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Povzetek 

 

Diplomska naloga govori o zgodovini in razvoju grške keramike ter njeni poslikavi, značilni za 

različna obdobja. Grška keramika se je skozi obdobja razvoja zelo spreminjala, na kar so 

vplivale tudi iznajdbe različnih oblik in tehnik poslikave oziroma dekoracije lončenin. Prav 

razvoj grške keramike pa je bil ključen za nadaljnji razvoj keramike, lončarstva. Z izumom 

vretena – takrat še na nožni pogon – je to obdobje utrlo pot lončarstvu, ki ga poznamo še danes. 

Obravnavana bosta tudi razmerje med lončarji in slikarji ter vloga žensk v grškem lončarstvu.  

V likovnopraktičnem delu sem se posvetila izdelavi amfore z značilno grško poslikavo. Amforo 

sem izdelala s pomočjo vretena in nekatere dele dokončala z ročnim oblikovanjem. Zanimala 

sta me postopek izdelave same vaze in njena poslikava, ki vsebuje koncentrično naslikane 

kroge, ki so bili značilni za geometrično obdobje grške keramike.  

V pedagoškem delu sem načrtovala učno uro z dijaki gimnazije ali srednje šole s temo Grška 

keramika. V načrt sem vključila teoretični del, praktični in pa tudi ekskurzijo v Prekmurje ter 

ogled izdelave lončenih izdelkov na vretenu in peke lončenine v peči na drva, značilni za grško 

keramiko.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: keramika, lončarstvo, obrt, grška umetnost, vreteno, črnofiguralna tehnika, 

rdečefiguralna tehnika



 
 

Abstract 

 

The thesis thematises the history and development of Greek ceramics as well as its typical 

decoration within different periods of history.  

Through the process of historical development, Greek pottery was subject to many changes, 

including major inventions of different shapes and various decoration techniques in pottery. 

This development was the key for further evolution of general pottery. With the invention of 

the pottery wheel, in those days powered by foot, this period of time paved the way to pottery 

as we know it today.  

Additionally, I am introducing the theme of the relation between potters and painters as well as 

the woman’s role in Greek pottery.  

Practical part focuses on creating an amphora, decorated with typical Greek ornaments. I 

manufactured it on the pottery wheel, and some parts I shaped only by hand. The procedure of 

producing a vase fascinated me as well as the decoration of it. It includes concentric drawn 

circles that were typical for the geometric period of Greek pottery.  

In the pedagogical part I prepared a lesson with a secondary school class regarding a topic of 

Greek pottery. The plan contains a theoretical and a practical part that includes also an excursion 

to Prekmurje, a northeast region of Slovenia. There we would become more familiar with the 

production of hand-thrown pottery and firing of the clay pots in the wood kiln which is the 

traditional procedure of Greek ceramics manufacturing.  
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1 Uvod 

 

Grška keramika se je začela razvijati okoli leta 1000 pr. n. št., njena namembnost pa se je v 

zgodovini spreminjala. Danes predstavlja enega najpomembnejših elementov za določitev 

kronologije antične Grčije, tako za arheologe kot zgodovinarje. Poleg morfologije je zanjo 

značilna tudi poslikava, ki je v kasnejšem času pritegnila veliko pozornosti. Prenešena je bila s 

slik na keramiko. Gre predvsem za upodobitve različnih trenutkov pomembnih zgodovinskih 

dogodkov oziroma zgodb takratnega časa kot tudi za abstraktne poslikave. 

V diplomski nalogi se bom najprej posvetila zgodovini grške keramike: kdaj se je prvič pojavila 

oz. kam segajo začetki lončarstva. Pri tem bom raziskovala različna obdobja grške keramike, 

sloge poslikave in materiale, ki so jih pri tem uporabljali. Slednje so največkrat pridobivali na 

hribovitih območjih v bližini mest. Del diplomske naloge bom posvetila namembnosti grške 

lončenine in z njo povezanih oblik posod, ki so bile v grški keramiki ključnega pomena. Z 

opredelitvijo namembnosti so lahko kasneje znanstveniki arheologi določili, za kaj je bila 

določena vaza uporabljena v preteklosti oziroma kaj so v njej prenašali. Pomembno vlogo v 

grški keramiki sta imeli razlika med lončarji in slikarji ter vloga žensk v grškem lončarstvu. 

Diplomsko nalogo bom zaključila z likovnopraktičnim delom, ki bo temeljil na izdelavi grške 

vaze z njej značilno poslikavo in pedagoškem delu, ki bo vključevalo učno pripravo za prvi 

letnik gimnazij oziroma srednjih šol.   
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2 Kratka zgodovina grške keramike 

Grška naklonjenost dekorirani lončenini in še posebej lončenini s figurativno dekoracijo sega 

že v bronasto dobo, okoli leta 1100 pr. n. št. (Boardman, 2001, str. 12). Dekorirana keramika 

predstavlja pomemben vir za preučevanje življenja, običajev in religije starih Grkov. Poleg tega 

pa je predstavljala predmete za vsakdanjo uporabo, v katerih so shranjevali različne stvari, tako 

hrano ali tekočine kot nakit (Cermanović-Kuzmanović, 1980, str. 5–6). 

V minojski dobi na Kreti so izdelovali barvne in visokodekorativne vaze (slika 1). Mikenski 

lončarji na celini so se učili od njih, vendar so bili po navadi bolj umirjeni. Največ poslikav je 

bilo abstraktnih, cvetličnih ali morskih, z majhnimi živalskimi in človeškimi figurami, kar pa 

ni značilno za pozno mikensko obdobje (slika 2) (Boardman, 2001, str. 12). 

 

 

 

Slika 1: Poznominojski vrč, Kreta, 16. stoletje pr. n. št. 

 

Slika 2: Poznomikenska posoda krater, 14. stoletje pr. n. št., nahajališče Ciper 
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V vseh obdobjih grške keramike so izdelovali vaze za shranjevanje, ki so imele stremena in 

ozke dulce. Prav tako so izdelovali ogromne vaze, imenovane pithos, ki so bile kot nekakšni 

sodi za shranjevanje velike količine tekočin ali trdih snovi. Vaze so bile poslikane ali ne, najbolj 

znane so iz skladišč v Knososu. Ekonomija minojske civilizacije je spodbujala tako uporabo, 

odkar so nadzirali distribucijo večjih količin surovin oziroma proizvodov. Vendar je s 

propadanjem minojskih palač v 12. stoletju pr. n. št., ki ga je spremljal upad populacije, bolj 

izpopolnjeno lončarstvo (poleg številnih drugih vej umetnosti) izginilo iz celotne Grčije. 

Ljudstvo se je začelo izseljevati, nastajale so majhne skupnosti, mesta, katerih revščina je bila 

odvisna od ozemlja. Večina tega je bila pogozdena in neprimerna za pašnike ali kmetijstvo ter 

brez bogatih virov rud. Zanimanje za lončarstvo se je obnovilo kot uporabna obrt v Atenah in 

vaseh vse do Elevzine na zahodu, Maratona na severovzhodu in Souniona na jugu. To 

podeželje, imenovano Atika, je bilo obsežno, lončenino, ki so jo tam izdelovali, pa so imenovali 

atiška keramika. Kljub temu da je uporaba besede atiška ustreznejša za izražanje pokrajine in 

za zgodnje obdobje keramike, ne smemo domnevati, da namiguje na kakršno koli politično 

odvisnost. Določena je bila samo z geografskega vidika (Boardman, 2001, str. 12–14). 

Konec mikenske dobe so lončarji zreducirali cvetlične vzorce na grobo naslikane koncentrične 

loke in točke (slika 3). Novi lončarji so risali bolj previdno in z novejšimi čopiči s pomočjo 

šestila, kar jim je dopuščalo slikanje koncentričnih krogov in polkrogov, značilnih za 

geometrično dobo (slika 4) (Boardman, 2001, str. 15, 16). 

 

           

Slika 3: Mikenska vaza za olje s stremeni, 11. stoletje pr. n. št.   Slika 4: Atiška predgeometrična amfora, 10. stoletje pr. n. št. 
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Tako se je v grški keramiki pojavljalo veliko slogov poslikave, od prej omenjenega 

geometričnega sloga, orientalskega, reliefnega in naravnega sloga, črnofiguralnega in 

rdečefiguralnega do vzorčastega in prav tako helenističnega sloga (Boardman, 2001, str. 15, 

16). 

3 Obdobja razvoja grškega lončarstva ter njegove značilnosti obdelave in poslikave 

 

3.1 Od neolitika do bronaste dobe  

 

Najstarejše lončarstvo v Grčiji sega že v drugo polovico 7. tisočletja pr. n. št.. Ti lončarski 

izdelki so bili ročno izdelani ter zgrajeni iz glinenih vitic in plošč. Končno obliko so potem 

oblikovali z obrezovanjem in strganjem zunanje in notranje površine izdelka. Sprva so bili 

lončarski izdelki brez poslikave, preproste in funkcionalne oblike. Postopoma so se izoblikovali 

trije tipi dekoracije: enostavni rezi, odtisnjene ali reliefne oblike. Ko so lončarji lahko kar naprej 

izdelovali lončenino z gladko površino, so lahko preizkušali in odkrivali nove slikarske vzorce. 

Glineni premaz, ki so ga uporabljali pri poslikavi, je bil sestavljen iz mineralov in se je pri 

določeni temperaturi v peči obarval matirano črno ali rjavo. V obdobju srednjega neolitika, 

okoli leta 6000 pr. n. št., so iznašli svetleč črni premaz, ki je bil značilen za kasnejše atensko 

lončarstvo (Williams, 1999, str. 17).   

Do poznega 4. tisočletja, začetka zgodnje bronaste dobe, se je število oblik posodja povečalo. 

Nove oblike so vključevale tudi razkošne vaze, ki so bile izdelane kot držalo za dragocen nakit. 

Tako so začeli krepiti idejo, da so se lončarski izdelki začeli bolj proizvajati za trgovanje kot 

samo za nujno uporabo v gospodinjstvu (Williams, 1999, str. 17). 

Na Kreti, ki je v takratnem času imela v Grčiji pomembno vlogo, se je okoli 3. tisočletja pr. n. 

št. pojavilo netipično lončarstvo, imenovano vasiliška (po kraju Vasiliki) keramika. Bila je ena 

izmed zgodnejših keramik na Kreti, na kateri je bilo več odtenkov glinenega premaza. Prikazuje 

lisasto površino s črnimi, rdečimi, rjavimi in oranžnimi odtenki, ki pa ni nikoli čisto enaka na 

dveh kosih. Vasiliška keramika predstavlja najboljša dela zgodnjeminojskih lončarjev. 

Narejena je bila ročno in je imela nekoliko debelejše stene iz fine gline (slika 5) (Jones, 1986, 

779,778) 
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Slika 5: Zgodnja bronasta doba: vasiliška keramika, Palaikastro, 2500–2300 pr. n. št. 

 

Oblika in zunanjost naj bi spominjali na raznoliko lončenino, ki je bila v tem obdobju moderna. 

