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Publikacija z naslovom Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega 

muzeja v okviru šolske ekskurzije je rezultat petmesečnega projekta na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je – v sodelovanju zasebnim gospodarskim podjetjem 

(Akademsko potovalno agencijo Ars longo d.o.o.) in z javno kulturno ustanovo 

(Moderno galerijo) – potekal v okviru javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom 

in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 

2016/2017. Namen razpisa je bil krepiti sodelovanje in povezovanje visokošolskega 

sistema z okoljem (gospodarstvom in/ali negospodarstvom) ter izvajati modele odprtega 

in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. 

Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Izobraževalni turizem je področje, kjer lahko kreativno sodelujejo šole in 

poznavalci/organizatorji turizma. Šolske ekskurzije – krajši izleti ali večdnevna 

potovanja – so sestavni del sodobnega učnega procesa. Šole jih ob pomoči 

licenciranih turističnih agencij praviloma organizirajo enkrat na leto oziroma za 

generacijo. Ekskurzije za šolske skupine obsegajo izlete in potovanja po Sloveniji, 

zamejstvu in tujini. Že predšolski otroci se iz regijskih krajev z avtobusom odpravijo v 

Ljubljano na ogled Narodne ali Moderne galerije, v osnovni in srednji šoli pa so 

ekskurzije praktično »obvezna« izbirna vsebina. Vsebinsko polna potovanja za 

učence, dijake in študente so nadaljevanje šolskih vsebin in se z njimi prepletajo. 

Šolska ekskurzija praviloma vključuje oglede cerkva, gradov, dvorcev in obisk vsaj 

enega umetnostnega muzeja ali likovne razstave, kjer se učenci seznanijo z 

umetnostno dediščino določenega kraja, države oziroma naroda. Da bi bilo srečanje z 

umetninami karseda uspešno in estetska doživetja polnovredna, so potrebne 

predhodne didaktične priprave – opisi in razlage umetnostnih zbirk in posameznih 

izbranih umetniških del. V slovenskih šolah (pa tudi muzejih) primanjkuje ustreznih 

didaktičnih gradiv, ki bi učiteljem pomagala pripraviti učence na obisk umetnostnega 

muzeja – ogledovanje eksponatov in doživljanje, razumevanje umetnin. Priprava 

didaktičnih gradiv, ki omogočajo praktično ogledovanje in spoznavanje umetnin v 

Moderni galeriji v Ljubljani, je bil osrednji cilj tega projekta.  

Gradiva je pod nadzorom treh pedagoških mentoric (izredne profesorice za umetnostno 

zgodovino, docentke za didaktiko umetnostne zgodovine in asistentke za umetnostno 

zgodovino) ter dveh delovnih mentorjev (muzejske svetovalke in turističnega delavca) 

izdelalo osem študentk višjih letnikov različnih pedagoških študijskih smeri in stopenj. 

Študentke so v petih mesecih opravile vsaka po 200 ur samostojnega in usmerjenega 

učenja in pisanja. Od tega so v tem obdobju po 40 ur prisostvovale na vodenih ogledih 

kustosov in opazovale šolske skupine v galeriji in po 40 ur spoznavale problematiko 

izobraževalnega turizma neposredno na predstavitvah in z udeležbo na treh enodnevnih 

ekskurzijah v organizaciji akademske potovalne agencije. Rezultat je 14 (od prvotno 15 

načrtovanih) didaktičnih gradiv za učitelje na temo izbranih umetnin iz nacionalne 

zbirke slovenske moderne umetnosti, ki so od leta 2011 stalno na ogled pod naslovom 

20. stoletje. Kontinuitete in prelomi.  

V projektu so sodelovale:  

1. Anja Bervar, predšolska vzgoja, I. stopnja VS: Umetnost 20. stoletja na 

Slovenskem [gradivo za predšolsko stopnjo];  

2. Eva Čampelj, likovna pedagogika, II. stopnja UNI: Marij Pregelj, Pompejansko 

omizje, 1962; Marko Pogačnik, Mavčni odlitki stekleničk in drugih predmetov, 

1965–1968;  

3. Sara Danilovska, specialna in rehabilitacijska pedagogika, I. stopnja UNI: 

Božidar Jakac, Koncert, 1921;  
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4. Klementina Pečar, likovna pedagogika, I. stopnja UNI: France Kralj, Moja 

žena z beneškim ozadjem, 1932; Gabrijel Stupica, Miza z igračami, 1954;  

5. Anja Rakovec, specialna in rehabilitacijska pedagogika, I. stopnja UNI: Veno 

Pilon, Čipkarica, 1923; Karel Putrih, Odmev, 1954;  

6. Nina Sladič, likovna pedagogika, II. stopnja UNI: Zoran Mušič, Nismo 

poslednji, 1970; Irwin, Kapital, 1987–2008;  

7. Damjana Urbar, likovna pedagogika, II. stopnja UNI: France Kralj, Moja žena 

z beneškim ozadjem, 1932; Soba kot artefakt: Avantgarda dvajsetih let. 

8. Mateja Velušček, likovna pedagogika, I. stopnja UNI: Matija Jama, Pogled iz 

Tivolija, 1922–1925; Janez Bernik, Veliko pismo, 1964;  

Didaktična gradiva – vsa, razen enega – so namenjena osnovnošolskim in 

srednješolskim učiteljem likovne umetnosti oz. umetnostne zgodovine. Kot ciljno 

publiko smo imeli v mislih tretjo triado oz. 9. razred OŠ in 1. letnik SŠ. Zasnovana so 

v dveh delih: najprej je umetnina celostno predstavljena, nato sledi simulacija 

pogovora o umetnini. Pri gradivih smo izhajali iz naslednjih disciplin in teorij: 1. 

umetnostne zgodovine1, 2. muzeološke teorije o artefaktu kot »objektu učenja«2 in 3. 

likovno-didaktične teorije o informirani estetski izkušnji.3 Upoštevali smo tudi 

kurikularno teorijo – ni pomembno samo to, kako poučujemo (učne metode), ampak 

tudi kaj poučujemo (učna vsebina) – ter sodobno taksonomijo učnih ciljev in 

standarde znanja. 

Kot odličen primer gradiv ocenjujemo delo Eve Čampelj: Marij Pregelj, Pompejansko 

omizje, 1962 in Marko Pogačnik, Mavčni odlitki stekleničk in drugih predmetov, 1965–

1968. Študentka je zmožna kritično uporabljati umetnostnozgodovinsko literaturo 

(narediti ustrezen izbor), povzemati strokovno-znanstveno literaturo z lastnimi besedami 

(ne prepisovati), celostno in objektivno predstaviti umetnino (brez »odvzemanja« ali 

»dodajanja«), umetnostno zgodovino povezati z drugimi disciplinami, v tem primeru 

zgodovino (interdisciplinarnost) ter pri učencih spodbujati prepoznavanje, pojasnjevanje, 

iskanje, primerjanje, sklepanje, presojanje in druge miselne procese. Študentka zna 

miselne procese povezati s čustvi, kar pri učencih vodi v oblikovanje vrednot. 

Podobno kot zelo dobro delo ocenjujemo izdelka Damjane Urbar. Z gradivom Tone 

Kralj, Kmečka svatba, 1932 smo v šolski in muzejski pedagogiki končno dobili 

primerni učni vir o tej pomembni slovenski sliki. Pravi izziv pa je bilo študentkino delo 

na Avantgardi dvajsetih let, saj je ta soba v galeriji koncipirana kot en sam artefakt, 

medtem ko je v umetnostnozgodovinski literaturi kot take ne bomo našli; literatura je 

razdrobljena in deloma pomanjkljiva.   

                                                 
1 Klasični umetnostnozgodovinski pristop (opis, formalna analiza, vsebinska analiza, kontekstualna analiza) smo, 

izhajajoč iz potreb didaktike, da določeno umetnino postavimo v središče učenčevega spoznavanja, kombinirali z 

alternativnim (opis, ključni pojmi). Tako npr. pri Pregljevi sliki Pompejansko omizje učenec spozna naslednje ključne 

vsebine: »Marij Pregelj«, »eksistencializem«, »povojna figuralika«, »rdeča barva« in »kaos, smisel, krik«. S tem smo 

se tudi bolj približali človekovi realni izkušnji doživljanja in razumevanja umetnine. 
2 Za teorijo o artefaktu kot »objektu učenja« glej Tavčar, L. (2009). Homo spectator: uvod v muzejsko pedagogiko, 

Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 3, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=65. Izhajajoč iz 

potreb didaktike, da učenec pri umetnini spoznava ne samo »vidno« ampak tudi »nevidno«, smo umetniška dela 

kontekstualizirali; upoštevan je galerijski kontekst (neposredno okolje umetnine, npr. povezava Pregljeve slike z deli Z. 

Mušiča in G. Stupice v istem prostoru) in s slikovnimi citati (npr. povezava Pompejanskega omizja z deli F. Bacona in P. 

Picassa) ter drugimi podatki širši, evropski oz. svetovni kontekst.  
3 Likovno-didaktična teorija, ki jo je razvil kanadski raziskovalec Richard Lachapelle, je zanimiva zato, ker poudarja 

pomen poučevanja in vlogo odrasle osebe. Učitelj je vir informacij. Estetske vzgoje na področju likovne umetnosti 

brez faktografije (znanja o umetnosti) ni. Vendar bistvo estetske vzgoje ni posredovati informacije, temveč – na 

podlagi informacij – pri učencu razvijati odnos do umetnine in zmožnost razumevanja. Lachapelle, R., Murray, D., 

Neim, S. (2003). Aesthetic Understanding as Informed Experience: The Role of Knowledge in our Art Viewing 

Experiences. Journal of Aesthetic Education, 37, 3, 78–98. 
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Pohvaliti moramo Anjo Rakovec, saj ne študira likovne pedagogike, a se ji je zelo dobro 

uspelo poglobiti v izbrani umetnini. Prav zaradi strokovne »neobremenjenosti« je 

mestoma celo presegla ustaljeni umetnostnozgodovinski diskurz in bila zmožna kritično 

prepoznati in artikulirati nekatere družbene pojave, ki so oblikovali slovensko moderno 

umetnost, denimo »režimski umetnik« in »komunizem«.  

Študentki likovne pedagogike Klementina Pečar in Nina Sladič od učencev oz. dijakov 

pričakujeta morda nekoliko preveč vstopnega znanja, kakor je razvidno iz pogovorov o 

umetninah. Težko pa rečemo, da ne sledita učnemu načrtu; ta je na področju umetnostne 

zgodovine namreč zastavljen precej ambiciozno. 

Sari Danilovski iz Makedonije zaradi pomanjkljivega predznanja in jezikovnih ovir 

načrtovanega gradiva Jakob Savinšek, Ženski torzo, 1956 ni uspelo narediti. Sta pa obe 

študentki specialne in rehabilitacijske pedagogike pri simulaciji pogovora o umetninah 

vključili tudi učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Ti imajo znižane 

sposobnosti za učenje splošnih znanj. Miselni procesi potekajo na konkretni ravni, 

prisotna je uporaba preprostejšega jezika. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, 

metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna 

šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z 

izobraževalnimi programi. Usposobijo se za manj zahtevno poklicno delo in samostojno 

socialno življenje.4  

Publikacija z naslovom Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega 

muzeja v okviru šolske ekskurzije je nastala v sodelovanju z delovnima mentorjema 

Damijanom Sovo iz akademske potovalne agencije Ars longa d.o.o. in mag. Adelo 

Železnik iz Moderne galerije. Dostopna je kot elektronsko učno gradivo na spletni strani 

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.5  

 

 

izr. prof. dr. Metoda Kemperl 

doc. dr. Rajka Bračun Sova 

asist. dr. Ines Unetič 

 

 

Ljubljana, 31. julij 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Vovk-Ornik, N. (ur.) (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo (http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf); 

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje in šport, 

Zavod RS za šolstvo (www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/.../PP_z_NIS.pdf). 
5 Besedilo ni lektorirano. 
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Avtor:   Matija Jama 

Naslov dela:  Pogled iz Tivolija 

Datacija:  1922-1925 

Tehnika:  olje na platnu 

Mere:   56 x 93 cm  

 

Na sliki najprej opazimo v ospredju dve drevesni debli kostanjev, ki stojijo ob poti ter 

sestavljajo drevored v parku Tivoli v Ljubljani. Če se s pogledom pomaknemo malo 

bolj nazaj, vidimo več listopadnih dreves v ozadju, ter na desni strani slike prepoznamo 

še iglavce. Celo sliko lahko razdelimo v lepo razvidne vertikalne prostorske plane. Na 

sredini slike, v srednjem planu lahko vidimo nekaj dreves in komaj prepoznavno veduto 

Ljubljane. Čisto na dnu slike so razvidni neobarvani prostorčki, kjer je slikar uporabil 

barvo platna. Med debli v ospredju in manj prepoznavnimi drevesi v srednjem planu 

vidimo travnato površino, ki jo na pol prekriva sneg. V ozadju so motivi že težko 

prepoznavni, sestavljeni iz dreves, gozda in hribovite planote. 

V prvem planu je slikar uporabljal močne, nasičene barve ter s potezami lopatke naredil 

nekaj detajlov, barvnih potez. V drugem planu slike vidimo travnato površino in nakazano 

lubje, ki je lepo vidno na levem deblu. Bolj kot se s pogledom pomikamo nazaj, proti 

zadnjemu planu, bolj so barve nenasičene, hladnejše. Skupaj z barvo pojemajo tudi 

detajli, saj težko prepoznamo za kakšna drevesa gre, njihovo število ali za katere 

arhitekturne objekte gre. Manjšajo se tudi poteze lopatke ali čopiča in barvne površine se 

stapljajo ena v drugo. S pomočjo hladnejših, bledo modrikastih tonov in z redukcijo 

detajlov je slikar dosegel globino, atmosferski učinek oddaljevanja oziroma, zračno 

perspektivo in s tem prikazal prostor. To se lepo vidi v zadnjem planu, ko se hribovita 

planota že bliža bledosti neba. Z uporabo bledih modrikasto sivih tonov je slikar poleg 

atmosferskega učinka na sliki prikazal tudi mrzel občutek zime. Največja kontrasta na 

sliki sta kontrast med lepo razvidnimi debli v ospredju in izginjajočo krajino v ozadju, ter 

med zeleno rumeno travnato površino in bledo modrikastim ozadjem, zadnjim planom. 

Kompozicija je svobodna, gradita jo dve debli v ospredju. Horizontale so poudarjene in 
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nevsiljivo prekinjene z vertikalami, debli dreves. Vtis globine prostora se stopnjuje s 

prazninami med vertikalami. 

 

MATIJA JAMA 

 

Matija Jama se je rodil leta 1872 v Ljubljani. V Zagrebu je končal gimnazijo in nato eno 

leto študiral pravo. Leta 1892 je v Münchnu začel študirati slikarstvo v zasebni šoli 

madžarskega slikarja Simona Hollosya. Nato se je šolal še pri Antonu Ažbetu in 

akademiji Herterich.  

Za razliko od večine umetnikov tistega časa, se Jama ni preživljal s cerkvenimi naročili, 

temveč s širokim spektrom posvetnih del. Ukvarjal se je z ilustracijo, izdeloval plakate, 

po naročilu je slikal žanrske motive in portrete ter celo oblikoval kostume za ples v 

maskah. Jama je med drugim tudi pisal članke o umetnosti. Za zaslužek je delal po 

naročilu ali tiste motive, za katere je vedel, da jih bo lahko prodal na trgu kupcem. Pri 

slikanju si je pomagal tudi s fotografijo.  

Za Jamo je bil pomemben dejavnik v življenju in delu tudi poroka z ženo Luiso van 

Raders, ki jo je spoznal na šolanju v Nemčiji. Tudi sama je bila slikarka in učenka v 

Ažbetovi šoli, prihajala pa je iz nizozemske plemiške družine. Zaradi s poroko 

izboljšanega finančnega stanja se je umetnik lažje posvetil ustvarjanju in ni bil toliko 

odvisen od na trgu zaželenih motivov. Jama je skupaj z družino veliko potoval in se selil 

po Evropi. Takšno življenje mu je omogočilo, da se je posvetil slikanju in študiju 

krajine.  

Prva svetovna vojna je močno vplivala nanj. Primoran se je bil odpovedati potovanjem 

in se navaditi na bolj ustaljeno življenje. Po vojni se je tudi preselil nazaj v Ljubljano, 

kjer je ostal do smrti leta 1947.  

 

IMPRESIONIZEM IN KRAJINA 

 

Za impresioniste je značilno, da so za svoja dela odšli iskati motive v naravo in se 

oddaljili od dela v ateljeju. Slikali so večinoma motive iz narave (krajine, vedute), tako 

kot so jih videli, brez dodatnih olepšav. Njihov cilj je bil ujeti trenuten vtis, še posebej 

spreminjajočo sončno svetlobo in kombinacije barv, ki se je spreminjala skupaj z njo. 

Zato so bili priljubljeni neposredno spoznavni motivi, predvsem krajine, med katere 

lahko uvrstimo tudi Jamovo delo Pogled iz Tivolija. Umetnik je hotel v svojem delu 

ujeti trenutek, vtis svetlobe in barve, ki ga je videl in opazoval na hladen zimski dan v 

ljubljanskem parku Tivoli. Spomnimo se njegovih besed: »… Samo eno pravilo vedno 

velja: doseči z najenostavnejšimi sredstvi nekaj tako velikega in elementarnega, kakor 

se nam to kaže v naravi…« (Jaki, 2008, str. 39) »…ako hočemo naturalistično zimo 

prikazati, moramo tudi zmrzovati, da se čustvo mraza prenese na gledalca…« (Prav 

tam.) 

Matija Jama spada poleg Riharda Jakopiča, Ivana Groharja in Mateja Sternena v 

četverico slovenskih slikarjev, ki so predstavniki slovenskega impresionizma. Ta se je 

oblikoval konec 19. stoletja in je trajal vse do konca prve svetovne vojne. 

V tistem času je bilo ozemlje današnje države pod vplivom Avstro-ogrske monarhije, 

kar se je odražalo tudi na področju umetnosti – pri naročnikih in umetnikih. Na našem 

ozemlju so se umetniki ukvarjali predvsem z nabožnimi naročili cerkve in naročili 

premožnejših meščanov, katerim so bili takrat po okusu realistični žanri in 

bidermajerski portreti. Trg ni bil naklonjen novim, inovativnim in modernim 

umetniškim delom. 
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Med tem je zunaj Avstro-ogrske monarhije umetnost napredovala hitreje in se bolje 

uveljavljala ter posluževala novih tehnoloških in slogovnih poti. »Umetniki niso več 

delali za individualne naročnike, temveč so svoja dela prodajali zainteresiranim 

kupcem. Proces ustvarjanja je stopil v ospredje, na mesto, ki ga je prej zavzemal motiv. 

V likovni umetnosti je modernost pomenila alternativo izčrpanim lokalnim podobarskim 

delavnicam in vse bolj togi akademski tradiciji.« (Jaki, 2008, str. 11). Eno izmed 

svetovno priznanih središč likovne umetnosti poleg Pariza je bil München. V Nemčiji je 

umetnost delovala v državnem interesu in dobivala je celo finančno podporo, 

pomemben pa je bil tudi prosti trg za sodobno umetnost, ki se je vzpostavil zaradi 

nizkega nadzora, omejitev in cenzure. V München je prišlo veliko umetnikov, željnih 

novega znanja. Tja se je odpravil na šolanje tudi Jama.  

V Münchnu je bila pomembna šola slovenskega rojaka Antona Ažbeta, kjer se je 

imenovana četverica spoznala in zbližala. Ažbetova šola je igrala pomembno vlogo pri 

izoblikovanju osebnega sloga tako pri Jami, kot pri drugih, ki so obiskovali njegove ure. 

Svoje učence je učil slikarstva z novimi oblikovnimi pristopi ter jih spodbujal na njihovi 

umetniški poti. 

V evropski tradiciji je bilo krajinsko slikarstvo dojeto kot moderen pojav, ki se je 

vidneje začel uveljavljati v 17. stoletju in svoj vrh dosegel šele v 19. stoletju. Zato so 

Jama in ostali iz četverice v svojih zgodnejših delih vpletali živalsko ali kmečko 

figuraliko in žanr. Šele pozneje pa so začeli upodabljati samo krajino brez kombinacije 

ostalih motivov in prišli so do krajine kot samostojnega motiva. Ta jim je omogočala 

najboljšo pot k zadanemu cilju, slikanju zunaj v polni dnevni svetlobi. Od četverice je 

bil krajini najbolj naklonjen Matija Jama. Ostali so poleg krajine upodabljali tudi 

figuraliko in žanrske prizore, katerim se niso nikoli povsem odrekli. Jama se je, za 

razliko od drugih, pri krajinarstvu predvsem posvečal slikarskim problemom.  

Slovenski impresionisti so v Münchnu prišli v stik tako z nemškim kot tudi s 

francoskim impresionizmom. »Za nemško različico impresionizma so značilni 

religiozna figuralika z literarnim ozadjem, v krajinarstvu pa iskanje sugestivne 

ʽštimungeʼ.« (Žerovc, 2012, str. 19). Natančen zapis svetlobe motiva, ki se je pojavila v 

hipu slikanja, ni bil končni cilj slikarja temveč samo način slikanja. Nemški 

impresionizem je imel poudarek v pastoznih in dinamičnih nanosih barve ter 

razpoloženjsko interpretiranem motivu. Kot primer takega slikarstva si lahko v galeriji 

ogledamo sliko Ivana Groharja z naslovom Bajka. Medtem je bilo za francoske 

impresioniste značilno, da so umetniki začeli zavračati akademski način slikanja, hoteli 

so slikati kar se da neposredno, na način kako oni vidijo naravo in človeka v njej. V 

veliko pomoč jim je bil znanstveni napredek, pojav v naprej napravljenih barv v tubah 

in fotografija. Ker so si prizadevali uloviti trenuten vtis izbranega motiva, so temu 

morali prilagoditi tudi tehniko slikanja. Svoje delo so realizirali s pomočjo drobnih 

nanosov, čisto barvo so nanašali v drobnih potezah, eno zraven druge. Takšen način 

nanašanja barve je zameglil obrise predmetov, jim dal občutek postopnega izginevanja, 

z nanašanjem čistih komplementarnih barv, pa so za učinke spreminjajoče se dnevne 

svetlobe, uporabili tudi optično mešanje barv. Oba sloga sta pomembno vplivala na 

ustvarjanje naših impresionistov.  

Matija Jama se je zgledoval po francoskih impresionistih, predvsem po Claudu Monetu 

(slika 1). Če se ozremo po galeriji, lahko hitro opazimo francoski vpliv pri Jamovih 

delih, medtem ko se je ostalih držal bolj nemški vpliv. Sam je bil pri svojem delu zelo 

natančen. Slikal je dolgo časa in zelo premišljeno, do svojih slik je bil zelo kritičen. To 

je rad delil v pismih, ki si jih je dopisoval s Jakopičem. Zanj so tudi značilni kompleksni 

nanosi barve. Jama je razslojeno v trakove, vse do svoje smrti, slikal motive drevesnih 

debel s krajinami v ozadju in panoramskimi pogledi. V to obdobje slikarjevega 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 11 

 

 

 

ustvarjanja spada tudi delo Pogled iz Tivolija, ki ga najdemo tudi pod naslovom 

Kostanji. Ta motiv je upodobil tako v zimskem kot tudi v poletnem času. Serijsko 

slikanje istega motiva je bilo pri impresionistih pogost pojav. Tako so slikarji poskušali 

v različnih dnevnih in letnih časih na izbranem motivu uloviti trenutni vtis 

spreminjajoče sončne svetlobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Claude Monet, Nabrežje 

reke Epte pri Givernyju, 1887, 

zasebna zbirka. 

 

 

SLOVENSKA MODERNA 

 

Slovenske impresioniste so na razstavi v salonu Miethke na Dunaju leta 1904 zaradi 

njihovih del in oddaljevanja od tradicionalnega realizma podprli slovenski moderni 

literati. K temu je pripomoglo pogosto druženje četverice slikarjev z mladimi 

slovenskimi pisatelji, tako imenovano moderno, katere pomembna protagonista sta 

bila Oton Župančič in Ivan Cankar.  Za pisatelje je bila četverica slikarjev pomembna, 

saj impresionizem obstaja tudi v literaturi, a za razliko od likovne umetnosti, kjer 

velja za smer, v literaturi velja kot slog. Slovenska moderna impresionističnega sloga 

ni spoznavala oziroma se ga ni učila direktno prek zgledov tujih literatov, temveč iz 

neposrednega stika z naravo, na katero je bila navezana, in s prijateljevanjem s 

slikarji. Moderna je impresionistom uslugo vračala tako, da je v svojih literarnih delih 

upodabljala umetnike kot heroje in s tem so se približali bralcem. »Zlasti pri Cankarju 

je to romantični, trpinčeni junak »našega časa«, ki sanja, hrepeni, trpi zavoljo 

idealov, dvomov in ustvarjalnih ter socialnih stisk, predvsem pa izgoreva za umetnost 

ter v intenzivnem odnosu do domovine.« (Žerovc, 2012, str. 81.) Prek takšnih literarnih 

del so se ljudje lažje zbližali in simpatizirali z umetniki ter bolje razumeli njihove 

težave zaradi zavračanja in nerazumevanja, ki so ju bili deležni na domačih tleh. Poleg 

vloge likovnega poročevalca in kritika je slovenska moderna za četverico imela tudi 

velik propagandni pomen. »Že Ivan Cankar in Oton Župančič sta mojstrsko opisala 

temeljne značilnosti slovenskega impresionizma; poudarila sta njegovo poetično 

ʽštimungoʼ, izjemen občutek za slovensko pokrajino, za občutljivo doživetje figure v 

njej, hkrati pa tudi novosti njegovega likovnega izraza, njegov modernizem in 

specifično mesto v Evropi.« (Brejc, 1990, str. 120.) Moderna je pripomogla k boljšemu 

sprejemu sodobnega slikarstva s strani javnosti, saj so likovnim delom literati 

pripisovali visoko narodno zavest. Tako je tudi Cankar prek svojih spisov igral vlogo 

pedagoga in javnost usmerjal, kje lahko v sodobni umetnosti najde in občuti narodno.  
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Slika 2: Matija Jama, 

Knjižni ovoj za knjigo 

Knjiga za lahkomiselne 

ljudi Ivana Cankarja, ki je 

izšla leta 1901. Barvni 

knjigotisk/papir, 19,8 x 

27,8 cm, Narodna galerija, 

Ljubljana. 

 

 

Jama v krogu moderne ni bil cenjen samo zaradi svojih umetniških uslug, na primer 

ilustracij za revije (slika 2), temveč tudi zato, ker je bil edini od četverice, ki se je za 

ugled in resnico impresionizma potegoval tudi s peresom. Poleg tega je Jama tudi 

prijateljeval z Otonom Župančičem, ki je seznanil z impresionizmom in mu tako 

pomagal, da je znal pokrajino doživeti na impresionističen način. Skupaj z literarno 

moderno so do prve svetovne vojne slovenski impresionisti pomembno vplivali na 

prostor slovenske kulture.  

 

INSTITUCIONALIZACIJA IN DRUŠTVO SAVA 

 

Med umetniki je bilo tedaj v navadi druženje v skupinah oziroma društvih. To je 

umetnikom omogočalo, da so se zaradi skupnih interesov lažje organizirali. Druženje pa 

je imelo po navadi tudi politično, kulturno in ekonomsko ozadje. Tako so si umetniki 

poleg nasvetov delili in pomagali z materialom in posojanjem le-tega, na primer 

fotoaparata. Jama, Jakopič, Grohar in Sternen so se zaradi skupne želje po uveljavi v 

novi umetniški smeri pri nas in na tujem povezali v Slovensko umetniško društvo, ki so 

ga kasneje preimenovali v Sava. Skupaj so se borili, da bi tedanji likovni kritiki sprejeli 

moderno umetnost, umetnike, ki delujejo doma in ne samo na tujem, in da bi ustvarili 

inštitucijo za domače umetnike.  

Leta 1900 so v Ljubljani priredili Prvo slovensko umetniško razstavo, ki je bila uspešna in 

je pridobila veliko pozitivnih kritik. Razstavili so veliko raznolike motivike, figuraliko in 

žanrske motive iz kmečkega življenja. Ta je ustrezala naklonjenim likovnim kritikom in 

kupcem. Takrat se jih je prijelo ime impresionisti, čeprav so se jim negativni kritiki tudi 

posmehovali in jih zmerjali z žaljivkami. Leta 1902 je skupina ponovno, tokrat s 

prevladujočim motivom krajine, nastopila na Drugi slovenski umetniški razstavi, a ta ni 

uspela, saj jo je javnost zavrnila in razstavo razumela kot rušenje tradicionalnih vsebin. Ni 

bila še pripravljena sprejeti moderne umetnosti. Zato so se savani odločili, da uspeh 

poiščejo na Dunaju. In to jim je leta 1904 v salonu Miethke tudi uspelo.  

Čez par let je delovanje Save začelo pešati. Sava je leta 1910 priredila zgodovinsko 

razstavo in po njej prenehala delovati. Dokončno je Savino delovanje zamrlo leta 1922, 

po razstavi v Beogradu. 

Po razpadu društva Sava, so savane združevala samo še srečanja in želja po ustanovitvi 

šole ter razstavnega prostora, za kar si je najbolj prizadeval R. Jakopič. Da bi umetnost 

približali širši javnosti je Jakopič pridobil sredstva in z načrti Maxa Fabianija leta 1908 
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v Ljubljani postavil razstavni paviljon, kasneje znan kot Jakopičev paviljon. S 

postavitvijo paviljona je bil postavljen tudi temelj današnje slovenske moderne 

umetnosti. V njem je bila organizirana pomembna pregledna razstava slovenske 

umetnosti in več razstav, ki so zavzemala tudi jugoslovanska in druga tuja dela. V 

spomin na Jakopičev paviljon, ki je stal v bližini sedanje Moderne galerije, je 

opremljena tudi stena, na kateri visi Jamov Pogled iz Tivolija. Desno od slike so 

obešene fotografije, ki služijo kot dokumentacija, kje je stal Jakopičev razstavni 

paviljon, kako je izgledal in kakšna je bila njegova notranjost. Sama stena je oblikovana 

tako, da posnema razstavno steno iz paviljona, oblečena je v tapeto in informacije o 

razstavljenih slikah so pripete nanjo z bucikami, kot je bilo v Paviljonu. Delo Pogled iz 

Tivolija v sobi ni kronološko postavljeno, saj spada med kasnejša dela, ko je bila zlata 

doba slovenskega impresionizma že mimo. Delo je za razstavo izbrano zato, da 

poudarja vlogo Tivolija in Jakopičevega paviljona, saj predstavlja pogled, ki naj bi se ga 

videlo iz paviljona. Predvsem pa simbolno predstavlja uveljavljanje samozavestnih 

umetnikov, njihovih del, polnih nacionalne motivike in zavesti, ter prvo razstavljanje in 

šolanje na domačih tleh. Jakopičev paviljon je pomemben, ker je slovenski umetnosti 

priskrbel družbeno pomembno mesto; umetnost se je rešila iz okrilja cerkve in postala 

izraziteje posvetna, svobodna. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Pred nami je slika impresionističnega slikarja Matije Jama. Slika je nastala v 

Ljubljani, slikar je slikal v neposredni bližini Moderne galerije. Ali morda prepoznate kje? 

