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POVZETEK 
 
Pojem abstrakcija še vedno ostaja marsikdaj zagonetka v razumevanju likovne 
umetnosti. Čeprav je pojem težje razumljiv, igra pri likovnem ustvarjanju in v umetnostni 
zgodovini pomembno vlogo. Ravno abstraktno slikanje je eden ključnih elementov, ki je 
popeljal umetnost korak dlje. Umetnik z abstraktnim slikanjem izraža svoja občutja in 
pogled na njegov notranji svet ter dogajanje okoli njega. Marsikateri umetnik prek 
realističnih podob in oblik tega ne more tako uspešno upodobiti, kakor lahko to stori z 
uporabo abstrahiranih oblik ali s čisto abstrakcijo. 
 
Z abstraktnim slikanjem pa se srečajo tudi dijaki v prvem letniku gimnazije. Za seboj 
imajo že nekaj osnovnošolskega znanja iz likovne umetnosti, vendar ne moremo vedeti, 
koliko je dejansko osvojenega za razumevanje abstraktnega slikanja. Iz moje strasti po 
ustvarjanju z abstraktnim slikanjem in s fotografijo se mi je porodila ideja o združitvi teh 
dveh medijev. Želja je, da se s pomočjo tega dijakom na bolj jasen in neposreden način 
razloži pojem abstrakcija. 
 
Magistrsko delo je zasnovano na podlagi te ideje. V teoretičnem delu pišem o zgodovini 
in določenih smereh abstraktnega slikanja. V nadaljevanju na kratko opišem nastanek 
in uporabo fotografije v zgodovini, natančneje v drugi polovici 19. stoletja in v 20. 
stoletju. Po razjasnitvi dveh glavnih pojmov sledi glavna tema, in sicer združevanje 
fotografije in slikanja. Tukaj omenim umetnike 20. stoletja, ki so uporabljali kombinacijo 
teh dveh medijev. Opisujem, na kakšen način so združili fotografijo in slikanje ter 
kakšen učinek so s tem dosegli. Iz te teme se nato navežem na lastno raziskovanje, 
kjer iščem različne načine združevanja teh dveh medijev.  
Vse osvojeno znanje iz teorije in praktičnega raziskovanja sem preizkusila tudi v šoli, 
kjer sem izvedla akcijsko raziskavo. V raziskavi sem predstavila in preizkusila 
razumevanje pojma abstrakcija med srednješolci. Nastali so zanimivi in domiselno 
izdelani likovni izdelki. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: abstraktno slikarstvo, fotografija, združevanje fotografije in 
slikanja, nadgradnja posamezne likovne naloge. 
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ABSTRACT 
 
The meaning of the word abstract remains a mystery in understanding visual arts. Even 
though the term is hard to understand, it plays an important role in visual arts and art 
history. One of the key elements is abstract painting, which took art a step further. 
Through the use of abstract art the artist expresses his own feelings, reveals his inner 
world and happenings around him. Many artists cannot depict all of this through realistic 
images and shapes as efficiently as they can with the use of abstract shapes or pure 
abstraction. 
 
Abstract painting is also part of the curriculum in the first year of high school. Pupils 
have gained some knowledge of visual arts already in the elementary school but it is 
hard to assess how much or if it is enough in order to actually understand abstract 
painting. From my passion for abstract painting and photography a new idea of 
combining the two together was born. It is my wish that with this creative strategy, pupils 
get a clearer and more direct explanation for the concept of abstraction.  
 
My thesis is based on those ideas. I write about history of abstract painting in the 
theoretical part, where I mention specific branches of it. Furthermore I also briefly 
describe the origin of photography and the use of it throughout history, more exact in 
the second half of 19th and 20th century. After the explanation of the two main terms, the 
main theme on combining photography and painting follows, where I also mention 
artists from the 20th century, who used the combination of these two media. I describe 
how they combined photography and painting and the effects they achieved. After this 
topic my own research follows, where I searched for different ways to combine these 
two media.  
 
Lastly I used all my obtained knowledge from the theoretical and practical research in 
the school, where I carried out a research on how to introduce the concept of 
abstraction, during which many interesting and ingenious paintings were made. 
 
KEY WORDS: Abstract painting, photography, combining photography and painting, 
upgrade of individual art assignment 
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1 UVOD 
 
Umetnost 20. stoletja je zelo razgibana in polna novih idej ter izkušenj umetnikov. S 
svojim ustvarjanjem so doprinesli veliko novega za umetnost. Premestili so meje 
upodabljanja iz realistične podobe v nerealistično. Raziskali so izraz brez prepoznavnih 
oblik, ki smo jih poimenovali abstrakcija. Abstrakcijo so umetniki vnesli v slikanje, 
grafiko, kiparstvo ter fotografijo in film. Prikazali so nov način gledanja na svet, svet 
znotraj nas. Ob gledanju abstraktnega dela se ne sprašujemo več, kaj nam delo 
predstavlja, ampak kakšne občutke dobimo ob določenem delu, kakšna občutja je želel 
izraziti umetnik ali njegov odgovor na zunanji svet. 
 
Proti koncu 19. in v 20. stoletju je porastlo tudi zanimanje za fotografijo, saj je postal 
fotoaparat v tistem času tudi cenovno bolj dostopen. Fotografi so fotografijo popeljali v 
umetnost in ustvarjali tudi posnetke z abstraktnim motivom. Čeprav je bila fotografija v 
začetku konkurenca slikanju, so nekateri umetniki našli skupen jezik med tema dvema 
medijema in pričeli uporabljati fotografijo tudi pri svojem slikanju. Umetniki so fotografijo 
sprejeli kot pripomoček pri ustvarjanju svojih likovnih del ter tako ustvarili intervencije v 
fotografiji in fotografijo uporabili kot del kolaža. S tem sta dobili fotografija in podoba na 
njej nov pomen. 
 
Učni načrt za likovno umetnost vključuje spoznanje pojma abstrakcija. Dijaki se srečajo 
z abstraktnim slikanjem in teoretično znanje preizkusijo skozi likovno nalogo. Vendar se 
tu vedno skriva vprašanje, ali dijaki res razumejo omenjeni pojem in če so dojeli bistvo 
abstraktnega slikanja. Pri tem pa je vse odvisno od učitelja, kako spretno jim je predal 
znanje in kakšno likovno nalogo jim je podal. Pri razmišljanju o tem problemu se mi je 
porodilo vprašanje: »Dijaki po vsej verjetnosti že imajo nekaj predznanja o likovni 
umetnosti, vendar ali ga imajo dovolj, da bi skozi eno likovno nalogo prešli na 
abstraktno umetnost?« 
 
Niti veliki umetniki niso čez noč pričeli slikati abstraktnih del. Vsi so črpali znanje iz 
različnih umetniških slogov, ki so jih nato nadgrajevali do popolne abstrakcije. Iz tega se 
mi je porodila ideja, da bi dijakom postopno predstavila abstraktno slikanje prek 
združevanja fotografije in slikanja. Fotografija bi predstavljala realistično podobo, ki se 
skozi več nalog, s pomočjo slikanja, abstrahira v vedno manj prepoznavnih podob. 
Dijaki bi na koncu imeli pred seboj več izdelkov, prek katerih bi videli svoj prehod do 
abstrakcije.  
 
Združevanje fotografije in slikanja pa je v prvi vrsti tudi izziv za moje ustvarjanje. S 
preizkušanjem možnih kombinacij teh dveh medijev iščem likovno najbolj zanimive 
variante. Pri tem si pomagam tudi s teoretičnim znanjem, ki ga pridobivam pri 
raziskovanju likovnih del umetnikov, ki so se posluževali združevanja slikanja in 
fotografije.  
 
Fotografija je izrazno močan medij, ki ga združujemo z drugim izrazno močnim 
medijem, slikanjem. Da lahko sodelujeta skupaj, moramo med njima dobiti ravnovesje 
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moči. Fotografija in slikanje pa skupaj tudi pridobita novo izrazno moč in idejo, ki ju pred 
tem samostojno nista imela.  
 
Celotno zasnovo za moje ustvarjanje in nato tudi za načrtovanje in izvedbo likovnih 
nalog sem podrobno opisala v tem magistrskem delu. 
 

2 ABSTRAKTNO SLIKARSTVO 

2.1 Slikarstvo 
Slikarstvo velja za eno temeljnih strok likovne umetnosti. Pojavilo se je že v času 
paleolitika, ko je človek z naravnimi barvami naslikal prve jamske slike, in nas spremlja 
skozi celoten človeški razvoj do današnjih dni. 
 
Slikar pri slikanju na osnovni ploskvi gradi neko podobo s pomočjo barv in črt oziroma 
potez, ki jih ustvarja, in tako s tem izraža realistično opazovanje ali svoje občutje. Kakor 
pravi Butina v svoji knjigi O slikarstvu (1997), ni bistvo umetnikovega odziva v njegovem 
končnem izdelku, ampak v ustvarjalnem procesu, v katerem nastane umetnina. Butina 
poudarja, da je bistvo likovne umetnosti, pod katero spada tudi slikanje, da je umetnost 
nosilec duhovnega sporočila umetnika. Tako lahko vidimo na izdelku upodobljeno 
čustvo in misel, ki je izražena s pomočjo različnih likovnih materialov. Slikar pa ne 
ustvarja likovnih del samo za sebe, ampak tudi za druge ljudi. Pri tem je mišljena 
estetska vrednost dela, ki zadovolji potrebo ljudi po estetskem užitku (Butina, 1997). Za 
nastanek likovnega dela so potrebni likovni znaki, ki dobijo svoj pravi smisel v likovni 
kompoziciji, kjer posamezni znaki dajo pomen celoti in drugim znakom oziroma ravno 
obratno, kjer celota določa pomen naslikanih znakov (Butina, 1997).  

2.2 Abstrakcija 
Abstrakcija se ni pojavila najprej kot samostojen pojem, temveč se je razvijala skozi 
različne umetnostne sloge, ko so umetniki pričeli opuščati figuralno obliko. Pojavi se 
pod različnimi imeni umetnostnih slogov, kot so fauvizem, suprematizem, informel in 
abstraktni ekspresionizem oziroma gestualno slikarstvo, abstraktni kolorizem idr. 
 
Zakaj se je umetnost 20. stoletja tako hitro spreminjala in prehajala iz enega sloga v 
drugega? Odgovor je preprost. Zaradi vpliva zunanjega življenja na umetnika. Umetnost 
je bila odgovor na dogajanje v svetu, kot so tehnološki napredki, vojne in ostale politične 
spremembe. Vse to je vplivalo na umetnike, da so pričeli ustvarjati v popolnoma novih 
slogih, ki so hitro zamrli in vzklili v drugem slogu. Med vsemi ˝izmi˝ se je prek njih 
razvijala tudi abstrakcija. Različni slogi so pomagali umetnikom, da so se osvobodili 
figuralne oblike in vso pozornost posvetili osnovnim likovnim prvinam: liniji, barvi, 
teksturi in obliki neprepoznavnih oblik. 
 
Sama beseda abstrakcija pomeni prikaz oblik brez upodobitve predstavljivih podob. V 
abstraktno umetnost poleg slikanja sodijo še abstraktno kiparstvo, abstraktna fotografija 
in abstraktni film (Šuvaković, 1999).  
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S tem, ko abstrakcija zavrača figuralno podobo, dopušča gledalcu, da jo vidi na 
svojevrsten način. Gledalec lahko na sliki vidi nekaj, na kar ga asociira ali kar začuti ob 
tem delu. Abstraktno delo lahko gledalec dojema kot podobo umetnikovega počutja in 
osebnosti ali pa ob delu doživi oziroma občuti nekaj, kar je v njem samem, in to 
podzavestno prepozna.  

2.3 Začetki abstraktnega slikarstva 
 
Abstraktno slikarstvo se je postopno razvijalo in črpalo vplive iz drugih slikarskih smeri. 
Velik premik razmišljanja slikarjev o slikovnem polju se je pričel že z impresionisti. Hoteli 
so upodobiti nek trenutek, občutke in barve v določenem momentu. Poteze pri slikanju 
so bile hitre in odrezave. Slikarji so pričeli tudi opuščati detajle. Kritiki tistega časa so 
dejali, da ustvarjajo skice in ne dokončanih del. Impresionisti so tudi slikali v večini na 
prostem in ne več v ateljejih, saj so hoteli zajeti svetlobo in barvo, ki so jo videli v danem 
času.  
 
Kot odgovor impresionizmu se je pojavil fauvizem. Čeprav to slogovno obdobje ni trajalo 
dolgo, je pustilo pečat v slikarstvu. Umetniki so poveličevali uporabo čistih močnih barv. 
Pri kompoziciji se je pričel izgubljati občutek za prostor in kakor pri impresionistih so tudi 
oni opuščali detajle. Podobe na slikah so bile lahko v nekaterih delih že zelo popačene. 
Tudi umetnik Vasilij Kandinsky, o katerem sem več napisala v nadaljevanju, je pred 
ustvarjanjem v abstraktnem slogu slikal fauvistična dela, ki so bila del poti v razvoju do 
abstrakcije 

2.3.1 Iz fauvizma v abstrakcijo 
Za enega izmed začetnikov abstraktnega slikarstva velja Vasilij Kandinsky. Leta 1886 
se je vpisal na študij prava in ekonomije na univerzi v Moskvi, kjer se je po končanem 
študiju tudi zaposlil kot predavatelj. Leta 1895 je obiskal razstavo francoskih 
impresionistov v Moskvi. Nad razstavo je bil tako navdušen, da se je odločil postati 
slikar in se še isto leto preseli v München. Prvo likovno izobrazbo je pridobil v zasebni 
slikarski šoli Slovenca Antona Ažbeta (Kemperl, 2011). Na akademiji spozna tudi 
umetnika Paula Kleeja in Alexeia von Jawlenskeya, s katerima je bil tesno povezan. 
Med letoma 1906 in 1908 je Kandinsky večkrat potoval v Pariz, kjer je videl dela 
fauvistov in razvijajočih se kubistov. V tem obdobju se v njegovih delih opazi vpliv 
fauvističnih čistih barv. Svoje ideje je razvijal s samosvojim in specifičnim slikarskim 
postopkom. Leta 1910, ko je naslikal svoj prvi akvarel, je začel razvijati svojo slikarsko 
filozofijo, formulirano v teoretični študiji z naslovom »O duhovnem v umetnosti«, 
natisnjeni in objavljeni leta 1911 v Nemčiji (Abrams, 1996). V tem času so se v njegovih 
delih še vedno pojavljali prepoznavni objekti, vendar so bili zabrisani z uporabo močnih 
barv. Kandinsky je bil že od malih nog povezan z glasbo, saj so bili njegovi starši 
glasbeniki. V svoja dela je vnašal duhovne vrednote, ki jih je našel tudi v glasbi (Becks, 
1994). Iz tega razloga je pričel poimenovati svoja dela Improvizacije in kompozicije, 
kakor da bi bila glasbena dela. O abstrakciji je Kandinsky dejal naslednje: »Sam ne 
verjamem, da mora slika nujno biti objektna. V bistvu trdno verjamem ravno nasprotno. 
Kadar slika prikazuje objektne stvari, takrat je vse lepo in prav. Mogoče je to zaradi 
tega, ker naše oči sprejemajo samo objektne stvari. Ušesa imajo pri tem prednost. 
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Vendar ko umetnik pride do trenutka, ko ima željo slikati samo njegovo notranje 
dogajanje v lastnem ritmu in tonu, takrat »objekt v sliki« neha pripadati reprodukciji 
očesa« (Becks, 1994, str. 95). Kandinsky pri tem opisuje doživljanje abstraktne slike. 
Omenja tudi ušesa, saj kadar poslušamo glasbo, je ta za nas tako rekoč lahko 
abstraktna in se nas tudi osebno dotakne. Ravno takšen učinek je želel Kandinsky 
prikazati s slikanjem, ekspresivni iztis umetnikovega doživljanja sveta, brez oblik, ki bi 
jih povezali s prepoznavno podobo.  

Slika 1: Vasilij Kandinsky: Kompozicija VII, 1913 
 
Na poti do abstrakcije mu je pomagalo tudi razumevanje in proučevanje medsebojnega 
vpliva barv. Barvo je imel za orodje, s katerim se je lahko dotaknil duše gledalca. Po 
njegovih besedah ima vsaka barva določen psihofizičen učinek na človeka. Tako na 
primer rdeča barva ˝privlači in draži kakor plamen˝ (Gnamuš, 2010, str. 130). Ravno 
barve je povezoval z glasbo prek podobnega emocionalnega in psihičnega učinka na 
človeka, ki ga podajata ta dva medija. Z barvo je želel prikazati vibracijo, ki izraža 
notranji zvok nekega občutja, katerega z besedami in podobami ne moremo prikazati. 
Ta občutja so vodila k odkritju abstrakcije. Barva se tako v abstraktni sliki poleg likovnih 
znakov prikaže kot nadomestek manjkajočega predmeta (Gnamuš, 2010). 

2.3.2 Kubizem 
Podlaga za razvoj abstraktne umetnosti je bil tudi kubizem, katerega glavna 
predstavnika sta umetnika Pablo Picasso in Georges Braque. V razvoju kubizma se 
pojavita dve razvojni stopnji, to sta analitični in sintetični kubizem.  
 
Namen analitičnega kubizma je prikazati neko obliko z vseh strani na dvodimenzionalen 
način. Tako sta umetnika podobo razdrla na več različnih delov, ki sta jih ponovno 
sestavila skupaj kot kristale (Bruckgrber idr., 1996). Sama podoba je bila abstrahirana in 
brez naslova bi si težko predstavljali, kaj delo upodablja. Slike kot celote dajo vtis 
negotovih, migotavih oblik, ki pritegnejo našo pozornost ne zaradi navezav na vidni 
svet, temveč zaradi nenavadnih in neprepoznavnih oblik (Lynton, 1994).  
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Slika 2: Pablo Picasso: Portret Wilhema Uhdeja, 1910 

 
Korak dalje Picasso in Braque storita v sintetičnem kubizmu. V tem obdobju Picasso 
prične ustvarjati s kolažem. Njegov prvi kolaž Tihožitje s pletenim sedežem prikaže 
nove možnosti v slikanju. Za podlago je vzel kos potiskanega povoščenega platna, na 
katerega je v slogu analitičnega kubizma naslikal različne predmete. Okrog platna je 
prilepil pravo vrv in s tem ustvaril globino (Lynton, 1994). Pablo Picasso in Georges 
Braque sta na svoje slike lepila različne koščke materialov, prek katerih sta nato risala. 
S tem sta dala tem koščkom dvojno vlogo. Prilepljeni deli ne izgubijo svoje prvotne 
identitete in s tem kažejo to, kar so, ter so še vedno del slike. Po drugi plati pa dajo 
kolažu samostojnost, ki je ne more imeti nobena naslikana slika v analitičnem kubizmu. 
Tudi upodabljanje prostora se razlikuje od tradicionalnega upodabljanja. Prostor 
ustvarita s stvarnim razporejanjem nalepljenih slojev. Tako pri gledanju teh del vidimo 
resnično globino, saj je slikarski prostor postavljen pred ravnino slikarske podlage 
(Kemperl, 2011). »Kubistična opustitev upodabljanja predmetov v skladnem 
iluzionističnem prostoru je pomenila ključ za logični razvoj abstraktne umetnosti. Čeprav 
niso kubisti nikoli opustili predmeta, je prehod k abstrakciji omogočil prav kubizem« 
(Fer, 2010, str. 39).  
 

 
Slika 3: Georges Braque: Tenora, 1913 
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2.4 Smeri abstraktnega slikarstva 
 
V tem poglavju so na kratko opisane določene smeri v abstrakciji, ki so mi pomagale pri 
lastnem raziskovanju in pri sestavi likovne naloge. Opisane so glavne značilnosti smeri 
in predstavljeni nekateri umetniki. 

2.4.1 Geometrična abstrakcija 
Kot že samo ime pove, v geometrični abstrakciji umetniki slikajo geometrične oblike in 
kombinirajo sestavo umetniškega dela po geometrijskih načelih, kot so racionalnost in 
analitičen pristop, razvidna in pregledna gradnja. Geometrično abstrakcijo se povezuje 
tudi z izrazito industrializacijo in tehnizacijo družbe v 20. stoletju, saj dela, narejena v 
tem slogu, vsebujejo jasna in merljiva razmerja, ki se zdijo skladna z določenimi 
objektivnimi zakoni znanstvene narave. V delih geometrične abstrakcije lahko vidimo 
natančne in premišljene obravnave likovnih odnosov. Geometrijske oblike, ki so 
večinoma poslikane v enotnih barvnih ploskvah, so točno določeno odmaknjene ena od 
druge. Dela geometrične abstrakcije ne vsebujejo čustvene intervencije, zato pogosto 
učinkujejo hladno, neekspresivno in objektivno (Alčeva idr., 2009). 
 
Ena izmed umetniških smeri, v kateri so umetniki ustvarjali z geometrično abstrakcijo, je 
suprematizem. Nastal je kot neizogibna posledica kubizma, ki je umetnost pripeljal do 
samega roba abstrakcije, ne da bi se ji povsem podredil. Pri ustvarjanju v suprematizmu 
je igral pomembno vlogo kolaž, ki se je razvil v kubizmu. Ta je bil za razvoj abstraktne 
umetnosti tudi eden izmed ključnih elementov. Glavni predstavnik suprematizma je 
Kazimir Malevič. Kolaži, ki jih je ustvarjal, so mu bili v pomoč, da je dosegel abstrakcijo. 
Malevič je v svoja dela vnašal geometrične elemente in barve, s katerimi je z likovnimi 
ureditvami ustvaril občutek prostora. Elementi, ki so se med seboj prekrivali v 
kontrastnih barvah, so bili združeni na belem ozadju. S tem je Malevič ustvaril občutek 
»lebdečih oblik v neskončnem prostoru, polnem luči« (Lynton, 1994, str. 79). 
 

 
Slika 4: Kazimir Malevič: Suprematizem, 1920 
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V duhu dadaizma je s pomočjo kolaža ustvarjal umetnik Jean Arp. Natrgane in 
pobarvane koščke papirja je vrgel na slikovno površino in jih prilepil tja, kjer so obležali. 
Nastali rezultati naj bi tako bili v skladu z dadaističnimi načeli, kot so naključnost, manj 
je več, spontanost … Umetnik je za svoja dela trgal tudi svoje risbe in koščke debelega 
črnega papirja iz fotografskih albumov. Papir je trgal na preproste in malce zapletene 
elemente, katerih oblika se je pojavila tekom trganja (Fer, 2010). V večji meri pa je Arp 
ustvarjal z organskimi oblikami in tako rekoč ustvarjal v organski abstrakciji.  
 

