
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

LIKOVNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

GEOMETRIJA SLIKE 
DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTOR:        KANDIDATKA: 

redni prof. ZDENKO HUZJAN    BERNARDA TAJNŠEK 

 

Ljubljana, september 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o avtorstvu diplomskega dela 

 

Podpisana Bernarda Tajnšek, rojena 14.06.1987 v Slovenj Gradcu, študentka 

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, izjavljam, da je 

diplomsko delo z naslovom Geometrija slike, izdelano pod mentorstvom rednega 

profesorja Zdenka Huzjana, avtorsko delo. 

 

 

 

 

_____________________________ 

(podpis študentke)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorju prof. Zdenku Huzjanu, najprej za čas študijskega 

usmerjanja v lasten slikarski izraz in za sprejem pod svoje mentorsko okrilje. Hvala za 

zaupanje, spodbudne besede in pomoč. 

 

Zahvaljujem se družini; za nesebično ljubezen, podporo in skrb. Za varno gnezdo, 

kadar nisem znala leteti in za spodbuden potisk iz njega, ko je bil čas. Beseda hvala 

premalo opiše mojo globoko hvaležnost in ljubezen, ki jo čutim. 

 

Iz srca hvala prijateljicam, ki so verjele vame, ko sama nisem. Za pomoč, ko sem jo 

res potrebovala. Za neskončno vrsto bodrečih, pozitivnih in iskrenih besed, za vse, kar 

storite zame. Nikoli vam ne bom mogla povrniti toliko ljubezni. Hvala. 

 

Hvala, ker ste. Brez vas bi bilo življenje čisto preveč sivo.  



 

 

Kazalo vsebine 

 

1. Povzetek ............................................................................................................ - 1 - 

1.1. Ključne besede ............................................................................................ - 1 - 

2. Abstract ............................................................................................................. - 2 - 

2.1. Key words ................................................................................................... - 2 - 

3. Uvod .................................................................................................................. - 3 - 

4. Modernizem in prehod v abstraktno slikarstvo ................................................... - 4 - 

5. Geometrijska abstrakcija ................................................................................... - 7 - 

5.1. Piet Mondrian (1872 - 1944)........................................................................ - 8 - 

6. Ameriška geometrijska abstrakcija .................................................................. - 13 - 

6.1. Adolph Frederick Reinhardt (1913 – 1967) ............................................... - 13 - 

6.1.1. 12 pravil za čisto umetnost .................................................................... - 16 - 

6.2. Frank Stella (1936 - ) ................................................................................ - 18 - 

7. Slovenska geometrijska abstrakcija ................................................................. - 22 - 

7.1. Abstraktni kolorizem .................................................................................. - 22 - 

7.1.1. Gustav Gnamuš (1941 - ) ...................................................................... - 23 - 

7.2. Zdenka Žido (1959 - ) ................................................................................ - 24 - 

8. ANALIZA LASTNEGA DELA ........................................................................... - 26 - 

9. Razumevanje likovnih problemov na stopnji zgodnje adolescence ................. - 38 - 

10. Učna priprava in izvedba .............................................................................. - 40 - 

10.1. Priprava na izvedbo učne ure ................................................................ - 40 - 

10.2. Power point predstavitev ........................................................................ - 47 - 

10.3. Analiza učne ure .................................................................................... - 48 - 

11. Zaključek ...................................................................................................... - 53 - 

12. Literatura ...................................................................................................... - 55 - 

12.1. Internetni viri: ......................................................................................... - 56 - 

12.2. Slikovni viri ............................................................................................. - 57 - 

 

  



 

 

Kazalo slikovnega gradiva 

 

Slika 1: Pablo Picasso, Avignonske gospodične (Bordel), 1907 .............................. - 4 - 

Slika 2: Vasilij Kandinski, Improvizacija, 1910 .......................................................... - 5 - 

Slika 3: Kazimir Malevič, Črn kvadrat, 1915 ............................................................. - 6 - 

Slika 4: Kazimir Malevič, Dinamični suprematizem, 1915-16 ................................... - 6 - 

Slika 5: Piet Mondrian, Pomol in ocean (Kompozicija št. 10), 1915 ......................... - 8 - 

Slika 6: Piet Mondrian, Kompozicija z velikim rdečim letalom, rumeno, črno, sivo in 

modro, 1921 ........................................................................................................... - 10 - 

Slika 7: Piet Mondrian, Broadway Boogie-Woogie, 1942-43 .................................. - 11 - 

Slika 8: Ad Reinhardt v ateljeju .............................................................................. - 13 - 

Slika 9: Ad Reinhardt, Rdeča slika, 1952 ............................................................... - 14 - 

Slika 10: Ad Reinhardt, Modra slika, 1952 ............................................................. - 14 - 

Slika 11: Ad Reinhardt, Črna slika,1960 ................................................................. - 15 - 

Slika 12: Frank Stella pri delu ................................................................................. - 18 - 

Slika 13: Die Fahne hoch!, 1959 ............................................................................ - 19 - 

Slika 14: Josef Albers,Poklon kvadratu: raztapljanje/izginjanje, 1951 .................... - 20 - 

Slika 15: Frank Stella, Harran II, 1967.................................................................... - 21 - 

Slika 16 in Slika 17: Gustav Gnamuš, Brez naslova, 1978 in Brez naslova, 1991 . - 23 - 

Slika 18: Zdenka Žido, Dvoboj na platnu, 1998 ...................................................... - 24 - 

Slika 19: Zdenka Žido, Dvoboj, 2008...................................................................... - 25 - 

Slika 20: Zdenka Žido, Brez.naslova, 2013 ............................................................ - 25 - 

Slika 21: razstava Modre slike, Bernarda Tajnšek, ................................................ - 26 - 

Slika 22: razstava Modre slike, Bernarda Tajnšek, ................................................ - 26 - 

Slika 23: razstava Modre slike, Bernarda Tajnšek ................................................. - 27 - 

Slika 24: Yves Klein, Antropometrija 82, 1960 ....................................................... - 29 - 

Slika 25: Bernarda Tajnšek, Barva dežja, 2011 ..................................................... - 30 - 

Slika 26: Bernarda Tajnšek, Vihar, 2011 ................................................................ - 31 - 

Slika 27: Bernarda Tajnšek, Divja rast, 2011 ......................................................... - 32 - 

Slika 28: Bernarda Tajnšek, Prah preteklosti, 2010................................................ - 33 - 

Slika 29: Bernarda Tajnšek, Sprehajališče misli, 2011 ........................................... - 34 - 

Slika 30: Bernarda Tajnšek, Megla v kotlini, 2011 .................................................. - 35 - 

Slika 31: Bernarda Tajnšek, Žar neba, 2010 .......................................................... - 36 - 



 

 

Slika 32: Bernarda Tajnšek, Odprte poti, 2011 ....................................................... - 37 - 

Slika 33 in Slika 34:: Učenci pri delu ...................................................................... - 50 - 

Slika 35: Nanašanje barv z gobicami ..................................................................... - 50 - 

Slika 36 Slika 37: Dokončani sliki učencev tretje triade .......................................... - 52 - 

Slika 38 in Slika 39: Dokončani sliki učencev tretje triade ...................................... - 52 - 

Slika 40 in Slika 41: Dokončani sliki učencev tretje triade ...................................... - 52 - 

 

  



Univerza V Ljubljani  Pedagoška fakulteta Bernarda Tajnšek 

- 1 - 
 

1. Povzetek 

 

V teoretičnem sklopu diplomskega dela sem raziskala začetke abstraktnega slikarstva 

s Kandinskim (1866 - 1944) na čelu, kakšni so bili vzgibi za razvoj abstrakcije, in se 

dotaknila dveh pomembnih pionirjev geometrične abstrakcije, suprematista Kazimirja 

Maleviča (1878 – 1935) in neoplasticista Pieta Mondriana (1872 - 1944). Nadalje sem 

opisala pot nastajanja modernistične slike dveh vidnejših predstavnikov; Ad Reinhardt 

(1913 -1967) je svoj umetniški opus ustvarjal z analitičnim pristopom, z idejo o zadnji 

še možni sliki. Frank Stella (1936 -), ki ga uvrščamo med postslikovito abstrakcijsko 

srenjo, je prav tako v monokromatskih, izčiščenih slikah iskal absolutno harmonijo in 

ga uvrščamo med začetnike minimalizma. 

Med slovenskimi slikarji geometrijske abstrakcije sem se naslonila na abstraktni 

kolorizem Gustava Gnamuša (1941 - ) in Zdenke Žido (1959 - ) ter iskala povezave z 

lastnim delom. Pri slednjem sem povzela razloge za izbor barve, izbiro formata in 

tehnike nanašanja barve.  

Pri pedagoško-raziskovalnem delu me je zanimala stopnja razumevanja moderne 

umetnosti v tretji triadi osnovne šole. 

 

 

 

1.1. Ključne besede 

 

Geometrijska abstrakcija, funkcionalizem, moderna umetnost, minimalizem, abstraktni 

kolorizem, abstraktno slikarstvo, geometrični liki, barva.  
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2. Abstract 

 

Theoretical part of the thesis describes my research on beginnings of abstract painting 

primarily considering Kandinski (1866 - 1944) and what were the reasons for 

development of abstraction. Further are described two important pioneers of 

geometrical abstraction suprematist Kazimir Malevič (1878 – 1935) and neoplasticist 

Piet Mondrian (1872 - 1944) and also a way of modern painting creation of two of most 

exposed representatives. First is Ad Reinhardt (1913 -1967), who has conceptualized 

his work in a very analytic way with an idea of the very last possible painting in mind. 

And second Frank Stella (1936 - ), who is one of new abstract art creators has also 

been searching for monochromatic, pure painting in absolute harmonic compositions 

and is one of the beginners of minimalism. 

Concerning Slovene geometrical abstract painters focus is on paintings by Gustav 

Gnamuš (1941 - ) and Zdenka Žido (1959 - ), among which I try to find correlations 

with my work. I described main influences of my work, importance of blue colour, the 

size of format and painting technique. In my pedagogic research I put interest in level 

of understanding abstract art in higher classes of primary school. 

 

 

2.1. Key words 

 

Geometrical abstraction, functionalism, modern art, minimalism, abstract colourism, 

abstract painting, geometrical shapes, colour,  
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3. Uvod 

Abstraktna umetnost je od njenega nastanka budila razprave in delila mnenja. Prehod 

je iz konkretnih podob in od reprezentativne vloge slike do slikarskega niča bil, ko ga 

pogledamo danes, precej logičen. Počasi so se izgubljale podobnosti z realnim 

svetom, počasi je slika postajala nosilec poenostavljenih podob, dokler ni postala 

platno in barva. V času prehoda pa se je umetnikom zdela abstrakcija šokantna. Sliko, 

katere namen je bil posnemanje neke realne situacije, bodisi portreta, druženja, 

krajine, tihožitja, je zamenjala fotografija, ki je zamrznila realno podobo, slika pa je 

lahko postala slika. Fotografija je bila le en od rezultatov vsesplošnega tehničnega 

napredka ob prelomu 19. v 20. stoletje. Sledile so mnoge večje družbene spremembe, 

politične negotovosti, gospodarske krize in spremenjene družbene ureditve, pa tudi 

odkritja novih materialov, novih znanstvenih dognanj in vse bolj popularna 

industrializacija, ki so sprožile v umetniških krogih različne odzive. Položaj umetnika 

se je drastično spremenil v zadnjih sto in nekaj letih. Prav tako odnos do umetnosti, 

odnos do umetniškega dela. Ideje in manifesti so rasli kot gobe po dežju, svet je 

postajal vse bolj podoben eni veliki globalni vasi. Informacije so s tehnološkim 

napredkom potovale mnogo hitreje, kar se je zelo poznalo tudi v umetnosti. Utopične 

in manj utopične ideje so našle somišljenike na vseh koncih sveta, migracije zaradi 

političnih nemirov pa so to le pospešile. V svoji diplomski nalogi sem zato želela 

raziskati abstraktno sliko od njenega rojstva. Zanimal me je vzgib, ki je sprožil 

spremenjeno dojemanje umetnosti. Na podlagi svojih razmišljanj in slikarskih 

raziskovanj v zadnjem letniku študija sem iskala vzporednice svojim slikam, poiskala 

umetnike, ki so jih vodile podobne ideje in ki so tovrstno abstrakcijo spoznali pred 

mano. Hkrati pa sem želela raziskati, kako tovrstno umetnost dojemajo otroci – 

mladostniki. Čas zgodnje adolescence je čas večjih fizioloških, emocionalnih in 

sociološkem področju. Je čas iskanja svojega položaja v družbi, čas odkrivanja 

svojega jaza, hkrati pa je pomembna zunanja potrditev. Praviloma v tem času precej 

upade kreativnost na področju umetnosti, likovni pedagog pa je tisti, ki lahko to 

prepreči ali vsaj omili.  
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4. Modernizem in prehod v abstraktno slikarstvo 

 

Moderna umetnost predstavlja skupek razvijajočih se idej številnih slikarjev, kiparjev, 

umetnikov, piscev in interpretov na pragu leta 1900, ki posegajo po novih načinih 

umetniškega izražanja. Malo pred prelomom v 20. stoletje so impresionisti nakazali 

smeri, ki so vodile od realizma in romantike preko impresionizma in ekspresionizma do 

razmaha abstrakcije. Vsak interpret nove smeri je bil pionir in je odločno iskal nov, 

originalen likovni jezik.  

