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POVZETEK 

Diplomsko delo zajema področje abstraktnega slikarstva oziroma njegovo geometrično 

inačico, ki se povezuje z lastnim avtorskim delom in zasnovano učno pripravo za izvedbo 

likovne naloge na srednješolski stopnji izobraževanja. Teorija področja abstraktnih vsebin in 

lastnega dela je povezana s pregledom historičnih nastankov tega področja. Podrobneje so 

predstavljeni vodilni avtorji na tem področju: V. Kandinsky (1866–1944), P. Mondrian 

(1872–1944), K. Malevič (1878–1935) in na slovenskih tendencah Avgust Černigoj (1898–

1985). Diplomska naloga raziskuje razne izrazne možnosti abstraktne slike, ki jih ponujajo 

razna likovna sredstva, mediji in ustrezni likovni elementi. Raziskovalna naloga temelji na 

mojih lastnih ustvarjalnih izhodiščih, kjer se geometrija tvori kot izpovedna vsebina preko 

barve, oblike ter linije in drugih likovnih elementov, kot so format slikovnega prostora in 

mediji. Na koncu je predstavitev likovnih del interpretacije geometrične abstrakcije dijakov 

srednje zdravstvene šole pri pouku likovne umetnosti v 1. letniku srednje šole. 
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ABSTRACT  

The thesis is focused on abstract art, specifically paintings and its geometric version, which is 

linked with my own interpretation. Thesis also includes a lesson plan for an art class at the 

secondary level of education. The theory of abstract arts and my own work is associated with 

the review of the historical origins of this concept. In thesis I introduce the leading artists in 

this specific field: V. Kandinsky (1866-1944), P. Mondrian (1872-1944), K. Malevich (1878-

1935) and Slovenian representative August Černigoj (1898-1985). The thesis explores the 

various possibilities of expression in abstract paintings offered by various art assets, media 

and visual elements. The research in my project is based on my own creative starting points 

where the form of geometry exists through expressive content of colors, shapes and lines and 

other artistic elements. Last part of my thesis is a didactic part in which I present various 

interpretation of geometric abstraction made by first year students of Secondary School of 

Nursing Ljubljana. 
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Uvod 

V diplomskem delu raziskujem področje abstraktnega slikarstva v povezavi z njegovo teorijo, 

s katero sem tekom študijskega razvijala lastna ustvarjalna in izpovedna izhodišča in na koncu 

ustvarjala lastna dela na področju geometrične abstrakcije. 

Teorijo lastnega dela in področja abstraktnih vsebin sem povezala s pregledom historičnih 

dogodkov tega področja in obenem izbrala pomembnejše umetnike, ki so bili vodilni na tem 

področju. Podrobneje sem predstavila V. Kandinskega (1866–1944), P. Mondriana (1872–

1944) in K. Maleviča (1878–1935). Omenila sem tudi nekatere slovenske avtorje na tem 

področju in eden izmed glavnih pri nas je Avgust Černigoj (1898–1985). 

V drugem delu sem podrobneje predstavila avtorski del in z ustrezno likovno analizo še 

nekatere likovne pojme izražene v lastnem delu (točka, linija, oblika, barva ...), ki so obenem 

del učnih načrtov na ustrezni stopnji odraščanja učencev. Da bi bilo moje raziskovanje še bolj 

zanimivo, sem raziskovala, kako otroci dojemajo in interpretirajo geometrično abstrakcijo. 

Sestavila sem primerno učno pripravo na temo diplomske naloge, ki sem jo tekom pedagoške 

prakse izvedla v 1. letniku srednje zdravstvene šole pri predmetu likovna umetnost. 

Po izvedeni likovni nalogi sledi analiza realizacije naloge geometrične abstrakcije in pregled 

nastalih likovnih del glede na zastavljene kriterije in učne cilje. Nato pa sledi še refleksija 

izvedene učne ure.  
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Pojem abstrakcija 

Glavna tema diplomske naloge je pojem abstrakcije. Zanimala me je natančna definicija 

abstraktnega, saj se mi zdi zelo pomembno, kako ta pojem razložiti pri pouku likovne 

umetnosti na takšnem nivoju, da bodo otroci razumeli termin abstraktne slike. Pobrskala sem 

po SSKJ in tam je zapisano:  

o ''abstrákcija  -e ž (á) knjiž. proces odmišljanja: biti zmožen abstrakcije; znanstvena 

abstrakcija; metoda abstrakcije // kar je abstraktno: osebe v romanu so gola 

abstrakcija; razložil je abstrakcijo na sliki / razstavlja svoje prve abstrakcije ♪'' 

o ''abstráktnost  -i ž (ȃ) lastnost, značilnost abstraktnega: neživljenjska abstraktnost; 

abstraktnost mišljenja / abstraktnost njegovega izražanja ♪'' 

o ''abstrakten abstrákten  -tna -o prid., abstráktnejši (ȃ) s čuti nezaznaven, pojmoven, 

miseln, ant. konkreten: abstrakten pojem; abstraktna predstava o nečem; abstraktno 

mišljenje ♦ lingv. abstraktni samostalniki; um. abstraktno slikarstvo slikarstvo, ki ne 

upodablja, ampak samo oblikuje // nenazoren, nejasen: govornikovo abstraktno 

izražanje / preveč si abstrakten, da bi te razumel abstráktno prisl.: ne zna abstraktno 

misliti'' (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2016) 

Če povzamem po SSKJ,  so abstrakcija in vsi pojmi povezani s to besedo definirani kot nekaj, 

kar ne obstaja, je brezpredmetno. Z drugimi besedami povedano nas ne spominja na stvari 

oziroma predmete iz stvarnega sveta. Abstraktna slika je slika, ki je nepredmetna. V 

umetnosti to pomeni odmik od upodabljanja realnosti. Kot je zapisano v SSKJ,  je abstraktno 

slikarstvo torej slikarstvo, ki ne upodablja, ampak samo oblikuje. Abstraktna umetnost si 

prizadeva za ukinitev vseh predmetnih navezav, spominskih asociacij in njenih izkustev. Na 

primer modro barvo običajno povezujemo z vodo, nebom, morjem in tako naprej. Slika v 

abstraktnem smislu predstavlja na ravni vizualnega le to, kar vidimo; vsebina dela pri sliki 

tako postanejo čiste oblike, barve, uporabljen material in podlaga. Le tako se lahko likovne 

prvine uveljavijo kot avtonomno likovno sredstvo in kot element ustvarjalnega procesa 

postane vsebina likovnega dela (ALUO, 2014). 
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Vasilij Kandinsky (1866–1944) –  prehod iz simbolizma k 

abstrakciji 

Vasilij Kandinsky (1866–1944) je eden glavnih pionirjev abstraktne umetnosti. Izkoristil je 

odnos med barvo in obliko in s tem ustvaril estetsko izkušnjo, ki se tvori s pomočjo vida, 

sluha in emocij. Verjel je, da nam absolutna abstrakcija ponuja možnost poglobljenega 

transcendentalnega izražanja in da nas kopiranje iz narave samo moti pri ustvarjanju. 

Umetnikovo ustvarjanje mora biti takšno, da nas navdušuje na univerzalni duhovni ravni, 

torej nam predstavi nov slikovni jezik, ki je le bežno povezan z zunanjim svetom, vendar 

dobro poudari umetnikove notranje izkušnje. Kandinsky (1866–1944) je videl abstraktno 

umetnost kot neobjektivni ideal vizualnega ustvarjanja, ki naj bi izražal naše notranje občutke 

in potrebe. Sam sebe je videl kot preroka, katerega naloga je bila uporabiti tak ideal za 

izboljšave v družbi. Njegovo ustvarjanje gre skozi tri faze: premik od svojih zgodnjih 

reprezentativnih platen s simbolne vsebine do njegovih navdušujočih umetnin nad operno 

glasbo, poznih geometrijskih in biomorfnih nians oblik in barve. Za Kandinskega (1866–

1944) je imela glasba velik pomen, videl jo je kot najbolj transcendentni način neobjektivnega 

ustvarjanja, saj glasbeniki lahko prikličejo v našo zavest spomine že z enim samim zvokom. 