 
Slika 5: Jean Arp: Pravokotniki, organizirani v skladu z zakonom naključja, 1917 

 

2.4.2 Abstraktni kolorizem 
Do sedaj omenjeni umetniki so ustvarjali s pretežno geometričnimi oblikami. S temi 
oblikami so ustvarjali tudi drugi umetniki, kot sta Piet Mondrian in Robert Delaunay. 
Slednji je v svojih delih uporabljal bolj lirične kompozicije z blago geometričnimi barvnimi 
zaplatami. V njegovih slikah prevladujejo barve in komplementarni, svetlo-temni in 
toplo-hladni kontrast. Zgledoval se je po barvni teoriji Michela Eugena Chevreula, ki 
zagovarja, da barve vplivajo ena na drugo glede na njihovo postavitev (Moszynska, 
1990). To teorijo si danes razlagamo pod pojmom simultani kontrast, kjer gre za optično 
iluzijo barv, kadar jih gledamo hkrati. Primer: če gledamo rumeno barvo ob oranžni 
barvi, jo vidimo zelenkasto, če pa isto barvo gledamo na zeleni podlagi, je videti bolj 
topla (Butina, 2003). S pomočjo te teorije je Robert Delaunay naredil, da je z barvo v 
abstraktni sliki ustvaril tudi iluzijo gibanja (Moszynska, 1990). »Delaunay barvo 
tematizira kot svetlobo, ki je zanj predmet preučevanja in fenomen, ki vizualno senzacijo 
sploh omogoča« (Gnamuš, 2010, str. 127).  
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Slika 6: Robert Delaunay: Sonce in mesec, 1913 

 
 

Ameriška umetnika Stanton Macdonald-Wright in Morgan Russell, ki sta živela v Parizu, 
pa sta barvo uporabila kot povezavo z glasbo. Leta 1912 sta razvila barvno teorijo, 
imenovano sinkronizem. Ideja sinkronizma je, da sta barva in zvok podoben pojav in da 
je lahko tudi barva v sliki vodena v harmoniji, tako kot skladatelj razporeja svoje note v 
simfoniji. Umetnika sta trdila, da lahko slika v barvni lestvici, ki je ritmično nanizana na 
podlago v bolj ali manj intenzivnih odtenkih, vzbudi v človeku iste občutke kakor pri 
glasbi. Njuna dela se od Delaunayevih razlikujejo ravno v intenzivnosti barv. Na 
podoben način je ustvarjal tudi Kandinsky, ki je v sliki združeval občutek videnja in 
˝slišanja˝ barve (Miyasemervekaplan, 2012). 
 

           
Slika 7: Stanton Macdonald-Wright: Subjektivni čas, 1958 
Slika 8: Morgan Russel: Sinkronizem v oranžni, 1913–14 

 
Umetniki so barvne plasti nanašali po celotnem slikovnem polju. V tem primeru je barva 
osvobojena, saj ni oblikovno vpeta v delo. Na takšen način je ustvarjal tudi Mark 
Rothko, saj v svojih delih niza barvne ploskve na slikovno polje. Barvo nanaša z mehko 
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potezo, ki dopušča barvi, da preseva barvo pod seboj in zabrisuje robove oblik. S tem, 
da lahko vidimo skozi zgornjo plast barve spodnjo plast, vzpostavi prostorsko 
učinkovanje. Tako dobimo občutek globine in tudi gibanja, saj kombinacija sorodnih 
odtenkov barve vzpostavi migetanje. Na nekaterih mestih, kjer barva ni prosojna, ta 
deluje ploskovno, saj odbija svetlobo. Pri njegovih delih barve pridejo najbolj do izraza, 
saj v delu težko najdemo asociativne podobe. S tem je barva skoraj osvobojena 
predmetnosti slike (Gnamuš, 2010).  
 

  
Slika 9: Mark Rothko: Št. 61, 1953 

 
Kot je značilno za kolorizem, so vsi omenjeni umetniki uporabljali barvo kot samostojno 
in prevladujoče sredstvo, ki si podreja vse ostale likovne prvine. Barva se v njihovih 
delih ne pojavlja v vlogi opisovanja nekega predmeta, ampak nastopa kot samostojen 
likovni znak (Alčeva idr., 2009). 
 

2.4.3 Abstraktni ekspresionizem  
Abstrakcija, ki je bila v začetku polna geometrijskih oblik, se je nato razvijala v simbolne, 
organske oblike (Fer, 2010). Ena izmed teh oblik ustvarjanja je abstraktni 
ekspresionizem, ki se je po drugi svetovni vojni razvil v Severni Ameriki in se razširil po 
celem svetu. Umetniška smer se deli na več smeri. Eden izmed bolj znanih načinov 
ustvarjanja je akcijsko slikarstvo. Glavni predstavnik te smeri je Jackson Pollock. Svoja 
dela je ustvarjal tako, da je barvo s pomočjo celega telesa polival in pršil na platno. S 
tem je barvi dal svobodo, saj ni bila več pasiven material, s katerim manipulira, ampak 
je nanjo gledal kot na skladišče zaprtih sil, ki jih je osvobodil. Oblike, ki so nastale pri 
tem postopku, so odvisne od gostote barve, od smeri padanja na platno in 
medsebojnega delovanja barv na platnu. Končno delo je živa slika, ki je čustveno 
bogata. Oblike zaradi načina nastanka tudi niso več strogo določene kot pri geometrični 
abstrakciji, ampak so bolj naravne, mehke in lirične. Zato lahko rečemo, da so njegova 
dela upodobljena z organskimi oblikami (Ruhrberg idr., 2005).  
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Slika 10: Jackson Pollock: Številka 34, 1949 

 
Z gestualnim akcijskim slikanjem je ustvarjal tudi Williem De Kooning. Svoja dela je 
ustvarjal s širokimi potezami čopiča in z barvnimi niansami svetlih pastelnih barv. V 
njegovih delih se pojavijo prepoznavne oblike, ki so kot metamorfoze vidnega sveta. 
Obenem pa lahko v njih opazimo tudi njegov notranji emocionalni svet. Skozi 
ustvarjanje velikokrat spreminja način svojega slikanja in ga zato slogovno tudi težko 
umestimo. V njegovih bolj poznih delih lahko vidimo, kako umetnik z ekspresivno gesto 
in bogato obliko ter s hitrimi gibi zajema eksplozivno dramo. Poleg ekspresije lahko v 
njegovih delih opazimo tudi natančno kompozicijo, ki je po vsej verjetnosti nastala pod 
vplivom kubizma (Ruhrberg idr., 2005). 
 

            
Slika 11: Wiliem De Kooning: Vrata do reke, 1960 

Slika 12: Cy Twombly: Nine Discourses on Commodus, Part IX, 1963  
 
Cy Twombly se je tudi posluževal akcijskega slikarstva, ki si ga je skozi leta ustvarjanja 
prilagodil lastnemu načinu ustvarjanja. Združeval je tradicionalno evropsko umetnost z 
novim ameriškim slikarstvom. Inspiracijo za svoja dela je našel v grški in rimski 
mitologiji, francoskem neo-klasicizmu in sodobnih grafitih, ki jih je opazoval na starih 
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stenah mesta Rim, kjer je tudi živel. Njegova dela spominjajo na grafite ali čačke otroka 
in vsako delo, ki ga ustvari, vsebuje določeno zgodbo, iz katere je dobil inspiracijo. 
»Navdih za delo Nine Discourses on Commodus (Slika 12) je dobil po Komodu, cesarju 
rimskega imperija, in njegovem sinu Marku Avreliju, ki je bil umorjen v atentatu. Na delu 
lahko vidimo več slojev močnih barv na sivem ozadju, ki odražajo nestanovitnost in 
državljansko vojno, ki je izhajala iz zatiralskega vladanja Komoda. Ta je nato privedla 
do umora njegovega sina« (Zurakhinsky, 2016). 

 

2.4.4 Lirična abstrakcija 
V Evropi se je kot odgovor na abstraktni ekspresionizem razvila lirična abstrakcija. V 
nasprotju z grobimi gestami abstraktnega ekspresionizma se v lirični abstrakciji 
pojavljajo mehkejše, organske, zaobljene in lirično nežne oblike. Hans Hartung, Gerard 
Schneider in Pierre Soulages so bili eni izmed redkih predstavnikov te smeri, ki so pri 
ustvarjanju svojih del opustili kakršno koli asociacijo na figuralnost. Bolj pogosto so 
umetniki iskali navdih za svoje delo v konkretnih motivih, največkrat povzetih po naravi 
in tudi iz duhovnega sveta. »Te so transponirali v naturalistične simbolne znake in z 
barvo, kontrastom, kompozicijo, ritmom ali kako drugače izražali poetična občutja« 
(Alčeva idr., 2009, str. 164). Hans Hartung je v svojih delih uporabljal način slikanja, 
skozi katerega je prikazal lasten temperament. Hartung je bil mnenja, da če dobro 
poznaš samega sebe, bo tudi delo, ki ga ustvarjaš ekspresivno, bolj izrazito in 
prepričljivo. V svojih delih je spontano upodobil čustvena in duševna stanja, ki so 
vsebovala razpon od evforije do depresije. Na običajno svetlo poslikano ozadje je slikal 
z močnimi temnimi gestami in iz njegovih del je razvidno, da so bile linije ustvarjene z 
veliko energije (Ruhrberg idr., 2005). Na podoben način je ustvarjal tudi Gerard 
Schneider. Svoja abstraktna dela je ustvarjal s hitrimi in nenadnimi nanosi barve. Zaradi 
načina ustvarjanja so njegova dela intenzivna in ekspresivna. Pri ustvarjanju je 
največkrat uporabljal belo, rdečo in črno barvo (Alčeva idr., 2009). 
 
 

           
Slika13: Hans Hartung: T1950-43, 1950 

Slika14: Gerard Schneider: Brez naslova, 1974 
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2.4.5 Informel  
Smer, ki se je razvila tudi v Evropi in jo lahko zaradi svojih lastnosti povezujemo z lirično 
abstrakcijo, je informel. Sama beseda pomeni nekaj, kar se izogiba vsakršnim 
zakonom, ukalupljenosti, nekaj brez oblike in je naravno. Pri takšnem načinu slikanja 
umetnik prek geste, teksture in materiala izraža svoj čutni rokopis. Ker so oblike 
nefiguralne, lahko razberemo slikarjeva občutja. Za način dela oziroma nastanka slike je 
največkrat značilna gestualnost. Za gestualno slikarstvo je značilno impulzivno delo s 
čopičem, ki je plod umetnikovega notranjega stanja. »Posledica tega so vidni barvni 
nanosi, poudarjene široke, pogosto tudi pastozne in osamosvojene poteze s čopičem, 
pa tudi nestabilna, energetsko nabita kompozicija, ki je odraz eksaltiranega stanja 
zavesti v vročici ustvarjalnega zanosa« (Alčeva idr., 2009, str. 72). Na takšen način je 
ustvarjal umetnik Alfred Otto Wolfgang Schulze, s psevdonimom Wols. V oljnih slikah je 
s pomočjo linije ustvarjal oziroma odražal sled njegovega počutja in čustev. Osnovna 
podoba, ki jo je uporabljal v svojih delih, je oblika, ki se zdi, da se iz jedra organsko 
razširi na okoliško polje. Barva se pri tem odraža, kakor da bi se iz jedra razpočila in 
razškropila v živobarvnih drobcih (Bruckgrber idr, 1996). Njegovo ustvarjanje je 
ekspresivno in dela delujejo nemirno. Z gesto je poudarjal svoj notranji nemir, ki si skozi 
kaotično stanje utira pot k pomiritvi. Podobe, ki jih ustvarja s pastoznimi nanosi goste 
barve, ki so tudi izpraskane ali odrgnjene, so blizu zgradbi živalskih organizmov (Slika 
10). Upodobljene so tudi kot anatomske zgradbe celice, ki je vidna samo pod 
mikroskopskim pogledom. Formati, na katerih ustvarja, so majhni in ker so ti lažje 
obvladljivi, še bolj poudarjajo živost geste (Gnamuš, 2010). 
 
Za informel je tudi značilno dodajanje drugih elementov v sliki. Takšnega načina 
ustvarjanja se je posluževal umetnik Alberto Burri. Slikati je pričel, ko je postal vojni 
ujetnik in pri ustvarjanju je uporabljal stvari, ki jih je našel okoli sebe. Tako je ustvarjal iz 
jutinih vreč, delov lesa in železa ter različnih plastik. Dele plastike je predhodno stisnil in 
zložil ter na koncu zažgal z baklo. Končni rezultat kombinacije vseh teh materialov je 
bilo delo z rustikalnim videzom in veliko občutljivostjo. Dodaten občutek ekspresivnosti 
je bil dodan z grobo zašitimi deli tekstila z videzom naključnih gub in sencami, ki so jih 
oddajali viseči deli. Celotno delo je okrepil še z rdečo barvo, ki spominja na rane. V 
nekaterih delih pa je poleg rdeče uporabil črno barvo, s katero je poustvaril videz 
kraterjev (Ruhrberg idr., 2005). 
 

           
Slika 15: Wols: Kos zažganega toasta, 1946/47 

Slika16: Alberto Burri: Vreča, 1953 
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3 FOTOGRAFIJA 
 
»Moč fotografskega posnetka je v tem, da ohranja za vpogled trenutke, ki jih normalni 
tek časa nemudoma izpodrine z novimi« (Sontag, 2001, str. 107). 
 
Kot obstaja za evidentiranje in ohranjanje izgovorjenih besed tisk, tako je namen 
fotografije slikovno ohraniti in zabeležiti videno okolje. Z drugimi besedami je cilj 
fotografije prenos tega, kar vidimo z našimi očmi, skozi medij na fotografski papir.  
Beseda fotografija izhaja iz grških besed photos – svetloba in graphis – pisalo; 
dobesedno prevedeno – risanje s svetlobo (Papotnik in Čerin, 1994). 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014, str. 367) je pod besedo fotografija 
navedena naslednja razlaga: »Fotografija: kar nastane na osnovi delovanja svetlobnih 
žarkov na snov, občutljivo na svetlobo, slika: izdelati, povečati fotografijo.«  
V Enciklopediji tehnike (1983, str. 165) pa sem zasledila naslednjo definicijo: 
»Fotografija je postopek, po katerem s pomočjo svetlobe izdelujemo in fiksiramo slike 
predmetov na osnovah, občutljivih na svetlobo.« 
 
Čeprav je definicij še veliko več, se med seboj ne razlikujejo zelo, saj opisujejo eno in 
isto stvar z drugimi besedami.  
 

3.1 Razvoj in uporaba fotografije 
 
Prvo napravo za ustvarjanje podob skozi luknjico, ki jo imenujemo camera obscura (ital. 
– temna soba), je prvič opisal že Aristotel v 4. stoletju pred našim štetjem. V renesansi 
so odprtino zapolnili z lečo, da bi izboljšali projekcijo slike, in tako je naprava postala 
manjša in priročnejša. Tako so napravo zmanjšali z velikosti sobe na lahko prenosno 
škatlico. Mnogi slikarji so jo uporabljali kot pripomoček pri slikanju, predvsem za 
pokrajine. Več stoletij so znanstveniki izboljševali camero obscuro v želji, da bi lahko 
projicirano sliko fiksirali na papir. To je prvemu uspelo Francozu Josephu Nicephoru 
Niepcu leta 1826. Kositrno ploščo je premazal z bitumnom in jo osvetlil v kameri, ki jo je 
naravnal proti oknu svoje delovne sobe in jo osem ur osvetljeval. Tako se mu je posrečil 
prvi fotografski posnetek na svetu (Popotnik in Čerin, 1994). 
  

 
Slika 17: Joseph Nicephore Niepce: Pogled skozi okno Le Gras, 1826 
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Ko je George Eastman leta 1888 poslal na tržišče fotografski aparat kodak, je 
fotoaparat postal bolj uporaben in dostopnejši širši množici ljudi. Fotoaparat je bil 
majhen, lahek in lepega videza ter lahko se ga je množično proizvajalo. Njegovemu 
uporabniku se tudi ni bilo treba več mučiti z razvijanjem fotografij, saj je snemal na film v 
zvitku. Ko je bil film, ki je dopuščal sto negativov, posnet, je bilo treba fotografski aparat 
poslati v tovarno. Tam so film razvili in nato fotografski aparat napolnili z novim zvitkom 
ter ga po pošti poslali lastniku (Popotnik in Čerin, 1994). 
 
Proti koncu 19. stoletja je fotografija postajala vse bolj popularna med ljudmi. Po letu 
1900 je postala kamera Kodak cenejša in s tem tudi bolj dostopna srednjemu sloju 
prebivalstva, kar je vplivalo na večjo uporabo fotografije. V začetku 20. stoletja so na 
umetnike vplivale socialne in kulturne spremembe, kot so industrializacija, vojne, letala, 
radio in drugo. Iz tega razloga so tudi umetniki hoteli ustvariti umetnost, ki bi bila 
pretresljiva in nova kakor svet okoli njih. Fotografija je v tistem času ponujala več kot 
samo nov način upodabljana podob. Ponudila je možnost drugačnega dojemanja 
oziroma videnja in predstavitve nekega dogodka (Kreinik, bd.). Fotografija se je razvijala 
z različnimi patenti vse do sodobne digitalne fotografije, ki nam je dala možnost 
neskončnih posnetkov, hitrega pregleda in brisanja na licu mesta, kjer je posnetek 
nastal. 
 
Za nastanek dobre fotografije so potrebni trije faktorji, in sicer izbira motiva, izbira 
trenutka in selekcija posnetih fotografij. Zaradi teh faktorjev postane mehanska 
fotografija, ki prenaša resničnost, veliko bolj osebna in privatna, saj se pri tem umeša 
človeška zavest (Bizjak, bd.). Iz prej omenjenega ni vsaka fotografija dobra fotografija, 
za to je potrebno znanje uporabe kamere in tudi poznavanje likovne teorije, zlasti 
likovne kompozicije in z njo vseh likovnih spremenljivk.  
 
Fotografija je za večino samo tehnični element, ki pomaga ohranjati spomine. Tako 
fotografija že od svojega nastanka tekmuje s slikarstvom. Obravnavana je le kot 
podaljšek slikarske roke, nek nadomestek svinčnika in papirja, vendar brez osebnosti, ki 
jo pripisujejo slikarstvu. Bila je obravnavana zgolj kot tehnična disciplina in tako 
dojemanje je, vsaj v osnovi, pri večini ljudi prisotno še danes (Bizjak, bd.).  
 

3.1.1 Dokumentarna fotografija 
Fotografijo so v 20. stoletju uporabljali za različne namene, kot so dokumentarna, vojna 
in modna fotografija. Pri dokumentarni fotografiji so fotografi hoteli zajeti dogajanje 
tistega trenutka. Želeli so prikazati socialno stanje ljudi in njihove občutke. Lewis Hine je 
eden najbolj znanih dokumentarnih fotografov. S fotografijo je želel prikazati in se boriti 
proti delu otrok. Fotografiral je pogoje in različne industrije, v katerih so delali otroci. S 
tem je želel prikazati in ozavestiti širšo množico ljudi o tem problemu. Tako je fotografija 
služila kot dokument nekega dogodka. Dokumentarna fotografija je tudi ena izmed prvih 
panog, ki se je približala umetnosti, in fotograf, ki je to izvedel, je bil Alfred Stieglitz. 
Njegovo znano delo Stopnice, 1907 (Slika 18) prikazuje del ladje, na katerem so 
natrpani ljudje, ki potujejo iz New Yorka v Bermen v Nemčiji. Ti ljudje so želeli emigrirati 
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v Ameriko, vendar so jih poslali nazaj. Stieglitz je opazoval te ljudi. Opazil je obliko 
okroglega pletenega klobuka, bele naramnice na moškem v spodnjem delu ladje, 
okrogle oblike in konstrukcijo ladje, izsek jambora, ki je segal v nebo, itd. Vse te oblike, 
forme in teksture, ki jih je opazil in nato tudi zajel v fotografskem posnetku, lahko 
izražajo več kot samo dokumentarno fotografijo. Ta fotografija »kliče po bolj 
kompleksnem in večplastnem pogledu na bistvo posnetka, ki se lahko prilagodi in izrazi 
abstrakcijo« (Adams, bd). Vendar fotografija ne govori o prej omenjenih elementih, 
ampak tudi podaja sporočilnost o ljudeh, ki so na posnetku (Adams, bd). Stieglitz je s 
tem pogledom na fotografijo še bolj odprl pot fotografiji v umetnost.  
 

 
Slika 18: Alfred Stieglitz: Stopnice, 1907 

 

3.1.2 Vojna fotografija 
Vojna fotografija je dala možnost prikaza obsežnih podob za vstop v obtok. Pred tem je 
o nekem vojnem dogodku nastala samo ena slika. Vojna fotografija je služila kot 
ozaveščanje ljudi o vojnem dogajanju. Glede na to, da so posneli veliko fotografij, je ta 
služila tudi kot vtis časa in zgodovinski zapis (Ruhrberg idr., 2005).  
Fotografije vojn, kot je vojna v Vietnamu, so objavljali v časopisih. Videnje takšnih 
fotografij nam za trenutek ustavi pogled in v nas vzbudi empatijo s trpečim. Zaradi tega 
razloga je eden od namenov takšnih fotografskih posnetkov vzbuditi v človeku 
zaskrbljeno zanimanje. Vendar posledica vse prevečkrat videnih podob grozot je tudi, 
da se je človeško oko navadilo na gnus in grozo. Tako videne podobe človeka ne 
ganejo več v tolikšni meri, kot so ga prvikrat, ko je videl vojno fotografijo ali fotografijo 
prometnih nesreč in drugih grozot (Berger, 1980). Ravno na to temo je opomnil Andy 
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Warhol s svojimi ponavljajočimi se podobami prometnih nesreč, električnih stolov itd., o 
katerih bom govorila v naslednjem poglavju. 

 

 
Slika 19: Horst Faas: Žalujoča ženska nad truplom svojega moža, 1969 

 

3.1.3 Modna fotografija 
Fotografijo so v 20. stoletju uporabljali tudi kot modno fotografijo. Namen fotografije je 
bil prikaz modnih oblačil in drugih modnih dodatkov. Fotografije so bile in so tudi še 
danes največkrat prikazane v modnih revijah in časopisih. Sprva fotografije kot element 
oglaševanja niso bile zanimive za bralce revij. Šele v začetku 20. stoletja, ko je moda 
postala bolj dostopna širši javnosti, je poraslo tudi zanimanje za modno fotografijo. V 
tem času je bila zaradi povezave modnih oblikovalcev podana tudi večja veljava 
modnim revijam. S pomočjo fotografij, ki so bile vidne v revijah, so znani modni 
oblikovalci, kot so Chanel, Balenciaga in Lanvin, ki so bili na začetku svoje karierne poti, 
postali znani po svojih značilnih slogih (Parker, 2014). 
 
Velik vpliv na modno fotografijo je pustil umetniški slog nadrealizem. Eden bolj znanih 
fotografov, ki je ustvarjal po zgledu tega sloga, je Man Ray. V svojih fotografijah je 
eksperimentiral z nadrealističnimi in ekspresionističnimi motivi. Pri njegovih motivih se 
pojavijo podobe, ki so brez glave ali pa so te zakrite, dodani so dodatni deli telesa, ki so 
nepravilnih oblik in velikosti. Poigraval se je tudi z videnjem objektov, ki so podobni 
ljudem in obratno. Poseben učinek v fotografiji je dosegel tudi s postopkom razvijanja 
fotografije, ki ga imenujemo solarizacija. Solarizacia je fotografki posnetek, posnet na 
negativu ali fotografskem papirju, deloma ali v celoti obrnjen v tonih. Temni predeli na 
fotografiji postanejo svetli in svetli predeli se prikažejo temno (Van de Velde, 2011). 
Fotograf, ki je eksperimentiral s fotografijo v modi, je tudi Erwin Blumenfeld. Pri 
razvijanju fotografije se je posluževal različnih tehnik, kot je odtiskovanje različnih 
negativov na eno podlago. Posluževal se je tudi malce drugačnega načina ustvarjanja, 
saj je nekatere mokre negative postavil v hladilnik z namenom, da bi dosegel 
nadrealističen učinek (Collins, Muireadhaigh, 2008). 
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Slika 20: Man Ray: Lee Miller, 1930 

Slika 21: Erwin Blumenfeld: Rdeči križ, 1945 

3.2 Uporaba fotografije v umetnosti 
 
Fotografija se je vedno bolj želela približati umetnosti in ta je tudi postajala konkurenca 
slikanju. Vendar je fotografija tudi osvobodila slikarstvo, ki se je posvetilo upodabljanju 
abstrakcije. Kljub temu se slikarstvo ni popolnoma sprevrglo v abstrakcijo, saj so 
umetniki še vedno upodabljali figuralne podobe. Fotografija ni upodabljala samo 
realnega sveta, temveč je prevzela tudi dosežke abstraktnega slikarstva (Sontag, 
2001). 
 