Za prvo resnično modernistično delo mnogi štejejo Avignonske gospodične Pabla 

Picassa (1881 – 1973). Leta 1907 se je, takrat mladi španski slikar, preselil v Pariz in 

se leto kasneje tam spoznal s sliko Henrija Matissa, ki mu je spremenila življenje. 

Veliko platno Veselje do življenja je sicer na razstavi istega leta požela le posmeh in 

ogorčenje, nasprotno  pa v Picassu vzbudila zanimanje in ga izzvala, da je v naslednje 

pol leta naslikal mojstrovino, ki se je zapisala v umetnostno zgodovino. (Lynton, 1994) 

 

 

Slika 1: Pablo Picasso, Avignonske gospodične (Bordel), 1907, 

 olje na platnu, 244 x 234 cm, Muzej moderne umetnosti, New York 

 

Bordel - kot je sliko sam poimenoval - nam pokaže živahne barvne kontraste, ritmično 

ponavljajoče figure petih prostitutk, poenostavljena, dvodimenzionalna telesa, z na eni 

strani ostrimi in na drugi zaobljenimi robovi naslikana kot lepljenka različnih zornih 
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kotov. Skupek daje močan in svež vtis. V svojem času je dosegel šokanten odziv in z 

gotovostjo lahko trdimo, da je umetnik uresničil namen. Vzporednice z delom lahko 

povežemo do klasicističnega slikarja Jeana Dominiquea Ingresa (domišljanje harema), 

El Greca (v sami drži prostitutk in obravnavi prostora in medprostora kot ploskve), 

nekaj malega pa tudi s Kopalkami Paula Cezanna. Velik vpliv na podobo figur so imele 

tudi obredne maske primitivne afriške umetnosti, ki so pomagale Picassu pri 

razumevanju in nadgradnji podob v geometrične linije in like.  

Kljub polemikam, katera slika je pravzaprav res čisto prva abstrakcija, ne moremo 

mimo umetniških del ruskega slikarja Vasilija Kandinskega (1866 – 1944), očeta 

abstraktnega slikarstva in njegovih raziskovanj. Za eno prvih abstraktnih del se šteje 

njegov akvarel Improvizacija (datira v 1910), ki ga je naslednjih letih nasledilo mnogo 

akvarelov, skic in oljnih slik s podobno kompozicijo, živahnim barvnim spektrom in 

idejo, ki je gnala slikarja v abstrahirane podobe. Postopno poenostavljanje in 

odvzemanje mimetičnih znakov iz slike je opisal tudi v objavljenem eseju O duhovnem 

v umetnosti (1912), ki velja za teoretični temelj abstraktcionizma. 

 

 

Slika 2: Vasilij Kandinski, Improvizacija, 1910,  

akvarel, 49.6 x 64.8 cm, Center Georges Pompidou, Pariz  

 

,,Nobeden od velikih pionirjev abstraktne umetnosti - Malevič, Mondrian, Kandinski ali 

Delaunay - ni nikoli trdil, da je abstraktna oblika kot likovno sredstvo nekaj povsem 

različnega od upodobitve. Želeli so poglobiti in posplošiti vizualno izkušnjo, da bi segla 

čez posamezno izkušnjo do neminljivega in univerzalnega. Nasprotniki abstraktne 
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umetnosti se pogosto sklicujejo na Picassa, vendar njegove besede, ,,Abstraktne 

umetnosti ni. Vedno je treba nekje začeti.’’ (1935), ne zanikajo možnosti obstoja 

abstraktne umetnosti, temveč zgolj poudarjajo, da abstraktna umetnost izhaja iz 

vizualne izkušnje. ‘’ (Lynton, 1994, str. 265) 

Skoraj vzporedno s Kandinskijevimi abstraktni raziskovalnimi začetki, sicer tri leta 

kasneje, je enak preporod doživljala abstraktna umetnost na ruskih tleh. Kazimir 

Malevič (1878 - 1935) je v Petersburgu na razstavi Zadnja razstava futurističnega 

slikarstva 0.10 razkril Črn kvadrat, prvo sliko, ki ni predstavljala ničesar in jasno 

pokazal, da se želi iz umetniškega dela znebiti vsakršne podobe in realističnega 

uprizarjanja sveta. Predstavil je svojo novo idejo - suprematizem, ki daje superiorno 

vrednost barvi na platnu. Sliko Črni kvadrat je na razstavi postavil visoko v kot in ji dal 

religiozno pozicijo ikone, točno táko, kot jo ima ruska ortodoksna cerkvena podoba 

svetnika v vsakem ruskem domu.  

 

 

Slika 3: Kazimir Malevič, Črn kvadrat, 1915,  

olje na platnu, 80 x 80 cm,  

Galerija Tretyakov, Moskva 

 

Slika 4: Kazimir Malevič, Dinamični suprematizem, 

 1915-16, olje na platnu, 80,3 x 80 cm,  

Galerija Tate, London 

 

,,Kjer je Kandinski iskal ustrezno nadomestilo za predmetno, s katerim bi zapolnil 

nastalo praznino, je Malevič ravno obratno poudaril praznino kot eminentno slikarski 

prostor. Kar je bilo za Kandinskega dolgotrajno ločevanje od podob predmetnosti, [...], 

je bil za Maleviča gladek rez, skok v začetek, na točko nič.'’ (Zalaznik, 2007, str. 18)’ 
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5. Geometrijska abstrakcija 

  

,,Na abstraktni sliki likovni elementi stojijo na mestu njih samih, zaradi njih samih in z 

lastnostmi njih samih. Taka slika nas nagovori z barvami, oblikami, linijami in njihovimi 

medsebojnimi odnosi, pri čemer ti elementi nimajo in nočejo imeti nobene podlage v 

predmetnem svetu.'' (Zalaznik, 2007, str. 13) 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika nam ob pojmu abstrakcija hitro razkrije bistvo nje 

- v njem piše, da je pojem proces odmišljanja. Za pojem geometrija pa nam pove, da 

je to veda o lastnostih prostorov in njihovih delov.  

V umetnosti pojem geometrijska abstrakcija označuje smer v moderni umetnosti, kjer 

je res pomemben proces odmišljanja. Umetnik skuša umetnost očistiti mimetične in 

reprezentativne vloge. Geometrijska abstrakcija je ena od dveh temeljnih vej 

abstraktne umetnosti (druga je negeometrična abstrakcija). (Harrison, 2001) 

Omejena je z geometrijskimi načeli, oblikami in pregledno zgradbo, umetniška dela so 

kompozicijsko opredeljena z mrežami, liki, ploskvami in linijami, v razmerjih, ki puščajo 

vtis matematično izračunanih polj in poglobljene analize. Z njo se poistovetijo dela 

umetnikov, ki so se poglabljali v inženirsko plat geometrije, hkrati pa se z njo ukvarjajo 

umetniki, ki zanikajo vsakršen obstoj simbolizma ali mimetičnih formulacij v 

kompozicijskih elementih. Ti se oprejo na bolj eterične lastnosti geometrije, iščejo v 

svojih delih univerzalne in brezčasne zakone. Prav zaradi slednjih je geometrična 

abstrakcija pogosto dom utopičnih manifestacij videnja sveta, v njej se zrcali 

umetniško delo samo v sebi, ego umetnika pa je popolnoma umaknjen iz slike. 

Samozadostnost in avtonomnost umetniškega dela se poudari s popolno očiščenostjo 

balastnih podob in asociativnih elementov. Za geometrično abstrakcijo je značilna 

znanstveno preverjena povezava geometrijskih likov, ki imajo jasno opredeljeno 

obliko. Pogosto deluje hladna in objektivna, brez vidnih sledi nanašanja materialov, 

predvsem pa popolnoma neekspresivna v obziru, da je delo človeškega uma. (Alčeva, 

2009) 
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5.1. Piet Mondrian (1872 - 1944) 

 

Nizozemskega slikarja Pieta Mondriana je kot umetnika začetnika, podobno kot 

Kandinskega, potegnilo v ustvarjalno zanimanje simbolizma in naturalizma, zatem pa 

je nastopila faza ekspresionističnega razumevanja narave kot skupek gest in emocij, 

upodabljajoče sile, ki jo je umetnik videl skozi ekspresionistično prizmo barv. Stroga 

kalvinistično naravnana vzgoja ga je zaznamovala in pustila močan vpliv tudi v 

ustvarjanju. Iskanje asketskega izraza, stroga, krepostna drža in podrejenost pravilom 

je zanj pomenilo raziskovanje smeri svojega časa, prehod od ene k drugi in labilno 

iskanje umetniškega jaza. Med religiozno krizo se je seznanil s teozofskimi odgovori 

na vprašanja sveta, se z njimi poistovetil v umetniških vodah in se iz simbolizma oprl 

na abstrakcijo, kar ga je vodilo od idej impresionizma do analitičnega kubizma. V letih 

1910-12 je naslikal dela, ki so se samozavestno in težje ločljivo postavila ob bok 

Braqueovim in Piccassovim stvaritvam. (Lynton, 1994) 

 

 

Slika 5: Piet Mondrian, Pomol in ocean (Kompozicija št. 10), 1915,  

olje na platnu, 85 x 108 cm, Državni muzej Kroller-Muller, Otterlo 

 

Analitični kubizem sta slednja umetnika razvila do njegovega vrhunca, Mondrian pa s 

svojo vlogo in delom še vedno ni bil zadovoljen. Iskal je bolj izčiščeno umetnost, 

raziskoval perspektivo upodobljenega prostora in se, živeč ob morju, spogledoval z 

modrino in prevladujočo horizontalnostjo gladine, ritmičnega ponavljanja linij, z novimi 

koncepti prostora, ki izginjajo v atmosferi. Z željo in spoznanjem, da se slika lahko 
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osvobodi predmetnosti, pa zato ne postane ploska površina ponavljajočih se vzorcev 

in dekorativnih elementov, je raziskoval še naprej od analitičnega kubizma in iskal 

nove realnosti. Takrat se je srečal z nekdanjim duhovnikom M.H.J. Schoenmaekersem 

(1875 - 1944), ki mu je predstavil svojo neoplatonistično, matematično podkrepljeno 

tezo, s katero je trdil, da lahko preko kontemplacije prodre v skrite dimenzije nove 

realnosti. Temelje je postavil na osnovnem vzorcu nasprotovanj; aktivno - pasivno, 

svetloba - tema, ženska - moški, poudarek pa dal simbolni vrednosti kozmičnih 

vodoravnih in navpičnih sil. Horizontala je predstavljala zemljino gibanje okoli sonca in 

svoje osi, medtem ko je vertikala simbol sončnih žarkov. Priznava samo tri primarne 

barve, rumeno kot žarečo sončno svetlobo, modro kot mističen neskončen prostor in 

rdečo kot barvo gibanja, množenja in akcije. (Lynton, 1994) Čeprav Shoenmaekers 

teorije ni razvil kot podlago umetniškim težnjam, jo je Mondrian prevzel kot 

razsvetljeno resnico, ki mu je analitični kubizem ni dal. Razumel jo je kot nadgradnja 

oziroma uvidno nadaljevanje umetniških teženj kubizma in končno je lahko povezal, 

kar drugi umetniki abstrakcije niso. Našel je referenčni stik simboliki barv in povsem 

izčiščenim oblikam, ki odvzamejo sliki dekorativno asociacijo. Abstraktna slika tako ni 

skupna množica vzorcev in dekorativnih elementov, ampak je izčiščena odvečnih 

form, prostora, časa, barv in asociacij. (Foster 2001) 

 

,,V navezi z teozofsko podmeno (M.H.J. Schoenmakersa, op.a.), ki horizontalno 

povezuje z materialnim, vertikalno pa z vitalnim in duhovnim svetom, je Mondrian 

omejil svoja platna v pretehtano mrežo zgolj teh dveh elementov. V ta skrbno 

vzpostavljen dvodimenzionalni prostorje včasih vgradil več, drugič pa manj 

nemodularnih barvnih površin, zvečine osnovnih barv: rumene, rdeče, modre. Platna 

so tako izgubila vsako sled predmetnih izhodišč. Podoba, ki vstaja pred našimi očmi, 

je očiščena konkretne predstavnosti, je samozadostna, ob tem pa ni renesančno 

razumljeno okno v svet, ampak se razteza preko svojih snovnih robov v prostor okoli 

sebe. Zato Mondrian svojih slik ni zamejeval z okvirji.’’ (Zalaznik, 2007, str. 16)  

 

Umetniško smer je Mondrian nadaljnja leta razvijal, osredotočen na tri primarne barve 

(rdečo, rumeno in modro), pravokotne linije - horizontalne in vertikalne vzporednice ter 

tri tone (črno, sivo, belo). Njegov cilj je bil eliminirati težo asociacij, ki jo barva in forma 

nosita s sabo. Namesto teh je uporabil preproste oblike, navadno kvadrate in 



Univerza V Ljubljani  Pedagoška fakulteta Bernarda Tajnšek 

- 10 - 
 

pravokotnike ter primarne barve, ki imajo svoj značaj brez, da bi opazovalca 

spominjale na vsakdanje življenje.  

