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POVZETEK 

V diplomskem delu sem se posvetila raziskovanju odnosov med barvnimi ploskvami, ki 

sestavljajo obliko vzorca, v procesu dela pa obliko ornamenta.  V teoretičnem delu sem 

raziskala dela umetniškega para Roberta in Sonie Delaunay ter drugih umetnikov te 

umetniške smeri oziroma umetnikov iz obdobja modernizma. V praktičnem delu sem iskala 

možnosti uporabe ornamenta v abstraktnem slikarstvu. V zadnjem delu didaktične refleksije 

sem navedla možnosti prenosa raziskave v učni načrt za likovni pouk v osnovni šoli. 
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ABSTRACT 

In diploma thesis I focused on colour surfaces related with ornament. In teorethical part I 

writed about artists Sonia and Robert Delaunay, who were main representative of artistic 

movement Orphism and about other artists, important fot this movement. In second part I 

describe my work in wich I was searching for composing ornament to abstract art. I tried to 

express landscape with surfaces of textile and acrylic paint, composed on canvas. In last part 

of diploma i was searching for options how to put this thesis in school practice. 
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1. UVOD 

V diplomskem delu sem raziskovala področje odnosov med barvno ploskvijo in 

ornamentom. V začetku dvajsetega stoletja sta zakonca Robert in Sonia Delaunay razvila 

posebno smer v slikarstvu, imenovano orfizem, ki je nastala kot pod smer kubizma. Pri 

svojih delih sta predmetnost poenostavljala na abstraktne barvne ploskve. Barvne ploskve 

so z jukstapozicijo povzročile gibanja, zgodbe ter čustva. Svoje diplomsko delo sem 

zasnovala na ideji Delaunayjevih, ki sta poudarjala pomen medsebojnega učinkovanja barv, 

posamezno in kot celota. Pri svojem diplomskem delu pa sem poleg tega obravnavala še 

drug vidik barvnih ploskev, in sicer tistih,  ki lahko postanejo ornament.  

2. BARVNO TKIVO 

Barvno tkivo lahko z drugimi besedami poimenujemo struktura barvne ploskve. Barvna 

ploskev ima glede na material različen učinek na gledalca, saj govori različne zgodbe in 

izzove različna čustva. »Ploskev je dvorazsežna geometrijska forma in orisana likovna 

prvina. Orišejo jo lahko točke, črte, odnosi med svetlimi in temnimi površinami, barve« 

(Šuštaršič, Butina, Zornik, Gleria in Skubin,2011,str.200). Znanje iz likovne teorije sem 

uporabila pri svojih delih, kjer ploskve nastajajo z neposrednim lepljenjem kosov blaga na 

podlago, z medsebojnim prekrivanjem, s svetlo-temnimi odnosi ter barvnimi odtenki in 

različnimi teksturami.   

  

Informel 

Informel predstavlja nekaj brezobličnega, naravnega, nestandardnega. Uveljavil se je kot ena 

izmed abstraktnih smeri po 2. svetovni vojni ter nadomestil osredotočenost na obliko. Izraz 

informel pomeni odklon od oblike k ekspresivnemu in spontanemu v umetniku. Lahko ga 

povezujemo z lirično abstrakcijo, saj predstavlja nasprotje racionalni, zadržani in 

kontrolirani  geometrični abstrakciji. Termin je uveljavil francoski kritik Michel Tapié po 

letu 1950, oblikoval pa se je v Parizu po vojni pod vtisom premagane represije totalitarizma. 

Predstavlja evropsko nasprotje sočasnemu ameriškemu slikarstvu abstraktnega 

ekspresionizma. Informel je predvsem evropski pojav, ki se je iz Francije kmalu razširil po 

vseh evropskih državah. Popularen je bil predvsem v Španiji (Antoni Tàpies) in Italiji 

(Alberto Burri, Emilio Vedova), ob koncu petdesetih let pa se je močno uveljavil tudi v 

Jugoslaviji, malce manj izrazito pa v Sloveniji. 

Bolj kot filozofija ali koncept je informel umetnikov neposreden izraz. Umetnik obstaja le 

zato, ker dela. Ničesar ne sporoča z direktnim nagovorom, pač pa prek geste, teksture, 

materiala. Kljub nefiguralnosti in odsotnosti reprezentacije lahko vidimo tesno povezavo s 

tedanjim eksistencialističnim razpoloženjem in fenomenologijo, predvsem pa je za informel 

pomembna vez s psihičnim avtomatizmom, kot ga je razvijal predvojni nadrealizem. 

Za informel je značilna predvsem gestualnost, včasih tudi poudarjeno kaligrafski pristop, 

sicer pa ga lahko zaradi poudarka na teksturi in taktilnih kakovostih barve povežemo tudi s 

slikarstvom materije.(http://www.pojmovnik.si/koncept/informel)  
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Pri svojem delu se izogibam zakonom in kalupom. Kose blaga zlagam po občutku, v 

skladu z naravnimi težnjami k redu. Tako moji kolaži spominjajo na pokrajine, ki se 

rojevajo spontano glede na moje ekspresivne občutke.  

 

Dinamika kompozicije in njen ritem 

»Ritem pomeni v likovnem delu gibanje elementov, ki se ponavljajo, spreminjajo, 

menjavajo in stopnjujejo. Elementi so lahko enaki, podobni, različni. Ritem je vezan na 

ploskev oziroma prostor. Razlike v toku gibanja povzročajo v likovni strukturi večjo ali 

manjšo gostoto. Gibanje je lahko neprekinjeno ali prekinjeno. Enostaven ritem nastane, 

kadar se elementi točno ponavljajo, ima lastnost takta. Tak ritem deluje ornamentalno in 

dekorativno. Poznamo več vrst enostavnih taktilnih ritmov: ponavljanje enakih enot, 

izmenična vrstitev (alternacija), ponavljanje s spremembami variirana  repeticija), 

stopnjevanje (gradacija) ter izžarevanje(radiacija). (Šuštaršič  idr. 2011, 304–311). 

 

Pri mojih delih je ritem prisoten v obliki barvnih ploskev, ki se glede na usmerjenost 

kompozicije stopnjujejo, ponavljajo, izmenično vrstijo ali izžarevajo. Tako je slika bolj 

razgibana. 

 

Tekstura 

Tekstura je otipna in vidna lastnost površine. Lahko je gladka, hrapava, bleščeča in motna, 

lahko pa je tudi mokra, suha, mehka, trda, topla, hladna itd. Vidne in tipne lastnosti površine 

so med seboj kombinirane. Teksture površin delujejo bolj ali manj čutno, zato se nanje 

čustveno odzivamo in jih opisujemo s subjektivnimi izrazi. 

Gladka bleščeča tekstura deluje hladno, odtujeno. Gladka motna tekstura učinkuje nevtralno. 

Hrapava bleščeča tekstura učinkuje razkošno, bogato, čutno, hladno. Tudi hrapava motna 

tekstura učinkuje čutno, vendar hkrati tudi toplo, prvinsko in osebno ter poudarja material, 

iz katerega je delo izvedeno. 

Teksture so lahko resnične (tiste, ki jih lahko doživimo z dotikom) ali imitirane, navidezne 

(stimuliramo jih z risbo, s sliko) (Šuštaršič idr. 2011, str. 240). 

Kolaž 

Je tehnika, ki združuje ploskovitost in plastičnost, omogoča prekrivanje oblik, prehajanje iz 

dvodimenzionalnega v tridimenzionalen prostor ter raznovrstnost barv, tekstur, površin, 

oblik. Zaradi narave dela, lepljenja poenostavljenih oblik na podlago, je zelo primerna za 

ustvarjanje abstraktnih slik. 
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Haptičnost 

Izraz haptično (iz grščine haptesthai, kar pomeni na dotik) je prišel v angleščino v poznem 

19. stoletju kot medicinski sinonim za taktilno. Do sredine 20. stoletja se je izrazu začel 

pripisovati psihološki pomen. Izraz haptično opisuje posameznike, katerih zaznavanje je 

odvisno predvsem od dotika in ne od pogleda. Čeprav danes nihče ne deli ljudi na haptične 

in vizualne osebnosti, angleščina ohranja razširjen psihološki občutek haptično, kot tudi 

starejši pomen taktilno (http://www.merriam-webster.com/dictionary/haptic,19.06.2016 ). 

 

Haptični mehanizmi uravnavajo trenje med površino in konicami prstov in to povzroči 

otipljivo zaznavanje značilnosti površine ali teksture. Tekstura površine sporoča 

informacijo, ki pomaga osebi, da hitro določi okolje. Tekstura obsega mnogovrstne fizične 

atribute objekta, kot so voljnost, mikrogeometrijo njegove površine in lastnosti trenja. 

Surovost površine, pomembna dimenzija taktilne definicije teksture, se prenaša preko 

visokofrekvenčne vibracije, ki se ustvarja preko interakcije kože s površino. Merjenja 

narejena na naravnih in sinusnih teksturah kažejo, da so te vibracije močno prisotne v naravi 

s frekvenco, ki doseže tudi do 800Hz. (https://www.semanticscholar.org/paper/Dynamics-

of-ultrasonic-and-electrostatic-friction-Meyer-

Wiertlewski/2952fe4bd647dc80e6e0ebc8531dc85c60acef39/pdf, 19.6.2016)  

 

3. ORNAMENT 

Ornament (latinsko ornare, kar pomeni okrasiti, opremiti) je v likovni umetnosti posamezen 

okras sestavljen iz rastlinskih, živalskih, geometrijskih ali antropomorfnih motivov. 

