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POVZETEK 

France Kralj, »oče slovenske moderne umetnosti«, je vodilna osebnost slovenskega 

ekspresionizma in poznejše nove stvarnosti.  

V diplomskem delu bomo analizirali njegovo bolj znano slikarsko delo Spomin na Benetke ali 

Moja žena z benečanskim ozadjem, kot so jo preimenovali za nekaj časa. 

Slika je bila naslikana leta 1932 za umetnostno razstavo Portret ženske v slovenski moderni 

umetnosti in je danes del stalne zbirke umetniških del Moderne galerije v Ljubljani. 

Po opisu osnovnih podatkov slike nadaljujemo s formalno analizo, ki se začne z določanjem 

snovi in nadaljuje z oblikovanjem telesnosti, oblikovanjem prostora in določanjem figuralne 

kompozicije ter konča z opisom svetlobe in barve. 

Formalni analizi sledi ikonografska analiza, kjer so podrobneje analizirani pomen in vsebina 

posameznih elementov slike ter njihova medsebojna povezanost. Za tem sledi ikonološka 

analiza, kjer je obravnavano delo postavljeno v kontekst prostora in časa, v katerem je nastalo. 

Tukaj je predstavljeno, kako je življenje in okolje umetnika vplivalo na vsebino in izvedbo 

slike.  

Končani analizi slike sledi pedagoški del diplomskega dela, kjer je predstavljen način, kako z 

metodo Ways In priznane londonske galerije Tate likovno delo interpretirati učencem. V ta 

namen je izdelan tudi delovni list, ki je predstavljen v prilogi. 
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SUMMARY 

France Kralj, the 'father of Slovene contemporary art', is a leading figure of the Slovenian 

expressionism and, later, the New Objectivity in Slovenia. In this thesis, we analyse one of his 

best known paintings, Remembering Venice, historically also referred to as my wife with a 

Venetian background. 

The painting was created in 1932 for the »Portrait of a woman in Slovenian modern art« art 

exhibition and is now part of the permanent collection of the Modern Gallery in Ljubljana. 

After describing the basic features of the painting, we proceed with the analysis of the form, 

beginning by determining the theme and continuing with the creation of physicality, creating 

space setting, figural composition, and, finally, a description of light and colour. 

An iconographic analysis follows the analysis of the form, analysing in detail the meaning 

and content of individual image elements and their interconnection. Then, iconological 

analysis was conducted, where the inspected artwork is set in the spatial and temporal context 

of its creation. Here, the life and work of the artist is presented, and the effect on the painting, 

both the subject and the execution. 

In the pedagogical section of this dissertation, the Ways In method by the Tate Gallery is 

introduced, explaining how the artwork can be introduced to students. A worksheet 

demonstrating the method is shown in the attachment.  
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1. UVOD 

Akt je upodobitev golega ali napol golega telesa, ki ga v umetnosti najdemo že vse od 

prazgodovine naprej. Tako kot umetnostna obdobja so se skozi čas razvijali tudi akt in načini 

njegove upodobitve. Čeprav bi si mislili, da je akt do 20. stoletja pokazal že domala vse, pa je 

ženski akt, ki ga bomo analizirali v diplomskem delu, šokiral množico obiskovalcev razstave, 

kjer je bil razstavljen. Delo Spomin na Benetke, priznanega slovenskega umetnika Franceta 

Kralja, se razlikuje od ostalih tradicionalnih ženskih aktov. Kralj je v delu združil ženski akt z 

ženinim dvojnim portretom, kar je bilo za Ljubljano v takratnem času nezaslišano dejanje.  

Kljub temu da je upodobitev žene Kralju prinesla vse drugo kot simpatije, pa slika prikazuje 

vse več kot le ženski akt. Slika je ikonografsko zelo kompleksna in v njej najdemo več 

elementov, ki jih lahko interpretiramo na vrsto različnih načinov. Prav tako je zanimiv stil 

slikanja, ki daje sliki poseben značaj. V diplomskem delu smo zato naredili formalno analizo 

dela, kjer smo se ukvarjali z umetnikovimi oblikovnimi načeli; ikonografsko analizo, kjer smo 

raziskali pomen posameznih elementov slike, ter na koncu ikonološko analizo, kjer smo 

umetnino postavili v kontekst časa in kraja nastajanja. Z analizo slike smo si pomagali v 

pedagoškem delu diplomskega dela. Z njo in metodo interpretiranja Ways In smo oblikovali 

vprašanja in naloge za delavni list, ki bo služil kot pomoč učiteljem pri interpretaciji dela v 

galeriji in je primeren za uporabo v šoli. 
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2. PREDIKONOGRAFSKI OPIS Z MORFOLOŠKO FORMALNO 

ANALIZO 

2.1. Osnovni podatki 

 

Slika 1: France Kralj − Spomin na Benetke, 1932  

Naslov dela: Spomin na Benetke (Moja žena z benečanskim ozadjem) 

Avtor dela: France Kralj, signirano levo spodaj 

Leto nastanka: 1932, datirano levo spodaj 

Tehnika: olje na platnu 

Mere: 140 x 131 cm 

Nahajališče: Moderna galerija Ljubljana 

Provenienca: Slikar je sliko naslikal v Ljubljani, podatek pri signaturi  

Slika je bila naslikana za razstavo na Ljubljanskem velesejmu, po kateri je bilo delo 

pospravljeno v galerijsko klet, vse dokler se v zgodnjih 50. letih tedanji ravnatelj Moderne 

galerije v Ljubljani ni odločil, da sliko vključi v stalno zbirko umetniških del galerije, kjer je 

izobešena še danes (Kranjc, 2001). 
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2.2. Predikonografski opis 

Na sliki gledalec najprej opazi klečeči ženski akt, ki je frontalno obrnjen proti njemu, in 

zrcalo, ki stoji za aktom. Telo prekriva kar tretjino celotne slike. Ženin obraz je miren. Oči 

ima zaprte, z usti pa se rahlo nasmiha. Ličnici in usta so nežne rožnate barve, ki pa jo v manjši 

količini lahko opazimo tudi na ostalih delih slike. Rjavi lasje ženski segajo do ramen, kjer se 

rahlo kodrajo. Pri vrhu glave je umetnik uporabil svetlejšo rjavo barvo, ki na levi strani las 

sega malo dlje, kar nam priča, da vir svetlobe prihaja iz zgornje leve strani. Lasje pri ramenih 

so temnejše barve, še temnejši pa so pri desni rami, kamor svetloba ne seže. Celoten obraz je 

v primerjavi s preostalim telesom temnejši. Obraz deluje očrnjen, kot so črni oblaki, ki so 

razporejeni okoli njega. 

Žena je oblečena v belo kombinežo z naramnicami. Spodnji rob oblačila sega do njenih nog, 

in to le toliko, da še prekriva intimne dele. Zgornji rob ji razgalja prsi, ki si jih podpira s 

pokrčeno levo roko. Njene prsi so detajl, ki na sliki prve ujamejo gledalčev pogled. Ženina 

leva dojka rahlo prekriva desno, dlan podpirajoče roke pa je stisnjena v pest.  

Njena desna roka pada ob telesu vse do komolca, kjer se obrne navzven, stran od telesa. Dlan 

njene desne roke ni vidna, saj jo prekriva odeja, ki jo drži. Odeja je rožnate barve in je v celoti 

postavljena ob levi rob ženinega telesa. Del odeje, ki je za ženinim telesom, sega malo višje 

od njenega komolca. Druga guba odeje je vidna na višini komolca, pod tretjo, ki je 

postavljena čisto levo, pa je vidna ženina roka. Iz oblike gube lahko sklepamo, da je tudi 

ženina desna roka stisnjena v pest, s katero verjetno grabi odejo, da ji ta ne zdrsne z roke. Od 

tretje gube odeja pada proti tlom, kjer se njena smer obrne proti ženini nogi. Tam se spremeni 

tudi tekstura odeje, ki spominja na tanke resice. 

Tako leva kot desna noga žene sta pokrčeni tako, da je noga od kolena navzdol nevidna. Drža 

telesa nam kaže, da se žena s težo telesa opira na njeno desno nogo, medtem ko drugo drži 

malo višje rahlo obrnjeno v našo desno stran. Tam se noga naslanja na štirikotno ploščo, ki po 

svoji obliki spominja na klop. Klop je prevlečena s prtom, ki je po barvi enak prej omenjeni 

odeji, le da se po njem vleče še cvetlični moder vzorec. Ob robu klopi, kjer začne prt segati 

proti tlom, pa se pojavi isti resičasti vzorec kot pri odeji. Na levi strani klop prav tako sega 

proti spodnjemu robu slike, le da ga tu delno prekriva ženina noga. 

Za podobo žene z odejo in klopjo je postavljeno veliko zrcalo z belim okvirjem, v katerem se 

odseva ženina doprsna podoba. Podoba v zrcalu je za razliko od žene pred njim oblečena v 

bela oblačila, ki ji prekrivajo prsi, na glavi pa ima poveznjen rumen klobuk. Žena v zrcalu ima 
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prav tako rjave lase, ki ji segajo do ramen. Obraz je bled, oči pa odprte. Poleg ženine doprsne 

podobe so v zrcalu naslikani le še temni oblaki, vse drugo pa prekriva belina, kar nakazuje, da 

zrcalo ne prikazuje dejanskega odseva podob pred njim.  

Ogledalo, žena in klop so postavljeni na rjava tla, ki so vidna le na desni in levi spodnji strani 

slike. Na levi strani je ne tleh poleg odeje Kraljev podpis, in sicer France Kralj, v naslednji 

vrsti pa je zapisano Ljubljana 1932.  

Za ogledalom in ostalimi elementi v ospredju se razprostira morje. Na morju na levi strani 

ogledala sta na isti višini kot glavi obeh ženinih podob naslikani dve ladji. 

Leva ladja je s sprednjim delom obrnjena proti zrcalu, desno pa zrcalo že na pol prekriva. 

Obe ladji sta sivo-črne barve z rahlo rdečima dimnikoma, iz katerih se vali črn dim. Pod 

obema ladjama je naslikana črna senca. Morje, na katerem plujeta, je naslikano iz belih in 

modrih lis, ki predstavljajo valove. Desno od ogledala, na območju, ki je od morja ločeno z 

ravno poševno linijo, tekstura morja izgine in jo zamenja temnejša modra barva. 

Na vrhu slike čisto ob robu je naslikan niz stavb. Stavbe so naslikane z debelejšo konturo, ki 

jim črta tudi detajle. V nizu je naslikanih več kot 38 različnih stavb. Poleg stavb lahko v liniji 

opazimo tudi mostičke in ladje. Vse stavbe so naslikane v podobnih sivih tonih. Izjemi sta le 

malo višja stavba na desni polovici niza, ki je naslikana v rdečih odtenkih, in stavba blizu nje, 

ki se prav tako od ostalih stavb razlikuje po barvi in velikosti, le da je ta od ostalih širša in 

malo temnejša. Nad stavbami je še tanek siv pas, ki predstavlja nebo. 

Po skoraj celotni sliki je barva nanesena s kratkimi linijami čopiča, kar daje barvnim 

ploskvam teksturo, sliko pa naredi bolj dinamično. 

 

2.3. Snov 

Na sliki so naslikani ženski akt, zrcalo s podobo ženskega obraza za njim in mesto Benetke v 

ozadju. 

Glede na motiv bi snov lahko bila realistična ali naturalistična, vendar nas postavitev in 

upodobitev oseb, predmetov ter dogodkov prepriča v nasprotno, se pravi, da je snov 

idealistična, kar bomo utemeljili po posameznih delih slike. 