V kraju Myrtos na Kreti so pri izkopavanju grških vaz našli tudi 30 podstavkov za lončarjenje. 

Diski žgane gline z rahlo konveksno spodnjo stranjo, na kateri so lončarji oblikovali vaze. Ti 

podstavki (slika 6) so bili vsi najdeni na enem samem kraju, kar je nakazovalo na veliko 

lončarsko področje (Williams, 1999, str. 17, 19). 

 

 

Slika 6: Terakota, minojski krožnik, na katerem so izdelovali lončene izdelke, Gournia, 1700–1500 pr. n. št. 

 

Okoli leta 2000 p. n. št., v zgodnjem obdobju srednje bronaste dobe, so hitro vrteče se kolo 

pritrdili na vertikalno os, opremljeno s podstavkom, in to začeli redno uporabljati. Tako je 

nastalo lončarsko vreteno (Williams, 1999, str. 19). 
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Na Kreti so izdelovali lončenino iz apnenčaste gline, s stenami, tankimi kot jajčna lupina, 

imenovano kamareška lončenina (po kraju Kamares). Gre za razkošno keramiko, ki je bila 

namenjena uporabi v palačah. Dekorirana je bila z belo in rdečo barvo ter včasih tudi z rumeno 

na črni podlagi. Dizajn (slika 7) je bil slikovit in dobro prilagojen obliki vaze (Jones, 1986, str. 

413, 784–785). 

 

 

Slika 7: Kamareška keramika, Knosos, Kreta, 1950–1850 pr. n. št. 

 

Na Kikladih se je razvila lončenina, imenovana kikladska bela lončenina. Na sliki 8 je videti, 

kako je lončar preprost vrč z ozkim vratom spremenil v elegantno posodo, in to tako, da je vrat 

nagnil nazaj, na zgornjem delu trupa dodal par prsi in poslikavo, približano abstrakciji, ter 

vzorec, podoben brkom, in človeško oko (Williams, 1999, str. 20). 

 

 

Slika 8: Srednja bronasta doba: matirano poslikan vrč, izdelan na Kikladih, 1850–1700 pr. n. št., nahajališče Milos 
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Lončenina s slogom poslikave temno na svetlo se je razširila in doživela velik uspeh in 

priljubljenost med letoma 1700 in 1450 pr. n. št. Tako so bili na stranski tir postavljeni 

standardizirani motivi z vključujočimi spiralnimi in razpršenimi vzorci, lisasti vzorci, ki so jih 

imitirali na celini in na Kikladih. Okoli 12 velikih vrčev, dekoriranih s pticami in diski, so našli 

skupaj s kultnimi figurami iz fajanse v posebni kamniti krsti, ki je bila zakopana v tleh sobe na 

zahodni strani palače v Knososu (Williams, 1999, str. 21, 22). 

Vaze iz poznih Miken so bile večinoma zelo tanke, s čistimi črtastimi oblikami. Dekorativni 

motivi so ne nazadnje še zmeraj izvirali iz kretskega rastlinskega in morskega okrasja (slika 9) 

iz 15. stoletja pr. n. št., vendar je bilo vse stilizirano in poenostavljeno (Williams, 1999, str. 26). 

 

 

Slika 9: Pozna bronasta doba: vaza s hobotnico, Palaikastro, Kreta, 1500–1450 pr. n. št. 
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Ukrivljeni trakovi in linije na vrču bi lahko nakazovali valovanje trave, vendar pa zasuk in 

izboklino poudarjajo konture trupa in vratu vaze (slika 10). Na drugi strani pa visok peclej in 

morski motivi poudarjajo kelihovo (slika 11) višino in elegantno obliko (Williams, 1999, str. 

26). 

 

 

Slika 10: Pozna bronasta doba: vrč z odrezanim delom vratu, izdelan v celinski Grčiji, 1350–1300 pr. n. št, nahajališče Ciper 

 

 

Slika 11: Pozna bronasta doba: vrč z dolgim vratom in s stilizirano hobotnico, izdelan v celinski Grčiji, 1350–1300 pr. n. š., 

nahajališče Ialyssos, Rodos  
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Podobna čaša na sliki 12 spada v razred kovinskih imitacij. Njena površina je bila enkrat 

prekrita s cinkovim premazom. Take cinkove čaše oziroma kelihe so našli v grobovih na celini 

skupaj s pravimi srebrnimi primeri (Williams, 1999, str. 26). 

 

 

Slika 12: Pozna bronasta doba: posoda s pecljem, izdelana v celinski Grčiji, 1350–1300 pr. n. št., nahajališče Ialyssos, 

Rodos 

 

Manjše različice posod s stremeni iz pozne bronaste dobe v Grčiji so izvozili v mediteranske 

dežele in še posebej v Egipt in na Bližnji vzhod in so vsebovale parfumirano olje. Večje posode 

podobnih oblik pa so bile v gospodinjstvu namenjene za shranjevanje navadnega olja ali vina 

(slika 13). Take posodice so kasneje izdelovali v Egiptu v modri fajansi in iz belega apnenca 

oziroma kalcita (Williams, 1999, str. 26, 27). 

 

 

Slika 13: Pozna bronasta doba: vrč s stremeni, izdelan v celinski Grčiji, 1300 pr. n. št., nahajališče Fajum, Egipt  
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Nekoliko drugačne glede na merilo in dekoracijo so posode za mešanje, imenovane kraterji. Na 

najstarejših primerih so upodobljene ptice in ribe, od leta 1375 pr. n. št. naprej pa so se že 

pojavljale upodobitve človeških figur in bojnih vozov, kar so prve ohranjene upodobitve 

človeške figure na lončenini v Grčiji. Idejo so najverjetneje dobili ob opazovanju stenskih slik, 

kjer se je upodobitev moškega in ženske zdela bolj primerna. Na primeru kraterja (slika 14) 

vidimo dvoje vozov, ki se razprostirata čez zgornji friz (Williams, 1985, str. 27). 

 

 

Slika 14: Pozna bronasta doba: krater s kočijami, izdelan v celinski Grčiji, 1350–1300 pr. n. št., nahajališče Ciper  

 

Lončarstvo se je tako v času mikenske in minojske dobe ohranilo z dobro uveljavljenimi 

oblikami, z vrči s stremeni (slika 15), ki so še zmeraj priljubljeni po vsem svetu (Williams, 

1999, str. 28). 

 

Slika 15: Mikenski vrč s stremeni, najverjetneje iz Aten, izdelan v Atenah, 1050–1000 pr. n. št. 
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3.2 Geometrična renesansa (1000 pr. n. št.–700 pr. n. št.) 

 

Geometrična renesansa se je začela v Atenah v poznem 11. stoletju pr. n. št. in je označena kot 

pojav tako imenovanega prvotnega geometrijskega lončarstva v času od približno leta 1025 do 

leta 900 pr. n. št. Tehnike so se izboljšale, glina je bila skrbneje pripravljena, prav tako glineni 

premazi, v tem času zmeraj črni, bolj svetleči, kar je bil rezultat boljše prečiščenosti in višjih 

temperatur žganja (Williams, 1999, str. 29).  

Lončenina je postala monumentalnejša in jasno ločena na posamezne dele: noga, trup, rama in 

vrat (Kušan Špalj, 2009, str. 13). Prisotna je bila značilna abstraktnost in čistost oblik, tako 

oblike lončenine kot dekoracije, ornamentov. Najbolj pogoste so bile amfore, kraterji, vrči in 

sklede, med katerimi so bile amfore in kraterji večji (Cermanović-Kuzmanović, 1980, str. 12). 

Novi dekorativni motivi vključujejo prekrižane oblike romboida in trikotnika, kariraste, 

cikcakaste oblike, najbolj izjemen pa je motiv serij krogov in polkrogov. Prav ti so bili 

upodobljeni z geometrično natančnostjo z novim pripomočkom, ki so ga izumili v Atenah, 

šestilom, v katerega so lahko vstavili več vrst čopičev hkrati (Williams, 1999, str. 29). 

Dve vazi iz geometrijskega obdobja nam dokazujeta nekaj starega in nekaj novega. Obliki 

amfore z ročaji na trebuhu, ki je bila namenjena shranjevanju tekočin, in amfore z ročaji na 

vratu izvirata iz Miken. Obe sta elegantni in natančno izdelani. Trojna valovita linija dekoracije 

je sicer star motiv, vendar način izdelave in uokvirjenja v cikcakast okvir prej ni obstajal. Druga 

vaza pa nam prikazuje, kako natančno so lahko slikali z novim pripomočkom, podobnim šestilu 

(sliki 16 in 17). Lončarstvo je v tem obdobju postalo zelo zanimivo tudi za druge narode in 

oddaljene kupce (Williams, 1999, str. 29). 

 

 

Slika 16: Predgeometrična amfora z ročaji na trupu, izdelana v Atenah, 950–900 pr. n. št. 
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Slika 17: Predgeometrična amfora z ročaji na vratnem delu, najverjetneje izdelana v Atenah, 975–950 pr. n. št. 

 

Okoli leta 900 pr. n. št. se je izbor dekorativnih motivov spremenil. Tako ti napovedujejo 

začetek novega tako imenovanega geometričnega obdobja. Velike okrogle linije, naslikane s 

pomočjo šestila, sta zamenjali dve novi ravni formi, vijugasti vzorec ali značilni grški vzorec 

in vzorec, podoben kamnitemu zidcu, predrt s pravokotnimi odprtinami. Staro in novo 

dekoracijo nam prikazuje vrč iz Aten iz zgodnjega geometričnega obdobja(Slika 18). Na sredini 

trupa ima cikcak vzorec iz predhodnega obdobja, v geometričnem slogu pa je izdelana 

poslikava na vratnem delu, vijugasti vzorec (Williams, 1999, str. 31). 

 

 

Slika 18: Zgodnjegeometrična vaza oinochoe, najverjetneje izdelana v Atenah, 875–850 pr. n. št. 
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Med srednjim geometričnim obdobjem, okoli 850–760 pr. n. št., so se navduševali nad novimi 

geometričnimi vzorci in so, v nasprotju z njihovimi predhodniki, na vazah počasi začeli 

opuščati velike črno poslikane površine. Tako vaza, imenovana oinochoe (slika 19), z 

vodoravnimi trakovi in parom ptičev na ramenskem delu nakazuje povečanje števila živali, kot 

so konji, jeleni in psi, ki so jih slikali skupaj s kompleksnim abstraktnim okrasjem. Človeške 

figure so bile še zmeraj zelo redke, sem in tja so se pojavile ženske figure boginj. Na majhni 

vazi, okrogli straniščni posodi s pokrovom, imenovani pyxis, je površina skoraj v celoti prekrita 

z vodoravnimi trakovi linearnih ornamentov (slika 20). Gre za vazo, katere oblika je popolnoma 

nova in se je prvič pojavila v tem obdobju ter postala zgled za geometrično obdobje. Omenjena 

vaza je bila pogosto tudi darilo, ki so ga v grobnice polagali zlasti ženske in svečeniki 

(Williams, 1999, str. 32). 