Ornament je bil razvit in uporabljan v vseh kulturah in obdobjih, moderne civilizacije pa so 

ga največ uporabljale v arhitekturi ter uporabni umetnosti. V marsikateri primitivni kulturi 

je bil ornament edini način likovnega izražanja.  

Ker je za ornament značilno ponavljanje in variiranje v različnih oblikah, sem se odločila za 

stopnjevanje, torej za oblike, ki jih lahko združuje tudi podobna ali enaka barva in se po 

velikosti ali odtenkih stopnjujejo. Drug vidik je ponavljanje, torej ploskve, ki jih združuje 

podobna oblika in/ali barva se ponavljajo in tako tvorijo ritmično ponavljanje, ki je značilno 

za ornament.  

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ornament, 20.06.2016) 

Ornament iz različnih umetniških zvrsti jemlje določene karakteristike: iz arhitekture 

splošne forme ter ponavljanje in variiranje enega motiva, iz kiparstva resnične ali imitirane 

reliefe, iz slikarstva barvitost. Iz preprostih geometrijskih oblik, kot so krog, trikotnik in 

kvadrat, se s ponavljanjem in mešanjem, ki navadno zadostuje za gradnjo zanimive celote, 

razvijejo spretna, komplicirana prepletanja, fantastično mešanje linij, cvetja, živalskih in 

človeških figur. Ornamentalist ima tako neskončno široko polje domišljije, ki mu navidezno 

dopušča veliko svobode, vendar pa ga omejujejo pravila okusnosti in zadostitev harmoniji 

barv in form. Tudi če ornament ni tako ambiciozen kot ostale umetniške zvrsti, ter ne deluje 

na naša čustva in čute, odgovarja na človekove najbolj instinktivne potrebe po olepševanju 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/haptic
https://www.semanticscholar.org/paper/Dynamics-of-ultrasonic-and-electrostatic-friction-Meyer-Wiertlewski/2952fe4bd647dc80e6e0ebc8531dc85c60acef39/pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Dynamics-of-ultrasonic-and-electrostatic-friction-Meyer-Wiertlewski/2952fe4bd647dc80e6e0ebc8531dc85c60acef39/pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Dynamics-of-ultrasonic-and-electrostatic-friction-Meyer-Wiertlewski/2952fe4bd647dc80e6e0ebc8531dc85c60acef39/pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Likovna_umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ornament
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stvari. Včasih je ornament združen z višjo umetnostjo, da jo izpopolni, včasih pa je 

uporabljen na vsakdanjih predmetih, da jih olepša in razgiba. Ornament je naravna povezava 

med industrijo in umetnostjo, prikazuje najbolj domače, praktične in raznolike forme. 

Glavne značilnosti ornamenta so mnogoterost sredstev in neomejena raznolikost ter 

svoboda, ki je podrejena pomenom. Ravno iz te karakterizacije izhaja težava pri oblikovanju 

pravil. V produkciji ornamenta so prisotni trije procesi: risanje ali dizajn, barva ter relief. S 

pomočjo teh umetnik doseže različne rezultate, ki jih lahko razporedimo v tri kategorije:  

 

 

1. Iznajdba čisto imaginarnega subjekta, ki je tuj naravnim produktom. 

Ta se pojavlja v vsakem stilu, na vsaki stopnji in v vsakem obdobju. Linearne in geometrijske 

kombinacije, ki so primitivne osnove ornamenta, kažejo na sposobnost občutka za red in 

razmerje. So direktni produkti čiste imaginacije. Ta stil zavzema pomembnejši prostor v 

umetnosti določenih narodov, kot so Arabci in Anglosasi. 

2. Konvencionalna reprezentacija naravnih objektov reduciranih na bistvene 

karakterje in generalizirane vrste. 

To je povezava med dvema različnostma in se pogosto meša s prvo kategorijo. Je 

generaliziranje pod formo arhetipov in si lasti modele vzete iz narave. Avtor dela Grammaire 

des Arts du dessin pravi, da je ta stil kot impresija narave. 

3. Posnemanje objektov iz narave. 

S približevanjem modernemu času se pogosteje srečujemo s tem individualiziranim stilom. 

Še posebej je namen prikazati najbolj natančno podobo objekta in ga izraziti z vsemi 

slučajnimi modifikacijami, reliefi in barvnimi odtenki, torej z vsemi določenimi kvalitetami 

zunanjega izraza. 

Nanašanje barve v ornament je omejeno s podobnim načinom oziroma uporabo enega od 

postopkov, ki so razloženi zgoraj. Kjer je reprezentacija objekta idealna ali konvencionalna, 

tam je tudi barva prav tako konvencionalna in ornamentalist ostane mojster svoje palete. 

Svoboda barvnosti in sličnosti prevlada nad natančnostjo dizajna, pomembno je predvsem 

izpolnjevanje zakonov harmonije. Umetniki na vzhodu niso nikoli opustili kreativne 

originalnosti in tako so dosegli drugačno izkušnjo (Speltz,1989) 

Inovacija v dekoraciji ne pomeni nujno kreacije popolnoma novih motivov. Novi dizajni 

izvirajo iz vpeljevanja novih idej v tradicionalne stile ali iz zavestnega obujanja motivov iz 

preteklosti (Racinet, 1988, str 13,14). 
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4. ORFIZEM 

Gibanje združuje slikarje, ki jim je kljub dokaj različnim značajem skupno raziskovanje 

notranjega oziroma poetičnega pogleda na svet ter stremljenje k enakemu izrazu. Novo 

poimenovana smer je nastala pod vplivi Henrija Matissa in gibanja fovistov, ki so bili 

protiakademsko naravnani ter so se ukvarjali s problemom svetlobe.  

Umetniško gibanje orfizem lahko opišemo kot težnjo k abstraktni umetnosti oziroma k čisti 

sliki. Smer je bila predstavljena v Parizu med leti 1911 in 1914. Ta pojem je prvi poimenoval 

pesnik in umetniški kritik Guillaume Apollinaire na razstavi Section d'Or, oktobra 1912. 

Guillaume Apollinaire je poskušal kategorizirati različne nazore v kubizmu. Uporabil je 

izraz Orphic Cubism (orfični kubizem), s katerim je opisal skupino umetnikov, ki so se pri 

svojem ustvarjanju odvračali od prepoznavne predmetnosti. Orfizem ni bil nikoli resno 

obravnavan, predvsem zaradi Apollinairjevih dvoumnih definicij. Razlike med umetniki: 

Robert Delaunay, Fernand Leger, Marcel Duchamp, Francis Picabia in Frank Kupka so bile 

prav tako očitne, kot podobnosti med njimi. Le Picabia in Delaunay sta sprejela oznako in 

Delaunay je poskušal to oznako omejiti zgolj na svoj stil. Negativni odziv umetnikov je 

primoral Apollinairja k priznanju, da taka klasifikacija ne more biti dokončna. Apollinaire 

je kljub temu uspešno zaznal začetek umetnosti, ki se osvobodi prepoznavne predmetnosti 

ter se opira na sredstva, formo in barvo, s katerimi izraža čustva in pomen. Podobno je uspelo 

mitskemu Orfeju skozi čiste glasbene forme.  

 

 

Mogoče je razlog za zanemarjanje orfizma preveč tog determinizem, ki je uporabljen v 

splošni umetnostni zgodovini abstraktne umetnosti. Orfizem temelji na predpostavki 

neizogibnega stremljenja k abstrakciji, ki ga razumemo predvsem kot vrhunec zahodne 

umetnosti. Orfisti, ki niso težili k abstrakciji ali pa so bili manj abstraktni kot so navidezno 

trdili, so bili implicitno obsojeni s strani tega standarda. Nihče od zgodnjih abstraktnih 

umetnikov ni zavestno hotel postati abstrakten, ampak so skušali izraziti določena stanja 

zavesti, ki so jih napeljala k abstrakciji. To pa ne izključuje interesa za izražanje drugih idej, 

za katere so bolj primerne prepoznavne podobe. Dejstvo je, da termin pure painting, ki ga je 

Apollinaire uporabil kot sinonim za orfizem, ne pomeni nujno popolnoma nereprezentativno 

sliko, ampak pomeni sliko z lastno notranjo strukturo, ki je neodvisna od naturalističnih 

strukturnih instrumentov. Ta opis je dovolj širok, da dopušča različnost izraza v orfizmu, ki 

se razprostira od močne telesnosti Legerjevih del (Woman in Blue) pa do dvoumnih 

nematerialnosti Picabiajevih del (Dances at the Spring). Ta razpon izraza sovpada s širokim 

razponom pomenov. 

 



                  

  

               Ferdinand Leger: Woman in blue, 1912, olje na platnu. 
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    Francis Picabia: Dances at the Spring, 1912, olje na platnu.  