Učenci: V Tivoliju. 

Učitelj: Tako je, slika je nastala v Tivoliju. Kaj vidite, kaj prikazuje slika? Ali bi znali 

prepoznati za kakšen motiv gre? 

Učenci: Drevesa, pogled iz parka. 

       Naravo. 

      Motiv je krajina. 

Učitelj: Matija Jama je bil krajinar, zato je to tudi njegov samostojen motiv. Slika je 

narejena v impresionističnem slogu, ta je Jami omogočal, da je lahko vanjo ujel trenutni 

vtis sončne svetlobe v naravi ter zaradi nje spreminjajoče se barve tistega trenutka. Kaj 

pa je bilo značilno za impresionistično tehniko? Če si pobližje ogledamo to sliko, kako 

jo je slikar naslikal? 

Učenci: S hitrimi, majhnimi potezami čopiča.  

       Za detajle, na primer za travo, je uporabil večje poteze. 

       Uporabil je večinoma nenasičene, hladne barve. 

       Obrisi so nejasni, zabrisani, sliko moremo gledati od daleč. 

Učitelj: Kako pa si je umetnik pomagal, da je prišel do učinka prostora, kako se takšni 

perspektivi reče? Kaj je zanjo značilno? 

Učenci: Zračna perspektiva. 

       Kar je bližje, je naslikano z bolj nasičenimi barvami, oddaljeno pa z bledimi. 

       V ospredju je več detajlov, z oddaljevanjem pojemajo. 

Učitelj: Če se vrnemo k impresionistični tehniki. V tem razstavnem prostoru so poleg 

Jamovih slik razstavljena tudi druga dela slovenskih impresionistov. Poglejmo si pozorneje 

slike Riharda Jakopiča in Ivana Groharja. Po čem vse se razlikujejo od Jamove krajine?  

Učenci: V njih je figura, žanrski motiv. 

      Barve so močnejše in bolj pastozno nanešene. 

      Umetnika sta uporabila večje poteze in temnejše barve. 

      Nimajo takega atmosferskega učinka kot pri Jami. 
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Učitelj: Tako je. Slike se razlikujejo po motiviki, nanosu in uporabi barv, potezah. Kot 

veste, so se naši impresionisti šolali v Nemčiji. Tam so se srečali z različnimi 

umetniškimi smermi, med drugim tudi z nemškim in francoskim impresionizmom. Za 

nemški impresionizem je značilno, da se umetniki niso odrekli figuraliki, za krajino pa, 

da je bila bolj subjektivna od francoske. Torej so motiv razpoloženjsko interpretirali. 

Uporabljali so močnejše barve, v dinamičnih in pastoznih nanosih. Za francoski 

impresionizem pa je značilno, da so hoteli slikati neposredno, naravo tako kot jo vidijo, 

brez olepšav. Barvo so nanašali v majhnih potezah, eno zraven druge, da so dobili 

učinek postopnega izginevanja, zamegljenih obrisov. Za učinke spreminjajoče sončne 

svetlobe so uporabljali optično mešanje barv. Ali bi lahko Matijo Jamo umestili v enega 

od teh dveh slogov?  

Učenci: Francoski impresionizem. 

Učitelj: Francoski impresionizem, tako je. Ali veste kdo je bil francoski mojster 

impresionizma? Na koga bi najprej pomislili? 

Učenci: Claude Monet. 

Učitelj: No, Jama je med študijem v Nemčiji prišel v stik tudi z deli Clauda Moneta. Ta 

je imel največ vpliva na Jamovo delo, saj je od četverice slovenskih impresionistov 

edini, ki se je povsem posvetil slikanju krajine in se odrekel figuraliki. Da so umetniki 

lahko odšli slikati v naravo, pa so se morali temu tudi primerno prilagoditi. Kateri 

slikarski, tehnični pripomočki so jim bili v pomoč? 

Učenci: V naprej pripravljene barve v tubah. 

       Izum fotografije. 

Učitelj: Ja, v naprej pripravljene barve so jim omogočale, da so slikarji lahko zapustili 

svoj atelje in se odpravili slikati ven, v naravo. Pomemben tehnološki dosežek pa je bila 

tudi fotografija. Te so se umetniki posluževali predvsem v nenaklonjenih vremenskih 

razmerah, da so na primer lažje dokončali sliko v ateljeju. Tudi soba v kateri se 

nahajamo ima nekaj fotografij. Kaj prikazujejo razstavljene fotografije, ali lahko 

razberete iz opisa? Se vam zdi kaj na tej steni podobnega kot v fotografijah? 

Učenci: Na fotografijah je Jakopičev paviljon.  

       Notranjost paviljona je podobna tej steni, ima podobno tapeto in rože. 

Učitelj: Tako je. Na fotografijah je Jakopičev paviljon, ki ga sedaj ni več. Ali kdo ve, kje 

se je paviljon nahajal in kdo ga je zgradil? Zakaj ga imenujemo Jakopičev paviljon? 

Učenci: Stal je tukaj, blizu Moderne galerije, kjer je sedaj speljana železnica. 

       Rihard Jakopič ga je dal zgraditi. 

Učitelj: Zakaj pa ga je dal zgraditi? Ali smo Slovenci takrat imeli svoj razstavni prostor? 

Učenci: Da bi imeli galerijo in približali javnosti njihovo ustvarjanje. 

Učitelj: Matija Jama, Rihard Jakopič, Ivan Grohar in Matej Sternen so se zaradi skupnih 

idej združili v društvo Sava. Potegovali so se za boljšo prepoznavnost in uveljavitev 

slovenske umetnosti tako pri nas kot v tujini. Najbolj pa jih je združevala želja po 

institucionalizaciji likovne umetnosti pri nas. Da bi umetnost približali širši javnosti, je 

Jakopič z načrti Maxa Fabianija, leta 1908 postavil v Ljubljani razstavni paviljon. 

Paviljon je služil tudi kot temelj današnje slovenske moderne umetnosti. Poleg 

paviljona pa je še en pomemben dejavnik, ki je pomagal savanom, da so približali 

sodobno umetnost javnosti. Katero področje je poznalo impresionizem kot slog? 

Učenci: Književnost. Slovenska moderna. 

  Slovenski literati. 

Učitelj: Tako je. Slovenskim impresionistom so sodobno umetnost pomagali približati 

tudi slovenski literati, ki jih poznamo pod imenom slovenska moderna. V moderno sta 

sodila tudi Ivan Cankar in Oton Župančič. Na kakšen način so pisatelji pomagali 

impresionistom?  
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Učenci: Poročali so o razstavah, ki so jih impresionisti imeli izven na Dunaju in drugje. 

  Pisali so kritike in seznanjali javnost z njihovim ustvarjanjem. 

Učitelj: Doma so poročali o razstavah, ki so se dogajale izven naših meja in pisali ter 

prevajali kritike. Pisali so tudi o samem impresionizmu in o njegovih značilnostih. O 

čem pa so pisali v svojih literarnih delih, da bi bralcem približali sodobnega umetnika? 

Učenci: Umetnika so upodabljali kot  glavnega junaka svojih zgodb.  

  Krajino in ostale motive iz umetniških del so povzdigovali v simbole 

slovenskega naroda.  

Učitelj: V svojih literarnih delih so torej upodabljali likovnega umetnika kot junaka in 

tako javnosti, bralcem približali življenje in delo sodobnega umetnika. Predvsem pa so 

jim prikazali tudi težave in ovire, s katerimi so se umetniki srečevali na domačih tleh. V 

motivih umetniških del so videli in poudarjali narodno zavest. Lahko bi rekli, da so 

slovensko krajino, žanr povzdignili v simbol slovenskega naroda. Umetniki pa so se z 

moderno družili tudi iz drugih razlogov. Ali bi kdo vedel, kaj jih je še družilo? 

Učenci: Umetniki so jim poročali o razvoju smeri in dogodkih na tujem. 

  Za literate so oblikovali in ilustrirali knjige.  

Učitelj: Tako je. Umetniki so sodelovali z literati ter jih obveščali o novostih, ki so jih 

videli na tujem. Izmenjevali so si tudi informacije in nasvete. Matija Jama je med 

drugim tudi delal ilustracije za revije in oblikoval naslovnice, opremljal knjige. 

Pisateljem pa so tudi pomagali videti, oziroma razumeti pokrajino in druge motive na 

impresionistični način, kar se je kasneje videlo v njihovih literarnih delih. 
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Avtor:   Božidar Jakac 

Naslov dela:  Koncert 

Datacija:  1921 

Tehnika:  lesorez 

Mere:   28, 1 x 17, 6 cm 

 

Umetniško delo pred nami je grafično delo, natančneje – lesorez. Na delu sta 

upodobljena dva glasbenika, pianist in violinist. V levem delu je klavir, na katerega igra 

pianist. Pianist sedi na navadnem stolu z naslonjalom. Tipke klavirja niso jasno 

prepoznavne. Vidimo tudi list z notami, vendar tudi teh ne moremo jasno razbrati. 

Pianist je s hrbtom obrnjen k nam tako, da ne vidimo njegovega obraza. Vidimo levo 

roko pianista, položeno na klaviature, njegova glava pa je rahlo nagnjena v desno stran. 

Pianist izgleda zelo posvečen igranju. Zdi se, kot da igra s celim telesom.  

V zgornjem sredinskem delu je upodobljen violinist, ki stoji na desni strani klavirja. V 

svoji levi roki drži violino, v desni pa lok. S telesom zavzema klasično držo violinista, 

noge so v razkoraku, torzo je v blagem zasuku. Vidimo le desno nogo violinista ter 

njegovo levo stopalo. Glava violinista je naslonjena na violino, na obrazu prepoznamo 
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obrvi ter brke. Podobno kot pianist je tudi violinist popolnoma prepuščen izvajanju 

glasbene kompozicije. Oblačila obeh glasbenikov niso prepoznavna oziroma jih 

opredeljuje le črna ploskev, členjena z belimi linijami. 

Umetnik je Koncert upodobil le s črnimi in belimi ploskvami. Glasbenika in 

inštrumenta sta sestavljena iz črnih ploskev na belem ozadju.  

Prostor in čas na sliki sta nedoločljiva in nejasna. Iz naslova je razvidno, da gre za neke 

vrste koncertno prireditev. Iz zapisa v desnem kotu lahko ugotovimo, da je slika nastala 

v Pragi leta 1921, kjer se je slikar izobraževal.  

 

BOŽIDAR JAKAC 

 

Božidar Jakac je rojen 16. julija 1899 v Novem mestu, kjer je preživel svoje otroštvo in 

dobil prvo izobrazbo. Jakac je že v otroških letih rad risal, v osnovni šoli se je osnov 

risanja učil pri profesorju Savinu, občutek za obliko pa je razvijal z oblikovanjem 

predmetov iz papirja, ki ga je dobil od papirničarja Kosa. Tekom šolanja na gimnaziji je 

spoznal pesnika Mirana Jarca, ki je postal njegov najboljši prijatelj in imel velik vpliv 

na Jakčevo umetnost. Leta 1913 je nadaljeval šolanje na realki v Idriji, saj je izvedel, da 

tam risanje poučuje že znani in uveljavljeni slikar Ivan Vavpotič.  

V tem času je Jakac ustvaril precejšnji opus, ki je obsegal portrete, pokrajine in 

ilustracije. 

Podobno kot ostali takratni nadobudni slovenski umetniki se je Jakac odločil, da svoje 

izobraževanje nadaljuje v tujini. Želel si je študirati v takratni prestolnici slikarstva – v 

Parizu, vendar se je zaradi finančnih razlogov odločil za študij na akademiji v Pragi, 

kjer je s študijem začel leta 1919. V tistem času, med obema vojnama, je nekdanja 

Češkoslovaška predstavljala močno industrijsko silo in hkrati edino demokratično 

državo med vsemi, ki so nastale na pogorišču habsburškega cesarstva.  

Leta 1923 je Jakac dokončal študij in se poslovil od Prage, zato se je postopoma 

spremenila tudi psihološka intenzivnost njegovih del. Manj intenzivna liričnost in blažje 

razpoloženje sta zamenjali psihično prodornost ter lirično in dramatično vizionarnost 

njegovih dotedanjih del.  

Jakac je v svojem opusu zapustil več tisoč podob. Strokovna kritika meni, da je svoj 

umetniški vrh dosegel že zelo mlad, med letoma 1920 in 1925, pozneje pa rastel v 

virtuoznega mojstra, zlasti v risbi in grafiki. Zaradi intuitivne sposobnosti dojemanja 

ljudi in okolja ima njegova umetnost tudi veliko dokumentarno vrednost. Posebno 

Dolenjcem bo ostal v spominu kot krajinar. Njegovi najljubši motivi v tehniki pastela so 

motivi Novega mesta, Kostanjevice, dolenjskih vasi, gričev in dolin, ajdovih polj in 

njemu tako ljubih kozolcev. Uvrščamo ga tudi med pionirje slovenskega filma. V črno-

beli tehniki je posnel več dokumentarnih vedut Novega mesta in s tem postal prvi 

slovenski mojster kamere.  

Drugo prelomno dejanje v zgodovini slovenske likovne umetnosti, v katerega je bil 

vključen, je obdobje partizanske grafike. Zelo pomemben delež ima Jakac tudi pri 

osnovanju in delovanju slovenske Akademije za likovno umetnost. Bil je njen prvi 

rektor in pedagog, ki je spodbudil in vzgojil številne slovenske grafične umetnike, jedro 

svetovno priznane »ljubljanske grafične šole«. 

Za njegovo delo so mu podelili častna članstva in naslove, kot so: častni član Slikarske 

akademije v Firencah (1964), zaslužni profesor Ljubljanske Univerze (1979), ter član 

Evropske akademije v Parizu (1982). 
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PRAGA 

 

Istočasno kot Jakac so v Pragi študirali tudi drugi slovenski slikarji, med njimi Veno 

Pilon ter brata Tone in France Kralj, prav tako Ivana Kobilca, ki mu je bila v oporo. 

V Pragi je Jakac študiral slikarstvo pri profesorju Thieleju, s katerim je prišel navzkriž, 

saj naj bi ga oviral pri iskanju osebnega ekspresivnega izraza, zaradi česa je Jakac nehal 

hoditi v šolo in se pričel samostojno posvečati grafiki. S svojimi samouškimi grafičnimi 

prvenci je vzbudil pozornost profesorja Brömseja, ki ga je sprejel v grafično specialko. 

Tako je ravno grafika postala bistvena za Jakca, saj pomeni njegov nesporni ustvarjalni 

vrh. K njej naj bi ga spodbudila slikovita in predvsem svetlobno kontrastna motivika 

temačnih praških ulic in kavarn ter grafika Edvarda Muncha, s katero se je seznanil prav 

v Pragi in Berlinu.  

» (…) in se je bilo mlademu človeku težko znajti v kaosu pobud in gesel, sem ob 

srečanju z Munchovo umetnostjo našel zase sprejemljivo pot v razumevanje izraznih 

teženj moderne umetnosti. On mi je prebudil neznane poglede na v sproščeni formi 

zajeto življenje človeka v njegovih najintimnejših nihanjih. Njegovi lesorezi, litografije 

in jedkanice so mi pretresle dušo in to čutim še danes ob njegovem nenavadnem 

poduhovljenem ustvarjanju.« (Stele, 1968, str. 15). 

Po drugi svetovni vojni se njegove grafike ukvarjajo s problematiko človekove 

osamljenosti in odtujenosti, moč je zaznati umetnikovo srečanje s psihološko podobo 

osamljenega velemestnega posameznika tistega časa. Bistvena novost v Jakčevi praški 

ustvarjalnosti je doživetje ekspresionističnega človeka, ki je osamljen, ter odkritje 

sklenjene valujoče linije, ki jo omogočajo in skoraj zahtevajo nekatere grafične tehnike, 

zlasti lesorez.  

Slikarske motive in teme so ekspresionistični umetniki črpali iz vsakdanjega življenja. 

Po eni strani so čutili odpor do materialističnega življenjskega stila srednjega razreda, 

po drugi strani pa so bili navdušeni nad živahnim in aktivnim življenjem, ki ga je 

ponujalo mesto. Ta značilnost izhaja iz nemškega ekspresionizma. Prve 

ekspresionistične »scene iz ulice« so bile polne upodobitev nočnih klubov in bogatih 

obiskovalcev gledališč, na drugi strani pa upodobitve  prizorov osamljenosti in izolacije. 

Podobno je praške ulice ter življenje v mestu doživljal tudi Jakac, scene le-teh pa je 

upodabljal v svojimi grafikami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Café Louvre v 

Pragi, začetek 20. stoletja. 
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Prelom 19. v 20. stoletje je bil vrh kavarniškega življenja, druženje in prebiranje 

časopisov v kavarnah je postalo del vsakdanjika takratne praške meščanske družbe 

(slika 1). Posebej značilne so bile družbe glasbenikov, kiparjev, literatov in 

intelektualcev, ki so se zbirale v mansardnih ateljejih na Smetanovem nabrežju. Praški 

meščani so uživali v boemski atmosferi, ki je posnemala pariško kavarniško življenje. 

Boemi so čutili močno potrebo po izražanju sebe in svojih stisk, saj so bili tako socialno 

kot ekonomsko prikrajšani.  

Kot del praškega življenja je bil Jakac pogosto gost tovrstnih zbiranj in druženj in prav 

ti prizori so ga navdušili, da je v svojih grafikah upodabljal motive iz praškega 

kavarniškega življenja. V njegovih grafikah iz praškega obdobja lahko vidimo veliko 

prizorov kavarniških orkestrov, valčkov ter ljudi, ki uživajo v kavarniškem ambientu. 

 

SLOVENSKI EKSPRESIONIZEM 

 

Ekspresionizem se je na slovenskih tleh pojavil šele po prvi svetovni vojni. Korenine 

segajo vse v čas slovenskih impresionistov. Glavni predhodnik je bil Fran Tratnik, ki je 

v slovensko umetnost prvi vpeljal risbo kot samostojno izrazno sredstvo. Mladi povojni 

ekspresionistični umetniki so se na začetku izrazito zgledovali po njegovi dinamizirani 

secesijski črti.  

Prva faza slovenskega ekspresionističnega slikarstva pri nas traja do leta 1921. Značilni 

so vplivi secesijske črte in simbolike. Druga faza se je začela leta 1922 ter se zaključila 

eno leto kasneje. To obdobje predstavlja vrh ekspresionizma in hkrati začetek nove 

stvarnosti. Opazimo veliko mero duhovne intenzivnosti in neposrednega izraza z ostro 

preoblikovano formo. Tretja faza je trajala vse do leta 1930, to obdobje se transformira 

v bolj plastično novo stvarnost.  

Slovenski povojni ekspresionizem se je razvijal v dve smeri, ki temeljita na slikovitosti 

impresionizma in linearnosti secesije ter se pri posameznih umetnikih dopolnjujeta. V 

obeh lahko opazimo princip izraznega deformiranja; ostro, nemelodično, dramatično 

preoblikovanost naravnih oblik in ploskovno izrabo intenzivnih barv.  

Že v zgodnjih letih Jakčevega študija, pod vplivom mladostnega kulturnega gibanja, ki 

je bilo prisotno med slovenskimi študenti v Pragi, je nastalo »revolucionarno« 

razpoloženje znotraj skupine mladih umetnikov, ki ji je ustrezala tudi ekspresionistična 

borbenost Franceta Kralja. Leta 1921 je bil ustanovljen Klub mladih oblikujočih 

umetnikov, ki je povezoval generacijo ekspresionistov in v katerega so bili včlanjeni 

različno orientirani umetniki: Ivan Čargo, France in Tone Kralj, Lojze Špacapan, Franjo 

Stiplovšek ter Božidar Jakac.  

Ekspresionizem se je v slovenskem prostoru pojavil kot odgovor na vojno kataklizmo, 

po kateri je bilo potrebno duhovno prenoviti življenja. Ekspresionizem je bil kot gibanje 

zelo heterogen in ni temeljil na skupinskem programu, temveč na senzibilnostih 

posameznih umetnikov, kot je razvidno tudi v Jakčevih umetninah. 

Jakac se ni nikoli zadovoljeval z golo stvarnostjo in se je v nasprotju s Pilonom in 

bratoma Kralj izogibal sleherni drastičnosti ter je vse, kar je videl, interpretiral v 

najsplošnejšem smislu z občečloveškega vidika. Zato figur največkrat ni 

primitivistično preoblikoval, da bi jih naredil čustveno izrazne, ampak jih je tipiziral 

in poenostavljal brez drastičnih pretiravanj. Razmerja figur je značilno podaljšal, 

medtem ko je duhovno krčevitost izražal s svetlobnimi kontrasti. Tako se je duhovna 

vsebina razodevala v dramatični atmosferi v prefinjenem navzkrižju svetlo-temnih 

prebliskov. Ta Jakčev ideal, izrazita psihična sugestivnost z veliko mero oblikovne 

elegance, se ni povezoval z novoromantičnim simbolizmom, temveč z lastnimi 

secesijskimi formalnimi izviri, v obliki in kvaliteti, kakršne slovenska umetnost 
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dotlej ni poznala. V njegovih glasbenih motivih, kot je Koncert, je prisoten razpon 

med intenzivnimi, skoraj demonskimi duhovnimi zanosi romantičnega individualista 

ter med blago lirično zasanjanostjo, med zanosnostjo ustvarjanja ter nemo 

zamaknjenostjo poslušalcev. Pri tem ljudje kot osrednja tema njegovega 

ekspresionizma, niso dojeti samo v svoji enkratni zamišljenosti ali v trenutnem 

zanosu, temveč hkrati v najsplošnejših, večnih človeških stremljenjih. Kot da bi ves 

njihov svet trepetal na romantičnih strunah vesolja, sanj, umetnosti, poezije, samote 

in glasbe. 

 

LESOREZ  

 

Grafika je bila za ekspresionistične umetnike zelo pomemben medij, med katerimi s 

svojimi umetninami kot grafik izstopa Božidar Jakac. Grafike, ki jih je predstavljal v 

Sloveniji, potem ko je na specialki v Pragi pridobil potrebno tehnično znanje, so 

šokirale domačo javnost. Jakac je postal prvi umetnik, ki je slovensko grafiko dvignil 

na zares umetniško raven. 

Lesorez Koncert je nastal na podlagi skice, ki jo je Jakac naredil na koncertu oziroma 

ob neki glasbeni prireditvi. Prikazuje nemirnega pianista za klavirjem in plamtečega 

violinista, pri katerih z linijami doseže ritmično usmerjenost utelešene glasbe. S 

pokončno usmerjeno valovito formo in višinsko usmerjeno kompozicijo izrazi 

violinistov ustvarjalni zanos oziroma zanos same glasbe. Na sliki se vsebina motiva 

popolnoma prepleta s formo. V centru je vznesenost glasbenikov, ki je razvidna v 

dinamičnih gibih umetnika. V umetnini je Jakac prelil večno glasbo, ki jo je ulovil že 

med samim koncertom, in s širokimi potezami upodablja plamteči zanos melodije 

glasbenikov.   

Koncert je klasičen primer ekspresionističnega lesoreza, kakor ga ja uveljavil Edvard 

Munch in so ga kasneje izoblikovali in posredovali evropskemu krogu nemški avtorji 

iz skupin Die Brücke in Der Blaue Reiter – iz realnosti izločen kompleks oblik, ki so 

same v sebi harmonične ter izraz močne notranje razgibanosti.  

V prvi polovici 20. stoletja so ekspresionistični umetniki v Nemčiji z novo energijo 

začeli uporabljati lesorez kot izrazno sredstvo. Bistveni razlog za oživitev tehnike je 

bila želja po obnovitvi nemške tradicije pozne gotike in renesanse. Podobno kot 

njihovi renesančni predhodniki, kot so Albrecht Dürer, Hans Baldung in Sebald 

Beham, so ekspresionistični grafiki izkoriščali kapacitete izraznega sredstva z 

namenom širjenja in izražanja svojih inovativnih idej. Uporabljali so širok nabor tem 

ter razpon formatov in na ta način so se približali različni publiki. Fleksibilnost 

lesoreza jih je opogumila k razvoju individualnih pristopov ter novih tehnik. Umetniki 

so testirali slikovne zmožnosti in ekspresivni potencial lesoreza – člani skupine Die 

Brücke z močnim rezanjem, člani skupine Der Blaue Reiter pa preko abstraktnih form 

(slika 2). 

Jakčeve grafike, ki so nastale med leti 1921 in 1923, lahko najbolje opazujemo iz vidika 

čustveno naglašene umetnosti tega časa, saj se umetnikova formalna izrazna sredstva 

povezujejo z njeno čustveno vsebino.  

Jakac je povezoval ekspresivno govorico svoje risbe s svetlobnimi kontrasti pa tudi 

mehkejšimi svetlo-temnimi prehodi. Prav zato je najpogosteje uporabljal lesorez za 

upodabljanje. Poleg tega je pri svojih delih Jakac uporabljal izrazit razpon grafičnih 

tehnik, od litografije do monotipije in jedkanice, od suhe igle do visoke jedkanice in 

akvatinte – vse te načine je preučeval in v mnogih ustvaril dragocene umetnine. Vendar 

mu tehnika ni bila končni cilj, temveč sredstvo za izražanje svojih doživetij.   

 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ernst Ludwig Kirchner (član 

skupine Die Brücke), Lesorez »Fünf 

Kokotten«, 1914. 

 

 

Postava violinista, ki ustvarja glasbo, se prepleta z zanosom melodije. Glasbene 

melodije kot da bi dobesedno izvirale izpod Jakčevega dleta z osvetljenih odrskih tal, s 

katerimi kontrastira privid črnega klavirja, ter se z lirskim zanosom vzpenjajo v sfere 

čustvenega doživetja prizora.  

E. Munch je v svojih grafikah in risbah najbolj pogosto upodabljal stisko in tesnobo, 

ter je bil popolnoma odmaknjen od čustvenih poetičnih doživetij, ki so pa značilnost 

Jakca. V povezavi z motivom koncerta, ki je upodobljen na grafiki, imajo posebej 

opredeljeno vlogo tudi Jakčevi valoviti zamahi, saj učinkuje ritmična razgibanost te 

valovite risbe že sama po sebi melodiozno.  

S tega stališča pa se povezuje motiv glasbe Jakca tudi z Jakopičem, le da je ta skušal 

na svojih Klavirjih z urbano in bogato barvitostjo izraziti lirično razpoloženje in 

barvitost glasbenih tonov, medtem ko ponazarja Jakac s plamenečimi linijami lesoreza 

vzpon umetnikove melodije.  

Rihard Jakopič je bil Jakčev prvi resnični mentor. Jakčeve slike je Jakopiču pokazal  

Ivan Vavpotič, ki jih je sprejel in razstavil. Jakac je Jakopiča spoznal osebno leta 1918 

v Ljubljani in mu je večkrat pokazal svoje zgodnje novomeške poskuse. Vpliv 

Jakopiča na Jakčev razvoj kot umetnika je predvsem pri odpiranju posluha za 

globinsko dojemanje umetnosti, za vizijo; tudi Jakčeve zgodnje slike, zlasti mehko 

zabrisani razpoloženjski pasteli, pričajo o vplivu jakopičevskega gledanja na motive. 

Jakopič je leta 1938 zapisal: »Dvajset let je minilo od tedaj, ko sva se spoznala. Jaz 

padam, ti rasteš. Danes kažeš slovenskemu narodu tisto, kar si zmogel v dobi dvajset 

let. To je tista vrednota, ki jo more in mora dati človek svojemu narodu in človeštvu.« 

(Stele-Možina, 1979, str. 24), kar še bolj potrjuje ne samo vpliv temveč tudi priznanje 

ter podporo, ki jih je dal Jakcu.  

Jakčevi začetni lesorezi in linorezi, v glavnem majhnega formata, so predstavljali 

priložnost za preizkušanje novega izraznega sredstva in na njih lahko vidimo 

sproščenost njegovega risarskega zamaha. Že v tem času pri motivih pride do  izraza 
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njegov lirizem, tesno povezan s Cankarjevo literarno umetnostjo, ki mu je odpirala 

vpogled v globljo in duhovno naravo umetnosti.  

Jakčeve grafike iz let 1920 do 1923 in deloma tudi iz naslednjih letih imenujemo 

ekspresionistične, ker so bolj ali manj dosledno usmerjene v duhovni izraz motiva. 

Izhodišče Jakčevi ustvarjalnosti je predvsem vživetje v motiv iz narave, kar je 

dopuščalo ob njegovi optimistični naravi tudi bolj odtujene, disharmonične vsebine. 

Neposrednemu čustvenemu stiku z motivom ustreza tudi njegov oblikovni pristop – 

realistični pristop do motiva, ki ga v skladu z vsebinsko komponento nekoliko 

prestilizira, ne da bi izraziteje predelal zunanjost motiva. Vsebini doda slikovito 

trepetanje luči in odsevov, ki prispevajo lirično razpoloženje.  

Najznačilnejši vsebinski vir za Jakčevo lirično grafično umetnost je bila potemtakem 

njegova tesna povezanost z lirično literaturo. Prvič je bila ta izražena v mladostnih 

ilustracijah Cankarjevega Kurenta in pozneje tudi v ilustracijah pesniških zbirk Alojza 

Gradnika (Padajoče zvezde, 1923) in Mirana Jarca (Človek in noč, 1927), najizraziteje 

pa je prisotna v ilustracijah Gradnikovih Pisem, ki jih je izdal umetnik leta 1923 v 

posebni mapi.  

Kot oče slovenske grafike in kot eden od najvidnejših predstavnikov grafike v 

Jugoslaviji je sčasoma zavzel patriarhalen položaj med slovenskimi umetniki, 

podobno kakor v prvi polovici stoletja Rihard Jakopič.  

Lesorez Koncert vsebuje vse značilnosti praškega obdobja Jakčevih grafik – 

dinamičnost potez, prizor kavarniškega življenja ter uporabo ekspresionističnega 

izraznega sredstva. Slika Koncert ni pomembna le zaradi liričnosti in muzikalnosti, ki je 

vanjo vrezana z vsakim premikom dleta, marveč je tudi uvertura v življenju in delu 

enega največjih grafikov na prostorih nekdanje Jugoslavije, Božidarja Jakca.  

 

POGOVOR O UMETNINI  

 

Učitelj: Če si ogledate prostor, vedoč, da ta črta na steni označuje prvo svetovno vojno, 

ali opažate spremembe v umetninah?  

Učenci: Uporaba temnejših barv, več človeških figur na slikah. 

    Figure pridejo bolj do izraza.  

  Impresionizem se spremeni v ekspresionizem.  

Učitelj: Na teh umetninah vidimo sledi ekspresionizma, za katerega je značilno 

oddaljevanje umetnikov od realistične predstave videnega. Lepoto in skladnost so 

nadomestili z grdobo in popačenostjo, saj naj bi njihova umetnost presunila gledalca. Če 

si ogledate steno, ki je pred vami, kaj je prva asociacija, ki jo dobite?  