Fotografijo na področju vizualne umetnosti uporabljamo na dva načina. Prvi način je 
njen prvotni namen, to je odslikavanje sveta takšnega, kakršen je, z minimalnimi 
modifikacijami in manipulacijami. Drugi način uporabe fotografije pa je, da se z uporabo 
različnih likovnih intervencij privzdigne fotografijo s primarnega namena fotografije v 
likovni namen jezika. V tem delu poglavja se bom nanašala na drugo funkcijo fotografije 
in odkrivala različne možnosti povezave in uporabe fotografije v umetnosti. 
 
V drugi polovici 19. stoletja so se fotografi pri izdelovanju posnetkov zgledovali po 
slikanju. Pri ustvarjanju svojih končnih likovnih del so uporabljali več negativov, ki so jih 
med seboj združevali v enotno kompozicijo. Ko so združili več negativov med seboj, so 
jih retuširali, da so delovali kakor eno. To tehniko so poimenovali kombinacijsko 
tiskanje. Pri uporabi te tehnike so morali biti fotografi zelo spretni, saj je bilo treba 
natančno načrtovati, kako naj bi bil videti končni izdelek. Pri izdelavi kombiniranega 
posnetka je bilo treba načrtovati tudi problematiko ekspozicije, kako se bodo objekti 
povezali med seboj, in uporabo različne količine svetlobe, da bi bil končni izdelek videti 
čim bolj realističen. Eden izmed fotografov, ki so uporabljali to tehniko, je Oscar G. 
Rejlander. Pri svoji fotografiji Dva načina življenja, 1857 (Slika 22) je uporabil več 
različnih modelov. Modele je fotografiral med sprehodom in tudi na odru z namenim, da 
je ustvaril določeno vzdušje. Pri kombinaciji je uporabil trideset negativov, ki jih je 
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maskiral, da so se lahko povezali med seboj. Na svetlobno občutljiv papir je natisnil 
negative enega za drugim v določenem vrstnem redu, da je izdelal končni izdelek 
(Newhall, 1982). Fotograf tudi ni fotografiral realnega dogajanja, ampak je to prilagodil 
svoji ideji. S tem je ustvaril neko novo dogajanje z uporabo realističnih podob. Kritiki 
tistega časa niso sprejeli fotografije kot umetnost, ampak so jo imeli za služabnika 
znanosti in umetnosti. Fotografijo so sprejemali samo kot način prikazanja realnega 
sveta na način, da nam ohrani spomin na neko stvar. Vendar so fotografi s 
kombiniranim tiskom presegli to prepričanje. Fotografija ni prikazovala več popolnoma 
realnega sveta, ampak je bila plod fotografove domišljije in ustvarjalnosti. S tem so 
fotografijo približali umetnosti. 
 

 
Slika 22: Oscar G. Rejlander: Dva načina življenja, 1857 

 
Umetnik David Hockney, ki je pričel s svojim ustvarjanjem v drugi polovici 20. stoletja, 
se je tudi ukvarjal z drugačnim pogledom na slike in na fotografijo. V enih izmed 
njegovih raziskovanj je ustvaril eno podobo iz več fotografij in tako ustvaril sestavljanko. 
Nek določen motiv je fotografiral po več segmentih in ustvaril množico fotografij 
detajlov. Te fotografije je nato sestavljal med seboj in ustvaril podobo motiva. Podoba, 
ki jo je ustvaril, je imela drugačno perspektivo in bolj močan vpliv na gledalca. 
Spremenil je način gledanja, saj je tako kot Picasso prikazal tridimenzionalno podobo 
na dvodimenzionalni ploskvi. Pri delu Igra scrabble, jan 1 1983 (Slika 23) lahko vidimo 
več podob obrazov istih oseb. Ob tem dobimo občutek nekega aktivnega dogajanja in 
novega pogleda na fotografijo. Pri gledanju dela lahko vidimo njegovo pripoved, ki jo 
želi povedati skozi nizanje fotografij, ki niso ˝zamrznjene˝ v nekem trenutku. Hockney 
razlaga, da večina fotografov meni, da so pravila perspektive vključena v osnovo 
fotografije in da tega ni mogoče spremeniti. S svojimi kolaži je Hockney dokazal, da to 
pravilo ne drži vedno. Ustvaril je novo iluzijo prostora (Hockney, 1993).  
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Slika 23: David Hockney: Igra Scrabble, jan 1 1983 

 
Slikarji pa so fotografijo uporabljali tudi kot pripomoček pri izdelavi svojih slik. 
Fotografirali so modele ali pokrajino, ki so jo nato s pomočjo posnetkov naslikali. Tudi 
Ivan Grohar se je posluževal takšnega načina dela. Za izdelavo svojega dela Sejalec, 
1907 (Slika 25), se je zgledoval po istoimenski fotografiji, ki jo je leta 1905 posnel 
fotograf Avgust Berthold (Slika 24). 

 

                      
Slika 24: Avgust Berthold: Sejalec, 1905 

Slika 25: Ivan Gorhar: Sejalec, 1907 
 
Kot orodje je bila fotografija tudi prikazana v fotorealizmu ob koncu 60. let. Namen 
umetnikov je bil, da so na novi likovni podlagi s pomočjo različnih slikarskih in grafičnih 
tehnik upodobili identično podobo, kot je bila na fotografiji.  
 
Dokumentarno vlogo je imela fotografija v konceptualni umetnosti, pri kateri je umetnina 
kot miselni koncept pomembnejša od predmeta, umetniškega artefakta. Umetniki so 
uporabljali fotografijo za dokumentacijo svojih performansov oziroma umetniške akcije. 
Fotografija s tem zapiše koncept in tako tudi prevzame vlogo dokumenta (Ruhrberg 
ind., 2000). 
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Kot sem že omenila v prejšnjem poglavju, so umetniki tudi s fotografijo želeli prikazati 
abstrakcijo in se s tem otresti prvotnega namena fotografije. Eden od načinov, s katerim 
so to dosegli, je uporaba fotograma. To so fotografije, ustvarjene brez fotoaparata. 
Umetniki so postavili plastične objekte na svetlobo občutljiv fotografski papir in tega 
nato izpostavili direktni svetlobi. Nastale so sence objektov, ki so različno vidne glede 
na to, koliko časa je bil objekt izpostavljen svetlobi. Tako so nastale abstrahirane in tudi 
abstraktne podobe. Na takšen način so ustvarjali Christian Schad, Man Ray, Laszlo 
Moholy-Nagy in Lazar Markovich Lisitskii  (Ruhrberg ind., 2000). Vsi ti umetniki so poleg 
abstraktne fotografije ustvarjali tudi abstraktne slike in kipe. Tako jim je bila pri 
ustvarjanju nekako rdeča nit prav abstrakcija.  
 
Fotografija je bila del umetnosti tudi po zaslugi dadaističnih umetnikov, kot so John 
Hertfielda, Raoul Hausmann in Aleksander Mihajlovič Rodchenko. Ustvarjali so kolaže s 
fotografskimi podobami in fotomontaže (Lynton, 1994). Fotomontaža je »izpeljanka 
kolaža, pri kateri je podoba sestavljena iz realističnih fotografskih fragmentov« 
(Zalaznik, 2009, str. 27). Umetniki so sestavljali fotomontaže tudi iz fotografij, vzetih iz 
različnih virov. Te so nato povezali z različnimi izrezki iz časopisov, ki so vsebovali 
besede. Pri tem dobijo dodani elementi drugačno vlogo in pomen (Zalaznik, 2009). 
Dela, ki so jih upodabljali, so bila v večini namenjena v propagandne namene. Podobe, 
ki jo jih nanizali eno poleg druge ali čez drugo, imajo močno sporočilno vrednost 
(Lynton, 1994). Primer takšnega ustvarjanja je delo umetnika Johna Hertfielda z 
naslovom Hura, zmanjkalo je masla, 1935 (Slika 27). Fotomontaža je kritika na 
dogajanje v Nemčiji in norčevanje iz nacistične propagande. »V sobi, tapecirani z 
nacističnimi simboli in Hitlerjevo sliko, se člani družine hranijo z različnimi kovinskimi 
predmeti /…/. Pod napisom »Hura, zmanjkalo je masla« je citat iz cinične oblastne 
propagande v času pomanjkanja hrane: Jeklo je deželo naredilo močno, od masla in 
masti pa se ljudje samo debelijo« (Zalaznik, 2009, str. 32). 
 

            
Slika 26: Laszlo Moholy-Nagy: Fotogram 41, 1924 

Slika 27: John Hertfield, Hura, zmanjkalo je masla, 1935 
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Umetnik Andy Warhol, čigar dela uvrščamo v pop art, je izkoristil fotografijo s pomočjo 
sitotiska, s katerim jo je natisnil na novo podlago. Pri tem je ohranil osnovno podobo, 
kateri je dodal barve in risbo. V svojih delih je tako že uporabljal kombinacijo fotografije 
in slikanja v enem delu. 
 
 

4 ZDRUŽEVANJE FOTOGRAFIJE IN SLIKANJA 

4.1 Razlike in skupne točke v fotografiji in slikanju 
 
Prva razlika med tema dvema medijema je ta, da je fotografija tehnični element, ki ga 
pridobimo z napravo, medtem ko slikanje nastane izpod rok umetnika. 
 
Fotoaparati so se skozi stoletja razvijali in izboljševali, s tem pa se je izboljšala kakovost 
slike in olajšalo fotografiranje ter nato tudi razvijanje fotografij. Danes poznamo digitalno 
fotografijo, ki nam omogoča takojšen vpogled v posneto fotografijo. Samo fotografiranje 
je lahko avtomatsko ali pa fotografiramo z osebnimi nastavitvami, ki jih prilagodimo dani 
situaciji, ki jo želimo fotografirati. Vse posnetke, ki smo jih posneli, nato prenesemo na 
osebni računalnik, na katerem jih lahko naknadno uredimo z različnimi programi za 
urejevanje fotografij. Pri tem se nam ponudi še več možnosti za ˝poigravanje˝ s 
fotografijo. Lahko ji spremenimo svetlobo, kontrast, barve, lahko odvzamemo določen 
element s fotografije ali pa ga dodamo, spremenimo oziroma obrežemo format slike itd. 
Možnosti za obdelavo fotografij je veliko, katero bomo uporabili, pa je odvisno od nas in 
naše kreativnosti (Hodalič, 2014). Tako lahko z obdelavo fotografijo spremenimo do te 
mere, da ne prikazuje več prvotne podobe oziroma lahko postane abstraktno delo. 
 
Razlika med fotografijo in slikanjem je tudi, da lahko slikarji »dodajo slikovne elemente v 
časovno prosto izbranem procesu nastajanja slike; fotograf se, nasprotno, s preobilico 
barv in oblik v spremenljivem okolju, iz katerega mnogovrstnosti, normalno v enem 
samem momentu, mora oblikovati svojo sliko« (Koshofer in Wedewardt, 1990, str. 68).  
Skupna točka v fotografiji in slikanju je, da sta bili obe skozi svoj razvoj uporabljeni v 
prvi vrsti za dokumentiranje nekega dogodka, ljudi, pokrajine in pri slikanju  v veliki meri 
za prikazovanje verskih podob. Slikanje v bolj osebnem pogledu na svet se je pričelo 
uporabljati šele konec 19. stoletja s pojavom impresionizma. Takrat so umetniki pričeli 
slikati svet, skozi svoja občutja. Slikanje na osebni ravni in na podlagi notranjih občutij 
ter drugačnega pogleda na svet se je razvijalo skozi sodobno umetnost, pri kateri smo 
prišli do različnih likovnih zvrsti. Slikanje se je razvijalo naprej v moderni umetnosti do 
današnjih dni (Kemperl, 2011). 
 
Omenjene razlike in skupne točke v fotografiji so mi pomagale pri iskanju možnosti pri 
združitvi teh dveh medijev. 
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4.2 Umetniki, ki so združevali fotografijo in slikanje 
 
Skozi študijo literature sem našla naslednje umetnike, ki so se posluževali združevanja 
fotografije in slikanja oziroma risanja: Man Ray, Andy Warhol, Sigmar Polke, Robert 
Rauschenberg, Arnulf Rainer in Anke Erlenhoff. Veliko več umetnikov, ki posegajo v 
fotografijo, je iz današnjega časa, vendar pri intervenciji ne uporabljajo slikanja, temveč 
v večini samo digitalno risbo.  
V nadaljevanju opisujem dela prej omenjenih umetnikov in na kakšen način so se lotili 
likovnega problema združevanja fotografije in slikanja. S pomočjo njihovih del sem tudi 
sama lažje iskala nove možnosti za združevanje teh dveh medijev in samo načrtovanje 
likovne naloge. 

4.2.1 Man Ray (1890–1976) 
Man Ray je vsestranski umetnik. Ukvarjal se je s slikanjem, kiparstvom, filmom, grafiko 
in poezijo. Velik vpliv na njegovo ustvarjanje sta imela umetniška sloga dadaizem in 
surealizem. Veljal pa je tudi za najbolj inovativnega fotografa 20. stoletja. Poleg tega je 
ustvarjal tudi fotograme. Je eden prvih umetnikov, katerega fotografije so bile bolj 
cenjene v umetnosti kot njegove slike in skulpture (Mibelbeck idr., 2007). Ray je 
uporabljal fotografijo za dokumentiranje svojih skulptur in za fotografiranje aktivnosti 
svojih kolegov, ki je nato preraslo v njegovo službo, saj je bil komercialni fotograf. 
Čeprav je pri fotografiranju ustvarjal natančno in previdno izbrane kompozicije, si ni 
nikoli prizadeval, da bi postal tako dober umetniški fotograf, kot je bil njegov vzornik 
Alfred Stieglitz. Kljub temu je ustvaril mnogo dobrih fotografij. Ena izmed teh je 
fotografija z naslovom Le Violon d'Ingres, 1924 (Slika 28).  
 

  
Slika 28: Man Ray: Le Violon d'Ingres, 1924 

 
Ustvaril je serijo fotografij po zgledu aktov umetnika Jean Auguste Dominique Ingnesa.  
Naslov tukaj prikazanega dela je Le Violon d'Ingres, 1924 (Slika 19). Muza na fotografiji 
nosi turban in nam kaže hrbet. Na razvito fotografijo je nato na njen hrbet naslikal 
zvočne odprtine viole. To fotografijo je nato še enkrat fotografiral in s tem spremenil 



23 
 

pogled na klasični akt. Poleg tega je spremenil njeno telo v inštrument in obenem v 
objekt. 
 
Barthes (1992) v svoji knjigi Camera lucida govori o dveh elementih pri gledanju 
fotografije. Pri prvem elementu fotografija prikazuje čisto vsakdanje stvari, nekaj, kar 
nas ne preseneča. Drugi element pa po njegovih besedah »preseka fotografijo kakor 
puščica« (Barthes, 1992, str.). Nam nepričakovana podoba na fotografiji tako brez tega 
elementa razbije vsakdanji motiv. Če se navežem na povezavo z združitvijo fotografije 
in slikanja, je ravno intervencija s slikanje tisti element presenečenja, ki naredi 
fotografijo bolj zanimivo. V primeru prej omenjenega dela so naslikane zvočne odprtine 
element presenečenja. Brez tega bi bil to še en izmed aktov, tako pa nas nepričakovani 
element pritegne, da opazimo fotografijo. Z dodanim elementom je Ray dodal delu tudi 
lirično moč, saj si na podlagi ženskega hrbta predstavljamo inštrument.  

 

4.2.2 Andy Warhol (1928–1987) 
Warhol je pričel s svojim delom z naročili. Eno njegovih prvih naročil je bila serija 
ilustracij za čevlje. V 50. letih je postal uspešen reklamni slikar, vendar si je želel postati 
slaven slikar. Čeprav je imel veliko razstav, je prodal le malo svojih del. Ugotovil je, da 
so ljudje prenasičeni s tako imenovano »lepo umetnostjo«. Iz tega razloga je pričel 
zbirati ideje, kako pritegniti ljudi. Od lastnice galerije, kjer je razstavljal, je dobil nasvet, 
naj slika, kar mu je najbolj pri srcu ali pa kar vsi poznajo. Kot produkt tega nasveta je 
naslikal jušne konzerve. Za gledalce so bila ta dela absolutno nekaj novega. 
 

  
Slika 29: Andy Warhol: Marilyn Monroe, 1967 

 
Zaradi svoje nenavadnosti so njegova dela pritegnila pozornost. Od tod je potem samo 
še nadaljeval. Ena izmed njegovih najbolj priljubljenih in znanih podob je Marilyn 
Monroe (Copplestone, 1997). Pri teh delih se lahko tudi navežem na povezavo z 
združevanjem fotografije in slikanja. Dela je ustvarjal s pomočjo sitotiska. Sama tehnika 
spada pod grafiko, vendar je šablona za odtis podobe ravno fotografija. Fotografijo je 
uporabil kot šablono za odtis na sitotisku. Prenos fotografije je podoben kot pri 
razvijanju fotografije. Fotografija je nanesena na prosojni medij in to potem položimo na 



24 
 

sito, ki je bilo pred tem prevlečeno s plastjo sintetične emulzije. Fotografsko šablono in 
sito skupaj se primeren čas osvetljuje z UV-svetlobo. Po končani osvetlitvi se odstrani 
fotošablono in opere sito. Potem se lahko nanese barvo za tisk. Za ustvarjanje 
večbarvnega odtisa je potrebnih več različnih šablon na posameznem sitotisku, ki se 
nato odtisnejo na enem mediju (Hudoklin, 1978). Warhol je na platno velikokrat 
prenesel več ponavljajočih se podob znanih oseb, filmskih zvezd in druge javne 
osebnosti ter tudi sebe. Pri ponavljanjih pa so se pojavili tudi motivi zločincev in srhljivi 
motivi, kot so avtomobilske nesreče, električni stol ipd. S ponavljanjem prej omenjenih 
podob z dodajanjem nenaravnih barvnih plasti postane objekt še bolj banalen in zaradi 
tega še bolj privlačen. S ponavljanjem strašnih prizorov pa nam na nek način prikazuje, 
kako smo se pripravljeni hitro sprijazniti z vsakodnevnimi umori (Lynton, 1994). Tako je 
tudi pri delu Marilyn Monroe, 1967 (Slika 29) ustvaril različne barvne variante iste 
podobe. Nobena od nanesenih barv ni naravna in s tem Warhol odkriva barvne odnose, 
ki komercializirajo njeno priljubljenost (Copplestone, 1997).  
 
Z odtiskovanjem več plasti barv je ustvarjal občutek, kot da je delo naslikano oziroma 
ustvarjeno s kolažem. V nekatera dela je potem, ko jih je natisnil, posegal tudi s svojo 
risbo ali s slikanjem ter tako delu dal več osebne note. Pri nekaterih delih, kot je delo 
Mao, 1973 (Slika 30), je podobo natisnil s pomočjo sitotiska, ostalo pa z akrilnimi 
barvami. Delo tako deluje bolj unikatno kot dela pred tem, ki so bila skoraj identično 
natisnjena. Tudi pri tem delu je naredil več različnih verzij iste podobe, a vsaka verzija 
se med seboj razlikuje v uporabi različnih barv in potez čopiča. Z uporabo različnih barv 
je Warhol tudi spremenil vlogo podobe Maa, upodobljeno v socialističnem realizmu, v 
lutko in ga s tem tudi približal ljudem (Copplestone, 1997). 
 

 
Slika 30: Andy Warhol: Mao, 19 

 
Takšen način dela se še boljše vidi na njegovem delu Julia Warhola, 1974 (Slika 31). S 
pomočjo sitotiska je odtisnil podobo svoje matere. Preko odtisa je slikal z akrilnimi 
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barvami, s katerimi je prekril celotno površino in skoraj izničil učinek odtisa. Geste, ki jih 
je uporabljal, so ekspresionistične, nemirne in močne. To delo je nastalo dve leti po 
smrti njegove matere, katere pogreba se ni udeležil. Tako lahko sklepamo, da je delo 
njegov notranji izraz čustev in bolečine, ki jo je gojil ob izgubi matere (Copplestone, 
1997). Tudi njegov citat: »Če želite poznati Andyja Warhola, samo poglejte površje 
mojih slik in filmov ter mene in tam sem. Nič drugega ni za tem,« jasno opisuje njegovo 
osebno povezanost z deli, ki jih ustvarja (Britt, 1992, str. 319–320).  
 

 
Slika 31: Andy Warhol: Julia Warhola,1974 

 
Warhol je fotografijo, ki jo je prenesel s sitotiskom, približal umetnosti tudi z dodajanjem 
barv. Iz vsakodnevnih predmetov je naredil umetnost in jo s tem zopet približal ljudem.  

4.2.3 Sigmar Polke (1941–2010) 
Polke je skozi svoja dela eksperimentiral in preizkušal nove načine ustvarjanja in 
kombiniranja z različnimi materiali. Rodil se je v Nemčiji, in sicer v delu, ki je bil okupiran 
s strani Sovjetske zveze, iz katere so se nato z družino preselili v zahodni del Nemčije, 
natančneje v mesto Düsseldorf. Leta 1961 je dokončal pripravništvo za slikarja na 
steklo. Med šolanjem je spoznal Gerharda Richterja in Konrada Luega. Dve leti kasneje 
se družbi pridruži še Manfred Kuttner in skupaj so po navdihu ameriškega poparta 
postavili razstavo, ki jo je Richter opisal kot prvo razstavo nemškega poparta. To 
umetniško gibanje so kasneje poimenovali kapitalistični realizem. 
 
Polke je po zgledu Lichtensteinovih del slikal povečane podobe iz stripov z značilnimi 
rastrnimi pikami. S pomočjo sitotiska je na novo podlago prenesel podobe iz časopisa in 
pri tem tudi dobil učinek rastrnih pik. Za razliko od Lichtensteinovih del, ki so bila 
profesionalno izdelana, so bila Polkova bolj tehnično nedodelana; »perspektiva je 
napačna, spreminja se debelina barve in ozadje sili v ospredje« (Sooke, 2014). To je 
Polke počel namerno, kot kritika na okolje, v katerem je odraščal. Zahodna Nemčija ni 
ponujala možnosti kot kapitalistična Amerika v tistem času. V Ameriki je lahko vsakdo 
šel v trgovino in si kupil Coca-Colo. V Nemčiji pa si takrat še kot reven umetnik tega ni 
mogel privoščiti in je na potrošniško kulturo gledal kot na objekt poželenja, ki ga ni 
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mogel imeti. Ko je Sigmar Polke prvič prišel v Ameriko je videl veliko novih stvari, 
vendar je to blaginjo tudi kritično ovrednotil in zanj to niso bila nebesa. V Svojih delih je 
tako vsakdanje stvari prikazoval na humoren način, česar v Ameriškem popartu ne 
vidimo pogosto. (Sooke, 2014). 
 

