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POVZETEK 

Ivan Grohar velja za enega najpomembnejših slovenskih slikarjev. Skupaj z Rihardom 

Jakopičem, Matijo Jamo in Matejem Sternenom je sestavljal veliko četverico slovenskih 

impresionistov, ki so na začetku 20. stoletja povzdignili slovensko umetnost v mednarodni 

prostor. Grohar je naslikal eno najpomembnejših slik za slovenski narod. Nahaja se v 

nacionalni zbirki starejše slovenske umetnosti, v Narodni galeriji. Njegov Sejalec (1907) je bil 

prvič razstavljen na I. slovenski umetniški razstavi v Trstu, jeseni 1907. Kritiki so v sliki takoj 

prepoznali mojstrsko delo in enega pomembnih dosežkov slovenske umetnosti. Je slika, ki 

kaže ljubezen do svoje zemlje, domovine, saj sta upodobljeni značilna slovenska pokrajina in 

arhitektura, ki ju lahko najdemo v številnih Groharjevih delih. Zaradi slikarjeve posebne 

lopatične tehnike se slikarska faktura poistoveti z motivom. Motiv sejalca je večkrat prisoten 

v Groharjevih slikah, prav tako pa je priljubljen med drugimi slovenskimi in tujimi slikarji. Po 

opravljeni analizi (formalni, ikonografski, ikonološki in kontekstualni) dela smo se 

osredotočili na pripravo gradiva za učitelje in mentorje. Oblikovali smo vprašanja in 

dejavnosti za otroke treh osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih obdobij, s posebnim 

poudarkom na pogovoru o umetnini kot ključni metodi spoznavanja umetnin. Pristop k 

sestavljanju vprašanj in dejavnosti je  medpredmeten. Posvetili smo se vprašanju, kako na 

najboljši in najzanimivejši način pripraviti didaktično gradivo, s katerim bi predstavili 

pomembnost tega narodnega simbola več ciljnim skupinam ter za spoznavanje slike povezali 

šolo in galerijo.  
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ABSTRACT 

Ivan Grohar is renowned as one of the most important Slovenian painters. Together with 

Rihard Jakopič, Matija Jama and Matej Sternen he formed the great four of Slovenian 

impressionists who lifted Slovenian art to international level in the beginning of the 20th 

century. Grohar has painted one of the most important paintings for Slovenian nation. 

Painting is on display in the National Gallery, in national collection of older art. His Sejalec 

(1907) was first put on display on the I. Slovenian Art Exhibition in Trieste in the autumn of 

1907. The critics soon discovered the masterpiece and an important achievement of Slovenian 

art. The painting expresses love for the homeland as it depicts typical Slovenian landscape 

and architecture which can be found in many Grohars works. Because of the painter’s special 

spatula technique, the paintings facture equates to the motif. The same motif can be seen in 

multiple Grohars paintings as it was popular among Slovenian and foreign painters. After 

analysis (formal, iconographical, iconological and contextual) of the painting we focused on 

the preparation of study material for teachers and mentors. We formed questions and activities 

for students of three elementary school educational levels, with focus on conversation about 

the artwork as a key method of learning about art. Approach to questions and activities is 

interdisciplinary. We dedicated much effort to the question of how to create the best and most 

interesting didactic material with which we could present the importance of this national 

symbol to multiple target audiences and to bring school and gallery together in getting to 

know the painting.   
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UVOD 

 

V Sloveniji je najbolj običajno, da se ob obisku muzejev in galerij naroči vodstvo ali pa, da se 

učenci udeležijo kakšne muzejske ali galerijske delavnice. Učitelji za take obiske po navadi 

ne potrebujejo predpriprav, po obisku pa je kulturni dan običajno tudi zaključen. Če bi imeli 

učitelji v galerijah in muzejih v naprej pripravljeno gradivo z vsemi glavnimi informacijami o 

umetnini ter zanje planiranimi dejavnostmi, bi obisk galerije dobil drugačen pomen. S snovjo 

ali dejavnostmi bi lahko nadaljevali v šoli, po drugi strani pa bi se učitelj lahko na vodenje 

pripravil tudi sam ter s tem prilagodil spoznavanje del glede na svoje učne priprave. 

Nadaljevanje srečanja z umetniškim delom je možno vezati na več različnih šolskih 

predmetov, zato odgovornost peljati otroke v galerijo ne leži več le na učitelju likovne 

umetnosti. S prenašanjem znanj in spretnosti med različnimi področji dobijo učenci 

celovitejše in globlje razumevanje snovi in učnih konceptov. (Hickmann in Kiss, 2010, str. 

27-36) Obisk galerije z nadgradnjo v šoli, pri pouku ali doma s tem dobi veliko večji smisel, 

ki je pri takih dejavnostih in dogodkih velikokrat potreben, a prezrt. 

Herzog, Batič in Duh (2009) so prišli do sklepa, da je slovenska likovna vzgoja naravnana k 

razvijanju zavesti o lastni kulturi, spoznavanju drugih kultur in razvijanju odnosa do 

umetnosti, a sta Bračun Sova in Kemperl (2012) v svoji raziskavi pokazali nasprotno. Za 

oblikovanje in širjenje nacionalne kulture in zavedanja o pomenu kulture morajo učenci med 

drugim pridobiti znanje o zgodovini Slovenije in njene kulture, kar se povezuje tudi z 

oblikovanjem zavesti o zavedanju lastne identitete. (Bračun Sova, Kemperl, 2012, str. 93) 

Evropska kompetenca kulturne zavesti in izražanja namreč med drugim eksplicitno 

predvideva, da učenec »pozna  glavna kulturna dela«. (Uradni list Evropske unije, 2006, str. 

9) Hickman (2005) je zapisal, da ima likovna vzgoja pomembno mesto v procesu vzgoje in 

izobraževanja za življenje. Vzgaja in izobražuje tudi prek muzejev in galerij, zato je navajanje 

otrok na obiske muzejev in galerij izredno pomembno. Slovenska likovna umetnost bi morala 

biti že v vrtcih in šolah predstavljena ustrezneje in pogosteje, s čimer bi pripomogli k 

zavedanju o pomenu nacionalne kulture, zavedanju lastne identitete in ne nazadnje tudi 

postopnem spoznavanju zgodovine Slovenije. 

V diplomskem delu smo pripravili gradivo za učitelje in učence na primeru slike Ivana 

Groharja, Sejalec, 1907. Slika se nahaja v Narodni galeriji in je ena najpomembnejših 

umetnin, ki jih moramo Slovenci poznati. V upodobitvi vsakdanjega opravila, ki je blizu 
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našemu »kmečkemu« narodu, se zrcalita naš izvor in značaj. S kozolcem kot nacionalnim 

atributom v sliki slikar še poudari, da gre za »slovenskega sejalca«.  

Podoba Sejalca je na hrbtni strani slovenskega kovanca za pet centov, na tolarjih so bili 

upodobljeni številni slovenski umetniki. Zakaj ravno ti? Zakaj ravno ta sejalec? Te podobe so 

narodni simboli, tako kot slovenski grb, himna in zastava, a o njih v šoli izvemo bore malo. 

Groharjevo sliko smo analizirali s formalno, ikonografsko, ikonološko in kontekstualno 

analizo, na podlagi katerih smo nadaljevali s pripravo gradiva za učitelje in mentorje. V 

gradivu smo zbrali vse glavne informacije o sliki. Gradivo je razdeljeno na poglavja, ki vodijo 

od slikarjevega življenja, prek značilnosti obdobja do pomembnih lastnosti slike, pomena in 

njene vrednosti. Je jasno in pregledno ter primerno za učitelje, da sliko prek njega predstavijo 

učencem. Namen tega gradiva je, da ga prebere učitelj oziroma odrasla oseba in se pripravi za 

samostojno vodenje. Z otrokom spoznavamo delo prek pogovora, prek opazovanja in 

razmišljanja, vendar jim je gradivo kasneje lahko tudi dobrodošel učni pripomoček. 

V nadaljevanju smo pripravili vprašanja za vodenje pogovora z otroki o Groharjevi sliki 

Sejalec in dejavnosti, ki se vežejo na likovno podobo dela. Lahko jih izvajajo učenci z 

učiteljem ali pa otroci doma. Spoznavanje slike je priporočljivo in dobro povezati z obiskom 

Narodne galerije. Vprašanja za vodenje pogovora o umetnini se vežejo na gradivo za učitelje 

mentorje. Vprašanja in dejavnosti smo razdelili na tri sklope glede na starost učencev: 

1. Starejši predšolski otroci in učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

2. Učenci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

3. Učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

Ena ključnih novosti vseh posodobljenih učnih načrtov v osnovni šoli je medpredmetno 

povezovanje, a učni načrt za likovno vzgojo v primerjavi z ostalimi predmeti vsebuje zelo 

malo napisanega o medpredmetnem povezovanju. To je nenavadno, saj je umetnost že sama 

po sebi interdisciplinarna in zelo primerna za to. (Kemperl, 2013, str. 133) Vprašanja in 

dejavnosti so tako zasnovana medpredmetno in se v vsakem sklopu vežejo na več smeri in 

predmetov. 

Vprašanja so predloge, kako peljati učence skozi pogovor k spoznavanju umetnine, dejavnosti 

pa so namenjene temu, da učenci spoznajo določen kontekst, svoja znanja o umetnosti pa 

nadgradijo in jih med seboj povezujejo.  

Pri pripravi gradiva za učitelje in mentorje, vprašanj in dejavnosti ob obisku galerije z otroki 

sem kot zgled imela gradiva za učitelje (Teacher 's notes) galerij Tate in The National 
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Gallery, ki so dostopna na spletu, ter didaktični pripomoček Galerija v vrtcu, šoli in doma 

Narodne galerije v Ljubljani. 
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Slika 1: Ivan Grohar, Sejalec, 1907 
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UMETNOSTNOZGODOVINSKA ANALIZA 

 

PODATKI O UMETNINI 

Naslov: Sejalec 

Avtor: Ivan Grohar (sign. d. sp.) 

Čas nastanka: 1907 (dat.) 

Kraj nastanka: Škofja Loka 

Tehnika: olje na platno 

Mere: 108 x 120 cm 

Zbirka: Narodna Galerija, stalna zbirka, Ljubljana, posojilo Moderne galerije, Ljubljana 

 

OPIS S FORMALNO ANALIZO 

Osrednji motiv slike je kmet, ki hodi čez polje z odločnim korakom, z desno nogo naprej. V 

levi roki drži košaro z zrnjem. Desna roka zgleda kot da z njo izmenično sega v košaro in trosi 

žito. Ta gesta nakazuje, kar nam tudi naslov potrdi, da gre za sejalca. Na glavo ima poveznjen 

klobuk, oblečen je v belo ohlapno srajco. Gledamo ga v hrbet. Sejalec se nekoliko vzpenja po 

rahlem hribčku stran od gledalca. Stopa po navidezni diagonali. Nanj sije sonce, ki predenj 

meče senco. Kompozicija je sestavljena iz več barvnih pasov. V ospredju je rjava površina 

sveže zorane njive, po kateri stopa sejalec. Za njo je ozelenela njiva, sredinski pas, predvsem 

zelenih barvnih ploskvic. Sejalec stopa proti njej. Sledi tanjši pas rdečkastorjave njive z 

enojnim kozolcem. Iz slike ni povsem razberljivo ali je naslikan poln ali prazen. Za njim se od 

leve proti desni vzpenja in razprostira hribovje, rumenkastobela gmota skal, katero obarva 

sončna svetloba. Iz zemlje se dvigajo meglice. Nad horizontom, ki ga komaj zaznamo, je ozek 

pas neba v zelenomodrih tonih. Pokrajina deluje mirno in se prebuja z jutranjim soncem. 

Slikar je naslikal kompleks barvnih in svetlostnih ploskev, ki prehajajo druga v drugo. Tako 

ne moremo neposredno določiti, kakšne barve je kaj. Srajca kmeta je sicer bele barve, a 

sestavljena iz več manjših barvnih ploskvic – odtenkov rumene, zelene, modre. Klobuk in 

hlače so najverjetneje rjave barve, a sestavljene iz barvnih ploskev, odtenkov zelene, rumene, 
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oranžne, modre, bele barve. Čevljem in košari točne barve ne moremo določiti, saj nanju pada 

senca. 

Kozolec se staplja z ozadjem – hribovjem in pasom neba za njim, saj je naslikan v podobnih 

barvah – barvnih ploskvicah predvsem modre, pa zelene, vijolične, bele barve. Vrh kozolca je 

že skoraj popolnoma zabrisan in poenoten z barvami neba.  

Svetlo-temnega kontrasta na sliki ni, tudi sence so obarvane in se spremenijo v barvne lise. 

Senca, ki pada pred kmeta, je tako naslikana v modrih in zelenih tonih. Na sliki je prisoten 

toplo-hladni kontrast: tople barve (rumena, oranžna, rjava, odtenki rožnate) proti sosednjim, 

hladnim, barvnim lisam (odtenkom modre, zelene, vijolične, bele in sive). Prevladujejo bela, 

zelena, rumena in oranžna barva, v ozadju modra. Slikar je uporabil več odtenkov vsake 

barve. 