Učenci: Človek. 

       Grafična dela. 

Učitelj: Na steni so grafična dela začetnika slovenske grafike Božidarja Jakca. Na njih 

prevladujejo motivi, ki se vežejo na človeka, saj je Jakca posebej zanimala človeška 

osamljenost v povojnem času. Na kaj pomislite, če si ogledate to umetniško delo 

(Koncert)? Kako bi ga poimenovali?  

Učenci: Koncert. 

             Glasbeniki, ki igrajo v kavarni. 

             Pianist in violinist. 

Učitelj: Naslov umetnine je Koncert, nastala je v obdobju, ko je Jakac študiral in živel v 

Pragi. Za to obdobje je značilno, da je pogosto izbiral motive vsakdanjega praškega 

življenja, čigar neizogiben del so bila druženja v kavarnah. Kakšno se vam zdi delo? 

Vam je všeč? 

Učenci: Všeč mi je, da lahko skoraj zaslišiš glasbo zaradi postavitve glasbenikov. 
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 Kontrast na sliki vzbuja temačne občutke.  

Učitelj: Glasbenika sta tako plamteča, da skoraj lahko začutiš njune gibe in zaslišiš 

glasbo, ki jo igrata. Jakac je zelo pogosto izbiral upodabljanje glasbenih in liričnih 

motivov in zelo uspešno izražal čustvenost v svojih umetninah. Poglejte si še 

natančneje, kaj mislite, kako je bilo delo narejeno? Kako se barvi na sliki povezujeta z 

izbrano likovno tehniko? 

Učenci: Grafika, linorez ali lesorez.  

       Črnilo je značilno za grafično tehniko.  

      Močen kontrast doprinese k doživljanju prizora. 

Učitelj: Umetnina je lesorez, ki je bil pogosto izrazno sredstvo, ne samo Jakca temveč 

tudi nemških ekspresionistov. Odločili so se za uporabo lesoreza, saj jim je omogočal 

izražanje in širjenje svojih inovativnih idej, a hkrati ohranjanje nemške tradicije. 

Kakšno vzdušje je na sliki?  

Učenci: Igrivost, melodija. 

       Začutiš glasbo.  

       Zgleda, kot da uživajo. 

Učitelj: Na grafiki imajo posebno vlogo valoviti zamahi, saj učinkuje ritmična 

razgibanost te valovite risbe že sama po sebi melodično. V tem primeru pa skoraj 

dobesedno ponazarja zanos melodije obeh upodobljenih glasbenikov. Kaj bi se 

spremenilo, če bi umetnik grafiko naredil v barvah? Bi se vaše gledanje na sliko 

spremenilo? Če ja, kako?  

Učenci: Bilo bi drugačno vzdušje, lahko bi bilo bolj razigrano. 

       Slika bi izgubila efekt. 

Učitelj: Jakac je povezoval ekspresivno govorico svoje risbe s svetlobnimi kontrasti. Prav 

s kontrastom črno-belo ter valovito linijo je poduhovil predstavljene figure in je na ta 

način upodobil za njegova ekspresionistična dela zelo značilno liričnost. Kaj bi rekli, če si 

ogledate še ostale grafike, ki so na tej steni in jih primerjate s Koncertom? Kakšne so 

podobnosti in kakšne so razlike?  

Učenci: Prevladujejo človeške figure. 

       Uporaba grafičnih tehnik. 

       Občutek osamljenosti.  

        Temne barve. 

Učitelj: Tako je. Na stenah vidimo tudi druga grafična dela, ki so nastajala v času po 

prvi svetovni vojni. V tem času se je pri nas začel razvijati ekspresionizem, ki je bil 

rezultat sprememb ter grozot, ki so jih ljudje doživeli v vojni. Zato so se umetniki 

pogosto ukvarjali s človeško figuro in njeno odtujenostjo, osamljenostjo. Jakac je v 

praškem obdobju, kot že rečeno, pogosto upodabljal človeške figure na praških ulicah 

kot tudi prizore kavarniškega življenja. Je eden najpomembnejših slovenskih 

ekspresionističnih umetnikov ter oče slovenske grafike.  
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POGOVOR Z UČENCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo zmanjšane intelektualne sposobnosti, 

saj se njihov IQ nahaja od 51-70. Zaradi intelektualnih primanjkljajev ne morejo biti 

uspešni v rednem osnovnošolskem programu in zato obiskujejo program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ki vsebuje prilagojene vzgojno-izobraževalne cilje 

(minimalni cilji v OŠ). Razred obsega manjše število učencev (6). Učenci z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju so na konkretni stopnji mišljenja, zato moramo biti pozorni na to, 

da snov razlagamo konkretno, z rabo materiala in prilagojenega – enostavnejšega 

besedišča. Imajo tudi slabšo koncentracijo in pozornost. Zmožni so branja in pisanja. 

 

Učitelj: Kaj vidite na steni?  

Učenci: Slike, ljudi. 

Učitelj: Na steni vidimo grafike, na katerih so upodobljeni ljudje, motivi iz ulic in 

kavarn v mestu Praga. Poglejte umetniško delo Koncert. Kaj predstavlja?  

Učenci: Glasbenika. 

     Človeka, ki igrata. 

     Glasbenika igrata klavir in violino.  

Učitelj: Umetnina je delo grafika Božidarja Jakca, naslov je Koncert in prikazuje dva 

glasbenika – pianista in violinista. Kakšne barve prevladujejo na sliki?  

Učenci: Črna in bela. 

Učitelj: Na sliki prevladuje kontrast črno-belo. Božidar Jakac je uporabljal kontrast in 

vijugasto linijo ter na ta način upodabljal glasbene in poetske motive. Kakšna se vam 

zdi slika? Vam je všeč?  

Učenci: Zgleda, kot da zelo dobro igrata.  

       Sta dobra glasbenika.  

       Ni mi všeč, da je črno-bela.  

Učitelj: Božidar Jakac je zelo uspešno upodobil igranje glasbenikov Če dobro 

opazujemo, lahko skoraj začutimo glasbo, ki jo igrata. Bi kdo znal povedati, kako je bila 

slika narejena?  

Učenci: Z barvanjem, s črnilom, s tempero, slika je odtis.  

Učitelj: Slika je odtis lesoreza. Lesorez je grafično izrazno sredstvo, ki ga je Jakac 

pogosto uporabljal. Je tudi značilno za nemški ekspresionizem. Ste kdaj tudi v šoli 

preizkusili grafične tehnike? Če ja, katere?  

Učenci: Tisk s pečatniki, tisk s šablono, linorez … 

Učitelj: Božidar Jakac je začetnik grafičnega ustvarjanja na slovenskem. Uspešno je 

ustvarjal v različnih tehnikah, med katerimi je tudi lesorez. Se vam zdi na sliki kaj 

posebnega?  

Učenci: Kontrast barv, drža telesa. 

Učitelj: Pomemben je kontrast barv, s katerim je Jakac v svojih grafikah dosegel 

muzikalnost, poetičnost. Jakčeva dela, ki jih je ustvarjal v času, ko se je šolal v Pragi, so 

del slovenskega ekspresionizma. Ekspresionizem je umetniško gibanje, ki se je pojavilo 

po prvi svetovni vojni kot izraz sprememb, ki so se zgodile po vojni. Umetniki so 

pogosto upodabljali človeške figure, ukvarjali so se s samoto in prizori vsakdanjega 

življenja. Če zaprete oči in si predstavljate, da ste na sliki, kaj vidite, slišite?  

Učenci: Slišim glasbo.  

       Vidim veliko ljudi, temen prostor. 

      Vidim koncertno dvorano. 

Učitelj: Božidar Jakac je v času, ko je ustvarjal v Pragi, inspiracijo iskal v kavarnah. 

Kavarniško življenje je bilo ključen del tega časa in je bilo zelo zanimivo za umetnika. 
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Avtor:   Veno Pilon 

Naslov dela:  Čipkarica 

Datacija:  1923, AJD (lahko sklepamo, da je slika nastala v Ajdovščini) 

Tehnika:  olje na platnu 

Mere:   103, 5 x 77, 5 cm 

 

Slika Čipkarica se nahaja v prvem razstavnem prostoru. Prostor je z drugačno barvo 

stene razdeljen na dva dela: v prvem delu galerijskega prostora se nahajajo dela 

impresionistov, v drugem pa umetnine iz obdobja ekspresionizma – v tem delu je tudi 

obravnavana slika.  
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Slika Čipkarica je dopasni ženski portret. Ženska sedi v temnem notranjem prostoru na 

stolu in z rokama drži tanek trak iz čipke. Upodobljena je frontalno na sredini platna. 

Oblečena je v črno obleko z izrezom in ima kratke črne lasje, ki so rahlo kodrasti in ji 

prekrivajo večino čela. Pritegnejo nas njene oči, ki niso v pravilnem razmerju, so 

prevelike in preširoke. Nos je ozek ter rahlo ukrivljen – ima greben. Njene ustnice so 

rožnate barve, so velike ter stisnjene, kotički ust pa so povešeni navzdol. Njena ramena 

so okrogle oblike in so spuščena. Prsi ima velike in okrogle, pod njimi se nakazuje 

trebuh. Leva roka ženske je spuščena ob telesu in se naslanja na desno nogo. Njene roke 

delujejo močne, kljub temu da so njeni prsti tanki, dolgi ter krčeviti. V njih drži 

prosojno bel čipkast trak. Na traku so naslikane čipke, ki so podobne cvetu, med cvetovi 

pa lahko opazimo diagonalne križe. Telo ženskega lika je v pasu in bokih rahlo 

zasukano v levo smer opazovalca slike. Njene noge so le delno vidne, kolen pa sploh ne 

vidimo. 

V ozadju zgornje polovice formata se za postavo ženske zaznava interier – temen zaprt 

notranji prostor. Na desni steni, se na zgornji polovici formata vidi kvadratna oblika, ki 

deluje kot zazidano okno. Motiv je realistično upodobljen, a ima določene elemente, ki 

ne sledijo realni predstavitvi. Slikar pri upodabljanju oči portretiranke ni upošteval 

realnih razmerij, saj so le-te nesorazmerno velike. Čipkarica ima telesni volumen, njeno 

telo deluje močno, celo atletsko. Portretiranka je upodobljena s temnimi barvami, na 

sliki zaznamo črno in sivo barvo in njune različne odtenke. S svetlejšimi barvami je 

upodobljena le njena koža na obrazu in njene rdeče ustnice. Obraz pa je naslikan s 

svetlo-sivo barvo z rumenim podtonom. Barve so nanešene v tankih slojih, pri čemer 

spodnji sloji razkrivajo odtenke v zgornjih plasteh. Figura portretiranke je v zmernem 

ter stalnem sedečem stanju in se poglablja v prostor. Razgibana je v prostor, kljub temu 

da sedi, saj so njeni boki nagnjeni v določeno smer. Prostor na sliki je omejen in le 

delno jasen. Iz slike lahko razberemo samo to, da je prizorišče notranji prostor. Obraz je 

plastično prikazan in z jasnimi konturami, telo in ozadje pa se med seboj zlivata. 

Na sliki je upodobljena Štefka Batič, trgovka s tekstilom v Ajdovščini, ki je bila 

slikarjeva ljubimka. Naslov slike nas torej zavaja, saj nas vodi k misli, da je bila 

portretiranka čipkarica. Upodobljenka pa ni bila prava čipkarica, saj ni izdelovala čipk, 

ampak jih je le prodajala.  

 

OBDOBJE MED VOJNAMA  

 

Na ustvarjanje Vena Pilona je pomembno vplivala Primorska in njen položaj pod 

italijansko okupacijo. Po prvi svetovni vojni je bilo današnje ozemlje Slovenije 

razdeljeno med tri države. Večina slovenskega ozemlja je pripadla Kraljevini SHS – 

kasneje Jugoslaviji. Preostanek ozemlja pa sta si razdelili Avstrija in Italija. Slednji je 

tako z Rapalsko pogodbo pripadla Primorska z Goriško, kjer je živel Veno Pilon. Italija 

je najprej Slovencem priznavala pravice in ti so lahko gojili svojo kulturo in jezik. 

Negativen preobrat pa se je zgodil s prihodom fašistične vlade pod vodstvom Benita 

Mussolinija. Fašisti so si želeli enotno Italijo in da bi to dosegli, so si za svoj cilj zadali 

zmanjšati število Slovencev. V ta namen so začeli nasilno poitalijančevati Slovence, 

zažgali so jim Narodni dom v Trstu, razpustili slovenske stranke in društva ter z reformo 

prepovedali uporabo slovenskega jezika v javnosti. Zaradi poitalijančevanja je bilo 

politično, družbeno in kulturno življenje v veliki meri odvisno od delovanja slovenskih 

javnih delavcev, predvsem učiteljev, duhovnikov in kulturnikov. Razdeljenost 

slovenskega ozemlja je tudi onemogočala, da bi se umetniki iz razdeljenih območij med 

seboj povezovali in sodelovali, zato sta pomembna kulturna centra izven Jugoslavije 

postala Gorica in Trst. Slednja sta bila za razliko od Ljubljane bolj naklonjena novim in 
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naprednim umetnostnim pojavom, kateri so se želeli odmakniti od realizma in se 

približati ekspresionistični smeri.  

 

SLOVENSKI EKSPRESIONIZEM 
 

Ekspresionizem se je začel v Nemčiji, pred začetkom prve svetovne vojne. Izraz 

ekspresionizem izhaja iz latinščine expressus in pomeni izraz. Nastal je kot kontrast 

impresionizmu, ki pomeni vtis. Slednje nasprotje je razvidno tudi v sami sobi. 

Impresionistična dela so predvsem upodobitve naturalističnih pokrajin, ki so izdelana s 

hitrimi in pastoznimi nanosi barv. 

S pojavom materialnega napredka se je spremenilo posameznikovo vrednotenje sveta. 

Spremembe so posebno vplivale na umetniške stile. Umetniki so se odmaknili od 

realističnega upodabljanja sveta, skladnosti, lepotnih idealov, zanimati so jih začela 

(lastna) čustvena občutja. Slikarji so začeli uporabljali temačno paleto barv, predvsem 

črno barvo, definirane linije in ostre robove, preko katerih so izražali negativna čustva 

(strah). V ospredje so postavili novega človeka in z obtoževanjem moderne civilizacije 

(kapitalizem, materializem, vojne) poskušali spremeniti vrednote. V tem obdobju je 

najbolj priljubljen portret, saj so z njim umetniki lahko pokazali čustveno izkušnjo, tako 

da so prilagodili izgled ter geste rok in telesa upodobljencev. Najbolj znano delo, ki je 

na nek način programska slika ekspresionizma, je Krik slikarja Edvarda Muncha. 

Z ekspresionističnim načinom slikanja so se pri nas slikarji začeli ukvarjati po končani 

prvi svetovni vojni kot odgovor na (po)vojno stanje. Umetniki so želeli vzpostaviti in 

preroditi (nove) duhovne temelje. Pomembni predstavniki slovenskega ekspresionizma 

so bili Božidar Jakac, Lojze Špacapan, Ivan Čargo, brata Tone in France Kralj ter Veno 

Pilon, ki je deloval v okviru goriškega umetnostnega kroga. 

Ekspresionizem na Slovenskem delimo na tri faze. Prva faza je začetek ekspresionizma 

na Slovenskem in vsebuje elemente secesije in simbolike. Druga faza predstavlja vrh 

ekspresionizma in označuje začetek nove stvarnosti. Glavni predstavnik te faze je Veno 

Pilon. Tretja faza pa zaobjema novo stvarnost.  

 

VENO PILON KOT PORTRETIST 
 

Veno Pilon se je rodil leta 1896 v Ajdovščini, pekovski družini, očetu, ki je bil po 

narodnosti Furlan in slovenski materi. Maturo je končal v Gorici, nato pa je bil v času 

prve svetovne vojne zajet in bil ruski vojni ujetnik. Po osvoboditvi je izobraževanje 

nadaljeval s študijem na akademiji v Pragi in v Firencah ter na umetno-obrtni šoli na 

Dunaju, kjer se je srečal z ekspresionizmom. Po končanem študiju se je vrnil v 

Ajdovščino, kjer je šest let tudi živel, saj je zaradi slabega očetovega zdravja prevzel 

vodenje pekarne. V teh letih si je v domačem mestu uredil atelje. Dela iz Ajdovskega 

obdobja so bili že v času slikarjevega življenja zelo dobro sprejeta in so opredeljena kot 

vrhunec slikarskega ustvarjanja Vena Pilona.  

Italijanski kritik Antonio Morassi je že leta 1924 zapisal, da Pilon izbrane preproste 

ljudi z izrazitejšimi značaji ni olepševal. Portetretirance je upodobil z ironijo in jim 

pogledal v dno srca ter kot bager izsesal na površje poteze obraza, ki bi jih portretiranci 

najraje skrili. 

Portret je upodobitev osebe z vsemi individualiziranimi potezami obraza in predstavlja 

priljubljen likovni motiv, ki se je razvil v drugi polovici 14. stoletja. Njegov namen je 

prikazati podobo, osebnost in razpoloženje osebe. Dojemanje portreta se je spremenilo v 

20. stoletju, ko je na Dunaju začel delovati Sigismund Freud. Freud velja za začetnika 

psihoanalize, saj se je prvi začel ukvarjati s tem, da naša podzavest vpliva na našo 
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zavest in s tem na naše vedenje. Ekspresionistični slikarji, med katere spada tudi Veno 

Pilon, so se zato pri slikanju portretov ukvarjali s tem, kako s formalnimi sredstvi, poleg 

fizične podobe portretiranca, naslikati tudi njegove psihične lastnosti. Njihovi portreti 

so zato zanimivi in drugačni tudi zaradi drže telesa in gest rok.  

V Ajdovskem obdobju (1922-1928) je Pilon portretiral svoje znance in družino. Naslikal 

je serijo portretov in tihožitij, v katerih je poskušal prodreti v duševnost znancev in 

prijateljev. V Moderni galeriji so v sobi ekspresionizma razstavljena štiri Pilonova dela 

Ajdovskega obdobja, med njimi kar dva portreta. Poleg obravnavane Čipkarice še 

portret sestre Milke. V Moderni galeriji pa bi našli še en Pilonov portret, v sobi 

avantgardne umetnosti je namreč tudi Pilonovo delo Portret Marija Kogoja. 

Bistveno za portrete iz Ajdovskega obdobja je, da so nastali v precepu dveh 

umetnostnih slogov. Portrete iz Ajdovskega obdobja tako uvrščamo načeloma pod 

ekspresionizem, a potrebno je poudariti, da je Veno Pilon navdih za portrete črpal tako 

iz nemškega ekspresionizma, iz katerega je prevzel deformiranje oblik, kot iz 

italijanskega poekspresionističnega slikarstva oziroma nove stvarnosti, ki je s seboj 

prinesla plastični stil in geometrične oblike. Ekspresivnost je pri portretih izražena z 

rokami in očmi. Očesa in prsti rok so nepravilno oblikovani in v neskladju z 

resničnostjo. Element nove stvarnosti pa se kaže v tem, da so portretiranci, kljub 

čustveni povezanosti, obravnavani kot predmet, saj je pri upodobitvah prisotna hladnost 

in objektivnost, oseb pa se ne zmore zlahka prepoznati.  

Slikar, ki je s svojim stilom znatno vplival na Pilonove portrete iz Ajdovskega obdobja, 

je bil nemški ekspresionistični slikar Otto Dix (1891–1969). Tako Dix kot Pilon sta 

slikala prijatelje, člane družine, odrasle in otroke, poudarjajoč njihove statuse in njihovo 

duševnost ali značaj. Prav tako pa sta tudi oba verjela, da je pogled bistven detajl za 

dober portret, posebno pozornost pa sta namenila tudi rokam. Otto Dix je roke 

obravnaval enakovredno glavi portretiranca, saj so mu roke predstavljale skoraj glavno 

oznako osebnosti (slika 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Otto Dix, Portret novinarke Sylvie Von 

Harden, 1926, Deželna galerija Stuttgart. 

 

 

MOTIV ROK  
 

Veno Pilon je pri slikanju upodobil psiho portretirancev s poudarjanjem gest rok in 

oči. Roke prikrito sporočajo psihične in intimne lastnosti ustvarjalca. Gesta rok naj bi 
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ustrezala značaju, statusu ter delu naslikane osebe. Podoba rok je Vena Pilona tako 

zaznamovala, da pri opisovanju njegovih del govorimo o Pilonovih rokah in ne več o 

rokah tiste osebe, ki jo je slikar upodobil. Zgradba njegovih slik je preprosta, 

nepotrebni detajli so izpuščeni. Ozadje je prostor, v ospredje pa je postavljeno 

portretirančevo telo. Predmeti na njegovih portretih, kot je v primeru obravnavanega 

dela čipka, so zaradi tega toliko bolj pomembni.  

Pogled nam na sliki pritegne čipkast trak, ki ga drži portretiranka v rokah. Čipka je 

luknjičast okrasni izdelek, ki je lahko izdelan iz sukanca, z iglo, pletilkami, kleklji, 

kvačko ali čolničkom. Čipke so bile najprej domena bogatejšega sloja, saj so veljale 

za izraz prestiža, v 19. stoletju pa so jo sprejele tudi nižje družbene plasti. Nosili so jo 

tako moški (posvetne in cerkvene moči) kot ženske. V današnjih časih pa čipka zaradi 

prosojnosti predstavlja ženstvenost. Portretiranka nam ponuja čipko in če vemo, da 

Štefka Batič ni znala izdelovati čipk, ampak jih je le prodajala, se nam porodi 

vprašanje: »Zakaj je sploh upodobljena s čipko?« Čipka v rokah portretiranke ima 

nejasen in celo dvoumen pomen, saj naj bi predstavljala njeno življenjsko zgodbo ali 

njene značajske poteze in lastnosti. Njeno upodobitev na sliki si tako lahko razlagamo 

kot simbol poklica Štefke Batič. Lahko pa se pri njeni interpretaciji naslonimo tudi na 

samo izjavo slikarja Vena Pilona:  »V vsaki moji sliki je veliko več erotike, kot bi si 

kdorkoli lahko mislil« (Mikuž, 1983, str. 116).  

Na erotičen ton slike namiguje ravno to, da je ženska naslikana z atributom v rokah – 

čipko. Če premečemo črke v besedi čipka, namreč (po Mikužu) dobimo neprimerno 

ime za ženski spolni organ. Za nameček pa erotiko lahko zaznamo tudi v 

Čipkaričinem strmenju, saj so njene oči popolnoma odprte. Za slednje znanstveniki 

razlagajo, da se zenice ob gledanju nečesa zanimivega ali privlačnega razširijo. In kaj 

gleda ona? Ali je boljše vprašanje, kaj je gledal slikar? 

Čipkarica (Štefka Batičeva) je torej portret z močno seksualno nabito vsebino, ki pa jo 

na prvi pogled iz slike ne moremo razbrati. Slika namreč vsebuje številna prikrita 

erotična sporočila, kar pa navsezadnje niti ni tako nenavadno, saj je bila portretiranka 

slikarjeva ljubimka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Veno Pilon, Varja (Rusinja), 1925, Pilonova 

galerija, Ajdovščina. 
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Štefka Batič pa ni bila edini model, s katero je imel Veno Pilon ljubezensko razmerje. 

Romantični odnos je imel tudi z Varjo, ki jo je upodobil na sliki Varja (Rusinja) (slika 

2). Tudi pri tem portretu lahko zaznamo poudarjene roke, ki pa v nasprotju s 

Čipkarico, niso krčevite ampak nas s svojim položajem spomnijo na indijski ples. Še 

več, če primerjamo prste Štefke in Varje, lahko vidimo, da so pri slednji le-ti lepši in 

bolj nenavadno oblikovani. Varja je upodobljena zapeljivo, celo zdi se nam, da na 

stolu pleše, saj njeno telo valovi v obliki črke S, in če jo primerjamo s Čipkarico, je 

očitno, da slikar ni imel podobnih občutkov do obeh. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Stojimo pred sliko Vena Pilona. Kako se imenuje takšna upodobitev?  

Učenci: Portret. 

Učitelj: Res je. Ta slika je portret Štefke Batič, ki je bila slikarjeva ljubimka. Delo je 

bilo narejeno leta 1923 in gre za olje na platnu. Kaj vas pritegne na sliki?  

Učenci: Njene oči. Prevelike so. 

             Njeni prsti na rokah so deformirani. 

             Povedali ste nam, da je bila ženska na sliki slikarjeva ljubimka, a tega iz te slike  

             ne bi mogel sklepati.   

Učitelj: Kaj ima ženska v rokah? 

Učenci: Čipko. 

Učitelj: Omenili ste čipko. Zakaj menite, da jo je slikar sploh upodobil z njo? 

Učenci: Verjetno jih je znala izdelovati. 

Učitelj: Ne. Kot zanimivost naj vam povem, da je bila Štefka Batič kramarica. V starih 

časih je bil to izraz za prodajalca s cenenim, drobnim blagom. Pa se vam zdi smiselno, 

da bi slikar upodobil žensko s čipko, samo zaradi tega, ker je bilo prodajanje čipk njen 

poklic? 

Učenci: Ne.  

Učitelj: Upodobitev čipke na sliki si lahko razlagamo kot simbol poklica Štefke Batič. 

Lahko pa se pri njeni interpretaciji naslonimo tudi na samo izjavo slikarja Vena Pilona: 

»V vsaki moji sliki je veliko več erotike, kot bi si kdorkoli lahko mislil«. Na erotičen ton 

slike namiguje ravno to, da je portretiranka naslikana z atributom oziroma čipko v 

rokah. Če se malo poigramo in premečemo črke v besedi čipka namreč dobimo 

neprimerno ime za ženski spolni organ. Kakšne barve pa prevladujejo na sliki? 

Učenci: Temne. 

Učitelj: Kakšne občutke vam torej zbuja slika? 

Učenci: Neprijetne.  

             Strah, groza. 

Učitelj: Ste mnenja, da je Štefka Batič res zgledala tako v resnici? 

Učenci: Ne.   

Učitelj: Zakaj mislite, da je slikar upodobil portretiranko na tak način? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Na začetku sem vam povedala letnico nastanka slike. Si jo je kdo zapomnil? 

Učenci: Ne.  

Učitelj: Poglejte, kaj piše zraven slike 

Učenci: 1923, AJD. 

Učitelj: Slika je nastala leta 1923 v času Ajdovskega obdobja Vena Pilona. Bi mi znali 

povedati, kaj se je takrat dogajalo s slovenskim ozemljem na Primorskem? Povezano je 

z nekakšno pogodbo. 

Učenci: Rapalska pogodba. Po prvi svetovni vojni je del Primorske pripadel Italiji.  
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Učitelj: Res je. Kakšno je bilo življenje Primorcev pod italijansko oblastjo? 

Učenci: Težko. Italijani so Slovence zatirali, niso jim dovolili uporabe slovenskega  

             jezika, požigali so jim hiše.  

            Začelo se je poitalijančenje. 

Učitelj: Kako bi potem z enim čustvom opredelili življenje Slovencev pod italijansko oblastjo? 

Učenci: Groza, strah. 

Učitelj: Izražanje čustev, še posebej strahu je značilno za umetnostno smer imenovano 

ekspresionizem. Umetniki so se odmaknili od realističnega upodabljanja sveta, 

skladnosti, lepotnih idealov, zanimati so jih začela (lastna) čustvena občutja. Slikarji so 

začeli uporabljali temačno paleto barvo, predvsem črno barvo, definirane linije in ostre 

robove preko katerih so izražali negativna čustva. Posluževali pa so se tudi deformiranja 

osebe. Ugotovili smo, da so vas na sliki pritegnili ravno elementi ekspresionizma. Ali se 

na steni nahaja še kakšna slika, ki je naslikana v podobnem stilu? 

Učenci: Da, slika ob tem portretu. 

Učitelj: V istem letu je Veno Pilon naslikal tudi portret sestre Milke, ki se nahaja ob 

Čipkarici. V čem sta si podobna? 

Učenci: Obe sta žalostni. 

             Obe sta naslikani s temačnimi barvami. 

             Pa obe imata deformirane prste na rokah. 

Učitelj: Pilonova posebnost so bile upodobitve rok, saj naj bi roke prikrito sporočale 

psihične in intimne lastnosti ustvarjalca. Kako menite, sta bili sliki sprejeti? 

Učenci: Ne vem. 

             Negativno, bile so nekakšna novost. 

Učitelj: Slike so bile odlično sprejete. Italijanski kritik Morassi je dejal, da Pilon izbrane 

preproste ljudi z izrazitejši značaji ni olepševal. Portretirance je upodobil z ironijo in 

jim pogledal v dno srca ter kot bager izsesal na površje poteze obraza, ki bi jih 

portretiranci najraje skrili. 

 

POGOVOR Z UČENCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo zmanjšane intelektualne sposobnosti, 

saj se njihov IQ nahaja od 51-70. Zaradi intelektualnih primanjkljajev ne morejo biti 

uspešni v rednem osnovnošolskem programu in zato obiskujejo program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ki vsebuje prilagojene vzgojno-izobraževalne cilje 

(minimalni cilji v OŠ). Razred obsega manjše število učencev (6). Učenci z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju so na konkretni stopnji mišljenja, zato moramo biti pozorni na to, 

da snov razlagamo konkretno, z rabo materiala in prilagojenega – enostavnejšega 

besedišča. Imajo tudi slabšo koncentracijo in pozornost. Zmožni so branja in pisanja. 

 

Učitelj: Stojimo pred sliko Vena Pilona. Kaj vidite na sliki? 

Učenci: Žensko.  

Učitelj: Res je. Na sliki je Štefka Batič. Poznamo različne vrste slikarskih upodobitev. 

Pokrajina pomeni upodobitev pokrajine. Pri tihožitju slikar naslika stvari, kot so cvetje 

ali posode. Portret pa pomeni, da je slikar upodobil človeka. Kam bi uvrstili to sliko? 

Učenci: Portret. 

Učitelj: Drži. Kakšna se vam zdi slika?  

Učenci: Čudna. 

Učitelj: Vas na kaj spominja?  

Učenci: Na pošast. 

Učitelj: Zakaj? Kaj vam je nenavadno na sliki? 
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Učenci: Oči, roke. 

Učitelj: Je ženska na sliki res tako izgledala? 

Učenci: Ne. 

Učitelj: Poglejte sošolca v obraz. Kako se razlikuje od obraza na sliki?  

Učenci: Prevelike oči, čudne oči. 

Učitelj: Veste kaj upodobljenka drži v roki?  

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Ženska v roki drži čipko. Ste jo že kje videli? 

Učenci: Na obleki, na zavesi. 

Učitelj: Ja. Čipka je okrasni izdelek z luknjicami. Izdelana je iz sukanca, z iglo, 

pletilkami, kleklji, kvačko ali čolničkom. Ko izdelujemo čipko, rečemo, da klekljamo. 

Klekljanje je zamudno delo, saj traja dolgo časa, preden nastane čipka, zato so jih v starih 

časih nosili samo bogati. Sedaj pa jih nosijo večinoma ženske. Kakšni so prsti ženske? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Poglejte svoje. Kako se razlikujejo od njenih? 