Utemeljitev, da je snov na sliki idealistična, bi lahko iskali že v naslovu dela – Spomin na 

Benetke. Iz naslova lahko sklepamo, da je motiv slike spomin, ki sam po sebi ni realističen. 

Spomin nam nikoli ne da toliko podatkov in informacij, kot bi jih dobili, če bi predmet 

spomina gledali v živo. Spomina torej ne moremo direktno povezati z realnostjo, ker se zaradi 
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pozabljanja in subjektivnega dojemanja sveta vsakega posameznika popači, spremeni.  

Snov slike tako ne bi mogla biti naturalistična, saj predmet upodobitve ne bi bilo nekaj 

realnega, stvarnega, ampak ideja, torej ne upodobitev žene, zrcala in Benetk zaradi njih 

samih, temveč zaradi njihovih povezav z idejnim svetom.  

Ob pogledu na sliko se nam pogled najprej ustavi na ženskem aktu. Upodobljenka na sliki je 

slikarjeva žena. Podoba slikarjeve žene ni naslikana takšna, kot je v realnosti. Če pogledamo 

še druge upodobitve slikarjeve žene, lahko opazimo, da je njena podoba na tej sliki popačena. 

Žena po svoji postavi ne deluje prav nič žensko. Če bi iz slike izbrisali vse ženske atribute, 

kot so npr. ženine prsi in v primerjavi s telesom nežnejši obraz, bi telo žene delovalo moško. 

Žena torej ni upodobljena takšna, kot bi jo slikar videl, ampak je njeno podobo prilagodil ideji 

slike in njegovemu stilu slikanja. 

Poleg žene nas v izbiro snovi prepriča tudi ozadje za njo. Za njo je naslikano veliko zrcalo, ki 

bi samega po sebi lahko označili za naturalističnega, če se v njem ne bi kazal doprsni portret 

te iste žene, oblečene v bela oblačila s klobukom. Če bi se v ogledalu odsevala žena v 

ospredju, se v njem ne bi odsevala njena obrazna stran, prav tako pa bi se njena oblačila 

ujemala z oblačili, ki jih nosi, torej bi bila do prsi razgaljena. Ogledala torej ne moremo 

označiti za naturalistično snov, saj bi bila podoba takšnega zrcala v realnosti nemogoča. 

Ogledalo v sebi skriva idejo. 

V ozadju se na sliki odkriva mesto Benetke. Da gre za Benetke, nam pove naslov slike. 

Potrditev, da gre za Benetke, nam dajejo še morje, ladje in dve zgradbi v ozadju (zvonik sv. 

Marka in Doževa palača). Če pogledamo ta isti motiv v realnosti, lahko vidimo, da se od 

naslikanega precej razlikuje. Kot prvo je horizont, na katerem se vrstijo stavbe Benetk, 

postavljen zelo visoko, skorajda nerealno. Po drugi strani pa vidimo, da se vse stavbe, celo 

zvonik sv. Marka in Doževa palača, v realnosti razlikujejo od upodobitve na sliki. 

Na sliki lahko vidimo, da je zvonik postavljen tik ob morju, medtem ko je v realnosti 

postavljen za stavbo. Popačena je tudi podoba Doževe palače. Torej se slikar ni trudil 

naslikati točno takšnega pogleda na Benetke, kot bi ga drugače videl iz te perspektive 

gledanja, vendar le približek, osnovo, ki zadovolji potrebe ljudi, da stavbi prepoznajo in na 

sliki uvidijo podobo Benetk. Kar je Cankar sicer napisal za fresko iz cerkve sv. Maria Antiqua 

v Rimu, vsekakor velja tudi za to sliko: »Če razčlenimo prizor v posamezne snovne elemente, 

se takoj prepričamo, de je slikar gledal snov zlasti iz njene idejne vsebine in da se je le malo 

trudil obnoviti jo na sliki tako, kakor se je svoj čas zgodila« (Cankar, 1995, str. 52). 
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2.4. Oblikovanje telesnosti 

Za delo bi lahko iz več vidikov rekli, da se deli na dva plana: na prvi plan z ženskim aktom in 

zrcalom za njo in na drugi plan z morjem in Benetkami v ozadju. Tako bi razdelili sliko tudi 

pri oblikovanju telesnosti. Lahko bi rekli, da je v prvem planu uporabljen plastični stil 

oblikovanja telesnosti, v drugem planu pa ploskovit stil.  

Če se najprej osredotočimo na ozadje, se pravi na mesto Benetke, bi lahko rekli enako, kot je 

Cankar zapisal o miniaturi irskega avtorja, ki predstavlja sv. Mateja: »Na prvi pogled je jasno, 

da njegova umetniška obnova teles nima v sebi ničesar, kar bi v gledalcu moglo vzbuditi vtis, 

da so tu upodobljena telesa resnično tridimenzionalna, kubično razsežna; nasprotno, ta lik 

teles ni nič drugega kot projekcija teles v ploskev s pomočjo linij« (Cankar, 1995, str. 68). 

Enako opazimo tudi v upodobitvi mesta Benetke. Umetnik je za upodobitev Benetk uporabil 

le linije in barvne ploskve, kot bi frontalno fasado vsake stavbe prenesel na platno. Vse stavbe 

so naslikane, kot bi jih gledal od spredaj brez upoštevanja linearne perspektive ali drugih 

prostorskih ključev. »Ves pojav je razkrojen v množico posameznih ploskev in le-te so 

omejene s črtami, ki naj jih izolirajo od ostalih ploskev« (Cankar, 1995, str. 68). Stavbe so 

naslikane kot barvne ploskve, katerih detajle rišejo debele linije. Na stavbah sicer so 

uporabljeni tudi svetlejši in temnejši toni, vendar niso uporabljeni tako, da bi stavbe dobile 

zaokroženost, globino, ampak izgledajo bolj, kot da so naneseni zato, da niz stavb dobi 

dinamičnost. Stavbe niso senčene in osvetljene. Na njih so le z linijami začrtane ločnice med 

njimi in detajli, kot so okna, arkade, stebri ipd. Gledalec prepozna, da gre pri stavbah le za 

asociacijo, ker ga detajli in oblike spominjajo na stavbe in izkušnje, ki si jih je pridobil že 

prej. Če se od obale pomaknemo nižje po sliki, vidimo morje in dve ladji na levi strani slike. 

Enako kot za Benetke bi tudi za morje lahko rekli, da je še vedno prisoten ploskoviti stil. Na 

sliki je morje naslikano z menjavanjem modrih in belih ploskev, ki še vedno ne dajejo 

občutka globine. Barvi se v enakih tonih menjavata vse od spodnjega dela slike, ki naj bi bil 

nam bližji, pa do obale Benetk, ki naj bi bil od nas najbolj oddaljen. Torej z barvo ni 

prikazana nobena globina. Še posebej se občutek globine izgubi na desni strani slike ob 

zrcalu, kjer je po celotni površini naslikana le modra ploskev. K ploskovitem stilu bi lahko 

šteli še zrcalo, ki je, razen odseva žene v njem, prav tako naslikano kot s konturo omejena 

ploskev.  

Mejo med ploskovitim in plastičnim stilom prestavljata ladji, ki sta še vedno naslikani kot 

barvne ploskve, omejene z linijo, vendar se na posameznih delih že kažejo značilnosti 

plastičnega stila. To se kaže npr. na dimniku leve ladje, ki je osvetljen in senčen tako, da dobi 
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gledalec občutek, da ima dimnik obliko valja, prav tako pa se plastičnost kaže v dimu, ki se 

kadi iz ladij, in v senčenju pod ladjama. 

Razen zrcala (brez odseva v njem) spada celoten sprednji del slike k plastičnemu stilu. 

»Pogled nas uči, da je ploskev, ki se kakor koli ovija okrog telesnega volumna, neenakomerno 

osvetljena; čim bližja je svetlobnemu viru in čim bolj naravnost je osvetljena z njegovimi 

žarki, tem svetlejša je in obratno« (Cankar, 1995. str. 81). 

Prav v tej lastnosti se ženski akt v ospredju razlikuje od morja in Benetk v ozadju. Na ženi, 

odeji, tleh, kjer kleči, in odsevu v ogledalu se menjavajo osvetljeni in osenčeni deli, kar daje 

gledalcu občutek telesnosti. Če si pogledamo izbrane elemente, lahko hitro ugotovimo, da 

vsebujejo vse tri lastnosti plastičnega stila: enotno konturo in s pomočjo senčenja doseženo 

telesno zaokroženost ter razgibanost v prostoru. Enotna kontura se kaže tako na ženinem 

obrazu kot na njenem telesu, odeji in ostalih omenjenih delih, kjer ostaja povsod enako 

močna. Prav tako je povsod prisotno senčenje in svetlenje. Prehajanje je bolj opazno na ženi 

in odeji, ki jo drži. Razgibanost v prostoru pa lahko opazimo na ženinem telesu, ki se v 

zgornjem delu obrača na njeno desno, v spodnjem pa v njeno levo stran. Še posebej je vidna 

na desni strani, kjer žena z njeno levo nogo sega v ospredje slike, in na levi strani, kjer z roko, 

v kateri drži odejo, sega nazaj. Kaže pa se tudi v odeji, ki je zmečkana in se obrača v vse 

smeri. 

 

2.5. Oblikovanje prostora 

Čeprav tudi pri oblikovanju prostora oba dela slike stojita vsak zase, pa vseeno pripadata 

istemu stilu. Oba dela sicer silita k brezprostornemu prizorišču, vendar se v prizorišču še 

vedno najdejo deli slike, ki prepričajo, da je prostor brezmejen, prav tako pa eden drugemu 

zapirata prostor tako, da le-ta ni brezprostoren. 

Za sprednji del slike lahko brez dvoma trdimo, da je v njem prizorišče brezmejno. Prizorišče, 

kjer se nahaja ženski akt, bi lahko delovalo kot prostor, ki se razteguje v neskončnost, vendar 

ga v ozadju omejujejo Benetke. Četudi bi Benetke v ozadju zamenjala prazna stena, prostor še 

vedno ne bi mogli označiti kot brezprostoren. Razlog za to je spodnji del slike, kjer se ženina 

noga, odeja in klop stikajo z robom slike. Tam se elementi ne zaključijo, vendar se nadaljujejo 

izven slike. To gledalcu da vedeti, da se elementi ne končajo na mestu, kjer se konča platno, 

vendar se nadaljujejo po očem nevidnem polju. »Gledalec se zaveda, da se mora prostor 

nadaljevati, da je to, kar je na sliki vidnega, samo kos dejanskega prizorišča, na katerem se je 

zgodil upodobljen dogodek …  
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Prizorišče je tako, da ne vzbuja vtisa zaključene, umirjene, v sebi stabilizirane prostornosti, 

marveč je usmerjeno iz sebe dalje, se preliva preko roba slike, je (virtualno) brezmejno 

prizorišče« (Cankar, 1995, str. 125). 

 

Zaradi tega torej vemo, da se izven platna, torej našega vidnega polja, še vedno nadaljujejo 

elementi na sliki, kar pa daje možnost, da se v tem nam nevidnem prostoru nahajajo še drugi 

predmeti, ki so nam nevidni. 