Simbolna vrednost je bila zanj najbolje izražena v čistih plastičnih terminih, na podlagi 

kontrasta in kompozicijske pravokotne mreže. Leta 1921 je svoj željen asketski izraz 

pravzaprav že oblikoval; slika Kompozicija v rdeči, rumeni in modri tako predstavlja 

pravi začetek abstraktne umetnosti. (Lynton, 1994)  

 

 

Slika 6: Piet Mondrian, Kompozicija z velikim rdečim letalom, rumeno, črno, sivo in modro, 1921,  

olje na platnu, 95,7 x 95,1 cm, Muzej Gemeente, Hag 

 

Za razliko od Malevičevih kvadratov in nakazanih križev, Mondrian ne sugerira nobene 

religiozne analogije slike, mrežasta kompozicija pa je zanj znak očiščenosti 

slikarskega prostora. Je samozadostna in ne predstavlja ničesar razen samo sebe. Ne 

implicira podob, ni asociativnih form in obstaja zunaj slike. Njena razsežnost se 

nadaljuje, linije so premice in se raztezajo v neskončnost kljub umetnikovi 

matematično togi urejeni zasnovi. (Bowness, 1992) 

Slikar je na belo podlago naslikal vzorec mrežasto pravokotnih črnih linij, vmesne 

prostore, na novo nastale pravokotnike in kvadrate pa ponekod zapolnil s primarno 

barvo. Ker je kot Kandinski tudi Mondrian čutil, da mora ubesediti in zagovarjati svoje 

slike, jih je artistično opredelil kot neoplasticizem in termin povzel po 

Schoenmaekersu. Novi plasticizem je transparentno grajen na romantiki in 

ekspresionizmu, odvzet pa mu je ego umetnika in živi z radikalno idejo o svetu brez 

potrebe po umetnosti. (Bowness, 1992) Hkrati je povsem očiščen direktnih ali 
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indirektnih podob in simbolizma. Je nezaveden odziv na svet, ki je v nas samih, je naš 

odziv na naš obstoj v svojstvenem času in prostoru. Skozi neoplasticistično umetnost 

skušajo Mondrian in sodobniki doseči harmonijo in ravnotežje. (Gnamuš, 2010) 

Taka utopična ideja o harmoničnem svetu je bila očiten odziv na svetovne dogodke 

njihovega časa. Čas nemirov, prve svetovne vojne, migracij, političnih nestrinjanj in 

nasilne preureditve sveta je sprožil v umetnikih težnje po novi družbi, novi ureditvi, ki ji 

lahko do cilja pomaga tudi umetnost. Utopične ideje o harmonični in vitalni skupnosti, 

spiritualnih temeljih za nenasilno, dobro, optimistično, uravnovešeno družbeno 

ureditev so tudi drugi umetniki implicirali v svoja dela in manifeste in se angažirali 

preko umetnosti. Ob boku somišljenika Thea van Doesburga je tezo razvil v gibanje 

De Stijl in objavljal članke v istoimenski reviji. (Lynton, 1994) 

Kljub temu, da je že kmalu po manifestaciji stila nastavil ostro začrtane okvirje 

svojemu stilu, je vedno trdil, da se razvija naprej. Značaj slik je ohranjal in ga rahlo 

spreminjal z velikostjo ali formatom, pa tudi z razporeditvijo geometrične zasnove in 

količino likov. Svojo omejeno barvno lestvico in pravokotno mrežasto kompozicijo je 

ohranjal na vseh nadaljnjih delih.  

 

  

Slika 7: Piet Mondrian, Broadway Boogie-Woogie, 1942-43,  

olje na platnu, 127 x 127 cm, Muzej moderne umetnosti, New York 

 

Eno zadnjih umetniških del Broadway Boogie-Woogie (leta 1942-43) je pokazatelj 

adaptiranega odziva na nove situacije. Prej statično razmerje zdaj daje prednost bolj 

dinamičnemu ravnovesju. Eliminacijo črnih linij je nadomestil primarni barvni spekter. 
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Čeprav je neoplasticizem zanikal vsakršno podobnost z realističnim svetom, deluje 

zgradba slike kot živahne, utripajoče ulice New Yorka. Vsekakor je to ena najbolj 

vedrih umetnikovih del, v letih ustvarjanja pred njo ni ustvaril tako razgibane slike.  

 

Čeprav je bila geometrijska abstrakcija produkt kubizma in jo je Mondrian z 

neoplasticizmom razvil po svojih asketskih predstavah do vrhunca, se je z drugimi 

umetniki razvijala naprej in vplivala na pomembne umetnike po Mondrianu. (Foster, 

2001) Geometrična zasnova, zgradba linij, ravnih ali ukrivljenih, nadgradnja 

Mondrianovega izbora likov, organske oblike in izčiščene forme, matematično predana 

zgradba umetniškega dela, radikalen izbor barv in samozadostnost umetniškega dela 

ter druge značilnosti začetka geometrijske abstrakcije so bili dobri temelji za 

naslednike modernističnih gibanj in smeri vse do danes. Mondrian je s svojim 

filozofskim pristopom k svojemu delu močno zaznamoval moderno umetnost in se 

šteje za enega od pionirjev abstraktne umetnosti z razlogom. (Bowness, 1992) 

  



Univerza V Ljubljani  Pedagoška fakulteta Bernarda Tajnšek 

- 13 - 
 

6. Ameriška geometrijska abstrakcija 

6.1. Adolph Frederick Reinhardt (1913 – 1967) 

 

Ameriški slikar imigrantskih staršev je odraščal v New Yorku in se že kmalu v življenju 

zavedal svojega slikarskega poslanstva. Izobraževal se je na večih umetniških 

področjih; študiral je literaturo, umetnostno zgodovino in oblikovanje. Tako učeno 

podkrepljen je sodeloval na razstavah, delal kot ilustrator in bil aktiven del umetniške 

srenje, ki je dihala novo umetnost- abstrakcijo. Pod vplivom profesorjev so njegova 

dela že od začetka imela pridih konstruktivizma in kubizma, pa tudi iz tega izpeljane 

geometrijske abstrakcije. Njegova dela kažejo vplive gestualnega slikarstva, čeprav so 

v primerjavi z njegovimi vrstniki precej zadržani. V zrelem slikarskem obdobju kažejo 

zanimanje za popolno abstrakcijo.  

Njegov odpor do abstraktnega ekspresionizma je utemeljeval z besedami ‘okužena s 

sugeriranim biomorfizmom’, ‘izobilje čustvenih namigovanj’ in umetniško smer videl 

bolj kot kult ega. (Theartstory.org, 2016) 

Kot popolno nasprotje ameriškemu abstraktnemu ekspresionizmu je stremel k 

ustvarjanju umetnosti, ki je neasociativna, popolnoma avtonomna, nemimetična in 

nereprezentativna likovna formulacija.  

 

 

Slika 8: Ad Reinhardt v ateljeju 

 

,,Delo Ada Reinhardta predstavlja antipod težnjam predhodnikov po slikarstvu, ki 

izhaja iz notranje nuje in se kot tako zateka k izražanju nezavednega, spontanega, 

mističnega, sublimnega ali kako drugače čustveno zaznamovanega. Njegova namera 
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je bilo slikarstvo brezizrazne praznote, slikarstvo, ki ne izraža, temveč samo je. 

Dosledneje kot Mondrian se je Reinhardt približal temu cilju in slike pripeljal na rob 

ničnosti.’’ (Zalaznik, 2007, str. 48) 

Velik vpliv na njegovo dojemanje umetnosti so imela umetniška dela in teoretični 

zapisi Kazimirja Maleviča, ruskega suprematista, in njegove črne slike. Od leta 1954 

so pod Reinhardtovimi rokami nastajala frigidna geometrijska polja kvadratov in 

pravokotnikov v rdeči, modri ali črni barvi - serije del naslovljene kot Rdeče slike, 

Modre slike in Črne slike.   

 

 

Slika 9: Ad Reinhardt, Rdeča slika, 1952, 

 olje na platnu, 274.4 x 102 cm, Muzej moderne umetnosti, New York 

 

 

Slika 10: Ad Reinhardt, Modra slika, 1952,  

olje na platnu, 76,2 x 63,5cm, Muzej sodobne umetnosti, Los Angeles 
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Slikarjeva dela v geometrijski abstrakciji so monokromatska, ton ene barve (rdeče, 

modre ali črne) ponavlja z rahlo variacijo pri delih, brez vsakršne motivne podlage, 

brez sledi prisotnosti avtorja, izčiščena potez čopiča, barvnih odtenkov se izogiba. 

Reinhardt je kompozicijo platna navidezno razdelil na mrežo vzporednih vodoravnih in 

navpičnih črt tako, da je ustvaril grški križ. Tog geometrijski vzorec je ponavljal na 

vseh umetniških delih te smeri.  

 

 

Slika 11: Ad Reinhardt, Črna slika,1960,  

olje na platnu, 152,4 x 152,4 cm, Solomon R. Guggenheim Muzej, New York 

 

Od leta 1960 in vse do smrti 1967 ni slikal drugega kot kvadratna polja križa v črni 

barvi na platna enakih velikosti. Črne slike v opazovalcu ne vzbujajo nobenih čustev, 

ne dajejo asociacij ter ne predstavljajo ničesar predmetnega. Avtonomna črna je 

nanesena tako, da so poteze čopiča neslutene, medtem ko je barva čista, brez primesi 

in sijaja. S posebno tehniko je ločil pigment od olja, da je dobil videz semiša. 

Monokromatske slike so zato brez vsakršne koloristične interakcije. Pa vendar je 

platno polno barve in ob podrobnem ogledu vidimo, da se odtenki črne gibljejo od 

svetlih do temnih, karakter barve pa se ne spreminja. (Bowness, 1992) 

Verjel je v globok simbolični potencial črne. Zanj je predstavljala absolutno ničnost, 

končna točka abstrakcije, čista črna ima v sebi vse oblike in barve, pomeni dokončno 

temo in absolutno redukcijo, ki jo umetniško delo še lahko prenese. Sam zase je trdil, 

da je naslikal zadnjo sliko, ki jo še lahko umetnik naredi. (Gnamuš, 2010) 
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6.1.1. 12 pravil za čisto umetnost 

 

Poleg monokromatskih slik je Reinhardt ustvarjal tudi na področju teorije, predaval in 

zapisoval svoja dognanja, primerjal nazore in razglabljal o sodobnikih. Tako je med 

članki, ki jih je pisal za umetniško revijo ARTnews, leta 1957 napisal članek o takratni 

aktualni abstrakciji z naslovom 12 pravil za novo akademijo. 

 V njem je radikalno posegel čez ideje takratnih »izmov« in natančno opisal, kaj bi 

prava, čista umetnost morala vsebovati, kako bi morala nastajati in kdo je pravzaprav 

do nje upravičen. Tako zapiše, da umetnost ni način življenja in ne sme biti način 

služenja denarja, torej ne bi smela biti stvar življenja ali smrti. Prav tako je bil trdnega 

mnenja, da ne bi smela biti le lepa ali svobodna. Umetnik naj svoje življenje obremeni 

z umetnostjo in svojo umetnost z življenjem. Zanj je umetnost umetnost in življenje 

življenje. 

Po njegovem prepričanju bi se moral umetnik učiti, ampak potem vse naučeno 

pozabiti, saj le tako lahko ustvari umetnost najvišje stopnje. Način, da to doseže, je 

zavedanje problema prenosa naučenih vzorcev in zato je pozaba nujna. Prava pot do 

spoznanja je le skozi pozabo. 