 

Kljub stilskim razlikam so jeseni 1912 slike Delaunayja, Picabiaja in Legerja dosegle enake 

stopnje čistosti. Dela še vedno prikazujejo prepoznavne podobe, vendar jih razkosajo v 

dinamične, nenaturalistične strukture. Kupka je to fazo dosegel že prej, in sicer leta 1911. 

Takrat je prvi dosegel popolnoma nenaturalistično strukturo v seriji slik Disc of  Newton. 

Poleti 1912, po mesecih študij, je dopolnil veliko delo Amorpha, Fugue in Two colours, ki 

je bila razstavljena v jesenskem salonu.  
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 František Kupka: Amorpha, Fugue in Two Colors, 1912, olje na platnu. 

 

Delaunay, Leger in Picabia so dosegli to fazo spomladi leta 1913 s kompozicijami 

enakomerno porazdeljenih form, plavajočih v nedoločenem praznem prostoru, brez težnosti, 

ki bi težje elemente vlekel k dnu slike. Apollinaire jih opisuje kot nov svet z lastnimi 

specifičnimi zakoni. Leger in Delaunay sta slikala tudi bolj figurativna dela. V letih 1913/14 

se je Picabia obrnil k bolj eksplicitnim identifikacijam seksualnih in strojnih procesov v 

načinu nadrealizma. 
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 Francis Picabia: As I See Again in Memory My Dear Udnie, 1914, olje na platnu. 
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Pred vojno so se v Franciji težnje k abstrakciji nekoliko zrahljale, med vojno pa popolnoma 

prenehale. Če sledimo tem premikom in spremembam v izražanju glede na specifične 

pritiske v specifični družbi v specifičnem času, lahko cenimo ta umetniški boj, ki skuša 

izražati določene forme zavestnega bolj kot teoretično pripadati abstrakciji, ki je povzročil 

razvoj nereprezentativne forme. 

Orfisti zagovarjajo trditev, da se moderno zavestno radikalno razlikuje od zavestnega v 

preteklosti. Delaunay pravi: »V zgodovini se je zgodil premik v načinu pogleda. Spremembe 

v sodobnem življenju so povzročile, da so si orfisti zamislili svet zgrajen iz dinamičnih sil, 

za razliko od stabilnih statičnih objektov končnega prostora. Verjeli so, da je to spremembo 

spremljala sprememba zavestnega, ki je bilo zasnovano kot dinamično, bodisi zgovorno in 

vseobsegajoče ali intenzivno samokoncentracijsko. Ta sprememba zavestnega je bila 

ključnega pomena za njihov razvoj. Odkrili so, da če upodabljajo zunanji svet, čeprav 

dinamično, izgubijo občutek kontinuitete njihove lastne zavesti. Predlagali so globlji kontakt 

z zavednim, skozi akt kreacije, razvijajoče modele slikanja, pri  katerih bi lahko osvobodili 

razum od zunanjega in se absorbirali v proces ustvarjanja forme, proces, ki jim da občutek 

lastnega notranjega bitja ter posledično razmerja z zunanjim svetom«. Orfiste je ukvarjanje 

z zavednim vodilo proč od slik zunanje manifestacije človekovega življenja. Opustili so 

človeško figuro ali pa so jo razkosali v dinamizem linije in barve. Specifična človeška čustva 

so nadomestili z nečim manj izrazitim in izmikajočim. Zavračanje humanizma se je pojavilo 

tudi v drugih sodobnih umetniških praksah in je vzporedno sodobni filozofiji, na primer v 

Bergsonovi intenzivnem, skoraj poetičnem poskusu prodreti v jedro nekonceptualne zavesti. 

Te spremembe imajo veliko opraviti s sodobnim znanstvenim razvojem, na primer z atomsko 

teorijo predmetnosti in z novimi koncepti časa, prostora in energije, s katerimi so končno 

dosegli dolg proces nadomeščanja ideje človeškega bitja kot enkratnega, kot centra in 

vrhunca kreacije. Prevladujoč odgovor umetnikov na ta odkritja je bilo ukinjanje človeške 

razdeljenosti ter iskanje združitve v silah, ki prežemajo vsa bitja, podprtih s sodobno 

tehnološko spremembo, na primer vrtoglavo hitrostjo modernega transporta. V sodobni 

družbi so bile bolj bistvene spremembe v hitro rastočih industrijskih mestih, kjer so bile 

okrepljene z masovnimi gibanji. Opogumile so razvoj literarnih in umetniških poskusov 

izražanja zavedanja stapljanja s kolektivno izkušnjo. V kontekstu pospeševanja 

industrializacije in konfliktov, ki so vodili v masovno vojno, je vredno omeniti, da so vsa ta 

kulturna gibanja težila k spodkopavanju individualne volje, k zlitju jaza z neko širšo, 

močnejšo, nedoločeno, kvazi mistično silo. To velja za vse orfiste, čeprav se razlikujejo po 

naravi sile s katero so želeli predati svojo ločeno zavest. Kupka mistični življenjski sili, 

Delaunay in Leger dinamizmu modernega življenja in Picabia notranjemu fizičnemu 

dinamizmu. 

 



   

                 Robert Delaunay: Simultaneous Contrast, Sun And Moon, 1913, olje 

 

Delaunayjeva Sun and moon Simoultaneous series se je najverjetneje začela spomladi 1913. 

To sta bili prvi nereprezentativni sliki pri katerih je končno prekinil s kubističnimi 

strukturami, ki so temeljile na objektih. Kupka je krožno gibanje uporabil že v zgodnjih 

delih. Notranji pomen formalne oblike je izzval druge pomene, druge asociacije, ki so se 

ponotranjile v procesu slikanja. V teh slikah je Delaunay, tako kot Leger v svojem delu 

Contrasts of Forms, improviziral direktno na platno. 

V tem procesu je uresničil vprašanje biti in ga generaliziral kot karakteristiko modernega 

zavestnega. Verjel je, da je krožna generacija svetlobe fundamentalni princip vsega živega. 

Tu ga lahko primerjamo s Kupko, s to razliko, da je Delaunay našel potrditev v specifičnih 

modernih izrazih, npr. nanj je vplivala poetična uporaba radija na vrhu Eifflovega stolpa, ki 

je oddajal nevidne valove v svet kot metafora za neskončno širjenje človeške zavesti. 
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Karakteristično bolj direktno je Leger verjel, da lahko vsebino modernega najdemo v 

univerzalnem dinamizmu. Ta dinamizem je bil manifestiran v terminih konflikta sil povsem 

nasprotno Delaunayjevim harmonijam. Delaunay je ustvaril gosto prepletene, kompleksno 

modulirane barvne strukture,medtem ko je Léger ovrgel specifičnost objektov v skupku 

kontrasta barve, linije in tona. Čisto, čutno izkušnjo, ki jo je izražal, lahko najdemo tudi v 

poeziji njegovega prijatelja Blaisa Cendrarsa. Krožno gibanje, nihajoče dvoumnosti struktur 

v Picabiajevem delu Dances at the Springs so stilistično povezane s strukturo Amorpha, 

Fugue in two colours in Sun and Moon. Picabiajeve metode improviziranja linearnega 

skeleta so povezane z metodami Legerja in Delaunayja. S temi metodami je Picabia 

registriral nevidno emocionalno ali razumsko stanje. Jeseni 1912 je nanj vplival Duchamp, 

njegova dela so bila pod vplivom seksualnih spominov in fantazij (King and Queen 

surrounded by swift nudes in Passage of the virgin to the bride). 

 

 Apollinaire je obudil Duchampov proces, ko je napisal Les Peintres cubistes: Vsi ljudje, ki 

so prišli v naše življenje, pustijo sledi v našem spominu in te sledi imajo realnost, ki jo lahko 

skrbno preučujemo. Te sledi sestavljajo osebo, individualni karakter, ki se lahko pokaže 

skozi čiste mentalne operacije.  

Picabia je obiskal New York v zgodnjih mesecih leta 1913. Bil je v kontaktu z umetniki in 

intelektualci, zanimal se je za Freudove ideje. Tukaj je naslikal serije z vodenkami na temo 

New Yorka in seksualnih doživetij s plesalko.  Improviziral je kot glasbenik, ki pusti formi, 

da se generira in zato registrira izmuzljive misli. Približevanje abstrakciji kaže mentalno 

procesno operacijo med procesom ustvarjanja. Ko se je vrnil v Pariz je te procese uporabil 

pri svojih glavnih nereprezentativnih delih, in sicer: Udine, American Girl (Dance) in 

Edtaonisl Ecclesiastic. Gledalčeva izkušnja teh del je povezana z izkušnjo 

nereprezentativnih del drugih orfistov. Absorpcija v gibajočih strukturah vodi misli k 

abstrakciji, v kateri lahko slutimo podzavest in neverbalne izkušnje, ki so spremenile 

Picabia. Skeptični Picabia teh izkušenj ni imel za mistične. Doživljanje teh del je nekoliko 

različno od tistih, ki ponujajo prepoznavnost specifičnih form. Na primer, če primerjamo 

Delaunayjevo sliko Simoultaneous windows s sliko Sun and Moon Simoultaneous lahko pri 

Eifflovem stolpu vidimo veliko detajlov, kar ni v skladu s konstantnim spreminjanjem 

zavedanja o celostnosti slik iz leta 1913. Prisotnost stolpa pojasnjuje različne interpretacije 

težnosti in gledalčeve postavitve v odnosu do predmeta. V slikah iz leta 1913 ni strukturnih 

razmerij z zunanjim svetom, zato gledalec tega, kar je prikazano, ne more gledati z distance. 