Strmel je k temu načinu in si prizadeval za izdelavo prav tako duhovno bogate slike, ki 

namiguje na zvoke in čustva kot enotno izkustvo (The art story fundation, 2016). 
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Composition VII (1913)  

 

Slika 1: Wassily Kandinsky: Composition VII. 1913. Tretyakov Gallery, Moscow 

Kompozicija VII prikazuje umetnikovo zavrnitev slikovne reprezentacije skozi orkan barv in 

oblik. Operne in burno razburljive oblike po platnu ponazarjajo prepričanje umetnika, da slika 

lahko vzbudi zvok oblik in barv na isti način kot lahko poslušanje glasbe v našo zavesti 

prikliče spomine. Tudi naslov Kompozicija VII nakazuje ta interes prepletanja glasbe z 

vizualnim in poudari umetnikovo zanimanje za nereprezentativnost. Ko se različne barve in 

simboli spiralno prepletajo drug okoli drugega, Kandinsky (1866–1944) odpravi tradicionalne 

reference na vsebino in poudari globlji pomen abstraktne komunikacije za teme in čustva, ki 

so skupni vsem kulturam in gledalcem. V letih okoli 1910 se je zanimal predvsem za temo 

apokalipse, uničenja in odrešenja; to ponazori s cikličnim procesom prepletanja teh v 

vrtinčastih kompozicijah. Kljub subjektivni naravi dela je Kandinsky (1866–1944) obdržal 

simbolne reference v tej sliki. Slikal je pismenke čolnov z vesli, gore in figure . Vendar 

simboli niso bili namerno narejeni za gledalce, da bi dobesedno brali te simbole in delo 

povezovali z referencami na biblijske zgodbe, kot so poslednja sodba, velika poplava ali 

Adam in Eva (The art story fundation, 2016). 
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Composition VIII (1923) 

 

Slika 2: Wassily Kandinsky: Composition VIII. 1923. Solomon R. Guggenheim Museum 

Racionalna in geometrična ureditev Komopozicija VIII je čisto nasprotje Kompozicije VII, ki 

jo je navdušila operna sestava glasbe. Naslikana, ko je Kandinsky (1866–1944) učil na šoli 

Bauhaus, ilustrira, kako Kandinsky (1866–1944) uporablja in združuje elemente 

suprematizma, konstruktivizma ter načela šole Bauhaus. Združeval je vidike teh gibanj in 

prišel do velikih barvnih površin in čiste linearne kvalitete v njegovih delih. Oblika v 

nasprotju z barvo strukturira sliko v dinamično ravnovesje, ki gre kot pulz skozi platno. To 

delo je jasen izraz ideje Kandinskega (1866–1944) o moderni, neobjektni umetnosti, kjer so 

pomembne predvsem oblike kot so trikotniki, krogi in šahovnica. Kandinsky (1866–1944) se 

je zanašal na stil ostrih robov po težnji komunikacije o globljem pomenu svojih del skozi celo 

svojo kariero (The art story fundation, 2016). 
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Several Circles (1926)   

 

Slika 3: Wassily Kandinsky: Several Circles. 1926. Solomon R. Guggenheim Museum 

Kandinsky (1866–1944) je to delo naslikal v svojem šestdesetem letu, kar dokazuje njegovo 

vseživljenjsko iskanje idealne oblike v duhovnem izražanju v umetnosti. Oblikovana je kot 

del eksperimentiranja z uporabo linearnega sloga slikanja, to delo kaže predvsem interes v 

obliki kroga. Skliceval se je na raznolike možnosti interpretacije kroga, da bi ustvaril občutek 

duhovne in čustvene harmonije v tem delu. Različne dimenzije in svetlostni odtenki vsakega 

kroga oziroma mehurčka se nizajo navzgor po platnu in so uravnoteženi z umetnikovo skrbno 

postavitvijo oblik ene zraven druge in s tvorbo barvnih kontrastov. Dinamično gibanje 

okroglih oblik po platnu prikliče svojo univerzalnost, od zvezd v vesolju do  kapljic rose, kjer 

je krog kot oblika integriran v življenje (The art story fundation, 2016). Hotenje, da bi se vse 

predmetno izključilo, imenujemo velika abstrakcija, kjer se vsebina dela utelesi v 

neosnovanih oblikah. Abstraktna slika je sestavljena iz predmetnih oblik, skrčenih na 

minimum, s tem povezano nenavadno prevladovanje abstraktnih enot pa odkriva notranji 

zvok slike. Za razumevanje take slike moramo slišati ves svet takšnega, kakršen je, brez 

predmetne razlage. Tu abstrahirane oblike kot so črte, ploskve, lise ipd. niso same po sebi 

pomembne, temveč so pomembne zaradi svojega notranjega zvoka in svojega življenja (Brejc, 

1984, str. 138–139). Umetnost in ideje Kandinskega (1866–1944) so postale navdih za več 

generacij umetnikov, od njegovih  študentov v šoli Bauhaus vse do abstraktnih 

ekspresionistov po drugi svetovni vojni.  
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Predstavitev lastnega dela 

V svojih delih se poslužujem področja razširjene slike brez zaključenih robov. Sliko razumem 

kot avtonomni prostor, kjer se risba združi z barvo in ustvarja lastno izpovedno strukturo. 

Nanesene silnice v slikovnem prostoru se med sabo združijo in razhajajo z mehko načetimi 

robovi, ki se v obliki kolažiranih oblik vizualno nadaljujejo izven prostora slike. Kompozicija 

na vseh slikah temelji na občutenju lebdenja in teže znotraj medsebojnega odnosa oglatih in 

okroglih oblik. Pri svojem delu uporabljam papir, ki ga razumem kot občečloveško kulturno 

izročilo, ki ga nato z različnimi postopki ritualno izrišem kot svoj izrazni svet.  

Začetna pot do mojih končnih geometričnih slik se je začela z navdušenjem nad informelom – 

nekaj, kar je brez oblike, nekaj naravnega. Na naravni eko papir obarvane nežno pastelne 

barve sem sprva s pomočjo tehnike drippinga s pomočjo kave ustvarila fluidne smeri različnih 

pojavov. Različni odtisi kave na papirju so me sicer navdušili, vendar mi to ni bilo dovolj. 

Lotila sem se bolj analitičnega pristopa.. Tako sem sistematično načrtovala in razrezala 

nastale slike drippingov na manjše in večje dele različnih oblik. Uporabila sem tudi čiste 

prazne papirje, različnih pastelih odtenkov, ki sem jih imela na voljo, in jih vključila v končno 

delo. Oblike so geometrične, saj mi je že od nekdaj bila geometrija zelo blizu in tako je 

nastala prva slika, ki sem ji nadela naslov Ob jutranji kavi #1 (2015). Nato ji je sledila še ena 

kavna slika Jutranja kava #2 (2015)  malo večjega formata, ki je nastala na isti način kot 

njena predhodnica. Moje raziskovanje abstraktne slike me je pripeljalo do tega, da sem 

raziskovala različne izrazne možnosti, ki mi jih ponuja barva in oblika, tako sem naslednjo 

sliko z istim procesom dela kot kavne slike, le da sem tu namesto kave uporabljala akrilne 

barve in obarvan črni karton. Akrilne barve imajo svojo gostoto in mat efekt, omogočile so mi 

tudi reliefno gradnjo, ki sem jo dosegla z odtiskovanjem različnih geometričnih oblik. Papir, 