Učenci: Njeni so dolgi in krivi. 

Učitelj: Ja. Slikar je prste ženske, upodobljene na sliki, deformiral. Menite, da je ženska 

s takimi prsti lahko klekljala? 

Učenci: Ne. Za klekljanje rabiš lepe, elegantne prste.  

Učitelj: Ženska na sliki je Štefka Batič, ki je bila slikarjeva ljubimka. Bila je prodajalka 

tekstila in čipk in ne klekljarica. Katere barve vidite na sliki?  

Učenci: Črno, rjavo, sivo. 

Učitelj: So to temne ali svetle barve? 

Učenci: Temne. 

Učitelj: Kako se počutite, ko gledate sliko? 

Učenci: Neprijetno. Strah me je. 

Učitelj: Izražanje čustev, še posebej strahu je značilno za umetnostno smer imenovano 

ekspresionizem. Slikarji so za neprijetna čustva uporabljali temne barve, predvsem črno 

barvo, dele telesa pa so deformirali. Ali se na steni nahaja še kakšna slika, ki je 

naslikana v podobnem stilu? 

Učenci: Ta zraven. 

Učitelj: Zakaj mislite, da ju je slikar upodobil na tak način? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Kdaj je delo nastalo? Morda veste, kako to izvemo? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Poglejte okoli sebe, če je ta podatek kje napisan.  

Učenci: Ja. Napisan je pod sliko. 

Učitelj: Preberite mi ga. 

Učenci: 1923. 

Učitelj: Bi mi znali povedati, katera pomembna stvar se je začela leta 1914 in končala 

leta 1918? 

Učenci: Prva svetovna vojna. 

Učitelj: Res je. Kakšno je bilo življenje v času vojne?  

Učenci: Smrt, ubijanje. 

Učitelj: Kako pa so ljudje živeli po vojni?  

Učenci: Slabo, gradijo porušeno. 

Učitelj: Kako bi s čustvi opisali življenje ljudi po vojni? 

Učenci: Strah, ne veš, če boš preživel. 

Učitelj:  Bi potem lahko za ženski na slikah rekli, da sta prestrašeni, celo žalostni. 

Učenci: Da.  
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Avtor:   France Kralj 

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

Datacija:  1932 

Tehnika:  olje na platnu 

Mere:   140 × 131 cm 

 

V prvem planu vidimo, da je France Kralj upodobil neposredno spoznavni motiv – 

polakt. Pred nami je klečeči ženski polakt z velikim deformiranim zrcalom, v katerem 

se kaže podoba ženskega lika. Iz naslova lahko razberemo, da je slikar upodobil svojo 

ženo. V drugem planu slike opazimo morje in nad njim mesto Benetke. 

Obraz ženske je umirjen in zasanjan. Na to kažejo njene zaprte oči, rahlo nasmejana 

rožnata usta ter rožnata lica. Če smo še osredotočeni na obraz, lahko opazimo, da je ta v 

primerjavi z drugimi telesnimi deli bolj osenčen. Ženska ima rjave, rahlo valovite lase, 

ki so spuščeni in segajo do njenih ramen. Prav pri laseh lahko opazimo, da vir svetlobe 

prihaja iz zgornje leve strani, saj je umetnik na vrhu lasišča uporabil svetlejšo rjavo 

barvo. 
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Njeno telo je na pol razgaljeno, lahko bi rekli, da je njena postava kmečko polna z 

žarečo poltjo, ki jo kar oživi, saj je ta naslikana z zapeljivo rožnato barvo. Ženo je 

umetnik naslikal oblečeno v belo enodelno oprijeto oblačilo z naramnicami, ki komaj 

pokriva njen zgornji predel stegen. Oblačilo ne prekriva njenega oprsja in je najbolj 

osvetljeno v predelu trebuha. Žena si odgrinja rožnato ogrinjalo in hkrati podpira svoje 

prsi s svojo levo roko. Ženino ogrinjalo lahko po drugi strani deluje kot čvrsta 

arhitektura. Kralj je z barvo povezal njeno povzemajočo formo in zelo učinkovito 

modelacijo. To je napolnil z bujno vitalnostjo ter svežino, kar lahko opazimo pri napetih 

barvnih prelivih ženine obleke. 

Žena sproščeno naslanja svojo levo »rubensovsko« obilno nogo na štirikotno podlago, 

ki spominja na klop, čez katero je postavljeno rožnato blago s cvetličnimi oziroma 

rastlinskimi modrimi vzorci. Noga je z razmislekom usklajena z dvigajočim se 

volumnom telesa in je hkrati prežeta z veliko nežnostjo ter čustvenim žarjenjem. Žena 

in ogledalo sta postavljena na rjava tla. 

Delo ima izjemno izbrano kompozicijo, na kateri se s pomočjo zrcala dogaja 

preoblikovanje na pol slečenega akta z zastrtim pogledom, v gledalca usmerjeno 

podobo žene. V njem lahko opazimo, kako se je ženin spomin preslikal v ženino podobo 

z rumenim slamnikom. Ta učinkuje kot sijaj, med sinjo svetlobo in temino oblakov, ki 

obdajajo ženin polakt v ospredju. Kompozicija z oblikovnimi deformacijami predstavlja 

rezultat umetnikove čutnosti, lepoto pa najdemo v harmoniji med resničnostjo modela 

in avtorjevo svobodo.  

Da so v drugem planu naslikane Benetke, nam pove že sam naslov slike, vendar na to 

kaže tudi naslikan niz stavb in mostičkov na obali ob morju. Desno od sredine lahko 

prepoznamo Doževo palačo z velikimi okni in arkadami ter zvonik bazilike sv. Marka. 

Ko govorimo o klasični prostorski gradnji slike, moramo biti pozorni, saj Kralj morsko 

gladino z Benetkami v ozadju in zrcalom, v katerem se odseva ženina podoba, uporablja 

kot prostorski odrivali, ki ženin akt izrivata iz iluzionističnega prostora. Kralj je prostor 

gradil tudi z barvami. Predvsem z barvno modelacijo, ki jo je uporabil s svetlenjem in 

temnenjem toplih barvnih odtenkov pri svoji ženi. Umetnik je barvi prepustil ploskovno 

vlogo v ozadju, kjer je upodobil hladne barve (Benetke in morje). Z barvo ni prikazana 

globina morja (ni upošteval barvne perspektive), saj je opazno le menjavanje modrih in 

belih ploskev od obale mesta do prvih dveh planov. Pri sliki ni upodobljen le toplo-

hladni kontrast, ampak tudi svetlo-temni. Najbolj osvetljena dela slike sta belo ženino 

oblačilo in zrcalo, ki pa jima nasprotujejo temni deli, kot sta ladji in oblaki v zrcalu. 

Precej očiten je kontrast med glavami upodobljenke, saj je obraz polakta precej temnejši 

v primerjavi z ženinim obrazom v zrcalu. Svetlejši deluje bolj zračno in lahkotno. 

Zaradi temnih senc na ženinem polaktu, črnih ladij in oblakov v zrcalu, lahko na sliko 

gledamo tudi s temnejše plati.  

 

NOVA STVARNOST 

 

Ime nova stvarnost (Neue sachlichkeit) oziroma nova objektivnost je prvič omenil 

nemški kritik Gustav Friedrich Hartlaub po isto imenski razstavi v Mannheimu leta 

1923. Ta predstavlja nadaljnjo fazo ekspresionizma, katere predmet je oprijemljiva, 

neolepšana stvarnost, ki teži k izrazni jasnosti. Nova stvarnost je bila kljub njeni 

pomembnosti v umetnosti bolj prehoden in kratkotrajen pojav. Izraža objektivnejšo 

obravnavanje predmetov in figur človeškega telesa, ki nam dajejo občutek plastičnosti 

upodobljenega slikarskega lika in prostorsko jasnost kompozicije. Pri takem 

obravnavanju je obris forme videti trden in sklenjen, kakor pri kiparski reliefnosti. 

Slovenski umetniki so te lastnosti iz nemškega prostora prenesli v slovensko različico 
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nove stvarnosti. Močan vpliv na slovenske umetnike pa je imela tudi italijanska revija in 

skupina Valori plastici. Ti so uporabljali svetlejši kolorit ter nov plastični slog, 

imenovan neoplasticizem. Ta smer je bila bolj formalistična kot vsebinska in pomeni 

isto kot »stvarnost« oziroma »objektivnost« novega realizma. 

Novostvarnostne lastnosti so dobro vidne v delih bratov Toneta in Franceta Kralja. Po 

letu 1923 je France Kralj postopoma iz ekspresionizma prešel k novi stvarnosti. Njegov 

Družinski portret iz leta 1926, ki ga v galeriji vidimo v prejšnji sobi, danes velja za 

enega od vrhuncev nove stvarnosti pri nas, saj so na njem figure žene in otroka 

naslikane kot oprijemljiva objekta, pri katerih je obris forme njunih teles videti trden, 

kakor da bi gledali kiparski relief. V tridesetih letih je prav tako ustvarjal v stilu 

realizma in nove stvarnosti. Pri delu Moja žena z beneškim ozadjem je opazen 

novostvarnostni poudarek na prostorski jasnosti in trdnosti kompozicije, plastičnemu 

slogu oblikovanja telesnosti ter zvrnjeni in popačeni perspektivi. Poleg te slike lahko v 

galeriji vidimo tudi eno iz med pomembnejših Francetovih del iz leta 1931, in sicer 

Portret rodbinskih otrok. Na njem lahko opazujemo vsebinski del obravnavanja nove 

stvarnosti, saj prikazuje in kritizira takratne družbene razlike med kmečkimi in 

mestnimi otroci. Kot smo že omenili, je v slogu nove stvarnosti deloval tudi njegov brat 

Tone. To je vidno iz oblikovanja telesnosti figur pri delu Kmečka svatba, kjer je prav 

tako opazna novostvarnostna vsebina, saj se ta, kot pri Francetu, nanaša na kmečko 

življenje in neolepšano resničnost. Ta Tonetova monumentalna slika je v galeriji 

postavljena nasproti Francetovih prej omenjenih del. 

 

ŽENSKI AKT 

 

Totalitarni režimi v času pred drugo svetovno vojno so izrabljali upodobitev golega 

človeškega telesa za svojo propagando: moški akt je simboliziral moč in red, ženski pa 

je ponazarjal družbeno vlogo in položaj ženske v takratni družbi; največkrat je bila 

ženska predstavljena v vlogi matere ter gospodinje. V nobenem primeru pa ni smela biti 

poudarjena čutnost.  

Ob analizi del Franceta Kralja od približno leta 1929 do 1933 lahko opazimo, da je v 

tem času zavladal motiv, znan tudi iz njegovega zadnjega ustvarjanja – akt in polakt. 

France Kralj je v telesu ženskega akta iskal vsebino, ki se izraža v intimnem in 

erotičnem odnosu ženske ter moškega. Akti Franceta Kralja so ženskemu telesu 

ponovno vnesli seksualno identiteto, saj jih je upodobil z neposredno erotiko, ki je bila 

v slovenski umetnosti zelo redka. S tem je France Kralj uspel izviti razosebljenje in 

posploševanje ženske forme kot objekta moške nadvlade. Zanj je akt predstavljal 

modernistično slikarsko nalogo, pri kateri je vpeljal čutnost telesa z enobarvno 

modelacijo polti in kože.  

France Kralj se je pri svojih aktih naslanjal na renesančno in baročno tradicijo 

upodabljanja ženskih aktov. V tradicionalnih pogledih so ženski akt največkrat 

upodabljali v mitološkem kontekstu. Za ženski akt je veljala seksualna pasivnost kot 

nekaj dobrega, medtem ko je bila v nasprotju s to njena aktivna vloga nekaj 

neprimernega in slabega. Viden naslon na tradicijo je opazen v ženinem polaktu, saj jo 

prikazuje kot svetnico ljubezni. To bi lahko primerjali z Giorgionovo renesančno sliko 

Speča Venera (slika 1), saj si obe figuri delita podobnost v mimiki obraza. Obe sta 

namreč naslikani z zaprtimi očmi, pri tem pa imamo lahko občutek, da se upodobljeni 

ženski figuri ne zavedata gledalčevih pogledov. Ker gledalec tako nima očesnih stikov z 

ženinim polaktom ali s spečo Venero, ta najprej opazi le njuni goli telesi. 
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Slika 1: Giorgione, Speča 

Venera, okoli 1510, 

Umetnostna galerija starih 

mojstrov, Dresden. 

 

 

Polakt slikarjeve žene lahko primerjamo celo z baročnim delom Berninijeve Resnice, ki 

jo razkriva čas (slika 2), saj se obe izrazito razgaljata. Njuna razgaljenost nam izraža 

posvetno blaženost in erotiko, ki se dopolnjuje s čustvenimi ter v ljubezen usmerjenimi 

pomeni. Obe upodobljenki izžarevata zadovoljstvo, sproščenost in ugodje, predvsem pa 

to, da ne kažeta sramu zaradi razgaljenosti. Ženin izraz deluje blaženo zamaknjen in 

namuznjen prav tako kot Berninijeva personifikacija Resnice, ki jo razkriva čas. Ženin 

polakt nam lahko razkriva skrivnosti njenega čustvenega doživljanja, ki bi lahko 

predstavljal ljubezenski spomin na Benetke, te pa bi lahko predstavljale prizorišče 

izsanjane ljubezni ter sreče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Gian Lorenzo Bernini, Resnica, ki 

jo razkriva čas, 1646-1652, Galerija 

Borghese, Rim. 

 

 

France Kralj je uvedel novost v svojem slikarstvu s tem, ko je subjektivno naslikal 

doživljanje svoje žene in njune intimnosti. Umetnikov polakt ni več upodobljen zgolj v 

mitološkem kontekstu, saj France Kralj svoje žene ni naslikal le kot Venero ali 

personifikacijo, temveč jo je upodobil kot resnično osebo in ji ob enem dodelil vlogi 

svetnice ljubezni in erotičnega bitja. Od tradicije se je oddaljil tudi s tem, ko je zraven 
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ženinega polakta naslikal še ženino podobo v zrcalu, ki gleda gledalca naravnost v oči. 

S tem je ženi pripisal tudi aktivno vlogo. 

Gledalec lahko dobi občutek nadzora in neprijetnosti, saj ženina podoba v zrcalu 

nadzira njegove poglede, ki opazujejo razgaljeno ženino telo. S pomočjo zrcala lahko 

žena postane soudeleženka v sliki in tako tudi sama postane gledalka sama sebe v 

prizoru. Za ženino dvojno podobo bi lahko predpostavljali, da je žena v ospredju 

opazovana, žena v zrcalu pa postane opazovalec, ki vedno nadzoruje prvo. Tako je 

slikar prikazal dva vedno ločena dela ženine zavesti. Ženino zavest, kako vidi in dojema 

sama sebe, izpodrine ženina podoba v ozadju, ki pa njeni zavesti narekuje, kako jo bodo 

videli in dojemali drugi. Gledalec se lahko ob opazovanju slike počuti nelagodno tudi 

zaradi tega, ker vemo, da je slikar upodobil prav polakt svoje žene oziroma njuno 

intimnost. Ta občutek je zmanjšan z ženino mimiko zadovoljstva, sproščenosti in 

ugodja. 

Slikar je svojo ženo naslikal oblečeno v belem oblačilu, kar lahko pomeni čistost ali 

naivnost. To lahko navežemo na ženino mimiko, ki se smeji z zaprtimi očmi in si v 

svojih mislih želi videti le svojega moža. Podoba žene v zrcalu je prav tako oblečena v 

belo oblačilo, kar bi v tem primeru lahko povezali s čistostjo njene duše. Na glavi ima 

poveznjen rumen klobuk, ki nas lahko spomni na avreolo ali svetniški sij. Ta dodatek še 

poveča nasprotja med ženinim polaktom in njeno podobo v zrcalu. Ugotovimo lahko, da 

Kralj svoje žene ni želel naslikati kot ostale gole ženske v svojem opusu, ampak jo je 

naslikal v celoti, tako njeno telesnost kot tudi duhovnost, in ji s tem še dodal dodatno 

vrednost.  

Pomembnost vloge žensk in njenih upodobitev v umetnosti se je pokazala na razstavi 

Žena v slovenski umetnosti na ljubljanskem Velesejmu leta 1932. Ta je predstavljala 

začetek novega poglavja v slovenski likovnosti. Prvič že zaradi naslova, ki je 

napovedoval tematsko razstavo in drugič, ker je postala pravi medijski dogodek po 

zaslugi umetniških krogov in z njimi povezanih novinarjev. Na razstavi je bilo 

razstavljenih okrog 64 slik, 40 grafik in 14 kipov. 

Prav na tej razstavi je bila prvič razstavljena obravnavana slika. Žirija (Ivan Zorman, dr. 

Rajko Ložar, dr. Karel Dobida in dr. France Stele) je na razstavi za najboljše slikarsko 

delo nagradila prav to delo. Avtor je prejel nagrado v vrednosti 5000 din celjskega 

tovarnarja Antona Westna. Odzivi na razstavo so bili različni. Tako si je C. K. v 

Slovencu ob tej razstavi dovolil izgred, vreden nekoliko večje pozornosti, saj je o tem 

menil:  

 

»… nihče, kdor je sebi odkrit, ne more razumeti žirije, ki je odlikovala s 

prvim priznanjem ogabni, ostudni, nemogoči Kraljev akt. Edino, kar more 

človek videti na tem aktu, je cinizem, je stud, je karikatura narave, skrajna 

pretiranost, ki je prej manija, kakor pa pravo spoznanje… Povsod pa opaziš 

stremljenje po brezsmiselnem poudarjanju lastne individualnosti, od katere 

drug človek zopet nima nič, če mu umetnina ničesar ne pove.« (Kranjc, 

2001, str. 34)  

 

Iz citata je razvidno, da gre za natančno vzeto programsko izhodišče določene politike, 

ki na žalost takrat ni bila domena samo v specifičnih umetniških krogih. Na nagrado je 

nemudoma reagiral tudi Hinko Smrekar, saj je v nagrajenem delu videl dokaz, da je 

prepad med občinstvom in umetnostjo z leti vse večji. Zmerjal je tudi žirijo, ki naj bi s 

svojim skrajno prezirljivim ocenjevanjem izzvala med umetniki sovraštvo, najprej 

zasebno, potem pa še javno v časopisju.  
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Tako je leta 1932 prišlo do razkola med modernisti in tradicionalisti. Razstava je 

izzvenela v grozovit zaključek, saj so bili voditelji primorani ustvariti takšne družbene 

razmere, da umetnost, kakršna je nastala tega leta, ne bi mogla več nastati. Posledično je 

po razstavi za Franceta Kralja in njegovo generacijo umetnikov nastopilo negotovo in 

težavno obdobje. Kralj je v tem času pričel pisati svojo avtobiografijo z naslovom Moja 

pot, ki je izšla leta 1933, le leto po razstavi. Barvno reprodukcijo dela Moja žena z 

beneškim ozadjem je postavil na začetno stran knjige. V prvem delu je mogoče iz 

bogatih opisov mladostnih spominov umetnika razbrati programske iztočnice. V svojem 

delu je razkril tudi svoje umetniško poreklo in pripadajoče težnje generacije. Kralj je 

strnjeno opisal razloge za zavračanje modernega in svobodnega ustvarjanja. Kralj je v 

času mučnih polemik ob izidu Moje poti presodil, da je najbolje, če se umakne iz 

javnosti in celo iz ožjega okolja.  

Iz spisov Franceta Kralja izvemo, da se je njegova izbranka pred poroko imenovala 

Ljudmila Novak. V svojih Spominih jo prvič omenja še kot gostilničarjevo 

»pogospodeno hčerkico«, iz časa, ko je ta obiskovala prvi razred ljudske šole. Izvemo, 

da je v tistem času pogosto čuvala domače in tuje otroke, da je bila vitka, z nasmejanim 

obrazom ter z modrimi očmi. V nadaljevanju besedila Franceta Kralja razberemo, da je 

bila vedno razigrana in malce hudomušna: »mešala in mazala pa skrivala mi je barve in 

tudi nagajala, kolikor je znala in mogla« (Kralj et al., 1996, str. 90). Imenuje jo 

prikupna cvetka, nagajivo telesce, nato pa moja mlada žena in Milka. Kralj ji je namenil 

naslednji opis:  

 

»Moja žena je imela toliko zdravega ljudskega esprija, da je zmogla biti 

vedno dobro razpoložena. Bila je hkrati vljudna in šaljivo hudomušna, 

nasmejana in tudi rezervirana, odločna, čedna in okusno lišpava, pa nikoli 

kot kakšna kupljiva ljubimka. Lajšala mi je skupno družinsko življenje, 

omogočala delo ter osrečevala skupna leta. Nekoliko naravno preprosto 

naivna se je znala z neprisiljenim, sproščenim in ponosnim vedenjem 

prilagoditi tudi drugim. V družini je podpirala več kot tri vogale, lahko bi 

rekel kar vse štiri vogale. S svojo posebno spretnostjo, kar je bila zame 

vedno prijetna uganka, je vseskozi prinašala domov živež, zlasti pa še tedaj, 

ko je bila stiska vedno hujša, v zadnjih dveh desetletjih, pogosto na svojih 

zdravih plečih ali pa otovorjena s cajnami in kovčki. Tu si je sposodila 

kakšno vsoto, tam je zamenjala kakšno podobo ali kaj jaz vem kako, pa je 

šlo nekako naprej… resnično težko bi si predstavljal boljšo ženo! ... 

pomanjkanje nujno potrebnega razvedrila, pretirano težke skrbi in telesno 

delo v dolgih letih in razvoj umetnostnih dogodkov z vsemi razočaranji pa 

so jeli končno legati tudi na njeno dušo. Začeli so ji krhati njeno, tako 

značilno samozavest in ponos, polagoma je začela izgubljati svojo 

voljo…zlasti od zadnje razstave sem mi ničesar več ne verjame. Ko ji 

prijazno položim roko na rame ali na boke ali pa jo pogladim po laseh, da 

bi ji simuliral svoje vedro, brezskrbno razpoloženje, me v hipu spregleda, 

mene pa zaskeli in zapeče, ko ne opazim več tiste naivne radovednosti, 

požrtvovalnega samozaupanja, zaupanja in skupne enotnosti… Naj končno 

povzamem, kako je vplivala na moje delo. Bilo bi brezkrvno, šibko v 

motiviranosti pa tudi v količini, v posameznostih in v celoti, če ga ne bi 

oplojevali tudi plemeniti nagibi čustvenih lastnosti moje žene in sploh 

človeške ženske dvojnosti!« (Kralj et al., 1996, str. 238-239) 
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STATUS UMETNIKA 

 

Položaj slikarjev v tridesetih letih 20. stoletja je bil zelo težaven. Na takšne razmere 

umetnikov so vplivale umazane delovne politike ter gospodarski zlom po letu 1929, kar 

je vplivalo tudi na razmere na Slovenskem (vpliv na ljubljansko univerzo, na delovanje 

slovenske akademije in predvsem slikarstva). Treba je omeniti posebno atmosfero 

»ustvarjanja v sovraštvu«, ki v medvojnem obdobju ni nikoli poleglo, kar je razvidno 

tudi v odzivu na prej omenjeno Smrekarjevo kritiko postavljalca razstave Olafa 

Globočnika. Ta je menil, da »vsako prizadevanje, da bi izboljšali položaj,… zadene na 

silovit odpor, ne samo med publiko, tudi med slikarji zavre. Tipično je to, da se oglašajo 

prav oni, ki bi morali biti najbolj hvaležni, da so bili sploh pripuščeni na razstavo.« 

(Kranjc, 2001, str. 34-35) 

Literatura in kritika sta prevzeli vodstvo med umetnostmi. Galerijski kustosi oziroma 

likovni kritiki postanejo v tem obdobju ključne figure umetniških krogov, ki so z 

neposrednimi stiki z umetniki, institucijami, galeristi in publiko pogosto posredovali, 

artikulirali, interpretirali, teoretizirali o umetnosti in takratni politični ideologiji. Kritika 

je pripomogla k zavedanju o napredovanju umetnosti, saj so umetniška dela delovala v 

skladu s specifičnimi zakonitostmi. Potreba po estetiki je bila realizirana z vrsto 

ideoloških in dekorativno komercialnih predznakov, ki so jih umetniki povzemali iz 

tradicije in so tem dodajali nove vsebine. Likovni kritiki so na tak način soustvarjali 

neodvisen status umetnika in njegovega umetniškega dela, vendar pa so po drugi strani 

z aktivnim udeleževanjem v umetnosti postali njen bistveno enakovreden del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Fotografija protesta Franceta Kralja v 

Moderni galeriji, 3. maj 1953.  
 

 

France Kralj je ustvarjalec, ki je bil izrazito vpet v zgodovinski okvir dobe. Zaradi 

številnih ovir pri svojem ustvarjanju je bil v brezizhodnem finančnem položaju. 

Družbena omejenost je dosegla vrh v petdesetih letih, ko mu ob upokojitvi niso priznali 

statusa umetnika (ta status so mu priznali šele po smrti). To je bil tudi razlog, da je 3. 

maja leta 1953 izvedel protest v Moderni galeriji (slika 3). Slikarska in kiparska dela so 
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postala orožje protesta, med katerimi je bila tudi slika Moja žena z beneškim ozadjem. 

Kralj je takrat govoril: »No, le potolaži se,… tvoj čas še ni prišel!« (Kralj et al., 1996, 

str. 202), ko je preko obravnavanega dela gosto lepil trakove, na katerih so bili napisi: 

»France strada! Strada reprezentant slovenske umetnosti! Hlapcu Jerneju njegove 

pravice! Zaslužnemu, staremu, bolnemu umetniku eksistenco! Dajte mu jesti! Dajte mu 

dela! Kdor je v življenju toliko delal, zasluži preskrbo na starost! Za druge imate 

preveč, za njega ničesar! Umetnik strada! France zahteva plačilo!«. (Kralj et al., 1996, 

str. 203) S tem je ženinemu pol aktu okrepil osnovno dejavno sporočilo in tako ovrgel 

starodaven stereotip, saj je po tradiciji ženska morala prav tako v življenju ali umetnosti 

biti seksualno pasivna in ne aktivna.  

 

POGOVOR O UMETNINI 
 

Učitelj: Stojimo pred sliko Franceta Kralja Moja žena z beneškim ozadjem iz leta 1932. 

Kaj vidite? 

Učenci: Ženski akt ali polakt. 

 Polakt slikarjeve žene. To razberem iz naslova. 

Za njenim hrbtom opazimo zrcalo in doprsno podobo žene v njem.  

V drugem planu se razprostira morje. Slika je na vrhu zaključena z nizom stavb,  

mostičkov in čolnov, ki ponazarjajo mesto Benetke. 

Učitelj: Sedaj lahko primerjamo, kako je umetnik upodobil svojo ženo leta 1926 pri 

Družinskem portretu in kako pri delu, ki ga vidite pred seboj? 

Učenci: Prvo, kar lahko opazim, je to, da je pri Družinskem portretu uporabil temnejši 

kolorit kot pri Ženi z beneškim ozadjem. 

Pri obeh delih je ženo oblikoval zelo plastično – kot kip ali objekt. 

Učitelj: Objektivnejše obravnavanje človeškega telesa, ki nam daje občutek plastičnosti 

upodobljenega slikarskega lika, in prostorska jasnost kompozicije predstavljata 

značilnosti nove stvarnosti. Pri takem obravnavanju je obris forme videti trden in 

sklenjen, kakor pri kiparski reliefnosti, kar lahko zasledimo tudi pri sliki Francetovega 

brata Toneta Kralja Kmečka svatba, ki jo lahko vidite na nasprotni strani sobe. Ali so v 

tem prostoru opazne še kakšne novostvarnostne značilnosti? Na katerem delu?  

Učenci: Vidne so pri sosednji sliki Franceta Kralja Portreti rodbinskih otrok.  

Učitelj: Pri tem delu lahko opazujemo vsebinski del obravnavanja nove stvarnosti, saj 

prikazuje in kritizira takratne družbene razlike med kmečkimi in mestnimi otroci. Ali je 

France Kralj pri Družinskem portretu in prav tako pri delu Moja žena z beneškim 

ozadjem naslikal ženo samo enkrat? 

Učenci: Ne. 

Ženo podvoji. 

Učitelj: Kako ženi podvoji?  

Učenci: Pri družinskem portretu je ženo podvojil in jo preslikal v kip in jo na ta način

 obravnava kot skulpturo (kot objekt). Pri delu moja Moja žena z beneškim

 ozadjem je ženo tudi podvojil, vendar jo je v tem primeru naslikal kot podobo v

 zrcalu, ki nas gleda s široko odprtimi očmi, medtem ko ženin akt v ospredju miži

 in tako obe obravnava kot subjekta. 

Učitelj: Kako sta ženi obrnjeni? 

Učenci: Če opazujem ženo na desni strani Družinskega portreta, je ta obrnjena s 

 hrbtom proti nam, pri drugem delu pa je žena obrnjena direktno proti nam in se 

brez sramu razkazuje.  

Učitelj: V kakšni vlogi France Kralj naslika obe ženi? 

Učenci: Pri Družinskem portretu je ženo naslikal z otrokom v naročju in je s tem
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 izpostavil ženino družinsko vlogo kot mati otroka. Pri drugem delu pa je žena

 postavljena v nek intimen svet in je upodobljena sama.  

Učitelj: Ali je umetnik vidno vključen pri obeh omenjenih delih?  

Učenci: Da. Pri Družinskem portretu umetnik sebe vključi direktno v sliko in ga lahko

 opazimo, kako odhaja iz prostora. Pri sliki Moja žena z beneškim ozadjem pa

 lahko nastopi kot gledalec, ki pogleduje svojo napol razgaljeno ženo. 

Učitelj: Kako France Kralj gradi prostor v sliki? 

Učenci: Prostor je grajen v trdni kompoziciji.  

 Uporabi tudi zvrnjeno perspektivo, ki je izrazito vidna v zrcalu.  

Učitelj: Kaj nam lahko delo sporoča? 

Učenci: Vlogo žene kot svetnice in vlogo žene s poudarjeno erotičnostjo. 

Svetnica bi lahko bila zaradi klobuka, ki deluje kot svetniški sij.  

Umetnik je uporabil belo barvo oblačila, ki bi prav tako nakazovala na svetnico 

in njeno nedolžnost. Umetnik je upodobil njeno dvojnost. 

Učitelj: Delo lahko primerjamo še s kakšno tradicionalno upodobitvijo akta: 

Giorgionejevo renesančno sliko Speča Venera, ki si s Kraljevo ženo delita podobnost v 

mimiki obraza, saj tudi ta spi in se ne zaveda pogledov gledalcev, ali pa celo z 

Berninijevim baročnim delom Resnica, ki jo razkriva čas. Obe se izrazito in brez sramu 

razgaljata. Kako se Kraljev polakt razlikuje od tradicionalnih upodobitev aktov? 

Učenci: Umetnik naslika subjektivno doživljanje svoje žene in njune intimnosti.  

 Žena je realna oseba, ki ji pripiše erotičnost.  