 
Slika 32: Sigmar Polke: Zajčice, 1966 

 
 

Kasneje je Polke v svojih delih uporabljal tudi lastno fotografijo, in sicer kot pripomoček 
za dokumentiranje okolice in dogodkov, ki so bili pripravljeni za fotografiranje. Leta 1970 
je pričel z intenzivnim odkrivanjem fotografije, ko je potoval v Francijo, Brazilijo, 
Afganistan, Pakistan in Ameriko. Fotografije, ki jih je posnel na potovanjih, je spreminjal 
in preoblikoval  v temnici. Medtem ko je razvijal fotografijo, je preko njih risal s pomočjo 
različnih kemikalij. S tem je pridobil učinek različnih barv in sledi, ki so se odtisnile na 
fotografiji (S. E., 2005). »Pri ustvarjanju je uporabljal različne materiale in kemikalije, kot 
so arzen, meteorni prah, dim, uranovi žarki, cinoberne in vijolične pigmente, ki jih je 
pridobil iz sluzi polžov« (Vogel, 2013). Te je skupaj s slikanjem  in obdelavo fotografije 
uporabljal za odkrivanje abstraktnega slikovnega polja (Smith, 2011). Eden takšen 
primer ustvarjanja je delo Neimenovana (Quetta, Pakistan), 1974–1978 (Slika 33). 
 
Pri ustvarjanju je imel svoj slog, ki ga je težko uvrstiti med druge umetniške sloge. Kot 
osnovo za svoje delo je uporabljal fotografijo, ki jo je natisnil na tekstil, na katero je 
nanašal tudi več plasti podob, prenesenih s sitotiskom. Pri tem je uporabljal tudi že prej 
omenjene kemikalije in materiale. Vse skupaj je nato združil v kolaž (Smith, 2011). 
 
Fotografija v njegovih delih igra veliko vlogo, saj je z njo upodabljal realen svet okoli 
njega, ki ga je nato spreminjal s svojo intervencijo z drugim medijem. Risba, ki jo doda 
fotografiji, je razigrana in spremeni vlogo podobe, ki jo upodablja. Primer takšnega dela 
je Brez naslova, 1981 (Slika 34). Nekatera dela so ustvarjena tudi kot kritika na neko 
dogajanje in to kritiko je upodobil ravno z dodano risbo. Med seboj je združeval tudi več 
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negativov, ki jih je prekrival oziroma združeval v eno fotografijo. S tem je ustvarjal tudi 
abstrahirane podobe. Polke je kot del njegovega eksperimentiranja slikal pod vplivom 
LSD-ja, kar lahko opazimo v nemirni, celo malce divji gesti (S. E., 2005).  
 

           
Slika 33: Sigmar Polke: Neimenovana (Quetta, Pakistan), 1974–1978 

Slika 34: Sigmar Polke: Brez naslova, 1981 
 

  
Podoba s fotografije postaja v primerjavi z deli Raya in Warhola bolj abstrahirana. V 
nekaterih delih je podoba tudi težko prepoznavna zaradi prekrivanja fotografij v 
kombinaciji s slikanjem. Polke daje s kombinacijo več medijev na novi podlagi vsakemu 
dodanemu delu nov pomen. Njegova risba oziroma slikanje, s katerim prekriva 
fotografije, je abstraktno in lirično. Njegove linije so nežne in proste. Celotno delo naredi 
razigrano in zanimivo. 
 

4.2.4 Robert Rauschenberg (1925–2008) 
Robert Rauschenberg velja za enega vodilnih ameriških umetnikov v povojnem času. 
Svojo ustvarjalno pot je narekoval stran od abstraktnega ekspresionizma, ki je 
prevladoval v tistem času in mu je bil tudi prvi slog ustvarjanja. Pri svojem ustvarjanju je 
pričel povzemati stvari in dogodke iz vsakdanjega okolja ter v svoja dela vključeval 
resnične objekte (Bruckgraber idr., 1996). V svojih delih je vedno želel kombinirati 
umetnost in življenje. Verjel je, da bo slika bolj resnična, če bo narejena iz delov iz 
realnega življenja (Ruhrberg, 2005). Njegov način ustvarjanja tako lahko umestimo v 
slog neodadaizem. Eno njegovih prvih del, v katerih je kombiniral različne materiale, ki 
jih je pritrdil na platno in jih poslikal, se imenuje Postelja (1955). Njegove slike so tudi 
samostoječi ali  tridimenzionalni objekti. V svojih delih pa je uporabljal tudi fotografijo, ki 
jo je na platno prenesel s sitotiskom (Smith, 2000). »Rauschenbergovo slikarstvo vedno 
bolj reflektira učinek medijsko posredovanih podob. Fotografske, televizijske oziroma 
tehnično posredovane podobe, ki jih vključuje, posredujejo stvarnost, kakršno 
reprezentirajo množični mediji kot ključni sooblikovalec bivanjskega okolja« (Gnamuš, 
2010, str. 83). Eno izmed njegovih del, v katerih je pri kombinaciji uporabljal fotografijo 
in slikanje, je Axle,1964 (Slika 35). 
 



28 
 

 
Slika 35: Robert Rauschenberg: Axle, 1964 

 
Pri tem delu lahko vidimo povzemanje podobe časa, ko se je zgodil atentat na Johna F. 
Kennedyja. S pomočjo sitotiska je prenesel fotografije na platno. Te skupaj z barvnimi 
ploskovitimi oljnimi nanosi tvorijo kolaž, ki predstavlja utrip tistega časa. S pomočjo 
fotografije je vdahnil v delo resničnost iz vsakdanjega življenja. Barvni nanosi med 
podobami na fotografijah izražajo ekspresivno moč (Gnamuš, 2010). Tako je povezoval 
abstrakcijo in fotografijo med seboj. Čeprav je tudi Rauschenberg uporabljal sitotisk 
tako kot Warhol, ga ni izkoriščal za velikokrat ponavljajoče se podobe. Njegov namen je 
bil predstaviti resnični svet oziroma na nek način dogajanje, ki so ga ljudje tisti čas videli 
prek televizijskih ekranov in časopisa. Tudi s pomočjo fotografije je zajemal luknjo med 
resničnim življenjem in umetnostjo, katero si je prizadeval zapolniti.  
 

4.2.5 Arnulf Rainer (1929–) 
Arnulf Rainer je pričel svojo umetniško pot v slogu nadrealizma. Slikal je podvodne 
prizore in mistične podobe. Raziskoval je pomen sanj, norosti in podzavesti. Svoje 
raziskovanje je nadaljeval v seriji Slepe risbe. Po letu 1953 se posveti svojim 
preslikavam. V večini primerov so bili na fotografijah prikazani ekspresivni portreti. 
Rainer je fotografiral sebe ali pa svoje prijatelje, medtem ko so delali različne grimase 
(Severin, b.d.). Portreti so, kot je dejal Rainer: »Izraz teles, ki so izražali določeno 
občutje« (Dong, 2012). Te izraze je nato še podkrepil z dodano risbo. Določene dele 
obraza ali telesa je preslikal z močno, agresivno gesto. Pri tem je uporabljal v večini 
primerov rjavo, rdečo in rumeno barvo. Z gesto in barvo je podkrepil občutja 
portretirancev in naredil portret še bolj ekspresiven. Primer takšnega ustvarjanja je delo 
Rdeče solze, 1979 (Slika 36). S svojimi deli je želel podreti tabuje glede tematike, kaj je 
grdo, absurdno in instiktivno. Ta dela zaradi hitro nanesene linije oddajajo energijo in v 
nas vzbujajo občutek tesnobnosti. Svoja dela je ustvarjal tudi pod vplivom drog in 
alkohola, kar lahko tudi razlaga samo gesto (Dong, 2012). 
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Slika 36: Arnulf Rainer: Rdeče solze, 1979 

Slika 37: Arnulf Rainer: Neimenovana, 2009 
 
V kasnejših delih je preslikaval reprodukcije del slikarja Giotta (Slika 37). Dele 
reprodukcije je prekril z barvo in pustil viden samo določen del slike. Kar je preslikano 
oziroma prekrito, v večini primerov ne more biti več vidno. S tem poda delu 
skrivnostnost, saj barva deluje, kot da želi prekriti dogajanje na preostalem delu slike. 
Lahko bi tudi rekli, da s tem grobo posega v delo (Severin, b.d.). 
 
Rainer s preslikavami fotografij še bolj abstrahira podobe kakor Polke. Slikanje oziroma 
risba, ki jo uporablja, je abstraktna in poudarja občutja osebe na fotografiji. Medija se 
med seboj uspešno povežeta v simbiozi. Eden brez drugega ne bi bila tako uspešno 
izrazna, kot če sta združena v celoti. V večini primerov je Rainer fotografije posnel za 
namen preslikavanja in med fotografiranjem imel to tudi v mislih. Pri reprodukcijah pa je 
s preslikavanjem spremenil pomen prejšnjega dela in oživel drugačen pogled na 
podobo. 
 
Kakor pri Polku je tudi njegov način slikanja, ki ga je uporabljal, abstrakten. Lahko bi 
dejali, da slika v slogu gestualnega slikarstva. Kot sem že omenila, je njegovo 
preslikavanje ekspresivno, impulzivno in grobo. Tudi on je pri nekaterih delih kakor 
Polke eksperimentiral ustvarjanje pod vplivom drog in alkohola.  
 

4.2.6 Anke Erlenhoff (1959–) 
Prek fotografij slika s transparentnimi barvami, ki puščajo teksturo na fotografiji. Ob tem 
se še vedno vidi podoba, ki jo prekriva z barvo. S tem gledalcu prekriva jasen pogled na 
podobo na fotografiji na podoben način, kot je prekrival Rainer. Razlika med njunimi deli 
je, da Erlenhoffova uporablja bolj liričen način upodabljanja. Tekstura, ki jo ustvari z 
barvo, je lirična in nežna. Tudi v teh primerih dobi fotografija drug pomen. Fotografije 
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mest dobijo s tem bolj poetičen pridih in barva ima pri tem tudi estetsko vlogo. Če bi iz 
Erlenhoffinih del izolirali samo barvo, bi dobili popolnoma abstraktno delo, ki bi ga lahko 
določili barvni abstrakciji. Barva, ki je nanesena preko celotne podlage, ustvarja linijo 
oziroma teksturo na podlagi svetlostnih razlik. S tem dobimo občutek harmonije in 
meditativnega stanja (Honnef, b.d.). 
 

Slika 38: Anke Erlenhoff: Barcelona #3, 2006 
 

4.3 Skupne točke umetnikov pri ustvarjanju z združevanjem 
fotografije in slikanja. 

Vsi do sedaj omenjeni umetniki so združevali fotografijo in slikanje na podoben način. 
Fotografija jim je služila kot podlaga, ki so jo nato s slikanjem oziroma z risbo 
spreminjali. Spremenili so jo tako, da so zakrili nekatere dele fotografije ali pa so z 
dodano sliko spremenili celoten pomen fotografije in ji s tem dodali drugega. Fotografija 
pa jim je služila tudi kot samo vmesni medij, s pomočjo katerega je nastal končni 
izdelek. Takšen način sta uporabljala Andy Warhol in Robert Rauschenberg pri svojih 
sitotiskih. Seveda pa se moramo zavedeti, da se tudi razvita fotografija lahko smatra kot 
grafični produkt, vendar pridobljen s kemičnimi snovmi in ne z grafično barvo kakor pri 
tradicionalni grafiki. Tako je Sigmar Polke posegal v fotografijo že med potekom 
razvijanja, vendar dela ne bi morali še enkrat ponoviti, saj je negativ pri tem ostal 
nespremenjen. Dobesednega slikanja preko fotografije so se posluževali Man Ray, 
Arnulf Rainer in Anke Erlenhoff. Slednja dva sta pri uporabljala fotografijo z abstraktnim 
motivom, Man Ray pa je posegal v fotografijo s predmetno obliko. 
 
Vsi skupaj so zavestno izbirali fotografijo, ki so jo nato spremenili. Pri nekaterih delih so 
fotografijo tudi posneli s tem namenom, da jo bodo nato tudi preslikali. Pri teh delih je 
tudi sama podoba že prilagojena sliki, ki je bila dodana naknadno. Takšnega načina 
ustvarjanja se je posluževal Rainer. Večina fotografij pa ni bila izdelana za namen 
preslikave. Umetniki so izbrali to fotografijo z namenom, da ji s preslikavanjem dajo nov 
pomen v smislu provokacije ali nove sporočilnosti ali pa so z dodano sliko okrepili 
ekspresivno moč podobe, ki jo fotografija prikazuje.  
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4.4 Lastno raziskovanje 
 
Iskala sem različne načine, kako združiti fotografijo in slikanje. Pri tem sem se 
zgledovala po umetnikih, ki so to že počeli. Na podlagi njihovih del sem raziskovala, 
kakšne možnosti so še odprte. Pri lastnem raziskovanju pa sem si pomagala tudi s 
študijo literature o fotografiji in njeni namembnosti. Vsaka fotografija, ki sem jo posnela, 
ima v sebi neko tematiko. Fotografije so dokumentarne, modne ali pa vsebujejo 
abstrakten motiv. Z različnimi kombinacijami s slikanjem sem motiv na fotografiji 
abstrahirala ali pa še bolj poudarila njegov pomen, tako kot je počel pri svojih delih 
Rainer. 

 
V večini mojih eksperimentov se pojavlja abstraktno slikanje ali risba z abstraktnim 
motivom. Linije so večinoma organskih, mehkih oblik. Risba in fotografija sta združeni v 
simbiozi in skupaj ustvarja novo zgodbo, ki si jo gledalec razlaga sam. Če bi ju ločili, ne 
bi bili več tako interesantni, kakor če se pojavita skupaj.  
 
Z raziskovanjem vpliva slikanja na fotografijo in obratno sem prišla do različnih možnosti 
združitve fotografije in slikanja oziroma risanja, ki sem jih opisala v nadaljevanju. 
 

4.4.1 Intervencije v fotografiji 
Preizkus intervencije 1 
Kubizem je bil podlaga za razvoj abstraktnega slikarstva. Pri mojem raziskovanju sem 
se poslužila kolaža, ki je tudi plod sintetičnega kubizma. Razrezala ali natrgala sem 
različne dele fotografije in jih prilepila na novo podlago, ki sem jo, v nekaterih primerih, 
predhodno pobarvala z določeno barvo. Dodala sem še dele besed iz časopisov. Vse 
skupaj sem povezala z abstraktno risbo. S tem sem fotografiji dodala novo dimenzijo, ki 
sem jo pridobila s plastenjem nalepljenih delov. Risba je dodala fotografiji in celotnemu 
delu končen pomen. Na celotno delo pa je vplivalo tudi to, ali sem določene segmente 
razrezala ali raztrgala na različne dele. Če sem dele rezala, sem dobila gladke in 
natančne linije, ki sem jih lažje nadzorovala. Nasproten učinek sem dobila, če sem dele 
trgala. V tem primeru sem s trganjem ustvarila tudi teksturo in manj nadzorovano linijo. 
 

 
Slika 39: Plastenje 
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Slika 40: Uporaba časopisa v kolažu 

 
Preizkus intervencije 2 
Del natisnjene fotografije sem prekrila s šivanjem in pri tem je sukanec nadomestil vlogo 
tuša. Fotografijo sem prekrivala v kombinaciji tanjših linij in plasti sukanca. V enem iz 
med primerov sem fotografijo prišila na novo podlago. Sukanec nas spominja na 
oblačila, ta pa na zaščito telesa. Tako sem simbolno zakrila oziroma zaščitila dele 
fotografije pred zunanjim svetom. Človeška radovednost buri gledalčevo radovednost s 
tem, ko si želi videti prikrite dele fotografije. V primeru, kjer sem prišila del fotografije na 
novo podlago, deluje sukanec kot element povezave. Ko se nam neka stvar strže, jo 
zašijemo. Tako sem tudi tukaj simbolno prišila točno določen del fotografije na novo 
podlago. 
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Slika 41: Prekrivanje s pomočjo šivanja 

Slika 42: Šivanje kot povezava z novo podlago 
 
 
Drugi primeri takšnega načina intervencije: 

            
Slika 43: Sukanec deluje kakor maska 

Slika 44: S šivanjem prekrito oblačilo kot element varnosti 
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Preizkus intervencije 3 
Slikala sem neposredno na natisnjeno fotografijo. S slikanjem sem spremenila pomen 
fotografiji. Pri tem igra veliko vlogo dejstvo, ali je bila fotografija posneta za namen 
naknadne intervencije ali pa je bila naključno izbrana. Če je bila fotografija posneta z 
namenom intervencije, je bil že sam kader določeno posnet z mislijo na nadaljnji poseg. 
Brez slikanja bi bila fotografija brez pomena in nesmiselna, šele ko je dodana slika, 
nastane celotna podoba oziroma končni izdelek. V primeru, ko je bila fotografija posneta 
brez misli na intervencijo, je posnetek že zaključen in končen izdelek. Pri tem igrata 
ključno vlogo izbira določene fotografije in namen intervencije, saj se z njo spremeni ali 
pa okrepi prvoten pomen fotografije. 
 

 
Slika 45: Neposredna intervencija na fotografijo 1 
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Slika 46: Neposredna intervencija na fotografijo 2 

 
 
Drugi primeri takšnega načina intervencije: 

            
Slika 47: fotografija posneta z namenom intervencije 

Slika 48: fotografija posneta brez namena intervencije 
 

Na takšen način so ustvarjali tudi umetniki Man Ray, Arnulf Rainer in Anke Erlenhoff. 
Ray je z dodano risbo spremenil pogled na fotografiran subjekt in v naših očeh s tem 
ustvaril objekt. Rainer je svoje fotografije v večini primerov posnel z namenom, da bo na 
njih izvajal intervencijo, zato je izraze na portretiranih še potenciral. Erlenhoffine 
fotografije pokrajin pa bi lahko delovale popolnoma samostojno, vendar bi bile brez 
intervencije samo vsakdanja panorama nekega mesta. Posredno in ne direktno na že 
razvito fotografijo ustvarja tudi Sigmar Polke. Na negative svojih fotografij je dodajal 
kemikalije, kot so arzen, meteorni prah, dim, uranovi žarki, in z njimi ustvarjal barvno 
sled, ki je fotografijo ustvarila bolj ekspresivno in s tem tudi bolj zanimivo. Čeprav so 
lahko bili posnetki posneti popolnoma brez misli na intervencijo, jih je, sploh pri 
združevanju več fotografij skupaj, premišljeno izbral in združil. Malce drugačen pristop 
ima pri tem Andy Warhol, saj fotografije prenaša na nov medij s pomočjo sitotiska. S 
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ponavljajočo se podobo je želel skomercializirati osebo ali dogodek ter z uporabo 
pisanih barv narediti še bolj preprost učinek.  
 
Preizkus intervencije 4 
Izrezala ali strgala sem točno določen del fotografije in ga prilepila na novo podlago. Pri 
tem sem pazila, kakšen pomen bom ustvarila s kompozicijo fotografije na novi podlagi. 
Okoli in preko fotografije sem nato abstraktno slikala. Razlika med načinom združevanja 
s kolažem in s sedaj omenjenim načinom je ta, da sem se osredotočila samo na en 
element na fotografiji, ki sem ga nato naprej razvijala na novi podlagi z abstraktnim 
slikanjem. S tem sem naredila tudi korak dalje od intervencije na fotografiji, saj tako 
fotografijo in slikanje naredimo še bolj odvisna enega od drugega.  
 

           
Slika 49: Eksperiment s kombinacijo določenega dela fotografije in slikanja, prvič 

Slika 50: Eksperiment s kombinacijo določenega dela fotografije in slikanja, drugič 
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5 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALI DEL 
 
Pri prebiranju knjige Camera lucida (1992) avtorja Barthesa sem naletela na zanimivo 
razmišljanje o načinu gledanja fotografije. Barthes v knjigi govori o elementu 
presenečenja. Brez tega elementa celotno delo ne pritegne toliko pozornosti in nam je 
lahko čisto nekaj vsakdanjega. Element presenečenja ni samo neka podoba ali pa 
intervencija v fotografiji, lahko je tudi zgodba, ki stoji za delom. Pri tem bi navedla ravno 
primer, ki ga opisuje Barthes. Govori o fotografiji Alexandra Gardnerja: Portret Lewisa 
Payna (1865). Na posnetku lahko vidimo mladega fanta, ki je poskusil ubiti ameriškega 
državnega sekretarja Sewarda. Fotograf Gardner ga je fotografiral v celici, kjer čaka, da 
ga bodo obesili. Barthes pravi: »Fotografija je lepa, fant tudi: to je studium. Punctum pa 
je: umrl bo« (Barthes, 1992, str. 82). Brez poznavanja zgodbe, ki se skriva v ozadju in je 
element presenečenja ali punctum, bi bila za nas samo lepa fotografija. Dejstvo, kaj se 
bo zgodilo s fantom, pa nas gane in spremeni pogled na fotografijo. To spoznanje mi je 
bilo nato v pomoč pri pisanju likovnih nalog. Punctum pri nalogah je bil motiv. Ta je 
podajal zgodbo skozi portret, ki je skozi nalogo abstrahiral in na koncu izginil v 
abstrakciji. 
 

 
Slika 51: Alexander Gardner: Portret Lewisa Payna, 1865 

 
 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Podajanje znanja o abstrakciji je kompleksno in zahtevno, saj dijakom velikokrat 
predstavlja težje razumljiv in težko predstavljiv pojem. Za razumevanje le-tega je 
potrebno likovno predznanje in razumevanje likovnih prvin. Zaradi tega razloga je samo 
posredovanje znanja o tem pojmu oteženo tudi profesorju. Profesorji pa imajo tudi 
omejeno število ur za posedovanje določenega učnega dela. Predmet likovna umetnost 
v prvem letniku splošne gimnazije obsega 70 učnih ur. Te ure so nato razdeljene na dva 
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dela: likovno snovanje, ki obsega 35 ur, in umetnostno zgodovino, ki tudi obsega 35 ur. 
Pri delu likovno snovanje morajo profesorji poleg risanja obvezno izbrati likovno 
področje sodobne umetniške prakse in medij. To področje zajema spoznavanje različnih 
sodobnih umetniških praks, med katere spada tudi abstrakcija. Za razumevanje 
abstrakcije je potrebno tudi poznavanje umetnostne zgodovine moderne umetnosti. 
Glede na to, da so profesorji časovno omejeni, je potrebna dobra organizacija učne ure. 
Učna ura je tudi bolj uspešna, če vsebuje kombinacijo likovnega snovanja in 
umetnostne zgodovine. Iz tega sledi, da je treba najti možnost, kako na učinkovitejši 
način posredovati dijakom pojem abstrakcija, da jim bo bolj razumljiv in posledično 
zanimiv. 
 

5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
Cilj raziskave je ugotoviti, ali dijaki z nagrajevanjem likovne naloge, pri kateri uporabljajo 
združevanje fotografije in slikanja, lažje prehajajo do abstraktnega slikanja in posledično 
zaradi tega bolj razumejo prej omenjeni pojem. Za izvedbo raziskave je treba izvesti tri 
likovne naloge, ki se med seboj dopolnjujejo. Dijaki bi tako skozi lastno izkušnjo prišli do 
abstrakcije, ki bi jo spoznali šele v zadnji fazi. Na koncu bi imeli pred seboj pregled nad 
potekom razgradnje prepoznavne oblike in s tem še potrdili njihov prehod do 
abstrakcije. Do lažjega razumevanja abstrakcije bi tako prišli s pomočjo združevanja 
fotografije in slikanja, pri čemer bi realistično podobo abstrahirali do te mere, da bi 
spontano prešli v abstrakcijo. 
 
Zastavljeni cilji: 

 iskati različne možnosti za združevanje fotografije in slikanja v zgodovini in 
lastnem delu; 

 vrednotiti rezultate lastnega eksperimentiranja; 
 izdelati operativni načrt za pedagoško uporabo; 
 skozi eno učno nalogo postopno prehajati do abstraktnega slikanja. 

 
Na podlagi raziskovalnega problema sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
  

 Na kakšen način so umetniki posegali v fotografijo? 
 Na katere načine lahko združujemo fotografijo in abstraktno slikanje? 
 Kako načrtovati učno nalogo, ki se skozi učne ure postopno nadgrajuje? 
 Ali s postopnim prehajanjem do abstraktnega slikanja dijaki bolje razumejo 

raziskovani pojem? 
 