Udeleženost v strukturi  pomeni, da nekdo izgubi občutek za druge stvari, ki se dogajajo na 

sliki, zato je prisiljen iti nazaj k poznavanju lastne zavesti. 

 

 

Vsi orfisti so se zavedali narave tega samozavedanja kot nespecifično in nepovezano s 

specifičnimi čustvi ali koncepti in so verjeli, da je to ključno, in da so našli pomen svojega 

ustvarjanja. Ko je Picabia razstavljal v Udinah na jesenskem salonu 1913 je Apollinaire 
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izgubil interes do orfizma. Tako so kritiko prevzeli drugi kritiki, Delaunayjeva pa sta širila 

njegov pomen po svoje. Robertova žena Sonia je prekinila z ustvarjanjem fovističnih slik in 

se posvetila izdelavi uporabnih umetniških objektov. Verjetno je pod njenim vplivom Robert 

začel odkrivati osnovne principe barvne konstrukcije, ki se jo lahko prenaša na vse forme 

vizualne umetnosti, od slik do oblačil in notranjega oblikovanja. Delaunay se je obkrožal s 

privrženci. Med njimi je bila tudi žena. Njena zgodnja umetniška osebnost je bila 

zapostavljena tri leta, ker ni bila aktivna. Družil se je tudi z Američanoma P. H. Bruceom in 

A. B. Frostom. Oktobra 1913 sta dva Američana začela novo abstraktno barvno gibanje 

sinhronizem. V svojem katalogu sta poudarila, da nima veliko skupnega z orfizmom, ampak 

povezava s Kupkovim Disc of Newton in Delaunayjevim delom Sun and moon simultaneous 

je bila očitna. Kakorkoli, pomembno je bilo predstaviti idejo široke lestvice abstrakcije v 

Ameriki. Te tendence so bile bližje Delaunayjevim delom, kot pa delom ostalih orfistov. Od 

tu izhaja zmotno prepričanje, da je Delaunay začetnik orfizma in da je orfizem Delaunayjeva 

zamisel. Res je, da je bil Delaunay bolj vpliven kot drugi orfisti, sam je seveda sebe 

promoviral, na njegove ideje, ki so temeljile na barvah, pa so vplivali Chagal in v Nemčiji 

Klee, Marc in Macke  

(Stangos 1985, 85–95).  

 

 



          

         Fernand Leger: Contrst of Forms, 1913, olje na platnu. 
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     Robert Delaunay: Simultaneous Windows, 1912, olje na platnu. 
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 Francis Picabia: Eatonaisl, 1913, olje na platnu. 

 

4.ROBERT DELAUNAY (1885–1941) 

Robert Delaunay je eden najbolj nadarjenih in najdrznejših umetnikov svoje generacije. Na 

somišljenike je vplival predvsem z dramatizacijo barvnih volumnov, z izžarevanjem barvnih 

ploskev in s hitrimi ter drznimi prelomi perspektive. Delaunay je raziskoval čisto slikarstvo 

in čistost sredstev. Barvni toni pri njemu sočasno žarijo. Tako, sugestivno slikarstvo deluje 

na gledalca podobno kot poezija. 

Robert Delaunay je eden redkih slikarjev mlade generacije, ki se je po sodelovanju v prvih 

umetniških šolah od njih odtrgal in se uprl njihovim dekorativnim težnjam. Njegova 
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umetnost izraža moč ter je razgibana. Umetnik upodablja predvsem arhitekturne poglede na 

mesta in hiše. Veliko upodablja Eifflov stolp. Žal pa je večino njegovih del nedokončanih. 

Slika Mesto Pariz povzema vsa prizadevanja modernega slikarstva (Apollinaire,2008, str. 

129). 

      

 

  Robert Delaunay: The City of Paris, 1912, olje na platnu. 

 

Delaunay pravi: »V slikarstvu iščemo čistost sredstev, najbolj jasen izraz 

lepote«(Apollinaire 2008, str.145). Osvobajajoče gibanje se je začelo z impresionizmom. Še 

danes je največji problem modernega slikarstva delovanje svetlobe. Seurat je bil prvi teoretik 

svetlobe, ki je k umetnosti prispeval komplementarni kontrast. Njegove slike so bežne 

podobe realnega sveta. Delunay pravi, da nihče od impresionistov ni raziskoval simultanega 

kontrasta, ki pa je ključen za doseganje čistega izraza v modernem slikarstvu. Ta kontrast 

uravnoteži dinamiko barv in njihovo razporeditev po formatu. Tu ne gre več za učinek, 

predmet ali podobo. Umetnost izraznega slikarstva izključuje vse sloge iz preteklosti. 

Vsebina v slikarstvu je povsem likovna in izhaja iz videnja. Večno vsebino najdemo v 

naravi, torej je simultanost življenje samo. 

V svoji Kardifsko moštvo je Delaunay leta 1933 definiral kubizem kot krivoverstvo. 

Skliceval se je na diskusije s svojimi prijatelji kubisti v letih 1909–12. Na sliki Eifflov stolp, 

1910, je Delaunay po lekciji kubistov odstranil tradicionalno perspektivo, da bi ustvaril 
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sodobno, ki je temeljila na več točkah pogleda na objekt. Tri strani stolpa so raztresene med 

hiše v spodnjem delu slike, to kaže tudi neposreden pogled vseh strani v frontalni veduti 

zgornjega dela slike. 

 

                     

                         Robert Delaunay: Cardiff team, 1933, olje na platnu. 
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Podobno so pri Braquejevi Fabbrica di Rio Tinto all Estaque iz istega obdobja forme odprte 

ena proti drugi ter proti ostalem prostoru. To je skupno dediščini Cezanna, ki je razbil obrise 

objektov, da bi čimbolj razširil volumne za postavitev na dvodimenzionalno slikovno 

ploskev. Za razliko od ortodoksnih kubistov je pozornost Delaunayja osredotočena na 

barvne površine, medtem ko je Cezanne prav skozi kontrast barvnih ploskev ustvaril gibanje 

in prostor. Braque je s paleto zelenih, sivih in rjavih odtenkov ustvari konkreten prostor, ki 

je direktno povezan z objektom v neskončnem prostoru, zgrajenem iz majhnih ploskev, ki 

se stapljajo. Nasprotno Delaunay, ki samo barvo uporabi kot primarni ekspresiven način, 

divje trga forme objekta na ploskve in ustvarja novo senzacijo energije in gibanja. 

 

  

  Georges Braque: Fabricca di Rio Tinto all Estaque, 1933, olje na platnu. 
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Za Delaunayja  barvo in svetlobo  ter gibanje lahko pomeni instinktivno in lirično skladnost 

z zahtevo po ekspresivni mistiki. V serijah Sveti Severin, naslikani v letih 1908–09, kjer 

forma ostaja tradicionalna, se vidi volja do konstruiranja podobe s pomočjo svetlobe. 

Razkrajanje linij antične konstrukcije ustvarja efekte prostora in globine.  

Delaunay uporablja efekte svetlobe, ki odsevajo na tleh hodnika, ter oblikuje ploskve 

različnih barv. To  napoveduje njegov prvi Simultani disk. Vidna je deformacija statične 

tradicionalne  forme  in v obokih ladje ustvarja ritem gibanja svetlobe, ki se širi v višino in 

širino. Organizirana ritmičnost barve in svetlobe ter občutki spiritualnega gibanja in 

močnega misticizma se ujemajo s sporočilom objekta, gotske katedrale. V svojih dveh slikah 

Avtoportret in Zvonik Notre dame mavrica vrisuje prizor z višjim ciljem ter sporoča 

eksplicitni simbol božanskega  sporočila:mavrica je predstavljena kot religiozni posrednik 

med človekom in nebom.  

 

    

    Robert Delaunay: Saint Severin, No 1, 1909, olje na platnu 
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V seriji Okna 1912, veduta mesta Pariz, ki je ostala figurativni motiv nekaterih njegovih 

prejšnjih del, se kaže kot zdrobljena na svetlobne žarke, ki prečkajo površino okna in se 

razčlenijo v prizmi barvnih ploskev. Delaunayjeva raziskovanja efektov barve kot svetlobe 

so prišle do točke obravnavanja barve kot forme in objekta kompozicije. Delaunay pravi, da 

je Seurat s pomočjo svetlobe odkril komplementarni kontrast. Ta združuje stike 

komplementarnih barv sopostavljenih v optično združitev. Dosegel je harmonijo 

kompozicije v osnovi principa očesa, ki ob določeni barvi prikliče njeno komplementarno 

nasprotno barvo, zato da vzpostavi ravnovesje. Seurat je uporabljal tehniko 

komplementarnih kontrastov, zato da bi dosegel prikaz naravnih barv  

Za Delaunayja narava ni več predmet upodabljanja, temveč poetičen povod za ekspresijo. 

