimanje za optično umetnost in me nenazdanje privedla do kinetične 

umetnosti.  

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 pa 

je podvržena tehniki flomastra in zato deluje organska.  

S pomočjo armirane mrežice, ki sem jo po naključju našla v očetovi delavnici, so počasi 

nastajali prvi poskusi geometrične abstrakcije, v katerih je že moč zaznati sledove optične 

umetnosti. Nastala je serija risb s flomastrom v kombinaciji kolaža, med njimi tudi delo 

˝Praznine˝.  

Ko sem se odmaknila od formalne in stroge, lahko bi rekli resne geometrije (pri risanju mrež 

je bila potrebna precejšnja količina koncentracije in zbranosti), sem začela raziskovati druge 

materiale, predvsem papir. Iz časopisnega papirja sem s posebno tehniko zvijanja izdelovala 

tanke, podolgovate paličke, pri čemer so nastajali naključni barvni spiralni vzorci. Nastalega 

'materiala', ki mi je bil že sam po sebi zelo všeč, nisem spreminjala. Sestavila sem reliefno 

sliko, katere namen ni prikazati nič drugega, kot material sam. Iz sproščenega a preveč 

zamudnega dela se je spet rodila želja po preračunavanju, načrtovanju, natančnemu 

ustvarjanju, ki prinese še večje zadovoljstvo.  

Vedno bolj me je začela privlačiti optična umetnost in njeno poigravanje s človekovo 

percepcijo. Še vedno sem preizkušala možnosti uporabe papirja, tokrat spet bolj premišljeno 

in preračunljivo. V samo tehnično izvedbo (brez razvoja ideje, načrtovanja, priprave 

materiala) dela ˝Vibe˝ je bilo vloženih okrog štirinajst ur. Nastala je reliefna slika, ki s 

pomočjo svetlobe in sence ustvarja iluzivno gibanje, če se gledalec pred njo sprehodi, oddalji 

ali približuje.  

To področje sem želela razvijati še naprej. Združila sem do sedanje izkušnje – geometrično 

abstrakcijo z armirano mrežico, učinke svetlobe in sence, uporabo praznin in zapolnjenih 
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prostorov, barvnega žarenja. Končni rezultat je vibrirajoča slika, ˝Vibe I˝, ob kateri so nekateri 

gledalci že samo s pogledom občutili slabost in umaknili pogled. Učinek gibanja v sicer 

statični umetnini je tukaj še bolje izražen. 

Sklepno delo, ˝Mom and Me˝, je produkt združitve treh stilov: geometrijske abstrakcije, 

optične umetnosti in kinetične umetnosti. Osnova sta dve rastrski risbi, vsaka na eni strani 

papirja, v tehniki flomastra – avtoportret in portret mame. Razrezani sta na kvadratke velikosti 

10 x 10cm, ti pa so nanizani na kovinske palice, vstavljene v lesen okvir. Vsak tak košček se 

lahko zavrti za 360°. S tem sama le v določeni meri podam ˝pravila igre˝, gledalec pa lahko v 

delo poseže, ga spremeni ali spravi v gibanje, spreminja in sestavlja sliko, pri kateri so včasih 

vidne moje ali pa mamine podobe, največkrat pomešane med seboj.  

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.  

 

Slika 25: Maša Mlinarič: Praznine, 2015, mešana tehnika 
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Slika 26: Maša Mlinarič: Vibe, 2015, reliefna slika 
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Slika 27: Maša Mlinarič, Vibe I, 2015, mešana tehnika 
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Slika 28: Maša Mlinarič: Mom and Me, 2016, mešana tehnika 
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Slika 29: Maša Mlinarič: Mom and Me, pogled iz strani. Prostori med zamaknjenimi 

ploščicami ustvarjajo napetost v sliki. 
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