 

 

Slika 19: Srednjegeometrična vaza oinochoe s pticami na vratnem delu, najverjetneje izdelana v Atenah, 800–760 pr. n. št. 

 

Slika 20: Srednjegeometrična vaza pyxis, izdelana v Atenah, 850–800 pr. n. št. 
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Okoli leta 770 pr. n. št. se je v Atenah začela nova faza umetniške poslikave, ko je prišlo do 

hitrega razvoja upodobitev scen s figurami. Figure so bile upodobljene v bojih na kopnem ali 

na morju, v procesijah bojevnikov in z vozovi ter v obredih, povezanih s smrtjo. Vsak del telesa 

je bil upodobljen iz drugega zornega kota, glava je bila v profilu, prsi frontalno, medtem ko so 

bile ženske prsi upodobljene s strani in noge v profilu z izbočeno ritnico (slika 21). Te silhuete 

figur predstavljajo začetek upodabljanja človeških teles v Grčiji (Williams, 1999, str. 33). 

 

 

Slika 21: Detajl vrča poznogeometrične dobe, izdelanega v Atenah, 720–700 pr. n. št. 

 

Po ekstremnih geometričnih poslikavah slovi delavnica Dipylon, v kateri sta delala rokodelec 

in njegov pomočnik. Njuna veščina je bila neverjetna, saj sta morala v treh dneh po smrti 

določene osebe izdelati vazo s tako geometrično poslikavo, kot jo vidimo na sliki 22. Po koncu 

tega stoletja so odprli mnogo različnih delavnic, ki so v precej manjših količinah večinoma 

izdelovale manjše predmete. V tem času so začeli upodabljati tudi mitološke prizore (Williams, 

1999, str. 35). 
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Slika 22: Poznogeometrična ampfora, najverjetneje izdelana v Atenah, 750 pr. n. št. 

 

Lončenine v geometričnem slogu so izdelovali ne le v Atenah, temveč tudi v številnih drugih 

mestih in pokrajinah, kot so na primer Argos, Boeotia, Korint, Euboea, na Kikladih, Kreti in 

vzhodnih grških otokih (Williams, 1999, str. 35). 

 

3.3 Vodilno mesto Korint (7. stoletje pr. n. št.) 

 

V grškem lončarstvu je 7. stoletje pr. n. št. pripadalo mestu Korint. Prakorintsko, kot imenujemo 

korintsko lončarstvo v zgodnjih letih 7. stoletja pr. n. št., je postajalo pomembno za izvoz, še 

posebej majhne vaze, imenovane aryballoi, za shranjevanje parfumiranega olja. Zaradi velikega 

izvoza omenjenih malih vazic so hitro opustili linearno dekoracijo in se preusmerili bolj v 

figurativno in novo orientalsko podobo motivov, kot lahko vidimo na sliki 23. Upodobljene so 

živali in dve figuri – vojščak s ščitom, čelado, kopjem in mečem, druga figura pa sedi na konju. 

V dekoraciji vidimo podobnosti z geometričnim slogom, vendar pri tem lahko opazimo tudi 

novost. Črni glineni premaz so začeli praskati z orodjem s tanko konico, tako da so ponovno 

odkrili barvo gline. To lahko vidimo na sliki 23: v srednjem delu trupa levo spodaj je romb, čez 

katerega je s praskanjem narejen križ (Williams, 1999, str. 39, 40). 
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Slika 23: Zgodnjeprakorintska vaza aryballos, izdelana na Korintu, 690 pr. n. št. 

 

V sredini 7. stoletja pr. n. št. se je razvila črnofiguralna tehnika, ki so jo uporabljali za 

označevanje silhuet upodobljenih figur. Priljubljene lončenine so bile velike amfore, ki so 

služile pogrebnim obredom. Na vratnem delu amfor se je po navadi pojavljal petelin, na delu 

trupa pa različni figuralni prizori (Cermanović-Kuzmanović, 1980, str. 23). S črnofiguralno 

tehniko se je pojavilo tudi osvetljevanje določenih delov z vijoličasto rdečo barvo (slika 24). 

Na sliki 25 stoji globoka lončenina kotyle z Rodosa. Na sliki 26 pa je nekoliko večja kot 

običajno aryballos, datirana okoli leta 650 pr. n. št., prav tako najdena v grobnicah na Rodosu. 

Na tem delu lahko opazimo tri majhne frize z živalmi, kot so levi, psi, divji prašiči in bik. 

Poslikava je presenetljivo ostra in natančna, prav tako pikčaste rozete, ki so značilne za 

prakorintsko obdobje. Poleg omenjenih frizov z živalmi so v tem času upodabljali tudi 

mitološke prizore (Williams, 1999, str. 39, 40). 



17 
 

 

 

Slika 24: Srednjeprakorintska vaza alabastron, izdelana v Korintu, 660–650 pr. n. št., nahajališče Rodos 

 

 

Slika 25: Srednjeprakorintska posoda kotyle, izdelana v Korintu, 670-–650 pr. n. št., nahajališče Rodos 

 

 

Slika 26: Poznoprakorintska vaza aryballos, izdelana v Korintu, 650–640 pr. n. št., nahajališče Rodos 
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Glave ovnov na straneh vaze, imenovane dinos, so kazale na živalske elemente, ki so bili po 

navadi pritrjeni na bronaste vaze z Bližnjega vzhoda, idejo pa so prevzeli Grki (slika 27). Grki 

so to v lončarstvu sprva le kopirali, kasneje pa so začeli izdelovati lastne bronaste vaze dinoi, 

ki so bile po navadi dekorirane z nekakšnimi držali v obliki grifona, živali s telesom, zadnjimi 

nogami in repom leva ter s sprednjimi nogami in glavo orla. Poslikava te vaze je izdelana v 

tako imenovanem slogu norih koz in je značilna za grška mesta ob obali Male Azije v 7. stoletju 

pr. n. št.. Celotna slika je izdelana iz silhuet in obrisov, sloga vreznin pa ni opaziti. Eden 

najpomembnejših središč izdelovanja lončenine v sloguu poslikave norih koz je bil Milet 

(Williams, 1999, str. 42). 

 

Slika 27: Zgodnja doba sloga norih koz, vaza dinos, najverjetneje izdelana na Rodosu, 670–650 pr. n. št., nahajališče Rodos 

 

Krožnik euphorbos (slika 28) iz vzhodne Grčije iz poznega 7. stoletja pr. n. št. je edino delo z 

junaškim prizorom iz Homerjeve Iliade, ki se je ohranilo. Gre za prizor, v katerem je Menelaj 

ubil Evfoba. Je tudi edino delo, na katerem so zapisana imena v dorskem dialektu, in je 

večbarvno (Williams, 1999, str. 43).  

 

 

Slika 28: Zgodnjegrški krožnik, ,najverjetneje izdelan na Rodosu, 600 pr. n. št., nahajališče Rodos 
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Tehniko silhuet in obrob, značilno za korintski del Grčije, so uporabljali tudi v Argosu, Beociji 

in Lakoniji, kar dokazuje vrč na sliki 29, najden v Aegini, vendar izdelan najverjetneje nekje v 

Kikladih. Zopet vidimo upodobitev živali z obrisom, ki je bil naslikan z glinenim premazom. 

Motivi so strogo orientalski, in sicer iz giljoše, simetrični okrasek iz valovitih križajočih se črt 

in upodobitev leva, ki poskuša potisniti jelena na tla. V Kikladih je bila tudi značilna moda 

polihromnih dekoracij in na enem fragmentu je ohranjen podpis slikarja. Počasi so se med 

upodobljenimi živalmi začeli pojavljati rastlinski ornamenti, ki so znanstvenikom pomagali 

identificirati umetnika, znanega kot slikar Analatos (Williams, 1999, str. 45). 

 

 

Slika 29: Vrč z dulcem, oblikovanim v obliki grifina, najverjetneje izdelan na Parosu, 675–650 pr. n. št.,nahajališče Aegina  

 

V sredini 7. stoletja so se začele dogajati spremembe. Ne samo da so lončarji začeli delati veliko 

večje predmete, ki so bili uporabljeni za označevanje grobnic, temveč opazimo tudi poskus 

vrezovanja prstov na nogah, brade, poleg tega pa so začeli dodajati še bel odtenek glinenega 

premaza (Williams, 1999, str. 45).  
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Taka je na primer večja lončenina, dekorirana z dvema levoma z velikim številom zob, ki imata 

glavi upodobljeni z obrobo, telo pa s silhueto (slika 30). Vreznine je zamenjala tanka črta belega 

premaza, s katero so začrtali valovite robove grive in na šapah kremplje, medtem ko so bili 

zobje zapolnjeni z belim glinenim premazom (Williams, 1999, str. 45). 

 

 

Slika 30: Posoda krater, z upodobljenima dvema levoma, izdelana v Atenah, 660–650 pr. n. št. 

 

V zadnji četrtini 7. stoletja pr. n. št. so umetniki v Korintu svoje vaze še zmeraj dekorirali s frizi 

živali, a njihov občutek za oblike je začel upadati. Tako so tudi kontrasti med zvermi in 

zapolnjujočimi ornamenti zbledeli. To dobro prikazuje zgodnjekorintska amfora (slika 31), pri 

kateri je izbočen del same vaze prekrit s frizi kvadratnih, močnih, prenatrpanih bitij (Williams, 

1999, str. 47). 

 

 

Slika 31: Zgodnjekorintska amfora, izdelana v Korintu, 620–600 pr. n. št. 
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Amfora iz Aten, ki je delo zadnjega večjega praatiškega umetnika in prvega atenskega 

črnofiguralnega slikarja, poznanega kot slikar Nettos (slika 32). Poslikavi amfore je bil dodan 

tudi rdeč odtenek, ki je posvetlil grivo levov, ušesa, oči in mišice (Williams, 1999, str. 49). 

 

 

Slika 32: Poznoatiška amfora z dvema levoma, najverjetneje izdelana v Atenah, 620 pr. n. št.  

 

3.4 Atene v 6. stoletju pr. n. št. – vrhunec tehnike črnih figur 

 

V začetku šestega stoletja pr. n. št. je v Atenah nastala kriza, ki je povzročila tudi spremembe 

v lončarstvu. Tako so v Atene prišli tuji rokodelci, ki so domačine pozivali, da se izučijo obrti. 

Anonimni slikar Gorgon iz začetka 6. stoletja je bil učenec slikarja Nettosa. Pri tem se je zgodila 

velika sprememba, saj so živali in figure začele stati same in niso bile več podrejene ornamentu 

(slika 33), kot je bilo značilno za slog v Korintu (Williams, 1999, str. 50–52). 

 

 

Slika 33: Vaza oinochoe z levom, izdelana v Atenah, 590–580 pr. n. št., nahajališče Nola, Italija 
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V prvih desetletjih 6. stoletja je okoli šest učencev preneslo naprej tradicijo slikarja Gorgona. 