Svetloba prihaja iz desne strani, kar lahko brez težav določimo, saj nam jo jasno nakazuje 

senca, ki pada pred moškega. Je naravna, razpršena, sončna svetloba. S sončno svetlobo je 

najbolj obarvano hribovje, ki se razprostira v rumeno-belih barvnih ploskvicah. Najbolj svetlo 

polje pa je srajca, na katero pada svetloba s hrbtne strani. Kmetova oblačila so jasno razločna, 

vendar se postopoma stapljajo z ozadjem. Šele pri daljšem opazovanju stopijo obrisi jasneje 

nasproti, kar je posledica tehnike nanašanja barve. 

Barva je na sliki pomembno kompozicijsko sredstvo, saj so prisotni prostorski plani, barvni 

pasovi, ki z oddaljenostjo postajajo hladnejši – prisotna je barvna perspektiva. Bolj kot se 

ozadje oddaljuje, bolj hladne so barve. V ospredju, predvsem v prvem pasu njive, so prisotne 

tople barve (rumena, oranžna, rjava, odtenki rožnate in rdečkaste), ki prevladajo nad hladnima 

modro in zeleno. V osrednji tretjini je hladnejši pas predvsem zelenih odtenkov, v zgornji 

tretjini slike pa nadvladujeta še bolj hladni bela in modra. V sliki se izmenjujejo topli in 

hladni pasovi. Globina je nakazana tudi s sicer zabrisanimi a vseeno vidnimi prehodi med 

njivami oziroma barvno različnimi pasovi – uporabljeni so nekateri principi zračne 

perspektive: z oddaljenostjo se kontrasti zmanjšujejo, fokusiranje je oteženo, detajli (kolikor o 

njih lahko govorimo) postajajo manj izraziti. Kmet v ospredju prekriva kozolec, kozolec pa 

prekriva hribovje. Sejalec stopa v smeri diagonale. Korak kmeta in  pasovi, ki so v rahlem 

globinskem zamiku, nakazujejo, da se prizorišče dviguje. Naslikano prizorišče je brezmejno – 

nakazuje, da se desno in levo polja nadaljujejo. Linije polj in ozadja tečejo izven slike. 

Hribovje, ki se dviga iz leve proti desni nam da občutek nadaljevanja pokrajine, je kar nekako 

»odrezano« – značilno za slikoviti stil.  
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Kompozicija je atektonska oziroma svobodna. Sejalec je vertikalno postavljen v sredino 

formata, kar sliko uravnoteži. Ker je postavljen v čisto središče je kompozicija stabilna. 

Takojšno pozornost pritegne sejalčeva figura oziroma srajca, ki je najbolj svetlo polje slike. 

Pogled nam od te točke odpelje vertikalno navzdol k njegovemu koraku. Čevlji in senca so 

najtemnejši del slike in še poudari težo odločnega koraka. Ti dve kontrastni točki najhitreje 

pritegneta naš pogled. Masa je na spodnji tretjini, v sredini, kjer se stikata kmetova noga in 

senca pred in pod njim. Ta tudi poudari najbolj ključno smer – smer po kateri stopa moška 

figura. Druga ključna smer pa nakazujejo linije polj, ki se stikajo nekje levo zunaj formata. K 

stabilnosti pripomore tudi ležeča postavitev formata. 

Snov oziroma predmet slike je naturalizem (skrajna oblika realizma), saj je umetnik naslikal 

vtis, ki ga je prejel od narave.  Slika ima objektiven značaj – naslikano je to, kar slikar vidi, z 

ničemer ne dopolnjuje, ničesar ne odvzema. Narava in motiv sta naslikana takšna, kakršna sta 

in nič ne kaže na to, da bi ju slikar kakorkoli preurejal. Slog je slikovit – odmakne se od 

plastičnosti in vidnih kontur. Na sliki ni linije, ki bi jasno ločevala posamezne upodobitve 

med seboj. Te nejasne linije so zabrisane in migetajo. Bolj kot o liniji, lahko govorimo o 

nekem obrisu, ki ga z daljšim opazovanjem od daleč zaznavamo jasneje. (Cankar, 1995, str. 

49-111) Zaradi vsega naštetega ne moremo reči, da je telo moškega ločeno in tvori nekakšno 

samostojno maso, prav tako ne kozolec ali hribovje. Obrisi se prelivajo in osrednji motiv se 

zliva z ozadjem. Zabrisanost se nekoliko stopnjuje tudi z oddaljevanjem, saj je meja med 

zadnjo njivo, hribovjem in pasom neba še bolj zabrisana, kot moška figura na polju. 

 

IKONOGRAFSKA IN IKONOLOŠKA ANALIZA 

Pogled pritegne moška figura kmeta. Da gre za kmeta oziroma še natančneje sejalca, o njem 

razberemo iz atributov (košara, žito, klobuk, kmečka oblačila) in pa geste, zamaha desne roke, 

s katero seje. Da gre za upodobitev kmeta nam potrdi še pokrajina, v kateri je naslikan (polje 

po katerem stopa). Kmetova oblačila so preprosta in svetlih barv, bela srajca je ohlapna, na 

glavo pa ima poveznjen klobuk – taka oblačila (od klobuka navzdol) kmeta ščitijo pred 

soncem, ko je dolge dni na polju. Oblačila so morda že obrabljena, celo strgana, a tega iz 

naslikanega ne moremo razbrati. 

Sejalec je lik iz biblijske prilike, zato lahko v sliki prepoznamo tudi krščanski kontekst te 

podobe – božji pastir, sejalec božje besede. Beti Žerovc je zapisala, da je zaradi Groharjevega 

občutka za fizično delo z zemljo slika pridobila visoko simbolno vrednost ter nadaljevala s 
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tem, da »je vsaka Groharjeva figura kmeta svojemu opravilu tako dosledno in intenzivno 

posvečena, da je njen enostaven opravek enakovreden sakralnemu obredu«. (Žerovc, 1997, 

str. 129) Čeprav je sejalec lik iz biblijske prilike, pri Groharjevi sliki ne gre za sakralno, 

ampak posvetno ikonografijo. Slikar je v delu združil biblijsko snov z žanrsko upodobitvijo 

ter sejalca povzdignil na raven simbola in domovinske identifikacije. Prestopil je v slikarstvo 

simbolizma. »To dejanje dobi poseben socialni značaj. To ni več običajna, skoraj bežna 

gesta, temveč javno dejanje pomembnega opravila.« (Brejc, 2006, str. 184) Njegov Sejalec je 

torej alegorična figura, s katero je dala Groharjeva slika kmečkemu življenju nek višji pomen.  

Motivov sejalca je med slikarskimi upodobitvami veliko. Podoba kmeta, ki stopa po polju in 

seje žito, je oblikovno najpomembnejša skupna poteza teh upodobitev. V razumevanju motiva 

pa je več razlik. Motiv je precej menjal kontekste in sporočila: od družbenoekonomskega, 

gospodarskega do političnega. V evropsko slikarstvo ga je kot samostojen motiv vpeljal Jean-

François Millet (Sejalec, 1850) v obdobju realizma, prevzel pa Vincent van Gogh (Sejalec, 

1888) – glej sliki 2 in 3. Obe sliki, Milletovega in van Goghovega sejalca se od Groharjevega 

razlikujeta po postavitvi figure, saj njuna sejalca vidimo od spredaj, Groharjev pa je proti 

gledalcu obrnjen s hrbtom. 

 

 
Slika 2: Jean-François Millet, Sejalec, 1850 
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Milletov Sejalec se od Groharjevega razlikuje že po smeri gibanja. Hodi v nasprotno smer, 

desno navzdol po polju, proti gledalcu. Njegov korak je veliko bolj odločen, močan, izrazito 

bolj akcijski, hitrejši, daljši. V smislu zgodovinskega in socialnega konteksta lahko govorimo 

o socialni, gospodarski in tudi politični sliki. Milletov sejalec je upodobljen kot velik in 

močan kmet, ki ni tako povezan z naravo, kot deluje Groharjev (tako po postavitvi kmeta, kot 

tudi tehniki slikanja). Čez velik del platna dominira moška figura in krajina ni tako 

izpostavljena. Gre za realistično upodobitev. Sejalec nosi zdelan klobuk, rdečo bluzo in modre 

hlače. Seje s široko iztegnjeno roko. Njegov prijem je čvrst, izraz na obrazu pa nemiren. 

Sence niso obarvane kot pri van Goghu ali Groharju, pokrajina pa ni prav nič idilična. Po 

postavitvi kmeta v sliko je Groharjev Sejalec »bližji« van Goghovi interpretaciji, saj oba 

izpostavita samotno figuro na žarečem, toplem polju. Prav tako sta si veliko bliže po tehniki 

slikanja, ki jo prepoznamo po kratkih potezah čopiča. Njun kmet deluje mirneje in hodi z 

lažjim korakom kot Milletov.  

 

 

Slika je poenotena in sejalčeva oblačila se postopoma stapljajo z ozadjem. Senca je obarvana. 

Topli rumena in oranžna tvorita s hladnima modro in rjavo toplo-hladen kontrast – med 

zemljo in nebom je močen barvni kontrast. Sliki se razlikujeta v tem, da pri Groharju ni van 

Goghove biblične identifikacije sejalca, pač pa Groharjeva slika vzbuja vrsto nacionalnih in 

socialnih predstav. (Brejc, 2006, str. 184) Van Gogha je vodila misel, da je poljsko delo 

simbolično, saj je človek v vlogi, ki razkriva dobroto božje zemlje. (Anderson, 1998, str. 35) 

Slika 3: Vincent van Gogh, Sejalec, 1888 
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V 19. stoletju, ko se motiv sejalca pojavi v evropski umetnosti, so bile našim slikarjem ljubše 

pokrajine. V slovenski umetnosti 20. stoletja, pa je v skoraj vsakem desetletju nastala kakšna 

slika s tem motivom. Izmed vseh kmečkih motivov se je prav sejalec najbolj razširil in ostal 

aktualen. Pri Slovencih je bil priljubljen zaradi pretežno kmečkega življenja. 

Slika upodablja življenje kmeta pri njegovih poljskih opravilih. Gre za žanrski prizor. V 

ozadju je krajina (polje, del travnika, na njem kozolec, zadaj hribovje in pas neba), ki kot 

prizorišče dela zavzema velik del slike, zato govorimo o žanrskem prizoru v krajini. 

Groharjeva pokrajina vodi iz nature v kulturo, ki pomeni območje najbolj avtentične in 

usodne identifikacije slovenstva. To ne more biti neko odtujeno velemesto, saj ga nismo 

imeli, čeprav so ga umetniki lahko spoznali v tujini. (Brejc, 2006, str. 185) 

Na sliki je sicer upodobljena celopostavna figura moškega, vendar tu ne moremo govoriti o 

celopostavnem portretu ali portretu nasploh, saj upodobljenec brez vseh ostalih prej naštetih 

elementov ne bi deloval enako suvereno in bi slika dobila popolnoma drugačen pomen. Moški 

je obrnjen s hrbtom proti nam, obraza ne vidimo, zato tudi ne vemo, kdo je upodobljenec. 

Lahko bi predstavlja skoraj kogarkoli. Ni prepoznavna oseba, kar pa tudi ni namen slike.  

Sejalec, postavljen v naslikano pokrajino, deluje prepričljivo. Slikar je simbolno povezal 

kmeta z njegovim delom, oba pa vključil v pokrajino. Upodobitev poudarja kmetovo 

povezanost z naravo in njenim ciklom. Povezanost sejalec ustvarja z zamahom roke, ki gre iz 

košare v gesto sejanja. Roke simbolizirajo dejavnost in ustvarjalnost, veljajo za simbol moči. 

(Musek, 1990, str. 242; Chevalier in Gheerbrant, 2006, str. 515) Zemlja simbolizira zatočišče, 

varnost, zaščito. Je simbol rodnosti, plodovitosti, materinstva. Tudi pomemben simbol 

rojstnega kraja, doma in domovine. (Musek, 1990, str. 208) Iz nje bo pognalo žito kot 

prvobitna hrana, ki simbolizira življenje. (Chevalier in Gheerbrant, 2006, str. 720)  

Ker se gledalec po navadi poistoveti z levo stranjo slike, dobijo pojavi na tej strani večji 

pomen oziroma zavzemajo pomembnejši položaj. Običajna smer gledanja, branja, je od leve 

prosti desni, zato naš pogled potuje na desno stran. Ta smer deluje tekoče, naravno. (Butina, 

2000, str. 74) V Sejalčevem primeru to ne velja. Naš pogled, zaradi položaja kmeta, ki je 

obrnjen v levo in koraka po diagonali iz desne spodaj v levo zgoraj, poteka iz desne proti levi 

oziroma se začne v središču slike in nato spremlja korak sejalca v levo. 

Diagonala, ki jo potegnemo od leve zgoraj do desne spodaj je negativna diagonala. Velja za 

pasivno, nenapadalno, prijateljsko. To je smer, ki jo običajno dojemamo kot padanje. (Butina, 

2000, str. 78) Sejalec tej diagonali kljubuje. Tako kljubuje vsemu težkemu in z odločnim 
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korakom stopa naprej, se vzpenja. Ta smer, diagonala, se torej smiselno poveže z vsebino 

slike. Hoja je simbol učlovečenja, človekove pokončnosti in samostojnosti. (Musek, 1990, str. 