Učitelj: Ni več potrebno, da je postavljena v mitološki kontekst, da je lahko upodobljena 

gola. Se vam zdi, da je bila slika v strokovni javnosti sprejeta? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Delo je bilo prvič razstavljeno na razstavi z naslovom Portret ženske v slovenski 

moderni umetnosti na ljubljanskem velesejmu septembra 1932. Delo je bilo nagrajeno s 

prvim mestom za najboljše slikarsko delo. Vendar pa je to delo z Moderno galerijo 

povezano še nekoliko drugače. Sam umetnik je v Moderni galeriji izvedel protest. Kaj 

menite, zakaj ga je izvedel?  

Učenci: Protestiraš, kadar si z nečim nezadovoljen. 

Učitelj: France Kralj je 3. maja 1953 izvedel protest v Moderni galeriji, saj mu ob 

upokojitvi niso priznali statusa umetnika (ta status so mu priznali šele po smrti). Ta je na 

svoja slikarska dela na gosto polepil trakove z napisi. (Učencem pokažemo ohranjeno 

fotografijo, kako je polepil delo Moja žena z beneškim ozadjem). Kaj menite, zakaj je 

bila omenjena razstava pomembna za dogajanje na Slovenskem? 

Učenci: Razstava je bila začetek novega obdobja v slovenski likovnosti. 

Zaradi naslova, ki je naznanjal tematsko razstavo. 

Ker je postala pravi medijski dogodek po zaslugi umetniških krogov in z njimi 

povezanih novinarjev in kritikov. 

Takoj po razstavi je prišlo do razkola med modernisti in tradicionalisti.  

Učitelj:  V tem času so bili umetniki v stiski. Odvisni so bili od kritike. Galerijski 

kustosi oz. likovni kritiki postanejo v tem obdobju ključne figure umetniških krogov, ki 

so z neposrednimi stiki z umetniki, institucijami, galeristi in publiko pogosto 

posredovali, artikulirali, interpretirali, teoretizirali o umetnosti in takratni politični 

ideologiji. Za konec pa me zanima, ali vidite še kakšno povezavo med to sliko in 

drugimi deli v galeriji? 

Učenci skupaj z učiteljem ugotavljajo:  

Slika je v galeriji postavljena v tretji sobi in tako ustreza časovnemu okviru 

postavitve stalne razstave 20. stoletje: kontinuitete in prelomi. 

Slika je postavljena zraven Kraljevega drugega pomembnega dela Kmečki in 
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mestni otroci oziroma Portreti rodbinskih otrok iz leta 1931. V obeh delih lahko 

opazimo novostvarnostni moment.  

Lahko bi rekli, da je na postavitev slike vplivala tudi sama velikost dela. Rdečo 

nit bi lahko našli v družinski tematiki, saj je levo slikar upodobil svojo ženo,  

desno pa svoja otroka Milico in Zlatka.  

V prostoru lahko Kraljevo sliko primerjamo še s primeri drugih aktov npr. s 

Putrihovim bronastim kipom Ženski akt z lokom (Dekle z lokom), s sliko Ženski 

akt Nikolaja Omerse in fotografijo Sedečega ženskega akta Antona G. Kosa. 
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Avtor:   Tone Kralj 

Naslov dela:  Kmečka svatba 

Datacija:  1932 

Tehnika:  olje na platnu 

Mere:   252 x 307cm 

  

Slika predstavlja kmečki žanrski prizor svatbe oziroma “ohceti”. Na sliki je ujet 

trenutek, ko na poročne slavje skozi vrata prihajajo Zagoriške maškare iz Dobrepolja in 

zaplešejo s svati. Gledalčevo oko najprej pritegne velikost slike, saj se slika razprostira 

čez celotno predelno steno v Moderni galeriji. Osebe na sliki so premišljeno razporejene 

in s krožno kompozicijo ritmično zapolnjujejo ves prostor. Prisotna je močna 

perspektiva, ki jo poudarjajo večje osebe v ospredju in manjše v ozadju ter 

poglabljajoča se miza. V ospredju plesalca strmita drug v drugega skozi line mask. Za 

obloženo mizo sedita ženin in nevesta ter svatje. V desnem kotu na peči in za pečjo so 

zgneteni otroci, ki s prestrašenimi in začudenimi obrazi opazujejo plešoče maškare in 

svate. Poleg peči sedi harmonikaš in daje ritem vsem plesalcem. Skozi vrata vstopata 

maškari, ki se pripravljata na ples s preostalimi plesalci na levi. Zaradi velikega formata 

slike in natrpanosti ljudi se nam zdi, da se ta prizor dogaja pred našimi očmi. Figure so 

izrazito plastično modelirane, kar lahko povežemo z umetnikovo formalno izobrazbo 

(akademski kipar). Figure in objekti so sestavljeni iz geometrijskih likov, kot so valji 

(roke), stožci (kape), krogle (glave), kvadri (peč) itd. Njihovi gibi zaradi geometrično 

oblikovanih teles delujejo okorni. Obrazi so otrpli, skrivnostni in odtujeni. Izvor 

svetlobe izhaja iz figur samih, kot da bi v njih žarele skrite luči. Na sliki prevladujejo 

umirjene zemeljske, rjave barve.  
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TONE KRALJ 
  

Slikar, kipar in grafik Tone Kralj (1900-1975) se je rodil kmečki družini v Zagorici v 

Dobrepolju. Stik z umetnostjo je pridobil že v zgodnjih letih, saj je bil sin podobarja in 

brat pet let starejšemu slikarju in kiparju Francetu Kralju. Po končani ljudski šoli se je 

vpisal na Škofijsko gimnazijo sv. Stanislava v Šentvidu, ki jo je končal malo kasneje, 

saj je moral zaradi vojne oditi na fronto ob reki Pijavi. Svojo študijsko pot je začel v 

Pragi, kjer je na likovni akademiji študiral kiparstvo. Akademsko se je izobraževal še na 

Dunaju, v Parizu, Benetkah in Rimu. Poleg slikarstva in kiparstva, se je Tone Kralj 

ukvarjal tudi z grafiko, ilustracijo in notranjimi poslikavami cerkva na Primorskem. 

Pred drugo svetovno vojno je veliko razstavljal doma in po Evropi. Tekom življenja je 

prejel Levstikovo nagrado in Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Štirikrat je tudi 

sodeloval na beneškem Bienalu. Do konca dvajsetih let je tesno sodeloval z bratom 

Francetom. Oba sodita med začetnike ekspresionizma in nove stvarnosti na Slovenskem 

po prvi svetovni vojni. Kasneje je umetnik razvil svoj stil monumentalnega realizma. 

Njegov opus zajemajo družinski portreti, biblijski prizori, prizori iz kmečkega in 

delavskega življenja, kmečkih uporov ter vojn. 

 

UMETNOST MED OBEMA VOJNAMA 

  

Slovenci smo se ob koncu prve svetovne vojne in po razpadu Avstro Ogrske znašli v 

nemirnem in politično nestabilnem medvojnem času. Priključili smo se začasni državi 

SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov) ter nato Kraljevini SHS (Srbov, Hrvatov in 

Slovencev) oziroma Kraljevini Jugoslaviji. Pojavila so se številna mejna vprašanja, ki 

so jih reševali na mirovnih konferencah. Izgubili smo pomembno trgovsko središče Trst 

ter del Koroške in Prekmurja. Večina slovenskega prebivalstva je živelo od kmetijstva, 

ki pa ni sledilo sodobnemu tehnološkemu razvoju. Kmetije so bile majhne, načini 

kmetovanja so bili zastareli. Na drugi strani pa je sledil hiter razvoj industrije ter 

posledično rast industrijskih delavcev. Vse to se je odražalo tudi v likovni umetnosti. 

Umetniki so se ukvarjali s socialnimi, družbenimi, religioznimi in drugimi vprašanji. 

Razmišljali so o položaju Slovencev v povojnem obdobju.  

V tem obdobju se je pri nas oblikovalo več napredno usmerjenih generacij, vse pa so 

imele svoj lastni umetnostni nazor. Med njimi so ekspresionisti, ki jih je povezoval Klub 

mladih umetnikov (kasneje Slovensko umetniško društvo), pod vodstvom Franceta 

Kralja. Poleg bratov Kralj med privržence ekspresionistov pri nas štejemo še brata 

Vidmar, Božidarja Jakca ter Vena Pilona. Njihova dela lahko vidimo v drugem delu prve 

sobe v Moderni galeriji. To obdobje lahko imenujemo tudi obdobje duhovne umetnosti, 

saj so bili ljudje po prvi svetovni vojni pretreseni nad njenimi posledicami ter so bili 

zgroženi nad tem, kaj vse je človek zmožen narediti v vojni. Obenem pa so dobili 

upanje za novo življenje in tako razglašali nov, duhovno prerojen čas. Umetniki so se 

osredotočili na svoj notranji duh in iskali formo, ki temu pripada. Najbolj radikalen med 

njimi je bil France Kralj, ki je pogosto težil k duhovni abstrakciji in kmečkemu 

ljudskemu izročilu. Ekspresionizem se je nato v času dvajsetih let usmeri v novo 

stvarnost, kjer opazimo poudarek na socialnem realizmu, monumentaliziranju in 

voluminozni stilizaciji, kar je značilno za umetnike Toneta in Franceta Kralja ter Nande 

Vidmarja. Usmerili so se ponovno v klasične motive, kot so portreti, tihožitja, 

shematične pokrajine, žanrski prizori. Sočasno se pojavi tudi napredna, drugačna 

avantgardna umetnost, slovenski konstruktivizem z Avgustom Černigojem na čelu, ki je 

odklanjala vso tradicionalno umetnost (vidimo jo v naslednji, tretji sobi). Nato sledita še 

Četrta generacija in generacija Neodvisnih. Ti umetniki so se usmerili v realizem, v 
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čisto likovnost, barvitost ter v poetični nadrealizem. Nekatera njihova dela so 

razstavljena v isti sobi kot Kmečka svatba.  

  

SOCIALNI REALIZEM IN NOVA STVARNOST 

  

Ko se je sredi dvajsetih let ekspresionizem nekoliko umiril, se je pojavila težnja po 

vsakdanji resničnosti. Umetniki niso več subjektivno duhovno naravnani, ampak so s 

svojimi deli postavili zrcalo socialno nepravični človeški družbi. Niso želeli samo 

prikazati nastalo stanje, temveč ga tudi kritično ovrednotiti. V tem obdobju prevladujejo 

socialne teme, ki predstavljajo kmečki in mestni proletariat.  

Tone Kralj je povojni čas dojemal kot obnovo domovine in ne toliko kot zmago. V 

njegovih delih zaznamo pripadnost domovini in slovenskemu narodu, saj se vrača k 

njeni tradiciji in pristnosti. Povezal se je z ljudstvom, narodom, iskal svoje korenine ter 

se usmeril v socialno motiviko oziroma socialni realizem. Naredil je veliko del z 

motiviko iz življenja na slovenskem podeželju – kmečkih žanrov. Z njimi je umetnik 

želel predstaviti tegobe in težavnosti kmečkega človeka, ki je vpet v delo na zemlji in v 

molitev. Eden izmed njegovih kmečkih prizorov je tudi Kmečka svatba, pri kateri nam 

je odprl pogled v delček kmečkega življenja. V tem umetniškem delu je vključil svoje 

spomine iz preteklosti ter domače ljudsko izročilo s folklornimi elementi. Slika ni 

vesele narave, kot bi najprej pričakovali, ampak predstavlja kmečko realnost in usodo 

pravkar poročenega para. 

Socialno in družbeno kritičen je bil tudi njegov brat France Kralj. Nasproti Kmečke 

svatbe, na drugi strani dvorane vidimo njegovo delo Kmečki in mestni otroci (1931), pri 

katerem prav tako izpostavlja velike razlike med kmečkim in meščanskim družbenim 

slojem. Tudi Maksim Sedej je s svojo sliko Družina pri mizi (1940), ki visi levo od 

Kmečke svatbe, izpostavil življenje v tistem času, le da je upodobil meščanski družbeni 

sloj, ki pa se je prav tako srečeval z življenjskimi tegobami. 

Socialni realizem oz. nova stvarnost se je med letoma 1930 in 1941 pojavila tudi v 

slovenski književnosti, ki se je prav tako vračala k realnosti in malemu človeku ter 

kritizirala meščansko družbo. Največji slovenski pisatelji in dramatiki tega časa so 

France Bevk, Prežihov Voranc, Miško Kranjec, Bratko Kreft, Ferdo Kozak, Tone 

Seliškar in drugi. 

Sliko Kmečka svatba lahko povežemo tudi z umetnostnim obdobjem nova stvarnost, za 

katerega so značilna plastično oblikovana telesa, jasne obrisne linije, umirjene 

zemeljske barve, prikazovanje vsakdanjega življenja. Slika nas lahko spominja tudi na 

nek magični obred, kajti figure delujejo skrivnostne, iracionalne in izžarevajo svojo 

svetlobo, zato jo nekateri avtorji uvrščajo v magični realizem.  

 

KMEČKI ŽANR 

  

Delo na kmetiji, kmečki običaji in navade so se umetniku Tonetu Kralju močno utrnili v 

spomin in vplivali na njegovo ustvarjanje. Prizore kot so kmečke svatbe sta brata Kralj 

že kot otroka gledala s peči. Prihod zagoriških maškar na svatbo je bila značilnost v 

njihovem domačem kraju. Maškare z okrašenimi kapami (t.i. kasturji) in maskami so na 

svatbo prišle vedno nepovabljene. Presenetile so svate in z njimi zaplesale. Brat France 

je v svoji knjigi spominov slikovito opisal dogodek iz otroštva:  

 

»Na svatbi se je življenje podvojilo. Hiša se je napol zatlačila z domačimi in 

sosedi. V kotu, za pogrnjeno in obloženo mizo, pod hišnim oltarčkom, sta 

strpno slonela ženin in nevesta. Godci so udarjali v razboritem tempu v 
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svoja pihala, harmonikar je ob peči vreščeče zatezal. Naenkrat je godba 

prenehala, nabita hiša se je stresla, zganila in zasopla; vežna in hišna vrata 

so se na stežaj odprla, vse oči so se izbuljile: skozi nastalo vrzel so se 

zablestele s temine bele rožnate in zlate silhuete, prekrasne postave maškar 

v parih. Ples maškar je bil za svate kratek uvod. Pari so se razpustili in 

maškare so se sparile vse navzkriž s svati. Sedaj se je šele razvnel pravi 

bohotni ples. Vse je kazalo, da jih je obsedel živi bog pijanosti, omamni bog 

sle.« (Kranjc, 1996, str. 27) 

 

Kmetje so v tem obdobju vsak dan trdo delali in se borili za preživetje. Delo na kmetiji 

je bilo težko, garaško, trajalo je vsak dan od jutra do večera, razen ob nedeljah, 

cerkvenih praznikih in poročnih slavjih, ko so se oblekli v svojo najlepšo obleko, odšli k 

maši ter nato na tradicionalno kosilo. Miza na sliki Toneta Kralja ni bogato obložena. 

Na njej je le pogača, okrašena s smrečico ter kozarci napolnjeni z vinom. Svatje so 

urejeni in oblečeni v svečanih oblekah. Ženin na desni in priča na koncu mize imata na 

obleki zataknjen majhen pušeljc s šmarnicami. Prav tako je z njimi okrašena nevesta. 

Šmarnice predstavljajo čistost in ponižnost. Če se zazremo v obraz neveste, lahko 

vidimo, da se ne veseli svoje usode, ampak se počuti utesnjeno, negotovo, ponižno, ne 

ve, kaj jo čaka. Ljudje na sliki so nagneteni, vrata pa so napol odprta in zabasana z 

maškarama.  

Vse to daje gledalcu občutek vsiljenosti, utesnjenosti in brezizhodnosti. S tem ko je 

slikar izrazito plastično modeliral svoje figure, se nam zdi, da nimajo mask samo 

maškare, ampak tudi ostale osebe. Njihovi obrazi so skrivnostni, irealni, na nek način 

srhljivi in demonski. Vso to vzdušje pa je umetnik še dodatno podkrepil z umirjenimi 

zemeljskimi barvnimi toni in magično svetlobo, ki izžareva iz figur.  

Svojo prvo zagoriško kmečko svatbo je Tone Kralj naslikal že leta 1926 in jo 

poimenoval Slovenska svatba. Leta 1928 je bila razstavljena na beneškem Bienalu, 

kasneje pa je bila odkupljena za beograjski Muzej sodobne umetnosti in je tam še danes. 

Umetnik je kmečko svatbo upodobil tudi v lesorezu svojega obsežnega cikla Zemlja, v 

katerem je upodobil kmečko življenje v svojem rodnem kraju od rojstva do smrti. Da je 

bil Tone Kralj močno navezan na svojo domačo kmečko vas Zagorico, dokazujejo tudi 

njegova druga dela kot so Predpomlad, Moj oče, Moja mati itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Maksim Gaspari, 

Gorenjska svatba, 1937, 

Gornjesavski muzej Jesenice. 

 

 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 49 

 

 

 

Motiv slovenske svatbe s folklornimi elementi je verjetno prvi upodobil impresionist 

Ivan Grohar leta 1899 (Brna, Mestni muzej Ljubljana). S takšno narodno tematiko so se 

ukvarjali tudi drugi slikarji, ki so se gibali okoli društva Vesna. Eden izmed njih je 

Maksim Gaspari, ki je v podobnem času kot Tone Kralj, leta 1937, naslikal svojo 

znamenito kmečko svatbo z naslovom Gorenjska svatba (slika 1). Če primerjamo 

Kraljevo svatbo z Gasparijevo vidimo, da sta si po motivu enaki. Obe predstavljata 

kmečki žanrski prizor oziroma poročno svatbo, na kateri so okoli mize zbrani svatje, 

ženin in nevesta. Prav tako so na peči prisotni otroci. Oba sta v sliko vključila tudi 

maškaro in harmonikaša. Kljub podobni motiviki pa sta si sliki po slogu in namenu 

različni. 

V začetku dvajsetega stoletja so na Dunaju slovenski slikarji, grafiki in ilustratorji 

ustanovili društvo Vesna, v katerem je deloval Maksim Gaspari. Zaradi razmer v prvi 

polovici 20. stoletja je prišlo do potrebe po spodbujanju narodne zavesti, zato so 

Gaspari in ostali umetniki začeli ustvarjati umetniška dela z narodno in kmečko 

motiviko. Šlo je za načrtno slovenjenje preko umetnikih del z narodnim motivom, ki bi 

jih morala imeti vsaka slovenska oziroma kmečka hiša. Kmet je tako postal simbol 

slovenstva. Ljudstvo in slovenski umetniški trg so Gasparijeva dela hitro sprejeli in 

sledilo je veliko povpraševanje po tej prepoznavni motiviki. Osnovni motivi umetniških 

del so postali veseli slovenski kmetje, nasmejane narodne noše, kmečki običaji, ljudsko 

blago.  

Tudi na sliki Gorenjska svatba vidimo veselo razpoloženje svatov, narodne noše, tipično 

kmečko slovensko hišo itd. Z razliko od Kraljeve Kmečke svatbe je dogodek precej bolj 

svečan, vesel, bogat z dobrotami in lepimi oblekami. Tone Kralj pa je s svojo svatbo 

socialno kritično pristopil. Prikazal je realno kmečko življenje in predstavil kmečko 

tradicijo svojega domačega kraja. S svojimi kmečkimi motivi je poudaril pomembnost 

kmečkega sloja v družbi, vendar ga ni povzdigoval. Z različnimi likovnimi značilnostmi 

nove stvarnosti in mističnim pridihom je naredil sliko takšno, da gledalec ob njej pride 

do različnih občutij. Gaspari pa se je slike lotil zelo realistično (realistično oblikovana 

telesa, študije po resničnih modelih, svetloba prihaja skozi okno itd.) in idealizirano 

oziroma programsko, s svojimi tipičnimi slovenskimi elementi.    

Poudariti je pomembno tudi, kako so sliko doživljali v tistem obdobju in kako nanjo 

gledamo sedaj. V galerije in muzeje so v tistem času hodili le izobraženi ljudje iz 

meščanskih družin. Tako je torej umetnik meščanom približal kmečko življenje, njihovo 

tradicijo, ljudske običaje. Z njo je prikazal družbene razlike med njimi in kmečkim 

slojem. Danes tak prizor najverjetneje poznajo, se spominjajo samo še starejši ljudje, ki 

živijo ali so živeli na kmetijah. Še posebej se spominjajo tisti, ki poznajo kraj, v katerem 

je umetnik živel. Ostali obiskovalci, zlasti mlajši, redko poznajo te kmečke običaje in 

potrebujejo interpretacijo umetniškega dela.  

Danes lahko vidimo zagoriške maškare iz Dobrepolja le še na pustnih karnevalih, ko v 

svojem kraju in večjih mestih uprizorijo dramsko igro in sprevod ter na ta način 

ohranjajo tradicijo lokalnih pustnih šem. Originalno jim pravimo tudi Zagoriške 

mačkare iz Dobrepolja (slika 2). Sestavlja jih do 50 različnih likov, ki nosijo značilna 

naličja (larfe) iz papirmašeja in visoke stožaste kape (kasturji) z zavitimi vrhovi. Na 

pustno nedeljo v svojem kraju najprej pobirajo darove po hišah, nato pa na osrednjem 

vaškem prostoru uprizorijo dramske igre, kot so poroka, babji mlin, žaganje babe in 

oranje. 
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Slika 2: Nena Židov, 

Zagoriške mačkare, 2014. 

 

 

Slika Kmečka svatba nas vsakič znova spominja in opominja na položaj kmetov, ki ni 

bil ugoden v takratnem času. Vzdušje tega časa je slikar dobro poudaril z različnimi 

likovnimi elementi, kot so geometrična oblikovana telesa, zemeljske barve, odtujeni 

obrazi, magična svetloba itd. V sliko se lahko vživimo in podoživimo vso to dogajanje 

na poročnem slavju. Slika pa ni posebna le v tem, da nam prikaže realno kmečko 

življenje, ampak preko nje spoznamo tudi kmečki običaj, ki ga vaščani še danes delno 

ohranjajo na pustnih karnevalih in je značilen za kraj, v katerem je umetnik odraščal. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

  

Učitelj: Stojimo pred sliko umetnika Toneta Kralja. Kaj vse vidite na sliki? 

Učenci: Na sliki vidimo veliko ljudi, mizo, vino, maškare, nevesto in ženina, otroke na  

peči, harmonikaša. 

Učitelj: Kateri dogodek je torej upodobljen? 

Učenci: Upodobljeno je poročno slavje, zabava, ples po poroki, maškarada. 

Učitelj: Zakaj mislite, da so na tem slavju prisotne maškare? 

Učenci: Za zabavo. 

Učitelj: Ali je slika vesela? 

Učenci: Da. 

 Ne. 

Učitelj: Kako bi lahko ta dogodek povezali z umetnikovim življenjem? 

Učenci: Slikal je po spominu. 

Učitelj: Tako je. Delo na kmetiji, kmečki običaji in navade so se umetniku Tonetu 

Kralju močno utrnili v spomin in vplivali na njegovo ustvarjanje. Prizore kot so kmečke 

svatbe je že kot otrok gledal s peči. Prihod zagoriških maškar, ki jih vidite na sliki je 

bila značilnost v njihovem domačem kraju, Zagorici v Dobrepolju. Maškare z 

okrašenimi kapami (t.i. kasturji) in maskami so na svatbo prišle vedno nepovabljene. 

Presenetile so svate in z njimi zaplesale. To umetniško delo je poimenoval Kmečka 

svatba. Kako pravimo takšnemu likovnemu motivu? 

Učenci: Žanr. 

Učitelj: Lahko rečemo tudi, da gre za kmečki žanrski prizor. Zakaj menite, da je 

umetnik izbral takšno velikost platna? 

Učenci: Da nas pritegne. Lahko se vživimo v sliko. 
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Učitelj: Kako so razporejene figure na sliki? 

Učenci: Na levi strani svatje in maškare plešejo, na desni strani sedijo za mizo, zadaj so 

otroci in harmonikaš, spredaj. Figure so stlačene, natrpane. 

Učitelj: Če dobro pogledamo, vidimo, da so figure zbrane okoli mize in skupaj tvorijo 

navidezen krog. Torej gre za krožno kompozicijo, ki ritmično zapolnjuje celoten prostor. 

Osredotočite se na sprednji par, ki pleše. Ali sta njuni telesi realistično oblikovani? Zakaj? 

Učenci: Da, figure so realistične, saj jih lahko prepoznamo. 

Ne vem, meni izgledajo čudne. 

Ne, meni se zdijo figure preveč močne. 

Vse so narejene na isti način. 

Učitelj: Umetnik ni naslikal povsem realistične figure, ampak je njihova telesa 

geometrično oblikoval. Na katere like vas spominjajo deli telesa in ostale stvari v 

prostoru? 

Učenci: Veliko je valjastih oblik (roke, noge, kozarci itd.), glave so kot krogle, kape kot  

stožci. 

Učitelj: Tako plastično oblikovanje teles lahko povežemo tudi z umetnikovo formalno 

izobrazbo, saj je bil akademski kipar. Kakšni pa so njihovi obrazi? 

Učenci: Čudni, strašljivi, skrivnostni. 

Učitelj: Kakšne barve prevladujejo na sliki? 

Učenci: Rjave, monotone, temne … 

Učitelj: Poskusite najti izvor svetlobe na tej sliki. 

Učenci: Ni ga, ker ni oken. Vsaka figura po svoje sveti, žari. 

Učitelj: Ali vam zaradi tega slika deluje magična? 

Učenci: Da. 

Učitelj: Sedaj smo povzeli vse značilnosti likovnega sloga t.i. nova stvarnost, v katerem 

je ustvarjal umetnik. Za novo stvarnost so značilna plastično oblikovana telesa, 

umirjene zemeljske barve, prikazovanje vsakdanjega življenja. Slika nas lahko spominja 

tudi na nek magični obred, kajti figure delujejo skrivnostne, iracionalne in izžarevajo 

svojo svetlobo, zato jo nekateri avtorji uvrščajo v magični realizem. Sedaj ko smo bolj 

podrobno spoznali sliko, vas še enkrat vprašam, ali vam slika deluje še vedno vesela? 

Učenci: Niti ne, slika ni vesela. 

Učitelj: Slika predstavlja kmečki sloj in je nastala po prvi svetovni vojni leta 1932. Kaj 

menite, kakšno je bilo takratno stanje kmetov? 

Učenci: Revno. 

Učitelj: Po čem to sklepate, če pogledate sliko? 

Učenci: Po oblekah, na mizi ni veliko hrane. 

Učitelj: Večina slovenskega prebivalstva je takrat živelo od kmetijstva, ki pa ni sledilo 

sodobnemu tehnološkemu razvoju. Kmetije so bile majhne, načini kmetovanja so bili 

zastareli. Na drugi strani pa je sledil hiter razvoj industrije in posledično rast 

industrijskih delavcev. Vse to se je odražalo tudi v likovni umetnosti. Umetniki so se 

ukvarjali s socialnimi, družbenimi, religioznimi in drugimi vprašanji. Kaj mislite, kaj 

nam je želel umetnik sporočiti s to sliko? 

Učenci: Želel nam je prikazati kmečko življenje, revščino. 

Učitelj: Tone Kralj je naredil veliko del z motiviko iz življenja na slovenskem 

podeželju, kot so kmečki žanri. Z njimi je želel predstaviti tegobe in težavnosti 

kmečkega človeka, ki je vpet v delo na zemlji in v molitev. Njegovo umetnost uvrščamo 

tudi v socialni realizem, za katerega je značilno vračanje k malemu človeku, nižjim 

družbenim slojem, kot so kmetje in delavci, ki kritizirajo meščansko družbo. Slika 

predstavlja kmečko realnost in usodo pravkar poročenega para. 
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Socialno in družbeno kritičen je bil tudi njegov brat France Kralj. Nasproti Kmečke 

svatbe, na drugi strani dvorane vidimo njegovo delo Kmečki in mestni otroci (1931), pri 

katerem prav tako izpostavlja velike razlike med kmečkim in meščanskim družbenim 

slojem. Pokažite, kateri otroci so mestni in kateri kmečki? Kako se med seboj 

razlikujejo po videzu? 

Učenci: Kmečki otroci so bosi, oblečeni v umazane in strgane obleke, njihovi obrazi 

delujejo stari, zgubani, utrujeni. Mestni otroci imajo čevlje, so urejeni. 

Učitelj: Tudi Maksim Sedej je s svojo sliko Družina pri mizi (1940), ki stoji levo od 

Kmečke svatbe, izpostavil življenje v tistem času, le da je upodobil meščanski družbeni 

sloj, ki pa se je prav tako srečeval z življenjskimi tegobami. Kakšno je vzdušje na tej 

sliki? 

Učenci: Žalostno, monotono. 

Učitelj: Obdobje po vojni je bilo na naših tleh politično nestabilno. Ljudje so bili po eni 

strani veseli, da je bilo vojne konec, po drugi strani pa so bili zgroženi nad tem, kaj vse 

je človek zmožen narediti. Sledil je nov duhovno prerojen čas ter iskanje svoje lastne 

identitete. Zaradi razmer v prvi polovici 20. stoletja je prišlo do potrebe po spodbujanju 

narodne zavesti, katerega čutimo tudi v likovni umetnosti.  

Poleg Toneta Kralja se je s kmečko motivika ukvarjal tudi Maksim Gaspari, ki je leta 

1937 naslikal kmečko svatbo z naslovom Gorenjska svatba, ki je motivno zelo podobna 

sliki Toneta Kralja. (Pokažemo reprodukcijo slike.) Dobro poglejte reprodukcijo in jo 

primerjajte s sliko Toneta Kralja. V čem sta si sliki podobni in v čem se razlikujeta? 

Učenci: Podobnosti: Pri obeh gre za poročno slavje, prav tako so pri obeh prisotne 

maškare, svatje, otroci na peči. Razlike: Na sliki so narodne noše, barve so bolj 

pisane, vzdušje je bolj veselo, maškara je drugačna, na mizi je več stvari. 

Učitelj: Katera slika deluje bolj svečano? Kmečka svatba ali Gorenjska svatba? 

Učenci: Gorenjska svatba. 

Učitelj: Gorenjska svatba je precej bolj svečana, saj so svatje v lepih oblekah, prisotne 

so narodne noše, miza je bolj bogato obložena. V tistem času se je pojavila potreba po 

spodbujanju narodne zavesti in je bil takšen motiv med slovenskim občinstvom zelo 

popularen, saj je vključeval tipične slovenske elemente. Namen slike Toneta Kralja pa je 

bil drugačen. S svojo svatbo je umetnik socialno kritično pristopil do družbe. Prikazal je 

realno kmečko življenje in predstavil kmečko tradicijo svojega domačega kraja. S 

svojimi kmečkimi motivi je poudaril pomembnost kmečkega sloja v družbi, vendar ga 

ni povzdigoval.  