 

,,Več je manj.’’  

Prvo pravilo in absolutni standard umetnosti in slikarstva (ki jo je opisal kot najvišja 

možna in najbolj svobodna vrsta umetnosti) je zanj čistost le-te. Več kot ima relacij, 

asociacij, dodatkov in uporabnosti, manj čista je; bolj kot je nagnetena s stvarmi, 

slabša je. 

,,Manj je več.’’  

Manj, ko umetnik posega in se vsiljuje v sliko, bolj čisti so njegovi cilji in namera. Manj, 

kot je izpostavljen na piedestal kot stvaritelj umetnine in na očeh morebitne javnosti, 

boljše je. 

 

Svoje radikalne ideje je strnil v dvanajst povsem tehničnih pravil. Poudaril je, da je 

čisto umetniško delo brez teksture, brez kakršnihkoli potez čopiča, nastane brez skic, 

je brez svetlobe in prostora. Ta mora biti prazen in ne ploski ter brez vsakršnega 

sugeriranja dimenzij. Najbolj čisto umetniško delo je popolnoma brez znakov časa, saj 

sta človek in čas minljiva in nestabilna. Samo taka bo lahko kljubovala večnosti, bo v 



Univerza V Ljubljani  Pedagoška fakulteta Bernarda Tajnšek 

- 17 - 
 

družbenih okvirih vedno aktualna in razumljena kot brezčasna. Ad Reinhardt pravi, da 

je sedanjost prihodnost preteklosti in ne preteklost prihodnosti. 

Tako kot slika mora biti tudi slikarjeva namera čista - nastaja in se razvija sama zase. 

Umetniško delo je brez senc in linij, brez forme, mase ali volumna, brez oblik ali 

materije. Nima velikosti in mer, tako kot tudi dih in globina misli ter občutka v 

umetnosti nimata relacije s fizično velikostjo.  

Ker je dizajn vsepovsod, mora biti čista umetnost brez njega. Za slikarja so barve 

moteč dodatek, so barbarske, sugerirajo življenje, so nestabilne in tako težje 

nadzorovane. Med pravili omeni tudi belo barvo, ki zanj deluje antiseptična in nikakor 

ne umetniška. Reinhardt omeni, da je bolj kot za umetniško delo primerna in 

prijetnejša za kuhinjske elemente,  vsekakor pa ni medij za izražanje resnice in lepot. 

Objekti, subjekti oziroma vsakršna materija je po njegovem mnenju odveč, prav tako 

simboli, znaki in podobe. Čista umetnost ni ne užitek ne bolečina, ni ne nepremišljeno 

delo in ne nepremišljeno ne-delo. 

Umetnina je za Ada Reinhardta končana, ko izginejo iz nje vse sledi umetnika in 

namere ustvarjanja. Umetniku veleva, naj ima spreten in odprt um, naj bo svoboden 

od strasti, brez slabih namer in blodenj. 

Ustavil se je tudi ob tehničnih napotkih nastajanja del. Med drugimi zahtevami je v 

članku opisal tudi, da naj slikar slika brez palete, le z novimi in čistimi čopiči, za inč 

(25,4 mm)  debelimi in močnimi. Če je um osredotočen, bo tudi čopič. Poteze čopiča 

morajo biti gladke in tihe, barva čista in obstojna ter shranjena v kozarcih. Platno naj 

bo dobro napeto, za material pa je najboljši lan brez sijaja.  

Prostor galerije naj bi po navodilih Reinhardta imel ‘dežja vzdržno’ streho in meril 

točnih 7,62m po širini in 9,14m po dolžini. Do stropa naj bo 3,66m, servisni prostori naj 

bodo ločeni. Studio, kjer nastajajo zapisi in slike, naj bo ločen od doma, od zahtev 

zasebnega življenja, torej razmerja ali zakona. (uredniki artnews.com, 2015) 
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6.2. Frank Stella (1936 - ) 

 

,, Moje slikarstvo temelji na dejstvu, da v resnici obstaja samo tisto, kar vidimo. Moja 

slika je predmet. Vse, kar želim videti v svojih slikah, je zgolj gotovost, da si bom 

ogledal zamisel v njeni popolnosti, brez vsake zmešnjave. To, kar vidite, je to, kar 

gledate.’’ (Zalaznik, 2007, str. 55) 

 

  

Slika 12: Frank Stella pri delu 

 

Kot študent zgodovine in slikarstva se je udeleževal izletov po newyorških galerijah, 

kjer je našel med drugimi umetniki tudi prve korelacije za ustvarjanje v delih Jacksona 

Pollocka, Franza Klineja, predvsem pa za mladi umetniški um odločilnega umetnika 

Jasperja Johnsa. Ta mu prestavlja vzor za model slikanja, kjer se figura in podlaga 

zlijeta v enoslikovni objekt. 

Mladi umetnik je s svojimi deli že kmalu po študentskih letih vzbudil zanimanje 

umetniške srenje. S svojimi monokromatskimi slikami, prežetimi z vzporednimi linijami. 

Sam jih je oklical za plosko površino z barvo na njej in nič več. Sliko je razglasil za 

sliko in nič več. Vsako delo je delo zase, prezenca barve in oblike in ne refleksija 

umetnikovih želja, čustev, idej ali frustracij. (Foster, 2004)  
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Radikalen odklon od vsesplošnih ekspresionističnih abstrakcij tistega časa je že s prvo 

razstavo naredil vtis. Prva večja serija Črne slike (1958-1960) je prikazovala platna, 

prekrita s črno barvo, razen na vzporednih linijah, kjer je pustil platno prazno. Tako je 

vzpostavil geometrični red abstraktni sliki, formalistično zaprl sliko v celostno delo, 

brez konotacij, sugestije ali kake drugega namiga o podobah.  

 

 

Slika 13: Die Fahne hoch!, 1959, 

 emajl na platnu, 308.6 x 185.4 cm,  

Muzej ameriške umetnosti  Whitney, New York 

 

Tako kot Reinhardt je jasno nakazal odmik od, najbolj v šestdesetih let prejšnjega 

stoletja, uveljavljenega abstraktnega ekspresionizma. Ta se je razbohotil v vse pore 

ameriške kulture, postal tržnica umetnin, prodajni hit in medij za slavo umetnikov. 

Stella je iskal nove smeri izven ekspresije in našel vzporednice v mišljenju pri Adu 

Reinhardtu in Josefu Albersu. (Foster, 2004) 
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Slika 14: Josef Albers,Poklon kvadratu: raztapljanje/izginjanje, 1951, 

 olje na lesonitni plošči, 60.96 x 60.96 cm, Fundacija Josefa in Anni Albers, New York 

 

Oba ustvarjalca, vsak po svoje, sta formo umetniškega dela gradila na disciplinirani in 

ekonomični rabi linij in ploskev, na geometrični zasnovi in v izogib mimetičnosti. 

Asketska raba likov in barvnega spektra je peljala umetnika do izčiščene slike. Čeprav 

sta oba zanikala prostor in ustvarjanje dimenzij z barvnimi ploskvami v svojih delih, bi 

za frigidnim formalizmom opazovalec vendarle opazil prekrivanje površin in dobil 

prostorske konotacije.  

Stella je vizualno eksplozijo abstraktnega ekspresionizma skušal umiriti, zato je 

zreduciral oblike in barvne forme do minimuma. Tako kot že mnogi umetniki 

modernizma pred njim, je verjel v proces eliminacije in izoblikovanje forme do njenega 

bistva. 

,,Slika je podoba in podoba je slika,’’ je povedal v enem od številnih intervjujev. Raje 

kot na vsebino se je osredotočil na strukturo. Oprt na zakone geometrijske abstrakcije, 

naperjen proti brezglavi umetniški volji abstraktnega ekspresionizma, je postopoma 

odkril svoj umetniški izraz - koncept minimalizma. (Lynton, str. 247)  

Novost smeri je bila znotraj odnosa do predmeta, postavitve in novih stvari. Poudarja 

objektivni značaj dela. Minimalistično slikarstvo se ukvarja predvsem z vprašanjem 

razmerja do tretje dimenzije, do vpisa v realni prostor. (Perič Jezernik, 2011) 

Od črnih slik se je pomaknil naprej k serijam z aluminijem (1960) in bakrom (1960 - 

61), kjer je posegal v sam format slike s preoblikovanjem zunanjih robov pod svojimi 
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pogoji, vendar še vedno v geometrijskih mejah. Prva dela v teh serijah so bila še 

močno vezana na prvo serijo s črnimi slikami, potem pa je postopoma prehajal na bolj 

svetle, vedre barve. 

 

 

Slika 15: Frank Stella, Harran II, 1967, 

 akril na platnu, 304.8 x 609.6 cm,  

Solomon R. Guggenheim muzej, New York 

 

Prej strogo hladne ravne linije so ponekod nadomestili ciklični motivi, kot bi ga 

frigidnost minimalizma utesnjevala pri novih idejah. (Bowness, 1992) Kasneje se je 

začel od njega še oddaljevati in na slikah uporabil še tehniko kolaža in reliefa, kot 

nekakšen podaljšek njegovemu plastenju barvnih površin, kar ga je odmaknilo od 

minimalističnih teženj umetnosti proti optični umetnosti. Novo nastali asemblaži so z 

dinamičnimi teksturami tridimenzionalno posegali v prostor, vzajemno sodelovanje 

prostora in umetnine je razvijal s prelomljenimi slikarskimi površinami in formati. Slika 

je postala tako del prostora, in prostor del slike.  
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7. Slovenska geometrijska abstrakcija  

 

Pri razvoju slovenske geometrične abstrakcije je Avgust Černigoj (1898 – 1985)  

vsekakor veljal za začetnika, ki je že s konstruktivizmom srečeval v 20. letih prejšnjega 

stoletja in se vplivi politične in družbene angažiranosti čutijo v takrat nastalih njegovih 

delih na večih področjih umetnosti. (Alčeva, 2009)  

Drugi val predstavljajo umetniki in njihova dela v 50. letih prejšnjega stoletja, ki jih 

sicer ne uvrščamo strogo pod pojem geometrijska abstrakcija, vendar so umetniška 

dela nastala pod vplivom svetovnih dogajanj okoli le-te. Zagreb je bil eden od 

epicentrov tovrstnega gibanja in čeprav tako blizu, na slovenskih tleh geometrična 

abstrakcija pravzaprav ni zaživela. (Stepančič, 2012) Slike umetnikov, ki so sicer 

kazale velik vpliv tovrstne abstrakcije, se niso nikoli popolnoma rešile motivov, najbolj 

pogosta je bila krajina kot abstrahirano shematsko ozadje. Tu lahko omenimo Lojzeta 

Spacala ( 1907 – 2000) in njegove kraške krajine. Tendence vplivov umetnosti na 

svetovnem trgu lahko povežemo tudi s kiparskimi deli, nastalimi okoli 1960, umetnikov 

Jakoba Savinška in Janeza Lenassija. 

Tretji poskus uveljavitve je nastopil po vsesplošnem razmahu potrošništva v 70. letih, 

vzporedno z novimi političnimi in družbenimi dogodki, kar je močno vplivalo tudi na 

dojemanje idej modernizma, ki se počasi, a vztrajno preoblikujejo v nove, 

postmodernistične umetniške smeri. Geometrijska abstrakcija je v svetovnem merilu 

sicer dobila naslednike, na slovenskih tleh pa se pravzaprav ni zares prijela med 

umetniki. Mnogi so jo v svoja dela delno vključevali ali pa njena načela preoblikovali v 

svoj likovni jezik. Tak primer so poleg vrste slovenskih umetnikov tudi dela slikarja 

Gustava Gnamuša (1941 - ) in Zdenke Žido (1959 - ), kjer geometrijsko abstrakcijo 

opazimo vključeno v zanju sicer bolj značilen abstraktni kolorizem. (Alčeva, 2009) 

 

7.1. Abstraktni kolorizem  

Podobno kot geometrični abstrakciji, je abstraktnemu kolorizmu, ki se razvija na 

slovenskih tleh od 70. let dalje, pomembna popolnoma samostojna vloga barve na 

slikarski površini. Prav tako se vse ostale likovne prvine podredijo funkciji barvne 

ploskve, slikar pa se raje kot upodabljanju realističnih podob posveti problematiki 

odnosov barvnih površin:  
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''Abstraktni kolorizem opredeljuje nemimetične, torej nefigurativne in nepredmetne 

slikovne formulacije, v katerih je barva uporabljena kot avtonomno in dominantno 

sredstvo, ki vse ostale likovne prvine (npr. risbo oziroma črto in obliko) podreja barvni 

logiki. Tako se v slikarstvu abstraktnega kolorizma barva nikoli ne pojavlja kot 

predmetna barva, v vlogi opisovanja lastnosti nekega predmeta ali njegove pozicije v 

dani svetlobni situaciji, ampak nastopa kot čisti likovni znak.'' (Alčeva, 2009) 

Barva je tako glavno likovno sredstvo, ki jo umetnik izrabi za bodisi poglobljeno študijo 

njenega količinskega učinka v soodvisnosti do formata, prostorske sheme ali pa na 

drugi strani raziskovanje njenih emocionalnih vrednosti, arhetipskih značajev in 

spominskih povezav. Ta dva pola se ponavadi izključujeta, včasih pa se lahko v 

umetniškem delu tudi prepletata. (Alčeva, 2009)  

7.2. Gustav Gnamuš (1941 - ) 

Najčistejši slovenski abstraktni kolorist in hkrati najbolj konsistenten v tej smeri, kot 

Gustava Gnamuša označi Alčeva, je svoj likovni izraz v modernističnih delih našel v 

izčiščenih, poenostavljenih, nepodobotvornih barvnih oblikah, ki jih gradi s plastenjem 

in te ni mogoče razločiti. 