248) Diagonala, po kateri hodi, predstavlja zmagovito pot navzgor. Ker je s hrbtom obrnjen 

proti nam, bi lahko rekli, da nas, gledalce, spodbuja, naj hodimo za njim. S tem simbolizira 

upanje in prihodnost. Tudi vse ostale smeri (polja, travnika, kozolca, hribovja) nas počasi 

vodijo v levi zgornji kot slike oziroma nekam levo, v nadaljevanje, izven slike. Ta kmet ni 

revolucionarni kmet iz kmečkih uporov, ampak lik masarykovega tipa socializma, ki vztraja 

korak za korakom, z delom. (Zgonik, 2008, str. 107) Smrekar je zapisal, da » je v Groharjevih 

slikah zajeta identiteta človeka in prostora, ki je generacijam dajala energijo, voljo in moč, 

da smo ob koncu 20. stoletja ustvarili lastno državo«. (Smrekar, 2011, str. 14)  

Sejalec predse meče senco, ki je po eni strani tisto, kar nasprotuje svetlobi, po drugi pa 

podoba spreminjajočih se stvari. Z vzhoda se dviga jutranje sonce, ki naznanja prihodnost, 

nov dan, ki se začenja. Ko bo sonce dodobra vzšlo, senca ne bo več padala pred sejalca in ko 

ni več senc, pride trenutek notranjega miru. (Chevalier in Gheerbrant, 2006, str. 539) 

Kraja nastanka slike oziroma naslikane pokrajine ne bi mogli določiti brez poznavanja ozadja 

in zgodbe o nastanku. Dne 7. julija 1942 so se Matej Sternen, Ante Gaber in France Stele 

pogovarjali o nastanku Groharjevega Sejalca (1907). Stele je v monografiji povzel zgodbo 

takole: Gaber, njegova žena in Grohar so naredili izlet k Sv. Andreju. Pri Šinku Župcu so pili 

jagodovec. Župec je rekel, da mora sejati, oni so pa pri cerkvi počivali. Ko je Grohar 

zagledal sejalca proti nebu, je rekel: »Tega bom namalal«. Odločili so se, da bo za ozadje 

Kamnitnik. (Stele, 1960, str. 25) Na poti v Škofjo Loko se je druščina dogovorila, kako sliko 

sestaviti – da bosta v ozadju kozolec in Kamnitnik. (Smrekar, 1997, str. 115) Po pričanjih in 

zapisih Groharjevih znancev torej vemo, da je naslikano hribovje Kamnitnik, pokrajina del 

Škofje Loke. Točnega kraja ne bi mogli določiti, saj na sliki ni naselja ali izrazite 

prepoznavne zgradbe, po kateri bi lahko določili lokacijo prizora. Tudi Kamnitnik ni naslikan 

prepoznavno. Kot edini objekt v ozadju, v srednjem planu, stoji kozolec. Že na prelomu 

stoletja je bil prepoznan kot avtentična in izjemna slovenska arhitektura. Tako kozolec kot 

nacionalni atribut v sliki poudari, da gre za »slovenskega sejalca«. Kozolci se danes 

uporabljajo redkeje in jih dojemamo bolj kot ne kot kulturno dediščino. V Groharjevem času 

pa so bili resnična potreba. Na začetku so bili namenjeni predvsem sušenju žita in ne sena. 

Pred tem so žito sušili kar v snopih na njivah. (Demšar, 2011, str. 106) S kozolcem in 

hribovjem v ozadju, lahko govorimo o tipični, prepoznavni slovenski krajini. Sejalec je torej 
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realistična upodobitev, saj sta motiv in podoba izbrana iz vsakdanjega življenja, ki ga je slikar 

takrat živel in opazoval.  

 

KONTEKSTUALNA ANALIZA 

Impresionizem je umetniška smer, ki se je pojavila v evropski umetnosti v drugi polovici 19. 

stoletja. Nastala je predvsem kot posledica potrebe po pomirjenju strastnosti in pretiravanj 

romantike. Umetniki del niso več delali za individualne naročnike, ampak so svoja dela 

prodajali zainteresiranim kupcem. Impresionistični slikarji so kršili mnoga pravila, ki so jih 

postavile prejšnje generacije. »Termin impresija lahko pomeni fizični odtis na ploskvi, tisk, žig 

ali pa neposreden učinek konkretne izkušnje oziroma njenega dojemanja na dušo in razum.« 

(Mikuž, 2008, str. 48) Claude Monet je sliko Impresija – sončni vzhod, 1872, po kateri je ime 

dobijo celotno impresionistično gibanje, razstavil 15. aprila 1874 v Parizu. Ta pariška razstava 

je bila prva razstava Anonimnega društva umetnikov, na kateri je sodelovalo 30 slikarjev, 

med njimi tudi Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Edgar Degas, Camille Pissarro, Paul 

Cézanne. Njihova prva razstava je začetek novega umetniškega gibanja, impresionizma. 

Večina kritik prve razstave je bila odklonilnih, saj so impresionisti s svojim prihodom rušili 

tradicionalne vsebine – predstavljali so napredno in moderno slikarstvo, ki se je oddaljilo od 

tradicionalnega realizma. Kljub temu se je slog hitro uveljavil in leta 1877 je Društvo tretjo 

predstavitev naslovilo Razstava impresionistov. Njihova dela so razlagali kot spektakel 

narave, neba, zelenja, vode, luči in atmosfere. (Mikuž, 2008, str. 48) Vzbudili so se številni 

očitki, da impresionistične slike nastajajo brez napora in razmisleka, da se avtorji ne ozirajo 

na likovne zakone ter, da gre zgolj za beleženje čutnih dražljajev. Slikarji impresionizma pa 

so težili k temu, da se slika stvari takšne kakršne so v nekem trenutku, kakor jih sprejme oko. 

Na platnu so želeli ujeti vtise (impresije) iz narave. Skupina teh francoskih slikarjev, katere 

vodilna osebnost je bil C. Monet, je ob koncu 19. stoletja prekinila tradicionalno delo v 

ateljeju in začela s planerizmom – slikanjem na prostem – spontano, brez študijskih skic. 

Uporabljali so svetle, čiste barve, ki so jih neposredno nanašali na platno. Nov likovni prijem 

je zahteval tudi nove vsebine, novo motiviko. Do takrat je bila zgodovinska tematika v 

slikarstvu zelo razširjena, impresionisti pa so navdih črpali iz prizorov vsakdanjega življenja. 

Slikarji so začeli slikati predmestja, pristanišča, mestno življenje, parke, … Zanimal jih je 

motiv v različnih letnih časih in delih dneva, zato so se večkrat vrnili k slikanju istega prizora 

(npr. Monetove serije slik katedrale v Rouenu ali Jakopičeva serija Križank). Spremenila se je 
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tudi slikarska tehnika. Barvne ploskve so razdrobili v manjše barvne lise, ki se šele v primerni 

oddaljenosti združijo v očesu v zaželeno optično celoto. (Stele-Možina, 1962, str. 6) 

V začetku osemdesetih let 19. stoletja je bila v Franciji huda gospodarska kriza in umetniki si 

življenja v Parizu, središču impresionizma, niso mogli več privoščiti. Zadnja skupinska 

razstava je bila leta 1886. Večina takratnih impresionistov je svoje izraze spremenila v bolj 

individualne. Uveljavili so se novi slogi (pointilizem, simbolizem, neoimpresionizem, …). V 

obdobju med leti 1890 in 1904, ko se začne utrjevati slovenski impresionizem, francoski 

počasi izginja. (Mikuž, 2008, str. 49) 

Za rojstno leto slovenskega impresionizma šteje leto 1900, leto dni po ustanovitvi 

Slovenskega umetniškega društva. Takrat so se na I. slovenski umetniški razstavi v Ljubljani – 

kulturnemu središču slovenskega naroda – slovenski impresionisti predstavili prvič. Društvo 

je pritegnilo tudi umetnike, ki so živeli v tujini, med njimi najbolj uveljavljenega Antona 

Ažbeta, ki je imel v Münchnu svojo slikarsko šolo. S tem so pokazali na svetovljansko 

razsežnost slovenske umetnosti. (Zgonik, 2008, str. 104) Uspeh razstave je umetnike ohrabril. 

Družba in politika sta s svojimi željami in zahtevami močno vplivali na takratno likovno 

polje. V želji po nacionalnem priznanju in uveljavitvi je namreč slovensko meščanstvo 

naravnost hrepenelo po lastni in prepoznavni kulturi, ki bi dvignila slovensko meščansko 

samopodobo, krepila zavest in Slovence zastopala tudi pred drugimi narodi. Narodno zavest 

so na prelomu stoletij krepili tudi s postavljanjem javnih spomenikov možem, zaslužnim za 

slovensko preteklost.  

France Stele je zapisal, da po četverici baročnih slikarjev nismo imeli tako izrazite generacije, 

kot je bila moderna. Znotraj nje se je namreč ponovno pojavila četverica slikarjev, naših 

velikih impresionistov: Ivan Grohar (1867–1911), Rihard Jakopič (1869–1943), Matej 

Sternen (1870–1949) in Matija Jama (1872–1947). Vsi štirje so že v devetdesetih letih dosegli 

določeno raven slikarske kompetence, a so jo po prelomu stoletja zavrgli in nadomestili z 

novo. Oklenili so se impresionizma. Vzporedno s pisatelji in pesniki Moderne: Ivanom 

Cankarjem, Otonom Župančičem, Dragotinom Kettejem in Josipom Murnom so uveljavili 

slovensko kulturo v evropskem okviru. (Stele, 1980, str. 1-17) 

Na II. slovenski umetniški razstavi v Ljubljani, leta 1902, so umetniki dobili žaljive kritike. 

Zmerjali so jih celo s tujci, ki so se odtujili narodu. Slovenski impresionisti so se kot trdna 

umetniška skupina oblikovali v obdobju 1902-1906. Za dunajsko razstavo leta 1904 so si 

nadeli skupno ime – umetniška skupina Sava in kot pojasnilo v oklepaju Slovenski umetniki. 

(Zgonik, 2008, str. 103-104) Prva vrnitev savanov na domača tla je bila I. slovenska 
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umetniška razstava v Trstu, jeseni 1907. Tam je največ pozornosti dobila Groharjeva slika 

Sejalec. Šele s tem delom se je začela odpirati možnost sprejema nove, moderne umetnosti – 

slovenskega impresionizma pri širši javnosti. (Zgonik, Starc, Mastnak in Sotlar, 2012, str. 85) 

Zanimanje za sliko in ponudbe so bile, vendar Grohar ni želel popustiti pri ceni in se za 

prodajo ni odločil. Sejalec je ostal v umetnikovi lasti do njegove smrti, ko je bila sodno 

zasežena v Jakopičevem paviljonu, namenjena poravnavi slikarjevih dolgov. V javno last je 

prišla leta 1963. Razstavljena je bila v Moderni galeriji, danes pa jo lahko (posojilo Moderne 

Galerije, Ljubljana) vidimo v stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani. (Smrekar, 1997, str. 

115)  

Groharjev Sejalec je nastal v obdobju zahtev po ljubezni do domovine, svoje zemlje. V času, 

ko je bila poudarjena pomembnost narodnega zavedanja. Programska usmeritev naše velike 

četverice je bila jasna: ustvariti slovensko umetnost za slovenski narod. Kritiki so v Sejalcu 

takoj prepoznali mojstrsko delo in enega pomembnih dosežkov slovenske umetnosti. Eden od 

njih je v Slovencu zapisal: »V njej ne vidiš le kosa našega življenja, ampak se v njej zrcali tudi 

naša duša, naše bitje.« (Zgonik, 2008, str. 106) Slika je bila pomemben mejnik za 

uveljavljanje mlade slovenske umetnosti na domačih tleh. Prav tako je bila dobro sprejeta 

med gledalci. 

Na sliki sta upodobljeni značilna slovenska pokrajina in arhitektura, ki ju lahko najdemo v 

številnih Groharjevih delih, kot na primer na sliki Macesen, 1904 (glej sliko 4) – upodobitev 

drevesa, ki je značilno za slovensko sredogorje. Zaradi programske usmeritev so »slovensko« 

slikali tudi ostali trije impresionisti velike četverice. Tu bi omenila še sliko Matije Jame Kolo, 

1935 (glej sliko 5) – upodobitev značilnega belokranjskega plesa, slovenskega običaja.  