Najbolj znani učenec je bil atenski Sofilos, ki je zapustil svoje ime kot lončar in tudi kot slikar, 

tako na mnogih vazah kot na mogočni posodi s podstavkom, imenovani dinos (slika 34). V 

zgornjem pasu, ob enem od stebrov hiše, je napis ''Sofilos me je naslikal''. Ta vaza je poslikana 

s frizi živali, tako realističnimi kot fantazijskimi. Ta ideja je bila vzeta po korintskih vazah, 

čeprav je v tem primeru razporeditev živali kompleksnejša in prilagojena obliki vaze (Williams, 

1999, str. 50–52). 

 

 

Slika 34: Posoda dinos z dekoriranim podstavkom, izdelana v Atenah, 580 pr. n. št. 

 

Sofilos je razvil živ in preprost slog, ki so ga še v drugi četrtini 6. stoletja nadaljevali slikarji, 

specializirani za poslikave amfor brez vratu. Večino takih amfor so našli v Italiji, največkrat v 

grobnicah Etruščanov, ki so jih Grki klicali Tyrrhenos. Tako so tudi amfore poimenovali amfore 

''tyrrhenain''. Dekorativna shema teh vaz je značilna, s figurativnimi prizori na vrhu in spodaj z 

živalskimi frizi (Williams, 1999, str. 40). 

Kot je bilo omenjeno že na začetku, so bili nekateri rokodelci, ki so prišli v Atene, označeni kot 

tuji prebivalci, drugi pa so bili najverjetneje sužnji. Atenci so sužnje poimenovali po krajih, od 

koder so jih pripeljali. Tako dokazuje tudi slikar iz nekoliko kasnejšega časa, ki je napisal 

''Lydos je naslikan kot suženj''. (Williams, 1999, str. 57). Lydos je prav tako slikar, ki je 

ustvarjal v obdobju v letih 560–540 pr. n. št. (Steiner, 2007, str. 58).  
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Črnofiguralno tehniko so odkrili v začetku 7. stoletja pr. n. št. v korintskih delavnicah. Vendar 

so jo atiški mojstri v 6. stoletju pr. n. št. izpopolnili in tako prevladali na trgu. Ime tehnike izvira 

iz dejstva, da so bile figure na lončenini upodobljene s črnim glinenim premazom na svetli 

površini. Poleg moških figur so se pojavljale tudi ženske, ki pa so bile upodobljene v svetlejši 

odtenkih. Pretežno so bili na lončeninah upodobljeni mitološki prizori, včasih pa tudi prizori iz 

vsakdanjega življenja (Kušan Špalj, 2009, str. 14–18).  

Slog črnih figur lahko razdelimo na dve glavni fazi: strog črnofiguralni slog, ki je trajal od leta 

530 do leta 470 pr. n. št., in na klasični črnofiguralni slog, ki označuje obdobje od leta 470 do 

400 pr. n. št. Strog črnofiguralni slog se povezuje z zgodovinskim začetkom antične 

demokracije in perzijskih vojn. V tem času so se v umetnosti začeli pojavljati orientalski 

elementi in pojavil se je začetek druge faze, klasični črnofiguralni slog. Slikarji črnofiguralnih 

vaz so navdih iskali v vsakodnevnem življenju (Cermanović-Kuzmanović, 1980, str. 27). 

Vaza, ki je videti kot amfora, v resnici pa je veliko več, je na sliki 35. Lončar je naredil vazo 

znotraj vaze: notranjo posodo, ki je dosegljiva skozi zgornji del, ter zunanjo posodo, ki ima 

dostop skozi dulec na strani in luknjo na dnu, ki je bila ob uporabi zamašena. Taka vaza je bila 

poimenovana amfora psykter in je bila uporabljena za hlajenje vina: hladno vodo so nalili v 

zunanji del amfore, vino pa v notranji. Poslikava pa opisuje uporabnost te vaze: Dioniz stoji na 

desni strani dulca, v roki ima rog za pitje. Maenada, žensko bitje, ki spremlja boga Dioniza, in 

trije satiri, spremljevalci boga Dioniza, upodobljeni kot ljudje s kozjimi nogami, kozjo brado in 

repom, so spremljali boga vina, medtem ko se pod dulcem mlad satir, brez las, igra z zajcem. 

Dionizovo ogrinjalo prikazuje nov cikcak pregib tekstila (Williams, 1999, str. 57). 

 

 

Slika 35: Amfora psykter, pripisana slikarju Lydosu, izdelana v Atenah, 550 pr. n. št. 
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Slavljenje lepote, tako ženske in moške, bolj pogosto moške, se je začelo v sredini 6. stoletja in 

je trajalo vse do druge polovice 5. stoletja. Namen je bil častiti mladost (Williams, 1999, str. 

61). 

Poleg nekaterih lončarjev je znan tudi lončar Ergonim, ki je znan po tako imenovanih majhnih 

mojstrskih kelihih. Poleg tega je dekoracija preprosta in minimalna, z obilico napisov, ki 

vključujejo podpise (slika 36) (Williams, 1999, str. 62). 

 

 

Slika 36: Posoda s podpisom od Tlesona, sina lončarja Nearchosa, izdelana v Atenah, 540 pr. n. št.,nahajališče Rodos  

 

Pomembna nova atenska tehnika slikanja je bila tehnika, pri kateri so večino vaze pustili črno. 

S tem so mogoče hoteli posnemati etruščanski slog. Tehnika se imenuje šest tehnik po Janu 

Sixu, ki je bil prvi, ki jo je študiral. Tako je dokončana figura upodobljena z gosto nanešenim 

belim glinenim premazom, notranji detajli pa so bili nakazani z vrezninami ali z dodatkom 

rdeče barve (slika 37 levo spodaj). Tehnika se ni prijela, tako da so jo uporabljali le nekajkrat, 

potem pa so jo pa opustili (Williams, 1999, str. 63–66). 

 

 



25 
 

 

Slika 37: Levo spodaj: Posoda kyathos, izdelana v Atenah, 530–520 pr. n. št., nahajališče Italija  

 

Nikostenes, znan kot lončar, je iznašel novo tehniko, ki se je obdržala dlje časa in je bila 

pomembna za prihodnost vaznega slikarstva. To je bila tehnika slikanja na bel premaz, ki je bil 

nanešen na celotno vazo (slika 38). Nizka posoda, ki je bila namenjena za libacijo, pitno daritev, 

je eden od primerov omenjene tehnike. Oblika in način poslikave sta namigovala na delo 

lončarja Nikostenesa. Poslikava je narejena v črnofiguralni tehniki (Williams, 1999, str. 63–

66). 

 

 

Slika 38: Vaza phiale z belim ozadjem, dekorirana s prizorom lova in živalmi, izdelana v Atenah, 520 pr. n. št. 
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V sredini 6. stoletja so črnofiguralne delavnice doživele uspeh v srednji Italiji. Eden od 

primerov namiguje na izvor iz osrednje Grčije (slika 39 levo). Nekaj delavnic je bilo tudi v 

osrednji Grčiji. V Lakoniji je bila ena izmed najboljših, znana po debelih belih nanosih barve 

in z neobičajnimi prizori (slika 39 desno) (Williams, 1999, str. 68). 

 

 

Slika 39: Levo: Vaza hydria, pripisana slikarju Eyru, izdelana v Etruriji, 550 pr. n. št. Desno: Posoda, pripisana slikarju 

Riderju, izdelana v Lakoniji, 550–540 pr. n. št. 

 

3.5 Atene, vodilne v celotni Grčiji – tehnika rdečih figur 

 

Okoli leta 530 pr. n. št. se je v Atenah razvila nova tehnika, ki je povzročila velike spremembe 

v grškem lončarstvu. Imenovala se je rdečefiguralna tehnika in je izpodrinila predhodno 

črnofiguralno tehniko. Je obratna tehnika kot črnofiguralna shema s črnimi figurami na rdečem 

ozadju. Tako gre pri novi tehniki za črno ozadje in rdeče figure. Pomembno je, da tukaj ne gre 

za upodobitev figur z rdečo barvo, temveč gre za barvo žgane gline, kar pomeni, da so poslikali 

le ozadje s črno, oblike figur pa pustili, da imajo barvo naravne oranžnordeče žgane gline 

(Williams, 1999, str. 69–72). Preden so lončenino poslikali, so njeno celotno zunanjo površino 

prekrili s tankim zaščitnim premazom iz razredčene gline, s katerim je površina lončenine po 

žganju dobila poseben rdečkast odtenek. Metoda izdelave rdečefiguralne tehnike je bila 

popolnoma drugačna kot metoda črnofiguralne tehnike. Po nanešenem premazu so prizor 

obrisali s firnežem in z njim premazali zunanji del prizora, tako da so figure ostale v barvi gline. 

Detajle so naslikali s peresom ali tankim čopičem in z nekoliko gostejšim firnežem. Površina, 

premazana s firnežem, je bila po žganju v peči svetleče črna (Kušan Špalj, 2009, str. 18–21). 
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Andokides je bil uspešen lončar, čigar posebna oblika je bila amfora z ročaji. V njegovih rokah 

je rdečefiguralna tehnika dosegla uravnovešenost oziroma stabilnost in dokazovala svoj 

potencial, saj so bile linije, naslikane s čopičem, bolj tekoče, natančne kakor linije, ki so bile 

vrezane (slika 40) (Williams, 1999, str. 69–72).  

 

 

Slika 40: Detajl z amfore, ki prikazuje boj med Heraklejem in levom, pripisane slikarju Andokidesu, izdelana v Atenah, 520 

pr. n. št. 

 

Primer amfore prikazuje Herakleja v boju z levom. Obroba figur z močno tridimenzionalno 

linijo je danes imenovana reliefna linija. Dosežena je bila z gostejšim glinenim premazom. 

Slikarji so eksperimentirali z redkejšimi in bolj tekočimi premazi, s čimer so dosegli svetlo 

rjavo barvo. Takšno barvo so uporabljali za manjše modulacije teles, linije pa so imenovali 

razredčene glazirane linije. Take linije lahko vidimo na primeru slike, kjer so upodobljeni lasni 

kodri figure Herakleja, in na jeziku leva (Williams, 1999, str. 69–72).  

Dva poznana slikarja rdečefiguralne tehnike sta bila Epiktetos in Euphoronios, ki je bil del 

skupine tako imenovanih pionirjev (slika 41). Euphoronios je interpretiral in upodobil vsako 

gubo, členke, saj so bile njegove figure vzorec anatomije. Pionirji so dobili ime po odkritjih 

novih zapletenih telesnih drž oziroma poz in novih pogledih na človeško figuro. Nekateri 

slikarji iz skupine so se preizkusili tudi v lončarstvu (Williams, 1999, str. 73–76). 