Da bi se izognili mešanju dvojic komplementarnih barv, je slikal na platno široke ploskve 

barv z različnimi lestvicami intenzivnosti, postavljene druga poleg druge, ki očesu ne 

dovolijo točke počitka, dokler ni slika v celoti uravnotežena. Tako iste barve s svojimi 

zakoni, kontrasti in vibracijami ustvarjajo strukturo kompozicije in dosegajo ekspresivno 

harmonijo. V sliki Okno svetli toni izstopajo pred temnimi, ter kot komplementarni temnim 

pridobijo intenziteto in vibracijo svetlosti. Delaunay poimenuje s pojmom simultani kontrast 

(izpeljanka iz teksta Cheuvreula La loi du contraste simultane) to medsebojno dogajanje 

med barvami, ki provocirajo oko gledalca. Delaunay govori o čisti sliki s kompozicijo, kjer 

je harmonija ekspresivna in prihaja le iz barve, medtem ko Apollinaire definira orfično kot 

užitek naših vizualnih zmožnosti.  

Delaunayjeva čista slika je  tudi realistična, ko pride do vizualne izkušnje realnosti. Na tleh 

ladje Sv. Severina je Delaunay prikazal efekte lomljenja svetlobnih žarkov, ki se razstavijo 

na svoje sestavne barve, ki se krožno gibajo. Pri sliki Simultani disk spet prevzame podatke 

iz svojega preteklega raziskovanja kakovosti gradnje barve. Delaunay prikazuje efekte 

gibanja svetlobe v formi, ki je zdaj že popolnoma nefigurativna. Barve so razporejene v 

koncentrične obroče in kontrast med toni ter igra med komplementarnimi barvami 

narekujejo svetlobno gibanje, ki se razvija v spiralo in se ustavi na pasu sive barve spodaj 

desno. To je točka kromatičnega ravnotežja vseh barv. Delaunay jo je definiral to kot 

kvaliteto gibanja barv in razlikoval med počasnim gibanjem, ki ga ustvarijo komplementarne 

barve, ter hitrim gibanjem neskladnih barv, gre za definicijo simultanega dinamizma v 

krožni formi. Tu lahko vidimo razlike v primerjavi s futuristi (Cavallaro 1976, str 56-65) 
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    Robert Delaunay: Eiffel Tower, 1913, olje na platnu. 
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6. SONIA DELAUNAY (1885–1979) 

Sonia Terk-Delaunay se je rodila leta 1885 v Ukrajini. V otroštvu so se ji v spomin vtisnile 

žareče barve ukrajinske narave in narodnih noš. Umetnost je začela odkrivati v Sankt 

Peterburgu, kjer se je učila tudi tujih jezikov. Po krajšem bivanju v Nemčiji je leta 1905 

prišla v Pariz in se formalno poročila s kritikom in zbiralcem Wilhelmom Uhdejem, zato da 

bi lahko živela samostojno, brez podpore družine. Leta 1909 je spoznala Roberta 

Delaunayja. Skupaj sta se posvetila čistemu slikarstvu,  ki je reduciralo figuralno v 

umetnosti. Po Robertovi smrti je Sonia nadaljevala svoj opus in si prizadevala za primerno 

vključitev moža in njegovih del v zgodovino umetnosti. Svojo osebno pot in njuno skupno 

pot je umetnica opisala z besedami: »Šla bova do sonca.« Delaunayjeva sta se spoprijateljila 

z vodilnimi umetniki, ki so v Parizu delovali na začetku 20. stoletja, med drugimi z 

Guillaumom Apollinairom in z Blaisom Cendrarsom. Z njim je Sonia ustvarila delo, ki 

povezuje likovno umetnost in poezijo. 

Sonia je za razliko od moža Roberta, ki se je posvetil izključno slikarstvu, svojo umetnost 

razširila na različne zvrsti ter dosegla, da se je umetnost iz galerij preselila v domove in na 

ulico. 

Njena teorija se glasi: »Zame ni prepada med slikarstvom in tako imenovanimi 

dekorativnimi stvaritvami. Minorne zvrsti mi niso nikoli predstavljale umetniške frustracije, 

ampak svobodno širitev in osvajanje novih prostorov ter aplikacijo raziskav. Sonia je 

izdelovala scenografije in kostume, načrtovala pohištvo, oblikovala naslovnice publikacij, 

izdelovala tapiserije, tiskala grafiko, slikala, poleg tega pa je izdelala tudi komplet igralnih 

kart ter se preizkusila v keramiki. Več let je delovala na področju mode. Leta 1925 je za 

stilista Jacquesa Heima  odprla trgovino Boutique Simultanee, v kateri sta prišli do izraza 

njena inventivnost in širina. Njene začetne stvaritve: Simultana obleka (1913), telovniki za 

pesnika Tristana Tzaraja in pisatelja Reneja Crevela ter obleke, ki jih je ročno izdelovala za 

pariško meščanstvo, so se kasneje razvile v malo podjetje. Njeno raziskovanje barv, modelov 

in oblik se je razvilo v zvrst živahne, razgibane umetnosti, ki je del vsakdanjega življenja. 

Umetnostnozgodovinske interpretacije so vedno podvržene prevladujočemu interesu 

določenega obdobja, kar pomeni, da so umetnine sistematizirane in selekcionirane glede na 

interes tega obdobja. Postmoderne teorije pravijo, da je modernizem selekcija izraznih oblik 

v tem obdobju, ne pa zgodovina 20.stoletja. Analiza procesa selekcije nam omogoča širjenje 

okvirov in ponovno ovrednotenje tradicije in vloge, ki so jih pri tem imele institucije kot 

sedeži moči. 

V študiji o ženskah v modernizmu Katy Depwell opozarja na dejstvo, da najbolj vplivni 

pregledi umetnosti modernizma vse do danes navajajo samo 10–20 % ženskih umetnic. 

Glede na to, da so se v tem obdobju ženskam odprla vrata likovnih akademij in je število 

žensk izšolanih na enako dobrih likovnih šolah kot moški zelo naraslo, je ta podatek zelo 

nenavaden. Ženske so se v tem obdobju tudi množično uveljavile v vseh sferah kulturnega 

življenja. Vzroke za ignoranco ženskih umetnic lahko iščemo v dveh smereh, in sicer v 

analizi razmer za umetniško ustvarjanje v dvajsetem stoletju, ki so se spreminjale zelo 

počasi, in v reviziji modernističnega pogleda na umetnost, ki konstruira model 
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umetnostnozgodovinskega umeščanja, ki ženske in pripadnike drugih skupin (neevropska 

ljudstva) marginalizira in izloča iz sistematike pregledov. Če delo Sonie Delaunay 

pogledamo s tega stališča, razumemo, zakaj se modernistična interpretacija njene umetnosti 

tako razlikuje od alternativne oziroma postmoderne interpretacije.  

 

 

 

Sonia Delaunay: Električne prizme, 1913, olje na platnu. 
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S stališča modernizma je Sonia zanimiva le kot ena izmed članic avantgardne skupine, ki je 

prakticirala orfizem in simultanizem, koloristično poudarjeno smer kubizma, ki se je kasneje 

razvila v slikarstvo barvnih ploskev. To smer so zastopali še Robert Delaunay, Francis 

Picabia, Františrk Kupka in Jacques Villon. Dela Sonie Delaunay je težko ločiti od del 

njenega moža Roberta, ki je naveden v pregledih, Sonia pa je zgolj omenjena kot ena izmed 

predstavnic te smeri. Izključujoči karakter modernističnega modela temelji na poudarjanju 

in privilegiranju čiste vizualne izkušnje avtonomnega umetniškega objekta. 

 

S stališča postmodernizma pa je Sonia Terk Delaunay veliko bolj zanimiva avtorica. 

Individualno odstopanje od smernic skupine in skupnega dela z možem je izhodišče, ki njeno 

delo povezuje z različnimi umetniškimi praksami, ki so se razvile v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Za te prakse je značilno povezovanje likovnega jezika z manifestativnimi 

oblikami vsakdanjega življenja in prizadevanje za komunikacijo z gledalcem. Sonia 

Delaunay je že v obdobju med vojnama združevala vrhunsko likovno govorico z objekti 

vsakdanje uporabe, kot so tekstil, oblačila, uporabni predmeti, grafično oblikovanje, 

kostumografija in podobno. V njenih delih lahko najdemo predhodne oblike femmagea 

(feminizem + kolaž – Miriam Schapiro), instalacij in performansov. 

Feministična gibanja v 20. stoletju so ženskam omogočila enako šolanje kot moškim 

kolegom, vendar se odnos do žensk v likovni umetnosti globalno ni spremenil, čeprav je 

število likovnic izrazito naraslo. Še vedno so manj razstavljale in redke so se zaposlile na 

akademiji ali drugih vodilnih položajih. Kritiki in pomembni galeristi so bili moški. 

Novonastale teorije so utemeljevale drugačnost  žensk (Freudova) in utrjevale predsodek, da 

so ženske manj kreativne od moških. Ustvarjalke je najbolj ovirala teorija o talentu, ki pravi, 

da je talent brezspolen, torej je ženska za svoj neuspeh kriva sama, zaradi pomanjkanja 

talenta. Umetniški talent je bil nevtralen, vendar pa je bil kljub temu stereotipni umetnik 

moški.  