  Slika 4: Ivan Grohar, Macesen, 1904 

 

Slika 5: Matija Jama, Kolo, 1935 
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Zgodba impresionistov se je v Ljubljani, po sedemletni prekinitvi, nadaljevala s postavitvijo 

Jakopičevega paviljona. – Razstavni paviljon je financiral Rihard Jakopič, načrte zanj pa je 

naredil arhitekt Maks Fabiani. Parcelo je prispevalo mesto. Paviljon je leta 1909 odprla 

razstava Slovenski umetniki. (Zgonik, 2008, str. 108) 

Ivan Grohar se je rodil leta 1867 v Spodnji Sorici. Izhajal je iz neugodnih družbenih razmer za 

slikarski poklic, imel je šibko izobrazbo in moral delati že od zgodnjih let. Odraščal je kot 

kmečki delavec in hlapec. (Stele, 1980, str. 6) Njegovo nadarjenost in željo po slikanju je 

opazil soriški župnik Anton Jamnik in ga leta 1888 peljal na ogled razstave v Škofjo Loko, 

nato pa mu priskrbel vajeništvo pri cerkvenem slikarju Matiji Bradašku v Kranju. V 

naslednjih letih je kot vajenec delal tudi v ateljeju v Zagrebu, kjer je ostal vse do vpoklica v 

vojsko. Zaradi težke prilagoditve na vojaško življenje je dezertiral, bil je obsojen na 

petmesečno zaporno kazen in podaljšanje vojaškega roka za eno leto. Leta 1892 se je odpravil 

na študij v Deželno risarsko šolo v Gradcu in se kmalu po šolanju začel ukvarjati s slikanjem 

žanrskih in pobožnih prizorov. Leta 1897 je spoznal Riharda Jakopiča, ki je bil takrat že 

seznanjen z njegovim delom. Jakopič ga je v Münchnu dve leti pozneje seznanil z Antonom 

Ažbetom. Čeprav je najstarejši med četverico slovenskih impresionistov, je na Bavarsko 

prišel več let za Jakopičem. Tam se je spoznal tudi z Matijo Jamo in Matejem Sternenom. 

Študiral je dela drugih sodobnih slikarjev in razvil slikarsko tehniko (črtkasto in pozneje 

lopatično) ter ubral novo umetniško smer. (Brejc, 1982, str. 10) Njegova vez s cerkvenimi 

naročniki se je začela krhati. Ko je skupina slovenskih impresionistov, 1904, v Mietkejevi 

galeriji na Dunaju razstavljala pod skupnim imenom Sava, so doživeli lep uspeh. Na 

postavitvi naj bi največ priznanj poželo Groharjevo delo – Pomlad. Sam je Grohar kasneje 

razstavljal še v Beogradu, Londonu, Dunaju, Krakovu, Varšavi, Trstu, Berlinu, … Kljub 

likovnemu uspehu se je soočal z denarnimi težavami, poleg tega pa ga je zelo oslabila tudi 

bolezen, ki jo je vse do konca poskusil skriti. 19. aprila 1911 je v bolnišnici v Ljubljani umrl 

za jetiko. Po smrti mu je Rihard Jakopič posvetil razstavo v svojem paviljonu. Dela Ivana 

Groharja so za slovensko kulturno izročilo izrednega pomena. Je avtor ključnih del 

slovenskega impresionizma. Na njegovo slikanje so vplivale izkušnje in spomini na kmečko 

življenje, življenje v okolici Škofje Loke, ki jo je tako rad upodabljal. Da je slikal v okolici 

svojega doma, je razvidno že iz samega naslova nekaterih del (npr. Škofja Loka v snegu, 

Kamnitnik, Štemarski vrt, Pogled z mojega okna). Za sabo je pustili ogromno impresij 

slovenske pokrajine in utripa življenja na naših tleh.  
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Ivan Grohar ni sledil družbenim standardom, sledil je kanonu impresionizma – novi dobi, 

drugačnemu slikanju. V njegovih delih se izrazi slikarjev »rokopis«. Po tehniki slikanja in 

izboru barve lahko ugotovimo kdo je avtor del, saj je v njih pustil svoj močan pečat. Za 

Izidorja Cankarja je zadnja, monumentalna, faza predstavljala vrhunec Groharjevega 

ustvarjanja. (Smrekar, 1997, str. 11) Slikar je kljub skupnim ciljem z ostalimi slovenskimi 

impresionisti našel lasten izraz, lastno prepoznavno sled. 

Sejalec je upodobitev iz kmečkega življenja. Kot kmečkemu delavcu in hlapcu Groharju 

kmečka opravila niso bila tuja, zato bi bilo čudno, da motiva ne bi upodobil. Pridelovanje žita 

je bilo na naših tleh v tistem času velikega pomena. Kjer je bilo možno so izsekali ali požgali 

gozd, prekopali zemljo in sejali (ječmen, rž, ajdo, proso, …). (Demšar, 2011, str. 105)  

Prve upodobitve kmečkih del so se pojavile v realizmu, prve simbolistične slike pa so v naš 

prostor prišle z deli Jakopiča in Groharja. Jakopič je s svojimi študijami sejalcev okrog leta 

1905 močno vplival na Groharja. (Brejc, 2006, str. 183) Karl Strahl (po zapisu Smrekarja) 

poroča o nekem Groharjevem Sejalcu, 1905, vendar ta poskus očitno ni uspel, najverjetneje 

zaradi težav z vključevanjem figure v ozadje. (Smrekar, 2011, str. 23) 

Grohar naj bi imel probleme z izvedbo figure oziroma kompozicijo Sejalca vsaj dve leti. Za 

pomoč naj bi prosil prijatelja Avgusta Bertholda in Anteja Gabra, da mu napravita fotografije. 

Fotografija je bila novost 19. stoletja, ki je prinesla tudi nov način kadriranja in nove izreze. S 

pomočjo fotografije Bertholda – glej sliko 6 – je s slikanjem nadaljeval. Sejalec je najbolj 

poznana Bertholdova žanrska fotografija. Znana je njena očitna podobnost z Groharjevo sliko 

Sejalec, 1907. Nastanek fotografije je Mirko Kambič datiral v leto 1905, potem pa je datacijo 

popravil v čas pred letom 1911. Sarival Sosič je zapisal, da je bila fotografijo razstavljena 

poleti 1906, tako da je najverjetneje nastala spomladi tega leta. Danes lahko celo ugotovimo 

natančno mesto, kjer je fotografija nastala – posneta je bila na njivi na Suhi s pogledom proti 

strugi reke Sore. Kozolec viden na fotografiji in Groharjevi sliki stoji še danes. Hrib na 

fotografiji je Hom. (Sosič, 2008, str. 188) Figura, pozicija in gib kmeta so natančno 

premišljeni, tako da je celotna kompozicija uravnotežena. Vizualni učinek fotografije je blizu 

impresionističnemu hipnemu in čutnemu izkustvu. Slikanje po predlogi, fotografiji, je bilo v 

tistem času običajno pri nas in po svetu. Kot predloge in pripomočke za slikanje so fotografije 

uporabljali številni slovenski slikarji (Jurij Šubic, Ivana Kobilca, Matej Sternen, Anton Ažbe, 

Rihard Jakopič, Matija Jama). Podobnost med fotografijo in sliko dokazuje možnost povezav 

obeh medijev. Poleg ideje in motiva je pomembna sama izvedba, v čemer pa se deli 

razlikujeta. Po fotografiji je Grohar povzel bistvene figuralne prvine, držo sejalca, način 
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koraka, oblačila, košaro. V Bertholdovi podolgovati fotografiji ima bistveno večjo vlogo 

široko odprta pokrajina, ki se nadaljuje proti hribom v daljavi. Grohar je odstranil prostornost 

narave in se osredotočil na podobo moškega v jutranjem soncu. Ker so bila vsa njegova 

dotedanja uspešnejša dela krajine, je imel velike težave z vključevanjem figure v ozadje. 

Vstavljanje figure v krajino je v novem slikarskem načinu predstavljalo problem, s fotografijo 

pa se je lahko na ta problem temeljito pripravil. Pomembne diagonale, po kateri stopa sejalec 

na sliki, na fotografiji ni. Odobravanje in hvale slike so slikarja spodbudile k trdnejši odločitvi 

za figuraliko. (Žerovc, 2012, str. 150) 

 

 

Kdaj točno je bila slika naslikana je težko določiti. Tomaž Brejc zapiše, da je na njivi množica 

vijolično-rdečih potez, ki spominjajo na barvo cvetoče ajde. (Brejc, 2006, str. 176) Ajda cveti 

konec avgusta in septembra, kar se ne sklada s časom setve. Če je Brejčeva predpostavka 

prava, lahko predvidevamo, da je slika nastajala v zgodnji jeseni. Čas za setev je predviden 

spomladi, čas za pozno setev pa je oktobra. Veliko Groharjevih del  lahko umestimo v letni 

čas po izboru barv, ki jih je slikar uporabil, a se moramo zavedati, da so bile njegove barve 

slabše kvalitete in so v vseh teh letih lahko že zelo zbledele. Barve Sejalca ne delujejo najbolj 

Slika 6: Avgust Berthold, Sejalec, predvidoma 1906 
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spomladansko in so po barvni paleti bliže njegovim jesenskim slikam. Sama bi sliko glede na 

izbor barv in čas setve umestila v konec oktobra, a se ta ugotovitev ne sklada z datacijo slike, 

razen če dopustimo možnost, da je bila slika naslikana že leto prej ali pa slikar ni slikal 

trenutnega letnega časa. Sejalec je bil jeseni 1907 razstavljen na I. slovenski umetniški 

razstavi v Trstu, istega leta tudi datiran, zato najverjetneje ni bil naslikan jeseni 1907. Glede 

na to, da je Bertholdova fotografija nastala spomladi 1906, bi bilo možno, da je Grohar 

Sejalca začel slikati že tistega leta in sliko zaključil 1907 ali pa je preprosto slikal drug letni 

čas kot je bil, ko je slikal. Slika ima torej širok razpon, kdaj je bila lahko slikana in naslikana, 

vse od spomladi 1906 pa do jesenske tržaške razstave 1907. 

Delo ni upodobitev »realne situacija« slovenskega kmeta v tistem času. Slika ni prikazovala 

revščine, bede razmer, ki so tedaj pestile kmeta, saj so umetniki svoja dela morali prodati. 

Želeli so pritegniti in zadovoljiti kupce, zato upodobljeno kmečko delo seveda ni smelo 

odslikavati resnične težavnosti kmečkega dela. Pozornost in naklonjenost kranjskega 

občinstva je bila za Groharja pomembna, saj ga je revščina spremljala vse življenje, na ta 

način pa je lahko pritegnil kupce. Kljub velikemu uspehu Sejalca v slikarjevem življenju na 

tem področju ni prišlo do velike spremembe. Predvsem v zadnjih letih je živel osamljen, 

bolan in skrajno zadolžen. (Žerovc, 2012, str. 150) Grohar je leto dni za prvim naslikal še 

drugega Sejalca, na platnu pokončne oblike. Z njim ni ponovil velikega uspeha – glej sliko 7. 

Ozek, pokončen format je pomenil tudi, da na sliki ni več toliko prostora za krajino. Sliko je 

dopolnil z masivnim okvirjem. 

 

Slika 7: Ivan Grohar, Sejalec, 1908 
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V Groharjevih slikah je po letu 1907 opaziti močan vpliv Milleta, zlasti preprostost s katero je 

slikal prizore iz kmečkega življenja. (Žerovc, 1997, str. 128) Millet je bil aktiven kar pol 

stoletja prej in nanj se je naš slikar vezal le vsebinsko, medtem ko ga je njegov veliki 

mladostni vzornik, severnoitalijanski slikar, Giovanni Segantini (1858-1899) pritegnil z 

identifikacijo krajine in njenih prebivalcev – glej sliko 8 in 9.  

 

 

 

 

Grohar je Segantinijeve podobe lahko pogosto videl, saj je bil Italijan ljubljenec Münchenske 

in Dunajske secesije s številnimi slikami na rednih razstavah. Njegova motivika kmečkih del 

je bila slabo izobraženemu fantu s kmetov izredno domača. Segantini je razvil svoj značilen 

način nanašanja barve v barvnih črticah, ki dajejo vtis prelivanja in žarenja barv. (Žerovc, 

Slika 8: Giovanni Segantini, Žetev sena, 1888-1898 

 

Slika 9: Giovanni Segantini, Oranje, 1890 
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2012, str. 30-31) Po njem je Grohar spremenil funkcijo krajine, ki jo je dvignil na raven 

simbola. (Smrekar, 2011, str. 23) France Stele Groharja označi za »poeta slovenske krajine in 

kmečkega življenja v mistični svetlobi vizionarnega doživetja.« (Stele, 1980, str. 17) Najbrž je 

Grohar tudi van Goghove slike videl v originalu. Opazimo lahko mnoge podobnosti s tem 

nizozemskim slikarjem, a v Groharjevih slikah ni van Goghovega zares ekspresivnega 

nerealnega stopnjevanja barv ali izkrivljanja perspektive. V Groharjevih slikah je razviden 

realizem. (Žerovc, 2012, str. 135) Grohar se je v izvedbi motiva, sejalca, sicer oprl na 

tradicijo, predhodne upodobitve sejalcev,  uspel pa mu je dati povsem samostojen značaj. 

Takega odnosa do barve in nove tehnike slikanja ni mogel videti ne pri Milletu ne pri 

Segantiniju. 

Kot navaja Andrej Smrekar, se je eden od dunajskih kritikov izrazil, da »Groharjeve slike 

niso naslikane, temveč z zidarsko lopatico nametane na platno.« (Smrekar, 2011, str. 21). 

Grohar je barve nanašal v lopatični tehniki, ki je precej pastozna. Na platnu je zaznati kose 

barve, grudice. Površina platna je prekrita z enakomernimi kratkimi nanosi barve. Motiv je 

lažje zaznan, če ga gledamo od daleč, saj se vsi deli oziroma kratke sledi čopiča (barve) 

zlijejo skupaj v gledalčevem očesu.  Slika zaradi teh kratkih nanosov »migota« in skorajda 

prikliče zraven še zvočno kuliso. Slikarska faktura se poistoveti z motivom – lopatična 

tehnika nekako poistoveti ritmično nanašanje barve s sejalčevo kretnjo, hkrati pa poenoti 

sejalca in zemljo v ozadju. Z izborom barv slika deluje prijazno, umirjeno. Slikar slika v 

govorici impresije, barve niso izbrane preveč natančno, saj barve meša na platnu in ne paleti. 