Podobno bi lahko trdili za druge dele slike, če bi jih gledali kot posamezne dele in ne kot 

celoto. Če bi pod drobnogled vzeli del slike, kjer sta naslikani ladji, bi rekli, da plavata po 

brezprostornem prizorišču, saj je okoli njiju naslikano le morje, ki ne kaže nobene globine 

prostora, zato izgleda, da ladji plujeta po zraku. To rahlo omili senca pod ladjama, ki pa še 

vedno ne da občutka o kakšni drugi dimenziji prostora. Ko ladji pogledamo kot del celotne 

slike, pa nam je takoj jasno, da je prostor brezmejen, saj ga na zgornji strani omejujejo 

Benetke, spodaj ženski akt in tla, na levi in desni strani slike pa je odprt. 

Na koncu nam ostane le še določanje prostora Benetkam v ozadju. Če bi Benetke osamili, 

tako kot smo prej ladje, pa za njih ne bi mogli trditi enako. Da se Benetke ne nahajajo v 

brezprostornem prizorišču, vemo zaradi levega in desnega dela slike. Tam se niz stavb ob 

obali nadaljuje v obe smeri. Stavbe bi se tam sicer lahko zaključile, vendar je zadnja stavba na 

vsaki strani naslikana le na pol, torej vemo, da se bodo nadaljevala še v prostor izven slike, ki 

je nam, gledalcem, neviden. Prostor pod Benetkami zapira ženski akt, torej se v tem delu slike 

brezmejno nadaljuje le del nad Benetkami. 

Če za konec celotno delo povežemo v celoto, lahko brez zadržkov trdimo, da je prostor na 

sliki brezmejen. 

 

2.6. Figuralna kompozicija 

Na sliki gledalec dobi občutek, da so nekateri elementi na platno naslikani, kot bi jih slikar tja 

postavil naključno. Vendar ti elementi niso slučajno nametani na prizorišče, marveč jih druži 

načelo svojstvenega reda. Glede na razporeditev figur lahko rečemo, da je uporabljena 

figuralna kompozicija tektonska. »Tektonska kompozicija z dispozicijo oseb penetrira v 

prostor in ustvarja možne, a v višji red dvignjene konfiguracije, ki so v tesni zvezi s 

tendencami upodobljene snovi; te konfiguracije se dajo največkrat reducirati na kakšen 

geometrični lik« (Cankar, 1995, str. 134). Na naši sliki lahko najdemo več smernic, ki skupaj 
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tvorijo geometrični lik, v našem primeru trikotnik. 

V ospredju lahko najdemo trikotnik, katerih silnica poteka od ladij prek ženine glave do 

odseva v zrcalu; druga silnica od odseva v ogledalu do ženinega mednožja in tretja od tam 

nazaj do ladij. 

Svojevrsten trikotnik bi lahko ustvarili tudi elementi, kot so ženina glava, odsev v ogledalu in 

ženine prsi, ki prikazujejo neko trojnost žene. 

Trikotnik bi lahko predstavljala tudi žena sama. Silnice potekajo od levega kota odeje prek 

ženine roke vse do njene glave, kjer se začne druga silnica, ki naprej poteka prek ženine rame 

in vse do desnega kota klopi. Tretjo silnico trikotnika prikazuje spodnji rob slike. 

2.7. Svetloba in barve 

Najprej lahko poudarimo pomembno vlogo barve. Najočitnejši je kontrast toplih in hladnih 

barv, ki ga je naslikal umetnik. Slika se deli na del z uporabljenimi toplimi barvami (to je del, 

kjer je naslikana slikarjeva žena) in del s hladnimi barvami, kjer je naslikano ozadje (morje in 

Benetke). Med obema deloma so uporabljene nevtralne barve − bela in črna, ki omilijo prehod 

iz toplega k hladnemu. 

Umetnik je z barvami gradil tudi prostor, in sicer z uporabo barvne modelacije, ki jo je 

uporabil predvsem v delu slike s toplimi barvami, kjer je barvo svetlil in temnil.  

V ozadju je Kralj zanemaril prostorsko vlogo svetlo-temnega in barvi prepustil ploskovno 

vlogo.  

Delo se torej ne razlikuje le po uporabi toplih in hladnih barv, ampak tudi v gradnji prostora, 

in sicer je v delu, kjer je upodobljena slikarjeva žena, upodobljen prostor, morje in mesto 

Benetke pa sta naslikana ploskovno. 

Če pogledamo svetlo-temni kontrast celotne slike, bi lahko rekli, da je slika glede svetlobe 

precej harmonična. Kontrast se pojavi le pri nekaterih delih slike. Izrazito svetla dela sta bela 

kombineža, ki jo nosi žena, in zrcalo za njo, vendar njuna svetlost ne pride tako do izraza 

zaradi morja v ozadju, ki ima prav tako zelo svetle dele. Nasprotje svetlim delom so 

najtemnejši deli slike, ki se pojavijo v delu ženine glave in okoli nje ter na ladjah. Tukaj je 

precej očiten kontrast med glavo ženskega akta in glavo na njeni desni strani. Glava akta je 

temna, medtem ko je glava na desni strani svetla in zato deluje bolj zračno. Ostali deli slike so 

svetlostno nevtralni in neizraziti. 

Na sliki svetloba prihaja z več strani. Najbolj očiten vir svetlobe prihaja iz zgornjega levega 

dela slike. Sence tega vira svetlobe padajo v desno smer. Opazimo jih lahko pod ženino 
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brado, gubami odeje, za klopjo, na ženinih laseh, ki so na desni strani temnejši kot na levi, ter 

na drugih delih njenega telesa. Da je vir svetlobe postavljen pred ogledalo, nam kaže senca, ki 

jo ogledalo meče na morje. 

Drugi vir svetlobe je prisoten v ozadju slike in prihaja iz smeri Benetk. Nahaja se na meji med 

Benetkami in ladjama. Njegove sence so vidne pod ladjama na morju, Benetke pa so zaradi 

njega bolj osvetljene. 

3. IKONOGRAFSKA ANALIZA 

3.1. Slikarjeva žena in zrcalo 

V prvem planu slike je naslikan ženski akt. Žena kleči, z eno roko si podpira prsi, z drugo pa 

drži odejo. Za njo je zrcalo, v katerem se na desni strani kaže njena oblečena doprsna podoba. 

Kot nam pove že naslov, je slikar upodobil svojo ženo. O njej ne vemo prav dosti, saj nam 

slikar v svojih spisih nikoli ne zaupa več kot njenega imena. Tam jo npr. omenja kot žena 

Milka ali pa moja mlada žena. Tako o njej vemo le, da je bilo njeno ime pred poroko 

Ljudmila Novak in je prihajala iz Zdenske vasi. 

Gledalec se pred sliko počuti malo nelagodno, saj mu umetnik razkazuje žensko z golim 

oprsjem, še posebej, če ve, da je prikazana njegova žena. Občutek nelagodja zmanjša ženina 

mimika obraza, ki kaže ugodje in zadovoljstvo ter prav nič sramu zaradi razgaljenosti. 

Ker žena miži, se verjetno sploh ne zaveda slikarjevega pogleda, še manj pa pogledov 

gledalcev, zato niti nima razloga, da bi njena mimika obraza izražala kaj drugega kot ugodje. 

Odsev v ogledalu na njeni desni strani prikazuje njeno oblečeno podobo. Žena v zrcalu je 

oblečena v bela oblačila z nadetim rumenim klobukom. 

Žena v ospredju miži in gledalec z njo nima očesnega stika. Opazuje lahko le njeno telo, 

medtem ko ženska v zrcalu gleda naravnost v gledalca. Z njim naveže očesni stik in gledalec 

dobi občutek nadzora − kot da bi ženska v zrcalu nadzirala njegov pogled, če se bo le-ta 

obrnil na razgaljeno telo. Žena torej miži, vendar v ozadju, skrita, še vseeno nadzira, ali bomo 

pogledali njeno telo. Gledalec, ki se počuti neprijetno, ker gleda golo umetnikovo ženo, se 

tedaj, ko opazi njen pogled, počuti še bolj nelagodno. Četudi bi nas pomirjen in nasmejan 

obraz žene pomiril in nam dal občutek, da kljub temu, da gledamo umetnikovo ženo, ni s tem 

nič narobe, nam njena podoba v zrcalu vcepi občutek nadzora.  

Kralj se je z načinom upodobitve ženskega akta približal Giorgioneovi Speči Veneri, ki je bila 

naslikana okoli leta 1510. Ta velja za prvi ženski akt po antiki in je začrtal razvoj ženskega 

akta, kot ga poznamo danes.  
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Če so v antiki stremeli k matematični popolnosti in idealizaciji golega telesa do te mere, da je 

izgubil svojo idejno vrednost, se Giorgione v svojem delu od tega umakne (Kenneth, 1987). 

Giorgione je v akt Venere vključil njeno osebnost in dušo. Gledalec tako v njen ne vidi zgolj 

golega ženskega telesa, ampak občuti prisotnost nje same.  

»Giorgioneova Venera spi brez razmišljanja o njeni goloti v medeno obarvani krajini, vendar 

nam njen oris ne pusti, da bi jo označili kot Venus Naturalis« (Kenneth, 1987, str. 112). To 

pomeni, da nam njena podoba ne pusti, da bi njeno goloto razumeli kot vulgarno. V kasnejših 

upodobitvah ženskih aktov je sporočilnost žene sicer lahko drugačna (gledalca lahko 

zapeljuje, ga zavrača …), vsekakor pa ni tam le zaradi njenega telesa, ampak zaradi nje same. 

Podobnost v upodobitvi med Kraljevo ženo in Giorgioneovo Venero ni v pozi Venere, ki je še 

stoletja po nastanku slike navdihovala mojstre upodobitve akta, saj sta si v pozi telesa 

podobni le v tem, da sta obe obrnjeni frontalno proti gledalcu. Podobnost med njima je bolj 

očitna v mimiki njunega obraza. Giorgioneova Venera spi in se ne zaveda pogledov gledalcev 

na njeno golo telo, kot tega ne ve Kraljeva žena. Obe delujeta mirni in sproščeni v svoji 

goloti, kar deluje erotično. V tem se sliki razlikujeta od ostalih slik aktov umetnikov, ki so se 

zgledovali po Giorgioneovi Veneri npr. Goyeve Gole Maje ali Manetove Olimpije, kjer 

upodobljeni ženski s pogledom zapeljujeta gledalca in se svoje erotičnosti tudi zavedata. Kralj 

se je torej zgledoval po samem začetku ženskega akta, s katerim je dosegel, da upodobitev 

njegove žene deluje erotično, a ne provokativno.  

V začetku 20. stoletja so priznani umetniki, kot so Cezanne, Picasso, Klimt ipd., ter pripadniki 

nemškega ekspresionizma sprejeli akt kot del njihovega stila slikanja. Ker Franceta Kralja 

označujemo kot enega izmed slovenskih ekspresionističnih slikarjev, bomo njegov način 

upodobitve žene primerjali z načinom upodobitve avstrijskega ekspresionista Egona 

Schieleja. Kot omenjeno, je akt v ekspresionizmu predstavljal pomembno motivno zvrst. 

Ekspresionisti so v aktu preučevali, kako drža telesa, kretnje in mimika obraza izražajo stanje 

človeškega duha oz. odnos do stanja v družbi. Zavračali so idealizirane podobe aktov in 

tradicionalne poze (Nudes, 2015). 

Čeprav Schielejevega upodabljanja ženskega akta ne gre posploševati na vse ostale 

ekspresionistične upodobitve akta, pa je njegove upodobitve žene vseeno vredno primerjati s 

Kraljevo.  

Schiele je že pred svojo ženo slikal mlajše modele, katerih značilnost je depersonalizacija 

upodobljene osebe na njeno telesnost in seksualnost.  