Celo v šestdesetih letih je bilo še mogoče na likovni akademiji najti profesorja, ki je verjel, 

da so njegove študentke manj ustvarjalne od študentov. Ženska kreativnost naj bi se 

predvsem usmerila v materinstvo. Kadar je ženski preboj vendarle uspel, so poudarjali talent, 

specifičnih težav in predsodkov na poti do uspeha pa niso obravnavali. 

Ženske v zgodnjem in visokem modernizmu niso nastopale kot homogena skupina, temveč 

kot posameznice. Vsaka od njih je po svoje iskala pot za dosego cilja. To je obdobje, ko se 

ženske niso povezovale v interesne skupine ter med njimi ni bilo prave solidarnosti. Bolj kot 

medsebojno povezovanje jih je zanimalo sodelovanje v raznih avantgardnih skupinah. 

Ironično je, da se je z nastankom avantgardnih skupin vrednost akademskega šolana izničila 

ravno v času, ko so si umetnice vtrle pot na likovne akademije. Večina avantgardnih 

umetnikov in umetnic se je zavestno odrekla šolanju na akademijah. Odnos do žensk v 

avantgardnih skupinah se je razlikoval od skupine do skupine. V nekaterih so ženske imele 

veliko možnosti za razvoj idej, npr. pri nadrealistih. Možnost upodabljanja vzporednih 

realnosti je odpirala pot ženskim fantazijam. Zelo pogosto so uporabljale tehniko kolaža 

(npr. Hannah  Höch etnografski muzej 1930) ali oblačila (Meret Oppenheim, Zajterk v krznu, 
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1936). Najpogosteje so ženske prišle v skupino tako kot Sonia, torej s poroko z enim od 

umetnikov. Njihova povezava z določeno umetnostno smerjo je bila torej tako estetske kot 

osebne narave. Ponavadi so bile z možem in člani skupine močno povezane. Njihova 

ustvarjalnost je izhajala iz programa skupine, pogosto pa so v svoja dela vnašala nove 

tehnike in motive, s katerimi so se ženske tradicionalno ukvarjale. Te dejavnosti so bile 

navadno bolj praktične in uporabne narave. V zakonih umetnikov so ponavadi ženske 

prevzele glavno breme financiranja skupnosti. Sonia se je podobno kot druge avtorice 

posvetila oblikovanju tudi iz finančnih razlogov. Zaradi oktobrske revolucije je izgubila 

podporo, ki ji jo je pošiljala njena družina iz Rusije. Ne glede na podobne delovne razmere, 

ki so jih imele vse umetnice v modernizmu, se njihove zgodbe in izkušnje razlikujejo.  

Sonia Terk Delaunay in Robert Delaunay sta bila eden izmed najbolj kreativnih umetniških 

parov modernizma. Podobno kot pri drugih zakoncih, ki so delovali zelo povezano (Pri nas 

Ivan in Helena Vurnik), je njuno delo zelo težko ločiti. Poročila sta se leta 1910, njuna hiša 

je bila kraj srečevanja umetniške avantgarde. Oba sta se ukvarjala z orfizmom, 

simultanizmom in abstraktnim slikarstvom, inačico kubizma, ki daje večji poudarek barvam, 

ritmu, kontrapunktu, a ohranja sistematično gradnjo slike. Močno sta vplivala na italijanske 

futuriste in nemške ekspresioniste skupine Modri jezdec. Vsi umetniki so ju obiskovali 

kadarkoli so bili v Parizu. Zaradi sistematičnega pristopa k tej obliki slikarstva in zaradi 

abstraktnih vsebin je dejansko težko določiti ločnico med njunimi deli. Zato so bolj zanimiva 

tista Sonjina dela, ki spadajo v hierarhično manj prestižna območja likovne umetnosti, kot 

je slikarstvo. Sama umetnica je poudarila, da je ostala v senci svojega moža. »Imela sem tri 

življenja; eno za Roberta, drugo za svojega sina in mojega vnuka, eno, najkrajše pa zase. 

Niti malo ne obžalujem, da se nisem malo bolj ukvarjala sama s sabo. Zato res nisem imela 

časa.« Iz te izjave, ki bi jo težko izrekel kateri od modernističnih umetnikov, lahko 

razumemo, da so vrednote, ki jih je cenila Sonia prišle do izraza šele v postmodernizmu. 

Sonia Delaunay je svoje likovno znanje prenašala tudi na druga področja. Ob četrtkih zvečer 

sta zakonca Delaunay hodila na ples v ekstravagantnih fantastičnih kostumih. Njene obleke 

so bile sestavljene iz krpic, raznih koščkov blaga in so spominjali na abstraktne slike.  

 

Ta modna revolucija se je prenesla tudi v Italijo in Rusijo. Naslov ene njenih najboljših slik 

Bullier (1913) nam pove, kako pomembne so bile za umetnico povezave med slikarstvom in 

tekstilnim oblikovanjem. S tekstilom oživlja spomin na plesne večere, ki so bili skoraj 

nekakšen performans – predstavitve likovnega sveta, simultanima, zunaj sterilnega okolja 

galerij. Poleg tega ji je delo s tekstilom omogočilo raziskovanje materiala in barv, ki jih 

slikanje na platno ni omogočalo. Tako sta skupaj z Robertom razvijala novo zavedanje 

uporabe barv. S tekstilom je eksperimentirala tudi pri svojih krpankah. Njeno prvo delo je 

bilo pregrinjalo za posteljo njunega sina in tekstilne slike iz satena, ki jih je obesila na zid. 

Že leta 1912 je Robert Delaunay izjavil, da so ta dela izjemno pomembna za novo 

razumevanje barvnega sveta in jih označil za žive  slike. 

Številni modeli njenih oblačil so bili v sedemdesetih letih obnovljeni in so jih uporabili 

najbolj znani modni kreatorji. Umetnica se je veliko ukvarjala tudi z atmosfero in učinki 
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svetlobe na svoja dela. Sama je izdelovala tudi senčnike za svetilke, sprva za zabavo in 

opremo lastne hiše, kasneje pa tudi profesionalno. Tesno je sodelovala z Blais  Cendrarsom. 

Zanimivo je njuno skupno delo La prose du transsiberien et de la petite Jehanne de France 

(1913), ki je prva simultana knjiga v zvitku. Dolga je dva metra in zahteva hkratno branje in 

opazovanje. Sodelovala je tudi s producentom ruskega baleta  Sergejem Djagilevim. Med 

prvo svetovno vojno sta se zakonca preselila v Španijo in na Portugalsko. V tem obdobju se 

je ukvarjala predvsem s slikarstvom. K dizajnu se je vrnila po izgubi premoženja zaradi 

ruske revolucije. Leta 1922 je ustanovila svoj butik z oblačili Robe n v njem uspešno 

prenašala principe simultanizma na modna oblačila. Na mednarodni razstavi Arts decoratifs 

et industriels modernes v Parizu (1925) so njena oblačila dobila zlato medaljo. Med njenimi 

strankami sta bili tudi Coco Chanel in Greta Garbo.  

Kasneje se je Sonia vrnila k slikarstvu, vendar je še naprej oblikovala, kar dokazuje, da je v 

tej smeri našla resnične izzive in vrednote. Po letu 1932 je postala članica skupine 

Abstraction creation. Danes vidimo Sonio Delaunay kot avtorico, ki je bistveno prispevala 

k razvoju tekstila v umetnosti, in sicer s prenašanjem likovnega izkustva abstraktnega 

slikarstva na področja izven slikovnega platna. V svojih spominih je zapisala, da abstraktne 

umetnosti ni hotela reducirati na intelektualni predsodek, ter jo osiromašiti, ampak se je 

hotela vrniti k primitivnim virom, ter združiti red in liriko. Vztrajno združevanje slikarstva 

in oblikovanja ter zanikanje hierarhičnega razlikovanja med obema sta dva izmed glavnih 

razlogov za tako pozno priznanje te izjemne umetnice. Po podatkih Macmillanove 

enciklopedije 1989 je Sonia Terk Delaunay edina ženska umetnica, ki je imela za čas svojega 

življenja retrospektivno razstavo v Louvru, leta 1964.  

Prva La Roba Simultanee je nastala leta 1913 v obdobju, ko sta se Sonia in Robert 

udeleževala razprav o prihodnosti umetnosti ter iskala lasten slog. Skupaj sta raziskovala 

nove vidike slikarstva glede na teorijo barv in zaznav, ki jo je razvil francoski kemik 

Chevreul v svojem delu z naslovom Du contraste simultane des couleurs objavljenem leta 

1939. Njegove ideje so Delaunayja spodbudile k preučevanju svetlobe in barve kot take. 

Izoblikoval je lastno teorijo, ki jo je poimenoval simultanizem svoja odkritja pa je prenašal 

direktno na platno. Zanimala ga je uporaba barve pri slikanju čiste svetlobe. Barvni kontrasti 

in interakcija odtenkov so v sliko vnesli dinamiko in ritem. Roberta je prevzela Sonjina 

sugestivna uporaba barv. Trdil je, da temelji na njenem ukrajinskem izvoru. Sonia pa je 

občudovala Robertovo teoretično raziskovanje in stališča, vendar je bila sama kljub temu 

bolj nagnjena k intuitivnemu delovanju. Kljub različnim značajem sta se duhovno močno 

privlačila po svojih umetniških hotenjih glede uporabe svetlobe in barve. Sonia, ki je v 

nasprotju z Robertom hodila na umetnostno šolo in obvladala akademske tehnike slikanja, 

je nekaj let pred izdelovanjem La Robe simultanee  začasno prenehala slikati. Vezenje, ki 

naj bi bilo predvsem tradicionalno žensko opravilo, se je pokazalo kot zanimiva in 

pomembna stopnja v njenem umetniškem razvoju, tudi z vidika preloma z akademsko 

tradicijo, v kateri je linija prevladovala nad barvo. Enako velja za krpanke. Medtem ko so 

izvezene slike še vedno avtonomne likovne stvaritve, so krpanke namenjene za domačo rabo. 
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Sonia Delaunay: La Robe Simultanee, 1913. 