Pomemben je slikarjev občutek za izbiro in nanos barv, pa tudi zamah čopiča oziroma 

lopatke. To impresionistično delo je naslikano hitro, impulzivno, s kratkimi potezami čopiča 

(lopatke), točkastimi barvnimi lisami. Upodobljen je trenutek. Zaradi takega načina slikanja 

se podrobnosti na sliki izgubijo v celoti.  

Slovenska politika tistega časa je želela, da se bi sliko nekaj vidno slovenskega in slika 

Sejalec to prav gotovo je že ob prvem pogledu. »Groharjev Sejalec je vizualiziral slovenski 

mit: razumevanje našega izvora, značaja, smisla, skratka našo zavest. Povezal je občutje 

preteklosti in vizijo prihodnosti.« (Smrekar, 2011, str. 25) V stoletju od nastanka je postal 

ikona slovenskega modernizma, saj predstavno in idejno uresničuje vrsto idealov zgodnjega 

20. stoletja, omogoča večplastno identifikacijo. Postal je vsestransko prepričljiva upodobitev 

slovenskega ljudstva, »podoba slovenskega mita« (Smrekar, 1997, str. 115). Je moderno, a 

hkrati tudi zgodovinsko delo. Vrača nas v čas naših prednikov, pradedkov, prababic, ko je bila 

pot do kruha veliko daljša kot je danes. Med slovenskimi slikarji in kiparji so se s tem 
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motivom srečevali tudi brata Tone in France Kralj, Fran Tratnik, Ljubo Ravnikar, Maksim 

Gaspari, Josip Urbanija, Rihard Jakopič in drugi. Umetniki postmodernistične avangarde, 

skupina Irwin, so leta 1991 organizirali projekt »Slovenske Atene«. K sodelovanju so povabili 

avtorje različnih generacij in usmeritev iz vse Slovenije, ki so slikali en sam motiv: Sejalca, ki 

je predvsem na začetku stoletja inspiriral slovenske slikarje. Projekt je, po njihovih besedah, 

»ploskovna in plastična rekonstrukcija slovenskega modernizma. Gre za korak naprej v 

odnosu do stilov, za možnost refleksije lastne vključenosti v umetnostne in nacionalne 

mitologije.« Sejalec pa upodablja prizor, ki »po pripovedni in izrazni sugestivnosti presega 

vse vsiljene estetske in ideološke vzorce«. (Irwin, 2006, str. 149) 

Kot zapiše B. Žerovc, lahko Sejalca razumemo kot realistično, politično ali programsko sliko. 

(Žerovc, 1997, str. 129) Delo vse od naštetega sigurno je, a je v prvem planu programska 

slika. Slovenski impresionisti so imeli jasno programsko usmeritev, v kateri so bili združeni 

in se ujemali, ustvariti slovensko umetnost za slovenski narod. S tem so promovirali narodno 

zavest, s čimer so dela postala tudi politična. V želji po nacionalnem priznanju, po lastni, 

prepoznavni kulturi se je krepilo zavedanje in prebujanje Slovencev. S svojim programom so 

imeli namen uveljaviti slovensko umetnost v mednarodnem prostoru, kar je tudi velik 

poudarek in velika vrednost obdobja slovenskih impresionistov. Groharjev Sejalec je izrazit 

primer izbora motiva, podobe, s katerim je bilo moč to doseči in ogromen prispevek k tej 

programski usmeritvi. Pomen slike je v sporočilnosti. Številne nadaljnje upodobitve pričajo o 

pomenu sejalcev in Sejalca, 1907, za Slovence, slovensko umetnost, slovensko zgodovino, 

zgodovino »kmečkega naroda«.  
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GALERIJSKI KONTEKST 

 

POSTAVITEV 

Groharjev Sejalec je razstavljen v stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani. Slika visi v 

prvem nadstropju, med deli narejenimi med letoma 1900 in 1918. 

Slike slovenskih impresionistov so razstavljene v treh prostorih galerije. V prvem prostoru so, 

poleg nekaj slik impresionističnih, dela realističnih umetnikov – ustvarjena med letoma 1870 

in 1900, kjer po številu prevladujejo slike Ivane Kobilce. V prostoru je najbolj izpostavljena 

Kobilčina slika Poletje, 1889-1890. Če smo proti sliki obrnjeni s hrbtom, pred sabo, dva 

razstavna prostora naprej, zagledamo Groharjevo Pomlad, 1903. Dve veliki, pomembni in 

znani deli, Poletje in Pomlad, si v galeriji stojita nasproti. Ta prvi prostor napoveduje 

impresionizem. V naslednjega nas z desne strani pospremijo Groharjeve Grabljice, 1902. 

Skozi naslednjo, manjšo, sobo slik slovenskih impresionističnih pokrajin in običajev vstopimo 

v velik, svetel in pregleden prostor. Ob vstopu naš pogled najprej pritegnejo krajine, ki so 

razstavljene na steni pred nami. Med temi osmimi slikami, je najbolj postavitveno 

izpostavljena (visi na sredini stene) Groharjeva Pomlad, ki smo jo s pogledom lahko ozrli že v 

prejšnjih sobah. Po formatu je to največja slika na steni. Na njeno levo in desno stran se 

velikost slik manjša. Le ena, prva, izmed slik je Jakopičeva, ostale so Groharjeve. Med temi 

sedmimi krajinami pogled hitro pritegne edina figura – Sejalec, ki je razstavljen ob boku 

Pomladi, na desni strani, in je po merah le nekaj centimetrov manjši. Kljub manjšemu 

formatu, manj bogatemu okvirju in ne centralni postavitvi nas pritegne zaradi drugega 

neposredno spoznavnega motiva in vsebine. Sejalec, Pomlad in Macesen (iz desno proti levi) 

so Groharjeva najboljša dela, razstavljena v sredini, ena ob drugi, naš pogled nanje pa je po 

celem prostoru odprt. Te sredinske tri slike so naslikane z živimi barvami, v veliko odtenkih 

zelene in predstavljajo tri letne čase: jesen (Sejalec), pomlad (Pomlad) in poletje (Macesen). 

Sliki na njihovi levi in tri slike na desni strani so zimske in imajo manjši barvni spekter. Slike 

niso razstavljene po letnih časih, ki bi si sledili ali kronološko. Razstavljene so po velikosti 

formatov, ki še bolj izpostavljajo Groharjeva tri pomembna, velika dela, postavljena nasproti 

vhoda in izpostavljena našemu takojšnjemu pogledu. Sejalec je del te postavitve in se 

povezuje z ostalimi sedmimi slikami. Iz postavitve osmih slik lahko izvzamemo osrednje tri, 

ki v takšni postavitvi preprosto ne morejo biti gledane in razlagane ena brez druge. Delo s tem 

izgubi na enem delu moči in pripovednosti, a ogromno pridobi na drugem. Povsem drugače bi 
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ga gledali, če bi bil v galerijskem prostoru razstavljen sam oziroma v postavitvi z drugimi 

deli. 

 

Shema 1: Postavitev v Narodni galeriji, v kateri je Groharjeva slika Sejalca. 

 

Shema 2: Postavitev v Narodni galeriji, v kateri je Groharjeva slika Sejalca. Slike od leve proti desni: 

Rihard Jakopič, Zimska krajina, 1905; Ivan Grohar (prav tako vse nadaljnje), Kamnitnik, 1905; 

Macesen, 1904; Pomlad, 1903; Sejalec, 1907; Škofja Loka v snegu 1905; (zgoraj) Vrbe ob vodi, c. 

1905; (spodaj) Zimsko jutro 1905. 

 

Na levi steni sta do prehoda v naslednji prostor na ogled postavljeni še edini dve Groharjevi 

žanrski deli tega prostora: Snopi in Krompir (Jesen), naslikani 1909. 

Pred »Groharjevo steno« stojita kipa njegovih sodobnikov, Repičev Ivan Cankar, 1920 in 

Bernekerjev Oton Župančič, 1905. Slednji stoji pred Sejalcem. 

V tem razstavnem prostoru so, poleg slik Ivana Groharja in Riharda Jakopiča, slike še dveh 

slovenskih impresionistov Matije Jame in Mateja Sternena. 
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INTERPRETACIJA 

Besedilo v nadaljevanju podpoglavja je interpretacija Groharjevega Sejalca Narodne galerije, 

ki je dostopna ob razstavljeni sliki in na spletni povezavi: http://www.ng-

slo.si/si/qr/ZDS1977002. Ob njej je tudi zvočni posnetek besedila. 

 

Ivan Grohar (Sorica, 1867 − Ljubljana, 1911) 

Sejalec 

olje, platno, 108 x 120 cm 

desno spodaj: Iv. Grohar 907 

Moderna galerija, Ljubljana 

 

V zadnjem ustvarjalnem obdobju (1907–1910) je Grohar slikal bolj monumentalne in 

simbolistične prizore krajine, v katere je spet vključeval figuro. Najbolj slavna in že ob 

samem začetku prepoznana kot najpopularnejša slovenska slika je bil Sejalec. Tako so delo 

označili kritiki, ko je bilo oktobra 1907 prvič razstavljeno v Narodnem domu v Trstu. 

Po pričevanju sodobnikov naj bi Grohar dobil navdih za sliko na enem od potepanj v 

škofjeloški okolici, ko je na gosteških poljih videl kmeta pri delu. Skupaj s prijatelji je 

razpredal načrt, da bi bila za sejalcem upodobljena kozolec in Kamnitnik. Podoba torej ni 

nastala hipoma, ampak si jo je Grohar programsko zamislil. Poznamo njegov ustvarjalni 

postopek, ki se je navadno začel s par skicami ob neki določeni »štimungi« v pokrajini, 

nadaljeval z zasnovo slike v ateljeju in končal s preverjanjem v naravi ali s fantazijskimi 

dopolnitvami. Da je za Sejalca dolgo časa iskal najustreznejšo kompozicijo, nam pove 

dejstvo, da je ustvaril dve, po formatu precej različni sliki z enakim motivom. V pomoč mu je 

bila tudi fotografija Sejalca Avgusta Bertholda. 

Poleg osrednje sejalčeve postave je Grohar skrbno pretehtal oblikovno in vsebinsko vlogo 

svetlobe in barve. Sugestivne materialne in optične učinke je dosegel s samosvojo lopatično 

tehniko pastoznih barvnih nanosov. Reliefne grudice barve spominjajo na sveže preorane 

brazde, enakomerni nanosi slikarjeve lopatice pa aludirajo na ponavljajoče se nihanje 

sejalčeve roke. Prevladuje svetla paleta in tudi sence imajo barvne odtenke. 

http://www.ng-slo.si/si/qr/ZDS1977002
http://www.ng-slo.si/si/qr/ZDS1977002
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Sejalec od nastanka dalje ni bil razumljen kot konkretna postava, ampak predvsem kot simbol 

v soncu korakajočega kmeta, ki metaforično seje upanje na lepšo prihodnost. Tako so bile v 

Groharjevih zadnjih žanrsko-figuralnih slikah realistične zgodbe povzdignjene do 

simbolističnih alegorij dela, Sejalec pa je postal tudi podoba slovenskega nacionalnega mita. 
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GRADIVO ZA UČITELJE IN MENTORJE 

 

Ivan Grohar: SEJALEC, 1907 

Ivan Grohar (1867-1911) je slikar slovenskega impresionizma. Sliko Sejalec je končal leta 

1907. Slika v višino slika meri 108 cm, v širino pa 120 cm. Grohar je bil znan po svojih 

krajinah, ki so bile njegova najboljša dela, zato je imel z umeščanjem figure v pokrajino kar 

nekaj težav, zato se je poslužil fotografije Avgusta Bertholda. Motiv je bil v zgodovini 

upodobljen že večkrat, sam se ga je lotil najmanj dvakrat (drugega leta 1908). Slikal je z 

oljem na platno. Barve je nanašal s svojo lopatičasto tehniko, brez uporabe čopiča. Delo je 

bilo prvič razstavljeno na I. slovenski umetniški razstavi v Trstu, jeseni 1907. Zanimanje za 

sliko in ponudbe so bile, vendar Grohar ni želel popustiti pri ceni in se za prodajo ni odločil. 

Sejalec je ostal v umetnikovi lasti do njegove smrti, ko je bila sodno zasežena v Jakopičevem 

paviljonu, namenjena poravnavi slikarjevih dolgov. V javno last je prišla leta 1963. 