ki ga uporabljam tu, je brezlesni z določeno stopnjo svetlobe, katerega belina ustreza 

organskosti, slikovitosti barvnih nanosov (odtisov). Slikarske, odtisnjene sledi so krhke in 

ponazarjajo kontrastno obliko pojavnosti življenja znotraj strogo razporejenih smeri. Svoje 

delo uvrščam v področje geometrijske abstrakcije, ki pa se izogiba barvnemu polju in je bližje 

konceptualni risbi, v kateri se velikokrat pojavijo čustveno obarvani deli besedila, ki dodatno 

razlagajo vsebino postavljenih kompozicij. Deli kompozicije so tudi reformirani robovi ter 

drugi kolažirani dodatki poudarjeni z barvo, tako se svetloba bele združi s svetlobo zelene in 

modre. Povezovalni deli so tako kot v Modrijanovih (1878–1935) delih površine sivih in črnih 

odtenkov. 
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Slika 4: Veronika Gnidovec: Ob jutranji kavi #1. 2015. 
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Slika 5: Veronika Gnidovec: Ob jutranji kavi #2. 2015. 
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Slika 6: Veronika Gnidovec: Geometrija #1. 2015. 
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Slika 7: Veronika Gnidovec: Geometrija #2. 2015. 

 

 

Slika 8: Veronika Gnidovec: Geometrija #3. 2015. 
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Slika 9: Veronika Gnidovec. Geometrija #4. 2015. 
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Splošne značilnosti geometrične abstrakcije 

Nemimetične in nereprezantativne likovne formalije so značilne za geometrično abstrakcijo, 

ta pa predstavlja pomemben del abstraktne umetnosti. Za geometrično abstrakcijo je značilna 

uporaba geometričnih oblik in struktur v komponiranju umetniškega dela po geometrijskih 

načelih. Bistvena pristopa za pregledno gradnjo, ki se tu uporablja, sta racionalnost in 

analitičnost, ki razkrivata postopek dela. Pomembna so tudi jasna in merljiva razmerja, 

skladna z določenimi objektivnimi zakoni znanstvene narave. ''V okvir geometrične 

abstrakcije vključujemo tiste likovne formulacije, ki so nastale na podlagi analitične in 

sistemske geometrijske strukture, pri čemer geometrijske enote niso nastale toliko kot 

posledica abstrahiranja nekega iz realnosti vzetega motiva (čeprav se je potrebno zavedati, da 

abstraktnost geometrijskih oblik prvotno izvira prav iz abstrahiranja naravnih oblik), ampak 

so že razumljene kot avtonomne likovne enote, ki se sestavljajo v natančno barvno in 

oblikovno domišljene konstrukcije'' (ALUO, 2014). Likovna sintaksa je v ospredju; zlasti po 

drugi svetovni vojni pa odklanja simbolne vrednosti likovnih prvin. Glaven poudarek je na 

materialnem značaju umetniškega predmeta. Geometrično abstrakcijo zanima natančna in 

metodična obravnava likovnih odnosov z enotnimi barvnimi ploskvami in praviloma  jasno 

razmejenimi geometrijskimi oblikami. Načrtno je izpuščena emotivnost, ki se lahko zrcali v 

sledovih umetnikove intervencije, to pa učinkuje hladno, neekspresivno ter zato objektivneje. 

Tak vidik je poudarjen z uporabo industrijskih materialov, kar umetniško delo enači z ostalimi 

vsakdanjimi predmeti, istočasno pa usmerja pozornost na zaznavanje njegove strukture. Za 

pionirje geometrične abstrakcije, kot sta K. Malevič (1878–1935) in P. Mondrian (1872–

1944), velja značilen metafizičen odnos do geometrije in ideja zmožnosti povzemanja 

univerzalnih lastnosti in zakonitosti sveta. Zaradi tega je geometrična abstrakcija pogosto 

izražala utopični ideal (ALUO, 2014). 

Geometrična abstrakcija na Slovenskem 

Začetnik geometrične abstrakcije v slovenskem prostoru je Avgust Černigoj (1898–1985). 

Černigoj je edini slovenski umetnik, ki se je šolal na Bauhausu in tako že v 20. letih ustvarjal 

v duhu konstruktivizma. Načela tega gibanja je Černigoj povezoval z družbeno in politično 

akcijo. Ni se ukvarjal samo s slikami in konstruktivističnimi objekti, temveč tudi z 

oblikovanjem arhitekturnih maket in scenografijo, sodeloval pa je tudi pri grafični opremitvi 

revij, kot je bila avantgardistična revija Tank. Leta 1924 je na Srednji tehniški šoli v Ljubljani 

po zgledu ruskega konstruktivista El Lisickega prvi pri nas zasnoval ambientalno razstavo. 

Černigoj se je oklepal realističnega, liričnega in ekspresivnega izraza, tako da 
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konstruktivistični duh pred vojno ni prodrl v slovenski prostor in se pred vojno geometrična 

abstrakcija še ni mogla uveljaviti. ''A. Černigoj je svojo kariero nadaljeval v Trstu, kjer se je 

kot njegov učenec in član Tržaške konstruktivistične skupine najbolj izrazito uveljavil takrat 

še ne dvajsetletni Edvard Stepančič (1908–1991) s konstruktivističnimi linorezi, kolaži in 

kmalu zatem tudi z risbami ter barvnimi konstrukcijami, h katerim se je vnovič vrnil okoli leta 

1970'' (ALUO, 2014). Černigoj se je veliko ukvarjal s konstruktivistični portreti, kjer je 

poudarjena geometrična gradnja slikovnega polja. Eno takšnih del je portret Srečka Kosovela 

iz leta 1926 (ALUO, 2014). 

 

Slika 10: Avgust Černigoj: Srečko Kosovel. Umetnostna galerija, Maribor 
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Černigojevo ustvarjanje se razvija preko krajinarstva in kubistične interpretacije do 

abstrakcije, kateri je namenil veliko časa v 60. letih. V zrelejših letih svojega življenja se je 

posvečal predvsem risbi, drobni grafiki in akvarelom. Na slovenskih tleh Černigoj velja za 

utemeljitelja konstruktivizma in je eden najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde v 

slovenski likovni umetnosti (Semantika d.o.o., 2007). 

V 50. letih je na slovensko prizorišče prišel drugi val uveljavljanja prvin iz geometrične 

abstrakcije. Takrat je bila pri nas najprej vpeljana kot površinska shema, ki transformira 

mimetično podobo v geometriziran vzorec, s tem pa jo splošči in abstrahira. Vendar se 

podoba ne odreče odvisnosti od konkretnega motiva, predvsem krajine. Eden izmed novih 

motivov je postala Primorska oziroma in njene soline (upodobijo jih Marij Pregelj, Nikolaj 

Omersa, tudi arhitekt in slikar Boris Kobe). Takemu načinu slikanja je sledil Lojze Spacala 

(1907–2000), ki je abstrahirane kraške in primorske motive naslikal v abstraktnejši znakovni 

sistem. Značilna so njegova geometrijska načela s posebno horizontalno-vertikalno delitvijo 

polja in tudi najbolj abstraktne slike imajo logično vez z mimetičnim ozadjem, tako da jih ne 

moremo vključiti v radikalno konceptualno konstruiran prostor geometrične abstrakcije. ''Vse 

te težnje so za pot v abstrakcijo v slovenskem slikarstvu pomembne, vendar jih ne gre 

zamenjevati z geometrično abstrakcijo'' (ALUO, 2014). 