Po poroki z Edith je Schiele še vedno nadaljeval s slikanjem ostalih modelov, vendar je v 
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slikanje akta vključil tudi Edith, katere obraz naj bi na delih z eksplicitno erotičnimi pozami 

ostal zamegljen. Poleg aktov je Schiele svojo ženo naslikal tudi oblečeno, idealizirano, se 

pravi v pravem nasprotju z njenimi akti, ki so izražali le žensko spolnost. Prav v primerjavi 

teh del z ženinimi akti je očitna razlika v upodobitvi Schielejeve žene kot svetnice in kot 

vlačuge (Auer, 2011).  

Tako kot Kralj je torej tudi Schiele slikal svojo ženo kot svetnico in njeno erotično različico. 

Kljub temu pa najdemo ključne razlike med obema načinoma upodobitve. Kralj je v svojem 

delu vključil oba dela ženine osebnosti, in sicer tako njeno telesnost kot duhovnost, kar 

Schiele v svojih delih loči. Schiele svojo ženo upodobi le kot spolni objekt ali kot njeno 

idealizirano podobo. Prav tako pa veliko razliko predstavlja dejstvo, da Kralj erotične podobe 

žene ne zreducira zgolj na njeno telesnost, spolnost. V svojem delu je Kralj to preprečil z 

ženino mimiko obraza. Tako kot Giorgioneova Venera tudi Kraljeva žena ne pusti, da bi jo 

gledalec dojemal le kot spolni objekt, ampak je v njeno podobo vpeta njena osebnost. 

Če se ozremo na drugi portret, se pravi na ženino podobo v zrcalu, pa lahko vidimo 

podobnosti s Schilejevo oblečeno podobo žene, saj sta obe podobi idealizirani in se pri njiju 

osredotočamo le na njuno duhovno, miselno plat. 

Ker sta na sliki upodobljeni dve osebi, je portret dvojni. Slika se razlikuje od večine dvojnih 

portretov, saj je na sliki upodobljena ista oseba dvakrat. Kralj je portret svoje žene naslikal 

dvakrat, vendar se portreta razlikujeta po velikosti, obsežnosti, mimiki obraza, drži telesa in 

oblekah. Kralj torej ženo preobrazi. 

S portretom lahko umetnik upodobi osebo in oriše njeno osebnost ter vlogo v družbi. Slednje 

lahko stori tako, da jo prikaže, medtem ko se kaže v tej vlogi, ali pa jo upodobi v specifični 

družbi, ki to vlogo poudari. V nekaterih primerih bi to preprosto pomenilo, da portretiranca 

naslika v dvojnem portretu. S tem umetnik poudari vlogo upodobljenca na sliki, hkrati pa 

poudari njegovo individualnost, še posebej če so portreti naslikani hierarhično (Freeland, 

2010). 

Kralj je v dvojnem portretu ženi omogočil dvojno vlogo: vlogo ženske s poudarjeno 

erotičnostjo in vlogo ženske svetnice. Nobena od vlog ne bi prišla tako do izraza, kot pride 

zdaj, ko sta naslikani obe. Gledalci slike ne bi razumeli dvojnosti Kraljeve žene, če se vlogi 

obeh portretov medsebojno ne bi podpirali. Kraljevo ženo bi tako videli le kot idealizirano 

podobo ali pa le njeno erotičnost, telesnost. 

 V odnosu obeh podob zaradi velikosti prav gotovo dominira podoba žene v ospredju. Zaradi 

velikosti pride bolj do izraza, hkrati pa je s tem poudarjena njena individualnost.  



13 
 

Žena v ospredju je uprizorjena na način, ki deluje erotično, 

ženska v ozadju, prav tako njegova žena, pa je naslikana oblečena in pokrita s klobukom. 

Omenili smo že, da je s tem umetnik prikazal dvojnost svoje žene: telesnost in erotičnost na 

eni strani in duhovnost na drugi. Razgaljena žena v ospredju poudarja erotičnost in svojo 

telesnost. Oblečena je v belo, kar bi bilo ravno v nasprotju z njenim prikazom, saj naj bi bela 

barva pomenila čistost, naivnost. Na tem mestu se kaže povezanost žene v ospredju in podobe 

v zrcalu, in sicer čistost njunih misli, duha. Bela oblačila žene v ospredju lahko povežemo z 

njeno mimiko obraza. Žena se sicer smeji, vendar ima obenem zaprte oči, torej se ne zaveda 

pogledov množice in je v svojih mislih gola le za svojega moža.  

Manjša podoba žene v ozadju pa v nasprotju s prvo predstavlja ženino duhovno plat. Ta je 

prav tako oblečena v belo, kar bi lahko povezovali s čistostjo njenega duha. Ima nadeto 

pokrivalo, kar jo malo skriva. Klobuk, ki ga nosi, je naslikan tako, da spominja na avreolo ali 

svetniški sij. »Avreola ali nimb je sončna podoba s pomenom krone. Kaže se s sijem okoli 

obraza in včasih celega telesa. Ta sij sončnega izvora pomeni posvečenost, svetost, božansko 

… Avreola je splošen postopek za ovrednotenje tistega, kar je v človeku najplemenitejšega; 

glave … Pri človeku z avreolo je zgornji del nebeški in duhovni v premoči« (Chevalier in 

Gheerbrandt, 2006, str. 42). 

Avreola je torej še en dodatek, ki poveča nasprotja med ženskim aktom v ospredju in žensko 

»svetnico« v ozadju. Deluje kot uprizorjena erotičnost, telesnost proti čistosti in svetosti 

njenega duha. Tako je Kralj uprizoril svojo ženo v celoti. Ni je uprizoril le kot spolni objekt, 

žensko, ki jo nastavlja pogledom gledalcev, ampak jo predstavi kot celoto − tako njeno 

telesnost kot tudi duhovnost.  

Tu se kažejo razlike med Kraljevo upodobitvijo ženskega akta in upodobitvami ženskih aktov 

drugih umetnikov. Da bi bolje razumeli, zakaj je Kralj naslikal ženo drugače od ostalih aktov 

odnos gledalcev do upodobljenke, ženin akt in njeno podobo v zrcalu, si bomo pomagali s 

poglavjem Seksualna politika akta v delu Načini gledanja Johna Bergerja.  

Berger v svojem delu pravi, da se podoba ženske in moškega v zahodni tradiciji razlikuje. 

Moški svojo navzočnost kaže z močjo, ki jo uteleša. To je bodisi moč morale, fizična moč, 

značajska, ekonomska ipd. Žensko navzočnost pa izraža njen lastni odnos do sebe, ki določa, 

kakšen odnos bo okolica imela do nje. 

Ženske svojo navzočnost kažejo v gestah, glasu, izrazih, oblačilih … Pravzaprav vse na njej 

in v njeni okolici soustvarja njeno navzočnost. Ker je navzočnost za žensko tako imenitna 

njeni osebi, moški o njej razmišljajo kot o nekakšni fizični emanaciji, žaru, vonju ali avri 

(Berger idr., 2008, str. 62). 
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Če razmišljanje moških o ženski navzočnosti povežemo z našo sliko, bi si upali trditi, da je 

odsev žene v ogledalu poosebljena ženina navzočnost, ki jo Kralj vidi kot avro.  

Berger nadaljuje, da je za ceno družbene navzočnosti jaz ženske razcepljen na dvoje. Ženski 

jaz se razdeli na opazovalca in opazovano, dva vedno ločena dela svoje identitete kot ženske 

(Berger idr., 2008, str. 62). 

Kralj je v delu naslikal dve podobi žene. Če smo prej trdili, da je naslikana žena v zrcalu 

ženina navzočnost, bi tu lahko rekli, da je žena v zrcalu opazovalec, žena v ospredju pa 

opazovana − dva vedno ločena dela ženine zavesti. Žena v ozadju vedno nadzoruje prvo. 

Zavest, kako žena v ospredju vidi in dojema sebe, izpodrine žena v ozadju − opazovalka, ki 

zavest narekuje, kako jo vidijo in cenijo drugi.  

»Ko je tradicija slikarstva postala bolj posvetna, se je tudi pri drugih motivih ponudila prilika 

za slikanje aktov. Toda prav vsi posredno sporočajo, da se predmet (ženska) zaveda pogleda 

gledalca« (Berger idr., 2008, str. 65).  

Ker v našem delu žena miži, bi težko rekli, da se zaveda gledalčevih pogledov, še posebej 

zato, ker ima na obrazu nasmešek. Če bi upoštevali le mimiko njenega obraza, bi lahko rekli, 

da se žena zaveda le enega pogleda – pogleda njenega moža. Situacija se obrne, ko 

upoštevamo dejstvo, da je za ženo postavljeno ogledalo, v njem pa je njen odsev. Funkcija 

ogledala na sliki je, da iz žene naredi soudeleženko, da tudi sama postane gledalec in nase 

gleda kot na prizor. »Moški delujejo, ženske se kažejo. Moški gledajo ženske. Ženske 

opazujejo same sebe, kako jih gledajo … Opazovalec ženske v njej je moškega spola: 

opazovana je ženskega spola. Tako samo sebe spremeni v objekt − in še posebno v objekt 

pogleda: podobo« (Berger idr., 2008, str. 63). Žena zaradi zrcala postane gledalka same sebe 

in s tem dojema sebe kot podobo. 

Čeprav ves čas govorimo o pogledih gledalca na umetnikovo ženo, se moramo tukaj ustaviti. 

V našem primeru ne moremo trditi, da je Kraljeva žena gola in postavljena na mesto zaradi 

gledalcev. Njena drža in mimika obraza nam prej narekujeta obratno. Žena se ne razgalja za 

gledalce, ampak le za enega − slikarja samega. Gledalec se ob tem počuti le kot zunanji 

opazovalec njunega razmerja. Sam je izločen iz tega razmerja in nič na sliki ne kaže na to, da 

se je žena slekla zanj. »Način, kako jo je umetnik naslikal, vključuje njeno voljo in njene 

namene v samo strukturo podobe, v samo izraznost njenega telesa in obraza« (Berger idr., 

2008, str. 74). 

Tukaj lahko vidimo razliko med ženskimi akti, kjer so uprizorjene ženske, do katerih umetniki 

niso čutili nobene povezanosti, in Kraljevo uprizoritvijo žene. Pri prvih vidimo prostitutke, ki 

so umetnikom služile le kot modeli ali ljubice, s katerimi so imeli le telesni odnos in so do 
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njih čutili le spolno poželenje ter nanje gledali le z vidika spolnosti in ne kot na žene, do 

katerih bi gojili tudi spoštovanje in pri katerih bi bila pomembna tudi duhovna plat. Prav zato 

je verjetno žena uprizorjena miže. Žena noče pogledov ljudi. Ne želi si vzbuditi njihovega 

poželenja in jih zapeljati. Hoče le pogled svojega moža.  

Za primerjavo lahko vzamemo Manetovo Olimpijo. Olimpija je prostitutka, ki razgaljena leži 

na postelji in provokativno in direktno zre v gledalca. Želi si pogleda in se zaveda pogledov 

na njej, kar je ne moti, ker je zato tam. Prav nič nas ne zanima njena duhovna plat, ker nas pri 

njej zanima le njena telesnost in ker nas zavaja s svojo erotičnostjo. Kraljeva žena pa je pravo 

nasprotje. Žena ima zaprte oči, zaradi katerih se ne zaveda pogledov gledalcev in zato deluje 

erotično, ampak ne provokativno, kot Olimpija, ki v gledalca zre.  