Razstavljena je bila v Moderni galeriji, danes pa jo lahko (posojilo Moderne Galerije, 

Ljubljana) vidimo v stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani. Sejalec je postal ena 

najpomembnejših slik za slovenski narod. 
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O SLIKARJU 

Ivan Grohar se je rodil leta 1867 v Spodnji Sorici. Izhajal je iz neugodnih družbenih razmer za 

slikarski poklic, imel je slabo izobrazbo in moral delati že od zgodnjih let. Odraščal je kot 

kmečki delavec in hlapec. Njegovo nadarjenost in željo po slikanju je opazil soriški župnik 

Anton Jamnik in ga leta 1888 peljal na ogled razstave v Škofjo Loko, nato pa mu priskrbel 

vajeništvo pri cerkvenem slikarju Matiji Bradašku v Kranju. V naslednjih letih je kot vajenec 

delal tudi v ateljeju v Zagrebu, kjer je ostal vse do vpoklica v vojsko. Zaradi težke 

prilagoditve na vojaško življenje je dezertiral, bil je obsojen na petmesečno zaporno kazen in 

podaljšanje vojaškega roka za eno leto. 1892 se je odpravil na študij v Deželno risarsko šolo v 

Gradcu.  

Leta 1897 je spoznal Riharda Jakopiča (osrednja osebnost slovenskega slikarstva prve 

polovice 20. stoletja in eden izmed naših štirih velikih impresionistov), ki je bil takrat že 

seznanjen z njegovim delom. Jakopič ga je v Münchnu dve leti pozneje seznanil z Antonom 

Ažbetom (osrednja osebnost slovenskega slikarstva konec 19. stoletja), ki je imel med leti 

1891 in 1901 v Münchnu priznano zasebno slikarsko šolo. Grohar je študiral dela drugih 

sodobnih slikarjev in razvil svojo slikarsko tehniko (črtkasto in pozneje lopatično) ter ubral 

novo umetniško smer. Jeseni 1900 je sodeloval na Prvi slovenski umetniški razstavi, ki jo je 

pripravilo Slovensko umetniško društvo. 1904 so slovenski  impresionisti razstavljali v 

Mietkejevi galeriji na Dunaju pod skupnim imenom Sava. Tu so doživeli velik uspeh. Na 

postavitvi naj bi največ priznanj poželo prav Groharjevo delo – Pomlad.  

Sam je Grohar kasneje razstavljal še v Beogradu, Londonu, Dunaju, Krakovu, Varšavi, Trstu, 

Berlinu, … Kljub likovnemu uspehu se je soočal z denarnimi težavami, poleg tega pa ga je 

zelo oslabila tudi bolezen, ki jo je vse do konca poskusil skriti. 19. aprila 1911 je v bolnišnici 

v Ljubljani umrl za jetiko. Po smrti mu je Rihard Jakopič posvetil razstavo v svojem 

paviljonu. Dela Ivana Groharja so za slovensko kulturno izročilo izrednega pomena. Je avtor 

ključnih del slovenskega impresionizma. 

SLOVENSKI IMPRESIONIZEM 

France Stele je zapisal, da po četverici baročnih slikarjev nismo imeli tako izrazite generacije, 

kot je bila moderna. Slovenska moderna je bilo obdobje na prelomu 19. in 20. stoletja, ko so 

se pojavile nove teme, novi motivi, nova mišljenja. Znotraj nje se je pojavila četverica 

slikarjev: Ivan Grohar (1867–1911), Rihard Jakopič (1869–1943), Matija Jama (1872–1947) 

in Matej Sternen (1870–1949), zadnja dva je prav tako spoznal v Münchnu. Vsi štirje so se 
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oklenili impresionizma. Vzporedno s pisatelji in pesniki moderne: Ivanom Cankarjem, 

Otonom Župančičem, Dragotinom Kettejem in Josipom Murnom so uveljavili slovensko 

kulturo v evropskem okviru.  

Impresionizem je umetniška smer, ki se je pojavila v evropski umetnosti v drugi polovici 19. 

stoletja. Nastala je predvsem kot posledica potrebe po pomirjenju strastnosti in pretiravanj 

romantike. Impresionistični slikarji so kršili mnoga pravila, ki so jih postavile prejšnje 

generacije. Do takrat je bila zgodovinska tematika v slikarstvu zelo razširjena, impresionisti 

pa so navdih črpali iz prizorov vsakdanjega življenja. Vzbudili so se številni očitki, da 

impresionistične slike nastajajo brez napora in razmisleka, da se avtorji ne ozirajo na likovne 

zakone ter, da gre zgolj za beleženje čutnih dražljajev. Slikarji impresionizma pa so težili k 

temu, da se slika stvari takšne kakršne so v nekem trenutku, kakor jih sprejme oko. 

Za rojstno leto slovenskega impresionizma šteje leto 1900, leto dni po ustanovitvi 

Slovenskega umetniškega društva. Takrat so se na I. slovenski umetniški razstavi v Ljubljani – 

kulturnemu središču slovenskega naroda – slovenski impresionisti predstavili prvič. Uspeh 

razstave je umetnike ohrabril. Družba in politika sta s svojimi željami in zahtevami močno 

vplivali na takratno likovno polje. V želji po nacionalnem priznanju in uveljavitvi je namreč 

slovensko meščanstvo naravnost hrepenelo po lastni in prepoznavni kulturi, ki bi zaljšala 

slovensko meščansko samopodobo, krepila zavest in Slovence zastopala tudi pred drugimi 

narodi.  

GROHARJEV SEJALEC 

Dne 7. julija 1942 so se Matej Sternen, Ante Gaber in France Stele pogovarjali o nastanku 

Groharjevega Sejalca (1907). Stele je v monografiji povzel zgodbo takole: Gaber, njegova 

žena in Grohar so naredili izlet k Sv. Andreju. Pri Šinku Župcu so pili jagodovec. Župec je 

rekel, da mora sejati, oni so pa pri cerkvi počivali. Ko je Grohar zagledal sejalca proti nebu, 

je rekel: »Tega bom namalal«. Odločili so se, da bo za ozadje Kamnitnik. Sejalec je tako na 

platnu ujet vtis (impresija) iz narave. 

Osrednji motiv slike je kmet, ki hodi čez polje z odločnim korakom, z desno nogo naprej. V 

levi roki drži košaro z zrnjem. Desna roka zgleda kot, da z njo izmenično sega v košaro in 

trosi žito. Ta gesta nakazuje, kar nam tudi naslov potrdi, da gre za sejalca. Na glavo ima 

poveznjen klobuk, oblečen je v belo ohlapno srajco. Gledamo ga v hrbet. Sejalec se nekoliko 

vzpenja po rahlem hribčku stran od gledalca. Stopa po navidezni diagonali levo navzgor, stran 

od gledalca. Nanj sije sonce, ki predenj meče senco. Kompozicija je sestavljena iz več barvnih 
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pasov. V ospredju je rjava površina sveže zorane njive, po kateri stopa sejalec. Za njo je 

ozelenela njiva, sredinski pas, predvsem zelenih barvnih ploskvic. Sejalec stopa proti njej. 

Sledi tanjši pas rdečkastorjave njive s kozolcem, za njim pa se od leve proti desni vzpenja in 

razprostira hribovje, rumenkastobela gmota skal, katero obarva sončna svetloba. Iz zemlje se 

dvigajo meglice. Nad horizontom, ki ga komaj zaznamo je ozek pas neba v zelenomodrih 

tonih. 

Sejalec je nastal v obdobju slovenske moderne. Snov oziroma predmet slike je naturalizem 

(skrajna oblika realizma), saj je umetnik naslikal vtis, ki ga je prejel od narave.  Slika ima 

objektiven značaj – naslikano je to, kar slikar vidi, z ničemer ne dopolnjuje, ničesar ne 

odvzema. Narava in motiv sta naslikana takšna, kakršna sta in nič ne kaže na to, da bi ju slikar 

kakorkoli preurejal. Slog je slikovit – odmakne se od plastičnosti in jasnih obrisov. Na sliki ni 

linije, ki bi jasno ločevala posamezne upodobitve med seboj. Te nejasne linije so zabrisane in 

migetajo. Obrisi se prelivajo in osrednji motiv se zliva z ozadjem. Slikar je naslikal kompleks 

barvnih in svetlostnih ploskev, ki prehajajo druga v drugo. Svetlo-temnega kontrasta na sliki 

ni, tudi sence so obarvane in se spremenijo v barvne lise. Barve na sliki so žive, žareče, 

prisoten je toplo-hladen kontrast. Prevladujejo bela, zelena, rumena in oranžna barva, v 

ozadju modra. Slikar je uporabil več odtenkov vsake barve. Barva je na sliki tudi pomembno 

kompozicijsko sredstvo, saj so prisotni prostorski plani, barvni pasovi: na sliki se izmenjujejo 

topli in hladni pasovi barve, hkrati pa z oddaljenostjo pasovi postajajo vse bolj hladni. 

Obrisi na sliki jasneje stopijo nasproti šele po daljšem opazovanju, kar je posledica tehnike 

nanašanja barve. Grohar je barve nanašal v lopatični tehniki (ne s čopičem), ki je precej 

pastozna – barva je na površino nanesena v debelih plasteh. Na platnu je zaznati kose barve, 

grudice. Površina platna je prekrita z enakomernimi kratkimi nanosi barve. Motiv je lažje 

zaznan, če ga gledamo od daleč, saj se vsi deli oziroma kratke sledi čopiča zlijejo skupaj v 

gledalčevem očesu. Slika zaradi teh kratkih nanosov »migota«. Slikar slika v govorici 

impresije, barve niso izbrane preveč natančno, saj barve meša na platnu in ne paleti. 

Pomemben je slikarjev občutek za izbiro in nanos barv, pa tudi zamah čopiča oziroma 

lopatke. 

Grohar je v delu Sejalec povezal upodobitev človeka pri delu in upodobitev pokrajine. 

Upodobitve prizorov iz vsakdanjega življenja ljudi imenujemo žanr. Žanr je lahko portretni ali 

pa so upodobljenci anonimni, jih ne poznamo, lahko so meščanski, kmečki, aristokratski, 

lovski, vojaški, … Kadar so žanrski prizori postavljeni v krajino, govorimo o žanrskem 

prizoru v krajini. Krajina je upodobitev, na kateri je najpomembnejša pokrajina.  
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Z identifikacijo krajine in njenih prebivalcev je Groharja pritegnil njegov veliki mladostni 

vzornik, severnoitalijanski slikar Giovanni Segantini (1858-1899). Njegova motivika kmečkih 

del je bila slabo izobraženemu fantu s kmetov izredno domača. Po njem je Grohar spremenil 

funkcijo krajine, ki jo je dvignil na raven simbola. Krajina ni več le prizorišče dela, ampak 

pomemben del vsebine. Slikar je povezal kmeta z njegovim delom na polju, v naravi.  

Motiv sejalca je med slikarji priljubljen. Podoba kmeta, ki stopa po polju in seje žito je 

oblikovno najpomembnejša skupna poteza teh upodobitev. V razumevanju motiva pa je več 

razlik. V evropsko slikarstvo ga je kot samostojen motiv vpeljal Jean-François Millet (1814-

1875), pomemben francoski slikar, predstavnik realizma. Znan je bil po upodobitvah 

kmetovalcev na polju, ena njegovih prvih pomembnejših slika pa je Sejalec iz leta 1850. 

Milletov Sejalec hodi v nasprotno smer, desno navzdol po polju, proti gledalcu. Njegov korak 

je veliko bolj odločen, močan, izrazito bolj akcijski, hitrejši, daljši. V smislu zgodovinskega 

in socialnega konteksta lahko govorimo o socialni, gospodarski in tudi politični sliki. Sejalec 

je upodobljen kot velik in močan kmet, ki ni tako povezan z naravo, kot deluje Groharjev 

(tako po postavitvi kmeta, kot tudi tehniki slikanja). Čez velik del platna dominira moška 

figura in krajina ni tako izpostavljena. Gre za realistično upodobitev. Po Milletu je motiv 

prevzel Vincent van Gogh (1853-1890), nizozemski slikar postimpresionizma.  

      

 

Po postavitvi kmeta v sliko je Groharjev Sejalec »bližji« van Goghovi interpretaciji, saj oba 

izpostavita samotno figuro na žarečem, toplem polju. Prav tako sta si veliko bliže po tehniki 

slikanja, ki jo prepoznamo po kratkih potezah čopiča. Njun kmet deluje mirneje in hodi z 

lažjim korakom kot Milletov. Sliki se razlikujeta v tem, da pri Groharju ni van Goghove 

Jean-François Millet, Sejalec, 1850 Vincent van Gogh, Sejalec, 1888 
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biblične identifikacije sejalca, pač pa Groharjeva slika vzbuja vrsto nacionalnih in socialnih 

predstav. 

V 19. stoletju, ko se ta motiv pojavi v evropski umetnosti, so bile našim slikarjem ljubše 

pokrajine. V slovenski umetnosti 20. stoletja, pa je v skoraj vsakem desetletju nastala kakšna 

slika s tem motivom. Izmed vseh kmečkih motivov se je prav sejalec najbolj razširil in ostal 

aktualen. Pri Slovencih je bil priljubljen zaradi pretežno kmečkega življenja. 

Sejalec je upodobitev iz kmečkega življenja. Kot kmečkemu delavcu in hlapcu Groharju 

kmečka opravila niso bila tuja, zato bi bilo čudno, da motiva ne bi upodobil. Pridelovanje žita 

je bilo na naših tleh v tistem času velikega pomena. Kjer je bilo možno, so izsekali ali požgali 

gozd, prekopali zemljo in sejali (ječmen, rž, ajdo, proso, …). 