 

         

       Slika 16: Gustav Gnamuš, Brez naslova, 1978,        Slika 17: Gustav Gnamuš, Brez naslova, 1991 

     akril na platnu, 210 x 130,5 cm,    akril/platno, 240 x 130 cm, 

      Zbirka MG+MSUM, Ljubljana     Moderna galerija, Ljubljana 
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Iz slik veje poglobljeno znanje o barvah in njihovi soodvisnosti, to pa s sistematičnim 

grajenjem preizkuša v formalistično čistih kompozicijah. Na svojih slikah zreducira 

oblike in jih racionalno uporabi tako, da dajo največji možni učinek. (Bernik, 1998) 

Slike osvobodi vsakršnih namigov na stvarni svet in tako pride čista barvna 

kompozicija najbolj do izraza. Skupek slikovnega polja deluje kot vrata v drug svet, 

Gnamuš pa s formalistično zasnovo sliki daje hkrati razsežnost in strukturni red. 

Njegova dela so monokromatska, včasih razdeljena na komaj vidno kompozicijsko 

mrežo, drugič brez otipljivih vertikalnih ali horizontalnih smeri, le razpršen barvni 

ekran. Kljub temu, da je v začetku slikarskega ustvarjanja na slikah uporabljal 

figuraliko, jo je postopoma opustil in se posvetil poenostavljenim barvnim površinam. 

(Mikuž, 2000) 

 

7.3. Zdenka Žido (1959 - ) 

Zdenka Žido je slikarka, ki jo bolj kot dokončanje slike vodi sam proces slikanja. Ta ji 

predstavlja temelj in glavno vodilo pri ustvarjanju in dopolnjevanju večjih barvnih 

površin. S subtilno tehniko gradi slikarske prostore z geometričnimi oblikami - 

trikotniki. Ti delujejo kot svetlobni odsevi, ki se razkrivajo v svojem ritmičnem 

zaporedju – eni so bolj vidni, drugi manj. Ustvarja jih v večih plasteh.  

 

 

Slika 18: Zdenka Žido, Dvoboj na platnu, 1998,  

akril na platnu, 70 x 90 cm, zasebna zbirka 

 

Poglobljeni trikotniki so še vedno vidni na končanem delu, z zgornjimi nanosi barv pa 

Židova ustvarja prostore med liki tako, da na platno nanaša lazurne nanose, jih  
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Slika 19: Zdenka Žido, Dvoboj, 2008,  

akril na platnu, 140 x 160 cm, zasebna zbirka 

 

intuitativno postavlja v prosto kompozicijo in opazuje, kako se v soodvisnosti do 

velikosti formata, intenzivnosti barve in velikosti likov obnašajo. S tem ustvarja 

svojstven red in harmonijo. Taka slika lahko nastaja nekaj mesecev, sama pa pravi, da 

slike niso nikoli zares dokončane. Formati platen, ki jih uporablja, so vedno prilagojeni 

sliki, mnogokrat pa pravo dimenzijo slika dobi šele po tem, ko jo slikarka zaključi. Ker 

je delu odvzeta iluzija prostora, gradi tridimenzionalnost s podokvirji, ki imajo včasih 

tudi bolj organsko obliko, npr. kamna. Iluzijo prostora pa ustvarja tudi z izbiro treh 

tonov barv. Z zeleno, rumeno in modro pravzaprav tako nakaže globino brez 

oprijemljivosti tretje dimenzije. Njene slike niso čista geometrija, ker vsebujejo bolj 

gestualne poteze. Zase pravi, da slika svetlobo in vodo. Nastala dela niso 

monokromatski ekrani, ampak ohranjajo prosojnost. Pogosto slika v robove in barvno 

zameji sliko, na drugih delih pa se beli trikotniki iz platna navidezno nadaljujejo v steni. 

Tako združi sliko s prostorom in prostoru dovoli v sliko. (Muratovič, 2014) 
 

 

Slika 20: Zdenka Žido, Brez.naslova, 2013,  

akril na platnu, 140.x.120.cm, zasebna zbirka  
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8. ANALIZA LASTNEGA DELA 

 

MODRE SLIKE (2010-2011) 

 

V diplomskem delu predstavljam izbor slikarskih del, ki sem jih pod mentorstvom 

rednega profesorja Zdenka Huzjana naslikala v študijskem letu 2010/11 pri predmetu 

Slikarstvo. Marca 2011 sem jih na razstavnem hodniku Likovne pedagogike razstavila 

pod skupnim imenom Modre slike. 

 

 

Slika 21: razstava Modre slike, Bernarda Tajnšek, marec 2011, osebni arhiv 

 

 

Slika 22: razstava Modre slike, Bernarda Tajnšek, marec 2011, osebni arhiv 
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Slika 23: razstava Modre slike, Bernarda Tajnšek, marec 2011, osebni arhiv 

 

V svojih postmodernističnih konkretnih slikarskih študijah se skušam distancirati od 

iluzij prostora in vsakršne mimetičnosti in asociativnih oblik. Z barvo, ki je pogosto 

simbol neskončnosti, odprtosti, simbol vitalnih funkcij sveta, tako kot Reinhardt 

skušam nanesti brez sledi roke, zato pri nanašanju akrilne barve uporabljam slikarske 

valjčke in ne čopič. Barvni odtenki, ki jih uporabljam, so venomer novi in najpogosteje 

nastanejo šele z stikom valjčka, barve in podlage. Delo nastaja na delu samem, na 

končni rezultat sovpliva slika sama. Na slikah se v kompozicijski mreži razvrstijo 

različni elementi. Modre površine lazurnih nanosov barve, rjave in zlate linije bolj 

pastoznih nanosov akrila, slikarski lepilni trak, vsem slikam pa so skupne bele 

površine, ki je pravzaprav odsotnost barve in se kaže slikarska podlaga- akvarelni 

papir.  

Modre površine so kot ostanki iluzij globine prostora, s postopnim reduciranjem jih 

odstranjujem iz slike in jo osvobajam asociacij, podob in oblik. Nanosi barv so vse prej 

kot pastozni, prosojne plasti nalagam eno vrh druge, da med sabo komunicirajo v 

svojem ritmu in jeziku. Slika ni prostorska optična prevara, slika je, kar je. Tu se 

poistovetim s trditvijo Franka Stelle, ki pravi, da kar vidimo, je to, kar gledamo. Ne 

sugeriram podob in ne dajem namigov, da bi izzvala vizualne sodbe pri opazovalcu.  V 

interakciji z belimi , nedotaknjenimi deli površin (ponekod pa tudi zlatimi barvnimi 

linijami ali nalepljenim trakom) ustvarjam kot nekakšne reze v modro površino in jih 

skušam v ravnovesju in harmoniji vključiti v delo. Belina, kot Kandinskijeva belina 

sveta, je kot osvobojeni del slike. Nedotaknjen del površin je enakovredno vključeno v 
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kompozicijo, slikanje v robove nakazuje iskanje harmoničnih vrednosti, hkrati pa se v 

njo skuša vplesti tudi intenziviteta barve na določenih kompozicijskih delih. 

 Modra barva je zame barva neskončne globine. Z njo ustvarim plosko površino, ki ima 

globino, hkrati pa je le skupek odsevov in igre odtenkov, ki se naključno zlijejo po 

površini. Dlje časa, kot sliko opazujemo, več sveta vidimo v njej. V človekovi vizualni 

tradiciji je modra barva zasidrana z globoko simbolno vrednostjo, povezana s 

transcendenco, neskončnostjo, željo po razsvetljenju, po vitalnemu in večnemu 

onostranstvu. Med drugimi jo je tudi krščanstvo uporabljalo; pri upodobitvi vnebohoda 

Marije za njeno ogrinjalo je kot simbol zavetja in večnega življenja, ki čaka vernike po 

smrti. Na posmrtni maski faraona Tutankamona je kamen ‘lapis lazuli’, ki so ga v 

preteklosti uporabljali za pigment ultramarin, vstavljen za obrvi vladarja, kar naj bi 

nakazovalo uvid prehoda v onostranstvo in neskončno življenje. (Zalaznik, 2007) 

Modra pa je lahko razumljena tudi kot barva tesnobe, nemoči in žalosti. Picassovo 

modro slikarsko ustvarjanje nam kaže hladno, z negotovostjo polno obdobje. Ne samo 

velike spremembe v politični negotovosti, na izbor hladne barvne palete je vplival tudi 

samomor prijatelja, izkušnje z revščino, izrazno moč barv pa še podkrepijo geste 

upodobljenih figur prostitutk, kaznjencev, beračev. (Skrbinšek, 2015) 

Tako kot lahko modro barvo vidimo kot barvo temačnih občutkov, utesnjenosti, hladu 

in notranjih frustracij, lahko na drugi strani vzporednice s svojim dojemanjem izbrane 

modre bolj povežem z razumevanjem barve, kot jo razume Yves Klein (1928 – 1962); 

modra je edina barva v spektru, ki nikoli ne izgubi osnovnega karakterja, ne glede na 

to, ali jo svetlimo ali temnimo. Ali, kot je izjavil: 

,,Modra nima razsežnosti. Je onstran razsežnosti, ki jih druge barve posedujejo. Vse 

barve so povezane z nečim konkretnim, s stvarnimi in otipljivimi idejami, modro pa 

lahko morda povežemo edino z morjem in nebom, najbolj abstraktnima elementoma 

otipljive in vidne narave.’’ (Šuštaršič, 2007) 

Klein je videl v modri visok simbolni potencial in zato dobršen umetniški opus ustvaril 

le v eni barvi. Globok ultramarin je dal edini pravi izraz njegovemu ustvarjalnemu 

procesu. S pomočjo kemika je ustvaril nekoliko spremenjen pigment temno modre in 

ga patentiral kot Kleinovo mednarodno modro.  

 

Barva morske globine tudi mene neustavljivo privlači in pritegne k ustvarjanju. Slika ni 

sliki enaka in vendar uporabljam enak material, delam enake poteze. Zato tudi 

popolnoma  razumem Reinhardtovo večletno ukvarjanje z na videz precej podobnimi 
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slikami enake barve, enakega formata, z enako željo. Dokler ni umetnik zadovoljen z 

rezultatom, bo poskušal venomer znova.  

 

 

Slika 24: Yves Klein, Antropometrija 82, 1960,  

pigment na papirju, utrjen na platno,  

156,5cm x 282,5cm, Hirshhorn muzej, Washington 

 

Razsežnosti formata so zame ravno pravšnje, da so še obvladljive, tako tudi slika 

zaradi predimenzioniranosti ni agresivna do gledalca v svoji nasičenosti z barvo in 

belimi praznimi površinami. Linije in barve gradijo likovni prostor v ravnovesju, 

pomanjšana dimenzija bi tako lahko vpliv dela in sovplivanje oblik minimalizirala. 

Linearni robovi izbranega formata Modrih slik se vključujejo v geometrijsko mrežo 

kompozicije. Provokacija robov je na določenih slikah bolj opazna kot na drugih. 

Ponekod razburkano modrino umiri linija rjave ali zlate barve, spet na drugih slikah 

deluje mreža belega neposlikanega papirja kot nekakšna okna v svet. Kot bi gledali 

skozi okno v deževni dan ali celo nevihto. Moj namen sicer ni bil ustvariti globine v 

sliki, ampak sem želela, da se lazurni nanosi, kot to dela Zdenka Žido, sami prekrivajo 

in razkrivajo v svojem ritmu. Mnogokrat sem delo končala po večih dnevih 

popravljanja, dograjevanja in analiziranja, saj se, potem ko se ti prosojni nanosi barv 

posušijo, razkrije šele prava dimenzija barve.  