28 
 

 

Slika 41: Detajl, ki prikazuje dva bojevnika, z vaze, izdelane v Atenah, 520–510 pr. n. št., nahajališče Vulci, Italija   

 

Pojavila se je nova, gobasta oblika lončenine za hlajenje vina (slika 42). Vaza je bila napolnjena 

z vinom in nato postavljena v večjo posodo, v kateri je bila ledeno mrzla voda. Poslikava je 

delo slikarja Dourisa in prikazuje motiv, ki je povezan s funkcijo same vaze, s figuro Dioniza, 

boga vina (Williams, 1999, str. 77). 

 

 

Slika 42: Vaza psykter, izdelana v Atenah, 500–490 pr. n. št., nahajališče Cerveteri, Italija  

 

Eden od znanih slikarjev večjih vaz začetka 5. stoletja je bil tako imenovani Ahilov slikar, ki 

ga je tako poimenoval britanski umetnostni zgodovinar sir John Beazley. Ahilov slikar se je 

zavedal ponavljanja kot povezave več figur, še posebej božjih ali junaških (Steiner, 2007, str. 

7). Njegovo delo, amfora z vratom in z zavrtenimi ročaji, nam zagotavlja dober vpogled v 

njegov slog (slika 43). Na črni površini je upodobljena figura starajočega se moža. Novo 

odkritje je bilo upodobitev obraza v tričetrtinskem pogledu okoli leta 490 pr. n. št. (Williams, 

1999, str. 79, 81).  
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Slika 43: Amfora, izdelana v Atenah, 490 pr. n. št., nahajališče Vulci, Italija  

 

Linije, ki označujejo zunanjo silhueto gole moške figure na rdečefiguralnih vazah, so dveh vrst. 

Prve so močne črne reliefne linije, ki označujejo konturo večjih zunanjih form, druge pa so 

nežnejše rjave razredčene glazurne linije, ki označujejo mišične dele in vzorce (Williams, 1999, 

str. 81). 

V drugi četrtini 5. stoletja je nastala pomembna posoda z Rodosa, ki prikazuje Afrodito, boginjo 

ljubezni, lepote in spolnega poželenja, ki lebdi na svetlem ozadju na hrbtu gosi (slika 44). 

Williams, 1999, str. 87). 

 

 

Slika 44: Posoda z belim ozadjem in Afrodito, ki sedi na gosi, izdelana v Atenah, 460 pr. n. št., nahajališče Kamiros, Rodos 
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Gre za delo slikarja Pistoxenosa, od katerega je ohranjenih več, katerih poslikave imajo 

značilno svetlo ozadje. Novost je uporaba tehnike, pri kateri se linije uporabljajo le za obrobe, 

vijoličastordeči glineni premaz pa je uporabljen pri poslikavi ogrinjala in spodnjega vzorčastega 

dela tekstila. Oko ženske figure je tudi prvič naslikano v profilu. V 6. stoletju so človeško oko 

risali od spredaj ne glede na to, da je bila glava naslikana v profilu (Williams, 1999, str. 87). 

Okoli leta 460 pr. n. št. je prišlo do novega odkritja, saj so prenehali slikati na eni talni liniji in 

začeli upodabljati figure na več talnih linijah (slika 45). Tako so dobili bolj prostorsko sliko in 

občutek globine slike (Williams, 1999, str. 90). 

 

 

Slika 45: Vaza hydria, izdelana v Atenah, 450–440 pr. n. št.,nahajališče Vulci, Italija  

 

Najbolj primerno obliko za poslikavo z belim ozadjem so imele vaze, imenovane lekythos. Ta 

oblika vaze ima v grškem lončarstvu dolgo zgodovino in je bila oblikovana za vzdrževanje 

sladko dišečega olja, pogosto pa je bila povezana tudi s pogrebi (slika 46). Na sliki je na levi 

strani uporabljena enaka tehnika kakor na že omenjenem delu z Afrodito z uporabo dveh tonov 

vijoličnordeče, medtem ko je na drugi vazi uporabljena skoraj črna barva (Williams, 1999, str. 

92). 
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Slika 46: Levo: Vaza lekythos z belim ozadjem in upodobljeno sedečo žensko, pripisana slikarju Villi Giulii, izdelana v 

Atenah, 460 pr. n. št., nahajališče Gela, Italija. Desno: Vaza lekythos z belim ozadjem in upodobljeno žensko z njeno 

služabnico, izdelana v Atenah, 440 pr. n. št. 

 

Novost pri rdečefiguralni tehniki je omogočiti slikanje detajlov in s tem slikanje realistične 

anatomije telesa, oblačil ter tudi upodobitev stanja čustev, kar pri predhodni črnofiguralni 

tehniki ni bilo mogoče (Kušan Špalj, 2009, str. 21). 

 

3.6 Razširitev tehnike rdečih figur 

 

Leto 430 je bilo pomembno za spremembe v svetu grškega lončarstva. Rdečefiguralno tehniko 

so posnemali v številnih delih grškega ali helenističnega sveta že od druge četrtine 5. stoletja. 

Konec 5. stoletja so bili lončarji in slikarji mobilnejši, lahko so potovali med lončarskimi mesti. 

Iz tega obdobja je poznanih veliko imen slikarjev, od katerih odstopa slikar Sisyphus. Ta je 

nekatere vaze poslikal na preprost način, pri tem pa je rad dekoriral nekoliko večje kose, 

najverjetneje pod vplivom monumentalnih del, prinešenih iz Aten. To potrjuje lončenina, 

imenovana krater, prikazana na sliki 47. Ima spiralasto oblikovane ročaje, poslikava pa 

prikazuje večstopenjski spopad med Grki in Amazonci in vključuje mrtvo figuro v ospredju 

(Williams, 1999, str. 96–101). 
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Slika 47: Vaza krater z volutami, pripisana slikarju Sisyphusu, izdelana v Apuliji, 410–400 pr. n. št., nahajališče Ruvo, Italija  

 

V zadnjih desetletjih 5. stoletja so v Atenah še naprej eksperimentirali z matiranimi glinenimi 

premazi na belo ozadje vaz lekythos. V zadnji četrtini 5. stoletja so matirani rdeči in črni glineni 

premaz uporabljali za obrobe figur in drugih predmetov, medtem ko so se pojavili novi odtenki 

premazov, kot so zelena, modra in vijolična, ki so bile značilne za draperijo in druge dele, 

namenjene barvnim odtenkom (slika 48) (Williams, 1999, str. 106). 

 

 

Slika 48: Vaza lekythos, pripisana anonimnemu grškemu slikarju, imenovanemu slikar Reed, izdelana v Atenah, 410–400 pr. 

n. št. 
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Že ob začetku rdečefiguralne tehnike so pri slikanju odkrili perspektivo, ki se je v obdobju 

razširitve tehnike rdečih figur le še razvila. Proti koncu 6. stoletja pr. n. št. se je začela na 

vaznem slikarstvu pojavljati linearna perspektiva, tako pri figurah kot pri predmetih. Vendar se 

je šele ob koncu 5. stoletja pokazalo zanimanje za uporabo linearne perspektive na poslikavah 

vaz. Okoli sredine 5. stoletja so na črno premazane vaze začeli delati vreznine, odtise dekoracij, 

preden so nanje nanesli črni premaz. Do tega časa take dekoracije še ni bilo. Ideja se je sprva 

začela pojavljati v delavnicah, ki so izdelovale tudi vaze z rdečefiguralno tehniko, nato pa so jo 

posnemali v šolah v Korintu in v Italiji (slika 49) (Williams, 1999, str. 111). 

 

 

Slika 49: Črno glazirana skodelica, ki prikazuje tehniko z odtiskovanjem, izdelana v Atenah, 440–430 pr. n. št. 

 

3.7 Italija in Atene v 4. stoletju pr. n. št.  

 

Ob koncu prve četrtine 4. stoletja pr. n. št. se je pojavila novost, pogrebna ikonografija, ki se je 

ujemala s funkcijo monumentalnih vaz, ki so bile oblikovane za grobnice (slika 50) (Williams, 

1999, str. 116).  

 

 

Slika 50: Volutna vaza krater, pripisana slikarju Iliupersisu, izdelana v Apuliji, 380–370 pr. n. št. 
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Na vazi krater s spiralnimi ročaji lahko vidimo majhen tempelj z mladostnikom v sredini, ki je 

predstavljal velikopotezni pogrebni spomenik. Okoli so bili zbrani mladostniki in ženska, ki so 

prinesli grobne darove. Bel glineni premaz je bil dodan središčnemu delu poslikave, mladeniču 

in umivalniku, na katerega se mladenič naslanja (Williams, 1999, str. 116). 

Na začetku četrtega stoletja so slikarji začeli pisati ime Arhonta, enega od devetih najvišjih 

izvoljenih uradnikov v državi, ob desni steber. Amfora iz leta 367 pr. n. št. (slika 51) dokazuje 

podpisovanje, vendar gre za podpis lončarja Kittosa in ne ime uradnika (Williams, 1999, str. 

123). 

 

 

Slika 51: Panetenajska zmagovalna amfora, pripisana lončarju Kittosu, izdelana v Atenah, 367 pr. n. št. 

 

Zanimivo je, da je bilo v drugi polovici 4. stoletja občutno povečanje produkcije večjih, 

monumentalnih, visokokakovostnih črno glaziranih vaz. Lep primer je vaza hydria z reliefno 

dekoracijo v obliki ogrlice (slika 52) (Williams, 1999, str. 124). 
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Slika 52: Črno glazirana vaza hydria s pozlačeno dekoracijo v obliki ogrlice, izdelana v Atenah, 340–300 pr. n. št. 

 

V sredini stoletja se je razvila še ena pomembna šola na meji med Kampanjo in Lukanijo v 

Italiji, ki je bila stacionirana v mestu Paestum. Od tam poznamo dva slikarja, ki sta nam 

zapustila svoje ime, Assteasa in nekoliko mlajši Pythona. Oblika kraterja nam prikaže slog, ki 

je bil značilen to šolo (slika 53) (Williams, 1999, str. 127). 

 

 

Slika 53: Vaza krater v obliki zvonca, izdelana v Paestumu, 350–340 pr. n. št., nahajališče Santa Agata dei Goti, Italija  
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V tretji četrtini 4. stoletja. se je razvil izumetničen cvetlični slog, ki ga lahko vidimo na sliki 

54. V južni Italiji pa se je proti koncu stoletja razvilo tako imenovano gnathianško lončarstvo. 

Tehnika se je nanašala na dodajanje barv, večinoma bele, rumene in rdeče na črno glazirano 

vazo. Dekoracija je bila ponekod samo orientalska (slika 55). Rdečefiguralne vaze so na jugu 

Italije izdelovali do konca leta 300 pr. n. št., medtem ko je gnathianško lončarstvo obstajalo še 

v prvi četrtini 3. stoletja (Williams, 1999, str. 129). 

 

 

Slika 54: Volutna vaza krater, pripisana anonimnemu slikarju Baltimoru, izdelana v Apuliji, 325 pr. n. št. 