5.3 Akcijska raziskava 
Reševanja problema sem se lotila s pomočjo akcijske raziskave. Raziskava je 
vsebovala tri akcijske korake. V vsakem koraku so dijaki ustvarili likovno nalogo, za kar 
je bilo treba sestaviti tri učne priprave. Vsaka naslednja naloga se je na podlagi prejšnje 
naloge nadgrajevala in preoblikovala. Pri končanem koraku sem pregledala, ali sem 
dosegla vse zastavljene cilje koraka in kaj bi na podlagi tega spremenila pri naslednjem 
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koraku. Ves potek ure sem natančno opisala v refleksiji ure in predstavila izdelke 
dijakov ter opisala analizo določenih del. 
 
Pri raziskavi je sodelovalo 28 dijakov. Raziskava je potekala 5 šolskih ur. Prvi dve uri 
sta potekali 1. 2. 2016 med četrto in peto šolsko uro. Tretja ura je potekala 11. 2. 2016 
prvo šolsko uro. Zadnji dve uri sta potekali 22. 2. 2016 zopet med četrto in peto šolsko 
uro.  
 

5.3.1 Prva faza 
Namen prvega koraka je, da dijaki ustvarijo realistično podobo sebe. 
Za izvajanje naloge je treba podati jasna navodila in zahteve in jih tudi predstaviti s 
pomočjo računalnika.  
 
Pričakovani rezultat koraka je fotografija dijaka, ki na obrazu izraža določeno čustvo. 
Ustvarjeno fotografijo je nato treba natisniti za potrebe drugega koraka.  
 

5.3.1.1 Učna priprava 1 
 
Datum: 1. 2. 2016 
Avtor: Erika Razpet 
Razred: 1. 
Predmet: likovna umetnost 
Število ur: 1 
Oblikovalno področje: sodobne umetniške prakse in mediji, vizualne komunikacije 
Likovna naloga: izdelovanje ekspresionistične fotografije 
Likovna tehnika: fotografija 
Likovni materiali, orodja, podlage: mobilni telefon 
Likovni motiv: čustvo 
Metode dela: razlaga, pogovor, dialog 
Oblike dela: frontalna, individualna 
Učna sredstva in pripomočki: primeri, učbenik 
Vrsta učne ure: kombinirana  
Medpredmetna povezava: fizika, psihologija 
Posebna dejavnost učencev: pošiljanje fotografij po elektronski pošti za namen druge 
likovne naloge 
Viri, literatura:  
- Golob, N. (2010). Umetnostna zgodovina: učbenik za umetnostno zgodovino v 

gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in 
poklicnem tehniškem izobraževanju. Ljubljana: DZS. 

- Špenko, T., Šmajdek, A., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Ostan, M., Germ, T., ... 
Nowak, L. Č. (2008). Učni načrt: Likovna umetnost: Gimnazija: Splošna, klasična, 
strokovna gimnazija. Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 

- Tomšič, Č. B., Komelj, M. (2010). Likovni pogledi: učbenik za likovno snovanje v 1. 
letniku gimnazije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 



40 
 

CILJI 
Dijaki: 

 spoznajo umetnostne sloge impresionizem, fauvizem in kubizem; 
 spoznajo razvoj fotografije in njeno uporabo v povezavi s slikarstvom; 
 ustvarijo digitalno fotografijo s pomočjo likovnih elementov, ki najbolj ustrezajo 

njihovi ideji. 
 

Profesor  Dijaki Metode, 
oblike 
dela 

Pripomočki 
(PowerPoint) 

1. Uvodni del 
Pozdravi dijake in se jim 
predstavi. 
 
Prikaže fotografijo reprodukcije 
dela Clauda Moneta: Impresija, 
sončni vzhod, 1872. 
 
Vpraša dijake, če vedo, kako se 
imenuje umetniški slog, prikazan 
na fotografiji. 
 
Omeni, da bodo danes 
spoznavali umetnostne sloge 
20. stoletja, natančneje 
impresionizem, fauvizem in 
kubizem. 

 

 
Odzdravijo. 

 
 

Opazujejo 
prikazan primer. 

 
 
Odgovorijo, da 
je na fotografiji 
prikazan 
impresionizem. 

 
Frontaln
a 
Pogovor 
PP 
Projekto
r 

 

 
 

 

2. Osrednji del 
Razloži jim, da se je 
impresionizem pojavil v drugi 
polovici 19. stoletja. 
 
Poleg reprodukcije primerov 
Claude Monet: Kopica sena v 
soncu, 1891, in Ivan Grohar: 
Sejalec  1907, razloži, da so 
umetniki hoteli upodobiti nek 
trenutek, občutke in barve v 
določenem momentu. Zaradi 
tega so bile poteze pri slikanju 
hitre in odrezave. Pove jim tudi, 
da so umetniki slikali na prostem 
in ne več v ateljejih, saj so hoteli 
zajeti svetlobo in barvo, ki so jo 
videli v danem času. 
 
Prikaže jim reprodukcijo 
fauvističnih del umetnika 

 
 
 

Poslušajo 
razlago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 
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Hanryja Matissa: Ženska s 
klobukom, 1905, in Harmonija v 
črnem, 1908–09. 
 
Razloži, da se je fauvizem 
pojavil kot odgovor na 
impresionizem. Na primeru 
prikaže, da so umetniki 
uporabljali pri ustvarjanju čiste 
močne barve. Pri postavitvi 
prostora se je pričel izgubljati 
občutek za prostor in na slikah 
je bilo vedno manj detajlov. 
Zaradi tega so bile podobe na 
nekaterih delih že zelo 
popačene.  

 
Naveže se na pojav kubizma 
leta 1907. Pove, da sta bila 
glavna predstavnika te smeri 
Pablo Picasso in Georges 
Braque ter pri tem prikaže 
reprodukciji del Pabla Picassa: 
Avignonske gospodične, 1907, 
in Ambroise Vollard, 1909–10.  
 
Razloži, da je bil namen 
analitičnega kubizma prikazati 
obliko z vseh strani na 
dvodimenzionalni način. 
Umetnika sta tako podobo 
razdrla na več različnih delov, ki 
sta jih ponovno sestavila skupaj 
kot kristale. Nastala podoba je 
bila abstrahirana. 
 
Naveže se na prehod z 
analitičnega na sintetični 
kubizem. 
 
Ob primeru prvega kolaža z 
naslovom Tihožitje s pletenim 
sedežem, 1911–12, ki ga je 
ustvaril Pablo Picasso, razloži 
pomen sintetičnega kubizma. 
Picasso in Braque sta na svoje 
slike lepila različne koščke 
materialov, preko katerih sta 
nato risala. Dijakom razloži, da 
sta umetnika z lepljenem 
elementov ustvarila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
PP 
Projektor 
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netradicionalno upodabljanje 
prostora. Prosto sta ustvarjala z 
lepljenjem slojev enega preko 
drugega in s tem ustvarila 
globino.  
 
Prikaže še dva primera 
sintetičnega kubizma: Georges 
Braque: Posoda s sadjem in 
kozarec, 1912, in Pablo 
Picasso: Tihožitje s skledo in 
sadjem, 1912. 
 
Prikaže primer dela 
iluzionistično naslikanega 
kolaža: Pablo Picasso: Trije 
muzikanti, 1921. 
Razloži, da je umetnik naslikal 
umetniško delo, kakor da bi 
naredil kolaž. S tem je želel 
prikazati, da je možno tudi slikati 
na takšen način.  

 
Dijakom prikaže delo Vasilija 
Kandinskega: Cerkev v 
Murnavu, 1910, in jih vpraša, v 
kateri umetniški slog bi umestili 
delo. 
 
Na podlagi prejšnjega primera 
prikaže njegov prehod iz 
fauvizma na njegov slog 
ustvarjanja s primerom Vasilij 
Kandinsky: Neimenovana, 1910. 

 
Na primerih Pieta Mondriana: 
Modra fasada, 1914, in 
Kazimirja Maleviča: Anglež v 
Moskvi, 1913–14, prikaže prek 
primerov Pieta Mondriana: 
Kompozicija, 1921, in Kazimirja 
Maleviča: Suprematizem, 1920, 
prehod iz kubizma na njun način 
ustvarjanja, ki je poln 
geometrijskih oblik. 

 
 
Na PowerPointu je primer Vasilij 
Kandinsky: Kompozicija VIII, 
1923. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorijo, da 
spada v 
umetniški slog 
fauvizem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



43 
 

Dijake vpraša, s kakšnimi 
oblikami je umetnik ustvarjal 
delo. 
 
Prikaže primer Wolsa: It‘s all 
over the city, 1947.  
 
Dijake prosi, če lahko opišejo 
razlike med prikazanima deloma 
in s kakšnimi oblikami je 
umetnik ustvarjal v drugem delu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razloži, da je v tistem času 
postalo tudi veliko zanimanje za 
fotografijo. 
 
Dijakom razloži, da je fotografija 
postala konkurenca slikanju. 
 
S pomočjo primera prvega 
fotografskega posnetka Josepha 
Nicéphora Niépceja: Pogled 
skozi okno, 1826, razloži, da je 
za nastanek le-tega uporabil 
kositrno ploščo, ki jo je premazal 
z bitumnom (zmes, podobna 
katranu), ki jo je nato v kameri 
osvetljeval osem ur.  
 
Omeni različne uporabe 
fotografije. 
 
Prikaže primer uporabe 
fotografije kot pripomoček pri 
slikanju. Slovenski umetnik Ivan 
Grohar je svoje delo Sejalec, 
1907, ustvaril po istoimenski 
fotografiji Avgusta Bertholda, 
nastali leta 1905.  

Odgovorijo, da je 
umetnik ustvarjal 
z geometričnimi 
oblikami. 

 
 
 

Opišejo, da je 
umetnik v 
drugem delu 
ustvarjal z bolj 
zaobljenimi in 
prostimi linijami, 
v prvem primeru 
pa z ostrimi 
ravnimi linijami. 
Odgovorijo, da je 
umetnik v 
drugem delu 
ustvarjal z 
organskimi 
oblikami.  

 
 

Poslušajo 
razlago. 
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Prikaže primere fotografije kot 
dokumentarno fotografijo: Lewis 
Hine: Child laborer, 1908, vojno 
fotografijo in modno fotografijo: 
Georges Dambier, Capucine, 
Cafe de la Paix, 1952. 

 
 
 

Na slikovnih primerih Alfreda 
Stieglitza: The Steerage, 1907, 
in Roke, 1919, razloži, da je 
fotografija zaradi vsebnosti vse 
več likovnih elementov bližja 
umetnosti. Ni bila več utrinek 
nekega dogajanja, vendar se je 
zaradi likovnih prvin postavila ob 
bok slikanju. To je še posebej 
vidno tudi s primera, kjer so 
fotografirane roke. Samo motiv 
nam ne prikaže nekih 
pomembnih informacij, je pa 
kljub temu zanimiv, saj je 
interesanten kader in roke 
naredijo teksturo fotografije.  

 
 
 
Posredovanje naloge: 
- napove, da bodo tudi oni 

ustvarili fotografski posnetek; 
- dijake vpraša, če ima vsak pri 

sebi svoj mobilni telefon in če 
omogoča fotografiranje; 

- razloži, da bodo z mobilnim 
telefonom slikali sebe ali 
sošolca/sošolko; 

- motiv: dijakom pove, da bodo 
na fotografijah izražali določeno 
čustvo, ki si ga bodo izbrali 
sami; 

- med prikazovanjem primerov 
dijake sprašuje, katera čustva 
so prikazana na primerih. 

 
 
 
 
 

Poudari, da morajo biti pri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pritrdilno 
odgovorijo. 

 
Pozorno 
poslušajo 
posredovanje 
naloge. 

 
 
 

Povedo, da so 
se prikazala 
čustva veselje, 
žalost, strah, 
jeza, 
presenečenje in 
gnus. 
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fotografiranju pozorni na dobro 
razvidnost čustev na 
portretirančevem obrazu. 

 
 

Svetuje jim, da se za 
fotografiranje postavijo ob zid, 
da bo v ozadju čim manj motenj. 
Pri tem bo pomembno, da v 
ozadju ne bo videti druge osebe. 
 
Vpraša jih, če česa ne 
razumejo. 

 
Dijake prosi, da končno 
fotografijo pošljejo na 
profesorjevo elektronsko pošto 
in zraven pripišejo, katero 
čustvo so izražali. Razloži jim, 
da bodo to storili za potrebe 
druge naloge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronski poštni naslov 
prikaže s pomočjo PowerPointa. 

 
Dijake spodbudi k delu in se jim 
individualno posveti pri delu ter 
jim svetuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastavijo 
vprašanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pričnejo 
fotografirati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Individual
na 
Pogovor 

 

 
 

 
3. Zaključni del 

 
Nekaj minut pred koncem ure 
dijake opozori, naj zaključijo s 
fotografiranjem. 
 
Prosi jih, naj izberejo najboljši 

 
Zaključijo s 
fotografiranjem. 

 
Izberejo 
najboljši 
posnetek. 

 
Frontalna 
Pogovor 
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posnetek po naslednjih kriterijih: 
o fotografija izraža določeno 

čustvo; 
o izvirnost pri izražanju 

čustev; 
o izvirnost pri kadriranju; 
o v ozadju ni vidnih motenj. 

 
Dijake ponovno opomni, da 
izbrano fotografijo takoj pošljejo 
na elektronski naslov, saj tisti, ki 
ne bodo poslali fotografije, ne 
bodo mogli nadaljevati naloge, 
ki sledi naslednjo uro. 
 
Vrednoti izdelke po prej 
določenih kriterijih. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pošljejo 
fotografijo na 
podan 
elektronski 
naslov. 

 
 

 

5.3.1.2 Analiza prve faze 
 
Prvo in prvo polovico druge naloge sem izvajala v ponedeljek, 1. 2. 2016, med 4. in 5. 
šolsko uro. S profesorico sva iz zbornice vzeli vse potrebne pripomočke in odšli do 
razreda, kjer so naju že čakali dijaki. Ko sva vstopili v razred, so učenci potrebovali 
malce časa, da so se umirili, saj se 4. ura prične po 30-minutnem odmoru. Ko se je 
razred umiril, sem jih pozdravila in se jim predstavila. 
 
Prvo uro sem teoretično posredovala znanje o zgodovini umetnosti. Predstavila sem 
impresionizem, fauvizem in kubizem ter nato še nekaj na kratko o fotografiji. Pred 
začetkom predavanja sem jih spodbudila k poslušanju s tem, da sem jih vprašala, če 
mogoče vedo, kaj pomeni beseda impresija. Večina dijakov je bila tiho, samo nekaj jih 
je podalo ideje, dokler ni eden izmed dijakov podal pravilnega odgovora.  
Ko sem pridobila njihovo pozornost, sem nadaljevala s predavanjem. Med predavanjem 
sem dijakom tudi zastavljala vprašanja. Želela sem, da so povezovali različna dela 
umetnikov z umetniškim slogom, ki sem jih predstavila. Tako sem dobila interakcijo z 
njimi. 

Na kratko sem jim predstavila tudi fotografijo 20. stoletja. S tem sem se nato navezala 
na samo nalogo. Takoj, ko sem jim dejala, da se bodo tudi oni fotografirali, so postali 
razposajeni in pokazali zanimanje. Da sem lahko normalno nadaljevala s predajanjem 
navodil, je morala profesorica umiriti dijake. Povedala sem jim, da bodo fotografirali 
sebe ali sošolca/sošolko z mobilnim telefonom Poudarila sem, da bodo morali biti 
pozorni, da v ozadju ne bo motenj, kot so na primer drugi obrazi. Zato sem jim 
svetovala, da se naj za fotografiranje postavijo ob steno ali omaro. 

Ko sem jim povedala, da bo njihov motiv določeno čustvo, ki se prikaže z obrazom, so 
vsi vzdihnili. Na prvi vtis se jim je zazdelo zelo čudno, vendar ko smo skupaj pogledali 
primere različnih čustev, prikazanih s pomočjo obraza, jim je postal motiv všeč. 
Poudarila sem, da si morajo izbrati eno izmed prej videnih čustev in ga izrazito prikazati. 
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Pojasnila sem, da ni namen fotografije, da bodo videti lepi, ampak da bodo jasno izrazili 
določeno čustvo. Preden so se začeli fotografirati, sem jih prosila, da najboljši posnetek 
takoj pošljejo na moj elektronski poštni naslov. Ko sem podala vsa navodila, sem jih 
spodbudila, da so se pričeli fotografirati, kar so tudi v trenutku pričeli početi. Večina 
dijakov je upoštevala moj nasvet in so se postavili pred steno oziroma pred tablo, ko so 
se fotografirali. Zbrali so se v male skupinice in v večini fotografirali nekoga drugega. 
Medtem sem se sprehajala po razredu in jih spraševala, katero čustvo so si izbrali. 
Dijaki so bili razposajeni in motivirani za delo. Pokazali so mi, kakšne fotografije so 
ustvarili, in se skupaj smejali izrazitim izrazom. Nekaj dijakov je sedelo za klopmi in niso 
kazali velikega navdušenja nad nalogo. Vseeno so se fotografirali in opravili nalogo. Kaj 
hitro sem tudi pričela dobivati fotografije na elektronski naslov. Takoj sem jih pričela 
shranjevati v skupni datoteki. Ko sem prejela vse fotografije, sem jih poslala v tisk, saj 
sem jih potrebovala za naslednjo učno nalogo. 

 

5.3.1.2.1 Analiza izdelkov 
 
Kriteriji za vrednotenje: 

o fotografija izraža določeno čustvo; 
o izvirnost pri izražanju čustev; 
o izvirnost pri kadriranju; 
o v ozadju ni vidnih motenj. 

 
Dijaki so uspešno opravili nalogo, le trije niso izrazito izrazili svojih čustev. Največkrat 
izbrano čustvo je bilo veselje, drugo je bilo presenečenje. Dva dijaka sta upodobila jezo. 
Enkrat izbrana čustva so bila strah, žalost in gnus. Na fotografijah treh dijakov je izražen 
nevtralen obraz. Ti dijaki niso uspešno opravili svoje naloge. Njim bo težje nadaljevati 
drugo nalogo, ker iz izrezanih delov fotografije ne bo jasno razvidno, katero čustvo 
izražajo. V ozadju fotografij ni nobenih motenj, tako da so dijaki upoštevali moje 
navodilo. Kadriranje fotografije je veliki večini centralno. Slike 52–65 prikazujejo čustva, 
ki so jih izražali dijaki. Fotografije so zasenčene zaradi varovanja identitete dijakov. 
 
Čustvo veselje 
 

    
Slika 52: Dijak 1, 
izdelek 1 

Slika 53: Dijak 2, 
izdelek 1 

Slika 54: Dijak 3, 
izdelek 1 

Slika 55: Dijakinja 4, 
izdelek 1 
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Slika 56: Dijak 5, 
izdelek 1 

Slika 57: Dijak 6, 
izdelek 1 

Slika 58: Dijak 7, 
izdelek 1 

Slika 59: Dijakinja 8, 
izdelek 1 

    
Slika 60: Dijak 9, 
izdelek 1 

Slika 61: Dijak 10, 
izdelek 1 

Slika 62: Dijak 11, 
izdelek 1 

Slika 63: Dijakinja 12, 
izdelek 1 

  

  

Slika 64: Dijak 13, 
izdelek 1 

Slika 65: Dijak 14, 
izdelek 1 

  

 
 
Čustvo presenečenje 
 
Izmed vseh dijakov so le trije, poleg dijaka, ki je prikazal strah, na najbolj izviren način 
prikazali izbrano čustvo (Slike 66–68). Čustveni izraz so izrazito izrazili, kar naredi 
fotografijo še bolj zanimivo. Fotografija dijaka na Sliki 68je resda slabše kakovosti, 
ampak je njegov izraz na obrazu toliko bolj interesanten. Videti je, kakor da bi ga res 
nekdo v tistem momentu presenetil.  
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Slika 66: Dijak 15, 
izdelek 1 

Slika 67: Dijak 16, 
izdelek 1 

Slika 68: Dijak 17, 
izdelek 1 

Čustvo jeza 
 

 

 

 

 

 

 

Čustva strah, gnus in žalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Slika 69: Dijak 18, 
izdelek 1 

Slika 70: Dijakinja 19, 
izdelek 1 

Slika 71: Dijak 26, 
izdelek 1 

   
Slika 72: Dijak 20, 
izdelek 1 

Slika 73: Dijak 21, izdelek 
1 

Slika 74: Dijak 22, 
izdelek 1 
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Neizrazito izražena čustva 

   

Slika 75: Dijak 23, 
izdelek 1 

Slika 76: Dijak 24, 
izdelek 1 

Slika 77: Dijakinja 
25, izdelek 1 

 

Dijak 26 ni fotografiral sebe, ampak sošolko, ki je prikazana kot dijakinja 19 na Sliki 70. 

Pri uri sta sodelovali tudi dijakinji, od katerih nisem prejela fotografije. Prvo dijakinjo bom 
navajala pod izdelek kakor dijakinja 27. Delala je s pomočjo fotografije dijaka 1. Drugo 
dijakinjo bom navajala pod izdelek kot dijakinjo 28. Delala je s pomočjo fotografije 
dijakinje 8. 

V naslednjih nalogah nista sodelovala dijaka 15 in 23, vendar sta njuna izdelka vseeno 
prikazana v prvi nalogi. 

 

5.3.2 Druga faza 
Glavni namen drugega akcijskega koraka je s pomočjo natisnjenih fotografij izdelati 
kolaž po zgledu sintetičnega kubizma. Za uspešno izveden korak je potrebna osvežitev 
znanja o sintetičnem kubizmu in podati dodatna navodila v povezavi z izdelovanjem 
kolaža. Glede na vsebino naloge je treba dijakom predstaviti umetnike iz 20. stoletja, ki 
so se pri svojem ustvarjanju posluževali združevanja fotografije in slikanja, in na kakšen 
način so izdelali svoje delo. 
 
Pričakovani rezultat koraka je kolaž, izdelan s pomočjo združevanja fotografije in 
risanja, z abstrahirano podobo.  
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5.3.2.1 Učna priprava 2 
 
Datum: 1. 2. in 11. 2. 2016 
Avtor: Erika Razpet 
Razred: 1. 
Predmet: likovna umetnost 
Število ur: 2 
Oblikovalno področje: risanje 
Likovna naloga: ustvarjanje sintetičnega kubizma 
Likovna tehnika: kolaž 
Likovni materiali, orodja, podlage: eko papir, časopisni papir, svinčnik, kemični svinčnik, 
tuš, flomaster, čopiči, škarje, lepilo 
Likovni motiv: čustvo 
Metode dela: razlaga, pogovor, dialog 
Oblike dela: frontalna, individualna 
Učna sredstva in pripomočki: primeri 
Vrsta učne ure: kombinirana medpredmetna povezava: psihologija 
Posebna dejavnost učencev: / 
Viri, literatura:  
- Golob, N. (2010). Umetnostna zgodovina: učbenik za umetnostno zgodovino v 

gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in 
poklicnem tehniškem izobraževanju. Ljubljana: DZS. 