Akvarelni listi dovoljujejo večplastno nanašanje barv, zato sem to lastnost izkoristila.  

Vsaki sliki sem namenila naslov, ki ji naj ne bi pripenjala zgodbe, vendar sem želela, 

da ima vsaka svoje ime in nikakor ni anonimna in brez naslova. Takoj potem res živi 

svoje življenje in ni podaljšek mojega. Ali kot je enem od svojih intervjujev povedala 

Zdenka Žido:,, Slikanje je tihi pogovor s sliko, ki je tvoja toliko časa, dokler ni 

končana.’’   
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Slika 25: Bernarda Tajnšek, Barva dežja, 2011, 

akril na akvarelni papir, 40 x 56 cm, zasebna zbirka  
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Slika 26: Bernarda Tajnšek, Vihar, 2011, 

akril na akvarelni papir, 40 x 56 cm, zasebna zbirka 
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Slika 27: Bernarda Tajnšek, Divja rast, 2011, 

akril na akvarelni papir, 46,5 x 56 cm, zasebna zbirka  
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Slika 28: Bernarda Tajnšek, Prah preteklosti, 2010, 

akril na akvarelni papir, 40 x 56 cm, zasebna zbirka   
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Slika 29: Bernarda Tajnšek, Sprehajališče misli, 2011, 

akril na akvarelni papir, lepilni trak, 40 x 56 cm, zasebna zbirka 
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Slika 30: Bernarda Tajnšek, Megla v kotlini, 2011, 

akril na akvarelni papir, 56 x 76 cm, zasebna zbirka  
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Slika 31: Bernarda Tajnšek, Žar neba, 2010, 

akril na akvarelni papir, 56 x 40 cm, zasebna zbirka  
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Slika 32: Bernarda Tajnšek, Odprte poti, 2011, 

akril na akvarelni papir, 76 x 56 cm, zasebna zbirka  
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9. Razumevanja likovnih problemov na stopnji zgodnje 

adolescence 

 

V človekom življenju je vsako obdobje nova stopnja razumevanja sveta okoli sebe. 

Znan rek pravi, da se nikoli ne nehamo učiti in v likovnem razvoju lahko to dobro 

opazimo. Sicer so prehodi med stopnjami razumevanja likovne umetnosti in reševanja 

likovnega problema za časa otroštva in mladostništva bolj vidni, zato me je zanimalo, 

kako ne samo na splošno likovno, ampak abstraktno umetnost razumejo mladostniki, 

natančneje tretja triada osnovne šole. Otroci so v zadnjih treh razredih osnovnega 

izobraževanja stari od 12 do 15 let.  

Kritično obdobje mladostnika je čas večjih sprememb na sociološkem, fiziološkem in 

čustvenem področju. Podobnikova opiše, da je ustvarjalnost otrok (mladostnikov) na 

tej stopnji predvsem personalizirana, kar pomeni, da jo uporabijo kot ventil za 

sproščanje napetosti, izražanje emocij in je pokazatelj subjektivnega otrokovega 

dojemanja sveta. Mladostniki so v obdobju, ko se razvija njihova kritična zavest, 

posledično obdobje uporništva in hkrati iskanje čas, ko si postavljajo moralne okvirje  

za pripadnost družbi. Spodbujanje pedagoga je na tej stopnji zelo pomembno, saj 

notranjo nujo po ustvarjanju zavira velika odvisnost od zunanjih mnenj in vplivov. 

Stopnja spontane risbe je manjša kot pri mlajših otrocih, likovni problemi postajajo 

zahtevnejši in potrebujejo mnogokrat razmislek, ki ga je mladostnik sposoben voditi in 

uresničiti ob pravi spodbudi. Sposobni so razmišljati izven konkretne stvarnosti. 

Podobnikova nadalje opiše, da otrok razvija abstraktno mišljenje, med sabo dobro 

povezuje različne na videz nepovezane pojme, uporablja metafore in kritično ter na 

podlagi empiričnih izkušenj razmišlja o danih problemih. Hkrati pa je na likovnem 

področju za obdobje zgodnje adolescence moč opaziti upad samoiniciativne 

ustvarjalnosti in kreativnega upada reševanja problemov. Bolj jim je blizu ustvarjanje 

po spominu ali še bolje, po neposrednem opazovanju. Učiteljeva naloga je tu zelo 

pomembna, saj lahko otrok počasi izgublja lasten likovni izraz in samo posnema 

konkretno stvarnost ter sledi naučenim vzorcem oziroma kopiranju realnosti. 

Ker so na tej starostni stopnji sposobni abstraktnega mišljenja, je prav, da učitelj 

usmerja otrokovo likovno udejstvovanje v obe smeri, abstraktno in realistično. V 

obdobju, ko si otrok išče položaj v družbi in je odvisen od zunanjih mnenj, čeprav je 

sposoben kritičnega razmišljanja, je učiteljeva naloga, da njegovo ustvarjalnost razvija 
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in ga spodbuja tako, da bo samozavestno reševal likovne probleme in izražal lasten 

likovni jaz. Abstraktna umetnost je pri tem zelo pomembna, saj pravzaprav temelji na 

človeku lastnemu dojemanju in ni kopiranje stvarnosti. Predvsem pa je preko nje moč 

izraziti neoprijemljive pojme, kot so čustva, razmišljanja, duševna stanja, stališča. 

Zgodnji adolescenti so v večini sposobni reševati konkretne likovne probleme z 

abstraktnimi in ker razvoj poteka od konkretnega k abstraktnemu, je tu moč združiti 

oboje. Učiteljevo pomembno mesto tukaj je povezati oboje ali narediti prehod, da se 

mladostnik čuti sposobnega in samozavestno in individualno pristopi k izzivu. Likovna 

podzavest v tem obdobju pri večini otrok ni več podzavestna in iz čiste potrebe po 

izražanju, zato se z zunanjo spodbudo ohranja njihova kreativnost. Hkrati pa se, če je 

le-ta uspešna, trdneje ohrani zanimanje za umetnost v naslednjih letih. (Podobnik, 

2008) 
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10. Učna priprava in izvedba 

10.1. Priprava na izvedbo učne ure 

Datum:         19.05.2016 

Mentor:         Zdenko Huzjan 

Profesorica:  Lučka Berlot 

Avtorica:       Bernarda Tajnšek 

Šola:             OŠ Domžale 

 

Predmet: 

Število ur: 

Likovno področje: 

Likovna naloga: 

 

Likovna tehnika: 

Likovni materiali in orodja: 

 

Likovni motiv: 

Metode dela: 

Oblika dela: 

Učna sredstva in pripomočki: 

Vrsta učne ure: 

Medpredmetna povezava: 

Viri in literatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovno snovanje 

2 

Slikanje 

Raziskovanje abstrahiranih barvnih ploskev v smeri 

geometrične abstrakcije 

Tempera 

Tempera barve, voda, lonček za vodo, paleta, šeleshamer, 

 Vileda gobice,lepilni trak 

Iskanje  

Razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje 

Frontalna, individualna, skupinska 

Slikovna projekcija, primer za prikaz tehnike, tabla in kreda, 

Kombinirana 

Zgodovina, Slovenščina 

- Šuštaršič, N.: Likovna teorija, Debora, Ljubljana, 2007 

- Pibernik, J.: Drugačnosti, Priročnik za učitelje likovnega 

pouka v osnovni šoli, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2006 

- Tacol, T. et al.: Učni načrt. Izbirni predmet. Program 

osnovnošolskega 

izobraževanja. Likovno snovanje, Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport, 

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2004 

- Tacol, T., (1999), Didaktični pristop k načrtovanju likovnih 

nalog, Debora: Ljubljana 

-Učbenik za likovno umetnost v 9.razredu OŠ:  

  https://eucbeniki.sio.si/lum9/2464/index1.html (10.5.2016) 

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2464/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2464/index1.html
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Cilji:  Učenci:   

 

- razmišljajo o poenostavitvi na barvna polja 

- razmišljajo o nefiguralnih ploskvah 

- spoznavajo in razmišljajo o abstraktni umetnosti 

- upoštevajo zakonitosti tehnike 

- razumejo osnove abstraktnega slikarstva 

- razumejo pojem predmetna umetnost 

- bogatijo občutek za barvna ravnovesja 

- ostrijo čut za likovne vrednote 

- razvijajo likovno estetiko 

- razvijajo slikarske zmožnosti 

- negujejo individualni slikarski izraz 

 

 

 Snovni del Metodični del 

Uvodni del 

10min 

>>Pozdravljeni. Sem Bernarda, bodoča profesorica likovnega 

pouka, danes se bom z vami, v okviru svojega diplomske 

naloge, dotaknila abstraktne umetnosti, vam razložila, kaj ta 

pojem obsega, vam ga skušala približati in vam preko vašega 

današnjega dela pokazati, kako so in še razmišljajo umetniki, ki 

v tej umetniški smeri delujejo.<<  

 

Najprej prosim za pomoč tri prostovoljce. Pokažem jim tri na 

hitro narejen packe barve na listu, vsakega vprašam, kaj sem 

naredila. (Predpostavljam, da bodo želeli v packi videti njim 

poznano obliko figure/narave in dali predloge in svoje 

asociacije.) Ko si ogledamo vse tri, jih vprašam: 

>>Kako to, da prepoznamo toliko različnih stvari v eni packi? 

Zakaj to ni samo packa? Zakaj ni nihče/ali pa je, rekel, da vidi 

samo packo in nič drugega? << Sledijo odgovori in pogovor o 

radovednosti in stremenju k približevanju in razlagi neznanega 

s pomočjo prej znanih podob, pridemo do besed 

‘posploševanje oblik’, ‘poenostavljanje’, ‘odvzemanje odvečnih 

delov’, ‘abstraktno’. 

>>Nekako tako, kot ste vi iskali povezave teh barvnih oblik z že 

prej poznanimi oblikami, vedno skušamo razumeti svet, si ga 

približati z nam že znanimi dejstvi, zato želimo tudi abstraktno 

Pogovor, 

predstavitev 

Frontalna oblika 

dela 
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umetnost spoznati tako. V nas je želja, radovednost, da 

razumemo, kaj je umetnik želel prikazati (osebe, ulico, prizor iz 

knjige, tihožitje,..), mogoče tudi, kaj je ob delu čutil (jezo, 

veselje, žalost, zaljubljenost), kaj je razmišljal, kaj je nanj 

naredilo tak vtis, da je čutil vzgib za ustvarjanje, kaj je bil 

njegov namen, kakšno poslanstvo ima zanj določeno 

umetniško delo. Se strinjate, da se nam zdijo lažje razumljive 

slike, ki nosijo bolj realistične podobe? Vendar pa ni vsa 

umetnost takšna, da bi jo ‘morali razumeti’. Na prelomu 

prejšnjega stoletja se je zgodil velik preobrat v dojemanju 

umetnosti, takrat se je rodila abstraktna umetnost. Zato je prav, 

da poznamo tudi to vejo, v našem današnjem primeru, 

slikarstva. Nekaj umetniških smeri je ustvarjalo abstraktna dela 

na podlagi čustev, spet druge so si želele biti čimbolj objektivne 

in so nastale kot odgovor na prenasičenost s kričečo in na 

videz neukrotljivo, ‘vizualno glasno’ umetnost. Eni so sebe dali 

v umetniško sliko, drugi so trdili, da je prava umetnost tista, kjer 

umetnika sploh ne slutimo v sliki. Umetnost, ki je umetnost 

zaradi sebe. Slika, ki je slika, in ni prispodoba, ni kopija 

stvarnosti in ni izraz umetnikovega počutja. Je slika, z barvo na 

podlagi.<< 

Osrednji 

del  A 

10min 

>>Danes želim z vami preleteti nekaj znanih umetnikov 

moderne umetnosti. Pa najprej še pojasnimo, kateri umetnosti 

rečemo 'moderna'?(poveličevanje oblike um. dela in ne njene 

vsebine- ravno obratno kot 'sodobna umetnost-po 70tih)) Kaj 

je 'moderno'?<< Razložimo razlikujoča se pojma, (na tablo 

narišem časovnico - kratka razlaga) preidemo na pojem 

abstraktna umetnost. (foto) 

 Omenjam pojme stilizirana, poenostavljena, posplošena, 

odvzem manj pomembnih elementov, nepredmetna um., um. 

se izraža s točko, linijo, barvo, ploskvijo, teksturo, ne 

predstavlja predmetnega sveta, ampak izhaja iz drobcev 

duhovnega svet, zaznavamo sicer površine - kot duhove, 

packe. V abstraktni umetnosti je velikokrat zelo pomembna 

barva. Če vzamemo en primer, ki ni abstraktno delo; vsi 

poznamo Mona Liso. Če njej odvzamemo barve, še vedno 

Pogovor, 

razlaga, 

demonstracija 

Frontalna oblika 

dela: 

 

Časovnica za 

predstavitev 

Kandinsky 

Malevič 

Rothko 

Mondrian 

Reinhardt 

Stella 
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prepoznamo figuro. Avtor je vendarle želel upodobiti osebo, 

torej je to portret. Ko je reprodukcija črno-bela, jo še vedno 

prepoznamo. 