Piet Mondrian (1872–1944) iz zunanjega sveta k čisti abstrakciji 

Piet Mondrian (1872–1944) je eden glavnih ustanoviteljev nizozemskega modernega gibanja 

De Stijl. Umetnik je prepoznaven po svojih čistih abstrakcijah in metodičnih obravnavah 

svojega dela. Radikalno je poenostavljal elemente v svojih slikah, da je odražal tisto, kar je 

videl kot spiritualni red vidnega sveta, s tem pa je na svojih umetniških delih ustvaril jasen, 

univerzalen likovni jezik. Njegova uporaba asimetričnega ravnotežja in poenostavljeni 

slikovni besednjak so ključnega pomena za razvoj moderne umetnosti. Njegova ikonična 

abstraktna dela pa so še vedno vplivna pri oblikovanju in sodobni kulturi. Izpiljenost 

Mondrianovih abstrakcij in utopični ideal v njegovih delih imajo velik vpliv na razvoj 

moderne umetnosti, pred in po njegovi smrti. Njegovo delo je jasna referenca  na Bauhaus in 

njene estetike, zlasti v poenostavljenih linijah in barvah, predstavlja pa tudi njen ideal, v 

katerem se umetnost povezuje z vsemi vidiki življenja. Njegove najbolj znane slike so iz leta 

1920. Mondrian (1872–1944) zreducira oblike v linije in pravokotnike ter celotno barvno 

paleto na temeljne osnove barve. Popolnoma se osvobodi referenc na zunanji svet in gre v 

smeri čiste abstrakcije (The art story fundation, 2016). 
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The Gray Tree (1912) 

 

Slika 11:Piet Mondrian: The Gray Tree, 1912. Gemeentemuseum, The Hague 

Delo Sivo drevo prikazuje umetnikov prvi korak proti abstrakciji in njegov kubističen pristop 

pri upodobitvi pokrajine. Tridimenzionalno drevo je reduciral do linij, reducirana je tudi 

barvna paleta z uporabo sive in črne. To delo je eno izmed prvih dreves, ki je še predstavljeno 

naturalistično, kasneje pa drevesa postajajo čedalje bolj abstraktna. V nadaljnjih ustvarjanjih 

serije dreves so linije dreves tako reducirane, da skoraj ni več prepoznavno kot drevo, ampak 

samo skupek kompozicij različnih vertikalnih in horizontalnih linij. Ostane le še aluzija 

drevesa, kot se pokaže v naravi, tu se že vidi Mondrianov (1872–1944) interes po redukciji 

forme do strukture organiziranih linij. Ta korak je pomemben element za razvoj Mondriana 

(1872–1944) in njegovega zrelega sloga do čiste abstrakcije (The art story fundation, 2016). 
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Pier and Ocean (Composition No. 10) (1915) 

 

Slika 12: Piet Mondrian: Pier and Ocean (Composition No. 10). 1915. State Museum Kroller-

Muller, Otterlo 

Pier in Ocean označuje odločilen korak na Mondrianovi (1872–1944) poti proti čisti 

abstrakciji. V tem delu je eliminiral krivulje in diagonalne linije, tudi barvo; edina povezava z 

naravo, ki jo lahko najdemo, je v naslovu dela. Horizontalne in vertikalne linije nakazujejo 

stebre pomola. Ritmični pridih je ustvaril s prekinjenimi in podaljšanimi linijami, ki tvorijo 

Mondrianovo (1872–1944) zrelo dinamiko, to pa prikazuje asimetrično ravnotežje ter utrip 

oceanskih valov (The art story fundation, 2016). 
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Composition with Color Planes (1917) 

 

Slika 13: Piet Mondrian: Composition with Color Planes. 1917. Museum of Modern Art, New York 

Delo Kompozicija z barvami  ploskvami je ustvaril na Nizozemskem, medtem ko se je 

odvijala prva svetovna vojna. Mondrian (1872–1944) je pomagal ustanoviti skupino 

umetnikov in arhitektov, imenovano De Stijl. V tem obdobju je dodatno izpopolnil svoj stil 

abstrakcije. Z delom Kompozicija z barvami je pokazal svoj odhod iz analitičnega kubizma. V 

tem delu se je umaknil od kubističnih barvnih shem sive, rjave in prešel v rdečo, rumeno in 

modro, torej k primarnim barvam, ki jih pozneje uporablja v svojih delih. Kocke barve lebdijo 

na beli podlagi in ne namigujejo na fizični objekt v naravi, npr. na drevo ali zgradbo. Vsaka 

povezava z vidnim svetom je odstranjena (vir: http://www.theartstory.org/artist-mondrian-

piet.htm). Mondrian (1872–1944) je želel ustvariti iluzijo, da je vse na eni ravnini, kjer se zdi, 

da pobarvane ploskve in asimetrična mreža v tridimenzionalnem svetu ne obstajajo več, 

kljubujejo pa navadnemu načinu iskanja globine (Briony, 2010, str. 92). 

 

 

 

http://www.theartstory.org/artist-mondrian-piet.htm
http://www.theartstory.org/artist-mondrian-piet.htm
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Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, and Blue (1921) 

 

Slika 14: Piet Mondrian: Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, and Blue. 1921. 

Gemeentemuseum, The Hague 

V letih okoli 1920 je Mondrian (1872–1944) začel ustvarjati dokončne abstraktne slike, po 

katerih je dandanes prepoznaven. S svojo barvno omejenostjo na belo, črno, sivo in tri 

primarne barve je komponiral in konstruiral črne debele horizontalne in vertikalne linije, ki 

tvorijo obrobe čistim ploskvam barve. Poenostavitev slikovnih elementov je ključnega 

pomena za Mondrainovo (1872–1944) ustvarjanje in njegovo abstraktno umetnost, ki se 

razlikuje od kubizma in futurizma. Močne črte in ploskve ter barve ustvarijo ritme, ki gredo 

po površini kot zvok modernega življenja. Kompozicija je asimetrična tako kot v vseh 

njegovih zrelejših slikah, z eno dominantno barvno površino. Na tej je rdeča, ki jo obkrožajo 

manjše površine rumene, modre in sive, okrog pa je vse belo (The art story fundation, 2016). 

Posega po hladni lestvici rezkih in kričečih barv. Prevladujoča je uporaba kvadrata,  ki 

razširja podobo in zajema večji del površine, tako da je za dosego ravnotežja zgostil črte ob 

robu. Isti način je uporabljen tudi pri rombastih slikah, kjer so deli brezbarvnega prostora, ki 

sega čez rob slike v dimenzijo, ta pa uhaja lastnim nesekajočim se črtam. Mondrian (1872–

1944) tako pride iz metode k sistemu. Logika odstrani vse probleme, saj razumske zmožnosti 

delujejo znotraj sistema, da potrdijo aksiomatično zaokroženost sistema (Tomassoni, 1969, 

str. 38–39). Mondrian (1872–1944) se je zavedal pogojnosti reprezentacije. Branje slike kot 
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fragment širše sestave, da bi ga razumeli zgolj kot dekorativnega, je preprečil na dva načina: 

en način je ta, da je z belo preslikal rob mreže z namenom, da bi jo skrajšal. Drugič pa je 

enostavno pustil vrzel, s katero jo je končal in omejil. Običajno ni uporabljal čisto bele, 

ampak različne odtenke modrikaste in sivkasto bele. Mondrian (1872–1944) ni sledil strogim 

vnaprej določenim pravilom, v praksi in videzu dela je ustvaril serijo učinkov, ki so 

primerljivi z neko vrsto čistosti, bistvenega in univerzalnega. Izognil se je mehanskosti, edina 

stvar, ki jo je vključil v svojo delovno metodo, je variiranje (Briony, 2010, str. 71–73). 