Žena ima v mislih le svojega moža, ki jo slika, zato je njej obraz sproščen. Četudi bi gledalec 

želel gledati nanjo le kot na ženski akt, golo žensko, ki ga zapeljuje s telesom, mu to 

preprečuje njena oblečena podoba v ozadju. Četudi gledalca ne bi zmotila njena oblečena 

podoba, ga zmoti avreola, zaradi katere nanjo ne gleda več kot na spolni objekt, ampak opazi 

tudi njeno duhovno plat.  

 

 Slika 2: Edouard Manet - Olympia, 1863 

Razliko v uprizoritvi pa lahko opazimo že, če si pogledamo druga Kraljeva dela, kjer ni 

uprizorjena njegova žena. Če pogledamo Kraljevo delo Ležeči ženski akt, prav tako iz leta 

1932, lahko vidimo, da ženska na tej sliki prav tako kot Olimpija zapeljuje gledalca s 

pogledom in je gledalcu prikazana le kot gola ženska in ne kot ženska v celoti, se pravi z 

njeno duhovno platjo. 
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Več kot očitno je torej, da Kralj žene ni hotel naslikati kot ostale gole ženske, ampak ji je 

hotel dodati še dodatno vrednost − duhovno plat, ki jo loči od tradicionalnih ženskih aktov in 

uprizorjenih prostitutk. 

 

Slika 3: France Kralj − Ležeči ženski akt, 1932 

Na sliki se nasprotje žene v ospredju in žene v ozadju kaže tudi drugače. Prva, razgaljena, 

deluje kot umetnikov vtis ali spomin žene iz njunega zasebnega življenja, se pravi žena za 

štirimi stenami, na očeh le njemu, ki se predaja in razgalja le zanj. Zdi se, kot bi bil gledalec 

deležen vpogleda v njuno hotelsko sobo. Ženino telo ni postavljeno pred nas kot prizor, 

ampak kot izkušnja. Slikar je naslikal svojo izkušnjo in, kot nam pove že naslov Spomin na 

Benetke, svoj spomin. Gledalec si z lahkoto predstavlja, da je bila žena pred kratkim še 

oblečena in da se bo njena poza vsak čas spremenila. Žena v ozadju pa je zakrita, oblečena za 

sprehode po Beneških ulicah. Na eni strani je torej njuna zasebnost, na drugi pa javno 

življenje. To bi lahko potrdili tudi z okvirjem za ženo, ki deluje kot nekakšno okno − okno v 

svet. Gledalec tako še dodatno dobi občutek, da stoji v njuni sobi, v ozadju skozi okno pa 

gleda ženo v Benetkah. 

Okvir pa lahko, kot je bilo že velikokrat prej omenjeno, predstavlja tudi zrcalo. Zrcalo lahko 

ženi služi kot povezava med njo in njeno reprezentacijo, ki ni nujno njej vidna taka, kot je 
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nam. Umetnik nam z ogledalom lahko prikaže nekaj, česar drugače ne bi mogli videti, npr. 

odsev osebe ali predmeta, ki sega izven prostora slike. 

Kot že prej povedano, gledalec dobi občutek, da ga zrcaljena podoba nadzoruje. Žena se na 

sliki ne gleda v ogledalo, torej ni zrcaljena njena direktna podoba. Njeno podobo moramo 

gledati, kot da kljub temu zaradi zrcala vidi vse. Mogoče prav zato žena lahko miži, ker 

namesto nje njena podoba v zrcalu vidi vse, tudi tisto, česar sama ne bi videla, pa čeprav bi 

odprla oči. 

Za konec pa moramo na vso situacijo pogledati še iz drugega zornega kota. Mogoče glavni 

protagonist na sliki ni žena v ospredju, vendar žena v zrcalu. Možno je, da je žena v ozadju 

tista, ki se gleda v ogledalo. Odsev, ki ga vidi (njena razgaljena podoba), pa prikazuje njeno 

nrav ali pa njeno preteklost, sedanjost ali prihodnost. 

3.2. Morje in Benetke 

 

Slika 4: Pogled na oddaljen zvonik sv. Marka (2007) 

Da so v ozadju slike prikazane Benetke, ne govori le naslov, ampak lahko mesto 

poimenujemo Benetke tudi zato, ker je mesto naslikano ob morju, pred nizom stavb na obali 

pa lahko opazimo mostičke in ladje.  

Na obali je naslikan niz stavb, med katerimi lahko desno od sredine prepoznamo znani zvonik 

sv. Marka, ki s svojo rdečo barvo kar sije izven linije ostalih stavb. Poleg zvonika 

prepoznamo še Doževo palačo, v kar nas prepričajo lokacija (zgradba je postavljena zraven 

zvonika sv. Marka, kot je tudi v resnici) in velika okna ter arkade, ki dajejo palači svoj 

značilen videz. 

Kljub temu da se v nizu stavb ob zvoniku sv. Marka nahajajo zgradbe, katerih fasada je enako 

obarvana rdeče ali v drugih toplih barvah (takšen je npr. današnji hotel Danieli − zgradba, ki 
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jo ločita od Doževe palače le dve stavbi), je Kralj rdeče naslikal le zvonik, ostale stavbe pa so 

naslikane v zamolklih sivih tonih. 

Z barvo je Kralj torej poudaril to značilno stavbo Benetk, zaradi katere jo gledalec opazi prej, 

kot ostale stavbe, in zaradi nje spozna, da gre za mesto Benetke. 

Razlog, zakaj je Kralj rdeče obarval le zvonik, pa lahko iščemo tudi drugje.  

Izpostavitev zvonika sv. Marka bi lahko razumeli kot umetnikovo opozarjanje na odnos 

obiskovalcev Benetk do mesta. Z obiskom Benetk si obiskovalci najpogosteje ogledajo le 

posamezne znamenitosti mesta, niso pa pozorni na ostale lepote. Ljudje so ozkogledi. Cenijo 

in obiskujejo le stavbe in lokacije, ki so jim predstavljene kot pomembne, vse ostalo pa 

odmislijo in spregledajo. 

Mogoče je s tem namenom Kralj naslikal zvonik sv. Marka rdeče, vse ostale stavbe pa v 

zamolklih sivih tonih. S tem je poudaril pomembnost zvonika za Benetke, vse ostale zgradbe 

pa so zaradi barve manj opazne. 

Če na sliko gledamo iz današnjega vidika, ko se ljudje vse bolj ukvarjajo s problemom 

onesnaževanja, bi sliko lahko razlagali drugače. Sive tone stavb in dve ladji z velikim 

dimnikom, iz katerih se vali črn dim na levi strani slike, bi lahko povezali s povečanjem 

onesnaženja v mestu. Mesto Benetke je že od nekdaj turistično zelo obiskano in ga 

vsakodnevno obišče na tisoče ljudi, zaradi česar je večja tudi njegova onesnaženost. Če na 

sliko gledamo iz tega vidika, bi lahko rekli, da je zvonik obarvan rdeče z razlogom, da 

opozarja, in sicer opozarja na množično obiskovanje mesta, turizem, ki povečuje 

onesnaženost, prenatrpanost in druge negativne posledice turizma na mesto. Velike ladje, iz 

katerih se vali črn oblak, v mesto prevažajo obiskovalce, ki ga onesnažujejo. Onesnažuje se 

voda, ulice so zasute s smetmi. Vse to vpliva na podobo Benetk, ki izgubljajo svoj sijaj in 

postajajo zamolkle, sive.  

Vendar na sliko ne smemo gledati le iz današnje perspektive. Upoštevati je treba, da je bila 

slika naslikana leta 1932, se pravi med obema svetovnima vojnama, ki sta vsekakor imeli 

velik vpliv na takratno politiko, gospodarstvo in družbeno življenje.  

1. svetovna vojna je za seboj pustila negativne posledice v gospodarstvu in družbi. V temno 

obarvanih stavbah Benetk lahko torej zaznamo odsev dogajanja v Italiji in ob njenih mejah. 

Po 1. svetovni vojni zagotovo niso bili svetli časi za prebivalstvo. Na oblast se povzpnejo 

fašisti, katerih politika ni bila prizanesljiva do velike množice ljudi, še posebej ne do 

slovenskega naroda in slovenskih manjšin. Temna barva stavb torej opozarja na vzpon 

totalitarnega režima v Italiji in napoveduje temno prihodnost. 

Da je v nizu stavb rdeče obarvan le zvonik, bi lahko označili kot simbol opozarjanja. Mogoče 
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nas v nizu sivih stavb njegova barva opozarja na pomen Cerkve za slovenski narod. Vemo, da 

je zvonik sv. Marka sakralna arhitektura, zato jo lahko povežemo s Cerkvijo. Ker je edina 

obarvana rdeče, za seboj zagotovo skriva pomen. Kralj je mogoče s tem opozarjal, kako je 

Cerkev na območju primorske postala edino zatočišče, kjer je bila govorjena slovenska 

beseda. »Slovenščina je bila odpravljena s sodišč, uradov, javnih napisov in celo nagrobnikov, 

v letih pred vojno pa je bila prepovedana tudi v cerkvi … Cerkve so bile edini kraj, kjer so 

Slovenci lahko javno nastopali, in v njih se je slovenska beseda obdržala kljub ukrepom proti 

duhovnikom, fašističnim vdorom v cerkve, prepovedovanju pridig v slovenščini, razganjanju 

pevskih zborov in zaplembam slovenskih molitvenikov« (Nećak & Repe, 2008, str. 234). 

Lahko pa je z rdečo barvo zvonika opozarjal na odločitev Vatikana v podpiranju fašizma v 

Italiji, kar bi kazalo ravno na nasprotno, za kar se je Cerkev zavzemala na slovenskem 

Primorskem.  

Če povežemo oba plana slike, lahko trdimo, da Benetke v ozadju prav gotovo niso naslikane v 

temnih odtenkih zato, da bi bile manj opazne ali bile spregledane. Prav nasprotno. Umetnik s 

tem kritizira in opozarja na dogajanje v Benetkah ter nasploh v Italiji in njeni okolici. 

Kritika pride še posebej do izraza zaradi kontrasta med temnimi barvami stavb in ladij v 

ozadju ter belo barvo ženinih oblačil. 

Če so Benetke v ozadju simbol Italije in totalitarnega režima, bi lahko slikarjeva žena, 

Slovenka, predstavljala simbol slovenskega naroda. Njen očrnjen obraz bi lahko prikazoval 

izživljanje italijanskih fašistov nad slovenskim narodom, podoba v zrcalu z avreolo pa na 

čistost in dobronamernost slovenskega naroda.  

Slika torej sporoča kritiko totalitarnemu režimu, ki je obarvan mračen in onesposablja 

slovenski narod, na eni strani, na drugi strani pa slikarjeva žena v belem z avreolo prikazuje 

slovenski narod kot žrtev totalitarnega režima.   
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4. IKONOLOŠKA ANALIZA 

Da bi bolje razumeli, kaj je vplivalo na način upodobitve Kraljeve žene, si moramo pogledati 

nekaj dejstev o nastanku slike, umetnikovem življenju, času in kraju ustvarjanja ter izbiri 

motiva − Benetk, pa tudi takratne odnose med Italijo in Slovenijo.  

4.1. France Kralj 

France Kralj je slovenski slikar, grafik in kipar, rojen 26. septembra 1895 v Zagorici pri 

Dobrepolju na Dolenjskem. Rodil se je kot drugorojeni sin materi Margareti in očetu Janezu 

Kralju.  