 

Leta 1911 je Sonia naredila krpanko kot kilt za svojega novorojenca Charlesa. Za razliko od 

skrajno modernega učinka, je bila tehnika tradicionalna. Kosi barvne tkanine so bili sešiti v 

abstraktni vzorec in ostri barvni kontrasti so predirali površino. Odeja je bila moderna 
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umetnina, ki se je v javnosti kazala vsakič, ko je šla Sonia s Charlesom v vozičku na sprehod. 

Isto tehniko je uporabljala tudi pri notranji opremi. Ko sta šla z Robertom ob četrtkih na 

plese Ball Bullier, je Sonia nosila svojo simultano kreacijo.  

Telo v gibanju z vsemi krivuljami in prelomi gibanja je še stopnjevalo optične učinke 

simultanih barvnih kontrastov na obleki. Vzorec je sledil linijam bokov, trebuha in prsi. 

Ženska in vzorec sta se zlila v eno. V svoji simultani obleki je bila Sonia tako živa skulptura. 

Robert, Cendrars in drugi prijatelji so se za take dogodke prav tako oblačili v barvita, 

simultano stilizirana oblačila. Gino Severini, v Parizu živeči futurist, je v Milano celo poslal 

telegram o oblačilih, ki sta jih nosila Delaunayjeva in njuni prijatelji na Ball Bullier. Še sedaj 

ni povsem jasno, kdo je posnemal koga. Družina je med vojno ostala v tujini več kot šest let, 

nekaj časa v Španiji in nekaj časa na Portugalskem. Portugalska pokrajina, barve, svetloba 

in sonce so bili obema navdih za številna dela. Ko je njena družina v Sankt Peterburgu 

izgubila vso posest in je bila Sonia ob rento, ki jima je predstavljala večji del dohodkov, sta 

naredila načrt, kako izkoristiti njena simultanistična oblačila in notranjo opremo za 

ustanovitev lastnega podjetja Casa Sonia v Madridu. To je bil pomemben korak v razvoju 

Sonie Delaunay, saj je prestopila v svet mode, v katerem prevladujejo posli, želje kupcev in 

proizvodnja. 

 

 

Sonia Delaunay: Kostum za Kleopatro,1918.  

V Madridu je Sonia vzpostavila stik s Sergejem Djagilevom, vodjo skupine Ballets Russes, 

ki je bil s svojimi plesalci že več let v Španiji. Delaunayeva je seznanil z madridsko elito in 

ju predstavil tudi španskim finančnikom. Leta 1918 je Djagilev naročil opremo za svoj balet 

Kleopatra. Robert je zasnoval sceno, Sonia pa kostume. Veliko navdušenje je požela 
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kleopatrina obleka, izpeljana iz pet let starejše La Roba Simultanee. Po premieri v Londonu 

so bili kritiki zelo navdušeni in Sonia je postala prepoznavna v Madridu.  

Casa Sonia je doživela uspeh, zato je Sonia odprla podružnice v Bilbau, Barceloni in San 

Sebastijanu. Ko je Robert leta 1921 zaprl Caso Sonio, sta se spet ustalila v Parizu. Sonia je 

preuredila sobe v tridimenzionalni kolaž in pri tem uporabila lastne simultanistične 

dekoracije ter jim dodala intervencije prijateljev pesnikov in drugih gostov. Rezultat je bil 

senzacionalen. Sonia je rada sodelovala z drugimi umetniki pri projektih, ki bi jih lahko 

opisali kot simultanistični. Stiki s pesniki so bili zanjo bistveni. Z novimi prijatelji dadaisti 

so prišli novi projekti. Z rdečimi in črnimi svilenimi nitmi je na svetlosivo svileno zaveso 

izvezla pesem, ki ji jo je posvetil pesnik Philippe Soupault. Pesem je postala znana kot 

Rideau poeme. Predstavljala je hkrati dobrodošlico in slovo od gostov, ob posebnih 

priložnostih pa jo je Sonia nosila kot večerno ogrinjalo. Leta 1922 je naredila več Robes 

Poemes iz pesmi, ki so jih v ta namen prispevali Vicente  Huidobro, Tristan Tzara, Joseph 

Delteil in Ramon Gomez de la Serna. To poezijo v gibanju so nosile drzne mlade ženske na 

krajih, kjer je bilo treba biti viden. Sonia Delaunay je oblikovala kostume za razne 

dadaistične večere in druge priložnosti, na primer za absurdno igro Le Coeur a gaz (1923) 

Tristana Tzara. Ko je izpolnjevala ta naročila, je lahko šla z eksperimentiranjem še malo 

dlje. 

Sonia Delaunay je večkrat poudarila, da se ji umetniške zvrsti, kot so modno oblikovanje ter 

oblikovanje tkanin, ne zdijo razvrednotenje umetnosti. Ni jih imela za zožitev, temveč za 

razširitev polja svojega delovanja. To prepričanje sovpada z modernističnimi teorijami o 

povezavi umetnosti z življenjem, ko se slikar odreče stojalu ter se posveti bolj vsakdanjim 

stvarem, kot npr. oglaševanju, arhitekturi, pohištvu in predmetom za domačo rabo. Podobne 

ideje najdemo v sočasnih umetniških smereh: futurizmu, neoplasticizmu (de Stjil) in 

konstruktivizmu.  

Sonia je imela občutek za reklamo in stike z javnostjo. Znala je vzpostaviti stik s pravimi 

osebnostmi (npr. z Djagilevom) in ti stiki so ji potem pomagali do poslovnih svetovalcev in 

financerjev. Na tak način je prišla do uradnih modnih krogov in se vključila v vrtinec revij 

in dogodkov. O njej je pisal tudi modni tisk. Robert Delaunay je iskreno podpiral ženino 

dejavnost in se neposredno vključeval vanjo. Razvil je koncept tissu-patron ter oblikoval 

gibljivo šablono za tkanine in druge oblike prezentacije. Svoj atelje je dal na razpolago za 

fotografska snemanja. Podpisoval je pogodbe, registriral imena vzorcev in blagovnih znamk 

ter se ukvarjal s finančnimi vprašanji. Slikal je tudi portrete znancev in prijateljev iz 

kulturnih krogov, ki so bili oblečeni v ženine kreacije. Posebno obliko simultanosti lahko 

odkrijemo med Sonjino La Robe simultanee in sočasnim Robertovim umetniškim delom. 

Drug drugemu sta pomagala in ni ju mogoče ločiti kot posamezni identiteti. Njena moda in 

publiciteta okrog nje sta promovirali simultanizem, po drugi strani pa je simultanizem dajal 

njeni modi umetniški status, ki je privlačil snobovsko klientelo. Povezovalni dejavnik je bila 

podoba moderne ženske. 

Coco Chanel, najslavnejša šivilja tedanjega časa, je z udobnimi in hkrati elegantnimi 

oblekami za moderno, zaposleno žensko spremenila modo. Sonjina moda je bila celostno 
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gledano res moderna, vendar ni bila inovativna v krojenju. Sonia ni bila izšolana za svet 

mode. Uveljavila se je predvsem kot oblikovalka tkanin. Njeno področje je bilo ploska 

površina. La Robe Simultane je bila tradicionalna obleka, na katero je bil apliciran 

senzacionalni vzorec zaplat. Robees Poemes  so bile ravne obleke brez domiselnega kroja, 

njihov namen ni bil poudarjanje telesa tistih, ki so jih nosile, ampak izražanje občutij, 

plastičnosti in dinamike besed ter barv. Pravzaprav so bile kinetične umetniške stvaritve. 

Modo iz Boutique simultanee lahko obravnavamo na enak način. Ohranjenih je več 

fotografij z manekenkami, omotanimi v tisus simultanes in z Robertovim ateljejem v ozadju. 

Zdi se, da se ženske, raztegnjeni kosi tkanin in Robertove slike v ozadju zlivajo v dinamično 

celoto. Tudi pri navadnih oblekah in modnih dodatkih so izstopali vzorci. Prednost Boutique 

simultanee je bila, da je trgovina nastala ob pravem času na pravem mestu. Kljub publiciteti 

ni veliko ljudi nosilo Sonjinih oblek, zelo redko je bilo naleteti na njene kreacije v hotelih in 

salonih. Parižanke, ki so si to lahko privoščile, so se raje odločile za prefinjeno eleganco 

Coco Chanel, Lanvina ali Patouja. Sonia Delaunay je bila svojemu delu zelo predana. 