Tableau I: Lozenge with Four Lines and Gray (1926) 

 

Slika 15: Piet Mondrian: Tableau I: Lozenge with Four Lines and Gray. 1926. Museum of Modern 

Art, New York 

Če sledimo napredku Mondrianovega (1872–1944) zrelejšega ustvarjanja v neoplastičem 

stilu, vidimo, da je iskal bolj dinamične ritme v svojih abstrakcijah. Začel je ustvarjati 

rombaste slike, da bi ustvaril bolj živahno napetost na ravnini slike. Slike so znane po svojih 

diamantnih oblikah, ki so nastale iz Mondrianovega (1872–1944) nekonvencionalnega 

obračanja kvadratnih slik pod kotom 54 stopinj. V tej omenjeni kompoziciji linije delujejo kot 

da se nadaljujejo izven okvirja slike v interakciji z diagonalami. V sliki so uporabljene štiri 

debeline linij, ki režejo sivo sliko z namenom, da izrazijo Mondrianov (1872–1944) ideal 

aktivnega ravnotežja (The art story fundation, 2016). Rombaste slike so najbolj dramatične, 

saj poudarjajo problem prisotnosti in popačenja pojavnega. Zasuk v presledkih porodi 

vprašanje orientacije. Mondrian (1872–1944) je na eni izmed slik celo napisal podrobna 

navodila, kako mora slika biti obešena, na kakšni očesni višini naj bo glede na gledalčev 

pogled. Tako je lega slike ključnega pomena (Briony, 2010, str. 95–96). 



21 
 

Kazimir Malevič (1978–1935) in suprematizem  

 

Slika 16: Kazimir Malevič: Črni kvadrat. 1915. Tretjekovska galerija, Moskva 

Suprematizem spada pod obliko geometrijske abstraktne umetnosti, ki se je pojavila leta 1917 

pred boljševiško revolucijo v Rusiji. Njen vodilni predstavnik je bil Malevič (1978–1935). 

Eno bolj znano njegovo delo, ki spada v čisti suprematizem, je Črni kvadrat (1915). Črn 

kvadrat na belem formatu ima močan simbolni status, ki mu ga pripisuje veliko literature o 

abstraktni umetnosti. Rentgenski posnetek Malevičevega (1978–1935) Črnega kvadrata je 

pokazal, da je poleg črne barve pod vsemi temi vidnimi razpokami še ena plast. Črni kvadrat 

je bil naslikan čez kompozicijo diagonalnih barvnih elementov, kakršne je Malevič (1978–

1935) slikal po svoji ''ničelni točki' ali ''kvadratu''. Značilna forma kvadrata je močna fikcija, 

ki je nerazdružljivo povezana z vrednostnimi sistemi modernizma. V modernizmu je 

Malevičev suprematizem veljal za izraz celega sklopa univerzalnih načel, ki skozi čistost 

njegovih oblik predstavljajo višjo resničnost (Briony, 2010, str. 19–22). Malevič (1978–1935) 

je mnenja, da so prizadevanja umetnostnih avtoritet izničila ustvarjanje, saj se hočejo 

podrediti zdravemu razumu. Tista prava oblika za večino nadarjenih ljudi pa je deformacija. 

Deformacijo so privedli skoraj do izginotja, vendar ničelne točke niso prestopili. Malevič 

(1978–1935) pa se je spremenil v nič oblike in skoznjo dosegel tisto pravo ustvarjanje, tako 

imenovani suprematizem, novi slikarski realizem, brezpredmetno ustvarjanje. Ni več ljubezni 

do delcev narave, do stvari, ki so zastrle pravo resnico umetnosti. Kvadrat ni nezavedna 
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oblika, temveč stvaritev intuitivnega razuma. Kvadrat je živ. To je prvi korak k čistemu 

ustvarjanju, vse, kar je bilo prej, je tatvina narave in naivne deformacije (Brejc, 1984, str. 

118–120). Brejc pravi, da se je Malevič (1978–1935)  zavedal, da če hočeš doseči tako 

utopično nalogo, mora umetnik preseči likovna vprašanja in si pomagati s teorijo in logiko. 

Zato lahko rečemo, da je suprematizem kot nova umetnost lahko le projekt, ki ga Malevič 

(1978–1935) izriše na podlagi celostnega modernističnega razvoja. Malevič (1978–1935) je v 

svojem spisu leta 1915 dejal, da je umetnik ustvarjalec le, če oblike v njegovi sliki nimajo 

ničesar skupnega z naravo. Meni, da je umetnost sposobnost ustvarjati konstrukcijo, ki ne 

izhaja iz medsebojnih odnosov oblike in barve in tudi ne iz zahtev estetskega okusa, kot jih 

določa lepota kompozicije, temveč nastane na podlagi teže, hitrosti in smeri gibanja. Oblikam 

moramo podeliti življenje in pravico do individualnega obstoja (Brejc, 1984, str. 102–108). 

Malevičeva (1978–1935) suprematistična dela so bila prvič predstavljena šele leta 1915 v 

Moskvi na razstavi z naslovom ''0,10: Poslednja futuristična razstava''. Kljub vsemu 

besedičenju je Malevič (1978–1935), čeprav je mislil na prihodnost, šel nazaj v preteklost. 

Drugače povedano, zreti v prihodnost pomeni tudi vračati se v preteklost. Malevič (1978–

1935) je torej šel nazaj po stopinjah svoje abstrakcije. 34 risb (1920) je ena od številnih serij 

umetnikovih risb, v katerih se je vedno znova vračal v svojo suprematično preteklost v obliki 

nizanja podob, kot bi jih vedno znova ustvarjal. V knjigi 34 risb so Malevičeva (1978–1935) 

suprematična dela razporejena v niz, ki se začne s črnim kvadratom. Oblika knjige določa 

linearni niz podob, med katerimi ni logične povezave. Niz ni nič drugega kot zaporedje 

trenutkov, razporejenih v času in ti se razporejajo v liniji trenutkov. Z razmeroma naključno 

ponovljenimi elementi povezave med trenutki in njunimi členi niso vzpostavljene. Elementi 

se na podobah množijo in razpadajo na manjše dele. Stalno preurejanje prehaja iz enostavnega 

k zapletenemu in obratno, to pa se zaključi z grafičnimi prikazi slik Belo na belem (1917–18) 

(Briony, 2010, str. 28–29). 
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Slika 17: Kazimir Malevič: Belo na belem. 1917–18. Muzej moderne umetnosti, NY 

Vse te serije se vedno znova vračajo k istim geometrijskim likom, h kvadratu, križu in krogu. 

Te serije so pomanjšana različica Malevičevih (1978–1935) večjih stvaritev. Povezava med 

risbami in slikami, prikazanih na razstavi v Moskvi 1919, ali katere koli druge Malevičeve 

(1978–1935) razstave ni neposredna. Niz v knjigi je linearen, postavitev na razstavi pa 

poudarja navpično os, črni kvadrat je kot obredna točka nastavljen na tradicionalnem mestu 

ikone v zgornjem kotu. Kvadrat je izvor suprematizma, vse različne poteze vodijo nazaj h 

kvadratu, k izvoru. Ali z Malevičemi (1978–1935) besedami, k ''nični obliki''. Risbe so pri 

Maleviču (1978–1935) zapisi različnih stopenj suprematizma, od obdobja črne preko rdeče k 

beli. Barve imajo političen pomen. Od črne in bele prvih kvadratov do rdeče kot barve 

revolucije in bele kot barve nove svetovne ureditve. S tem so vzorci geometrijskih oblik dobili 

še barvno dimenzijo. Bela in črna predstavljata absolutno redukcijo barve (Briony, 2010, str. 