Leta 1902 je začel obiskovati osnovno šolo na Vidmu, kjer je začel kazati zanimanje za 

umetnost in ustvarjanje. Njegovo zanimanje za umetnost so spodbudili njegovi učitelji, med 

njimi tudi pisatelj in politik Fran Jaklič. Leta 1906 je šolanje nadaljeval na srednji umetno-

obrtni šoli v Ljubljani. Na šoli so predavali prvi iz generacije akademsko šolanih kiparjev in 

slikarjev: Alojzij Repič, Josip Vesel, Ivan Zajec in Celestin Mis. Kralj si je osnovno 

umetniško izobrazbo pridobil ob kopiranju vzorcev slavnih renesančnih del in učenju naukov 

umetnosti v preteklosti. Po zaključku srednje šole se je leto dni izpopolnjeval kot pomočnik v 

kiparski delavnici Alojzija Progarja v Celovcu, vendar se tu Kraljevo šolanje ni končalo. 

Izobraževanje je leta 1912 nadaljeval na kiparskem oddelku umetniške akademije na Dunaju, 

kjer je ostal vse do leta 1915. 

Po prekinitvi šolanja zaradi vpoklica v vojsko je Kralj študij nadaljeval leta 1919 in v tem letu 

tudi diplomiral (Kralj, Kranjc, Vrabič & Soban, 2009, CD-ROM). 

Med leti 1919 in 1920 je študiral slikarstvo na akademiji v Pragi. Leta 1920 se je vrnil v 

domovino, kjer se je naselil v Ljubljani. Istega leta se je poročil z Ljudmilo Novak, ki mu je 

kasneje rodila hčerko Milico in sina Zlata. Od leta 1925 do leta 1945 je poučeval na Tehnični 

srednji šoli, kjer je ustanovil oddelek za keramiko. 

France Kralj je bil v prvi polovici 20. let eden izmed vodilnih predstavnikov ekspresionizma 

na Slovenskem. Leta 1921 je soustanovil skupino ekspresionističnih umetnikov, imenovano 

Klub mladih, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko umetniško društvo. S samostojnimi 

razstavami in tudi razstavami z bratom Tonetom in člani Kluba mladih se je Kralj uveljavljal 

tako doma kot v tujini. 

V tridesetih letih se je Kraljev stil spremenil. Motivno prevladujejo figuralne kompozicije, v 

katerih se prepletata kolorizem in ekspresivnost forme. V tem času se je Kralj odločil za 

potovanje po Italiji, kasneje pa ga je pot zanesla tudi Pariz, kjer je prejel nagrado za njegovo 
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delo Žrebe. Ob koncu desetletja je bila v Jakopičevem paviljonu postavljena pregledna 

razstava Kraljevih del, ki je zaokrožila dvajset let njegovega ustvarjanja. 

V štiridesetih letih se je v Kraljevem življenju zvrstila vrsta dogodkov, ki so ga postavili na 

rob preživetja. Zato je leta 1953 izvedel protest v Moderni galeriji, ki pa je le malo omilil 

njegov težki finančni problem. Leto kasneje je razstavljal na Beneškem bienalu. Kralj je svojo 

življenjsko pot zaključil 16. februarja 1960, še danes pa ostaja v spominu kot pomembna 

osebnost slovenskega modernističnega slikarstva. Po njegovi smrti je bila leta 1983 v 

Kostanjevici na Krki v njegovo čast odprta stalna zbirka njegovih del (Kralj idr., 1995). 

4.2. Okoliščine nastanka slike Spomin na Benetke 

Sliko Spomin na Benetke ali Moja žena z benečanskim ozadjem, kot so jo nekaj časa 

imenovali, je Kralj naslikal leta 1932 za umetnostno razstavo, ki je bila del vsakoletnega 

velesejma v Ljubljani. Od 3. do 12. septembra 1932 je bila na velesejmu v Ljubljani odprta 

razstava z naslovom Žena v slovenski umetnosti. Organizacijo in prireditvene stroške je nosil 

velesejem, ki je razpisal tudi nekaj nagrad (Kralj, Kranjc & Kajzer, 1996, str. 167). Na 

razstavi je bilo razstavljenih okoli 64 slik, 40 grafik in 14 kipov. 

Štiričlanska žirija, ki so jo sestavljali Ivan Zorman, dr. Rajko Ložar, dr. Karel Dobida in dr. 

France Stele, je za najboljše slikarsko delo razstave nagradila prav Kraljevo Ženo z beneškim 

ozadjem (Kranjc, 2001, str. 88). 

O sliki je bilo govora, da je vrhunec umetnosti 20. stoletja. Nekateri so jo zato poimenovali 

kar »slovenska La Gioconda«. Čeprav je slika požela veliko pohval, pa so nanjo letele tudi 

kritike, kar je sprožilo pravo medijsko vojno (Kralj, Kranjc & Kajzer, 1996, str. 167). V takrat 

izhajajočem časniku Slovenec je npr. kritik s kratico C. K. med drugim zapisal: »Nihče, kdor 

je sebi odkrit, ne more razumeti žirije, ki je odlikovala s prvim priznanjem ogabni, ostudni, 

nemogoči Kraljev akt. Edino, kar more človek videti na tem aktu, je cinizem, je stud, je 

karikatura narave, skrajna pretiranost, ki je prej manija, kakor pa pravo spoznanje ...« (C. K., 

1932, v Kranjc & Komelj, 1995). Podobnih mnenj sta bila tudi Saša Šantel in Hinko Smrekar. 

Slednji je v Kraljevi sliki videl dokaz za naraščajoči prepad med občinstvom in umetnostjo 

(Kranjc, 2001). Kralju in ostalim razstavljavcem, ki so bili kritizirani, se je v bran postavil 

France Mesenel, ki je v tedaj vodilni reviji Sodobnost zapisal: »Naša likovna umetnost je po 

letih revolucionarnega vretja spoznala svoj čas ter ustvarja pristna in močna dela. Z njimi je 

prisilila kritiko k pisanju naloge, v kateri se pa zrcali njena popolna nedoraslost za 

spoznavanje umetnostnih vrednot« (Mesenel, 1933, v Kranjc, 2001). 

Zaradi vse negativne pozornosti, ki so jo kritiki prenesli na sliko, je bila le-ta umaknjena v 



22 
 

vlažno galerijsko klet. Tam je bila vse do zgodnjih 50. let, ko se je ravnatelj obeh osrednjih 

muzejev nacionalne umetnosti dr. Karel Dobida odločil, da jo vključi v stalno zbirko Moderne 

galerije. Ob odprtju razstave za javnost je Kralj izkoristil priložnost, da opozori na težke 

razmere, v katerih je primoran živeti. Čez sliko Spomin na Benetke in ostala svoja dela v 

galeriji je izobesil trakove s protestnimi napisi, s katerimi je zahteval ureditev svojih socialnih 

razmer. Na trakovih je pisalo: »France strada!, strada reprezentant Slovenske umetnosti!, 

hlapcu Jerneju njegove pravice!, zaslužnemu, staremu, bolnemu umetniku eksistenco!, dajte 

mu jesti!, dajte mu dela!, kdor je v življenju toliko delal, zasluži preskrbo na starost! …« Po 

kakšni uri čakanja je do njega prišel namestnik direktorja, ki mu je zagotovil, da se bodo 

njegove zahteve po izboljšanju socialnega stanja izpolnile. Galerija je kasneje odkupila 

njegova dela za galerijsko zbirko, kar mu je za nekaj časa olajšalo finančne težave, vendar 

njegova situacija v celoti ni bila rešena (Kranjc, 2001, str. 136; Kralj, Kranjc & Kajzer, 1996, 

str. 202). 

4.3. Obdobje po 1. svetovni vojni 

Delo Spomin na Benetke je Kralj naslikal leta 1932, zato bomo pregledali časovni okvir, ki je 

posredno vplival na nastanek slike, to je čas od konca 1. svetovne vojne do leta 1932. Za ta 

čas nas zanima družbeno življenje Slovencev, ker pa so na sliki upodobljene Benetke, si 

moramo ogledati tudi dogajanje v sosednji Italiji. 

4.3.1. Življenje v Sloveniji 

Po 1. svetovni vojni je Slovenija svoje mesto v Jugoslaviji želela iz več razlogov. Zaradi 

narodnih, političnih in gospodarskih razlogov se ni smela priključiti Italiji ali se pridružiti 

nazaj Avstriji oz. Ogrski, ker bi to zanjo pomenilo nacionalni samomor. Prav tako pa svoje 

poti ni mogla začeti kot samostojna država, saj bi bila, majhna kot je, takoj plen sosednjih 

držav. Tako je svoje ideje in program najlažje ohranjala kot del kraljevine SHS, kasneje 

imenovani Kraljevini Jugoslaviji. Čeprav govorimo o Sloveniji, moramo opozoriti, da 

Slovenija, kot jo imamo v mislih danes, ni v celoti pripadala Jugoslaviji. Velik del Slovencev 

in njenega geografskega ozemlja je takrat spadal pod Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kjer so se 

oblikovale slovenske manjšine. 

Večina Slovencev je bila med obema vojnama zelo revna. Nekateri so služili s sezonskim 

delom (obiranje sadja), kar pa ni prineslo veliko denarja. Na podeželju so ljudje živeli v 

barakarskih hišah. Izobrazbena struktura je bila zelo različna. V industriji je bila večina 

delavcev priučenih dela, zato so bili tudi slabše plačani kot kvalificirani delavci, vendar je bil 
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njihov socialni položaj še vseeno boljši od položaja priložnostnih delavcev. 

Prehrana je bila skromna. Večina prebivalstva si ni mogla privoščiti mlečnih izdelkov in 

mesa, ostalo hrano pa so kupovali na kredit ali pa jo poskušali pridelati doma. Tako kot hrana 

pa tudi obleka ni bila lahko dosegljiva. Obleke so kupovali, ko jim je bila dotedanja dotrajana, 

prav tako čevlje, ki so jih v najboljšem primeru podedovali, poleti pa so hodili bosi. 

Srednji sloj je bil sestavljen iz uradništva in podobnih poklicev ter je živel v mestih, kjer je bil 

življenjski standard boljši. Najvišji standard si je lahko privoščilo le malo ljudi. To so bili 

razni bankirji, lastniki industrij, politiki, zdravniki ipd. Ti so si lahko privoščili telefon, 

šolanje v tujini, avtomobile, potovanja ipd. (Nećak & Repe, 2008). 

Desetletji med vojnama se je Slovenija soočala s hudimi socialnimi, ekonomskimi, 

političnimi, nacionalnimi in mednacionalnimi težavami, kar je umetnost zrcalila v svojih 

delih. 

Po 1. svetovni vojni je imel velik vpliv na umetnost Klub mladih, katerega soustanovitelj je 

bil tudi France Kralj. Njihov cilj je bil nekakšna socializacija umetnosti. S svojimi stvaritvami 

so poskušali doseči čim širši družbeni krog. 

Likovna umetnost v 30. letih ni bila enotna. Sestavljali so jo različni stili, moda in idejne ter 

ideološke težnje. France Kralj je na prehodu v 30. leta plastični realizem presegal s slikovitim, 

a v svojem smislu abstraktnem kolorizmu.  

V zaostrenih razmerah so z delovanjem prenehali različni umetniški klubi, umetniki pa so se 

družili le še na organiziranih prireditvah, kot je bil npr. Ljubljanski velesejem, na katerem je 

nastala tudi slika Spomin na Benetke, ali v Beogradu na vsakoletni spomladanski razstavi. 