 

 

Slika 55: Skodelica kantharos s cvetlično dekoracijo, izdelana v Atenah, 270–260 pr. n. št. 
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3.8 Obdobje helenizma 

 

Na začetku 3. stoletja se je tako končala uporaba rdečefiguralne tehnike na ozemlju Grčije in z 

njo počasi tudi upodabljanje človeških figur. Začela se je helenistična doba, za katero so 

značilne tako kovinske kot glinene posode. Glede na barvo gline se je helenistična keramika 

delila v dve skupini: 1. skupino, za katero je bila značilna svetla podlaga vaze, in 2. skupino, ki 

jo je zaznamovala temna podlaga. Pri lončenini s temno površino ločimo dva sloga, tako 

imenovano zahodnopobočno keramiko, izdelano v Grčiji, in keramiko gnathia, proizvedeno v 

Italiji. V skupino s svetlo podlago spadajo lončenine, imenovane vaze hydria in vaze laginos 

(Cermanović-Kuzmanović, 1980, str. 39). 

Najpomembnejša keramika v helenistični dobi je bila zahodnopobočna keramika, ki je bila 

poimenovana po materialu, najdenem na zahodnem pobočju Akropole v Atenah. 

Zahodnopobočno keramiko predstavljajo iz pozlačenih črno glaziranih izdelke, poznega 4. 

stoletja. Namesto pozlačenega reliefa je bila dekoracija izdelana iz dodane rumenkastobele 

barve in vrezninami. Na sliki 56 vidimo takšno dekoracijo z Meduzino glavo, upodobljeno na 

vratu vaze (Williams, 1999, str. 132). 

 

 

Slika 56: Vrč z upodobljeno Meduzino glavo na vratnem delu, izdelan na Kreti, zgodnje 2. stoletje pr. n. št. 

 

Kreta je bila dom keramike hadra, imenovane po enem od aleksandrijskih grobišč. Vaze hydria 

za prenašanje vode, izdelane v slogu keramike hadra s črnofiguralno tehnniko poslikave, so 
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prav tako našli na Kreti in drugih mediteranskih deželah. Kot žare (slika 57) so bile uporabljene 

samo v Egiptu (Williams, 1999, str. 133). 

 

 

Slika 57: Vaza hydria kot pogrebna vaza oziroma žara, izdelana na Kreti, 200 pr. n. št. 

 

Najbolj trgovsko uspešno helenistično lončarstvo pa je bilo tako imenovano megeriansko 

lončarstvo (slika 58). Ta tip globoke posode z reliefno dekoracijo so izdelovali v večjih mestih 

helenističnega obdobja, Atenah, Korintu, na Peloponezu in grških otokih ter v obalnih mestih 

Male Azije pa tudi v Italiji. Gre za tip posode, ki se je najverjetneje zgledoval po srebrnih 

posodah, prinesenih iz Egipta (Williams, 1999, str. 133, 137). 

 

 

Slika 58: Skleda s cvetlično dekoracijo, izdelana na vzhodu Grčije, 100 pr. n. št. 
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Pri nekaterih delih iz zgodnjega 1. stoletja pr. n. št., ki jih uvrščamo med zahodnopobočno 

keramiko, se vidi uporaba rdečega premaza namesto črnega. Rdeči premaz je postajal vse bolj 

pogost od sredine 2. stoletja pr. n. št. (slika 59). Dekoracija je bila vse bolj rastlinska, nič več 

ni bilo figuralnih motivov (Williams, 1999, str. 137). 

 

 

Slika 59: Levo: Rdeča lončena vaza kantharos z reliefno dekoracijo, izdelana v območju mesta Pergamon, 50 pr. n. št., 

nahajališče Laodicea, Italija. Desno: Rdeča lončena vaza amphoriskos z dodano belo dekoracijo, izdelana na območju 

Cirenajke, zgodnje 1. stoletje pr. n. št. 

 

4 Materiali, postopek izdelave, proces žganja in uporaba grške keramike 

 

4.1 Materiali 

Osnovna surovina za izdelavo keramičnih izdelkov je bila glina, ki je nastala kot posledica 

preperevanja kamnin in mineralov. Na temelju kakovosti in sestave gline so lahko kasneje 

določili kraj nastanka določene vaze. Po tem je znano, da je bila za Korint značilna zelenkasta 

glina, za Kiklade vulkansko rdeča, za jugozahodno Azijo pa peščena (Cermanović-

Kuzmanović, 1977, str. 6) 

Glina iz Aten je bila ena najbolj finih grških glin zaradi izjemnih delovnih karakteristik in tople 

oranžnordeče barve. Prav tako je v Atenah lončarstvo doseglo sam vrh (Williams, 1999, str. 

11). 
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Glina nastane s preparevanjem kamnin, ki so izpostavljene vremenskim vplivom. Včasih jo 

najdemo na prvotnem kraju nastanka nedotaknjeno in v takem primeru jo imenujemo 

''primarna'' glina. Zanjo je značilno, da je izjemno čista. V mediteranskih deželah pa pogosteje 

naletimo na glino, ki je bila s svojega primarnega kraja nastanka premaknjena zaradi premikanja 

ledenikov ali erozije in na drug kraj naplavljena/nanešena skupaj z nečistočami, ki so ji lahko 

dale barvo. V tem primeru govorimo o ''sekundarni'' glini. V okolici Aten je bogata izbira 

sekundarne gline, ki je vsebuje veliko železa, zato je po žganju oranžnordeča (Williams, 1999, 

str. 11). 

Hrib na otoku Aegina, blizu Aten, je iz sekundarne gline z motečimi morskimi školjkami, zato 

se ob žganju obarva rumenkastozeleno (Williams, 1999, str. 11). 

Barve gline in njene umazanije nam omogočajo določiti kraje, od koder izvira, tako po videzu 

kot po znanstvenih analizah (Williams, 1999, str. 11, 12). 

Lončarstvo je bilo težko in zahtevno delo; starodavna besedna zveza, fraza za trdo delo se je 

nanašala na izdelovanje lončenine. Predvsem pa je lončarstvo zahtevalo veliko znanja, 

spretnosti in izkušenj. Izkazalo se je ne samo, da je bilo mnogo antičnih lončarjev najverjetneje 

sužnjev, temveč tudi da so se veščine lončarske obrti prenašale z očeta na sina ter kasneje na 

vnuka (Williams, 1999, str. 15). 

 

4.2 Postopek oblikovanja in poslikave keramike 

Ko glino izkopljejo, je polna tujkov, ki jih morajo pred uporabo odstraniti. Tako kot so to delali 

včasih, jo prečiščujejo tudi danes. Glino zmešajo z vodo in počakajo, da se težji delci usedejo 

na dno. Ta proces usedanja lahko ponavljajo, dokler je potrebno, da dosežejo ustrezno mero 

čistosti za oblikovanje in funkcionalnost zahtevanih vaz.  

Potem ko je bila zahtevana količina gline uspešno očiščena in pripravljena za uporabo, so jo 

lončarji na vretenu scentrirali in oblikovali v želeno obliko. Končana vaza je bila po navadi 

sestavljena iz ločenih delov: nog, ročajev in dulcev. Če je bilo telo vaze višje od 30 cm, je bilo 

lahko izdelano iz več delov. Pri vazi, višji od 30 cm, je obstajala možnost, da se sesede. 

Posamezne dele so sušili dvanajst ur in nato so jih združili z glineno kašo, ki je služila kot lepilo 

(Williams, 1999, str. 12). 

Izdelovanje lončarskih posod nam nazorno prikazuje detajl atenske posode na sliki 60, kjer je 

v naslikan lončar, ki nanaša ročaj na posodo, ki stoji pred njim na lončarskem vretenu. Nad 
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njim stoji na polici nekaj že dokončanih lončenin; najverjetneje se sušijo, preden jih bo 

dekoriral. Na spodnjem delu slike pa je upodobljen lončarjev pes, ki čaka na konec dneva 

(Williams, 1999, str. 12,13). 

 

 

Slika 60: Lončar dodaja ročaj na lončenino, ki stoji na vretenu, detajl posode, izdelane v Atenah, okoli leta 490 pr. n. št. 

 

Po lončarjenju je prišla na vrsto dekoracija. Nekaj skic je bilo predhodno pripravljenih pred 

glavnim slikanjem, vendar ne moremo ugotoviti, katera snov je bila uporabljena za skice, saj je 

zgorela v peči. Največ, kar lahko vidimo, je nežna/blaga zareza na površju vaze, in to dokazuje, 

da je bila pred skico vaza ustrezno posušena. Poslikava ni bila narejena niti z barvo niti z 

glazuro, čeprav sta ta izraza najustreznejša (Williams, 1999, str. 13, 14).Materiali, ki so jih 

atenski lončarji uporabljali za dekoracijo vaz, niso bili nič več kot le posebej pripravljena glina. 

Ključni premaz je bil svetleče črn in je dal dober kontrast topli oranžni oziroma rdeči barvi 

pečene gline. Črno dekorativno glino so po navadi imenovali svetleča črna. V Atenah je 

predstavljala bolj fino očiščeno, skoraj koncentrirano, obliko navadne gline, ki se je s 

postopkom žganja v peči spremenila v črno in tako zagotovila kontrast z oranžnordečim trupom 

(Williams, 1999, str. 13, 14). 

Od 7. stoletja pr. n. št. naprej so začeli uporabljati dodatne glinene premaze. Najbolj pogosta 

sta bila vijoličnordeči in rumenkastobeli, oba sta bili mat. Vijoličastordeči je bila narejen z 

dodajanjem rdečega železooksidnega pigmenta. Beli pa je bil iz zelo čiste primarne gline, skoraj 

brez prisotnega železovega oksida. Večinoma sta bila omenjena premaza dodana pred žganjem, 

v določenih primerih in pod posebnimi pogoji pa tudi po žganju, saj sta bila občutljiva, 
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neobstojna mineralna ali rastlinska premaza, ki bi se lahko sežgala v vroči peči in sta vsebovala 

modre, zelene, rožnate in druge mat odtenke (Williams, 1999, str. 13, 14). 

Za nanašanje omenjenih premazov in barv so po navadi uporabljali čopiče. Včasih so imele 

linije pravo tridimenzionalno kvaliteto, še posebej tako imenovane reliefne linije rdečefiguralne 

tehnike. Uporabljali so pero oziroma vrečko s šobo za iztiskovanje gline, na katero je bil pritrjen 

en las ali več. To nakazuje na to, da so slikali s čopiči, ki so bili narejeni iz dolgih dlak, ščetin 

(Williams, 1999, str. 14). 

 

4.3 Dekoracija oziroma poslikava lončenine 

Lončarske izdelke so dekorirali na različne načine. Poznamo štiri dejavnike, na podlagi katerih 

določimo vrsto dekoracije: 

1. narava in morfologija dekoriranega dela: barvni glineni premaz, firnež ali kovinski 

premaz 

Barvni glineni premaz tukaj pomeni material, ki je lahko bil naraven, in sicer iz barvne gline, 

ali pa umeten, kot je na primer egipčanska modra barva. Najverjetneje gre za engobe, kot jih 

imenujemo danes, saj so bile te barve po žganju matirane.  