28–33). Razkol med transcendentnim in strukturnim je v Malevičevih (1978–1935) delih 

viden že od samega začetka. Ta dva ideala lahko sama po sebi prikrivata cel sklop drugih 

neskladij. Tako lahko Črni kvadrat razumemo kot sestavljeno sliko, pa ne samo zaradi tega, 

ker se pod njim skriva druga slika, temveč tudi zato, ker moramo potem poznati cel niz ostalih 

slik, če ga hočemo videti; še posebej, če ga želimo doumeti, kako globoko je zaznamovan s 

ponavljanjem in serijskostjo. V vseh teh pogledih se Malevičevo (1978–1935) delo razlikuje 

od Mondrianovega (1872–1944) , kljub temu da oba uporabljata na videz podobne 

geometrijske oblike (Briony, 2010, str. 23). 
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Geometrična abstrakcija v likovno-pedagoški praksi 

Praktični del diplomskega dela sem izvedla v prvem letniku srednješolskega programa na 

Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. V uvodnem delu ure sem za motivacijo učencem na 

youtubu pokazala krajši videoposnetek na temo geometrične abstrakcije. Videoposnetek sem 

si zbrala zato, ker predvidevam, da jim je ta medij precej blizu. V posnetku so videli, kako 

lahko v računalniškem programu oblikujemo geometrične oblike. Po ogledu videoposnetka 

sem jih vprašala, kaj točno smo videli na posnetku. Odgovorili so, da so videli razne 

geometrične oblike, linije, barve, ipd.  Povedala sem jim, pod kakšno vrsto umetnosti to spada 

in poudarila, da je to še vedno aktualna smer v slikarstvu. S tem so tudi dobili vse informacije 

glede obravnavane teme. Kako dijakom predstaviti pojem abstrakcije, pa sem se lotila z 

naslednjo kratko vajo. Dijakom sem zastavila kratko nalogo z navodilom, naj poskušajo na 

navaden A4 list skicirati po ritmu glasbe. Vaja se jim je zdela še posebej zanimiva in 

nenavadna, kar jih je še dodatno motiviralo. Nastale so zelo zanimive skice. Vprašala sem jih, 

kaj vidijo na sliki, in povečini so mi odgovorili, da vidijo razne oblike, točke, linije, like. 

Vprašala sem jih, ali prepoznajo kaj v teh oblikah, barvah. In povečini so odgovorili, da se jim 

nič ne zdi prepoznavno. S pomočjo teh skic sem jim razložila pojem abstrakcije. V 

teoretičnem delu učne ure sem na kratko predstavila bistvene likovne ustvarjalce kot so V. 

Kandinsky, P. Mondria, K. Malevič. S pomočjo umetniških del teh avtorjev sem razložila še 

nekaj likovnih pojmov, kot so linija, točka, oblika. To so pojmi, ki so se mi zdeli bistveni za 

razlago geometrične abstrakcije. Po predstavljeni teoriji so sledila navodila za izvedbo 

likovne naloge. 

Likovna naloga: ‘‘Kako doživljam glasbo v risbi in kako jo objektivno pretvorim v 

geometrično abstrakcijo.‘‘ 

Likovni motiv: Geometrično ponavljanje oblik in barvnih ploskev ob ritmu glasbe 

Navodila likovne naloge: Na skicah, ki so nastale ob poslušanju glasbe, najprej poiščejo tiste 

točke, linije oz. razne druge segmente, ki izstopajo, nato pa z drugo barvo prerišejo čez te 

izstopajoče segmente in jih nadomestijo z geometrijskimi oblikami. Nato se orientirajo po 

skicah, kjer motiv prenesejo na nov bel list A3. Najprej s svinčniki narišejo tiste glavne 

izstopajoče točke v risbi in jih pretvorijo v geometrijske oblike (trikotnik, kvadrat, 

pravokotnik, krog itd.), ki se poljubno prepletajo, ponavljajo, razčlenjujejo med seboj. Te 

oblike pobarvajo v poljubnih primarnih barvah; rdeča, rumena, modra. Lahko se v 
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kombinaciji pojavijo tudi črne linije in bela prazna polja. Uporabijo se različni likovni 

materiali: bel list A3 in voščenke, svinčniki. 

Refleksija učne ure 

Pri podajanju znanja sem uporabila različne pristope, največ je bilo razlage in diskusije. Bilo 

mi je pomembno, da v svojo razlago aktivno vključim dijake in jih s tem pritegnem oz. 

motiviram, da bi lažje razumeli likovni problem.  Glavna težava je bila v razumevanju 

abstraktnosti: kako torej dijakom razložiti, da je motiv abstrakten. Zato sem prišla do rešitve, 

da so likovni izdelek delali po skicah, te pa so skicirali po ritmu glasbe. Skice so bile 

naključne in nevezane na stvarni svet. S tem sem lahko razložila pojem abstrakten motiv, 

hkrati pa dijaki niso imeli težav pri izvedbi likovne naloge. Samo motivacijo sem poskušala 

najti v pristopih, ki jih še niso bili deležni pri dosedanjem likovnem pouku. Tako sem 

medpredmetno povezala likovno umetnost še z glasbo. Dijake je to še dodatno motiviralo, saj 

se jim je zdela vaja skiciranja po ritmu glasbe zanimiva, sproščujoča in nenavadna. Pri sami 

razlagi snovi sem jim skušala predstaviti samo tiste bistvene likovne pojme, ki sem jih potem 

navezala na samo izvedbo in motiv naloge. Mogoče sem podala preveč informacij naenkrat, 

snov bi se še dalo reducirati. Podrobneje sem jim predstavila tri različne umetnike; mogoče bi 

bila dovolj predstavitev samo enega bistvenega, ostale pa se samo omeni oziroma pokaže 

njihova umetniška dela. Dijaki so pridobljeno znanje pokazali z razumevanjem likovnih 

problemov uporabljenih v svojih likovnih izdelkih. O materialu za nalogo sem dobro 

razmislila, kaj bi bilo najboljše takšen tip naloge. Prvotno sem razmišljala o tehniki tempere, 

vendar sem to idejo opustila zaradi časovne omejenosti (ta tehnika vzame skoraj 30 minut, 

poleg samega ustvarjanja pa gre ogromno časa za pripravo, sušenje in pospravljanje). Že sama 

likovna naloga je med zahtevnejšimi in potrebuje več časa za realizacijo, tako da bi se 

pomanjkanje časa poznalo na končnih izdelkih. Izbrala sem tehniko voščenk, saj je v tem 

razredu še niso uporabljali pri likovni nalogi, pa tudi sama tehnika ni zahtevna. Material sem 

vnaprej pripravila; ker so navodila velevala uporabo treh primarnih barv ter črne in bele 

voščenke, sem te voščenke predhodno sortirala po barvah, jih zložila v posebne posode in jim 

potem samo te dala na izbiro. Vsak je vzel po eno voščenko in ni bilo zapletov ter iskanja 

voščenk. S tem sem zagotovo prihranila veliko časa. Težave sem imela le pri podajanju 

navodil za likovno nalogo. Uporabila sem napačne besede in potem so vsi delali mrežo, 

namesto da bi delali po skici. Pri uri sem spoznala, kako pomembna je dobra motivacija in 

natančnost podanih navodil: učitelj mora celotno uro zelo podrobno načrtovati, predvideti 

morebitne zaplete in se jim s tem vnaprej izogniti. 
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Likovni izdelki na temo geometrične abstrakcije 

Učna ura je bila glede na končni rezultat likovnih izdelkov primerno zasnovana in časovno 

zastavljena, saj sem uspela v dveh šolskih urah realizirati vse, kar sem si zastavila. Učenci so 

me s svojim likovnim izražanjem zelo presenetili. Videlo se je, da sta jim bili tema in likovna 

naloga zanimivi in nevsakdanji, kar jih je še dodatno motiviralo. Nisem pričakovala tako 

pozitivnega odziva. V razredu je bilo 30 dijakov in dijakinj. Po večini so vsi uspeli dokončati 

svoj izdelek, ker so imeli dovolj časa in naloga ni bila pretežka. Trije dijaki likovnega izdelka 

niso uspeli dokončati, tu ni šlo za nerazumevanje teme, temveč za težave z disciplino in odpor 

do likovne vzgoje na splošno. Likovne izdelke so sicer zasnovali, vendar so tekom učnega 

procesa odnehali. 