Razmere med ustvarjalci so bile napete, kar je sprožilo vse več provokacij, likovna kritika pa 

je imela več opraviti z ideološkimi in interesnimi opredelitvami kot z umetninami samimi. 

Takšno kritiko je občutil tudi Kralj za svoje prej omenjeno delo. Širše gledano pa ga je 

kritika, osnovana na ideologiji ne le do njegovih del, ampak tudi do umetnika samega, 

pripeljala do lastnega propada (Nećak & Repe, 2008). 

4.3.2. Italija po 1. svetovni vojni 

Italija velja za rojstno deželo fašizma, saj jo je njegov razvoj po 1. svetovni vojni politično 

najbolj zaznamoval. Fašizem je bil v Italiji posledica gospodarske krize in se v drugih državah 

s trdno demokratično ureditvijo praviloma ni ukoreninil. 

Italija se je tik po vojni znašla v ogromnih dolgovih in slabem gospodarskem položaju. Poleg 

tega na političnem prizorišču ni bilo močnih strank, zato se je ponujala možnost za 

organizacijo stranke, ki bi s svojim nacionalnim in socialnim programom uredila stanje v 
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državi in zagotovila red ter mir. Priložnost so v situaciji države videle fašistične stranke. Na 

volitvah leta 1921 fašisti niso dobili nobenega mandata, se je pa situacija obrnila že na 

naslednjih volitvah, kjer so dobili že 35 mandatov. To jih še vedno ni uvrščalo med velike 

italijanske parlamentarne stranke, je pa kazalo njihov napredek. Leto kasneje je gospodarska 

kriza v Italiji dosegla svoj vrh, kar je bil povod, da je Mussolini v noči iz 25. na 26. oktober 

pozval vse fašiste, da krenejo v Rim, kjer bodo prevzeli vlado. Tam je Mussolini pozval kralja 

Viktorja Emanuela III., naj jim izroči vlado ali pa si jo bodo vzeli na silo. Kralj se je na 

zahtevo odzval in 30. oktobra vlado izročil Mussoliniju. Začelo se je fašistično obdobje 

Italije.  

Fašistična ideologija je združevala nacionalizem s sindikalističnimi zamislimi. Gibanje je 

poveličevalo nasilje, boj in nevarnost, od svojih podpornikov pa zahtevalo disciplino, voljo in 

vero. Fašizem je zagovarjal Italijo kot dedinjo antičnega Rima, s čimer so upravičevali 

njihovo zahtevo po Sredozemlju.  

Fašizem je slonel na diktatorskem in oboževanem vodji. Italija je postala avtoritarna, 

totalitarna, hierarhična in stanovska enostrankarska država. Vse civilne organizacije so lahko 

obstajale le v okviru fašistične stranke, za kar je bila ustanovljena tudi posebna milica, ki je 

nadzorovala pravilnost delovanja organizacij. 

Notranjepolitični položaj si je fašizem še utrdil, ko je Mussolini leta 1929 z Lateransko 

pogodbo zgladil odnose z Vatikanom in pridobil podporo katoliške cerkve. 

Kljub večji priljubljenosti fašizma med Italijani pa je odpor do njega rasel med ne-italijanskim 

prebivalstvom, zlasti med Slovenci in Hrvati, ki jih je na vsak način hotel italijanizirati 

(Nećak & Repe, 2008). 

4.3.3. Primorska manjšina 

Primorsko ozemlje, ki ga je po 1. svetovni vojni zasedla Italija in si ga kasneje z Rapalsko 

pogodbo tudi prisvojila, se je imenovalo Julijska krajina. S pogodbo je pod Italijo prišlo več 

kot 300 000 Slovencev. Po letu 1923 je Italija to ozemlje razdelila na province tako, da 

Slovenci v nobeni niso imeli večine, in območje načrtno italijanizirala. Z načrtnim 

odkupovanjem posestva slovenskih in hrvaških kmetov, ki zaradi razmer v državi niso mogli 

odplačati dolgov, je v območje Julijske krajine postopoma naseljevala italijanske kolonije, 

slovenski in hrvaški kmetje pa so se zato morali izseliti. 

V času, ko je na italijansko oblast prišel fašizem, se je stanje Slovencev le še poslabšalo. 

Zaradi fašističnih pritiskov se je prebivalstvo množično začelo preseljevati. Najprej sta se 

izselila inteligenca in uradništvo, nato pa so sledili še drugi. 



25 
 

Še pred sklenitvijo Rapalske pogodbe so italijanske oblasti izvajale hud pritisk na slovensko 

prebivalstvo. Prepovedale so zborovanja. Vzpostavili so cenzuro in zaplembo tiska, kar je 

sprožilo množične demonstracije, stavke in spopade s fašisti. 

V začetku 20. let se je fašistično nasilje začelo stopnjevati. Še pred pohodom fašistom v Rim 

v Italiji je bila fašistična stranka najmočnejša politična sila v Julijski krajini. 

Fašizem ni priznaval manjšin in je razglašal slovenski narod kot manjvreden, zato so fašisti 

požgali nekaj slovenskih tiskarn, uničevali šole, delavske in kulturne domove ter župnišča. 

Po fašističnem prevzemu oblasti se je nasilna politika do slovenskega naroda še povečala. 

Slovenski jezik je bil odpravljen iz sodišč, uradov, javnih napisov in celo nagrobnikov. Do 

leta 1927 so vse šole postale italijanske. Osebna in krajevna imena so bila poitalijanščena. 

Razpuščenih je bilo okrog 500 društev in 450 knjižnic, katerih premoženje so dobile fašistične 

organizacije. Ob vseh prepovedih slovenskega jezika so Slovencem ostale le še knjige, ki so 

skrivaj krožile od rok do rok. 

Edini kraj, kjer so Slovenci lahko javno nastopali, so postale cerkve, kamor se je prenesel 

precejšen del prejšnjega društvenega življenja. Tam se je kljub pogostim fašističnim vdorom 

in ukrepom proti duhovnikom slovenska beseda obdržala, čeprav je bila pridiga v slovenščini 

prepovedana (Nećak & Repe, 2008, str. 232−236). 
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5. INTERPRETACIJSKI PRISTOP WAYS IN 

Dobro pripravljen in organiziran obisk galerije spodbudi osebno in kritično razmišljanje o 

umetnosti ter obogati in razširi učenje o umetnosti za šolskimi klopmi. Obisk galerije naj bi 

bil zasnovan na aktivnem delu učencev s poudarkom na diskusiji in pogovoru, ki predstavljata 

osnovo za interpretacije izbranega dela. 

Interpretacija umetniškega dela je rezultat zmožnosti kritičnega mišljenja, ki ga učenec 

razširja z razmislekom in vprašanji, ki temeljijo na njegovih življenjskih izkušnjah, in je 

sestavni del učenja o umetnini (Charman, Rose & Wilson, 2006, str. 53). 

Z novimi pristopi k umetnostni zgodovini odpiramo načine, kako razumeti umetnino. 

Umetnina je lahko razumljena in interpretirana na več načinov, kar se upira prepričanju, ki je 

veljalo vrsto let, da je umetnina lahko interpretirana le na en možen način. Vedenje, da je 

lahko umetnina interpretirana na več načinov, lahko spodbudi učence, da začnejo razmišljati o 

umetnini drugače kot ostali, če je seveda razlaga utemeljena. 

Spretnosti interpretiranja se lahko naučimo, če se navadimo uporabljati določene okvire 

vprašanj, ki so nam v pomoč med interpretiranjem dela. Metoda Ways In predstavlja štiri 

osnovne okvire oz. pristope, s katerimi si pomagamo pri interpretaciji dela. Proces se začne z 

osebnim pristopom in nadaljuje z opazovanjem predmetnosti, vsebine in konteksta. 

Vsak okvir predstavlja serijo vprašanj, ki dajejo objektu gledanja razpon in globino. Odgovori 

na vprašanja se razlikujejo od posameznika do posameznika, kar daje umetnini več možnosti 

interpretiranja. V nadaljevanju si bomo pogledali vse štiri pristope in vanje vključili sliko 

Spomin na Benetke (Charman, Rose & Wilson, 2006). 
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Slika 5: Metoda Ways In 

5.1. Osebni pristop  

Vsi odzivi na umetniško delo so pogojeni z našimi osebnimi in socialnimi izkušnjami. Teh 

izkušenj ne smemo ignorirati. Pravzaprav bi morale predstavljati izhodiščno točko našega 

gledanja na umetniško delo. Ko gledamo na umetnostna dela, pa moramo preučiti tudi ideje in 

prepričanja, ki podpirajo naše odzive nanj. 

V osebnem pristopu smo torej pozorni na nas same, na naš svet/okolje in naše izkušnje, na 

podlagi katerih izoblikujemo mnenje o delu.  

Ključna vprašanja, ki si jih v tem delu pristopa učenci zastavljajo, se nanašajo na tri dele: na 

del o njih samih, na del o njihovem okolju in na del o njihovih izkušnjah. V prvem delu, kjer 

v vprašanja vključujemo samega sebe, si postavljajo vprašanja, kot so: Kaj je moja prva 

reakcija na delo? Zakaj o delu tako razmišljam ali se tako počutim? Kdo sem jaz? Kako moja 

rasa, spol, starost in socialni status vpliva na to, kar vidim? Kako moj odziv kaže na moja 

prepričanja, vrednote in odnos? Kako se moje mnenje spreminja glede na pogovor z ostalimi? 

V tem delu je učencem treba postaviti vprašanja, ki se nanašajo na razlike v interpretaciji slike 

glede na spol. Glede na to, da je na sliki Spomin na Benetke naslikan ženski akt, je pametno, 

da se o temi razvije debata: Kako se ob sliki počutijo učenke in kako učenci? Ali se pogledi 

na sliko razlikujejo glede na njihov spol? Bi se fantje počutili drugače, če bi na sliko gledali iz 

ženske perspektive? Kako bi se njihovo mnenje o sliki spremenilo, če bi bil na sliki naslikan 

moški akt?  
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V delu, kjer se vprašanja opirajo na naše okolje, si naj učenci zastavljajo vprašanja, kot so: Na 

kaj me delo spominja? Kako moje kulturno okolje ali religija vplivata na videnje slike? Kako 

nanj vpliva moja družina? V čem so si moji odgovori podobni in različni z odgovori mojih 

sošolcev? 

Učenci skozi življenje nabirajo različne izkušnje. Izkušnje pridobivajo od svoje družine, 

okolja in vsega, kar vidijo na televiziji, v kinu, knjigah, internetu ipd. Vse, kar se nam je v 

življenju zgodilo, tako ali drugače vpliva na nas, zato se različno odzovemo na stvari. Glede 

svojih izkušenj si naj učenci zastavijo vprašanja, kot so: Sem kaj podobnega, kot kaže 

umetniško delo, že videl kdaj prej na internetu, televiziji, v knjigah, revijah? Sem ta kraj že 

kdaj obiskal? Sem prizor videl že kje drugje?  

Tukaj lahko vključimo vprašanja, ki se navezujejo na njihov spol: Kje v svoji okolici ste 

opazili podoben motiv? Učence spodbudimo, da razmišljajo, kje vse lahko danes vidijo ženski 

akt ali pomanjkljivo oblečena dekleta.  

Vse izkušnje vplivajo na osebni pristop učencev in se razlikujejo od učenca do učenca  

(Charman, Rose & Wilson, 2006, str. 58). 

5.2. Spoznavanje predmetnosti 

Vsaka umetnina, naj bo to slika, kip, video, fotografija ali instalacija, nosi svojo notranjo 

vrednost. Sodobne umetniške prakse so si danes tako različne, da včasih umetnikovo delo 

nima stalne fizične prisotnosti. Lahko je nevidno (zvočna dela) ali pa ga sestavlja 

komplicirana interakcija prostora, kraja in gledalcev (instalacije). 