- Špenko, T., Šmajdek, A., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Ostan, M., Germ, T., ... 
Nowak, L. Č. (2008). Učni načrt: Likovna umetnost: Gimnazija: Splošna, klasična, 
strokovna gimnazija. Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 

- Tomšič, Č. B., Komelj, M. (2010). Likovni pogledi: učbenik za likovno snovanje v 1. 
letniku gimnazije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 
CILJI 
 
Dijaki: 

 se seznanijo z vlogo risbe v sintetičnem kubizmu; 
 spoznajo umetnike, ki so združevali fotografijo in slikanje; 
 ustvarijo izdelek v slogu sintetičnega kubizma s pomočjo združevanja fotografije 

in risanja v tehniki kolaža; 
 samostojno izbirajo risarske materiale in orodja; 
 razvijajo samostojnost, natančnost in domišljijo; 
 bogatijo in razvijajo svoje čustvene, doživljajske in estetske osebnostne 

kakovosti, značilnosti in sposobnosti. 
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Profesor Dijaki Metode, 
oblike 
dela 

Pripomočki 
(PowerPoint) 

1. Uvodni del 
Pozdravi dijake. 
 
Dijakom prikaže fotografijo 
Alfreda Stieglitza: The 
Steerage, 1907, ki je postala 
del umetnosti, in jih vpraša, 
če lahko obnovijo, zakaj ta 
fotografija velja kot del 
umetnosti. 
 
Dijakom razloži, da so 
umetniki približali fotografijo 
umetnosti tudi z 
združevanjem fotografije in 
slikanja. 

 
Odzdravijo. 
 
Odgovorijo, da ta 
fotografija velja 
kot del umetnosti 
zaradi likovne 
postavitve 
elementov na 
fotografiji 
(diagonale, 
število, gostota). 

 
 
 

 
Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 
 

 
2. Osrednji del 

Razloži, da so umetniki tudi 
združevali fotografijo in 
slikanje oz. so izvajali 
intervencijo v fotografijo.  
 
Prikaže primer Mana Raya 
Le violon d'Ingres, 1924, in 
razloži, da dodani element 
violine na ženskem hrbtu 
predstavlja neko 
presenečenje. S tem je tudi 
spremenil ženski hrbet v 
glasbilo. 
 
Prikaže reprodukciji del 
Andyja Warhola: Marilyn, 
1964, in Mao, 1973. 
 
Ob primeru Marilyn vpraša, v 
kateri umetniški slog spada 
delo.  
 
Razloži, da je umetnik do 
takšnega učinka prišel s 
sitotiskom. 
 
Dijake vpraša, kako 
prikazano delo vpliva nanje 
oz. katera čustva jim vzbuja. 

 
Poslušajo 
razlago. 

 
 
 
 
 
 

 
Opazujejo 
primere. 

 
 
 
 
 
 
 

Odgovorijo, da 
delo spada v pop 
art.  

 
 
 

Odgovorijo, da 
občutijo prijetna 
čustva, kot sta 
veselje in 
razigranost. 

 
Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 

 
 
 

Frontalna 
PP 
Projektor 

 
 
 
 
 
 

Frontalna 
PP 
Projektor 
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Prikaže dve reprodukciji del 
umetnika Sigmarja Polka: 
Neimenovana, 1970, in 
Neimenovna (Quetta, 
Pakistan), 1974–1978. 
 
Razloži, da je pristop pri 
poseganju v fotografijo 
drugačen kot pri Andyju 
Warholu. Med razvijanjem 
fotografije v temnici je za 
risanje po negativu uporabljal 
različne kemikalije in s tem 
prišel do barvnih učinkov na 
fotografiji. 
 
Zopet vpraša, katera čustva 
vzbuja v njih prikazana dela.  
 
Vpraša jih, zaradi česa so 
dobili takšen občutek in če 
se čustveni občutek razlikuje 
od umetniških del Andyja 
Warhola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaže reprodukciji del 
umetnika Arnulfa Rainerja: 
Jeziki, jeziki, 1973–74, in 
Clara, 1988.  
 
Razloži, da je umetnik na 
razvito fotografijo risal oz. 
slikal z agresivnimi gestami, 
ki so poudarjale ekspresivni 
izraz portretiranca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorijo, da 
občutijo 
razigranost, 
zmedenost, 
raztresenost. 

 
Opišejo, da 
občutijo takšna 
čustva zaradi 
velikega števila 
linij, ki so 
različnih oblik in 
razporejene po 
celi fotografiji. 
Odgovorijo, da se 
čustveni občutek 
ne razlikuje 
veliko od del 
Andyja Warhola, 
le da so bolj 
intenzivna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opišejo, da so ob 
gledanju teh 
reprodukcij 
občutili grozo, 
utesnjenost, jezo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 
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Dijake vpraša, ali so pri teh 
reprodukcijah občutili katero 
drugo čustvo kot pri prejšnjih, 
ki so jih videli. 

 
 
 

Kot zadnji primer pokaže 
reprodukcijo dela Brez 
naslova (New York), 2010, 
umetnice Anke Erlenhoff.  
 
Pove, da je umetnica 
posegala v fotografijo na 
podoben način kot Arnulf 
Rainer. Teksturo, ki jo je 
ustvarjala preko fotografije, 
je pridobila s pomočjo 
vodenih barv in s tem 
spremenila prvoten pomen 
fotografije. 
 
Na podlagi videnega jih še 
zadnjič vpraša, kakšen 
občutek so dobili ob primeru, 
in jih prosi, če ga primerjajo s 
prejšnjih primerom. 
 
 

Posredovanje naloge: 
- pove jim, da bodo s pomočjo 

fotografije, ki so jo ustvarili 
prejšnjo uro, ustvarili izdelek 
v duhu sintetičnega kubizma; 

- skupaj z dijaki s pomočjo 
reprodukcije Georgesa 
Braqua: Tihožitje s kitaro, 
1919, obnovi glavne 
značilnosti sintetičnega 
kubizma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in strah. 
 
 
Opazujejo primer 
in poslušajo 
razlago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opišejo, da v 
primerjavi s 
prejšnjim delom 
tukaj občutijo bolj 
mirna čustva, kot 
sta zadovoljstvo 
in spokojnost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupaj s 
profesorjem 
obnovijo glavne 
značilnosti 
sintetičnega 
kubizma: 
lepljenje različnih 
kosov predmetov 
na podlago in 
prekrivanje le-
teh, dodajanje 
delov časopisa, 
naslikani 
elementi v 
analitičnem 
kubizmu. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 
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Razloži jim, da bodo ustvarili 
kolaž iz lastne fotografije, ki 
so jo ustvarili pri prejšnji uri, 
in s časopisnim papirjem. 
 
Prikaže jim primer kolaža 
umetnika Braqua.  
 
Pove jim, da bodo izrezane 
oziroma trgane dele 
časopisa in fotografije lepili 
na recikliran papir formata 
A3. 
 
Pove jim, da bodo na izdelek 
tudi risali z risalom, ki si ga 
bodo izbrali sami (tuš, 
svinčnik, flomastri, kemični 
svinčnik itd.). 
 
Opozori jih, naj se pri barvnih 
risalih omejijo na rjavo, črno 
in sivo barvo. 
 
Kot v pomoč za združevanje 
fotografije in risanja jih 
spomni na primere del 
umetnikov, ki so združevali 
fotografijo in slikanje. 
 
Motiv: dijake opomni, da je 
motiv še vedno čustvo, ki so 
si ga izbrali pri prejšnji 
nalogi. 
 
Pojasni jim, da bo moralo biti 
to čustvo razvidno z izdelka. 
 
Spomni jih, kakšna čustva so 
vzbujala dela, ki so jih videli 
pred tem, in kakšno linijo so 
uporabljali umetniki pri tem. 

 
 

Prikaže primere del z 
različnimi linijami na 
PowerPointu. 
 
Dijake ob videnih primerih 
spodbuja, da razmišljajo, 
katero čustvo predstavlja 

Poslušajo 
razlago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorijo, da so 
ob delih, ki 
vzbujajo pozitivna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 
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določeno delo.  
 
Vpraša jih, kakšne linije so 
bile pri tem uporabljene. 
 
 
Prikaže jim manjšo shemo, ki 
prikazuje linije za določeno 
čustvo. 
 
Še enkrat obnovi, kako bi 
upodobili določeno čustvo. 
Veselje z mehkimi, rahlimi, 
zaobljenimi linijami. Jezo bi 
lahko upodobili z grobimi 
odrezavimi potezami, linija bi 
bila bolj ravna. Strah bi lahko 
upodobili s kratkimi linijami, s 
šibkim pritiskom. 
Presenečenje bi upodobili z 
ravnimi linijami, ki pa ne bi 
bile tako agresivne in grobe 
kakor pri jezi. 

 
Dijake pozove, naj vzamejo 
svojo fotografijo in podlago 
ter ostale pripomočke. 
 
Spodbudi jih k delu in se jim 
individualno posveti pri delu 
ter jim svetuje. 

čustva, kot sta 
veselje in sreča, 
linije mehke in 
zaobljene. 
Uporabljene so 
tudi svetle in tople 
barve. 
Pri delih, ob 
katerih se jim 
vzbujajo negativna 
čustva, pa so linije 
ostre, odrezave, 
hitre in trde. Tudi 
barve so temnejše 
in hladne. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pridejo po svoje 
fotografije in 
podlago ter 
pripomočke. 
 
Pričnejo z 
likovnim 
ustvarjanjem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individual
na 
Pogovor 

 

 
 

 
 
 
 
 

3. Zaključni del 
 
Nekaj minut pred koncem 
ure dijake opozori, da naj 
počasi zaključijo s svojim 
delom.  
 
Prosi jih, naj pospravijo 
delovno površino in svoje 
izdelke odložijo na prvo 
mizo. 
 
Vrednoti izdelke: 
o izdelek je ustvarjen s 

kolažem; 
o izdelek je narejen v 

slogu 
o  sintetičnega kubizma; 
o kreativna uporaba 

 
 

Zaključujejo 
svoje delo. 

 
Pospravijo svojo 
mizo in izdelek 
odložijo na zbirno 
mesto. 

 
 
Frontalna 
Pogovor 
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fotografije v kolažu; 
o izvirna kombinacija 

fotografije, časopisa in 
risb; 

o linija izraža določeno 
čustvo. 

5.3.2.2 Analiza druge faze 
 
Drugi akcijski korak sem izvajala isti dan kot prvi korak, tako da ni bilo treba spreminjati 
začrtanih točk. Kljub temu mi to ni predstavljalo težav, saj je prvi korak potekal brez 
težav in po pričakovanjih. 
 
Drugo učno nalogo sem pričela podajati že pri prvi šolski uri, saj je fotografiranje 
potekalo hitro. Potem ko so se že vsi dijaki fotografirali, sva jih skupaj s profesorico 
prosili, naj se usedejo nazaj na svoja mesta. Ko so se dijaki umirili, je profesorica odšla 
po natisnjene fotografije, jaz pa sem nadaljevala s posredovanjem druge učne naloge. 
Zopet sem jim prikazala fotografijo, s katero se je fotografija približala umetnosti. S tem 
sem navezala, da je fotografija postala del umetnosti tudi po zaslugi združevanja 
fotografije in slikanja. Med samim posredovanjem teorije sem morala dijake večkrat 
opozoriti, naj poslušajo, saj so bili bolj razposajeni kakor na začetku ure, saj v razredu ni 
bilo profesorice. Kljub temu so me poslušali in sodelovali z menoj. Prikazala sem jim 
različne primere, kako so umetniki združili ta dva medija. Med primeri sem jih tudi 
spraševala, kakšne občutke jim vzbuja določeno čustvo. Dijaki so odgovarjali, kakšen 
občutek dobijo ob različnih delih. Pri nekaterih delih sem jih morala malce spodbujati s 
podvprašanji. V večini primerov pa so dijaki takoj pričeli podajati ideje. Z dijaki sem 
vzpostavila pozitiven odnos in hitro smo navezali stik.  

Ravno ko sem se hotela navezati na posredovanje naloge, je zazvonilo. Medtem se je v 
razred že vrnila profesorica z natisnjenimi fotografijami in skupaj sva jim dovolili oditi na 
5-minutni odmor. Med odmorom so si dijaki vzeli vsak svojo fotografijo, jaz pa sem si 
pripravila material za drugo nalogo. 

Po odmoru je profesorica umirila dijake, jaz pa sem nadaljevala s posredovanjem 
naloge. Prosila sem jih, če mi lahko ponovijo glavne značilnosti sintetičnega kubizma. 
Večina dijakov je bila tiho, le nekateri so ugibali. Nato smo skupaj našteli glavne 
značilnosti. Povedala sem jim, da bodo tudi oni ustvarili svoj kolaž s pomočjo fotografije, 
časopisnega papirja in risal v slogu sintetičnega kubizma. Razložila sem jim, da bodo 
lahko dele fotografije in časopisa (samo besedila) strigli ali trgali na različne dele in jih 
prilepili na recikliran papir, ki sem ga prinesla s seboj. Poudarila sem, da bodo 
nalepljene dele povezali med seboj z risbo. Razložila sem jim, da bodo lahko narisali 
del manjkajočega obraza, kakšne druge elemente ali nefiguralne oblike. 
 
Dijakom sem pri izdelovanju izdelka pustila bolj odprto pot ustvarjanja, saj jim nisem 
podala popolnoma direktnih navodil pri ustvarjanju kolaža. Njihov zgled je bil sintetični 
kubizem in pri risbi so morali biti pozorni, da so z obliko linije upodobili izbrano čustvo. 
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Ostalo je bila njihova izbira. Tudi pri izbiri risal niso bili omejeni. Edina omejitev je bila, 
da so pri barvnih risalih lahko uporabljali samo eno barvo.  
 
Opozorila sem jih, da je motiv še vedno čustvo, ki so si ga izbrali pri prvi nalogi. 
Razložila sem jim, da bodo čustvo prikazali z linijo. Spomnila sem jih na dela, pri katerih 
smo se pogovarjali, katera čustva so vzbujala v njih. Prikazala sem jim tudi dela z 
različnimi dominantnimi linijami. Pri tem sem jih vprašala, katero čustvo bi pripisali 
določenemu delu. Dijaki so ugibali, katero čustvo bi lahko delo prikazovalo. Ko so 
ugotovili odgovor, sem jih vprašala, kakšna linija je bila pri tem uporabljena. Pri 
nekaterih delih so dijaki opisali linijo, pri nekaterih pa sem jim pomagala opisati obliko 
linije in zaradi česa da linija vtis določenega čustva. Po različnih primerih sem jim 
prikazala še manjšo shemo karikiranih različnih linij, s katero lahko prikažemo določeno 
čustvo. Nato sem jim razdelila časopisni in A3-reciklirani papir, profesorica pa je 
razdelila škarje in lepilo. Dijake sem spodbudila, naj pričnejo z delom.  
 
Opazila sem, da so bili dijaki malenkost zmedeni, ko sem jih postavila pred dejstvo, da 
si zastavijo postavitev kolaža in kaj bodo narisali. Negotovo so me spraševali, ali 
pravilno izdelujejo izdelek in kaj lahko še storijo. Dijakom, ki so predčasno zaključili z 
nalogo, sem svetovala, naj na izdelku senčijo določene dele, da bi pridobili občutek 
globine. Večina mi je dejala, da ne znajo senčiti, zato sem jim na hitro obrazložila bistvo 
senčenja. S tem sem tudi videla, kako dobro likovno predznanje imajo dijaki. Med vsemi 
dijaki pa so bili tudi nekateri, ki so pokazali večje zanimanje za ustvarjanje in posledično 
so izdelali tudi bolj interesanten izdelek. Tem dijakom samostojno ustvarjanje ni 
predstavljalo težav.  

Medtem ko so dijaki delali, sem hodila po razredu in jih spraševala, če razumejo, kaj 
morajo storiti. Nekateri niso popolnoma razumeli in sem jim še enkrat razložila. Nekateri 
dijaki so hoteli nalepiti celotno sliko na papir. Svetovala sem jim, naj sliko tudi razrežejo 
na različne dele. Poudarila sem, da ni potrebno, da pri tem uporabijo vse dele 
fotografije. Veliko dijakov ni hotelo rezati svoje fotografije in sem jih morala spodbuditi k 
temu. S pomočjo PowerPointa sem zopet prikazala dela sintetičnega kubizma in pri tem 
poudarila, naj se zgledujejo po teh delih. Ena dijakinja je dejala, da ji je čudno delati ta 
izdelek. Vprašala sem jo, zakaj, in odgovorila mi je, da ji ni lepo. Odgovorila sem ji, da 
namen te naloge ni, da izdelajo nekaj lepega, ampak nekaj zanimivega in 
nenavadnega.  

Večini je bilo delo zanimivo, nekateri pa so rabili malce več motivacije. Med delom so se 
mirno pogovarjali, a pri tem še vedno delali. Proti koncu ure sem jim svetovala, naj 
izrezane dele prilepijo na papir, da se ne bodo izgubili. Povedala sem jim, da bodo 
lahko nalogo dokončali še v naslednji uri in da jim ni treba hiteti z risanjem. Upoštevali 
so moj nasvet in pričeli lepiti. Skupaj s profesorico sva nekaj minut pred koncem ure 
opozorili dijake, naj prenehajo z delom in prinesejo svoje izdelke na prvo mizo. Med 
izdelke sem dajala liste časopisnega papirja, da se dela zaradi svežega lepila ne bi 
zlepila skupaj. Dijake sem prosila, da pospravijo vse odpadle delčke, ki so ostali na mizi 
ali padli pod njo. Na koncu sem še prosila dežurnega reditelja, da je pospravil papirje pri 
košu za smeti. Vsi dijaki so se zbrali pred vrati in ko je zvonilo, smo odšli iz razreda.  
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Dijaki celotne naloge, ki so jo pričeli izdelovati 1. 2., niso dokončali tisto uro, ampak so 
jo nadaljevali pri naslednji uri. To je bilo 11. 2. pri prvi šolski uri. 
 
Dijaki so bili bolj umirjeni kakor prvič, ko smo se srečali. Ko so se vsi skupaj umirili, sem 
jih pozdravila in jih vprašala, kaj smo počeli prejšnjo šolsko uro. Vsi so začeli podajati 
odgovore, zato sem jih morala umiri in prositi, naj samo eden govori. Povedali so, da 
smo se fotografirali in delali kolaž. Povedala sem jim, da so večinoma že vsi nalepili 
različne dele na papir in da morajo delo dokončati še z risbo, ki je povezana s čustvom, 
ki so ga izražali na fotografiji. Pri tem sem se navezala na vprašanje, če se še spomnijo, 
kakšne linije uporabljajo za določeno čustvo. Nobeden ni hotel odgovoriti, samo 
nekateri so momljali možne odgovore, ki niso bili jasni. Na hitro sem obnovila, kakšne 
linije najbolje upodobijo določeno čustvo. Te sem tudi skicirala na tabli. 
 
Dijake sem prosila, naj pridejo po svoje nedokončane izdelke in nadaljujejo z delom. Ko 
so pričeli risati, so me velikokrat spraševali, ali je delo dokončano in kaj naj še naredijo. 
Razložila sem jim, da se morajo sami odločiti, kdaj je delo dokončano. Poleg tega sem 
jim še svetovala, kaj lahko še storijo, vendar s samim nasvetom nisem posegala v 
njihovo idejo izdelka, ampak sem jim samo podala napotek, kako ga še izboljšati. Prek 
projektorja sem jim za v pomoč prikazala enega izmed kolažev Pabla Picassa in jih 
spomnila, da lahko tudi narišejo predmete, dodajo del obraza in podobno. Svetovala 
sem jim, da lahko različne dele tudi senčijo, da ne bi bil videti izdelek preveč ploskovit. 
To sem svetovala predvsem tistim dijakom, ki niso lepili različnih delov enega čez 
drugega. Glede na to, da so nekateri risali s flomastri, sem jih prosila, naj senčijo z 
barvnim svinčnikom iste barve, kot je bil flomaster. Ko sem dijakom svetovala, naj 
senčijo, so nekateri odgovorili, da tega ne znajo, zato sem jim individualno na hitro 
razložila bistvo senčenja. 
 
Proti koncu ure, ko je večina dijakov že dokončala svoje delo, so postali nemirni in 
nekateri so se pričeli sprehajati po razredu. Prosila sem jih, naj se usedejo na svoje 
mesto in počakajo do konca ure. Nekaj minut pred koncem ure sem dijake opozorila, 
naj pričnejo z zaključevanjem naloge. Vse izdelke dijakov sem tudi fotografirala in nato 
natisnila za potrebe zadnje naloge. 
 
Rezultati drugega raziskovalnega koraka so bili v večini uspešno izdelani likovni izdelki. 
Dijaki so ustvarili kolaže, iz katerih sem lahko razbrala izbrano čustvo. S trganjem in 
rezanjem fotografije ter dodajanjem časopisnega papirja in na koncu tudi risbe so dijaki 
storili korak dlje do abstrakcije. Abstrahirali so svojo realistično podobo in risali z 
abstraktno in s figurativno linijo. 
 
Opazila sem, da je prosta izbira lepljenja in risanja dijakom povzročala težave. Na 
začetku so bili zmedeni in niso takoj vedeli, kaj bi storili. Rabili so mojo pomoč in še bolj 
natančna navodila in usmeritve. To se je še bolj izrazilo pri risanju, saj se je večkrat 
zgodilo, da so dijaki, zlasti pri upodabljanju nefiguralnih oblik, uporabljali med seboj 
podobne linije.  
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Pri ponovni ponovitvi naloge bi spremenila navodila posredovanja naloge. Bolj bi bila 
natančna in ne več toliko prosto usmerjena. S tem bi lahko nastala še boljša dela. Kljub 
temu pa sem pri prosti izbiri postavitve in risbe lahko videla, koliko domišljije in likovnih 
spretnosti ter tudi likovnega znanja imajo dijaki. 

5.3.2.3 Analiza likovnih izdelkov 
 
Kriterij za vrednotenje: 

o izdelek je ustvarjen s kolažem; 
o izdelek je narejen v slogu sintetičnega kubizma; 
o kreativna uporaba fotografije s kolaži; 
o izvirna kombinacija fotografije, časopisa in risb; 
o linija izraža izbrano čustvo. 

 
Med bolj uspešno izdelane izdelke sem štela tiste, pri katerih so dijaki prekrivali dele 
fotografije in časopisa med seboj, saj so s tem pokazali, da so se zgledovali po 
sintetičnem kubizmu. S prekrivanjem so tudi ustvarjali prostor in dinamiko v izdelku. 
Manj interesantna dela so bila tista, pri katerih so dijaki brez prekrivanja samo 
razporejali dele fotografije in časopisa po podlagi. Risba, ki so jo dodali, je bila bolj 
dekorativne narave in ni služila namenu prepoznavanja čustev. Dijaki, ki niso uspešno 
opravili prve naloge, so imeli težave tudi pri drugi nalogi, saj niso jasno vedeli, kako bi 
upodobili svoje čustvo. Pri tem jim ni bila v pomoč niti njihova fotografija.  
 

 
Slika 78: Dijakinja 19, likovni izdelek 2 

Dijakinja 19 je uspešno izvedla likovno nalogo. Plasti fotografije in časopisnega papirja 
se med seboj prekrivajo in se tudi povezujejo. Upoštevala je moja navodila, saj se je 
zgledovala po sintetičnem kubizmu. Dele fotografije in časopisnega papirja je 
postavljala v diagonalni postavitvi, kar pritegne zanimanje. Uporaba linije je bila tudi 
uspešna, saj je z njo izrazila čustvo jeza. Z linijo je vzpostavila še dodatno napetost v 
delu. 
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Slika 79: Dijak 16, likovni izdelek 2 

Dijak 16 je uspešno izvedel likovno nalogo. Tudi on je kot v prejšnjem primeru nanašal 
dele enega preko drugega. Časopisni papir je uporabil kot ozadje in pri tem pustil tudi 
vidne dele nosilne podlage. Časopisni papir je tudi nagubal in ga prilepil na papir tako, 
da je dobil reliefni učinek. Deli fotografije so postavljeni proti sredini podlage, vendar 
nosilni deli fotografije niso postavljeni na sredino, tako da sama postavitev ni centralna. 
Dijak izraža čustvo presenečenje, ki ga je uspešno poudaril tudi z risbo. Risal je 
figuralne oblike, ki se smiselno povezujejo z izraženim čustvom.  