Od vseh izdelkov sem izbrala 8 boljših likovnih del, ki so dosegli vsa pričakovanja in  

zastavljene učne cilje. V nadaljevanju sledijo fotografije likovnih izdelkov dijakov in dijakinj. 
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Slika 18: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #1. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 19: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #2. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 20: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #3. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 21: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #4. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 22: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #5. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 23: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #6. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 24: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #7. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Slika 25: Likovni izdelek in spodaj skica dijaka #8. 2016. Geometrično ponavljanje oblik in barvnih 

ploskev ob ritmu glasbe 
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Učna priprava 

Šolsko leto 2015/16  

Datum:  14. 4. 2016 

Predmet:  LIKOVNA UMETNOST 

Okvirni čas: 2 uri  

Razred: 1. letnik 

Likovno področje: RISANJE 

Likovna naloga: Oblikovanje domišljijskega likovnega motiva ob poslušanju glasbe z 

uporabo primarnih barv 

Likovna tehnika: Voščenke 

Likovni motiv: Geometrično ponavljanje oblik in barvnih ploskev ob ritmu glasbe 

Likovni materiali in pripomočki: Bel papir, šestilo, ravnilo, svinčnik, voščenke 

Učne metode: Razlaga, pogovor,  

Oblike dela: Frontalna, individualna 

Učni mediji in pripomočki: Power point predstavitev, dela različnih priznanih umetnikov 

Medpredmetne povezave: Glasba 

Učni pripomočki: Računalnik, programska prezentacija fotografij 

Vrsta učne ure: Uvodna,  kombinirana  

Cilji/učenci  

 Izdelajo likovni izdelek po principu abstraktne umetnosti. 

 Razlikujejo likovne prvine, načela in spremenljivke in jih nekaj zavestno vključijo v 

svoje delo. 

 Razvijajo kritičen odnos do likovnega ustvarjanja, likovnih umetnin in drugih likovnih 

stvaritev. 

 Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del. 

 Prepoznajo estetske kvalitete likovnih stvaritev ter izoblikujejo likovni izdelek na 

temelju lastnega doživljanja, razumevanja in likovnih zmožnosti. 

 Razumejo pojav različnih umetnostnih smeri in poznajo njihove značilnosti. 

 Razumejo in ob primeru razložijo nove koncepte in nove funkcije umetnosti. 
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Potek učne ure: 

Uvodni del 

Učence najprej pozdravim. 

Pokažem video na youtubu na temo geometrijske abstrakcije.  

Demonstracija videa: https://www.youtube.com/watch?v=sj7n0c_--eQ 

Povem, da je to še vedno aktualna smer v slikarstvu in s tem napovem, o čem se bomo danes 

pogovarjali. 

Osrednji del  

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Zavrtim glasbo in izvedemo skiciranje ob poslušanju glasbe. 

Demonstracija glasbe: Antonio Vivadi; La Primavera – pomlad 

https://www.youtube.com/watch?v=ByZx6oBd4yA&nohtml5=False 

Vprašam, kakšne se jim zdijo nastale skice. S tem jih skušam napeljati na besedo abstraktno. 

Nato vprašam, če vedo, kaj pomeni beseda abstraktno. Odgovorim: ''Abstraktno slikarstvo ne 

predstavlja predmetnega sveta, temveč gre za nepredmetne oblike, likovne prvine in njihove 

odnose. V njih je izražen duhovni svet, ki lahko komunicira z gledalcem brez navezovanja na 

vizualno resničnost.'' 

Pokažem likovno delo: Vasilij Kandinski, Abstraktni akvarel, 1910 

Povem: Kandinski velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja in začetnika 

abstraktnega slikarstva. Na svojih platnih je slikar iz čistih likovnih elementov – prvin: točke, 

linije, ploskve, barv in oblik sestavljal nove svetove.  

Vprašam, če vedo, kaj je značilno za geometrično abstrakcijo. 

Odgovorijo z liki, oblike … 

Odgovorim: Kot nakazuje že ime, geometrično abstrakcijo opredeljuje uporaba geometrijskih 

oblik in struktur oziroma komponiranje umetniškega dela po geometrijskih načelih. Za 

geometrično abstrakcijo je značilna natančna in metodična obravnava likovnih odnosov z 

jasno razmejenimi geometrijskimi oblikami in praviloma enotnimi barvnimi ploskvami. Dela 

geometrične abstrakcije se načrtno izogibajo emotivnosti, ki bi se zrcalila v sledovih 

ustvarjalčeve intervencije, in pogosto učinkujejo hladno, neekspresivno in zato objektivnejše. 

Povem, kateri so najbolj znani predstavniki te smeri. 

 

Pokažem likovno delo: Vasilij Kandinski, Kompozicija VIII, 1923 

https://www.youtube.com/watch?v=ByZx6oBd4yA&nohtml5=False
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Vprašam, katere likovne prvine je umetnik uporabil v svojem delu, kaj izstopa, kaj vidimo na 

sliki. 

Naštejejo točke, črte, barve … 

Vprašam, kaj je točka? 

Odgovorim: Točka ima v likovnem smislu dve ali tri dimenzije. Ploskovito in prostorsko. 

Vprašam, kaj to pomeni. 

Ogovorim: Biti mora dovolj velika, da jo zaznamo. Primer so oči na obrazu kot močne točke, 

kadar je seveda obraz blizu. Ko pa je človek daleč v prostoru, pa lahko postane točka celo 

njegova glava ali pa tudi celotna postava. Najboljša točka je krogla ali krog  ter vse pravilne 

oblike (trikotnik, kvadrat). Ni pa nujno, lahko so tudi nepravilne. Naloga točke je, da ujame in 

zadrži pogled. Točke nastanejo tudi ob stičiščih linij, na koncu linij. 

Kako na nas delujejo temnejše točke?  

Odgovorim: Temnejše točke na posameznika močneje delujejo kot svetlejše. To je neka stvar, 

ki na sliki ni dinamična in se ne giblje. Večje točke so bolj privlačne do manjših.  

Kaj je linija in kako lahko še nastane linija? 

Odgovorim: Več točk v zaporedju je linija. Linija nastaja kot sled nekega gibanja, bodisi 

gibanja oči ali gibanja pisala. Glavna lastnost linije je gibanje, npr. gibanje pisala. Taki liniji 

pravimo aktivna linija. 

Pokažem likovno delo: Piet Mondrian, Kompozicija II v rdeči, modri in rumeni, 1930 

Kaj pa so pasivne linije? 

Odgovorim: Pasivne linije nastanejo ob dejavnosti drugih likovnih ali vizualnih prvin, ki 

imajo ob sebi lastne barve, svetlostne ali prostorske lastnosti, recimo robovi slike. Z linijami 

lahko izražamo tudi občutke ali čustva; vodoravna linija deluje spokojno, medtem ko 

prekrižane navpične in vodoravne linije dajejo občutek stabilnosti.  

Vprašam, če poznajo avtorja te slike. 

Odgovorijo z Mondrian… 

Povem: Njegova najbolj znana dela so asimetrično razporejeni kvadrati osnovnih barv, 

obrobljeni z debelimi ravnimi črtami. Nekaterim se zdi, da bi tako kompozicijo zmogel 

ustvariti še otrok, drugi menijo, da je učinek, ki ga je Mondrian s svojimi slikami dosegel, le 

težko ponoviti. Njegov izviren stil še vedno navdihuje ustvarjalce na modnem, oglaševalskem 

in drugih področjih. 

Katere barve je umetnik uporabil v svojem delu?  

Odgovorijo: Primarne barve, modro, rdečo in rumeno.  
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Pokažem likovno delo: Kazimir Malevič 

- Zadnja futuristična razstava, 1915 

- Črni kvadrat, 1915  

- Dinamični suprematizem, 1916 

Povem: Malevič poleg Mondriana velja za največjega mojstra skrajne abstrakcije. Malevič si 

je za cilj svojega umetniškega poslanstva zadal doseganje skrajne redukcije motivike.  