Slika Kmečka svatba nas vsakič znova spominja in opominja na takratni položaj 

kmetov. Slika pa ni posebna le v tem, da nam prikaže kmečko življenje in običaje, ki 

danes izginjajo v pozabo, ampak nam omogoči, da se v vanjo tudi vživimo ter začutimo 

takratno vzdušje. Z različnimi likovnimi značilnostmi nove stvarnosti in mističnim 

pridihom je naredil sliko takšno, da gledalci ob njej pridemo do različnih občutij. 
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Soba kot artefakt: Avantgarda dvajsetih let 

 

V prostoru je predstavljena slovenska zgodovinska avantgarda dvajsetih let 20. stoletja. 

Prostor vključuje tudi manjšo sobo, v katero so leta 2011 postavili rekonstrukcijo 

Tržaškega konstruktivističnega ambienta iz leta 1927 (Rekonstrukcija št. 1½). 

Ko stopimo v sobo zgodovinske avantgarde vidimo, da je v prostor v celoti zapolnjen z 

različnimi umetniškimi deli. Stene so videti kot časopisne strani, na katerih se prepletajo 

besedila, manifesti, članki revij Rdeči pilot, Tank, Der Sturm, Novi oder, Zenit idr. Med 

njimi vidimo tudi različno slikovno gradivo, naslovnice revij, fotografije umetniških del 

in umetnikov, pesmi oziroma konse Srečka Kosovela, Černigojeve grafike, relief, 

osnutke gledaliških scen, likovna dela Eduarda Stepančiča in druga umetniška dela. Na 

sredini sobe stojita še dve rekonstrukciji maket Avgusta Černigoja z napisoma Wien 

KOLIN in EL. Cela soba deluje kot eno samo umetniško delo, artefakt. V njej dobimo 

vpogled v napredno slovensko zgodovinsko avantgardo dvajsetih let, ki je vključevala 

različne umetniške zvrsti, kot so likovna umetnost (Avgust Černigoj, Eduard Stepančič, 

Giorgio Carmelich, Ivan Čargo, Veno Pilon idr.), glasbena umetnost (Marij Kogoj, 

Slavko Osterc), gledališka umetnost (Ferdo Delak), arhitektura (Ivo Spinčič) ter poezija 

(Srečko Kosovel, Anton Podbevšek). Soba vključuje tudi dodatno manjšo ozko sobo v 

kateri je postavljena rekonstrukcija Tržaškega konstruktivističnega ambienta 

(Rekonstrukcija št. 1½), ki je nastala na podlagi fotografije (iz razstave v paviljonu v 

Ljudskem vrtu v Trstu, 1927), pričevanj, dokumentov, računalniških simulacij. Ambient 

predstavlja vrhunec slovenskega konstruktivizma. V njem so postavljene replike 

umetniških del članov Tržaške konstruktivistične skupine (A. Černigoj, E. Stepančič, G. 

Vlah, G. Carmelich),  katerih dela so združena v eno umetniško delo oziroma ambient. 

V njej vidimo popolnoma abstraktna dela, slike in tridimenzionalne konstrukcije, ki so 

razgibano postavljene v prostor (visijo iz stropa, so v kotu, ob stranskih stenah, v steni). 
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ZGODOVINSKE AVANTGARDE 

 

Zgodovinske avantgarde predstavljajo umetnostne smeri, ki so se razvile v začetku 20. 

stoletja ter se zavzemale za nov sistem družbenih odnosov in za »novo umetnost«. 

Besedo si lahko razlagamo kot pojav novih gibanj in idej, ki imajo namen spremeniti, 

zrušiti umetnostni in družbeni red. Avantgardna gibanja ne vključujejo samo likovne 

umetnosti, ampak tudi  literarno, gledališko sfero umetnosti in kolektivno delujejo proti 

tradicionalni umetnosti. Svoja stališča in ideje so javnosti predstavljali z abstraktnimi 

umetniški deli, razstavami, javnimi nastopi, protesti, šoki, provokacijami itd. Ker pa 

splošni javnosti njihovo početje ni bilo razumljivo, so se posluževali manifestov. To so 

programske izjave, ki so posebna oblika literarnega besedila. Nekaj manifestov oziroma 

programskih izjav lahko vidimo tudi v avantgardni sobi. Eden izmed njih je Černigojev 

manifest Moj Pozdrav! iz revije Tank, št. 1½, 1927. V njem pozdravlja revijo Tank, 

novo umetnost, ki je zidajoča, sintetična in kolektivna ter zavrača staro umetnost.  

Po prvi svetovni vojni se je zaradi industrijske revolucije življenjski slog spremenil. 

Življenje v mestih se je povečalo, sledila je množična industrijska produkcija, pojavili 

so se novi moderni stroji, novi materiali in mediji (radio, film). Razvijala se je tudi 

medicina in druge znanosti. Umetniki avantgardnih smeri so začeli eksperimentirali z 

novimi izraznimi stili in materiali. V tem obdobju ni bil več pomemben le končen 

umetniški izdelek, ampak ideja oziroma koncept, ki za njim stoji. Posluževali so se 

abstrakcije in abstraktnih simbolov, ki po njihovem odslikavajo realni svet. Slika je 

postala avtonomna in nima več literarne ter pripovedne podlage. Uzakonijo se 

asimetrične, abstraktne kompozicije.  

Svet abstrakcije je napovedoval že kubizem s svojimi razdelanimi figurami in tihožitji 

ter kolaži umetnika Picassa in Braqua. Ta dva sta pri oblikovanju kolažev začela 

uporabljati tudi vsakdanje materiale, kot so časopisi, kartoni, vrvi. V stik z abstrakcijo je 

prišel tudi Nizozemec Mondrian, ki je sprva začel s kubističnimi slikami, nato pa je 

svoje slike postopoma abstrahiral do te mere, da so slike predstavljale različne 

geometrične kompozicije barvnih pravokotnikov in črnih črt. Kubizem in futurizem je 

vplival tudi na ruskega umetnika Kazmirja Maleviča, ki pa ga je kasneje umetnostni 

razvoj pripeljal do gibanja, ki ga je sam poimenoval, suprematizem. Njegova najbolj 

znana suprematistična slika je Črni kvadrat na belem polju iz leta 1913. Do popolne 

abstrakcije pa je prišel ruski umetnik Vasilij Kandinsky, ki je od leta 1910 slikal 

negeometrične slike imenovane Kompozicije.  

Začetek avantgardnih gibanj teoretiki vidijo v futurizmu, ki se je oblikoval predvsem v 

italijanskem prostoru. Italijanski pesnik in dramatik Marinetti je na naslovnico 

pariškega časopisa leta 1909 napisal manifest, v katerem je poudaril, da je dirkalni 

avtomobil lepši od kipa Nike Samotraške in tako obsodil vso obstoječo umetnost in 

pozdravil novo tehnologijo. Z razliko od kubizma, so futuristi v svojih delih statično 

figuro spremenili v gibanje. Opevali so dinamiko, hitrost, mehansko silo, domoljubje in 

vojno. Futuristično gibanje je zavzemalo vse od likovne umetnosti, do pesništva, 

pripovedništva, glasbe, filma, fotografije, arhitekture, tiska. Pomemben vpliv futuristov 

na naše okolje so imela njihova tiskana besedila, ki vsebujejo neenakomerne velike črke 

(nekatere so bile krepko poudarjene), različne oblike stavkov, določeni glasovi so se 

ponavljali, vsebovala so znake in puščice. To lahko vidimo predvsem v Kosovelovih 

kolažih, konsih. Černigoj pa je od tega prevzel matematične znake in določene 

futuristične izraze.  

Proti tradicionalnim umetnostnim oblikam so se izrekli tudi dadaisti, ki pa so bili z 

razliko od futurizma proti vojni in so tako še bolj poudarili uničenje tradicionalnih 

vrednot. Njihovi izdelki niso imeli več estetske vrednosti. Igrali so se z ironijo in 
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naključnostjo. Ustvarjali so nadrealistične fotokolaže, asemblaže, prvič se je v okviru 

tega gibanja pojavil »ready-made« z umetnikom Duchampom. Vsakdanje predmete, 

izdelke primitivnih ljudstev in otrok so razglasili za umetniške izdelke. Tudi Černigoj je 

linoreze svojega 14-letnega brata razglašal za umetnine, ter v kasnejših letih v svojih 

kolažih poudarjal ironičnost, humor, igrivost. 

Poleg ruskega umetnika Vasilija Kandinskega s svojim abstraktnim slikarstvom in 

njegovega rojaka Kazmirja Maleviča s suprematizmom, so na za evropsko umetnost 

močno vplivali tudi ruski konstruktivisti, ki so se mednarodno razširili v dvajsetih in 

tridesetih letih 20. stoletja. Umetnik je sedaj postal konstruktor, inženir, tehnolog, 

oblikovalec. Nastajala so napredna abstraktna dela iz različnih materialov, kot so 

odpadni materiali, žica, železo, pločevina, aluminij, steklo, plastika. Vodilna osebnost 

tega gibanja je bil Vladimir Tatlin, ki je leta 1919 naredil maketo vrteče spiralne 

zgradbe imenovano Spomenik tretji internacionali (slika 1), ki naj bi bil narejen iz 

stekla in jekla. Ta naj bi predstavljal spoj simbola svetovnega združenja ter sedeža 

komiterne z debatno sobo, sekreteriatom, informativnim centrom in oddajno sobo. 

Umetnik je želel združiti umetnost z vsakdanjim življenjem. Ustvarjal je tudi razne 

abstraktne reliefe iz različnih materialov, ki pa naj bi bili pritrjeni na strop in delovali 

kot, da lebdijo v zraku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Vladimir Tatlin, Maketa spomenika 

tretji internacionali, 1919. 

 

 

Znana sta tudi umetnika Naum Gabo in Moholy Nagy, ki sta s svojimi abstraktnimi 

konstrukcijami in kinetičnimi skulpturami zabrisala meje med notranjim in zunanjim 

prostorom kipa ter kipe spremenila v dejansko gibanje. Abstraktne slike oziroma načrte 

za razne objekte začne izdelovati tudi El Lisicki. Razvoj ruskega konstruktivizma 

pomembno vpliva tudi na konstruktivista A. Černigoja, ki se je z njim srečal v 

umetniško obrtni šoli Bauhaus. Literarne ideje konstruktivizma je prevzel tudi Srečko 

Kosovel.  

Stična točka umetnikov med Zahodom in Vzhodom je bila leta 1919 v Weimarju 

ustanovljena šola Bauhaus, v kateri so se zbirali umetniki vseh smeri. Med njimi so bili  
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Vasilij Kandinsky, Itten s futurističnimi in dadaističnimi zgledi, dadaist Hans Arp, ruski 

konstruktivisti (Naum Gabo), pisatelji in gledališčniki, Madžar Moholy-Nagy in drugi. 

Walter Gropius, ustanovitelj šole, je tako združil umetnost s praktičnim oblikovanjem. 

Ukvarjali so se z moderno arhitekturo, umetnostnim industrijskim oblikovanjem, 

abstraktno sliko in plastiko, ambientom, scenografijo, opremo prostorov itd. Njihova 

dela so bila modernistična, funkcionalna in popolnoma netradicionalna. Principe in 

novosti te šole je prevzel tudi Avgust Černigoj,  ko jo je kratek čas obiskoval. 

Na slovensko avantgardo je vplivala tudi jugoslovanska avantgardna smer zenitizem, 

pod vodstvom Ljubomora Micića. Njihova umetnost je bila spoj futurističnih, 

dadaističnih in ekspresionističnih idej. V reviji Zenit so objavljali dadaistične članke, 

članke levičarjev, ruskih konstruktivistov idr. 

 

SLOVENSKA ZGODOVINSKA AVANTGARDA 

 

Med modernimi smermi v začetku 20. stoletja, je bil v našem okolju najbolj sprejet 

impresionizem. Kritiki so pozitivno sprejeli tudi ekspresionistična dela po prvi svetovni 

vojni, ki pa so bila predvsem duhovno usmerjena. V istem času se je razvila avantgarda 

s konstruktivistom Avgustom Černigojem na čelu, ki je imela čisto drugačne cilje, kar 

pa je občinstvo ostro odklanjalo. V tem času se prvič zgodi, da je slovenska umetnost 

sočasno vključena v avantgardna gibanja dvajsetih let in v celoti ustreza merilom 

evropskih avantgard. Gibanje je bilo enotno, kolektivno, kontinuirano, obsegala je vse 

umetniške smeri (likovna, literarna, glasbena, gledališka). Za njih so bili prav tako 

značilni javni nastopi, skupinsko delovanje, manifesti, revije itd.  

Slovensko zgodovinsko avantgardo lahko razdelimo na tri obdobja. Začetke prvega 

obdobja lahko vidimo že med prvo svetovno vojno, z »novomeško pomladjo«. To so 

bile umetniške kulturne prireditve v Novem mestu leta 1920, kjer so se združile ideje 

mladih umetnikov. Ti so delovali tudi v reviji Rdeči pilot in Trije labodi. Tukaj je igralo 

pomembno vlogo predvsem literarno-glasbeno področje. Pomembna predstavnika teh 

dveh področij sta bila pesnik Anton Podbevšek s pesmimi Žolta pisma (1915), ki jih 

lahko povežemo predvsem s futurističnimi idejami, ter skladatelj Marij Kogoj, ki je 

ustvarjal v ekspresionističnem slogu. Njegovo najpomembnejše delo so Črne Maske. Na 

eni izmed sten v avantgardni sobi lahko vidimo del članka pesnika Podbevška, članke o 

glasbi ter povečano reprodukcijo Rdečega pilota. Na steni visi tudi portret Marija 

Kogoja, ki ga je naslikal ekspresionist Veno Pilon. Umetnik je v svojih delih želel 

upodobiti psihično podobo človeka, kar lahko vidimo tudi pri portretu Marija Kogoja 

(obraz, krčeviti prsti). 

Druga faza slovenske zgodovinske avantgarde je razvoj Kosovelove literarne dejavnosti  

in razvoj Černigojevega konstruktivizma (razložen v naslednjem poglavju). Srečko 

Kosovel je s svojimi prostorsko zasnovanimi pesmimi, imenovane konsi (beseda 

najverjetneje izhaja iz besede konstrukter), postal eden od najpomembnejših 

avangardistov, konstruktivistov v Sloveniji in Evropi. Srečko Kosovel je nasprotoval 

futurizmu, saj je obsojal tehnizacijo ter velemestno življenje. Stremel je k novemu, 

drugačnemu človeku, k novi kulturi, politiki in umetnosti. Konstruktivistične ideje in 

koncepte je prevzel po evropskih in ruskih konstruktivistih, ki so idealno povezali 

tehniko z novim duhovnim človekom. Konstruktivizem je definiral kot spoj vsebine in 

oblike, zato besede niso imele več samo vsebinske vloge, ampak tudi likovno, saj je iz 

njih sestavljal različne kompozicije. Na steni avantgardne sobe lahko vidimo dva 

njegova konsa: Leteča ladja (1926) in Ujetnik zrcala (1926). Konsa sta sestavljena iz 

posameznih besednih zvez iz odkruškov zabeležk, časopisov, revij. Črke, besede in 

številke različnih velikosti in oblik je pesnik premišljeno razporedil v določeno 
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kompozicijo (npr. v obliko ladje). Srečko Kosovel je vedel, da konsi ne bodo sprejeti v 

širši publiki in jih zato ni objavljal. Njegove konse so objavili v šestdesetih letih in je 

šele takrat postal aktualen kot predstavnik konstruktivizma. Srečka Kosovela poznamo 

tudi po Integralih, ki pa so nastali v njegovih kasnejših letih. Te pesmi niso tako 

prostorsko zasnovane, temveč so bolj politično in levičarsko obarvana ter namenjena 

javnemu branju.  

Tretjo skupino avantgardnega gibanja pri nas povezujemo z gibanjem okoli revije Tank 

(naslovnica na steni avantgardne sobe), s Černigojevo konstruktivistično razstavo v 

Ljubljani (1924 in 1925), s Tržaškim konstruktivističnim ambientom  in  gledališčnikom 

Ferdom Delakom ter njegovim Novim Odrom, s katerim je želel reformirati gledališko 

sceno. Černigoj je Delaku pomagal pri zasnovi gledališčih scen in kostumov, za katere 

je bila značilna abstrakcija (nekatere osnutke vidimo na stenah avantgardne sobe). V 

reviji Tank so namesto besedne, literarne umetnosti v ospredje prišla besedila s slikami 

(fotografije kipov, objektov), lepljenke, udarna gesla, manifesti, plakati, itd. Revija je 

bila mednarodno zasnovana, saj so poleg slovenskih avantgardistov sodelovali tudi 

drugi tuji umetniki, natisnjena je bila tudi v več jezikih. Delak je želel zbrati vse domače 

avantgardiste, ki bi se mednarodno predstavili, vendar jim s Tankom to ni uspelo (izdali 

so le dve številki). To so kasneje dosegli v nemški reviji Der Sturm, ter z nastopom in 

razstavo v Berlinu leta 1928, kjer so predstavili novo slovensko umetnost. Reakcije 

slovenskega občinstva in kritikov pa so bile kljub temu odklonilne, celo posmehljive.  

 

AVGUST ČERNIGOJ IN KONSTRUKTIVIZEM 

 

Avgust Černigoj (1898–1985), utemeljitelj slovenskega konstruktivizma, se je v mladih 

letih vpisal na srednjo umetnostno obrtno šolo v Trstu (oddelek za dekorativno 

slikarstvo). Med tem je izbruhnila prva svetovna vojna in je bil vpoklican k vojakom. 

Že kmalu po vojni so znana njegova prva risarska dela, v katerih se kaže pravi risarski 

talent. To je opazil šolski nadzornik, ki mu je ponudil poučevanje risanja na meščanski 

šoli v Postojni. Tam se je začel zanimati še za druga likovna področja kot so grafika, 

karikature, oljno slikanje. Ker je želel je dobiti formalno spričevalo za poučevanje 

risanja, se je odpravil v Bologno in tam leta 1922 opravil izpit. Nato ga je vleklo v svet 

in odšel na Münchensko akademijo in umetnostno obrtno šolo, ki pa sta ga obe zavrnili, 

saj je preveč eksperimentiral s novimi, sodobnimi likovnimi praksami. Med bivanjem v 

Münchnu je ves čas imel stike tudi z domovino. Delal je različne ilustracije in 

naslovnice. V tem času je v München prišla Kosovelova sestra Karmela, ki je tam 

študirala glasbo. Karmela, Černigoj in drugi so se intenzivnejše začeli ukvarjati z 

vprašanji moderne umetnosti, kako spraviti na plan novo umetnost, ki se odmika od 

tradicionalne. Preko Karmele se je pesnik Srečko Kosovel seznanil s Černigojem in sta 

si nekaj časa tudi pisala. V Münchenski knjigarni se je seznanil z umetniki radikalnejših 

smeri in se odločil za obisk weimarske državne umetniške šole, Bauhaus. Koliko časa se 

je tam šolal nimamo točnih podatkov, teoretiki sklepajo, da bil tam en semester v letu 

1924. Tam je poslušal predavanja Vasilija Kandinskega, Walterja Gropiusa, Paula 

Kleeja. Preko tečaja pri Maholyju Nagyju se je seznanil z ruskim konstruktivizmom. 

Černigoj se je zaradi finančne stiske kmalu vrnil v Ljubljano. S Srečkom Kosovelom sta 

imela podobne revolucionarne poglede, zato se je Černigoj odločil, da se odpravi v 

Ljubljano, kjer je pesnik študiral.  

Avgusta leta 1924 je Černigoj v telovadnici Tehniške šole v Ljubljani postavil svojo 

prvo konstruktivistično razstavo. Vsebovala je vse od arhitekturnih kompozicij, maket 

stavb, reliefov, skulptur, napisov (nekaterih postavljenih narobe) do motornega kolesa, 

pisalnega stroja in delovne obleke ameriškega delavca. Objekti so bili žive barve, 
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predvsem sta prevladovali rdeča in črna barva. Z napisi, kot so »Kapital je tatvina!«, 

»Umetnik mora postati inženir, inženir mora postati umetnik!«, »Umetnost je mrtva!« in 

drugimi ter s celotnim ambientom, je razstava delovala kot umetnostna-politična 

provokacija. Zanimivi sta tudi maketi z napisoma Wien KOLIN in EL, v katerih vidimo 

vpliv ruskega konstruktivizma s pravokotno izrezanimi odprtinami vrat, oken. Pri 

reliefih se je ukvarjal s prostorsko kompozicijo in abstraktnimi liki, ki so narejeni iz 

različnih materialov. Nekatera rekonstruirana dela vidimo tudi v avantgardni sobi 

(maketi stavb, relief). Na eni izmed sten pa so prisotne tudi originalne fotografije prve 

konstruktivistične razstave. Pri tej razstavi že lahko govorimo o ambientu celotnega 

razstavnega prostora, pri katerem ni več pomemben samo en končni izdelek ampak 

razstava kot celota. Pojav Černigojevega konstruktivizma je bil nepričakovan, 

vznemirljiv, tuj. Vzbudil je ostro odklanjanje, ne le splošnega občinstva, ampak tudi 

umetnostno zgodovinskih kritikov. 

Jeseni 1924 je v Ljubljani v najem vzel salon oziroma gostilniški prostor, kjer je 

ustanovil svojo Šolo za arhitekturo. Tukaj so se zbirali njegovi privrženci, somišljeniki, 

znanci. Nekaj časa so skupaj bivali Delak in gledališčniki, ki so se povezali s 

Černigojem in njegovimi konstruktivističnimi idejami (revija Tank). Poleti leta 1925 je 

Černigoj pripravil svojo drugo razstavo v Ljubljani v Jakopičevem Paviljonu. Ta 

razstava se je razlikovala od prve v tem, da je želel predstaviti razvoj konstruktivizma 

kronološko, preko impresionizma, ekspresionizma in kubizma. Kritiki so ga tokrat še 

bolj pokopali in zavrnili, saj je bilo po njihovem mnenju, kazati pot do konstruktivizma 

preko svojih del nesprejemljivo ter da, umetnik nima pravih dokazov, da je tradicionalna 

umetnost mrtva. Odšel je na počitnice k svojim domačim v Trst, nato pa se vrnil v 

Ljubljano, kjer je pričakoval, da bo nadaljeval profesorsko delo na Tehniški srednji šoli. 

Doživel je neprijetno presenečenje, saj je ravnatelj našel v njegovi pošti prepovedan 

izvod komunističnega časopisa ter je bil v roku 24 ur izgnan iz Ljubljane.  

Černigoj je odšel v Trst ter tam poskusil, tako kot v Ljubljani, z zasebno umetnostno 

šolo, v kateri so izvajali program, podoben bauhausovski šoli. Šola ni dobro zaživela, so 

se pa začeli v njej zbirati somišljeniki ter tako ustanovili Krožek dekorativnih 

umetnosti. Kasneje so se preimenovali v Konstruktivistično skupino oziroma v Tržaško 

konstruktivistično skupino, ki je bila zelo široko zastavljena in segala na različna 

umetniška področja.  

Leto 1927 pomeni vrhunec slovenskega konstruktivizma, saj takrat začne izhajati 

avantgardistična revija Tank, v kateri so se lahko člani skupine predstavljali s svojimi 

deli. Tukaj gre za prvi poskus skupinskega avantgardističnega delovanja pri nas. To leto 

je pomembno tudi zato, ker se je jeseni pripravljala razstava tržaških umetnikov v 

Paviljonu Ljudskega vrta v Trstu, kjer si je Tržaška konstruktivistična skupina izborila 

poseben oddelek. Člani te skupine (A. Černigoj, E. Stepančič, G. Vlah, G. Carmelich) 

niso želeli samo razstaviti svoja posamična dela, ampak so želeli ustvariti umetnostni 

ambient, kjer bodo dela predstavljena kot skupno celostno umetniško delo. 

Rekonstrukcijo Tržaškega konstruktivističnega ambienta vidimo v posebni manjši sobi 

v sklopu slovenske zgodovinske avantgardne umetnosti. Na sliki 2 lahko primerjamo 

originalno fotografijo Tržaškega konstruktivističnega ambienta s fotografijo 

rekonstrukcije (Rekonstrukcija št. 1½, 2011)  
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Slika 2: Fotografija Tržaškega konstruktivističnega ambienta iz leta 1927 in rekonstrukcije iz leta 2011. 

 

Njihov ambient vključuje geometrično abstraktne slike in tridimenzionalne 

konstrukcije, ki so različno razporejene po prostoru. Omeniti je potrebno še beli 

kvadrat, ki visi na stropu, ter črn kvadrat na tleh. V njihovih delih vidimo velik vpliv 

ruskih konstruktivistov ter Malevičevega suprematizma. Prvič so se pri nas pojavila tudi 

umetniška dela, ki visijo iz stropa in izgubijo zemeljsko težo. Po Krečičevem (2009) 

mnenju naj bi prvotno obiskovalci vstopili v prostor in ga tako doživeli celostno. 

Černigoj je želel dodati tudi skulpturo Lenina, kar pa so mu tik pred razstavo 

prepovedali. Kritiki so se ambientu posmehovali in ponovno odklonili njihovo gibanje. 

Po tržaški razstavi je začelo njihovo gibanje slabeti. V ospredje za nekaj časa pride 

Černigojev učenec Eduard Stepančič, ki predstavi svoje scenske osnutke za opero Črne 

maske skladatelja Marija Kogoja, serijo risb, kolažev, fotografij, grafik. Černigoj pa se 

je začel vse bolj odmikati v zasebnost, delal je kot slikar in pleskar v italijanskih 

ladjedelnicah in se pozneje vrnil k tradicionalnim umetniškim izrazom. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Nahajamo se v sobi slovenske zgodovinske avantgardne umetnosti, ki je 

delovala v dvajsetih letih 20. stoletja (približno 100 let nazaj). Kot lahko vidite,  je soba 

v celoti zapolnjena z umetniškimi deli in jo lahko dojemamo kot eno samo umetniško 

delo oziroma artefakt. Ali vas ta prostor na kaj spominja? 

Učenci: Na časopis. 

Učitelj: Kako se vam zdi ta umetnost drugačna, če jo primerjate z deli, ki ste jih videli v 

prejšnjih dveh sobah? 

Učenci: Tam so postavljene samo slike in kipi, tukaj pa so še stene zapolnjene z besedili. 

 Ni nekih tradicionalnih kipov figur, ljudi, namesto tega so postavljene makete. 

Ni reda. 
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Veliko je fotografij. 

Vsega je povsod malo. 

Nekatere slike in kipi niso realistični,  ničesar ne predstavljajo. 

Učitelj: Umetniki tega obdobja so prvič v našem okolju delovali v skupinah 

(kolektivno) in so bili dejavni na različnih umetniških področjih (likovna, glasbena, 

gledališka umetnost, poezija, literatura). Zavzemali so se za novo, drugačno umetnost in 

nasprotovali tradiciji. Skušali so zrušiti umetnostni in družbeni red. V besedilih na 

stenah poskusite najti in preberite kakšen citat, ki govori o umetnosti in družbi.  

Učenci: »Nočemo individualne umetnosti! Nočemo religiozne = mistične umetnosti! 

Nočemo vojaške = dekorativne umetnosti! Hočemo pa človeško umetnost, to je 

sintezo.«, »Umetnosti ni treba reformirati, umetnost je treba premagati.«, 

»Umetnosti ni!«, »Slika je luksuz« itd. 

Učitelj: Vse to, kar ste prebrali, so manifesti ali programske izjave, ki so posebna oblika 

literarnega besedila. Z njimi so umetniki razglašali svoja stališča in ideje. Manifesti so 

se pogosto pojavljali v revijah, ki so jih izdajali. Ena izmed njih je revija Tank! 

(pokažemo na naslovnico). Tukaj spodaj, pod naslovnico lahko vidimo manifest 

umetnika Avgusta Černigoja, ki se začne z naslovom Moj pozdrav!. V njem pozdravlja 

revijo Tank, novo umetnost, ki je zidajoča, sintetična in kolektivna ter zavrača staro 

umetnost.  

Pomembno je poudariti, da se je ta umetnost prvič pri nas razvijala sočasno z evropsko 

oziroma je sledila evropskim zgodovinskim avantgardam. Na naše umetnike, predvsem 

na Avgusta Černigoja (pokažemo na grafiko, avtoportret A. Černigoja), je najbolj 

vplival ruski konstruktivizem. Kako mislite, da so izgledala umetniška dela 

konstruktivistov? Lahko si pomagate z maketami v sredini, reliefom na steni in 

dodatnim prostorom, ki se nahaja v tej sobi. 

Učenci: Dela so sestavljena, konstruirana, abstraktna. 

Učitelj: Katere materiale so umetniki uporabljali, če povežemo takratni čas, ko je bila 

po prvi svetovni vojni industrijska revolucija na vrhuncu? 

Učenci: Umetne materiale, žica, plastika, pločevina, steklo. 

Učitelj: Umetniki so začeli eksperimentirati z novimi materiali in razvijati nove izrazne 

stile. Konstruktivisti niso bili več slikarji, kiparji, ampak so postali inženirji, 

konstrukterji, oblikovalci. Vodilna osebnost ruskega konstruktivizma je bil Vladimir 

Tatlin, ki je svojimi abstraktnimi deli želel združiti umetnost z vsakdanjim življenjem. 

Pri nas se je najbolj uveljavil konstruktivist Avgust Černigoj (pokažemo na grafiko, 

Avtoportret A. Černigoja), ki je ruski konstruktivizem in druge smeri spoznal na 

umetniški šoli Bauhaus v Weimarju, v kateri so se zbirali umetniki različnih 

avantgardnih smeri. Tam se je šolal zelo kratek čas, nato pa je začel razstavljati v 

Ljubljani, dokler ni bil iz nje pregnan, saj so pri njem našli komunistično revijo, ki je 

bila prepovedana. Nato je odšel v Trst, kjer je nadaljeval svoje delo še z drugimi 

somišljeniki. 

Ali lahko na kateri steni prepoznate pesnika, ki ga ali ga še boste obravnavali pri 

slovenščini? 

Učenci pokažejo na Černigojevo grafiko (portret Srečka Kosovela) ali na konse. 

Učitelj: Bravo. Na področju poezije je v slovenskem prostoru najbolj znan 

konstruktivist Srečko Kosovel, ki ga obravnavate tudi pri slovenščini. (Pokažemo na 

Černigojev portret Srečka Kosovela, grafika). Tudi on se je povezal z A. Černigojem in 

sta bila nekaj časa v stikih. Na steni imamo tudi dve njegovi konstruktivistični pesmi 

oziroma konsa. Dobro jih poglejte. Iz česa je pesnik sestavljal konse in kako jih je 

konstruiral? 
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Učenci: Pesmi so sestavljene iz koščkov časopisa, revij. 

Besede niso povezane v kitice, ampak so razmetane. 

Iz njih je naredil neko obliko, na primer ladjo. 

Učitelj: Besede niso imele več samo vsebinske vloge, ampak tudi likovno. Tudi on je 

stremel k novemu, drugačnemu človeku, novi kulturi, politiki in umetnosti. Ker je 

vedel, da njegovi konsi ne bodo pozitivno javno sprejeti, jih ni objavljal. Objavljeni so 

bili kasneje v šestdesetih letih.  