Med slovenskimi slikarji in kiparji so ta motiv upodabljali tudi brata Tone in France Kralj, 

Fran Tratnik, Ljubo Ravnikar, Maksim Gaspari, Josip Urbanija, Rihard Jakopič in drugi. 

FOTOGRAFIJA – SLIKARSTVO 

Grohar naj bi imel probleme z izvedbo figure oziroma kompozicijo Sejalca vsaj dve leti. Za 

pomoč naj bi prosil prijatelja Avgusta Bertholda in Anteja Gabra, da mu napravita fotografije. 

Fotografija je bila novost 19. stoletja, ki je prinesla tudi nov način kadriranja in nove izreze. S 

pomočjo fotografije Bertholda je s slikanjem nadaljeval. Sejalec je najbolj poznana 

Bertholdova žanrska fotografija. Znana je njena očitna podobnost s sliko Sejalec, 1907.  

 

 
Avgust Berthold, Sejalec, predvidoma 1906 
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Fotografija je bila predvidoma posneta leta 1906. Danes lahko celo ugotovimo natančno 

mesto, kjer je fotografija nastala – posneta je bila na njivi na Suhi s pogledom proti strugi reke 

Sore. Kozolec viden na fotografiji in Groharjevi sliki stoji še danes. Hrib na fotografiji je 

Hom. Figura, pozicija in gib kmeta so natančno premišljeni, tako da je celotna kompozicija 

uravnotežena. Vizualni učinek fotografije je blizu impresionističnemu hipnemu in čutnemu 

izkustvu. Slikanje po predlogi, fotografiji je bilo v tistem času običajno pri nas in po svetu. 

Kot predloge in pripomočke za slikanje so fotografije uporabljali številni slovenski slikarji 

(Jurij Šubic, Ivana Kobilca, Matej Sternen, Anton Ažbe, Rihard Jakopič, Matija Jama). 

Vstavljanje figure v krajino je v novem slikarskem načinu predstavljalo problem, s fotografijo 

pa se je Grohar lahko na ta problem temeljito pripravil. 

SIMBOLISTIČNO SLIKARSTVO IN SEJALEC KOT PROGRAMSKA SLIKA 

Z deli Jakopiča in Groharja so v naš prostor prišle prve simbolistične slike. Simbolizem je 

smer, v kateri se umetniki izražajo s simboli. S simboli želijo prikazati globlji pomen, pri tem 

pa ne spreminjajo funkcije ali pomena motiva. Sejalec je lik iz biblijske prilike – božji pastir, 

sejalec božje besede. Grohar je tako v svojem delu združil biblijsko snov z žanrsko 

upodobitvijo. Čeprav je sejalec lik iz biblijske prilike, pa pri njegovi sliki ne gre za sakralno, 

ampak posvetno ikonografijo. Slikar je simbolno povezal kmeta z njegovim delom, oba pa 

vključil v pokrajino. Upodobitev poudarja kmetovo povezanost z naravo in njenim ciklom. 

Zemlja simbolizira zatočišče, varnost, zaščito. Je simbol rodnosti, plodovitosti, materinstva. 

Je tudi pomemben simbol rojstnega kraja, doma in domovine. Iz nje bo pognalo žito kot 

prvobitna hrana, ki simbolizira življenje. 

Sejalec je alegorična figura. Alegorija je pripoved v prispodobi, ima skrito simboliko, pomen. 

Je zelo blizu simbolu, a ni simbol. Lahko je lik ali pa celotno delo. Eden ali več likov ali 

predmetov v medsebojnem odnosu oblikujejo sporočilo. Je abstraktno prikazovanje teme, ki 

je ob prvem, hitrem pogledu ne moremo razbrati. 

Sejalca bi preprosto lahko razumeli kot realistično, programsko ali politično sliko, vendar je 

zaradi Groharjevega občutka za fizično delo z zemljo pridobila visoko simbolno vrednost. 

Povezavo med kmetom in pokrajino še poudarijo uporabljene barve – barve narave iz katere 

je zrasel.  

Kot edini objekt v ozadju, v srednjem planu, kot nacionalni atribut stoji kozolec. Atribut je 

stalni, nezamenljivi znak. Čeprav ni jasno izpostavljen, je za nas tako ikoničen, da že po 

obrisu vemo, da gre za kozolec. Že na prelomu iz 19. v 20. stoletje je bil prepoznan kot 
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avtentična in izjemna slovenska arhitektura. Tako kozolec v sliki poudari, da gre za 

»slovenskega sejalca«. 

Groharjev Sejalec je nastal v obdobju zahtev po ljubezni do domovine, svoje zemlje. V času, 

ko je bila poudarjena pomembnost narodnega zavedanja. Programska usmeritev naše velike 

četverice je bila jasna: ustvariti slovensko umetnost za slovenski narod. Kritiki so v Sejalcu 

takoj prepoznali mojstrsko delo in enega pomembnih dosežkov slovenske umetnosti. V želji 

po nacionalnem priznanju, po lastni, prepoznavni kulturi se je krepilo zavedanje in prebujanje 

Slovencev. S svojim programom so imeli slovenski impresionisti namen uveljaviti slovensko 

umetnost v mednarodnem prostoru, kar je tudi velik poudarek in velika vrednost obdobja 

njihovega delovanja. Groharjev Sejalec je izrazit primer izbora motiva, podobe, s katerim je 

bilo moč to doseči in ogromen prispevek k tej programski usmeritvi. Je slika, ki kaže ljubezen 

do svoje zemlje, domovine – upodobljeni sta značilna slovenska pokrajina in arhitektura. 

Sejalca je slikar povzdignil na raven simbola in domovinske identifikacije. 
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VPRAŠANJA IN DEJAVNOSTI OB OBISKU GALERIJE Z 

OTROKI 

 

STAREJŠI PREDŠOLSKI OTROCI IN UČENCI PRVEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Otrokom ob prihodu v galerijo zavežemo oči in prednje postavimo košare z žitnim zrnjem. 

Otroci naj poslušajo kako zrna padajo, jih stisnejo v pest, jih otipajo, mednje potisnejo roko, 

… Ogledamo si različna žitna zrna (pšenična, ječmenova, ajdova, …) in se pogovorimo kako 

žitna zrna dobimo in kaj iz njih lahko naredimo. Otroke povabimo, da v galeriji pozorno 

poiščejo sliko na kateri je upodobljena košara z zrnjem.  

Za nadaljevaje imamo v košari pripravljenih nekaj slikarskih pripomočkov: različne debeline 

čopičev, slikarsko lopatko, paleto, lonček za vodo, barve v tubi, manjše slikarsko stojalo, … 

Pripomočke damo otrokom na pogled. Predvsem slikarska lopatka je za njih nekaj novega. 

Prav tako jim na otip ponudimo kos kartona ali lesa na katerem je gost nanos barvnih 

ploskvic kot pri impresionističnih slikah. Otroci naj s prsti potujejo po pastoznem nanosu, ki 

ga ne morejo otipati na sami sliki. 

 

VPRAŠANJA ZA POGOVOR – UČNI LIST 

1.  POIŠČI SLIKO, KI JE ZELO PODOBNA 

TEJ FOTOGRAFIJI: 

    

 

 

SLIKAR SI JE PRI SLIKANJU POMAGAL 

S FOTOGRAFIJO. 

 

ČE NATANČNO OPAZUJEŠ, BOŠ 

OPAZIL(A) KAR NEKAJ RAZLIK MED 

FOTOGRAFIJO IN SLIKO. 
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2. ČE SLIKO POGLEDAMO OD BLIZU, NA NJEJ LAHKO OPAZIMO KOŠČKE 

BARVE. SLIKAR JE BARVO NANAŠAL V DEBELIH PLASTEH S POSEBNIM 

PRIPOMOČKOM. KATERA DVA OD SPODNJIH PRIPOMOČKOV JE UPORABIL PRI 

SLIKANJU? 

 

                     
 

KATERE SLIKE V PROSTORU SO ŠE NASLIKANE V TAKI TEHNIKI SLIKANJA? 

 

 

3. BARVE SO RAZDROBLJENE PO CELI SLIKI V MANJŠIH BARVNIH 

PLOSKVICAH. KATERA IZMED SPODNJIH SLIK JE DEL SLIKE SEJALEC? 

 

 

        

 

 

4. SI OPAZIL(A), DA SO TUDI SENCE NA SLIKI OBARVANE? S KATERO BARVO 

SO NASLIKANE? 

 

 

IZ KATERE STRANI SE DVIGA  

SONCE, KI MEČE PRED  

SEJALCA SENCO? SONCE  

NARIŠI NA PRAVO STRAN RISBE. 

 

 

 ALI VEŠ V KATEREM DELU  

 DNEVA JE SLIKA NASLIKANA? 

 

 

 

5.  MOTIV SLIKE JE ŽANRSKI PRIZOR V KRAJINI. 

  

ŽANR JE SLIKARSKA ZVRST, KI UPODABLJA VSAKDANJE ŽIVLJENJE IN 

LJUDI PRI RAZLIČNIH OPRAVILIH. 

KRAJINA JE SLIKARSKA ZVRST, KI UPODABLJA IZSEK IZ NARAVE. 

 

V GALERIJSKEM PROSTORU POIŠČI SLIKO, KI IMA ZA MOTIV ŽANR IN SLIKO, 

KI IMA MOTIV KRAJINE.  



36 
 

DEJAVNOSTI 

- Na vrtčevskem, šolskem ali domačem vrtu uredite vrtiček, na katerem skupaj nekaj 

posadite. Opazuj kako rastlina raste, kako se spreminja. Če nimaš vrtička, lahko v 

lonček posadiš na primer fižol ali grah in kaj kmalu bodo ob primerni svetlobi in 

temperaturi pognali prvi zeleni listi. Ne pozabi na zalivanje. Namesto v zemljo lahko 

fižol ali grah zaviješ v vato, s katero napolniš steklen kozarec, ki mora biti ves čas 

nekoliko vlažna in tako opazuješ kako fižol ali grah kalita. 

- Speci hlebčke kruha iz različnih vrst moke in jih primerjaj med seboj. Kateri ti je 

najbolj všeč? Recept za testo je enostaven, sestavine pa običajno najdeš v domači 

kuhinji. Kruh, pecivo ali palačinke iz različnih vrst moke lahko spečete tudi v šoli, pri 

predmetu gospodinjstvo. 

- Naslikaj lastno interpretacijo Sejalca. Uporabi slikarsko lopatico, barv pa ne mešaj z 

vodo, da bodo nanosi barve čim bolj debeli kot pri slikah impresionistov. 

- S tušem nariši lastno interpretacijo Sejalca. Za risalo uporabi tanjši čopič, pero ali 

trsko. Ker bo na risbi veliko več linij kot ploskev, prazne prostorne zapolni z 

različnimi teksturami. 

- V galeriji si izberite nekaj najljubših slik slovenskih impresionistov in skupaj z 

vzgojiteljico/učiteljico postavite razstavo reprodukcij slik ter lastnih del kar v vaši 

igralnici/učilnici. 

 

UČENCI DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Ob vstopu v galerijo med skupine učencev razdelimo reprodukcije fotografij Sejalca Avgusta 

Bertholda in jih povabimo, da v galeriji poiščejo sliko, ki je zelo podobna naši fotografiji. 

Ko se posedemo pod sliko Sejalec Ivana Groharja, jih vprašamo kako vedo, da fotografije ni 

posnel isti avtor kot je naslikal sliko. Pobliže si pogledamo podatke o umetnini na steni, na 

katerih so zapisane vse potrebne informacije, ki nam povedo kdo in kdaj je delo naslikal. V 

prostoru poiščemo še ostale slike Ivana Groharja ter razberemo iz podatkov katere materiale 

je uporabljal in kako si slike sledijo kronološko. 
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PREDLAGANA VPRAŠANJA ZA POGOVOR 

- Kaj vidite na sliki? 

- Kaj najbolj na sliki pritegne vaš pogled? Zakaj? 

- Slika je zelo znana. Ste jo že kje videli? 

- Kakšni so vaši občutki ob tem, ko gledate sliko? Kako se počutite? 

- Na kaj vas slika spominja? Nizanje asociacij. 

- Kakšno je bilo življenje v času naslikanega kmeta? Kaj je za ljudi pomenilo 

poljedelstvo? Kakšno je bilo življenje brez elektrike? Ali ste vedeli, da je bila Škofja 

Loka prvo mesto na Kranjskem, ki je dobilo javno razsvetljavo na elektriko? To je bilo 

leta 1894. Seveda na kmetih elektrike takrat še niso imeli. 

- Kje mislite, da je Grohar videl naslikani prizor? Ali mu je bil prizor znan, blizu? 

- Ali si Sejalca videl še kje drugje? Kje se pojavi? Napeljemo na evrski kovanec za 5 

centov na katerem je upodobljena sejalčeva simbolna gesta, pred njim pa petindvajset 

zvezd, ki simbolizirajo države članice Evropske unije. 

- Kateri je neposredno spoznavni motiv slike? Skupaj lahko naštejemo katere poznamo. 

Ali gre za preplet dveh neposredno spoznavnih motivov? 

- Kaj je žanr in kaj krajina? Primerjamo slike v galerijskem prostoru. 

- Katere barve je slikar uporabil? 

- Kakšne so sence na sliki? 