Če pa to ponovimo na nekem delu, ki temelji na barvi, dobi 

čisto drugačen pomen. Razvrednotimo jo, ne doživljamo je več 

enako, mogoče je celo ne prepoznamo. In to je pomembna 

razlika. V moderni umetnosti je mnogokrat na prvem mestu 

barva, študija barve, in ne toliko predmetnost; bistvo 

umetniškega dela ni vsebina ampak oblika...)  

in potem do pojma 

GEOMETRIJSKA ABSTRAKCIJA (foto)(likovno kompozicijo 

sestavljajo barvne ploskve kot likovni elementi, odnosi med 

njimi, poudarek na obliki, poudarek na brezpredmetnosti, na 

objektivnem ustvarjanju dela, na potlačen umetnikov ego, ‘kar 

gledaš, je to, kar vidiš’, izogib asociacijam in simboliki), 

 

Omenim umetnika Ada Reinhardta in Franka Stello. 

omenim MINIMALIZEM (foto)(''to, kar vidiš, je to, kar vidiš''- 

Frank Stella, nevtralna umetnost- zaradi časa hladne vojne, 

politike, nasičenost ''Manj je več.'', izjemno poenostavljene 

oblike v preprostih kompozicijah, višek modernizma), 

Kot podveje abstraktne umetnosti omenim še LIRIČNA 

ABSTRAKCIJA, ABSTRAKTNI EKSPRESIONIZEM (gl.znač.). 

 

>>Abstr. umetnost pusti gledalcu veliko svobode pri 

interpretaciji in pravzaprav ni prava samo ena razlaga, ampak 

je interpretacij lahko toliko, kot je angažiranih gledalcev. Preko 

del se nam pokaže pravzaprav naš pogled na svet. Naša 

čustva postanejo transparentna nam samim, delo pa je dovolj 

avtonomno, da ne potrebuje razlage. << 

 

(Povem, da bo ura danes potekala nekoliko drugače in sicer, 

da nas bo bolj kot motiv zanimala tehnika in že prej omenjene 

barve in harmonični odnosi med liki in barvo. 

Napoved naloge:   

- >>Danes vas bom povabila, da ustvarite svojo prvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opozorilo: 

Modra: izziv 

namešati 

zanimivo barvno 

paleto 
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abstraktno sliko. Vem, da abstrakcije še niste delali, zato bomo 

začeli najprej z osnovami. Najprej boste slikali s temperami 

modre barve na večje površine šeleshamerja. Vsak bo dobil en 

list, barvo pa boste nanašali z gobico. Modra barva je edina 

barva v spektru, katere se karakter s svetlitvijo ali temnitvijo ne 

spremeni, zato je danes naša ‘glavna’ barva, ki ji bomo dodajali 

črno ali belo. Ustvarite lahko delo, ki vas ‘kliče’. Spoznali ste, 

da obstaja več vrst abstrakcije, katera je vam bližje, je vaša 

izbira.  Ker bomo skušali ustvariti delo bližje modernizmu, bo 

danes na prvem mestu barva, za njo pa oblika. O motivu se ne 

bomo spraševali, še manj želeli ustvariti kakšne asociativne 

podobe z resničnim svetom.<< 

- Ob demonstraciji povem:>>Upoštevati morate naslednje: 

Skušajte namešati več odtenkov modre, isti barvi lahko dodate 

malo črne in dobite nov odtenek, malo bele,…naredite barvno 

zanimivo delo, uporabljajte mehke, neobrisane (Vprašaš, kaj to 

pomeni? Razložiš.) oblike, vaše barve na papirju naj se ne 

zmešajo v eno samo, poskušajte izločiti čimveč detajlov, od 

vašega lista naj ne teče, torej ga ne močiti preveč. Torej, danes 

boste uporabljali razredčene barve, na vaših delih ne želimo 

preveč pastoznih (Vprašaj, če vedo, kaj je to? Povej odgovor.) 

nanosov barv in obrisnih linij. Vaš cilj so lahko organske 

(Postavi vprašanje: Kaj je organsko?) ali geometrične oblike, 

na mestih prelivajoče barve, skratka barve. Ampak, da ne bodo 

dela čisto enaka med sabo, imam za vas izziv. Vsak si bo izbral 

en kos papirja, ga razrezal na geometrijske like, in položil čez 

prazen šeleshamer. Izberite like, ki jih želite - pravokotnike, 

kvadrate, večkotnike, tanke, široke ... Malo jih bomo pritrdili 

spodaj z lepilnim trakom, da se bodo premikali. Slikali boste 

čez, na koncu pa bomo te like odstranili. Izziv je tak, da morate 

dobro premisliti, kam postaviti vrhnje like, da bo delo, ko bo 

končano, v harmonični celoti. (Poveš primer starega okna.) Ko 

bomo like odmaknili, bomo dobili odsotnost barvne površine, ki 

pa bo enakovredna površini, ki bo imela na sebi barvo. Iščemo 

odnose med tema dvema poloma.<< 

- Še enkrat obnovimo kriterije. (barvna pestrost- tu še povem, 

 

Postaviti 

geometrijske like 

 

Barve ne zliti v 

eno 

 

 

Previdna 

uporaba mokre 

gobice 
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da naj bo čim več namešanih barv in ne takih iz tube in rečem, 

da je barva takoj bolj pestra, če ji dodamo samo malo druge 

barve, lahko tudi dve; barve se ne smejo zmešati v eno samo, 

malo detajlov in ne premokra podlaga) 

- Vprašam, če vedo, kako naj začnejo in konkretno enega 

učenca prosim, da mi pove, kaj bi naredil, da vidim, če 

razumejo. Po potrebi še enkrat povem, kaj želim. 

- Opozorim, da naj delajo v delovni tišini. 

- Določimo uro, do katere morajo dokončati (14.15) in kdaj 

bodo začeli pospravljati. 

B 55min - Učence usmerim v pripravo materiala in s tem tudi začetek 

dela 

- Vprašam če je še kakšno vprašanje in po potrebi individualno 

še enkrat ponovimo navodila 

- Določim učence, ki razdelijo material, in učence, ki pridejo po 

barvo. Prihajajo v tišini in v skupinah. 

- Med delom učence spodbujam in predlagam izboljšave. 

 

Pogovor, 

individualna 

oblika dela 

Zaključni 

del 

5min 

- 10 minut pred dogovorjenim koncem dela opozorim na 

začetek pospravljanja. Ko bo tišina, bomo nadaljevali. 

 

Pogovor, 

Individualna 

oblika dela 

 >>Danes ste raziskovali zanimivo mokro tehniko slikanja in 

imeli modernistično izkušnjo. Vam je bila všeč? 

Vzamem 2 njihovi sliki (predpostavljam, da bodo podobne, a ne 

enake), ob vsaki vprašam: 

>>Lahko ugotovimo, k čemu je stremel avtor prvega ali 

drugega dela? Lahko prepoznamo čustvo, počutje avtorja? Kaj 

pa lahko povemo ob njej? Kompozicija? Harmonični odnosi? 

Se vidijo avtorjeve poteze, namere? Je delo objektivno? 

(Prosim še učenca, da povesta, kak je bil njun proces dela in 

cilj) 

 

- Primerjamo: 

>>Vsi ste naredili abstraktno sliko. Ali ste jo že kdaj prej 

naredili? 

>>Kakšna je vaša predstava zdaj o abstraktnem slikarstvu, ko 

Pogovor, 

vrednotenje 
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ste ustvarili svoje delo?  

>>Zakaj rečemo, da je ta slika abstraktna? (ker ste spuščali 

detajle, oblike poenostavljali. Na koncu gledalec ne vidi več 

motiva, ampak neko obliko, površino z barvo. Pri abstrakciji 

moderne umetnosti ne gre več za toliko podobnosti z 

resničnimi predmeti kot za razporeditvi barv, linij in oblik. 

Omenim, ‘’to, kar vidite, je to, kar gledate.’’) 

-Zahvalim se za pozornost, zaželim srečo pri zaključevanju 

ocen in se poslovim. 
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10.2. Power point predstavitev 
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10.3. Analiza učne ure 

Pri raziskovalnem delu diplomske naloge sem pri pouku izbirnega predmeta Likovno 

snovanje 3 učencem 9. razreda Osnovne šole Domžale v dveh šolskih urah najprej 

predstavila osnove abstraktnega slikarstva in modernizma, potem pa sem jim po 

demonstraciji tehnike dala nalogo in opazovala nastajanje njihovih abstraktnih del. Pri 

delu jih nisem motila in popravljala, ker sem želela videti njihov odziv na podan 

umetniški problem. Opazovala sem njihovo spopadanje že s prvim likovnim 

problemom – izrecno sem jim namreč povedala, da ni podanega motiva, kot je to 

značilno za izčiščeno geometrijsko abstrakcijo. 

V svoji tezi diplomske naloge sem opredelila problem zaznavanja abstraktnih tendenc 

pri učencih tretje triade osnovne šole. Po lastnih izkušnjah iz časa osnovnošolskega 

izobraževanja, pa tudi iz obiskovanja prakse za časa študija vem, da je abstraktna 

umetnost precej zapostavljena v kurikulumu osnovnih šol. Tako sem predvidevala, da 

učenci slabo poznajo pojme kot so abstraktno, abstrahirano, nemimetično, ipd. Prav 

tako sem predvidevala, da je njihovo predznanje o umetnosti moderne slabo oziroma 

ne znajo dobro povezati, kaj pravzaprav že poznajo in kaj ne. Zato sem po posvetu z 

njihovo učiteljico likovne vzgoje najprej ponovila oziroma spoznala osnovne pojme, ki 

so nam kasneje pri uri prišli naproti. Razjasnili smo, kaj pravzaprav abstraktna 

umetnost je, kaj je njeno nasprotje, kaj je pri tej umetnosti najbolj značilno, in že tu so 

imeli nekateri težave. Predsodki so nam priučeni že kmalu, tu se je to zelo opazilo, saj 

so vsi dejali, da je to umetnost, ki jim ni všeč in ko sem jih vprašala, zakaj, smo prišli 

do glavnega razloga - ker je ne razumejo. Večina je povedala tudi, da bi to ali ono 

umetniško delo lahko naredili tudi oni, ker je videti zelo preprosto. Ponavadi učenci 

razumejo abstrakcijo kot nekaj, kar se lahko naredi mimogrede in brez večjega truda. 

Takšna je bila tudi moja predstava o novejši umetnosti za časa osnovnošolskega 

izobraževanja. Takoj, ko slika nosi motiv narave ali neživega sveta, je za učence 

kompleksnejša. Še večji problem pa jim predstavlja upodobiti človeško ali živalsko 

figuro. Večja, kot je zahteva po upodobitvi realističnih elementov, težje se jim zdi 

izvedljivo in hkrati s tem povezujejo tudi nadarjenost za likovno ustvarjanje.  