Poglejmo še rekonstrukcijo Tržaškega konstruktivističnega ambienta iz razstave 

konstruktivistov v paviljonu Ljudskega vrta v Trstu leta 1927. Rekonstrukcijo so 

naredili na podlagi fotografije (pokažemo na fotografijo) in pričevanj. S tem ambientom 

so umetniki dosegli vrhunec konstruktivistične umetnosti pri nas. Kaj vidite v tem 

prostoru? Kako so dela razporejena po prostoru? 

Učenci: Abstraktne slike. 

Kipe, sestavljene iz geometričnih oblik, palic, žic. 

Na tleh je velik črn kvadrat. 

Predmeti so razporejeni po celotnem prostoru. 

Nekatera dela visijo iz stropa. 

Postavljena so v kotu. 

V desni steni je dodaten prostor, v katerem je skulptura. 

Učitelj: Konstrukcije in slike so zelo abstraktne. Kaj to pomeni? 

Učenci: Da so sestavljena iz geometričnih oblik. 

 Da so poenostavljene. 

Umetniška dela ničesar ne predstavljajo. 

Učitelj: Abstraktna dela ne predstavljajo resničnega sveta, ničesar predmetnega, kar bi 

lahko prepoznali. V slikah in konstrukcijah lahko vidimo velik vpliv ruskih 

konstruktivistov ter Malevičevega suprematizma (bel in črn kadrat). Prvič pri nas so se 

pojavila tudi umetniška dela, ki visijo iz stropa. 

Se vam zdi, da gre tukaj vse skupaj za eno umetniško delo? 

Učenci: Ja, ker je vse v enem majhnem prostoru. 

 Ne vem. 

Ne. 

Učitelj: Tukaj gre za eno umetniško delo. Člani tržaške konstruktivistične skupine (A. 

Černigoj, E. Stepančič,G. Vlah, G. Carmelich) niso želeli razstaviti svoja posamična 

dela, ampak so želeli ustvariti umetnostni ambient, kjer bodo dela predstavljena kot 

skupno celostno umetniško delo. Po mnenju nekaterih teoretikov naj bi obiskovalci 

vstopili v prostor. Černigoj je želel dodati še skulpturo Lenina, kar pa so mu tik pred 

razstavo prepovedali. Ali menite, da je takratna publika sprejela njihovo umetnost? 

Obrazložite. 

Učenci: Ne, ker je preveč drugačna. 

Publika ni bila navajena takšnih del. 

Učitelj: Kako na takšna umetniška dela gledamo/gledate danes? 

Učenci: Danes se nam zdijo takšna dela sprejemljiva. 

Nekaterim taka umetnost tudi danes ni všeč.  

Učitelj: Publika in kritiki so se temu ambientu posmehovali. Njihova umetniška dela so 

že od začetka odklanjali in zavračali, zato njihovo gibanje ni dolgo delovalo. Slovensko 

avantgardo dolgo časa nismo sprejemali za svojo, šele ob koncu 20. stoletja smo 

spoznali kako prelomna in napredna je bila. 
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Avtor:                  Zoran Mušič 

Naslov dela:        Nismo poslednji  

Datacija:              1970 

Tehnika:               olje na platnu 

Mere:                   114 x 146, 5 cm 

 

Najprej zagledamo kup ležečih figur, ki so postavljene v komaj še prepoznavno 

pokrajino. Ozadje je temnejših barv. Ponekod skozi nanose temnih barv proseva surova 

barva platna. V desnem spodnjem kotu se nahaja signatura: MUŠIČ 70. V prvem planu 

je v smeri od desnega spodnjega kota proti levemu spodnjemu kotu v krčevitem 

ležečem položaju proti nam postavljena prva figura. Glava oziroma že skoraj lobanja v 

spodnjem desnem kotu je obrnjena vstran s široko odprtimi očmi in usti, kot da izdihuje 

svoj zadnji dih. Telo je naslikano s komaj prepoznavnimi obrisi. Roke ležijo v 

krčevitem položaju na prsih trupa. Za prvo figuro so nato v ozadju na kup naložene še 

preostale figure, katerih oblike so skoraj neprepoznavne. Med seboj se prekrivajo. 

Prepoznamo lahko okončine in lobanje, nato pa ostanejo samo še rdečkasti barvni 

madeži. Na desni strani sta naslikani še dve lobanji. Ena je obrnjena proti nam z 

odsotnim pogledom in odprtimi usti. Druga pa je obrnjena stran, vidimo zadnji del 

lobanje. Njihova telesa so nejasno naložena ena čez drugo, tako da ne ločimo 

posameznih teles. Dve lobanji vidimo še na levi strani proti zgornjemu kotu, katerih 

pogled strmi v prazno nebo nad njimi. Figure so naslikane v skromni barvni paleti 

zemeljskih barv. Kopica naloženih teles sega globoko v prostor, ki je le skromno 

nakazan z osenčenim delom pod lobanjo v desnem spodnjem kotu in z nežno sivkasto 

teksturo. 
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ZORAN MUŠIČ 

 

Zoran Mušič (1909-2005) je bil prvi slikar slovenskega porekla, ki se je v 20. stoletju 

prebil v elitne kulturne kroge v Italiji in Franciji. Rodil se je v Bukovici v Spodnji 

Vipavski dolini. Študiral je na akademiji v Zagrebu. Močno ga je zaznamovala izkušnja 

iz nemškega taborišča Dachau med drugo svetovno vojno, ki jo je v zrelih letih prelil v 

umetniška dela. Pri umetniku lahko zasledimo premi razvoj njegove zanimive 

umetniške osebnosti. Prva faza se nekako začne s prelomom štiridesetih in petdesetih let 

prejšnjega stoletja. Umetnik se je rešil more nemškega koncentracijskega taborišča in 

kričečih, morečih skic, ki mu jih je taborišče navdihnilo. To obdobje je zaznamovano z 

Mušičevimi »konji«. Ti konji so oblike, ki se logično in posebno estetsko zlivajo z 

umetnikovo predstavo o naravi in o barvah, ki dajejo močan čustveni poudarek. V tej 

fazi je umetnik dovolil, da prodre vanj ves zunanji svet, pomagal mu je stik z naravo, 

stik s pristno krajino njegove mladosti in obuditev njegovih mladih sanj. Drugo obdobje 

bi lahko poimenovali obdobje »oblin«, ki dosežejo višek okoli leta 1955. Faza je 

motivno precej podobna prejšnji. Odpoveduje se figurativnosti, barva pa omaja obrise, 

pege, madeže, ki so postali značilno Mušičevo umetniško sredstvo. Tukaj postanejo 

pomembne in nezamenljive tudi oblike okroglin, kot so konji, jezdeci, sončniki, košare, 

doda pa tudi morske motive, čolne, mreže, griče. Tretje obdobje je obdobje 

»sestavljenk«, ki se od prvih dveh obdobij razlikuje v čustveni klimi. V tej fazi se 

umetnik poslužuje elementov, ki jih je izčistil v prejšnjih dveh fazah. Barvno paleto je 

precej skrčil. V tehničnem pogledu na njegova dela pa so v tem obdobju zacveteli 

njegovi grafični odtisi. Odpovedal se je barvi, omejil je obrise, postal pa je izjemno 

subtilen v obdelavi lista in njegovi grafični odtisi so bili mehkejši. Četrti cikel lahko 

poimenujemo »izžgana zemlja«. Navidezno je precej preprost, a v sebi skriva notranje 

zapletene in bogate vsebine. Vir navdiha je dalmatinska pokrajina. Barva je postala 

precej medla, naravnana na osnovno paleto »ožgane zemlje«, vzorec pokrajine pa je bil 

ostreje obrisan, drobnejši in jasnejši. Naslednja faza so »Cortinski liki«, dela iz 

Cortinskega bazena. Mušič je bil v tem kratkem obdobju precej drzen v barvi. Tako se 

prelivajo živi valovi rdeče, vijoličaste, sinje in žolte. Dela izžarevajo živo veselje, 

pojavljajo se drzni poudarki. Vendar pa v tem obdobju ne ostane dolgo. Zadnje obdobje 

pa bi lahko rekli, je nekakšna sinteza vsega, kar je do tedaj ustvaril. Spet je doživel 

močan čustveni pretres, ki mu je omogočil narediti naslednji, težji korak v nov cikel. V 

sedemdesetih letih je tako začel  ustvarjati  cikel  Nismo  poslednji. Svoj izraz je izčistil 

do te stopnje, da ga je mogoče uvrstiti med predstavnike aluzivne abstrakcije. Z barvno 

ekspresijo je svoje izseke krajinskih motivov dvignil na višjo raven. Dela so polna 

duhovnih občutij otožnosti, tišine in praznine. 

 

TABORIŠČNA UMETNOST 

 

Zoran Mušič je eden izmed najbolj znanih slovenskih umetnikov, ki je del svojega 

opusa namenil tematiki holokavsta. Mušič  je v začetku oktobra 1944 bival v Benetkah, 

kjer ga je aretiral gestapo. Iz tržaških zaporov Coroneo je prišel v Dachau 18. novembra 

1944. V Dachau je dobil delo v podzemni tovarni streliva. Zaradi popuščanja 

nadzorniške discipline v taborišču proti koncu vojne, je prišel do papirja. Tako je začel 

skrivoma risati. Nedovoljene slike je sproti uničeval, nekaj pa jih je skril v stroj v 

tovarni, vendar so bile le te uničene skupaj s tovarno. Taborišče Dachau so osvobodili 

29. aprila 1945. Mušič je po osvoboditvi prosto hodil po taborišču in risal. V srhljivosti 

motiva se je z notranjo človeškostjo približal žrtvam. Slovenske taboriščnike so začeli 

voziti domov šele 5. junija 1945. Mušič je s seboj odnesel več kot 100 risb in grafičnih 
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odtisov. Vsaj tretjina teh risb ima veliko dokumentarno vrednost, čeprav se je umetnik 

temu zavestno izogibal. Svojih risb ni želel darovati ali prodati niti za zbirke holokavsta. 

K tematiki holokavsta se je vrnil šele v sedemdesetih letih, torej po abstraktni slikarski 

fazi. Ciklus grafik in platen je ustvarjal od leta 1970 do leta 1988. Sicer pa je znano, da 

je bilo v nemških, italijanskih in madžarskih zaporih pridržanih kar petindvajset 

starejših slovenskih umetnikov z že dokončano akademijo, nekaj dvajset takšnih, ki so 

akademijo zaključili po vojni, veliko pa je bilo tudi samoukov. Priča temu so tudi 

ohranjena umetniška dela, katerih število presega 3500. Veliko teh del je ostalo v tujini, 

žal pa se jih je veliko tudi izgubilo in uničilo. 

Cikel Nismo poslednji se opira direktno na taboriščne zapise, vmes pa je bilo dolgo 

obdobje, v katerem je Mušič želel izbrisati dogodke iz svojega življenja in svoje zavesti. 

Zato je najprej iskal ozdravitev v čistem nasprotju. V tem obdobju so nastala najbolj 

idilična Mušičeva dela. Trideset let je umetnik potiskal spomine v podzavest, ko pa so 

se na svetu zopet dogajale nove strahote, so na dan pridrveli tudi njegovi spomini, ki jih 

je moral nekako predelati. Ljudje brez osebne izkušnje tragike taborišč niso razumeli. V 

vsej grozi je v umetnosti našel skromno možnost za preživetje. Risbe so bile rešitev 

njegovega življenja, njegove človeške celovitosti, poleg tega pa so dokaz, kaj je človek 

vse preživel in pretrpel. Mušiča je ugotovitev, da zvok, ki ga je slišal ponoči, ni nastajal 

zaradi vetra, ampak je slišal vzdihovanje gomile ljudi, zgrozila. Podobe, ki so nastale po 

taboriščnih spominih, so podobe pričevanj o človeški intimi, trpljenju in notranji nemoči 

(slika 1). Na platna je umetnik izlil vse zamolčane krike sotrpinov. Pri obravnavani 

umetnini so naslikana telesa in obrazi breztežni, kot da lebdijo. V njihovih potezah pa 

zaznamo človeško mejno stisko. 

Umetnik sam je dejal: »Bolj kot grozo sem želel naslikati krik… Ker je groza 

nevtralizirana, se še poveča, kajti ona je posledica krika, in ne obratno…« (Medved, 

2016, str. 14)  

Pri ciklu gre tako za komentar, ki opozori na bistvo upodobljenega. Sam naslov pa 

opozarja na večno ponavljanje zla. Nismo poslednji je več kot krik, več kot opomin in 

svarilo. Risbe so nastajale tako, kot se je dogajalo življenje v taborišču. Glavni namen je 

bil dokumentirati videno. Vendarle pa bi lahko rekli, da se Mušič ne odpove lepoti 

slikarstva na račun strašnega sporočila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: 

Koncentracijsko taborišče 

Dachau, Nemčija, 1945. 
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Razprave o umetnosti, ki se navezujejo na tematiko koncentracijskih taborišč in 

holokavsta, se po navadi začnejo z razmislekom, kako je sploh možno upodobiti nekaj 

tako krutega. Pri tem se pojavijo tudi moralne dileme, ki se navezujejo na vprašanja, ali 

so takšne upodobitve legitimne in na kakšen način so oblikovane. Sprašujemo se tudi, 

kako te množične poboje pretvoriti v umetnost in kakšno pozicijo ima umetnost in 

gledalec v zaporedju estetskih in moralnih dilem. Nato sledijo še razmisleki o tem, na 

kakšen način je te upodobitve mogoče narediti: ali se odločiti za realizem in se približati 

veristični upodobitvi dogodkov ali subjektivizirati realnost. In če že iščemo odgovor na 

vprašanje, kateri stil je pri upodobitvah holokavsta ustrezen, simbolizem, realizem ali 

abstrakcija, je zanj med drugim pomembno, kdo je umetnik in kakšni so njegovi razlogi 

za izbiro tematike. 

Iskati lepoto znotraj ikonografije holokavsta je delikatno področje, a vendar v 

Mušičevih delih ne moremo zanikati estetike. Zakaj se nam te podobe ne zdijo obscene 

in kako da so ta trupla upodobljena s takšno estetizacijo? Razlog je prav v umetnikovi 

izkušnji v Dachauu. 

S ciklom Nismo poslednji se pri Mušiču začne njegov eksistencialni starostni stil. Ob 

tem raziskuje povsem moderno izkušnjo: kako sploh še ustvarjati po holokavstu. Pri 

njegovem delu ne gre za ekspresionizem ali osebno in idejno obtoževanje. Podobe, ki 

jih umetnik ustvarja in vsa tragika, ki jih dela zajemajo, so občečloveška in prisotna 

tako v »umetnosti holokavsta« kot tudi v sodobni tehnologiji smrti in kolektivnega 

terorizma. Umetnik oživi lastno izkušnjo, ki se v likovnem izrazu izkaže za vrhunsko 

slikarsko kvaliteto. Že v prvi seriji slik je razvil nekaj osnovnih kompozicijskih 

prijemov. Skupine mrtvakov, njihove drže ter razporeditev nas spominjajo na konture 

apeninskih motivov. Kompozicijo ležečih mrtvakov polaga v sklenjeno vrsto eden poleg 

drugega, v desni ali pa levi smeri k robovom platna. V celopostavnih ležečih figurah 

slika njihove genitalije, zaustavljene drže sklenjenih ali položenih rok. Glave niso več 

žive, a tudi še niso lobanje. Njihove drže so trpke, z odprtimi usti in izbuljenimi očmi. 

Motiv je nato umetnik razvil v kopice, katerih zunanji obris je Mušičeva oblina, grič 

mrtvih. Trupla so vpeta v prostor, ki ga ni, je brez zraka, odprt v neskončnost. V 

taborišču je slikal trupla v barakah, v skladovnicah, v smrtnih krčih. Ti motivi so zelo 

resnični, vse to je videl in podoživljal. Sam naslov cikla Nismo poslednji pa velja za 

naprej in za nazaj. Cikel je nastal iz umetnikove notranje nujnosti, saj je imel 

ustvarjalno krizo. V njegovih delih se zrcali skromnost v risarskih dosežkih, kjer gre za 

tesen spoj pogojev in posledic, iz katerih so nastale mučne resnice, ki se ne menijo za 

uglajenost forme. Slike z naslovom Nismo poslednji so narejene v dveh ciklusih. Prvi 

pomeni preboj motiva, kamor sodi tudi delo Nismo poslednji. Prvi cikel je bolj izrazno 

robusten, neposreden in risarski, drugi, ki nastopi po letu 1987, pa je prefinjen in 

slikovit. 

Kdo so ti upodobljenci, koga, ali bolje, kaj predstavljajo? Upodobljeni se zdijo mrtvi 

samo na prvi pogled. V resnici so živi mrtveci, zlomljenega duha in telesa, ki so 

izgubili vsako upanje in so, čeprav so se še premikali, prenehali obstajati kot smiselna 

bitja. Glave so obenem lobanje in groteskni portreti. Trupla so po smrti zakrknila v 

nenavadne položaje. Upodobljenci gledajo in ne vidijo, obračajo se drug proti 

drugemu in nimajo kaj sporočiti, dotikajo se in tega ne čutijo, kar bi v njih označevalo 

»subjekt«, je v njih že izginilo, kot posamezniki so nesmiselni, kot bitja odmrli. Ne 

potrebujejo prostora, ne razlage, kje ležijo, oni samo določajo svoj ne-kraj. Tudi nebo 

nad njimi je izumrlo. V kasnejših delih, po letu 1987, pa ostanejo samo še megličast i 

stvori v nezemeljski pokrajini, ki imajo še odprta usta. Sprva jih lahko še prepoznamo 

in razlikujemo, nato pa se počasi začnejo izgubljati v spominski megli. Za vse pa 

velja, da niso mrtvi. 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 68 

 

 

 

Mušič slika svoje podoživetje smrti, obsodbo pa prepušča gledalcu. Mrtvaki niso 

podobe mučeništva, ker nimajo nikakršnega vzvišenega vzroka, ne združuje jih 

plemenita misel ali zadoščenje. Upodobljeni so zmetani skupaj v vrstah ali kupih, ob 

smrtni uri vsi enaki, a vendarle so v značilnih sestradanih lobanjah različni »osebki«. So 

mrtvi in umirajoči obenem. Človek po smrti ne gleda več, ker izgublja zavest, med 

umiranjem pa vidi nekaj več, kar mi ne vemo, a ni zmožen več sporočiti živim. Vsi pa 

nam sporočajo eno. Zavedajo se, da ne bo nikoli drugače, da niso zadnji. Odvzemajo 

nam še zadnje upanje, da tudi po smrti, onkraj življenja, obstajajo strah, trpljenje, groza 

in brezup. Slike niso družbenokritične, saj ne zavzemajo ideološkega ali političnega 

stališča. Upodobljeni so le brezupni učinki posvetne smrti. Naslikano je zadnje možno 

stanje človeka, dokler je še telo. Upodobljen je nemi krik iz otrplega, skrčenega, 

paraliziranega telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Francisco Goya, 

Grozote vojne, 1863, Museo 

del Prado, Madrid. 

 

 

V delih se ponavlja barvna lestvica, ki je razmeroma skopa in razen nekaterih 

odstopanj zavezana k zemeljskim tonom. V opusu je na neki točki ozadje prenehalo 

biti v celoti poslikano in v ospredje so stopile zaplate surovega platna, ki pa jih lahko 

razumemo kot zgodovinsko referenco. Tekstura platna ni le materialna, temveč tudi 

izpovedna prvina slike. Čas nastanka prve serije Nismo poslednji sovpada z 

množičnim pojavom spominske literature in reminiscenc umetnikov na obdobje druge 

svetovne vojne. Potlačen spomin na preživete grozote je prišel na plano ob spodbudi 

sočasnega družbeno-političnega dogajanja, ki je prispevalo k spoznanju, da se zlo 

ponavlja. Gre za globoko razočaranje nad družbo ter humanistični protest proti 

nečloveškemu ravnanju. Umetniki so si pri iskanju odgovora na vprašanje, kako sploh 

upodobiti nekaj tako grozljivega, kot je sistematično pobijanje ljudi, veliko pomagali 

in se opirali na dela Francisca Goye. Pri svojih jedkanicah s skupnim naslovom 

Grozote vojne je španski slikar odstranil veličastvo in vzvišeno, ostalo je le bistveno, 

saj vojna ni prikazana kot spektakel, upodobljeni niso zmagovalci, ampak žrtve (slika 

2). Tudi Mušič je glede vpliva Goye na njegovo slikarstvo dejal, da je začel razumeti 

njegovo umetnost šele po lastni izkušnji Dachaua. Izbor najboljših del iz cikla je tako 

primerljiv z Goyo, tudi Schielejem ali s srednjeveškimi mrtvaškimi plesi, vendar ne 

kot posnemanje. Gre za občutek življenja in smrti v kriznih razmerah in znotraj 

čustvovanja človeka. 
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»Upodobljena bitja oziroma (pol)trupla pa ne morejo povedati svoje zgodbe. Zato 

zgodbo namesto oziroma z njimi pove umetnik. Dela niso moralizirajoča, vendar pa 

nosijo v sebi tudi etični imperativ. Kljub temu, da se jasno navezujejo na taborišča 

druge svetovne vojne, nas opominjajo na sočasne in prihodnje grozote, do katerih lahko 

pripelje napačna ideologija.« (Vrečko, 2014, str. 224) 

Mušič je dejal, da je Dachau ves čas nosil v sebi. Pri ustvarjanju del iz cikla Nismo 

poslednji si ni pomagal z risbami iz Dachaua. Tako gre pri delih bolj za ponotranjeno 

interpretacijo videnja odhajajočega življenja in osebno doživljanje skrajnih meja 

obstoja. Mušičeve dachauske risbe so najprej likovna stvaritev. So tudi priča dogajanj 

med drugo svetovno vojno, dragocen dokument holokavsta in izhodišče za cikel Nismo 

poslednji. Izkušnje so vplivale na njegovo življenje in delo. Po prelomnici leta 1968, po 

praški pomladi in novih krutih vojnah od Vietnama do Biafre se je slikar obrnil vase. V 

skrajno izčiščenih linijah je izginilo herojstvo, v golih telesih in falusih ni prisotne 

erotike. Motiv je bil temelj, najprej preizkušen v risbi, za tem pa nadgrajen v ostalih 

tehnikah in zlasti v čisto slikarski izraznosti. 

 

TEMNI MODERNIZEM 

 

Abstrakcija je bila pomemben segment umetnosti petdesetih let, ob kateri je postalo 

uveljavljanje modernizma najbolj očitno. Čeprav je bila abstrakcija pomemben znak 

razvitega modernizma, se je moderna umetnost v tistem času formirala skozi dela 

avtorjev, ki pa figuralike niso popolnoma opustili. Transformirali so jo do te mere, da ni 

bila več posnetek zunanje realnosti, ampak je postala samostojno likovno ekspresivno 

sredstvo. Za umetnike, med katere uvrščamo Zorana Mušiča, Marija Preglja in Gabriela 

Stupico, ki so povezani tudi v galeriji, je značilno, da so njihovi opusi izrazito osebni. 

Vsak izmed teh umetnikov je razvil svoj spoznavni stil in svoj razpon likovne 

problematike, s katero se je ukvarjal. Dela še vedno dobivajo svoj pravi smisel iz 

stvarnosti, saj nosijo in posredujejo doživetje in ekspresijo. Podobno velja tudi za 

abstraktno umetnost. V tej smeri je ta umetnost izrazito antropocentrična, zato ni 

naključje, da je figura temeljni motiv. Okrog leta 1960 je prišlo do reformulacije 

abstraktne umetnosti. Težnja, da naj se slovenska umetnost neposredno vključi v 

dinamiko mednarodnih umetnostnih tokov, je bila vse močnejša. Drugače kot umetniki 

prejšnje generacije, ki so razvijali izrazito osebne formalne in motivne svetove, so se 

avtorji mlajše generacije hitro odzivali na nove likovne pojave in jih vnašali v slovensko 

umetnost. Abstraktna umetnost je bila v kontekstu reprezentacije holokavsta bodisi 

odgovor na njegovo neupodobljivost in je služila kot vzpostavitev distance do motiva 

ali pa je pomenila odpoved motiviki taborišč v imenu pozabe na dogajanje med vojno in 

povratek nazaj v normalno življenje. 

Modernizem se tako ne razkazuje v bogatih optičnih učinkih in optimističnih videnjih 

preobrazbe sveta. Vodi nas v različna stanja duha in izraza. To ne pomeni, da so vse 

umetnine, z eksistencialno izkušnjo prizadete slike, temačne ali sive, ustvarjene le v 

zamolklih, turobnih tonih. Ko barve dobijo vlogo in moč, ko začnejo ustvarjati nov 

eksistencialni prostor za subjektivni, zasebni doživljajski svet, takrat se znajdemo, ne 

glede na barvitost, v območju temne strani modernizma. Že Vasilij Kandinski je 

utemeljil, kako v modernizmu doseči to, da so barve povezane s psihičnimi stanji duha 

in sveta. Barva tako postane več kot fizični medij in informacija. V slikah je tako lahko 

predstavljeno vse tisto, česar se zavedamo o nas samih, ampak si ne upamo priznati. 

Razkrito in očitno pa je tudi tisto, kar smo potisnili v neznano. V galerijski sobi imamo 

tako osrednje predstavnike Zorana Mušiča, Marija Preglja, Gabrijela Stupico in Staneta 

Kregarja, ki so delovali po drugi svetovni vojni in katerih dela tudi veljajo za vrhunec 
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slovenskega modernizma. Dela Marija Preglja so naslikana s posebno intenzivnostjo in 

domišljijo, v besu in z eksplozivno barvno obravnavo človeškega telesa, ki so 

največkrat povezana z grškimi mitološkimi deli. Njegovo ustvarjanje je bilo močno 

zaznamovano tudi z ujetništvom v koncentracijskem taborišču, saj je na platna tako kot 

Mušič prelil mnogo razočaranja. Stupica je tudi eden izmed umetnikov povojnega 

eksistencialističnega vala, ki v svojih delih vztraja na slikovni površini kot posebni 

psihični opni. Vse, kar se znajde v njegovih upodobitvah, je dvignjeno v območje psihe. 

Predmeti, namigi, šifre in nalepljene stvari so dejavni nosilci psihičnega prostora. V 

galerijski sobi najdemo še kiparska dela Jakoba Savinška, Karla Putriha, Frančiška 

Smerduja in drugih. Umetniki so se poglobili vase in skupno jim je izhajanje iz 

notranjih vtisov in osebnih doživetij. 

Mušiča lahko označimo za pričevalca v umetnosti, ki nam pripoveduje svojo preživeto 

zgodbo in kliče po humanosti. Njegova dela so ga umestila med velika imena v 

umetnosti, hkrati pa so boleče razburkala umetnikovo notranjost in njegovo upiranje 

obupu, ki ga je prevzemalo ob razglabljanju o smrti in smrtnosti. Dela so prav gotovo 

dokaz, kako si ustvarjalna volja podredi šibkost telesa in duha ter izrazi svojo moč, 

poleg tega pa njegova dela zaradi civilizacijskega nagovora zagotovo sodijo med 

najpomembnejša dela 20. stoletja v Evropi. To je nenazadnje razvidno iz njegove 

zastopanosti v svetovno znanih galerijah; Mušičeva dela hranijo v Tate Modern v 

Londonu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, Musée national d'art moderne v Parizu in 

drugod. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Stojimo pred umetniškim delom Zorana Mušiča, ki je del cikla Nismo poslednji. 

Kaj vidite na sliki? 

Učenci: Vidimo trupla, naložena na kup. 

Učitelj: Kakšne pa so te figure? 

Učenci: Figure so popačene, grozljive, komaj prepoznavnih oblik.  

             Vidimo pet lobanj.  

            Trupla so naložena ena čez drugo, tako da ne moremo določiti, koliko jih je. 

Učitelj: Tako je. Figure je umetnik po svoje preoblikoval in stiliziral. Zakaj pa mislite, 

da je umetnik na tak način naslikal trupla, kaj je želel s tem poudariti? 

Učenci: Umetnik je verjetno želel poudariti, da je bilo število žrtev ogromno, da jih je 

             bilo nemogoče prešteti. 

Učitelj:  Ali so te upodobljene figure še žive ali so že mrtve? Poglejte njihove glave, 

položaj teles, udov. 

Učenci: Ne vemo zagotovo. Mogoče so že mrtve. Ležijo v krčevitih pozah. Glave so že 

             skoraj lobanje, imajo globoko odprte oči in usta, kot da vzdihujejo ali kričijo. 

Učitelj: Težko torej rečemo, ali so to še živeči ali mrtvi. Lahko bi rekli, da so naslikani 

ljudje v zadnjem možnem stanju, preden umrejo. V celopostavnih ležečih figurah je 

naslikal zaustavljene drže sklenjenih ali položenih rok. Glave niso več žive, a tudi še 

niso lobanje. Njihove drže so trpke, z odprtimi usti in izbuljenimi očmi. Ali je motiv 

realen, je avtor povzemal snov za nastanek takšnega grozljivega prizora iz lastnih 

izkušenj? 

Učenci: Da, lahko. Verjetno je težko naslikati takšno grozno sliko brez težkih izkušenj. 

Učitelj: Res je. Zoran Mušič je eden izmed najbolj znanih slovenskih umetnikov, ki je 

del svojega opusa namenil prav tematiki holokavsta. V začetku oktobra 1944 ga je v 

Benetkah aretiral gestapo in v novembru je bil odpeljan v taborišče Dachau. V taborišču 

je proti koncu vojne dobil papir, na katerega je na skrivaj skiciral. Ko je iz Dachaua 
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odšel, je rešil tudi precej svojih risb in skic, ki so nastale neposredno na terenu, v 

življenjski nevarnosti. V vsej grozi je v umetnosti našel skromno možnost za preživetje. 

Risbe so bile rešitev njegovega življenja, poleg tega pa so dokaz, kaj je človek vse 

preživel in pretrpel. Kdaj pa je nastalo delo? 

Učenci: Leta 1970. 

Učitelj: Zakaj šele takrat? Kdaj se je končala druga svetovna vojna? 

Učenci: Leta 1945. Mogoče je umetniku izkušnja iz taborišča pustila posledice in ni 

             mogel takoj ustvarjati na to tematiko ali pa je bilo slikanje takšnih tem 

             nezaželeno, mogoče tudi prepovedano. 

Učitelj:  Po vojni je Mušič želel izbrisati dogodke iz svojega življenja in svoje zavesti. 

Zato je najprej iskal ozdravitev v čistem nasprotju. V tem obdobju so nastala najbolj 

idilična Mušičeva dela. Šele nekaj let po tem se je slikar zopet obrnil vase in v svoje 

spomine doživetij iz taborišča Dachau. Potlačen spomin na preživete grozote je tako 

prišel na plano ob spodbudi sočasnega družbeno-političnega dogajanja, ki je prispevalo 

k spoznanju, da se zlo ponavlja. Gre za globoko razočaranje nad družbo ter 

humanistični protest proti nečloveškemu ravnanju. V njegovih delih se tako zrcali 

skromnost v risarskih dosežkih, kjer gre za tesen spoj pogojev in posledic, iz katerih so 

nastale mučne resnice, ki se ne menijo za uglajenost forme. Kakšne občutke vam vzbudi 

slika? 