- S pomočjo padanja svetlobe ugotovite, v katerem delu dneva je slika naslikana. 

- Kateri letni čas je naslikan? Med seboj lahko primerjamo še ostala Groharjeva dela v 

prostoru, npr. Škofja Loka v snegu, Pomlad, Macesen in se pogovorimo o letnih časih 

kot jih je naslikal umetnik. Kakšno barvno paleto je uporabil pri katerem? 

- Sliko si pogledamo od blizu. Kako je naslikana? Ali je nanos barve kaj drugačen kot 

pri običajnih slikah? Način nanašanja barve na slikarsko ploskev imenujemo faktura. 

Slikar je barve nanašal v debelih nanosih, pastozno (nasprotje od lazurno). S čim 

mislite, da je slikal? 

- Ali lahko motiv zelo jasno in v hipu razberemo iz slike? Zakaj je tako? 

- Katera dela v prostoru so še naslikana na podoben način? Oglejmo si jih. Kaj jim je 

skupno? 

- Še enkrat pokažemo, tokrat povečano, fotografijo Sejalca Avgusta Bertholda in jo 

postavimo ob Groharjevo sliko. Katere vzporednice najdete med sliko in fotografijo? 

Kaj je slikar spremenil? 
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- Zakaj so si slikarji pomagali s fotografijami? 

 

DEJAVNOSTI 

- Predstavljaj si, da si vstopil v sliko, v sejalčev prostor. Napiši domišljijski spis o tem, 

kam se sejalec odpravlja/kam slediš sejalcu/kako se v jutru prebuja polje/…  

- Vzemi svoje slikarske pripomočke in se odpravi v naravo. Izberi si tebi ljubi izsek 

narave in ga naslikaj. Uporabi daljnogled, če se ti zdi to potrebno. Opazuj, kako se 

bodo spreminjale sence, kako se bo spreminjalo padanje svetlobe, barve na nebu, 

premikanje oblakov. 

- Nariši načrt in ustvari maketo kozolca. Za pomoč prosi odraslo osebo. Kozolec lahko 

iz lesa sestaviš pri predmetu tehnika in tehnologija, za malo bolj pestro ustvarjanje pa 

kozolec sestavi iz slanih palčk ali grisinov. Kot »lepilo« lahko uporabiš gost čokoladni 

namaz ali pa palčke med sabo zvežeš z dolgimi bonboni. 

- Skupaj preberemo pesem, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza za projekt Narodne 

galerije v sodelovanju z revijo Pil Pesmi iz galerije. Kakšni so vaši občutki so 

Groharjevi sliki sedaj, ko smo jo bolje spoznali? Ali slika po vseh teh letih še vedno 

žari v enaki mehkobi kot o njej piše pesnik? Pesmi iz galerije so dostopne na spletni 

strani Narodne galerije, na povezavi http://www.ng-slo.si/si/razstave-in-

projekti/razstava/pesmi-iz-galerije?id=3284. 

 

Andrej Rozman Roza: 

Ivan Grohar – Sejalec 

S sejanjem so ljudje začeli sami spreminjat svoj svet. 

Prilastili so si zemljo in ji vsilili svoj red.  

Ker ta, ki seje, pričakuje, da bo tudi žel, 

da bi zraslo, kar sejal je, pulil bo plevel. 

Zemlja, v katero seje, je njegova last. 

On je tisti, ki odloča, kaj na njej sme zrast. 

Ker s sejanjem dobro žetev na svoji zemlji obljublja, 

sejalec je postal simbol slovenskega domoljubja. 

Zato je Groharjev Sejalec prvič javno zasijal 

http://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/pesmi-iz-galerije?id=3284
http://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/pesmi-iz-galerije?id=3284
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s svojo kombinacijo zgodnjepomladnih barv, 

ko so v Trstu Slovenci odprli svoj Narodni dom, 

zdaj pa se blešči s kovancev, katerih nekaj ton 

bi rabili, da kupili bi to slavno sliko, 

ki je danes, rečeno na kratko, vredna izredno veliko. 

Tako kot tudi mnoge druge slike Ivana Groharja, 

da nam je danes nedoumljivo, koliko gorja 

in koliko pomanjkanja je ta izvrstni slikar pretrpel 

v želji, da bi bil najboljši in bi od slikarstva živel.  

A ga je umetnostni trg odkril in se mu na široko odprl, 

šele potem ko je od revščine in tuberkuloze že umrl, 

da se zdaj zdi, kot da žanjejo drugi, to kar sejal je on, 

ko ga je skozi življenje gnal ustvarjalni nagon. 

Vendar kljub temu, da s svojimi slikami denarno ni obogatel, 

ni res, da za svojega življenja ni z njimi ničesar požel. 

Žel je srečo vsakič, ko se je ozrl na dokončano delo, 

in tudi med slikanjem, ko je začutil, da mu bo spet uspelo 

naslikat domačo deželo v popolnoma novi svetlobi,  

ki bo še sto let pozneje žarela v enaki mehkobi. 

 

UČENCI TRETJEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Ob vstopu v galerijo vsakemu učencu razdelimo listek z vprašanji, za katere jim damo nekaj 

minut časa, da nanje individualno odgovorijo. Preden se učenec posveti vprašanjem, naj 

poišče sliko Sejalec Ivana Groharja, naj si jo ogleda in o njej razmisli. Lahko se sprehodi po 

galerijskem prostoru, se usede pred sliko, … 15 do 20 minut časa za razmislek in odgovore 

naj učenci preživijo samostojno in v čim večji tišini. Pred vstopom v prostor na podatkih o 

umetnini zakrijemo letnico. 

- Zapiši prvo misel, ki se ti porodi ob pogledu na sliko Ivana Groharja Sejalec. Ali te na 

kaj spominja? Morda slika prebudi v tebi kakšna posebna čustva? 
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- Zapiši, kaj se na sliki dogaja. 

- Razmisli, kdaj bi lahko bila slika naslikana. Ali ti slika kaj pove o življenju tistega 

časa? 

- Kako je slika naslikana? Kako je slikar uporabil barvo in s čim jo je nanašal? 

Odgovori, ki so jih učenci zapisali so za njihov lasten razmislek in jih ne preverimo skupaj. 

Temu je namenjen pogovor v nadaljevanju. 

 

PREDLAGANA VPRAŠANJA ZA POGOVOR 

- Kaj vidite na sliki? 

- Kaj najbolj na sliki pritegne vaš pogled? Zakaj? 

- Slika je zelo znana. Ste jo že kje videli? 

- Kakšni so vaši občutki ob tem, ko gledate sliko? Kako se počutite? 

- Na kaj vas slika spominja? Nizanje asociacij. 

- Kdaj mislite, da je bila slika naslikana? Kakšna je bila družba takrat? Ali lahko to 

razberemo po sejalčevih oblačilih in delu?  

- Primerjava začetka 20. stoletja in danes. Kakšno je bilo življenje takrat? Kaj je za ljudi 

pomenilo poljedelstvo? Kakšno je bilo življenje brez elektrike? Ali ste vedeli, da je 

bila Škofja Loka prvo mesto na Kranjskem, ki je dobilo javno razsvetljavo na 

elektriko? To je bilo leta 1894. Seveda na kmetih elektrike takrat še niso imeli. 

- Kje mislite, da je Grohar videl naslikani prizor? Ali mu je bil prizor znan, blizu? 

- Politika tistega časa je želela, da bi se slikalo nekaj vidno slovenskega. Po čem je ta 

slika »vidno slovenska«? Zakaj smo Slovenci to sliko tako dobro sprejeli, celo izbrali 

kot narodni simbol? 

- Ali si simbolno gesto Sejalca videl še kje drugje? Kje se pojavi? Napeljemo na evrski 

kovanec za 5 centov na katerem je upodobljena sejalčeva simbolna gesta, pred njim pa 

petindvajset zvezd, ki simbolizirajo države članice Evropske unije. 

- Ali bi bila ta slika povsod drugje prav tako uspešna in dobro sprejeta kot je (bila) pri 

nas? Zakaj? 

- Ali mislite, da je bila slika narejena po naročilu? 

- Kateri je neposredno spoznavni motiv slike? Skupaj lahko naštejemo katere poznamo. 

Ali gre za preplet dveh neposredno spoznavnih motivov? 

- Kaj je žanr in kaj krajina? Primerjamo slike v galerijskem prostoru. 

- Katere barve je slikar uporabil? 
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- Kakšne so sence na sliki? 

- V katerem delu dneva se sejalec sprehaja čez polje? Kako to vemo? Od kod prihaja 

svetloba? 

- Ali bi se počutili drugače, če bi slikar uporabil drugo barvno paleto? 

- Kateri letni čas je naslikan? Med seboj lahko primerjamo še ostala Groharjeva dela v 

prostoru, npr. Škofja Loka v snegu, Pomlad, Macesen in se pogovorimo o letnih časih 

kot jih je naslikal umetnik. Kakšno barvno paleto je uporabil pri katerem? 

- Zakaj mislite, da so se slikarji impresionizma navduševali nad slikanjem zunaj? 

- Sliko si pogledamo od blizu. Kako je naslikana? Ali je nanos barve kaj drugačen kot 

pri običajnih slikah? Način nanašanja barve na slikarsko ploskev imenujemo faktura. 

Slikar je barve nanašal v debelih nanosih, pastozno (nasprotje od lazurno). S čim 

mislite, da je slikal? 

- Ali lahko motiv zelo jasno in v hipu razberemo iz slike? Zakaj je tako? 

- Katera dela v prostoru so še naslikana na podoben način? Kaj jim je skupno? 

- Pokažemo fotografijo Sejalca Avgusta Bertholda. Katere vzporednice najdete med 

sliko in fotografijo? 

- Zakaj so si slikarji pomagali s fotografijami? 

 

DEJAVNOSTI 

- Sestavi seznam barv, ki ti na Groharjevi sliki najbolj padejo v oči. Zapiši asociacije in 

občutke ob vsaki barvi. Uporabi te besede in iz njih sestavi pesem. 

- Izberi si eno od slik slovenskih impresionistov, ki jo lahko vidimo v Narodni galeriji. 

Z impresionistično tehniko slikanja (madeži, pointilistično, debeli nanosi barve) 

naslikaj reprodukcijo izbrane slike. Poskušaj barve mešati na slikarski podlagi in ne 

predhodno na paleti. 

- S pomočjo Groharjeve slike Sejalec razloži naslednje pojme: kompozicija, kader, 

prostorski plani, barvna nasprotja, perspektiva. 

- Sodobniki naših velikih impresionistov so bili pisatelji in pesniki slovenske moderne: 

Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kette in Josip Murn. Pri slovenščini preberite 

in spoznajte nekaj njihovih del ter jih med seboj primerjajte. 

- Za šolsko proslavo ob dnevu državnosti (25. junija) ali Prešernovem dnevu (8. 

februarja) pripravite razstavo slik reprodukcij ter/ali lastnih del tipične slovenske 

pokrajine, noše, običajev, arhitekture, … 
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ZAKLJUČEK 

 

Raziskovanje dela Ivana Groharja mi je predstavljalo velik izziv, saj sem želela sliko 

predstaviti na najboljši, pregleden in jasen način. Izredno pomembno se mi zdi, da dela 

pomembna za slovensko ozemlje spoznaš dobro in v nekem kontekstu, da lahko znanja med 

sabo povezuješ in jih dopolnjuješ, zato mislim, da je povezovanje šol in vrtcev z galerijami in 

drugimi umetniškimi ustanovami potrebno in nujno. Upam, da sem s pripravljenim gradivom 

šla v pravo smer k približevanju enega od spomenikov slovenske umetnosti tako učiteljem kot 

otrokom, morda še komu, ki bi mu takšno gradivo prav prišlo. 

Ko sem približno dve uri sedela v novo prenovljenem prostoru Narodne galerije, v katerem je 

razstavljen Sejalec, in opazovala tuje obiskovalce galerije sem dobila še nekoliko drugačno 

potrditev, kako monumentalna in drugačna je ta slika. Izrazito največ obiskovalcev se je v 

prostoru ustavilo pred njo, jo komentiralo in primerjalo s sosednjimi. Prepričana sem, da jim 

je v glavo šinila marsikatera misel ob pogledu nanjo, a je preprosto ne moreš enako globoko 

razumeti, če ne poznaš zgodovine in ozadja za njo.  

Z analizami in gradivi lahko marsikomu približamo umetnino in ga popeljemo do lastne 

razlage, ki bo vseeno imela neko podlago. Tudi otroci niso nikoli premajhni, da bi jih začeli 

spoznavati z umetnostjo in menim, da jim prek pogovora in različnih, njim zanimivih, 

dejavnosti za vse življenje pustimo pečat in zanimanje zanjo. Mislim, da bi šole in učitelji radi 

posegali po podobnih gradivih, saj bi jim pripravljena vprašanja in dejavnosti oziroma ideje 

zanje olajšalo delo predvsem, če sami ne znajo pristopiti k umetnosti na ta način. Učitelj ali 

starš bi se po galeriji z otroki lahko sprehodil sam, kar bi poleg spremenjenega vzdušja 

vplivalo tudi na nadaljevanje po obisku galerijskih prostorov, otrok pa bi prek pogovora, 

opazovanja in lastnega razmišljanja prejel nova znanja, ne da bi sploh vedel, da se uči. 
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