 
Slika 80: Dijakinja 27, likovni izdelek 2 

 
Dijakinja 26 je na izviren način rešila nalogo. Večinoma se deli fotografije in 
časopisnega papirja in fotografije ne prekrivajo. Uporabila je tudi fotografijo iz časopisa, 
za kar sem dejala, naj ne počnejo. Dele fotografije in časopisa je trgala, kar da delu 
teksturo. Kljub temu sama dodana fotografija ne moti, saj je smiselno povezana z 
delom. Z risbo je predstavila zgodbo, ki naj bi bila povezana s tem dečkom, in prikazuje 
njegovo čustvo.  
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Slika 81: Dijak 11: likovni izdelek 2 

 
Dijak 11 je dele fotografije in časopisa trgal in tako ustvaril manj nadzorovane like, ki se 
prekrivajo med seboj. Omejil se je na uporabo geometričnih oblik. Postavitev je 
centralna. Izvirno je kombiniral dele obraza in časopisa. Risba je pasivne uporabe, saj 
je z njo večinoma samo obrobljal oblike trganih delov papirja, ostale linije pa so 
nepovezane z ostalim delom izdelka. Z risbo ni dobro izrazil prikazanega čustva. 
 
 

 
Slika 82: Dijak 3, likovni izdelek 2 

 
Izdelek dijaka 3 je izvirno izveden. Upošteval je vsa moja navodila in nasvete. Deli 
kolaža se prekrivajo med seboj in časopisni papir je uporabil tudi za oblikovanje novih 
likov, ki so smiselno povezani z idejo izdelka. Postavitev kolaža je centralna in kot 
center dogajanja je nakazal svoje oči. Risba izraža njegovo čustvo veselje, saj je 
razigrana in tudi figuralne oblike prikazujejo elemente sreče in veselja. 
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Slika 83: Dijak 5, likovni izdelek 2 

 
Dijak 5 je rešil nalogo s tem, da je časopisni papir uporabil kot ozadje in vse dele, 
vključno s fotografijo, je trgal. Fotografijo je raztrgal na zanimiv način, saj je s tem 
poudaril svoj izraz na obrazu, ki je postal na nek način strašljiv. Linije ni najbolje 
uporabil in ni v povezavi z ostalim delom.  
 

 
Slika 84: Dijak 14, likovni izdelek 2 

 
Dijak 14 je tehnično pravilno ustvaril likovni izdelek, saj se sloji časopisa in papirja 
prekrivajo med seboj. Postavitev je centralna s poudarjenim centrom. Iz dela se ne 
more jasno razbrati, katero čustvo dijak upodablja. Iz linije lahko sklepamo, da je dijak 
upodabljal čustvo veselje.  
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Slika 85: Dijak 18, likovni izdelek 2 

 
Izdelek je uspešno izveden. Dijak 18 je prekrival različne dele fotografije in časopisa, ki 
jih je nanašal po celotni podlagi. Te dele je nato povezal z linijo, ki jasno izraža čustvo 
jeza. Pri delih obraza je postavil oči v center, saj te najbolj jasno prikazujejo to čustvo.  
 
 

 
Slika 86: Dijak 24, likovni izdelek 2 

 
Dijak 24 ni uspešno izvedel likovne naloge. Ni upošteval, da ni dovoljeno uporabiti 
drugih fotografij iz časopisa. Motiv čustvo se ne more razbrati niti s fotografije niti z 
risbe, saj je ni uporabil. Sama postavitev je interesantno postavljena, saj se deli njegove 
fotografije izgubijo med besedilom časopisa. 
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Ostali likovni izdelki 
 

   
Slika 87: Dijak 6, izdelek 2 Slika 88: Dijakinja 8, izdelek 

2 
Slika 89: Dijakinja 28 , 
izdelek 2 

   
Slika 90: Dijakinja 12, izdelek 
2 

Slika 91: Dijak 17, izdelek 2 Slika 92: Dijak 21, izdelek 2 

   
Slika 93: Dijak 7, izdelek 2 Slika 94: Dijak 1, izdelek 2 Slika 95: Dijak 9, izdelek 2 
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Slika 96: Dijak 26 , izdelek 2 Slika 97: Dijak 10, izdelek 2 Slika 98: Dijak 20, izdelek 2 
 
 
Manj uspešno izvedeni likovni izdelki 

 
  

  
Slika 99: Dijak 13, izdelek 2 Slika 100: Dijakinja 4, izdelek 2 

 

 

Slika 101: Dijakinja 25, 
izdelek 2  

Slika 102: Dijak 2, izdelek 2 
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5.3.3 Tretja faza 
Tretja faza ustvarjanja temelji na ustvarjanju s pomočjo kopije izdelka iz drugega 
akcijskega koraka in abstraktnega slikanja. Na podlagi drugega akcijskega koraka je 
treba v tretjem akcijskem koraku pri posredovanju likovne naloge dijakom podati bolj 
natančna navodila. Za boljše razumevanje naloge je potrebna osvežitev znanja o 
umetnikih, ki so združevali fotografijo in slikanje. Na podlagi tega se poda več možnosti, 
kako lahko združujejo fotografijo in slikanje. Namen je, da bi bili dijaki čim bolj 
ustvarjalni pri združevanju fotografije in slikanja. 
Tretji akcijski korak vsebuje tudi podajanje teorije o abstraktnem slikarstvu, ki ga naj bi 
dijaki pred tem že spontano izkusili. Ta del teorije se poda, ko dijaki že izdelajo izdelek. 
 
Pričakovani rezultat akcijskega koraka je izdelek brez prepoznavnih oblik oziroma 
abstraktna slika.  
 

5.3.3.1 Učna priprava 3 
 
Datum: 22. 2. 2016 
Avtor: Erika Razpet 
Razred: 1. 
Predmet: likovna umetnost 
Število ur: 2 
Oblikovalno področje (učna celota, tema): slikanje 
Likovna naloga (učna enota): ustvarjanje abstraktnega dela  
Likovna tehnika: slikanje, kolaž 
Likovni materiali, orodja, podlage: risalni list, akrilne barve, čopiči, lepilo 
Likovni motiv: čustvo 
Metode dela: razlaga, pogovor, dialog 
Oblike dela: frontalna, individualna 
Učna sredstva in pripomočki: primeri 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: matematika, psihologija 
Posebna dejavnost učencev: / 
Viri, literatura:  
- Golob, N. (2010). Umetnostna zgodovina: učbenik za umetnostno zgodovino v 

gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in 
poklicnem tehniškem izobraževanju. Ljubljana: DZS. 

- Špenko, T., Šmajdek, A., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Ostan, M., Germ, T., ... 
Nowak, L. Č. (2008). Učni načrt: Likovna umetnost: Gimnazija: Splošna, klasična, 
strokovna gimnazija. Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 

- Tomšič, Č. B., Komelj, M. (2010). Likovni pogledi: učbenik za likovno snovanje v 1. 
letniku gimnazije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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CILJI 
 
Dijaki: 

 ustvarijo abstraktno kompozicijo z združevanjem likovnega izdelka iz druge 
naloge z novim; 

 bogatijo svoje izrazne možnosti; 
 razvijajo občutljivost za barvno skladnost; 
 spoznajo se z likovnim pojmom abstrakcija; 
 vrednotijo lastna dela in dela vrstnikov.  

 
 
 
Profesor Dijaki Metode, 

oblike 
dela, 
pripomoč
ki 

Pripomočki 
(PowerPoint) 

1. Uvodni del 
 
Pozdravi dijake. 
 
Prikaže jim reprodukcijo del, 
Vasilija Kandinskega: 
Kompozicija VIII, 1923, in 
Wolsa: It‘s all over the city, 
1947, iz prve učne ure. 
 
Skupaj z dijaki obnovi, na 
kakšen način so umetniki 
ustvarili določeno delo. 
 
Dijake vpraša, če so s 
kakšnimi izmed teh oblik 
delali že v prejšnji nalogi in 
kakšna je bila oblika. 

 
Odzdravijo.  
 
Obnovijo znanje 
in povedo, ali je 
umetnik ustvarjal 
z organskimi ali z 
geometrijskimi 
oblikami. 

 
Povedo, da če so 
delali z 
organskimi 
oblikami, so bile 
linije mehke, 
zaobljene, 
vijugaste, če pa 
so delali z 
geometrijskimi 
oblikami, so bile 
linije ostre, ravne, 
združevale so se 
v geometrične 
like. 

 
 
 
Frontalna 
Pogovor 
PP 
Projektor 
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2. Osrednji del 
 
Dijakom pove, da bodo 
današnji izdelek izdelali s 
pomočjo izdelka iz pretekle 
ure. 
 

Posredovanje naloge: 
- dijakom razloži, da bodo 

kopijo izdelka aplicirali na 
novo podlago; 

- pri tem si bodo pomagali s 
slikanjem; 

- razloži jim, da bodo imeli za 
apliciranje kopije prejšnjega 
izdelka na novo podlago na 
razpolago več možnosti. 
Lahko bodo: 
o celotno kopijo prilepili na 

novo podlago in potem 
slikali preko nje; 

o razrezali oz. raztrgali 
kopijo na manjše dele in 
prilepili na novo podlago 
in slikali preko njih; 

o geometrično izrezali 
kopijo in jo postavili na 
novo podlago; 

o našli svoj način 
aplikacije. 

 
Vpraša jih, ali česa ne 
razumejo. 
 
Naroči jim, naj si izberejo, s 
kakšnimi oblikami bodo 
slikali, z organskimi ali z 
geometrijskimi oblikami.  
 
Svetuje jim, da če se bodo 
odločili rezati kopijo na dele, 
naj bo postavitev na podlago 
bolj premišljena kakor pri 
prejšnji nalogi – pozornost pri 
postavitvi kompozicije dela, 
zaželeno prekrivanje. 
 
Predlaga jim, naj izrežejo 
geometrične oblike ali trgajo 
organske oblike. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poslušajo 
razlago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vprašajo, če 
česa ne 
razumejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frontalna 
Razlaga 

 
 
 
 

 
Frontalna 
Razlaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
Pogovor 
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Svetuje jim, da morajo biti vsi 
deli med seboj smiselno 
povezani. 
 
Opozori jih, da na končnem 
izdelku ne sme biti vidna 
figuralna oblika. 
 
Motiv: pove jim, da bo motiv 
še vedno čustvo, ki so ga 
izbrali prvo uro.  
 
Prikaže jim primere, kjer 
prevladuje določena barva.  
 
Vpraša jih, katero čustvo se 
vzbuja v njih, ko vidijo 
določeno barvo na 
prikazanih delih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za lažjo predstavo jim 
prikaže slikovni primer iz 
animirane risanke Inside Out, 
kjer so animirani karakterji, ki 
predstavljajo čustva, 
obarvani v barvi, ki pripada 
njihovemu čustvu. 

 
 
Usmeri jih, da si izberejo 
barvno paleto, ki ustreza 
upodobitvi njihovega čustva. 
 
Spomni jih, da so pri 
upodobitvi občutenja 
določenega čustva še vedno 
pomembne tudi oblike, ki jih 
bodo slikali oz. izrezovali, 

 
 
 
 
 
 

Povedo, da rdeča 
barva v njih 
vzbuja jezo. 
Prikazana 
kombinacija barv 
rumene, zelene 
in oranžne v njih 
vzbuja veselje. 
Na primeru, kjer 
prevladujejo 
odtenki modre 
barve, se v njih 
vzbuja čustvo 
žalost. Pri 
primeru, kjer je 
poglaviten 
temnejši odtenek 
zelene barve, se 
v njih vzbuja 
čustvo gnus. 
Vijolični barvi so 
pripisali čustvo 
strah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzamejo si svojo 
kopijo izdelka, 
risalni list, barve 
in čopiče. 

 
 
 
 
 
Frontalna 
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tako kot pri prejšnji nalogi. 
 
Dijake pozove, da vzamejo 
vsak svojo kopijo izdelka in 
risalni list ter potrebne barve 
in čopiče. 
 
Spodbudi jih k delu in se 
individualno posveti dijakom 
pri delu ter jim svetuje 
 

3. Zaključni del 
 
Dvajset minut pred koncem 
ure dijake opozori, da 
zaključijo z delom. 
 
Prosi jih, da pospravijo svojo 
mizo in nanjo razstavijo svoje 
tri izdelke. 
 
Na PowerPointu prikaže slike 
abstraktnih del, kot so: 
Jackson Pollock: Številka 5, 
1948, Gerard Schneider: 
Neimenovana, 1968–70, 
Kazimir Malevič: 
Suprematism, 1915, in 
Willem de Kooning: Izkop, 
1950. 
 
Vpraša jih, ali vidijo kakšno 
povezavo z izdelkom, ki so 
ga ustvarili danes. 

 
Če dijaki niso že sami 
ugotovili, jim pove, da so 
ustvarili abstraktno delo. 
 
Razloži jim, da beseda 
abstrakcija pomeni prikaz 
oblik brez upodobitve 
predstavljivih podob. 
 
Pove, da se abstraktna 
umetnost pojavlja v filmu, 
kiparstvu, fotografiji in 
slikanju.  
 
Razloži, da se je abstraktno 
slikarstvo pričelo pojavljati v 

 
Pričnejo z delom. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zaključijo z 
ustvarjanjem. 

 
Pospravijo mizo 
in nanjo 
razstavijo 
izdelke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Odgovorijo, da 
na primeru in na 
njihovih izdelkih 
niso vidne 
prepoznavne 
oblike. 
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začetku 20. stoletja. Najprej 
se ne pojavi kot samostojen 
pojem, vendar se je razvilo 
skozi različne umetnostne 
sloge, ko so umetniki pričeli 
opuščati figuralno obliko. 
Umetnost 20. stoletja se je 
zaradi vpliva zunanjega 
življenja na umetnika (vojne, 
tehnološki napredki, ostale 
politične spremembe) hitro 
spreminjala prek različnih 
umetniških slogov, ki so vsi 
imeli končnico ˝izem˝. Ti 
slogi so pomagali 
umetnikom, da so se 
osvobodili figuralne oblike in 
vso pozornost posvetili 
osnovnim likovnim prvinam: 
liniji, barvi, teksturi in obliki 
neprepoznavnih oblik.  
 
Prikaže primer umetnika 
Gerarda Richterja: 
Abstraktna slika, 1991, prek 
katerega skupaj z dijaki 
najde in opiše prej omenjene 
likovne prvine. 
 

 
 
 

Zopet jim prikaže primere 
razvoja abstraktnega slikanja 
iz drugih umetniških smeri, 
kot jih je prikazal pri prvi uri 
(Vasilij Kandinsky: Cerkev v 
Murnavu, 1910, prehod v 
abstrakcijo Neimenovana, 
1910, in Kazimir Malevič, 
Brusilec nožev, 1912–13, 
prehod v abstrakcijo, 
Suprematizem, 1920). 
 
Opiše, da je Vasilij 
Kandinsky pri prehodu iz 
umetniškega sloga fauvizem 
v abstrakcijo obdržal barvno 
paleto in organsko obliko linij 
ter opustil prepoznavno 
obliko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj s 
profesorjem na 
primeru najdejo 
in opišejo likovne 
prvine, ki se 
pojavijo na 
prikazanem 
primeru. 
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Tudi pri primeru Kazimira 
Maleviča opiše, da je prek 
kubističnega sloga prešel na 
abstrakcijo. Pri slogu, iz 
katerega je prešel, je obdržal 
način oblikovanja linij, 
geometrične oblike in se 
omejil na uporabo osnovnih 
barv. 
 
Skupaj z dijaki se pogovori o 
razvoju njihovih izdelkov. 
 
Prosi jih, da opišejo, kako so 
se njihovi izdelki spremenili 
in kateri so ključni elementi 
pri vsakem izdelku. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Povpraša jih, kaj menijo, da 
so ustvarili s temi tremi 
izdelki. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pogovorijo se o 
razvoju njihovih 
izdelkov. 
 
Opišejo, da so pri 
drugem izdelku 
abstrahirali svojo 
podobo in ključen 
element je bil 
kolaž in uporaba 
določene oblike 
linije. Povejo, da 
so pri zadnji 
nalogi kopijo 
drugega izdelka s 
pomočjo slikanja 
spremenili do te 
mere, da ni bilo 
več vidnih 
prepoznavnih 
oblik in tako 
ustvarili 
abstraktni 
izdelek. Dodajo, 
da je bil ključen 
element pri zadnji 
nalogi uporaba 
likovnih prvin 
brez 
prepoznavne 
oblike.  

 
 

Povedo, da so s 
tem ustvarili 
prehod iz 
realistične 
podobe, 
fotografije, prek 
kolaža, kjer so 
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Vpraša jih, ali jim je zaradi 
postopnega prehoda do 
abstrakcije ta pojem bolje 
razumljiv. 
 
 
 
Skupaj z dijaki sestavi merila 
za vrednotenje del. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijakom razdeli krajši 
preizkus znanja v povezavi z 
abstrakcijo. 
 
Dijake prosi, naj rešijo 
preizkus znanja in ga oddajo. 
 
Zahvali se jim za 
sodelovanje. 

podobo 
abstrahirali v 
abstraktno delo.  
Odgovorijo, da 
jim je zaradi 
postopnega 
prehoda do 
abstrakcije pojem 
bolje razumljiv. 
S profesorjem 
sestavijo merila 
za vrednotenje: 
o na izdelku ni 

vidnih 
prepoznavnih 
oblik; 

o izvirnost pri 
apliciranju 
kopije drugega 
izdelka na 
novo podlago; 

o izvirnost pri 
slikanju in 
uporabi barv v 
povezavi z 
določenim 
čustvom. 

Merila za 
vrednotenje vseh 
treh izdelkov skupaj: 

o vsi trije izdelki 
izražajo 
določeno 
čustvo; 

o drugi izdelek 
je izdelan po 
zgledu 
sintetičnega 
kubizma; 

o tretji izdelek je 
abstrakten. 

o  
 

Rešijo preizkus 
znanja in ga oddajo. 
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5.3.3.2 Analiza tretje faze 
 
Tretjo nalogo sem izvajala v ponedeljek, 22. 2. 2016. Kot prvi dve uri sem tudi to blok 
uro izvajala med 4. in 5. šolsko uro. Tokrat so bili dijaki še malce bolj razposajeni, saj je 
bil to prvi dan po zimskih počitnicah. Ko je profesorica umirila dijake, sem jih prosila, če 
mi lahko nekdo opiše, kaj smo počeli prejšnjo uro. Radoživo so pričeli podajati 
odgovore. Ponovno sem jim prikazala primer ustvarjanja z geometričnimi in organskimi 
oblikami. Vprašala sem jih, če prepoznajo te oblike in če so jih uporabljali pri prejšnji 
nalogi. Ko so odgovorili, sem se navezala na podajanje naloge. 
 
Kot sem že omenila, sem na podlagi drugega akcijskega koraka spremenila podajanje 
navodil za tretjo nalogo. Podala sem jim možnosti apliciranja kopije na novo podlago. 
Svetovala sem jim, naj si pri tem izberejo organsko ali geometrično obliko ustvarjanja. 
Objasnila sem jim, da če bodo delali z geometričnimi oblikami, naj oblike izrezujejo s 
škarjami, če pa bodo uporabljali organske oblike, naj oblike tržejo. Podala sem jim 
navodilo, da morajo določeno obliko ustvarjanja upoštevati tudi pri slikanju in naj 
izberejo način upodabljanja tudi glede na čustvo, ki ga prikazujejo. Svetovala sem jim, 
naj bodo bolj pozorni pri kompoziciji. Na kratko sem obnovila možnosti postavitve 
elementov na podlago in vpliv postavitve na gledalca. Primere sem skicirala na tabli. S 
tem sem hotela spodbuditi dijake, da bi razmišljali tudi o sami postavitvi elementov na 
podlago in tako ustvarili bolj celovit izdelek. Motiv pri ustvarjanju izdelka je bilo še vedno 
čustvo, ki so si ga izbrali prvo uro. Razlika iz druge faze je ta, da so dijaki z določeno 
barvo, ploskvami in linijami upodabljali čustvo. Prikazala sem jim primere z različnimi 
dominantnimi barvami. Vprašala sem jih, katera čustva vzbuja v njih določeno delo in 
kaj na delu jim je povzročilo ta občutek. Dijaki so sodelovali in podajali odgovore. Na 
koncu sem jih še opozorila, da iz kopije ne sme biti več razvidnih prepoznavnih oblik in 
naj ne slikajo s prepoznavnimi oblikami.  
 
Ko sem podala vsa navodila, sem prosila dijake, da vsak posebej pride do mene. Na 
paleto sem jim dala dve barvi, dijaki pa so izbrali tisto, ki je označevala njihovo čustvo. 
Vzeli so si še lonček in čopič ter časopis za podlago. Samo razdeljevanje barve je 
trajalo malenkost dalj časa, vendar sem s tem nadzorovala, da je vsak dobil samo dve 
in pravo količino barve. Medtem je profesorica razdelila lepila. Ko so dijaki dobili vse 
potrebno za ustvarjanje, so se takoj lotili dela. 
 
Pri vseh usmeritvah so se dijaki lahko še vedno prosto odločili, kako bodo aplicirali 
kopijo na izdelek in kakšna bo postavitev. Omejeni so bili pri izbiri barve in linije, ki je 
povezana z njihovim izbranim čustvom, in obliki slikanja (organsko, geometrično). Kljub 
vsem usmeritvam so bili dijaki še vedno zmedeni in niso točno vedeli, kako naj aplicirajo 
kopijo na novo podlago. S tem sem zopet dobila potrdilo, da je dijakom težje, če imajo 
oprte možnosti za ustvarjanje, kakor če bi imeli popolnoma točna navodila. Zopet sem 
jim razložila, kakšne možnosti imajo. Tukaj sem tudi sama storila napako, saj bi lahko 
opcije aplikacije izpisala s pomočjo projekcije in bi bile tekom njihovega ustvarjanja 
vedno vidne.  
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Medtem ko so dijaki izdelovali izdelek, sem jim individualno svetovala in podala dodatna 
navodila. Večkrat sem jih morala opozoriti, da ne sme biti več vidnih prepoznavnih oblik. 
Nekateri dijaki kljub opozorilom niso upoštevali navodil. To je tudi vplivalo na končni 
izdelek, saj niso izdelali popolnoma abstraktnega izdelka. Dijaki, ki so bili negotovi pri 
prejšnji nalogi, so se opotekali tudi pri tej. Podala sem jim dodatna navodila in jih 
spodbudila k delu. Opazila sem, da so večinoma risali z barvo in da so si bile linije, ki so 
jih slikali, podobne kot pri prejšnji nalogi. Malo dijakov je barvalo cele ploskve.  
 