Kaj to pomeni? 

Odgovorim: Slika na prvi pogled ne predstavlja nič. Ko pa sliko nekaj časa opazujemo pa se 

nam v podzavesti oblikujejo neke asociacije. Malevič to imenuje  »supremacija občutka«. 

Najbolj znane avtorjeve slike iz tega obdobja so Črni kvadrat na belem ozadju in niz Belo na 

belem. 

Kaj je oblika? Kaj ima obliko? 

Odgovorim: Vse ima svojo obliko. Vsaka barva napolnjuje neko obliko, vsak prostor omejuje 

neka oblika. Svojo obliko imata tudi točka in linija, da bi bila zaznavna, pa mora biti likovna 

točka primerno velika, mora zavzemati nek prostor in imeti mejo, ki jo omejuje in definira 

njeno obliko. Linija, ki ničesar ne omejuje in ne opisuje nič drugega razen sebe, ima neko 

obliko, ker ima začetek, potek in konec.  

Povem: Vsako obliko določajo tri vrednosti:  

- vsaka oblika ima neko absolutno vrednost; je krog, kvadrat itd., 

- krog je vedno krog in kvadrat je vedno kvadrat.  

- vsaka oblika ima svojo likovno vsebino; ima neko barvo, svetlost, teksturo, zaseda nek 

prostor itd.  

- vsaka oblika ima tudi neko relativno vrednost, ki izhaja iz njenega odnosa do oblik, ki jo 

obdajajo in vplivajo nanjo. Ta relativna vrednost vključuje tudi njene čustvene vsebine, ker 

smo tudi opazovalci del okolja oblike in medtem ko jo zaznamo, vplivamo nanjo s svojim 

doživljanjem in čustvovanjem.   

Napoved likovne naloge 

Povem jim, da bomo danes izdelali izdelek po principu abstraktne umetnosti. 

Motiv: Projiciranje občutkov glasbe na papir in pretvorba nastale skice v abstraktno delo z 

uporabo geometričnih oblik. 

Navodila: Na skicah, ki so nastale ob poslušanju glasbe, najprej poiščejo tiste točke, linije oz. 

razne druge segmente, ki izstopajo, nato pa s črnim flomastrom  prerišejo čez te izstopajoče 

segmente in jih nadomestijo z geometrijskimi oblikami.  
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Nato se orientirajo po skicah, kjer motiv prenesejo na nov bel list A3. Najprej s svinčniki 

narišejo tiste glavne izstopajoče točke v risbi in jih pretvorijo v geometrijske oblike (trikotnik, 

kvadrat, pravokotnik, krog itd.), ki se poljubno prepletajo, ponavljajo, razčlenjujejo med 

seboj.  

Te oblike pobarvajo v poljubnih primarnih barvah; rdeča, rumena, modra. Lahko se v 

kombinaciji pojavijo tudi črne linije in bela prazna polja. 

Uporabijo se različni likovni materiali: bel list A3 in voščenke, svinčniki. 

Likovno izražanje 

Učence individualno pri delu spodbujam in jim svetujem.    

Sklepni del 

Z dijaki razstavimo in ovrednotimo likovne izdelke glede na kriterije: 

-predstavitev in razumevanje novih likovnih pojmov, ki jih je mogoče prepoznati na izdelku, 

-upoštevanje navodil za izvedbo likovne tehnike in njeno samostojno uporabo. 

 

LITERATURA IN DRUGI VIRI UPORABLJENI PRI RAZLAGI UČNE SNOVI  

Beatriz, T. Č. (2010). Likovni pogledi, učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

ALUO, R. I. (2014). Geometrična abstrakcija. Pridobljeno 22. 4. 2016, s 

http://www.pojmovnik.si/koncept/geometricna_abstrakcija/ 

MERILA ZA VREDNOTENJE 

1. Razumevanje likovnega problema 

o Tako da se izrazijo v svojem likovnem izdelku. 

o Celostna podoba; z upoštevanjem likovnih prvin ustvarjalno zapolni površino. 

o Razumevanje novih likovnih pojmov, ki jih prenesejo v likovni izdelek. 

 

2. Tehnika 

o Izvedejo mešano risarsko tehniko z voščenkami. 

o Upoštevajo navodila za izvedbo likovne tehnike in jo samostojno uporabijo. 

 

3. Ustvarjalnost 

o Delo je izvirno v svoji izvedbi. 

o Izrazno prepričljivo. 

o Domišljijsko bogato. 
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Zaključek 

V diplomskem delu sem raziskovala izrazne možnosti abstraktne slike s pomočjo različnih 

umetniških del znanih umetnikov,  kot so V. Kandinsky, P. Mondian in K. Malevič. Tekom 

študija sem razvijala lastne izrazne možnosti in to predstavila in izrazila v avtorskem delu. V 

pedagoškem delu diplomske naloge sem poskušala dijakom srednje šole predstaviti vsebino in 

načela abstraktne geometrične slike. Zanimalo me je, kako dijaki dojemajo abstrakcijo in 

kako jo interpretirajo. S samim potekom učne ure in končnim rezultatom sem zelo zadovoljna, 

dosegla sem vsa pričakovanja, nastala so zanimiva likovna dela, ki so dokumentirana v 

diplomski nalogi.  
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Slikovni viri: 

 

Slika 18: Wassily Kandinsky: Composition VII. 1913. Tretyakov Gallery, Moscow. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/kandinsky_wassily_4.jpg  

 

Slika 19: Wassily Kandinsky: Composition VIII. 1923. Solomon R. Guggenheim Museum. 

Vir:  http://www.theartstory.org/images20/works/kandinsky_wassily_6.jpg  

 

Slika 20: Wassily Kandinsky: Several Circles. 1926. Solomon R. Guggenheim Museum. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/kandinsky_wassily_7.jpg  
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http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_LIKOVNA_UMETNOST_gimn.pdf
http://www.theartstory.org/images20/works/kandinsky_wassily_4.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/kandinsky_wassily_6.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/kandinsky_wassily_7.jpg
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Slika 21: Avgust Černigoj: Srečko Kosovel. Umetnostna galerija, Maribor. Vir: 

http://museums.si/sl/collection/object/236323/avgust-cernigoj-srecko-kosovel  

 

Slika 22:Piet Mondrian: The Gray Tree, 1912. Gemeentemuseum, The Hague. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_1.jpg  

 

Slika 23: Piet Mondrian: Pier and Ocean (Composition No. 10). 1915. State Museum Kroller-

Muller, Otterlo. Vir:  http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_2.jpg  

 

Slika 24: Piet Mondrian: Composition with Color Planes. 1917. Museum of Modern Art, New 

York. Vir: http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_3.jpg  

 

Slika 25: Piet Mondrian: Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, and Blue. 

1921. Gemeentemuseum, The Hague. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_4.jpg  

 

Slika 26: Piet Mondrian: Tableau I: Lozenge with Four Lines and Gray. 1926. Museum of 

Modern Art, New York. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_5.jpg  

 

Slika 27: Kazimir Malevič: Črni kvadrat. 1915.Tretjekovska galerija, Moskva. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/malevich_kasimir_3.jpg  

 

Slika 28: Kazimir Malevič: Belo na belem. 1917-18. Muzej moderne umetnosti, NY. Vir: 

http://www.theartstory.org/images20/works/malevich_kasimir_5.jpg  

 

 

http://museums.si/sl/collection/object/236323/avgust-cernigoj-srecko-kosovel
http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_1.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_2.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_3.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_4.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/mondrian_piet_5.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/malevich_kasimir_3.jpg
http://www.theartstory.org/images20/works/malevich_kasimir_5.jpg