Vseeno pa vedno najdemo načine, kako govoriti o njegovi formalni podobi, predmetu. 

Analiza materialov, procesa dela in lastnosti umetnine bo razširila naše razumevanje le-te.  

Ker je delo Spomin na Benetke naslikano v oljni tehniki, ki spada k tradicionalni umetnosti, se 

bomo tukaj spraševali predvsem o liniji, tonih, barvi, prostoru in teži. Učenci se naj 

sprašujejo, zakaj je umetnik izbral takšne barve. Sledi lahko opis linij in teksture: Iz kakšnih 

materialov je delo narejeno? So materiali tradicionalni? Bi se počutil drugače, če bi bilo delo 

narejeno iz drugega materiala? Glede procesa dela naj odgovorijo na vprašanja: Kako je bilo 

delo narejeno? Kakšne vrste spretnosti je uporabljal umetnik? Kakšne spremembe so se 

pojavile na delu od takrat, ko je bilo naslikano, pa do danes?  

Vprašajmo jih tudi: Kako veliko je delo? Zakaj je tako veliko? Bi se njegov pomen spremenil, 

če bi bilo še večje ali manjše? Je umetnik uporabil iluzijo prostora? Ali je zavračal iluzijo 

prostora? Kako smo postavljeni kot gledalci do dela? Smo prisiljeni gledati na delo iz 

določene pozicije? 
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V tem delu lahko vključimo vprašanja iz osebnega pristopa: Se zaradi dela počutiš velik ali 

majhen? Je gledalec v delo vključen ali odrinjen stran? (Charman, Rose &Wilson, 2006). 

5.3. Spoznavanje vsebine 

Pri vsakem umetniškem delu se lahko vprašamo, kaj nam sporoča, pa naj bo to skozi naslov, 

vsebino ali tip umetnine.  

V tem delu se bomo spraševali o vsebini, sporočilu, naslovu, temi in tipu slike. Glede vsebine 

slike je prvo logično vprašanje: Kaj slika prikazuje? Kaj se na sliki dogaja? V nadaljevanju se 

lahko sprašujemo: Kaj nas slika sprašuje? Želi slika, da se odzovemo na določen način? Je 

slika mogoče zgodba, ukaz, izziv? Medtem ko se učenci sprašujejo, kaj vidijo na sliki, pa jih 

je pametno usmeriti v vprašanje, kakšno stališče slika zavzema, in jih opozoriti, naj bodo 

pozorni na simbole, ki bi jih lahko prepoznali. V primeru slike Spomin na Benetke naj bodo 

učenci pozorni na simbole, kot so: avreola, ogledalo, ladje, pomen črne, bele in rdeče barve 

ipd. Ker je pri naši sliki logična povezava med naslovom in motivom slike, je učence treba 

vprašati, ali se dojemanje slike spremeni, ko vedo, da so v ozadju naslikane Benetke: Bi brez 

naslova to ugotovili? 

Na koncu se naj vprašajo, kako se slika povezuje s tradicionalnimi akti v zgodovini in ali se 

zaradi slike začnejo spraševati o svetu, v katerem živijo (Charman, Rose & Wilson, 2006). 

5.4. Spoznavanje konteksta 

Umetniško delo ne more obstajati v izolaciji. Njegov pomen ustvarjamo s spraševanjem, kdaj, 

kje in kdo je naredil delo.  

Med razmišljanjem o preteklosti (npr. kakšni so bili umetnikovi nameni med ustvarjanjem 

dela) ali njegovi biografiji pogosto zanemarimo sedanjost. Takoj ko delo doseže javnost, se 

njegov pomen razplasti. Umetniško delo dobi več plasti pomenov skozi čas, ker se prilagaja 

času. Delo lahko učenci povežejo s politiko, družbo, znanostjo in drugimi področji, ki 

predstavljajo uporabne načine na gledanje umetnosti.  

Pozicija umetnine v galeriji, informacije, predstavljene ob njej in njena okolica nam 

razkrivajo še več zgodb, ki jih delo skriva. Vprašanja, ki se pojavljajo v tem delu, se nanašajo 

na kraj in čas nastanka dela, umetnika, zgodovino, sedanjost, inštitucijo, kjer se nahaja danes, 

in interpretacijo ob njej. 

Začnemo lahko z vprašanji: Kdaj in kje je bilo delo ustvarjeno? Lahko delo na kakršen koli 

način povežemo s krajem in časom, v katerem je bilo ustvarjeno? Kdo je sliko naslikal? Za 

koga je bila naslikana? Kako si je Kralj zamišljal njegovo vlogo v delu? 
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Glede zgodovine in sedanjosti lahko vprašamo: Ali lahko sliko povežemo z družbo in politiko 

časa nastanka? Čigavo zgodovino predstavlja? Kako ljudje gledajo na sliko danes in kako se 

njihovo razumevanje slike razlikuje od razumevanja v času nastanka? Kako se je videnje slike 

spremenilo in zakaj? 

Naslednja vprašanja se nanašajo na lokacijo in postavitev slike: Koliko praznega prostora je 

okoli slike? Kako se delo povezuje z deli, razporejenimi okoli njega? Lahko velikost 

razstavnega prostora, svetloba in barva sten vplivajo na pomen slike? Kakšne informacije so 

predstavljene ob delu? Bi delo delovalo drugače, če bi bilo izobešeno v drugem prostoru 

galerije ali ne-galerijskem prostoru? Kako galerija sama po sebi deluje na razumevanje slike? 

(Charman, Rose & Wilson, 2006, str. 58). 

6. ZAKLJUČEK 

Ob zaključku diplomskega dela lahko povzamemo ključne ugotovitve, do katerih nas je 

raziskovanje pripeljalo. Kraljeva upodobitev akta je vse prej kot tradicionalna, saj ga združuje 

z ženinim dvojnim portretom, ki pa po pomenu ne predstavlja le-tega. Ugotovili smo, da oba 

portreta žene in tudi ostali elementi na sliki (ladje, Benetke in zrcalo) v sebi skrivajo več 

pomenov in možnih interpretacij. Nekatere od interpretacij se nanašajo le na sliko, medtem ko 

se druge povezujejo z zgodovinskim dogajanjem Italije in Slovenije, vse pa predstavljajo 

kontrast med ženo v ospredju in Benetkami v ozadju. To razliko smo opisali tudi v formalni 

analizi, kjer je kontrast še posebej opazen pri izbiri barve, gradnji prostora in kompoziciji. 

Kralj je ženin akt potisnil v prvi plan slike, kar je povečalo njeno pomembnost, hkrati pa 

dojemanje slike v celoti. Kot je bilo omenjeno, je razlika precej očitna v gradnji prostora, kjer 

je Kralj svojo ženo upodobil plastično, zrcalo in ozadje pa naslikal ploskovno, ter v izbiri 

barve, ki se deli na tople v prvem planu slike in hladne v ozadju. Skozi spoznavanje metode 

interpretacije Ways In smo spoznali, kako nam vrsta različnih vprašanj lahko pomaga pri 

interpretaciji. 

Poleg tega učenci skozi proces interpretiranja ne pridobijo le znanja o delu, ampak pridobijo 

še na drugih področjih. Na področju odnosa in čustev se učencem poveča samopodoba, saj 

postanejo bolj samozavestni v izražanju svojega mnenja. Učenci postanejo motivirani, da 

delijo in spoštujejo svoje ideje. Na področju znanja in razumevanja razširijo znanje o 

umetnostni zgodovini, likovni teoriji, likovnih praksah, zgodovini, družbi ter usvojijo novo 

besedišče, ki ga znajo uporabiti v kontekstu. Razvijejo spretnost ustvarjalnega mišljenja, 

spretnost komunikacije skozi diskusijo in spretnost reševanja problemov skozi povezovanje 
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ter primerjanje idej in informacij različnih virov (Charman, Rose & Wilson, 2006). Poleg tega 

pa bolje spoznajo tako sebe kot ostale sošolce.  
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7. PRILOGE 

V prilogi se nahaja delavni list Spomin na Benetke. 
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1) Kakšna je tvoja prva reakcija na 

sliko?  

2) Kako se počutiš zaradi izbranega 

motiva slike?  

3) Na kaj te delo spominja?  

4) Si podoben prizor videl že kje 

drugje?  

 

 

1) Kaj slika prikazuje?  

2) Kaj se na sliki dogaja? 

3) Ali slika mogoče govori zgodbo? 

Opaziš na siki kakšne simbole? 

Kaj sporočajo? 

4) Bi brez naslova vedeli, kateri kraj 

je upodobljen na sliki? Kako 

naslov vpliva na vaše dojemanje 

slike?  

5) Si že obiskal kraj na sliki? 

 

1) Zakaj je umetnik izbral takšne 

barve? 

2) Opiši linijo in teksturo slike.  

3) Iz kakšnih materialov je delo 

narejeno? So materiali 

tradicionalni?  

4) Kako je bilo delo narejeno? 

Kakšne vrste spretnosti je 

uporabljal umetnik?  

5) Kako veliko je delo? Opiši kako se 

tvoj odnos do dela spremeni, če 

gledaš delo na delavnem listu ali 

delo v naravni velikosti? 

6) Kako je umetnik slikal prostor?  

 

1) Kdaj in kje je bilo delo 

ustvarjeno?  

2) Kdo je sliko naslikal? 

3) Lahko sliko povežemo z družbo in 

politiko časa nastanka? Čigavo 

zgodovino predstavlja?  

4) Kako ljudje gledajo na sliko danes 

in kako se njihovo razumevanje 

slike razlikuje od razumevanja v 

času nastanka?  Kako se je 

videnje slike spremenilo in zakaj? 

5) Kako se delo povezuje z deli 

razporejenimi okoli njega?  

6) Kakšne informacije so 

predstavljene ob delu?  

7) Kako galerija sama po sebi deluje 

na razumevanje slike? 

S Sošolci se razdelite v pare. Sliko si najprej dobro 

oglejte, brez da bi prebrali podatke ob njej. 

Na vprašanja, ki so zastavljena v okencih najprej 

odgovorite sami, nato pa svoj odgovor primerjajte 

s sošolcem/ko v paru in kasneje še z ostalimi.  

V skicirko najprej napiši svoj odgovor, nato pa še, 

kako se tvoj odgovor razlikuje od odgovorov 

sošolcev. 
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V slovarju simbolov poišči naslednje pojme, jih razloži in napiši, kakšen pomen izražajo na sliki Spomin na Benetke. 

 

 

Avreola – 

 

 

Črna barva- 

 

 

Bela barva- 

 

 

Zrcalo- 

 

 

Ladje-  
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Prva zgornja slika prikazuje mesto, ki ga je v svojem delu upodobil Kralj. Iz panoram, ki se nahajajo pod njo ugotovi za katero mesto gre in naštej 

elemente, ki se s sliko ujemajo, če veš da druga slika prikazuje Benetke, tretja Koper in četrta London. 
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Slika prikazuje Picassovo sliko Ženski, ki 

tečeta po plaži, ki je bila naslikana leta 

1922 v času Picassovega neoklasicističnega 

sloga. 

Sliko primerjaj s Kraljevo sliko Spomin na 

Benetke in napiši v čem sta si sliki 

vsebinsko (motiv) in formalno (barve, 

kompozicija, oblikovanje figur…) podobni 

in v čem se razlikujeta. 
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