Pol ure pred koncem sem jih opozorila, naj pričnejo zaključevati nalogo in pospravljati 
svojo delovno površino. Dva dijaka sem prosila za pomoč pri razdeljevanju izdelkov iz 
prejšnjih dveh nalog. Ko so dijaki vse pospravili in postavili vsa tri dela pred seboj, sem 
jih vprašala, če najdejo kakšno povezavo s primeri del, ki sem jih prikazala na 
prezentaciji. Najprej so dijaki negativno odgovorili, da ne vidijo povezave. Nato sem jim 
podala nekaj idej in so videli povezavo. Vprašala sem jih, če mogoče vedo, kakšna so 
ta dela. Odgovorili so, da so abstraktne slike. Nato sem razložila pomen same besede 
abstrakcija in kje v umetnosti se pojavlja. Razložila sem jim, kdo velja za začetnika 
abstraktnega slikanja in kaj je umetnik dejal, da je bistvo pri abstraktnem slikanju. 
Dejala sem jim, da umetniki niso prišli z danes na jutri do abstrakcije, vendar so do nje 
prišli s pomočjo drugih umetniških slogov. Pri tem sem se navezala tudi na njihova tri 
dela, ki so jih imeli pred seboj. Vprašala sem jih, kako oni vidijo ta njihov prehod do 
abstrakcije. Prosila sem eno iz med dijakinj, da je opisala svoja dela. Med razlago sem 
jo prosila, naj pokaže svoje delo celemu razredu. Razložila je, da so se pri prvi nalogi 
fotografirali in s tem prikazali določeno čustvo. Pri drugi nalogi so ustvarili kolaž in 
uporabili risbo, ki je prikazala čustvo, ter nato pri tretji nalogi ustvarjali z barvami, ki so 
opisovale določeno čustvo. S tem, ko je dijakinja opisovala, kaj so morali narediti, je tudi 
opisala merila za vrednotenje. Nato sem prosila še enega dijaka, da je prikazal njegova 
dela. Na vseh treh delih smo lahko videli elemente, ki so bili potrebni za pozitivno 
opravljeno nalogo. S tem, ko so dijaki ustvarili vsa tri dela, so sami ugotovili, da so svojo 
podobo abstrahirali in nato ustvarili abstrakten izdelek. Dijakom se je tudi zdelo 
zanimivo, da so lahko pred seboj videli celoten prehod do abstraktnega dela. 
 
Tako smo na hitro vrednotili dela, saj mi je primanjkovalo časa, ker so morali dijaki rešiti 
še krajši preizkus znanja. Dijakom sem se zahvalila za sodelovanje in jih lepo 
pozdravila. 
 

5.3.3.3 Analiza likovnih izdelkov 
Merila za vrednotenje: 

o na izdelku ni vidnih prepoznavnih figuralnih oblik; 
o izvirnost pri apliciranju kopije drugega izdelka na novo podlago; 
o izvirnost pri slikanju in uporabi barv v povezavi z določenim čustvom.  

 
Merila za vrednotenje vseh treh izdelkov skupaj: 

o vsi trije izdelki izražajo določeno čustvo; 
o drugi izdelek je izdelan po zgledu sintetičnega kubizma; 
o tretji izdelek je abstrakten. 
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Opazila sem, da so bili zaradi bolj natančnih navodil bolj uspešni rezultati. Dijaki so 
ustvarjali razgibane in zanimive izdelke. Sama postavitev kopije je bila v večini primerov 
bolj premišljeno postavljena. Tudi povezava s slikanjem je bila uspešna in iz izdelkov je 
bilo mogoče razbrati, katero čustvo so dijaki hoteli izraziti.  
 
 
 

 
Slika 103: Dijakinja 19, likovni izdelek 3 

 
Dijakinja 19 je že drugo nalogo izdelala zelo dobro in tudi pri tem izdelku je bila 
uspešna. Z bravo in s potezami čopiča je jasno izrazila čustvo jeza. Dele izdelka iz 
prejšnje naloge je trgala, vendar so oblike še vedno bolj ostre. Iz kopije tudi ni več 
razvidnih prepoznavnih oblik. Z barvo je zajela celotno podlago in s tem vzpostavila 
napetost v delu.  

 
Slika 104: Dijak 22, likovni izdelek 3 
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Dijak 22 ni uspel dokončati izdelka iz druge naloge, saj ga ni bilo. Vseeno je imel 
izdelan kolaž, vendar brez risbe. Kopije izdelka ni postavil popolnoma v sredino, vendar 
bolj desno zgoraj. Čeprav so še vedno vidne prepoznavne oblike, ima interesanten 
način slikanja. Na podlago je nanašal celotne ploskve barve, kar ni naredilo veliko 
dijakov. Prepoznamo obliko telesa, vendar je abstrahirana in risba je abstraktna. 
Celotno delo izraža čustvo žalost. 
 
 

 
Slika 105: Dijak 18, likovni izdelek 3 

 
Dijak 18 je upošteval moj nasvet glede drugačne kompozicije. Z barvo in linijo je ustvaril 
občutek jeze. Iz kopije ni več vidnih prepoznavnih oblik, vendar samo linije, ki se 
povežejo z zadnjim izdelkom. Kopijo je razrezal v geometrijskih oblikah in s tem poudaril 
čustvo.  

 
Slika 106: Dijak 3, likovni izdelek 3 
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Dijak 3 je z barvo izrazil čustvo sreče. To je poudaril tudi z naslikanimi in izrezanimi 
oblikami. Na kopiji so še vedno vidne linije, kar poudari izraženo čustvo. Iz kopije tudi ni 
več vidnih prepoznavnih oblik, tako da je delo abstraktno. 
 
Ostali likovni izdelki 

   
Slika 107: Dijak 17, izdelek 
3 

Slika 108: Dijak 20, izdelek 3 Slika 109: Dijak 7, izdelek 3 

   
Slika 110: Dijak 9, izdelek 3 Slika 111: Dijak 13, izdelek 3 Slika 112: Dijakinja 8, izdelek 

3 

   
Slika 113: Dijak 24 , izdelek 
3 

Slika 114: Dijakinja 27, 
izdelek 3 

Slika 115: Dijak 5 , izdelek 3 

   
Slika 116: Dijakinja 25, 
izdelek 3 

Slika 117: Dijak 14, izdelek 3 Slika 118: Dijakinja 8, izdelek 
3 
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Slika 119: Dijak 1, izdelek 3 Slika 120: Dijak 10, izdelek 3 Slika 121: Dijak 6, izdelek 3 

  
Slika 122: Dijak 16, izdelek 
3 

Slika 123: Dijakinja 28, 
izdelek 3 

Slika 124: Dijakinja 12, 
izdelek 3 

   
Slika 125: Dijakinja 4, 
izdelek 3 

Slika 126: Dijak 2, izdelek 3 Slika 127: Dijak 11, izdelek 3 

 

  

Slika 128: Dijak 26, izdelek 
3 
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5.3.4 Preizkus znanja 
 
Na koncu ure sem jim razdelila še krajši preizkus znanja, s katerim sem ugotovila, ali so 
dijaki zaradi postopnega prehajanja do abstraktnega slikanja s pomočjo združevanja 
fotografije in slikanja bolje razumeli ta pojem. Med 16 podanimi trditvami so morali 
izbrati 5 trditev, ki so po njihovem mnenju najbolje opisale abstraktno slikanje. Izmed 
teh trditev je bilo 8 trditev neposredno povezanih z abstraktnim slikanjem. V Tabeli 1 so 
najprej navedene te trditve. Preostalih 8 trditev pa ni imelo nobene povezave s tem 
pojmom. V tabeli so navedene od devete točke dalje. Preizkus znanja je rešilo 28 
dijakov. 
 

Rezultati preizkusa znanja 
 
Tabela 1: Število pravilno rešenih nalog 
 NALOGE N/100% = 28 

 
število  % 

1. Z abstraktnim slikanjem umetnik lažje prikaže svoje občutke. 27 96,4 
2. Upodabljanje nefiguralnih oblik. 26 92,9 
3. Pri slikanju je poudarek na barvi, liniji, točki in obliki. 19 67,9 
4. Abstraktno sliko vsak gledalec vidi in si jo razlaga drugače. 16 57,1 
5. Upodabljanje samo z geometričnimi ali organskimi oblikami. 13 46,4 
6. Vasilij Kandinski velja za začetnika abstraktnega slikarstva. 5 17,9 
7. Pri slikanju lahko prevladujejo samo barvne lise. 5 17,9 
8. Akcijsko slikarstvo je del abstraktnega slikarstva. 1 3,6 
9. Upodabljanje s kolažem po zgledu sintetičnega kubizma. 16 57,1 
10. Pablo Picasso velja za začetnika abstraktnega slikarstva. 3 10,7 
11. Slikanje s prosto kompozicijo 3 10,7 
12. Impresionizem je del abstraktnega slikarstva. 2 7,1 
13. Klasičen način slikanja. 1 3,6 
14. Namen slikarja je upodobiti realistično podobo. 1 3,6 
15. Abstraktno slikarstvo se je pojavilo samostojno brez zgleda po 

predhodnih umetniških slogih. 
1 3,6 

16. Na sliki prepoznamo naslikane oblike. 0 0 
 
 
Tabela 2: Rezultati preizkusa znanja 
ŠTEVILO PRAVILNIH NALOG ŠTEVILO DIJAKOV, KI SO PRAVILNO 

REŠILI NALOGE 
5 9 
4 15 
3 3 
1 1 
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Graf 1: Rezultati preizkusa znanja 

 
 
Iz preizkusa znanja lahko sklepam, da so dijaki dobro razumeli pojem. Največkrat so 
obkrožili trditvi, ki sem ju tudi sama večkrat ponovila tekom zadnje faze.  
 
Pri rezultatih je izmed vseh trditev po številu obkrožitev izstopala samo ena napačna. 
Glasi se: Upodabljanje s kolažem po zgledu sintetičnega kubizma. To trditev je 
obkrožilo 16 dijakov. Sklepam, da je toliko dijakov obkrožilo to trditev kot pravilno zaradi 
izkušnje izdelovanja izdelka iz druge likovne naloge. Pri razlagi abstraktnega slikanja 
sem poudarila, kako je določen slog vplival na umetnike in na njihovo nadaljnjo 
odkrivanje abstraktnega slikanja. Pri tem sem omenila tudi kubizem. Na primerih sem 
prikazala, kako so se umetniki zgledovali po prej omenjenem umetniškem slogu. Ob 
tem sem prikazala tudi primer, kako so umetniki na podlagi že osvojenega znanja iz 
kubizma ustvarjali dela z abstraktnim slikanjem. 

5.4 Sklep 
 
Dijaki so pri nalogah sodelovali in večina izdelkov je bila uspešno izdelanih. Pri pogledu 
na vsa tri dela lahko opazimo uspešen potek razgradnje prepoznavne oblike. Dijaki so 
tudi že med samim delom navajali pojma abstrahiranje in abstrakcija, do katerih so prišli 
v zadnji nalogi.  
 
Akcijska raziskava je bila uspešno izvedena in lahko trdim, da so dijaki razumeli pojem 
abstraktno slikarstvo, ki so ga tudi sami izkusili. Skozi nadgradnjo naloge se je razvijala 
tudi njihova kreativnost. Sama raziskava bi bila mogoče bolje izvedena, če bi podala še 
bolj natančna navodila pri samem slikanju. Pri evalvaciji naloge mi je zmanjkalo časa, 
zato tudi nisem uspela dobiti veliko mnenj dijakov o samem poteku likovne naloge in 
njihovem razumevanju končnega izdelka. Pri tem mi je bil v pomoč krajši preizkus 
znanja, ki so ga izpolnili. Rezultati so pokazali, da so dijaki razumeli pojem abstraktno 
slikarstvo. 
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Na podlagi raziskovalnega problema sem si zastavila tudi raziskovalna vprašanja, na 
katera sem odgovorila v nadaljevanju. 
 
Na kakšen način so umetniki posegali v fotografijo? 
 
Odgovor na to vprašanje sem našla skozi študijo literature. To sem nato povezala v 
teoretičnem delu, natančneje pod naslovom Združevanje fotografije in slikanja. 
Umetniki, ki sem jih omenila v tem poglavju, imajo podoben, a obenem različen način 
združevanja fotografije in slikanja. Man Ray je posegal direktno na fotografijo z dodano 
prepoznavno obliko. S tem je spremenil pomen motiva na sliki iz akta v podobo, ki 
spominja na glasbilo. Andy Warhol in Robert Rauschenberg sta združevala fotografijo in 
slikanje s pomočjo sitotiska, kjer je bila fotografija vmesni medij, ki je bil grafično 
prikazan na končnem delu. V svojih delih sta se razlikovala po različnih sporočilnostih, 
ki so jih dajala njuna dela. Za jasnejše podajanje sporočilnosti dela je pripomogla tudi 
uporaba fotografije. Oba sta natisnjeni podobi dodala barvo, ki sta jo nanesla s 
slikanjem ali s pomočjo tiska (Copplestone, 1997, Bruckgraber idr., 1996). Sigmar Polke 
se je tudi posluževal uporabe sitotiska, a poleg tega je tudi ustvarjal direktne 
intervencije na negativu. Pri tem je uporabljal različne kemikalije, kot so arzen, meteorni 
prah, dim, uranovi žarki, cinoberni pigmenti in drugo. S pomočjo teh kemikalij je na 
fotografiji ustvaril dinamično risbo (Vogel, 2013). Direktno na fotografijo pa sta slikala 
umetnika Arnulf Rainer in Anke Erlenhoff. Arnulf Rainer je na portrete oseb, ki so že na 
fotografiji prikazovale različne grimase, slikal z močnimi barvami in izrazitimi potezami. 
S tem je še dodatno okrepil ekspresijo izraza (Dong, 2012). V svojih delih je tudi 
preslikaval reprodukcije del slikarja Giotta, kjer je različne dele slike prekril z barvo in s 
tem onemogočil celoten pogled na delo (Severin, b. d.). Anke Erlenhoff je preko 
fotografij različnih mest slikala s pomočjo akvarela. Z barvo je ustvarila teksturo 
meglice, ki nam onemogoča jasen pogled na fotografijo mesta (Honnef, b. d.). Izmed 
omenjenih umetnikov so se Sigmar Polke, Arnulf Rainer in Anke Erlenhoff posluževali 
intervencije z abstraktnim motivom, medtem ko so ostali umetniki uporabljali 
prepoznavne oblike.  
 
Na katere načine lahko združujemo fotografijo in abstraktno slikanje? 
 
Pri lastnem raziskovanju različnih možnosti združevanja fotografije in slikanja sem 
preizkusila različne možnosti, pri katerih sem v večini primerov uporabljala abstrakten 
motiv. Združevanje sem preizkusila s pomočjo kolaža. Pri tem sem prekrivala različne 
dele fotografije in časopisnega papirja ter barve. Možnosti združevanja sem iskala tudi s 
pomočjo šivanja. Pri tem je nit nadomestila linijo tuša. Slikala sem tudi neposredno na 
fotografijo. S tem sem želela dodati fotografiji še večjo izrazno moč. Kot zadnje pa sem 
preizkusila združevanje z določenim delom fotografije, ki sem ga izrezala in dodala na 
novo podlago. Pri tem sem bila tudi pozorna na pozicijo, kamor sem pritrdila del 
fotografije. Preko sem nato slikala v abstraktnem motivu. 
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Kako načrtovati učno nalogo, ki se skozi učne ure postopno nadgrajuje? 

Učno nalogo, ki se skozi učne ure nadgrajuje, je treba premišljeno sestaviti. Paziti je 
treba, da se skozi vse naloge povezujeta tako teoretični kot praktični del naloge. Moj 
načrt za izvedbo učne naloge, ki se nadgrajuje, je viden prek učnih priprav. Rdeča nit 
skozi vse tri naloge je bil motiv, ki je naloge med seboj tudi povezoval. Naloge so se 
med seboj nadgrajevale, tako da so dijaki vsak naslednji izdelek izdelali s pomočjo 
kopije prejšnjega izdelka, ki so ga nato spreminjali.  Med seboj so se nadgrajevale tudi 
tehnike, ki so dijakom skozi vsako nalogo dopuščale večjo svobodo pri ustvarjanju.  

Ali s postopnim prehajanjem do abstraktnega slikanja dijaki bolje razumejo raziskovani 
pojem? 

Izkazan način dela se je izkazal za učinkovitega, saj dijaki lahko jasno vidijo svoj lasten 
prehod prepoznavne podobe, ki se abstrahira in nato spremeni v abstrakcijo. Odgovor 
lahko potrdim s primeri nizov likovnih izdelkov dijakov.  

Primeri najuspešnejših nizov likovnih izdelkov: 
Najuspešnejše je vse tri likovne izdelke izdelala dijakinja 19. Vidimo lahko, kako je 
abstrahirala oblike in nato v zadnji nalogi vse skupaj združila z abstraktnim slikanjem. V 
vseh treh delih jasno izraža čustvo jeze, kjer se prilagaja likovnemu izrazu. Tudi pri nizu 
izdelkov dijaka 3 lahko vidimo potek razgradnje vidne oblike. Skozi vsa tri dela je izražal 
čustvo veselje. Kakor pri dijakinji 19 se tudi pri njem skozi naloge razvija kreativnost 
razgradnje figuralne oblike, ki preide v abstrakcijo. Med najbolj uspešne nize izdelkov 
sem izbrala tudi izdelke dijaka 18, dijaka 17 in dijakinje 28.  Kakor pri prvih dveh dijakih 
so tudi oni odlično izdelali vse tri izdelke. 
 
Dijakinja 19 
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Dijak 3 

           
 
Dijak 18 

      
 
Dijak 17 
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Dijakinja 28 

                 
 
Primeri srednje uspešnih nizov likovnih izdelkov: 
Med srednje uspešne nize likovnih izdelkov sem štela tiste, ki so delno uspešno izdelani 
enega iz med izdelkov. To lahko vidimo pri nizu izdelkov dijaka 16. Prvi dva izdelka je 
uspešno izdelav. Jasno je izrazil čustvo presenečenje. Svojo figuro je nato na kreativen 
način abstrahiral in pri tem z linijo izrazil izbrano čustvo. Čeprav je tudi zadnji likovni 
izdelek kreativno izdelan, je pri izdelavi uporabljal figuralne oblike, ki pa niso bile 
zaželene. Izgubi se tudi čustvo presenečenje, ki ga je z izbrano barvo in obliko prikazal 
kakor veselje. Kljub temu v zadnjem izdelku vidimo prehod v abstrakcijo. Podobno se 
zgodi tudi pri nizih likovnih izdelkov dijaka 26 in dijakinje 12. 
 
Dijak 16 
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Dijak 26 

              
 
Dijakinja 12 
 

             
 
Primera manj uspešno izdelanih nizov izdelkov: 
Med manj uspešne izdelane nize sem štela tiste, ki niso uspešno izdelali dva ali več 
likovnih izdelkov.  Pri tem sem prikazala niz izdelkov dijaka 22. Čeprav je pri fotografiji 
jasno izrazil čustvo žalost ni dokončal druge naloge. Posledično je zaradi tega težje 
izdelal tretji likovni izdelek. Vendar kljub temu, da so še vedno vidne figuralne oblike je 
kreativno umestil kopijo izdelka na novo podlago  in ustvaril likovno zanimiv izdelek iz 
katerega lahko razberemo čustvo žalost. Podobno se je zgodilo tudi pri dijakinji 25, ki ni 
najbolj uspešno rešila prvih dveh nalog. Kljub temu lahko vidimo velik napredek v 
zadnjem izdelku. Dijakinja pri prvi nalogi niti ni točno vedela, katero čustvo je hotela 
prikazati. V zadnji nalogi pa je z mojo pomočjo uspešneje izdelala nalogo. Čeprav so na 
izrezanih delih še vedno vidni prepoznavni deli obraza, linija in barva bolje izražata 
čustvo jeza, ki jo je, ne toliko uspešno, prikazala tudi v drugi nalogi.  
 
S tema dvema primeroma, in tudi preko ostalih, lahko prikažem, da s postopno 
nadgradnjo naloge tudi lažje razvijamo ustvarjalnost dijakov.  
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Dijakinja 25 

                          
 
Dijak 22 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Moje raziskovanje sem praktično prenesla na dijake, pri katerih sem raziskovala, ali 
lahko s pomočjo združevanja slikanja in fotografije dijaki bolje razumejo abstrakcijo. 
Prek treh izdelkov, ki so jih naredili, lahko vidimo razgradnjo fotografije, ki je v zadnjem 
delu izginila v abstrakciji. Lahko trdim, da je bila dijakom nadgradnja naloge zanimiva. 
Že zaradi same nevsakdanjosti naloge so nastali interesantni izdelki. Dijaki so na 
koncu, ko so izdelali vsa tri izdelke, lahko videli potek razgradnje prepoznavne podobe s 
fotografije. Iz lastne izkušnje so lahko videli in bolje razumeli pojem abstrakcija. To sem 
tudi potrdila s krajšim preizkusom znanja, iz katerega sem razbrala, da je večina dobro 
razumela predelani pojem. Seveda vsi dijaki niso popolnoma prešli do abstrakcije, saj 
so bile, v zadnji fazi likovnih izdelkov, še vedno vidne prepoznavne oblike. To se je 
pojavilo tudi zaradi tega, ker dijakov nisem vodila pri vsaki točki in jih vedno znova 
opominjala na nastale napake. Želela sem, da sami izkusijo abstrakcijo, s čim manj 
mojega posredovanja. Prepričana sem, da če bi podajala še bolj natančna navodila, da 
bi tudi tisti dijaki, ki niso v popolnosti uspešno izdelali naloge, ravno tako v zadnji fazi 
izdelali abstraktno delo.  
 
Združevanje fotografije in slikanja dopušča še veliko možnosti za druge likovne naloge. 
Glede na to, da je fotografija že v zgodovini na nek način nadomestila upodabljanje 
realističnega sveta, bi lahko to povezavo uporabili tudi pri likovnem pouku. Dijakom in 
učencem bi s pomočjo fotografije in slikanja na primer lažje razložila pojem ekspresija. 
Pri tem bi uporabili polovico fotografije, drugo polovico pa bi učenci ali dijaki nadomestili 
z ekspresivno verzijo. Na podoben način bi lahko ustvarili koloristično sliko, kjer bi lahko 
slikali z barvami preko fotografije portreta. Pri raziskovanju arhitekture bi lahko učencem 
in dijakom dali kot osnovo samo ogrodje neke hiše, na katero bi lahko slikali svoje 
domišljijske dele, naslikali okolico ali si tudi pomagali z izrezanimi deli iz časopisa. 
 
Tako lahko učenci in dijaki s pomočjo združevanja fotografije in slikanja ne le lažje 
razumejo abstraktno slikarstvo, ampak na bolj kreativen in predstavljiv način izdelajo 
tudi druge likovne naloge.  
 
Verjamem, da so načini združevanja teh dveh medijev, ki sem ju opisala in preizkusila v 
mojem delu, le del večje množice različnih kombinacij, ki čakajo, da jih odkrijemo in tako 
pomagajo popestriti likovne naloge učencem in tudi dijakom.  
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8 PRILOGA 
 
Ime in priimek: 
Datum: 
 
Obkroži 5 trditev, ki po tvojem mnenju najbolje opisujejo abstraktno 
slikarstvo. 
 

1. Namen slikarja je upodobiti realistično podobo. 

2. Upodabljanje nefiguralnih oblik. 

3.  Klasičen način slikanja. 

4. Upodabljanje samo z geometričnimi ali organskimi oblikami. 

5. Abstraktno slikarstvo se je pojavilo samostojno brez zgleda po predhodnih 

umetniških slogih. 

6. Pablo Picasso velja za začetnika abstraktnega slikarstva. 

7. Pri slikanju je poudarek na barvi, liniji, točki in obliki. 

8. Akcijsko slikarstvo je del abstraktnega slikarstva. 

9. Na sliki prepoznamo naslikane oblike. 

10.  Vasilij Kandinsky velja za začetnika abstraktnega slikarstva. 

11. Abstraktno sliko vsak gledalec vidi in si jo razlaga drugače. 

12. Impresionizem je del abstraktnega slikarstva. 

13.  Pri slikanju lahko prevladujejo samo barve. 

14. Slikanje brez kompozicije. 

15. Upodabljanje s kolažem po zgledu sintetičnega kubizma. 

16. Z abstrakcijo umetnik lažje prikaže svoje občutke. 
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