Pri svetlečem premazu ali firnežu gre za popoln učinek stekla, saj je površina po žganju 

popolnoma gladka in svetleča. Uporabljali so kremen, ki so mu kot talilo dodali svinčev oksid.  

V grški poslikavi se redko pojavlja tudi dekoracija, pri kateri je dodan nanos kovinskega 

premaza. Tega so uporabljali predvsem v mikenskem obdobju in zlati odtenek v Atiki.  

2. vrsta površine, na katero je material nanešen 

Barvni premaz je bil lahko nanešen na štiri različne podlage: 

a) na suh, zglajen glinenasti izdelek, s čopičem, 

b) na mokro površino,  

c) z vrezninami na površino izdelka, pred žganjem ali po njem, 

č) na žgano površino.  

3. barvne sestavine, ki vsebujejo veliko komponent 

Pri uporabi firneža so bili barvni glineni premazi dodani pred njim.    

4. tehnika dekoracije 
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Tukaj gre za fizikalno-kemijske osnove glavnih barvnih tehnik, razen tehnik, ki vključujejo 

glazure. Tako poznamo črno-bele, dvobarvne in mnogobarvne tehnike (Jones, 1986, str. 760, 

761). 

Slike na vazah so vzbujale največ pozornosti strokovnjakov in zbirateljev. Njihov prvotni cilj 

je bil opisovanje in interpretacija slik na vazah. Literarna dela so večinoma služila le njihovi 

osnovni podlagi, vendar so bile v njih slike velikokrat napačno interpretirane. Njihova težnja je 

bil pogled na poslikavo vaze kot na ilustracijo grškega besedila (Oakley, 2009, str. 613).  

 

4.4 Proces pečenja 

Oglejmo si postopek pečenja v peči, ki jo prikazuje slika 61. Postopek je trup grške vaze 

spremenil v rdečo barvo, obenem pa premaz oziroma dekorirane dele v črno. Grška keramika 

je bila v primerjavi s sedanjo žgana samo enkrat. Vendar je to enkratno žganje imelo tri stopnje. 

Prva stopnja je bila zložiti vaze v zgornji prekat v peči, ki je označen s številko 5. Gre za prostor 

v peči, namenjen izdelkom za žganje. Vaze so postavili eno v drugo ali eno na drugo ali pa so 

bile med seboj ločene in postavljene na glinene plošče. Po končanem zlaganju lonečnin v peč 

so odprtino, skozi katero so jih zlagali, zaprli. Nato so zanetili ogenj v prostoru pod lončenino, 

označenem s številkama 2 in 3, zaradi česar je temperatura v peči narasla do okoli 800 °C. 

Atmosfera je bila v tem delu procesa oksidacijska, saj so bile odprtine za dostop zraka še vedno 

odprte. Med prvo stopnjo so vaze v peči postale popolnoma rdeče. Sledila je druga faza: ko je 

temperatura že dosegla 800 °C, se je atmosfera spremenila v redukcijsko s tem, ko so začeli 

dodajati svež les z visoko vsebnostjo vlage. Vstavili so ga v prekat na skici, označen s številko 

2, in zaprli vse zračne odprtine. Medtem se je redukcijska atmosfera ohranila in vse vaze so se 

obarvale črno. Po tem sta sledili tretja in zadnja faza pečenja, odprli so zračne odprtine, 

atmosfera se je spremenila v oksidacijsko, peč pa so pustili, da se počasi ohladi. V tej zadnji 

fazi je trup vaz ponovno postal rdeč, vendar so deli, premazani s črnim glinenim premazom, 

ostali svetleče črni. Ta efekt se je povečal ob uporabi prepelike med procesom čiščenja 

glinenega premaza. Prepelika je bela prašnata snov, ki se uporablja zlasti kot surovina za 

pridobivanje stekla. Kakor vidimo, lahko rečemo, da je bilo tristopenjsko pečenje atenskih vaz 

odvisno od atmosfere v peči in od temperatur (Williams, 1999, str. 14, 15). 
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Slika 61: Skica peči za žganje keramike (pridobljeno iz knjige A. Winter, Die Antike Glanztonkeramik (1978, str. 28), 

skicirala Susan Bird): 1 tunel za nalaganje drv, 2 spodnji prekat oziroma prekat za kurjenje lesa, 3 središčni steber, 4 dno z 

odprtinami, 5 zgornji prekat oziroma prostor za ločnenino, namenjeno žganju, 6 odprtina za opazovanje, 7 snemljivi del, ki 

omogoča nalaganje lončenine, 8 odprtina za zračenje, 9 pokrov tunela za nalaganje drv 

 

4.5 Uporaba 

Grška lončenina je bila namenjena vsakdanji uporabi, predvsem za shranjevanje tekočin in 

pepela umrlih oziroma kot nagrobni spomenik. Ohranjenih je veliko različnih oblik grških vaz, 

katerih oblike so določale njihovo funkcijo. Vaze so lahko poslikane ali ne. Sestavljene so iz 

trupa, vratu, ročajev in nog (Kušan Špalj, Rendić-Miočević, 2009, str. 10, 11). 

4.5.1 Posode za mešanje vina in vode 

 

Spiralni/volutasti krater 

 

 

Zvonasti krater 

 

Steberni krater 
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4.5.2 Posoda za vodo 

 

Hydria 

 

 

  

4.5.3 Posode za razne tekočine 

 

Amfora 

 

 

Pelike 

 

Steklenica 

 

4.5.4 Vrči 

 

Vrč za vino 

 

 

Epihisis 

 

Epihisis 
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4.5.5 Skodelice za pitje 

 

Kantaros 

 

Skifos 

 

Skodelice 

 

4.5.6 Posode za različne namene 

 

Lebes 

 

 

Lekane 

 

 

4.5.7 Posode za olje 

 

Lekit 

 

  

 

(Kušan Špalj, Rendić-Miočević, 2009, str. 10) 
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5 Lončarji in slikarji 

V Atenah so se lončarji zbirali v območju imenovanem kreameikos, poimenovanem po njihovi 

stroki. Izraz izvira iz grške besede keramos, ki pomeni glina (Boardman, 2001, str. 139). 

Obrt je ostajala v družini, prenašala se je z očeta na sina, vnuka. Atenski vazni slikarji so svoja 

dela podpisovali z imeni svojih očetov, če so bili v isti stroki. Na podlagi tega lahko sklepamo 

o družinskih poklicih, med njimi tudi o slikarju, čigar oče je bil lončar (Boardman, 2001, str. 

141). 

V malih podjetjih v vaseh lončarstvo najverjetneje ni bil poklic za polni delovni čas in so tako 

družine morale kmetovati na svoji zemlji tako kot drugi. V mestu je bilo drugače, ko se je 

industrija tako razširila, da so izdelke začeli izvažati (Boardman, 2001, str. 141). 

Na nekaterih vazah lahko vidimo upodobitve lončarjev pri delu, ki prikazujejo šest ali več 

pomočnikov. Lončar je potreboval tudi pomoč pri vrtenju vretena in pri tem mu je pomagal 

pomočnik. Svojo nalogo so imeli tudi slikarji. Če upoštevamo število identificiranih slikarjev 

in evidence njihovih ohranjenih del, vidimo, da je v klasičnih Atenah sočasno delalo približno 

sto slikarjev. Torej je bilo vseh skupaj okoli petsto, pri čemer so vključeni vsi, ki so pomagali 

pri procesu izdelovanja lončarstva. Pri tem moramo upoštevati, da je bilo veliko lončenine tudi 

neposlikane, kar pomeni, da je seštevek lončarjev za to obdobje visok (Boardman, 2001, str. 

142, 143). 

Na podlagi preučevanja podpisov na vazah so ugotovili, da je bilo veliko zaposlenih v atenskih 

lončarskih četrtih oseb s tujimi imeni; nekateri so bili verjetno sužnji, večinoma pa priseljenci 

z omejenimi pravicami, ki so bili v Grčiji še posebej dejavni v rokodelstvu. Pripravljeni so bili 

potovati tja, kjer so bile njihove veščine najbolj iskane. Grki so včasih sužnje poimenovali glede 

na kraj, iz katerega so jih pripeljali (Boardman, 2001, str. 144). 

Pri nekaterih lončeninah ne vemo, kdo je bil slikar, zato je možno, da je bil lončar in slikar ena 

in ista oseba. Nekatere vaze so dekorirane samo z reliefno dekoracijo, kar je zelo blizu 

slikarstvu, zato so ugotovitve v teh primerih zanesljive (Boardman, 2001, str. 148).  

Eden od slikarjev je bil Exekias, previden in inteligenten slikar, ki je pozornost posvečal še tako 

majhnim detajlom. Njegova kronologija, slog, ikonografska inventivnost in izbira subjektov so 

znani, vendar pa ni nobene študije njegovih sintaks oz. skladenj, razporeditve slik na vazo. 

Obstajajo primeri, kjer se opazi, da je Exekias svoje slike na lončenih izdelkih začel na eni 

strani posode in jih nadeljeval na drugi, s čimer je dosegel tako imenovano tematsko 
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ravnovesje/ravnotežje. Bil je eden prvih, ki je na vazah dodajal napise, kar dokazuje vaza na 

sliki 62. Na eni strani vidimo njegov podpis ΕΧΣΕΚΙΑΣΕΠΟΙΕΣΕ, kar pomeni Exekias me je 

naredil. Na drugi strani vaze je na mestu, kjer bi lahko pričakovali slikarjev podpis, nesmiseln 

zapis ENEOINOIOIEN. Sam zvok namiguje na zvok zlogov v besedi vino, ki se v grščini 

imenuje oinos (slika 63) (Steiner, 2007, str. 17–19).  

 

 

Slika 62: Posoda lončarja Exekiasa, stran A, izdelana v Atenah, 545–530 pr. n. št. 

 

 

Slika 63: Posoda lončarja Exekiasa, stran B, izdelana v Atenah, 545–530 pr. n. št. 

 

Za določanje in pripisovanje imen grških slikarjev določenim vazam je pomembno 

raziskovalno delo angleškega arheologa Johna Davidsona Beazleyja. Atenske vaze je pripisoval 

posameznemu slikarju glede na slog poslikave. Tako je prispeval k boljšemu razumevanju tega, 

kako sta se razvili atiški črnofiguralna in rdečefiguralna tehnika, ki sta še zmeraj temelj za 

datiranje atiških figuralnih lončarskih izdelkov (Oakley, 2009, str. 113).  
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5.1 Vloga žensk v grškem lončarstvu  

Vlogo žensk v lončarskih ateljejih v antični Grčiji je težko določiti. V pozni bronasti dobi v 

dokumentu iz Knososa na Kreti je ženska poimenovana kot lončarka (ke-ra-me-ja), vendar se 

od arhaične do klasične dobe ni ohranil noben dokazan podpis ženske lončarke ali slikarke. 