Navajena je bila trdega dela in vedno je stremela k popolnosti. 

Sonia Delaunay je bila do določene mere poslovna ženska. Na to kaže njena odločitev, da 

bo obdržala Casa Sonia in Boutique Simultanee. Vendar te poslovne vloge ni rada igrala. 

Lastni uspeh jo je obremenjeval, to lahko vidimo v projektu Boutique simultanee ki ji je ušel 

iz rok. Ni bila niti prava šivilja,  niti poklicna poslovna ženska. Predvsem jo moramo 

obravnavati kot umetnico, ki jo je zanimalo delo z barvo. Njeni projekti in projekti skupaj z 

njenim možem Robertom so bili podrejeni višjemu cilju propagiranju simultanizma in 

izražanju barve v vsakdanjem življenju. 

Sonjin uspeh gre deloma pripisati njeni vključitvi v nove modne smernice, ki so ženskam 

omogočile večjo svobodo gibanja v večjih, bolj sproščenih, ohlapnih, udobnih in praktičnih 

oblačilih, kot so pižame ali pletene jopice. Bolj sproščen pogled na spolnost je prinesel 

spremembe v modnem oblikovanju. Pokazalo se je več gole kože, še posebej noge. Narejenih 

je bilo več športnih oblačil in kopalnih oblek. Preprostejši kroji so bili dobra podlaga za 

Sonjine dvodimenzionalne geometrijske motive. Taka preprosta moda je imela še dodatno 

prednost, da je bila izdelava lažja in zato proizvodni stroški nižji. Sonia je zasnovala tudi 

svoj ti. tissu-patron. Vzorec na tkanini je bil natisnjen tako, da so si ženske, ki si niso mogle 

privoščiti dragih kreacij, lahko same šivale. Zasnovo je dodelala s slavno Maison Redfern, 

vendar, ker ni bilo takojšnega uspeha, je zamisel opustila.  

V kreacijah iz dvajsetih let je Sonia uporabljala predvsem geometrijske motive ravnih linij, 

kot so kvadrati, trikotniki, šahovnice in cikcak linije. V tem lahko prepoznamo vplive 

Bauhausa in ruskega konstruktivizma, pa tudi njeno zanimanje za dekorativne afriške vzorce 

ter ritme jazza. Poleg geometrijskih oblik je dokaj pogosto uporabljala tudi cvetlične motive. 

Vedno je imela rada dekorativne motive iz narave in se jim nikoli ni odrekla. 

Tako kot mnogi avantgardni umetniki te generacije, je imela tudi Sonia utopične predstave 

o pravični družbi, koncu razrednih razlik in svobodnejšem, lepšem življenju za vsakogar. 

Zasnova za tissu-patron je gotovo izhajala iz teh prepričanj. V njenem življenju je bilo 
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najpomembnejše ustvarjanje. Da je lahko ustvarjala zaradi podpore meščanske elite, je ni 

motilo (Delaunay, 2005)  

 

MOJE DELO 

Moje delo temelji na kompozicijah barvnih ploskev, na teksturah in različnih učinkih 

materialov. Tako kot Sonia Delaunay sem se odločila vzeti vidik notranjega oblikovanja in 

ga prenesti iz uporabne umetnosti v lastno ustvarjalno hotenje. 

Barvne ploskve tvorijo s sopostavitvijo različne odtenke, različno dojemanje barv in različne 

učinke na gledalca. Lahko spodbudijo čustva, spomine, prikličejo podzavestno itd. Njihova 

tekstura tvori nekakšen ornament. Najprej sem na površino platna razporedila večje ploskve 

iz blaga različnih barv in tekstur. Odločila sem se za upodabljanje neklasične, torej 

abstraktne krajine.  

Mešano tehniko sem izbrala, ker me zanimajo teksture, površine in občutki, ki me 

prevzemajo, ko se dotikam določenih materialov. Tako lahko snovno povežem z nesnovnim, 

torej površino blaga, ki ima različne  teksture in daje ob dotiku različne občutke, z 

neoprijemljivostjo barve (razlika med barvo, ki je ploskovita in teksturo blaga, ki je 

tridimenzionalna). Slike so nastajale po plasteh, in sicer najprej sem s kosi blaga zapolnila 

praznino platna, tako da je dobilo življenje krajine. Ker pa je bila ta abstraktna krajina zelo 

pusta, sem z akrili in manjšimi koščki blaga vdihnila pusti krajini življenje, živahnost, 

migotanje in barvne vibracije.  

Barvne ploskve se ponavljajo in stopnjujejo, kar je značilno za ornament. V svojih delih 

namreč obravnavam tudi odnos do ornamenta, ki je že od modernizma obravnavan kot kič. 

Kako v sliki uporabiti ornament, da ne pride do okraševanja mi predstavlja nekakšen izziv. 

Meja med umetnostjo in kičem je namreč zelo tanka. 

Ornament je že prisoten na kosih blaga, potrebno pa je bilo vzpostaviti ravnotežje med 

barvnimi ploskvami, tako po barvnosti, kot tudi po obliki, zgoščevanju, redčenju oblik itd. 

Kjer je tkanina razgibana z ornamentom ali izrazito teksturo, je potrebno uravnovesiti s pusto 

oziroma nenasičeno tkanino ali čisto barvno ploskvijo.  

 

Slike so nastajale v več plasteh, in sicer v procesu konstrukcije, destrukcije in ponovne 

konstrukcije. 

Prostor v sliki je zgrajen predvsem s prekrivanjem, stopnjevanjem, upoštevanjem 

prostorskih učinkov barv in z upoštevanjem zakonitosti formata. (Levo spodaj nam najbližje 

itd.) Prostor je torej predstavljen s prostorskimi ključi, ki so značilni predvsem za gradnjo 

abstraktnega prostora.  
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Geometrijska abstrakcija se pri mojem delu povezuje s tiskanimi vzorci oziroma z 

ornamentom na tkaninah in tvori razgibanost ter harmonijo praznega in polnega, gostega in 

redkega, velikega in majhnega 

 

       

 

 

    Julija Leben: Zajedavci, 2016, kolaž. 
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    Julija Leben: Suša, 2016, kolaž. 
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  Julija Leben: Sanje, 2016, kolaž. 
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 Julija Leben: Dotik, 2016, kolaž. 
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 Julija Leben: Blues, 2016, kolaž. 
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DIDAKTIČNA REFLEKSIJA 

 

V svojih delih sem uporabljala materiale in tehnike, ki so starostni skupini druge in tretje 

triade osnovne šole zelo blizu. Cilj predmeta likovni pouk je poleg praktičnega likovnega 

izražanja, uporabe različnih miselnih strategij, navezovanja problemsko zasnovanih nalog 

na likovno umetnost in vizualno kulturo, povezovanja z drugimi predmeti in življenjem, tudi 

razvijanje motoričnih spretnosti. Otroci zelo radi oblikujejo kolaž, spoznavajo različne 

materiale in tehnike. Za razvoj motoričnih spretnosti je zelo pomemben stik z materialom in 

orodji. Pri kolažu je prisotno tako spoznavanje lastnosti materiala, torej kakšen je na otip in 

kako izgleda, kot tudi spoznavanje možnosti obdelave in uporabe orodij. Kolaž je tehnika, 

ki povezuje dvodimenzionalen likovni prostor s tridimenzionalnim. Učni načrt predvideva 

obravnavo kolaža kot tehnike v 6. razredu osnovne šole, čeprav otroci to tehniko spoznajo 

že prej v prvi in drugi triadi. Seveda se skupaj z razvojem otrok spreminja tudi njihovo 

zaznavanje in razumevanje te tehnike. Otroci imajo tehniko kolaž zelo radi, posledično 

dobimo zelo zanimive in izvirne izdelke. Mislim, da se učitelji pri likovnem pouku premalo 

poslužujejo kolaža, ki daje veliko možnosti eksperimentiranja tako pri ploskovitem 

materialu, kot tudi pri odtenkih, vzorcih in debelinah. Blago se razlikuje po teksturi in ima 

elemente kiparskega tridimenzionalnega prostora. Ustvarja različne vzorce in številne, s 

prekrivanjem še bolj kontrastne, površine. V nižjih razredih so vsi otroci zelo občutljivi na 

teksture, površine in občutenja materialov. Svet namreč spoznavajo predvsem tipno, kasneje 

pa se pojavijo razlike. 

V učnem načrtu za šesti razred je vključeno spoznavanje likovnih spremenljivk, med katere 

spadajo tudi tekstura, gostota, prekrivanje, upoštevanje robov, barvni prehodi, ritem, teža, 

svetloba,barva ornament. V učnem načrtu je predvideno tudi spoznavanje procesa 

abstrahiranja, za kar je kolaž zelo primeren, saj je otrok zaradi materiala samega in tehnike 

obdelave prisiljen oblike poenostavljati. Tudi pri spoznavanju industrijskega oblikovanja, 

opreme notranjega in zunanjega prostora ter scenografije bi lahko uporabili tehniko kolaža 

kot obdelavo površine kiparskega prostora. 
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