V temo abstrakcije sem jih zato želela pripeljati po drugi poti. Z listi, ki so imeli 

naključne oblike barvnih površin, sem jih najprej vprašala, kaj v njih vidijo, če malo 

razmislijo. Začeli smo torej tako, kot ponavadi naredimo, ko pristopimo do 
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umetniškega dela – skušamo si ga približati z že poznanimi podobami. Učenci so 

iskali korelacije naključnih oblik z sebi znanimi. Preko tega smo prešli na pojem 

poenostavitev oblik. Ena od barvnih oblik je spominjala na obris slona in vsi so se z 

njo vidneje povezali. Tako smo prišli do pojmov kot so odvzemanje, poenostavitev, 

abstrahiranje oblik, odvzem nebistvenega. Prej malo bolj zadržani, so sedaj 

pokimavali z glavo in videli povezavo med realističnim svetom in poenostavljeno 

obliko, ki sem ji rekla abstrahirana oblika. Temu je sledila razlaga ekspresivne 

abstrakcije, nadaljevala pa do geometrijske abstrakcije. Velik poudarek sem naredila 

pri faktorju barva. Na primeru zelo poznane Mona Lise sem jih spraševala, če jo še 

vedno prepoznajo, ko jo spremenim v črno belo reprodukcijo in vsi so rekli, da jo. Nato 

sem jim pokazala še Rothkovo sliko v barvah in nato v črno beli reprodukciji in tu so že 

tudi sami opazili, da je mogoče nebi prepoznali, ker ji je odvzeta bistvena izrazna moč 

– barva. Tako smo skupaj prišli do bistva geometrijske abstraktne slike. Tu sem jim 

pokazala bistvena slikarska dela za njihovo razumevanje abstrakcije – Mondriana kot 

začetnika geometrijske abstrakcije in funkcionalistične zasnove slike, Reinhardtovo 

sliko kot primer popolne abstrakcije, omenila sem Kandinskega kot očeta abstraktne 

umetnosti, ki je le-to povezoval z glasbo in še par primerov. Spoznali so pojem 

moderna umetnost, in razložila sem jim razliko s pojmom sodobna umetnost. Za konec 

sem pustila še pojem minimalizem, ki je pravzaprav izpeljan iz geometrične 

abstrakcije, zato sem želela, da pred njim spoznajo vse poti do izčiščene umetnosti. 

Videti je bilo, da so razumeli, v tišini so poslušali in sodelovali.  

Pri demonstraciji ni bilo težav, za njo pa so učenci prišli po plastične pokrovčke, na 

katere so si dali različne modre barve, ki so jih lahko med sabo mešali, da so dobili 

barvno zanimivo sliko. Vzeli so si gobice za pomivanje posode, ki so jih uporabili 

kasneje kot medij za nanašanje barv. 

Preden so lahko začeli s slikanjem, so si poljubno izrezali geometrijske like iz 

dodatnega papirja, razmislili, kam jih bodo postavili na sliko, da bo kompozicijsko v 

ravnovesju. Vsi so se osredotočili na večkotnike in na kvantitativnost, nihče 

pravzaprav ni na podlago dal samo en kvadrat ali pravokotnik. Kar mi je bilo res 

zanimivo, ker sem pričakovala, da jih bodo prej prikazane reprodukcije na to omejile. 

Ko so bili s predpripravo zadovoljni, so like pritrdili z lepilnim trakom in so začeli slikati. 

Opazila sem, da so vsi izrezovali podobne oblike, kar je močan pokazatelj, kako 

močan je vpliv sovrstnikov v tej starostni dobi. Učenka, ki je prva izrezala svoje oblike, 

je nevede nakazala, kar so ostali za njo bolj ali manj ponovili. Nihče ni vprašal, kakšne 
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oblike so zaželene, jaz pa jih pri vsem tem nisem imela namena popravljati, ker sem 

želela, da je slika njihovo delo. 

 

    

Slika 33 in Slika 34:: Učenci pri delu; postavljanje geometričnih vsebin na slikarsko površino 

 

  

Slika 35: Nanašanje barv z gobicami 

 

Kako hitro in kako entuziastično so ustvarjali, se je pokazalo tudi preko socialne 

interakcije z drugimi učenci. Čeprav jih prej nisem poznala, sem lahko hitro ugotovila, 

kdo v razredu je vodja, kdo sledi in kdo je odmaknjen od tega. Kljub temu, da smo 

imeli v razredu tudi učenca tujca, ni bilo težav. Nalogo je razumel, se pri izrezovanju 

tudi precej potrudil, potem pa ob pomoči učiteljice in nekaj predlogih sošolcev delo tudi 

zaključil. 
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Pri tehniki slikanja niso imeli večjih težav, le nekateri učenci so nanašali barvo brez 

dodane vode, pa so dobili odtise gobic, na kar sem jih spomnila na dodajanje in 

mešanje, pa so to popravili. Ena učenka pa je dodajala preveč vode, ampak je potem 

tudi to omejila in slikala naprej.  

Učenci so pri dveh učnih urah vzorno sodelovali, nekaj jih je končalo pred dogovorjeno 

uro, z deli pa so bili zadovoljni. Ko so se jim njihove slike zdele končane, smo jih dali 

sušiti, vmes pa je vsak pospravil pripomočke, ki jih je uporabljal pri slikanju. 

Ko so vsi za sabo pospravili in ko so se hkrati posušila tudi slikarska dela, smo jim 

odstranili nalepljene like in se o nastalih slikat pogovorili in naredili evalvacijo. Ponovili 

smo nekatere pojme, ki smo jih lahko omenili ob primerjavi nastalih del in zaključili 

skupno uro. Zahvalila sem se jim za sodelovanje in jim, ker je bil ravno čas 

zaključevanja ocen, zaželela vso srečo pri učenju. 

Z nastalimi deli učencev sem zelo zadovoljna, čeprav bi se nekateri lahko še bolj 

potrudili, pa so bili malo zmedeni zaradi testov in preverjanja znanj in se niso mogli 

sprostiti in začutiti vzdušja barv in tehnike. Vseeno so dosegli zastavljene cilje, barve 

so vsi mešali, da so dobili unikatne odtenke, nihče ni slikal samo z barvo direktno iz 

tube. Vsi so izrezali geometrijske like po svoji interpretaciji navodil, kar sem tudi 

pričakovala. Vesela sem bila, da je npr. ena od učenk delala v bolj akvarelni tehniki, 

spet druga je dodajala bolj pastozne nanose barve in dobila zaradi tega vibrirajoč 

efekt. Kdor se je vidno obotavljal pri izbiri barv, sem mu predlagala, da lahko vzame 

kakšno od tistih, ki so modri na barvnem spektru blizu. Tako so nastala tudi dela z 

dodano vijolično tempero, en učenec pa si je kot dodatno barvo izbral rjavo, ki jo je 

komaj vidno vpel v barvno shemo slike.  

Čeprav je bilo na začetku prisotnega malo strahu oziroma negotovosti pred abstraktno 

umetnostjo, so  se potem, ko so nekaj o njej slišali in se o njej pogovarjali, sprostili in 

sodelovali. Potrdili so mojo tezo, da se s tako vrsto ustvarjanja ne srečujejo pogosto in 

da jim je abstraktna umetnost tuja. Pravzaprav so nekaj malega na to široko temo že 

ustvarjali in potem, ko smo dela ovrednotili, povedali, da so nekaj takšnega že počeli, 

vendar za ozadje –kot predstopnjo umetniškega dela in da so potem nanj verjetno 

nekaj lepili ali risali. Potrdili so tudi mojo domnevo, da jim bo, potem, ko bodo spoznali 

osnovne pojme in zakonitosti abstrakcije, delo zanimivo.  
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Slika 36 Slika 37: Dokončani sliki učencev tretje triade 

 

      

Slika 38 in Slika 39: Dokončani sliki učencev tretje triade 

 

     

Slika 40 in Slika 41: Dokončani sliki učencev tretje triade 
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11. Zaključek 

 

,,Umetnost je tisto, kar za umetnost smatrajo tisti, ki se zanimajo zanjo.’’   

Claus Borgeest (Butina, 1995, str. 244) 

 

V zadnjih sto in še nekaj letih je bilo vprašanje, kaj točno je umetnost, velikokrat na 

tapeti. Kdaj je umetnost še umetnost, kako točno bi to znali izraziti, kaj nam skozi 

svoje likovno izrazno dimenzijo (ne)pripoveduje in kaj je pravzaprav naša percepcija 

umetniškega dela? Vprašanja, ki jim enoznačni odgovori in jasne meje kar naenkrat 

niso znani, še posebej od preloma devetnajstega v dvajseto stoletje, ko je točno te, 

jasne meje, zabrisala abstrakcija. Prej bistveno lastnost umetnine – namen 

pripovednosti in realistična upodobitev – je v modernizmu zamenjal šokanten nič. 

Umetnina ne potrebuje več gledalca, da bi bila umetnina, je avtonomna in ne daje 

sugeriranih čustvenih odzivov. Umetniki razvijajo lastne likovne izraze, prepletajo 

vplive in se svobodno izražajo, »izmi« rastejo kot gobe po dežju, od znotraj pa celotno 

dogajanje daje občutek kaosa. Ko pogledamo širše, lahko hitro sklenemo, da je 

industrijski preporod in tehnološki preskok ob prelomu stoletja res globoko zarezal v 

hitrost družbenega razvoja. Neizogibno je tako moral vplivati tudi na umetniško 

dojemanje sveta in dojemanje umetnosti same. Med izrazito tehnizacijo in 

industrializacijo, ki je prinesla s sabo vse večjo tekmo za svet, so umetniki vse bolj 

začenjali raziskovati abstrahirane dimenzije svoje panoge, se odmikali od realističnih 

podob, svobodno iskali svoje likovne izraze, v delih impresionistov videli odskočno 

desko za novo estetiko in jih nadgradili v umetnost, ki jo danes označujemo kot 

abstraktno umetnost. Ena od vidnejših smeri umetniške kulture prejšnjega stoletja je 

abstraktni ekspresionizem, njen antipod pa geometrijska umetnost, ki sem jo bolj 

podrobno spoznala in raziskala v svojem diplomskem delu. 

Geometrijska abstrakcija je ena od dveh temeljnih vej abstraktne umetnosti. 

Revolucionaren preskok se je zgodil z očiščeno sliko brez vsakršnih konotacij 

znanega sveta, podobotvornosti, pripovedi, namigov stvarnosti in asociativnih površin. 

Kot pravi Stepančič (2012), se oglaša se le z bistvenimi elementi likovne govorice 

(geometrijski lik, barva, svetloba).  

Geometrijska abstrakcija, minimalizem in abstraktni kolorizem imajo mnogo sorodnih 

idej in skupnih ciljev. Naprej je vsem skupen izogib ekspresivni abstrakciji, ki so jo 
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mnogi dojemali kot umetniški razvrat; so slikarji, kot je na ameriških tleh Ad Reinhardt, 

Piet Mondrian kot delno evropski in kasneje ameriški predstavnik, ruski suprematist 

Kazimir Malevič, pa tudi slovenski abstraktni koloristi, omenim samo Gustava 

Gnamuša in Zdenko Žido, ki sem ju bolj podrobno raziskala za potrebe diplomskega 

dela. Vsem tem je skupno, da so iskali izčiščenost, preprostost, in kot pravi Reinhardt, 

čisto umetnost. Funkcionalizem in geometrična zasnova dajeta vtis harmonije; 

umirjene in poglobljene študije samozadostne slike. Nekateri od teh so posegli še po 

preoblikovanju platen, da je slika postala del prostora in prostor del slike. Barvna 

paleta je na določeni stopnji pri vsem obstala tudi pri modri. Vsem je skupno 

raziskovanje karakterja odtenkov modre, vsem je skupno zanimanje za površine, ki se 

preko geometričnih barvnih ploskev spreminjajo v dimenzijo. Kljub temu, da vsak od 

njih potuje po svoji poti, ki jih nosi od idej kubizma, gestualne abstrakcije, optične 

umetnosti bodisi minimalizma, so v modernizmu našli svoj izraz in ga razvijali zaradi 

svoje unikatne težnje po visoki umetnosti.  

Prav to težnjo, odvzeti sliki balastnost, sem raziskovala tudi sama. V svojih slikarskih 

študijah sem celo študijsko leto slikala pod vplivom zgoraj naštetih umetnikov in smeri. 

Našla sem svoj likovni izraz v modri barvi, ki ima izrazito močan karakter in daje hkrati 

občutek pomirjenosti in širine. Skozi delo sem spoznala svoje dojemanje umetnosti in 

razumem, v katero smer bom nadaljevala ustvarjanje.  

Svoja spoznanja pa sem želela predstaviti tudi v pedagoškem procesu, zato sem v 

tretji triadi osnovne šole, pri izbirnem predmetu Likovno snovanje 3 raziskovala, 

kakšno je abstraktno dojemanje učencev, ali se za abstrakcijo zanimajo, kako se 

spopadejo z njo in kakšni so rezultati ob postavljenem izzivu. Vsekakor sem ugotovila, 

da jim abstrakcija ni več povsem neznana, jim je pa povzročala preglavice, ker so v 

svojih dokončanih abstraktnih slikah po vsem slišanem in ustvarjenem še vedno želeli 

najti korelacije z realnim svetom. Opazila sem, da jih muči nepredmetnost in 

neasoiativnost abstraktne modernistične slike. Ob večjem obsegu abstraktnega 

ustvarjanja v osnovnošolskem kurikulumu bi učenci lažje razumeli bistvo abstrakcije, 

še bolje pa bi ustvarjali in se preko nje izrazili. Vsekakor so za abstrakcijo dojemljivi in 

bi morali bolje izkoristiti njihov likovni potencial. 
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