Vse, kar so našli, sta bili dve imeni Douris (zapisano Doris) in Kallis, ki bi lahko bili po obliki 

sodeč ženski imeni, vendar za to ni dokaza (Williams, 1999, str. 16).
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6 Likovnopraktično delo 

 

Cilj likovnopraktičnega dela pričujoče diplomske naloge je bil izdelava vaze, značilne grške 

oblike in poslikave. Izdelala sem amforo z značilnimi naslikanimi grškimi geometričnimi krogi. 

Oblikovala sem jo iz rdeče gline na lončarskem vretenu, tako kot so jo oblikovali v grški 

zgodovini, le da sem jaz delala na električnem vretenu.  

Med procesom izdelovanja vaze sem naletela na dve večji težavi:  

 Sprva so se mi v času sušenja vaze pojavile razpoke pri ročajih. Namočila sem jih z 

vodo in jih zapolnila z glineno kašo, vendar ni pomagalo, zato sem naredila kašo iz 

prahu posušene gline in alkoholnega kisa. Glina je bazična, zato kislost kisa na glino 

deluje kot lepilo. Tako sem kašo nanesla v razpoke in na njih. Po tem postopku se 

razpoke niso več pojavile.  

 Težavo mi je predstavljala tudi dekoracija vaze s koncentričnimi krogi. Šestilo, v 

katerega sem vstavila čopič, sem izdelala sama. Vendar je bil za razliko od Grkov v 

moje šestilo vpet le en čopič, s katerim sem slikala vsak krog posebej. Velikokrat sem 

dekoracijo pobrisala z vlažno gobo, saj so bili krogi naslikani s predebelo linijo ali pa 

so bili med njimi preveliki razmiki.  

Spoznala sem način in postopek pečenja v peči na drva, naučila sem se veliko prijemov 

izdelovanja lončenine na vretenu, tudi oblikovanja s pomočjo usnja, in jih utrdila. 

Delo je zahtevalo veliko praktičnega pa tudi teoretičnega znanja, zato mi je ta del diplome 

predstavljal največji izziv.  

 

Amfora 

Mere:  višina: 24,7 cm 

širina: 16,8 cm 
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7 Pedagoški del 

 

GLAVA PRIPRAVE 

Ime in priimek: Andrea Volk 

Šola: gimnazija  

Šolsko leto: 2016/2017 

Predmet: likovna umetnost 

 

LIKOVNA NALOGA: Oblikovanje lončenine na vretenu 

RAZRED: 1. letnik 

ŠTEVILO UR: 6 šolskih ur 

OBLIKOVALNO PODROČJE: Oblikovanje v prostoru 

LIKOVNA TEHNIKA: glina 

LIKOVNI MOTIV: oblikovanje posode ali vaze 

MATERIALI, ORODJA in PODLAGE: modelirke, glina, voda, plastična vrečka, predpasnik  

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: fotografije, fotografije slikarskih del priznanih likovnih 

ustvarjalcev, primeri likovnih izdelkov 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska 

METODE DELA: pogovor, razlaga, opisovanje, pripovedovanje, pojasnjevanje, razprava, 

prikazovanje, ogled, delo s slikovnim gradivom 

VRSTA UČNE URE: kombinirana (teoretična in praktična) 

CILJI: Učenci: 

- opredelijo pojem keramika;  

- spoznajo zgodovino in značilnosti grške keramike;   

- spoznajo lončarstvo kot obrt; 
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- spoznajo postopek izdelave glinenega izdelka na vretenu; 

- spoznajo postopek žganja lončenine v peči na les; 

- oblikujejo posodo ali vazo iz gline na vretenu; 

- razvijajo občutek za oblikovanje iz gline;  

- se navajajo na oblikovanje z rokami in s pomočjo modelirk 

- pridobijo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje lastnih likovnih del. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VIRI in LITERATURA 

Budina M., De Gleria B., Skubin I., Zornik K., LIKOVNA TEORIJA, Učbenik za likovno 

teorijo v vzgojnoizobraževalnem programu umetniška gimnazija – likovna smer., Ljubljana, 

2004.  
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POTEK UČNE URE 

  

UVODNI DEL 

Profesor Dijaki Metode in 

oblike 

Didaktični 

pripomočki 

- Dijake pozdravim in se jim 

predstavim.  

 

- - Skupaj si ogledamo video (2 

minuti) o izdelavi grške vaze 

na lončarskem vretenu in se po 

koncu pogovorimo, kaj so na 

videu videli, opazili, so videli 

kaj zanimivega, kakšne 

asociacije so dobili ob 

gledanju videa. Pogovor 

usmerim v grško keramiko in 

se o njej pogovorimo.  

   

 

- poslušajo in 

sodelujejo, s svojimi 

besedami opišejo 

značilnosti. 

   

 

- pogovor, 

sodelovanje 

  

  

- video, 

fotografije in 

projekcija  

  

  

OSREDNJI DEL 

Profesor Dijaki Metode in oblike Didaktična 

priprava 

- Predstavim začetke grške 

keramike (začetek: bronasta 

doba, okoli leta 1100 pr. n. št., 

produkcija vaz za shranjevanje, 

poslikane ali ne, najbolj znane 

prihajajo iz skladišč na 

Knososu.) in njeno zgodovino 

po obdobjih (od neolitika do 

bronaste dobe; geometrična 

renesansa – od 1000 pr. n. št. do 

700 pr. n. št.; vodilno mesto 

Korint – 7 stoletje pr. n. št.; 

- poslušajo in 

sodelujejo; 

 

 

 

 

 

 

- frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opazovanje 

 

 

 

 

 

- projekcija 
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Atene v 6. stoletju pr. n. št. – 

vrhunec tehnike črnih figur; 

Atene, vodilne v celotni Grčiji – 

tehnika rdečih figur; razširitev 

tehnike rdečih figur; Italija in 

Atene v 4. stoletju pr. n. št.; 

Obdobje helenizma). Za vsako 

obdobje bom dijakom pokazala 

sliko tipične lončenine in nato 

se bomo skupaj pogovorili o 

razlikah v oblikovanju in 

poslikavi med obdobjih.  

 

 

 

 

 

 

 

- Med dijaki izberem 

prostovoljca, ki pride pred 

tablo, in skupaj s pomočjo 

razreda na tablo zapišemo vsa 

obdobja grške keramike in dve 

značilnosti za vsako obdobje.  

- sodelujejo in 

poslušajo; 

 

- frontalna 

oblika, ogled 

primerov 

 

- tabla 

 

- Z dijaki se pogovorimo o 

lončarjih in slikarjih v grški 

keramiki (lončarji niso bili 

vedno tudi slikarji, ki so 

dekorirali lončenine; po navadi 

sta bila lončar in slikar drugi 

osebi; veliko več je podpisov 

slikarjev na vazah, kot samih 

lončarjev).  

- opazujejo, 

poslušajo, 

sodelujejo in 

odgovarjajo; 

- pogovor, 

sodelovanje, 

frontalna 

oblika 

- projekcija 

 

 

 

- Pogovor napeljem na tehniko 

lončarjenja in vretena. Dijake 

vprašam, ali so že kdaj delali z 

lončarskim vretenom, ali 

poznajo proces dela. Skupaj se 

pogovorimo o značilnosti in 

procesu izdelave vaze (opišemo 

postopek: gnetenje gline, 

postopek centriranja, 

oblikovanje vaze, dekoracija 

vaze in pečenje vaze). 

- opazujejo, 

poslušajo, 

sodelujejo in 

odgovarjajo; 

 

- frontalna 

oblika, 

sodelovanje 

 

- projekcija 
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- Dijakom razdelim učni list, ki 

ga skupaj rešimo in ponovimo 

teoretično znanje, ki so ga 

pridobili to šolsko uro.  

- rešujejo učni 

list; 

 

- individualno 

in skupinsko 

delo 

- učni list 

 

- Dijakom povem, da bo njihova 

praktična naloga izdelava vaze 

ali posode na lončarskem 

vretenu. Izdelali jo bodo na 

ekskurziji v Prekmurje pri 

znanem lončarju, ki jim bo tudi 

pokazal in razložil način žganja 

lončenin v peči na drva.  

- likovno 

izražanje. 

  

  

ZAKLJUČNI DEL 

Profesor Dijaki Metode in oblike Didaktična 

priprava 

- Po prihodu z ekskurzije bodo 

dijaki izdelke razporedili na mizo 

na sredini učilnice. Tako bomo 

imeli boljši pregled nad izdelki. 

Izdelke bomo skupaj pregledali in 

jih ovrednotili. Ponovili bomo 

tudi znanje o značilnostih grške 

keramike in ponovili postopek 

izdelave lončenine.  

- prinesejo 

svoja dela, 

sodelujejo, 

skupaj 

dela 

ovrednoti-

mo. 

- sodelovanje, 

pogovor, 

utrjevanje 

snovi 
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8 Zaključek 

Navdušenje in zanimanje za grško keramiko sega že v moje otroštvo, ko sem kot najstnica z 

družino potovala po celinski Grčiji in otokih. Takrat sem doživela prvi stik z arheološkimi 

najdbami grške lončenine. Prevzele so me oblike in poslikava vaz, posod, predvsem pa oblika 

monumentalnih amfor s koničastim dnom, ki so jih Grki uporabljali za prevoz različnih tekočin 

ali hrane. Ob pisanju diplomske naloge se je moje zanimanje še povečalo, saj so se proces 

izdelave grške keramike in materiali, ki so jih pri tem uporabljali, od obdobja do obdobja 

spreminjali. 

Pri izvedbi likovnopraktičnega dela sem ugotovila, koliko znanja in prakse je bilo potrebnih za 

izdelavo grške lončenine. Postopek izdelave, dekoriranja in pečenja je bil dolgotrajen, kar za 

druga področja umetnosti ni tako značilno.    

Predvsem pa moram poudariti znanje, tako praktično in teoretično, ki sem ga pridobila s tem 

diplomskim delom. V lončarjenju na vretenu sem naredila velik korak naprej in spoznala nov 

način centriranja z usnjem, kako pravilno oblikovati vazo, kje začeti in kje končati. Prav v 

pogovorih z lončarjem in ob delu v studiu pa sem pridobila veliko informacij tudi o današnjem 

položaju lončarstva na slovenskih tleh. 
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9 Terminološki slovar 

 

atmosfera  ozračje v peči s prisotnim kisikom ali ne 

fírnež ali svetleč premaz  rastlinsko ali mineralno olje za osnovni premaz, ki varuje zlasti 

pred vlago 

glineni premaz  tanka prevleka, ki prekrije barvo gline; tekočina iz gline brez ali z dodatki 

kovinskih oksidov 

glinena kaša  razredčena glina, ki jo uporabljamo kot medij za lepljenje glinenih delov; 

imenujemo jo tudi glinena pasta 

kovinski oksidi  dodatek k masam in dodatek za izdelavo obarvanih premazov (engob) 

kovinski premaz  premaz, ki daje kovinski videz 

oksidacijska atmosfera  atmosfera, pri kateri je v peči prisoten prosti kisik 

redukcijska atmosfera  atmosfera, pri kateri v peči ni prisotnega kisika 

 

(Vir: Horvat, 1999, str. 46, 212–215.)
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