Učenci: Zelo neprijetne. 

Učitelj: Umetnosti, ki se ukvarja s tematiko taborišč, po navadi pravimo umetnost 

holokavsta. Termin pa ni povezan samo s pregonom Judov, ampak z vsemi ljudmi, saj 

so bili usmrčeni tudi Romi, Rusi, Jugoslovani in pripadniki drugih slovanskih narodov 

ter ostali »sovražniki« nacionalističnega režima. Sedaj pa se razglejte naokoli po 

galerijskem prostoru. Ali mogoče v zasledite še kakšno delo, ki bi lahko nastalo tudi na 

podlagi podobnih izkušenj, kot je nastalo Mušičevo delo? 

Učenci: Ne. Nikjer ni podobnega motiva s trupli. 

Učitelj: Pri delih bodite pozorni tudi na barve. Katero barvo lahko povezujemo s 

trpljenjem, lahko tudi s smrtjo? 

Učenci: Rdeča barva lahko predstavlja barvo krvi ali pa trpljenja. 

Učitelj: Katero delo bi potemtakem lahko povezali s to tematiko? 

Učenci: Mogoče Pompejansko omizje, avtorja Marija Preglja. Sliko v veliki meri 

             prekriva kričeča rdeča barva. Na sliki so upodobljene nekakšne čudno    

            deformirane figure in na rdeči podlagi je kadaver mrtvega ptiča. Slika nam 

            vzbuja neprijetne občutke, in ne vemo zagotovo, kaj se pravzaprav dogaja. 

Učitelj: Dobro ste ugotovili. Marij Pregelj je bil prav tako zaprt v nemškem in 

italijanskem taborišču, kjer se je prav tako soočil z najtežjimi izkušnjami v življenju, kar 

se izraža tudi v tem njegovem delu. Če bolje pogledamo, vidimo, da imata z Mušičevim 

delom nekaj skupnega. Osredotočite se na figure in jih primerjajte. 

Učenci: Na obeh delih so upodobitve figur. Te figure imajo na široko odprte usta. 

             Vendar pa za Mušičeve figure lahko rečemo, da zelo trpijo, počasi hirajo, dokler 

             ne bodo dokončno umrle. Pregljeve figure pa niso žrtve, ampak izgledajo kot 

             kruti ubijalci, ki živalsko tulijo v nebo. 

Učitelj: Pravilno sklepate. Tako bi lahko rekli, da imamo tukaj nasprotni upodobitvi, na 

eni strani Mušičeve žrtve, na drugi strani pa Pregljeve krvnike. Če se vrnemo sedaj 

nazaj na umetniško delo Zorana Mušiča. Kam so položena trupla, kakšen je prostor? 

Učenci: Ne vemo. Slikar je pobarval samo temno ozadje, prostor ni definiran. 

Učitelj: Kakšne pa so barve? Kakšen je nanos barv? 

Učenci: Prevladujejo temnejše barve, zemeljske barve, barvna paleta je skromna. 

             Nanosi barv ne prekrivajo celotnega platna, vidi se tudi barva surovega platna. 
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Učitelj: Dobro ste opazili. Umetnik je teksturo platna uporabil kot ne le materialno, 

temveč tudi kot izpovedno prvino slike. Barve pa dobijo posebno vlogo in moč. Začnejo 

ustvarjati nov eksistencialni prostor za zasebni doživljajski svet umetnika. Tu pa 

pridemo do termina »temni modernizem«. V galerijski sobi imamo osrednje 

predstavnike, in sicer Zorana Mušiča, Marija Preglja in Gabrijela Stupice, ki so delovali 

po drugi svetovni vojni in katerih dela tudi veljajo za vrhunec slovenskega modernizma. 

Vsak umetnik je po svoje izlil svoje izkušnje na platno, vsak ima svoj specifičen slog 

ustvarjanja. Kakšen pa je naslov dela? Kako bi ga razložili, kaj vam pove? 

Učenci: Nismo poslednji. Naslov pove, da upodobljenci niso zadnji, ki bodo umrli. 

Učitelj: Naslov opozarja na večno ponavljanje zla. Kaj pa se lahko večno ponavlja? 

Učenci: Ponavljajo se naravne katastrofe, bolezni, vojne. 

Učitelj: Tako je. Kljub temu, da se dela iz cikla jasno navezujejo na taborišča druge 

svetovne vojne, nas opominjajo na sočasne in prihodnje grozote, do katerih lahko 

pripelje napačna ideologija. Ali poznate mogoče kakšno svetovno znano literarno delo 

Slovenca, ki tudi govori o taboriščnih izkušnjah? Ste že slišali za slovensko-tržaškega 

avtorja Borisa Pahorja? 

Učenci: Da. Tudi Boris Pahor je bil zapornik nacističnega taborišča. 

Učitelj: V svojem avtobiografskem romanu Nekropola je podal refleksijo o bivanju na 

robu človečnosti, ki bralca pretrese in potisne v razmišljanje o nečloveških razmerah, ki 

so vladale v taboriščih. Njegove izkušnje in poetiko dela tako zlahka povežemo tudi z 

Zoranom Mušičem. 

 

Učiteljem priporočamo ogled filma režiserja Lászla Nemesa Savlov sin 

(Madžarska, 2015). 
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Avtor:   Gabrijel Stupica 

Naslov dela:  Miza z igračami  

Datacija:  1954 

Tehnika:  olje na platnu 

Mere:   96 x 145 cm 

 

Gabrijel Stupica je na sliki upodobil neposredno spoznavni motiv – tihožitje. Iz naslova 

lahko razberemo, da gre za upodobitev motiva mize. Miza je naslikana od spodnjega 

roba slike, ki pa se zaključi na treh četrtinah višine slikarskega platna. Celotna površina 

mize zakriva skoraj polovico slike. Miza ima štiri noge, ki niso vidne v celoti. Te 

zakriva temen prt, ki je postavljen na mizi. Slika je naslikana v zelo temnem koloritu, ki 

praktično zakrije meje med mizo in ozadjem ter množico barvitih predmetov. Umetnik 

je želel »poploščiti« predmete in izenačiti površine naslikanega s ploskvijo nosilca. 

Upodobljena miza ima nerealno postavitev, saj je ploskev zvrnjena vzporedno s 

slikarskim platnom in je dvodimenzionalna. Stupica se pri sliki odmakne od našega 

vertikalnega dojemanja sveta, ki sledi gravitaciji, saj je nekaj naslikano zgoraj, nekaj pa 

spodaj. S tem naš zaznavni svet sprevrže. Miza je pred nami postavljena kot nekakšen 

zemljevid. Ko Stupica mizo naslika skorajda pokončno, pri nas ustvari nekakšen 

občutek tesnobe in nelagodja, zazdi se namreč, da bodo vsi položeni predmeti zdrseli z 

mize ter nas vsak čas zakrili. Hkrati ti obstanejo v prostoru, kot da lebdijo. Skratka 

fizikalni zakoni ne veljajo več, saj so razmerja v sliki porušena. Umetnik je predmete na 

mizi naslikal v živih in toplih barvah, ki kar žarijo iz temnega prostora. Že iz naslova 

lahko razberemo, da je umetnik na mizi upodobil igrače. Prav pri tem delu je umetnik 

povzemal iz svojega intimnega sveta, svojega ateljeja. Kompozicija se odpira na vse 

smeri tako, da lahko vidimo, kako so igrače razporejene po površini mize vzdolž 

številnih osi. Na sliki lahko opazimo, kako je Stupica upodobil popačene kocke, igralne 

karte, pahljačo, razglednico, domine in škarje. Nad njimi je umetnik naslikal tudi 

trikoten kos papirja. Na mizi lahko najdemo še mikado palčke, igralno škatlo z damo ter 

računalo. Če smo dovolj pozorni, vidimo, da umetnik ni upodobil celotnega kupčka 
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igralnih kart, domin ali pa figuric za damo. S tem nam lahko umetnik vzbudi še dodatno 

zanimanje za iskanje »izgubljenih« igrač po celotni površini mize. V desnem zgornjem 

kotu, na temni steni ateljeja je naslikal sliko. Ta bi prav gotovo lahko predstavljala 

ostanek nekega realističnega portreta, ki jih je hranil v svojem ateljeju. 

 

GABRIJEL STUPICA 

 

Gabrijel Stupica se je rodil 21. marca 1913 v Dražgošah. Leta 1931 je po zaključeni II. 

realni gimnaziji v Ljubljani svojo študijsko pot nadaljeval na Akademiji likovnih 

umetnosti v Zagrebu. Tam so ga risanje poučevali Maksimiljan Vanka, Jozo Kljaković 

in Omer Mujadžić. Slikanje ga je od leta 1933 pa do konca študija poučeval Ljubo 

Babić. Ko je diplomiral, je sprva ostal in deloval v Zagrebu. Od leta 1937 do približno 

1950-52 je slikal v t. i. »realistični fazi«. Vse do konca štiridesetih let 20. stoletja lahko 

v njegovem slikarstvu opazimo vpliv slikarske tradicije velikih mojstrov. Kot ostali 

umetniki, ki so bili izšolani na zagrebški akademiji, je tudi Stupica preučeval in 

občudoval dela takrat popularnega Francisca Goye in Diega Velázqueza. Sam se je z 

njunimi originali prvič srečal na razstavi umetnin iz madridskega Prada v Ženevi leta 

1939. V Zagrebu je v veliki meri slikal klasične avtoportrete, portrete in tihožitja. 

Umetnik je v tem obdobju veliko potoval po Evropi, kjer se je seznanjal s sočasnim 

modernističnim slikarstvom. 

Leta 1946 se je preselil v Ljubljano. Stroka je čas njegovega ustvarjanja od leta 1950 

do 1956 imenovala »temno obdobje«. Umetniški center spoznavanja takratne tuje 

moderne umetnosti je bil nedvomno Pariz, ki je Gabrijel Stupica prvič obiskal leta 

1950. Po obisku Pariza je začel razvijati spoznanja o človeški samoti, ranljivosti, 

utesnjenosti in dvomu. Gabrijel Stupica je poleg Zorana Mušiča in Marija Preglja, 

katerih dela najdemo v tej sobi, osrednji predstavnik povojnega eksistencialističnega 

toka, saj je v svojih delih izviral iz svoje duševnosti, notranjih vtisov in osebnih 

doživetij. V tem obdobju je umetnik opustil realistično upodabljanje. Osredotočil se je 

na iskanje novih pomenov barve in popolnoma novega razmerja do figure. Pri tem se 

ni približeval abstraktnemu načinu upodabljanja in redukciji oblik, saj je figuro 

transformiral do te mere, da ni bila več posnetek zunanje resničnosti, ampak je ta 

postala samostojno likovno ekspresivno sredstvo. Vrhunec njegove temne faze sta 

sliki Avtoportret s hčerko, ki jo lahko vidimo zraven obravnavanega dela Miza z 

igračami, in Deklica pri mizi z igračami iz leta 1956. 

Leto 1958 je bilo za Stupico prelomno, saj je takrat naslikal ikonično delo z naslovom 

Flora. Ta je napovedala »svetlo obdobje« v njegovem razvoju. Omenjeno delo 

predstavlja vrhunec njegovega opusa v šestdesetih in sedemdesetih letih. Gabrijel 

Stupica je v tem obdobju povsem izoblikoval svoje najznačilnejše motive, in sicer 

modernistične izpeljave avtoportreta, ženske figure vse od deklice (ob mizi z 

igračkami), neveste in žene ter do njegovega ateljeja. Ti motivi predstavljajo enovit, 

introvertiran svet slikarjevega figuralnega intimizma.  

Razvoj slikarske poteze Gabrijela Stupice je zelo lepo predstavljen v galeriji, kjer je 

vidno, kako je plastičnost oblikovanja teles in prostorsko upodobitev, spremenil v 

ploskovno. Opazimo lahko, kako se je njegov kolorit v razvoju postopoma spreminjal 

(iz temne faze preko svetlo modre v belo fazo). V »svetlem obdobju« je pri slikanju 

figur ohranil le temno obrisno linijo ali pa je to zgradil s skoraj geometrijsko 

posplošenimi barvnimi ploskvami. Tradicionalnim slikarskim materialom je dodal nove, 

kot so npr.: plastični venčki, šopki rož, čipke in pajčolan. V njegovem novem 

slikarskem svetu je poskušal uskladiti tudi slikarsko tehniko. Umetnik je namreč 
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eksperimentiral v modernistični obdelavi slikarske površine s tempero, kolažem, 

fingiranim kolažem, s tankimi lazurnimi nanosi ali celo informelom. 

Gabrijel Stupica je umrl 19. decembra 1990 v Ljubljani. Za seboj je pustil ogromno 

zapuščino svojih del, ki jih danes hranijo v muzejih in galerijah po celem svetu. Tekom 

svojega življenja je prejel tudi številne nagrade, in sicer Prešernovo nagrado v letih 

1948, 1950, 1957 in 1981 (za življenjsko delo), pa tudi Jakopičevo leta 1970 in nagrado 

Avnoja v letu 1977. 

 

EKSISTENCIALISTIČNA FIGURALIKA  

 

Začetke eksistencialistične figuralike (1950–1970) v slovenskem slikarstvu najdemo v 

obdobju po drugi svetovni vojni, natančneje po letu 1948. Umetniki, ki so se šolali že 

pred vojno, so se v petdesetih letih uveljavljali kot zreli ustvarjalci. Večina jih je 

obiskovala zagrebško Akademijo za likovno umetnost. Na umetnike in njihovo delo so 

takrat vplivala tudi študijska potovanja v tujino.  

Eksistencializem je tok modernega mišljenja o človeku, ki se je pojavil v evropskem 

predstavnem in miselnem svetu Nietzschejeve filozofije. V obdobju petdesetih let se je 

na naših tleh začelo spoznavanje s eksistencialistično filozofijo, hkrati pa se je v 

slikarstvu ponovno pojavila figura. Ta je spodbudila možnost ponovnega ovrednotenja 

izkušnje ekspresionizma, z razliko, da je figura tedaj v bolj izrazito subjektivno 

obarvani variaciji.  

Ko pregledujemo dela umetnikov v povojnem času, lahko občutimo nedavni vojni čas 

ter umiritev, ki jo prinaša konec tega obdobja. Obenem so pri ustvarjanju del še vedno 

prisotni občutki groze, trpljenja in smrti. V mladi domovini in novi politični ureditvi je 

bila takrat prisotna negotovost. Poudarjeno je bilo mišljene takratnega človeka, njegova 

vloga v nemirnem svetu in usoda človeštva nasploh, kar lahko povežemo s tedanjo 

eksistencialistično umetnostjo in filozofsko mislijo. Umetnikovo notranje doživljanje se 

je pogosto izražalo v izborih motivov in slikarskih elementov. Slike z eksistencialno 

izkušnjo so ustvarjene v turobnih in zamolklih tonih, ki niso bili nujno samo temni, sivi 

ali črni. Barvi so začeli pripisovati notranjo doživljajsko moč.  

Figuraliki so se največkrat zgledovali po oblikovnih rešitvah abstraktnega slikarstva. 

Figure so transformirali po zgledu ekspresionizma. Te so umetniki pogosto grozljivo in 

šokantno prikazovali z nenavadnimi, včasih celo grotesknimi stvarmi. Med najbolj 

priznane tuje ustvarjalce, ki so pri svojem ustvarjanju uporabili eksistencialistično 

tehniko in na drugi strani ekspresivno figuralno izpoved sodijo: Willem de Kooning, 

Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Jean Fautrier in Francis Bacon.  

V slovenskem prostoru sta pot eksistencialistični figuraliki utrla slikarja Gabrijel 

Stupica in Marij Pregelj. Kot profesorja na Akademiji za likovno umetnost sta 

marsikateremu študentu pokazala pot v formalno in vsebinsko razslojeni svet človeške 

figure.  

Gabrijel Stupica je v osrednjem programskem delu po merah monumentalne figuralne 

kompozicije z naslovom Pred sprevodom oziroma Pred povorko v letu 1950 nakazal 

smer, ki ji je sledil v svojem nadaljnjem ustvarjanju. Zgledoval se je po zgodovinski 

tradiciji baroka. Sledil je formatu in načinu gradnje kompozicije, ki predstavlja 

interpretacije razpoloženj posameznikov. Ključ umetnikove izvirnosti najdemo prav v 

formalni sestavi, s tem ko ukinja globino prostora, vendar jo sočasno oživlja z barvnimi 

poudarki. Figuralno kompozicijo je likovno prikazoval z učinki chiaroscura s tem, ko je 

svetlobne poudarke usmerjal na obraze figur. S tem je izpostavil problem 

individualnega obstoja v kolektivistično angažirani socialistični družbi. Vsi udeleženci 

upodobljeni na sliki, med njimi celo otroci, ostajajo polni lastnih skrbi, stisk in dvomov. 
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Z njimi je vidno priklical izkušnjo skrivnostnih vezi med posamezniki in hkrati v 

skupnem prizoru uprizoril slikarsko doživetje. Značilnost Stupičevega slikarstva je torej 

zanikanje iluzije prostora oziroma ploskovito prikazovanje in razmeščanje elementov po 

slikovni površini. 

Slikarstvo Gabrijela Stupice je vodilo od realističnih začetkov v smeri vedno večjih 

izraznih deformacij zunanjega izraza predmetov. To lahko vidimo pri njegovem 

Avtoportretu s hčerko iz leta 1956, pri katerem je uporabil alternativne umetniške načine 

in se tako odrekel slikarski tradiciji. Tako ga vidimo tudi kot občudovalca otroškega 

sveta in ustvarjalnosti. V petdesetih letih je slikarske motive omejil na zasebni in 

intimni svet. Začel je upodabljati tihožitja z otroškimi igračami in zasebne predmete v 

svojem ateljeju. Slikal je tudi avtoportrete in portrete svoje hčerke Lucije ter žensko 

figuro. Umetnik je spremljal odraščanje svoje hčerke v dekle, nevesto in ženo. Ta proces 

je za človeško eksistenco neizbežen in usodno pomemben, še zlasti pri Stupici. Likovne 

rešitve je iskal tudi v primitivizmu in direktni izraznosti duševno obolelih. S koncem 

petdesetih let je njegova paleta začela postajati vedno bolj svetla. Ozadja slik so se iz 

temnih koloritov obarvala najprej v svetlo modro, ki so pozneje prešla v bel kolorit. 

Slikar je v svojem opusu ustvarjanja, od začetka do konca prešel iz praznega do čisto 

izpraznjenega platna. 

 

TIHOŽITJE IN MOTIV MIZE 

 

Tihožitja in skupaj z njimi tudi miza (ki je služila kot podlaga, na katero so postavljali 

razne predmete) postanejo samostojni likovni motiv v zgodnjih letih 17. stoletja na 

Nizozemskem. Sočasno se pojavijo tudi v Italiji, Nemčiji, Španiji in Franciji. Mize 

oziroma omizja so bila v zgodovini upodabljanja lahko obkrožena s posamezniki, z 

dvojico ali s trojico ali pa s celimi skupinami. V umetnosti lahko najdemo tudi poročna, 

svetopisemska in »grška« ter pogrebna in magijska omizja. Le poredkoma najdemo 

onstranska in ontološka. Miza je pri večini del je upodobljena kot zgolj nebistven 

dodatek, ujet v enostavno, nezahtevno kompozicijo slike, medtem ko ima drugje 

odločilen pomen, saj ta skupaj z gubami prta zaživi kot samostojno bitje v tihožitjih. To 

opazimo v posameznih delih Preglja, Stupice, Bernika in Pilona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Pieter Claesz, 

Tihožitje s pavom, 

1627, Narodna galerija, 

Washington. 

 

 

Iz vsakdana nam miza predstavlja kos pohištva iz ravne plošče in nog, na kateri imamo 

pojedino ali nam ta predstavlja nek delovni prostor. Skozi zgodovino so umetniki 

upodabljali mize na prej omenjene različne načine, lahko so jo upodobili obloženo in 
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polno, kakor jo največkrat najdemo pri holandskih mojstrih tihožitja (slika 1). Ta je 

takrat predstavljala materialno bogastvo, obilje in razkošje. Na drugi strani lahko imamo 

upodobljeno prazno mizo. Primer te lahko v galeriji vidimo na sliki Maksima Sedeja Pri 

mizi, ko mati in otrok sedita praktično za prazno mizo in tudi sam interier z zaprtimi 

vrati nakazuje na neko pomanjkanje in tesnobo. 

Prav tihožitja so imela pomembno vlogo pri slikarskem razvoju Gabrijela Stupice. Ta je 

upodabljal tihožitja v vseh fazah njegovega razvoja. Najbolj prepoznavna dela so tista, 

na katerih je upodobil česen, jabolka, hruške in igrače. Z njimi je izrazil svoje 

zanimanje za preproste, vsakdanje, lahko bi rekli trivialne predmete, ki jih je postavil v 

svoj intimni svet in jih preobrazil v notranji pogovor magičnega realizma. Pri tihožitjih 

Gabrijela Stupice imamo občutek, da gledamo na gledališki oder, kjer predmeti stopajo 

v prostor oziroma na prizorišče. 

Motiv mize z igračami je umetnik začel upodabljati leta 1954, vendar je tega skozi leta 

ustvarjanja ponavljal in izpopolnjeval. Nastala so nova dela in sicer dve sliki iz leta 

1956 z istim naslovom Deklica pri mizi z igračami še v temnem obdobju, naslednje leto 

ponovno Deklica pri mizi z igračami, vendar je pri tej opazna že Stupičeva svetlo modra 

faza, Svetla miza z igračami iz leta 1960 pa je naslikana v beli fazi. V tej fazi motiv 

naslika še v letih 1961, 1962, 1967 (slika 2), 1969 in 1970. V letih 1965, 1976 in 1977 

pa se ponovno vrne k svojemu temnemu koloritu in bolj realističnim upodobitvam, ko 

naslika Igralne karte, Mali mikado, Mikado in karte ter Deček z mikadom (Andrej 

Dolinar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Gabrijel Stupica, 

Deklica pri mizi z igračkami, 

1967, Moderna galerija, 

Ljubljana. 

 

 

Delo, ki ga vidimo pred nami, je potemtakem le eno od mnogih variant Miz z 

igračami, ki jih je Stupica naslikal v svojem življenjskem opusu. Postavlja se 

vprašanje, zakaj je umetnik upodabljal prav igrače. Verjetno zaradi tega, ker mu je 

družbo v ateljeju pogosto delala njegova hči Lucija, ki jo lahko vidimo naslikano pri 

sosednji sliki z naslovom Avtoportret s hčerko. Sama je bila pogost model in 

inspiracija za njegov nadaljnji razvoj v slikarstvu. V njegovem opusu jo lahko vidimo 

kot deklico, ki skozi leta ustvarjanja postane odrasla nevesta. Kot nevesto pa jo lahko 

opazimo upodobljeno na zadnji sliki na steni. Še kot otrok je imela svoje delovno 

področje v ateljeju. Tam je imela svojo mizico z igračami. Na ta način je ustvarjala 

svoj svet. Ta naj bi bil »čudovit, alkimističnemu podoben svet za avtorja dragocenih in 

pomembnih, nedomačemu čudnih stvari in njihovih soočanj.« (Mikuž, 1993, str. 20) Po 

mnenju umetnika je bil otrok z igračami, z vso tisto drobnarijo in šaro, ki se zbira 
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okrog otroka, povod in pobuda za vse slike, na katerih je bil upodobljen motiv mize z 

deklicami ali z lutkami. Pri tem je opazoval zbirko predmetov in odkrival fantastične 

igre naključij, kako so se vse te igrače razporejale po odraslim, neznanih pravilih igre.  

V tem je videl motiv, ki se mu je zdel vreden, da ga je naslikal. 

Otroške igrače predstavljajo način komponiranja slike, v katerem lahko ena razvrstitev 

igrač uvaja novo. S tem lahko opazimo različne mreže med seboj prepletenih igrač, ki 

tvorijo nekakšna zaporedja. Slikarju je bilo pri tem pomembno, da posamezno 

zaporedje nikoli ne mora biti celovito in dokončano.  

V razvoju motiva se je spreminjala velikost površine mize, na katerih so bile 

postavljene igrače. S tem ko je postajala površina vse večja, je ta posledično zahtevala 

kompleksnejšo razporeditev igrač in odnosov med njimi. Za igrače je značilno, da se 

ne gibljejo le enosmerno in v eni plasti, ampak delujejo kot, da bi se te gibale v 

različnih časih. Stupica pri tem meni, da je odkril, da otroška igra ni tako nedolžna 

stvar. Začetni motiv stopi v ozadje in tako likovna igra postane vedno bolj sama sebi 

namen. Prav tako odkrije, da je otroška igra za začuda podobna igri odraslih. 

Predmeti, razporejeni po mizi, vzbujajo najrazličnejše predstave, ki lahko spominjajo 

tudi na gibanje nebesnih teles.  

Mize z igračami obravnavajo nekakšen nenavaden odnos med redom in neredom ter 

med predvidljivostjo in nepredvidljivostjo. Dvojnost pravil in naključij, zakonitosti ter 

nepredvidljivosti ne predstavlja samo motiva Stupičeve serije, ampak predstavlja igro, 

kateri glavni merili sta sestavljanje in oblikovanje slike. Vstop slučajnosti trenutka in 

naključja v Mizah z igračami pogojuje položaj odprtega ter nezaključenega dela. 

Stupica meni, da zaradi zgoraj navedenega pogosteje prihaja do tega, da slika ostane 

nekaj nedokončanega in nedorečenega, zaradi česar se je Stupica velikokrat ponovno 

lotil iste naloge. Pri upodobitvah miz z igračami zaznamuje raven izmika in 

prepoznavanja praznin, ki se pojavljajo znotraj sistema, ki ga tvorijo igrače. 

Slikar igrač ni nikoli naslikal kjerkoli, saj je za posamezno igračo vnaprej pripravil 

celotno sliko, da je upodobljena igrača ne bi razbila. Posebej pozoren je bil, da  se je ta 

vključila v kompozicijo kot njen gradbeni element. Tak način je uporabil tudi pri 

tehniki kolaža. Dve nedokončani deli z naslovom Miza z igračami nam razkrivata, da 

si je Stupica pomagal z izrezanimi koščki pobarvanega papirja, ki ga je razporeja l po 

površini. S tem je slikar iskal najboljši položaj igrač, ki jih je nato ustalil na površini. 

Sam je menil, da je ustvarjanje pogosto potapljanje v kaos, da bi izplavali v nekem 

redu in po ustvarjalnih zakonitostih.  

Prav upodobitve njegovih igrač kažejo na to, da je umetnik izvrstno obvladal tudi 

tehniko iluzionističnega varanja očesa ali »trompe l'oeil«. To je vidno, ko slikar s 

skrajno mojstrsko ukano izkoristi moč medija in se skuša približati videzu 

resničnosti, a se ta v trenutku, ko mi pobliže pogledamo sliko, razkrije kot 

mojstrstvo umetnika. Stupica je iz te posnemovalne vrline razvil tehniki kolaža in 

fingiranega kolaža. 

Različice del z naslovom Miza z igračami so nastale, ko je Gabrijel Stupica sledil igri, 

ki mu je vedno znova odpirala nove možnosti za presenetljive kombinacije 

razporeditve igrač po površini mize. To značilnost je pripisal tudi prej omenjeni 

tehniki kolaža, saj je zanj menil, da ta »vedno preseneti, več različnih predmetov, ki v 

vsakdanjem življenju niso povezani, usklajeni v sliko, odkrivajo nove povezave.« 

(Kapus, 2013, str. 81) 
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POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Stojimo pred sliko Gabrijela Stupice. Kaj vidite na njej? 

Učenci: Na sliki je upodobljeno tihožitje. 

Vidim mizo. Na njej so položeni barviti predmeti/igrače. 

Vidim kocke, igralne karte, pahljačo, razglednico, domine, škarje, kos papirja, 

mikado palčke, igralno škatlo z damo, računalo, sliko na steni. 

Učitelj: Kakšen je prostor na sliki?  

Učenci: Temen. Čuden.  

Miza je nenavadno postavljena v prostoru. Ni realna. 

Učitelj: Slika je nastala v umetnikovem temnem obdobju. Kolorit je ohranil še iz časa 

študija na zagrebški Akademiji likovne umetnosti, kjer so preučevali dela tedaj 

popularnega Francisca Goye in Diega Velázqueza. Leta 1939 je Stupica prvič videl 

originale teh mojstrov na razstavi slik iz Prada v Ženevi. Kot ste že sami ugotovili, je 

bistvo tega dela prav miza, ki nima realne postavitve. Kaj naredi Stupica s perspektivo? 

Učenci: Stupica perspektivo uniči.  

Površino mize je zvrnil vzporedno s slikarskim platnom in jo naredi 

dvodimenzionalno. 

Zgleda kot plakat/zemljevid.  

Učitelj: Kakšen občutek nam daje miza s predmeti? 

Učenci: Kot da bodo predmeti zdrseli z mize.  

Predmeti lebdijo v zraku.  

Predmeti nas bodo zakrili.  

Zakoni fizike niso prisotni (ni gravitacije). 

Učitelj: Stupica na tak način naredi nekakšen nagovor z gledalcem, se tako direktno 

pogovarja z nami, saj sam razume umetnost kot način pogovora. Nagovarja nas 

predvsem s predmeti, ki jih opazimo na mizi. Kakšni so ti predmeti? 

Učenci: Predmeti so upodobljeni v živih in svetlih barvah. Ti predmeti so otroške igrače. 

Učitelj: Da je umetnik upodobil otroške igrače lahko razberemo že iz naslova dela. Prav 

pri tem delu je umetnik povzemal iz svojega intimnega sveta - svojega ateljeja. Stupici 

je družbo v ateljeju pogosto delala njegova hči Lucija, ki jo lahko vidimo na sosednji 

sliki z naslovom Avtoportret s hčerko. Sama je bila pogost model in inspiracija za 

njegov nadaljnji razvoj v slikarstvu. Ali jo lahko vidimo upodobljeno še kako drugače? 

Učenci: Ne vem.  

Mogoče jo je upodobil na tisti beli (zadnji) sliki. 

Učitelj: Kot ste že sami ugotovili jo je upodobil tudi kot odraslo osebo – kot nevesto. Na 

steni pa je razviden tudi Stupičev razvoj slikarstva. Kaj lahko sklepate iz teh štirih del? 

Učenci: Najprej je ustvarjal v temnem koloritu, ki se spremeni najprej v svetlo moder in 

na koncu svetel ali bel kolorit.  

Opazimo lahko, da je Lucija odrasla na zadnji sliki.  

Uporabi nove medije in razvije tehniko kolaža. 

Učitelj: Skozi ta tri obdobja ustvarjanja je umetnik naslikal tudi več variant motiva mize 

z igračami. Slika pred nami je prva iz med njegovih slik s tem motivom. Za Lucijo 

vemo, da je še kot otrok tudi sama imela svoje delovno področje v ateljeju. Imela je 

svojo mizico z igračami. S tem je ustvarjala svoj svet, ki je umetnika zelo pritegnil. Kot 

je umetnik sam dejal, je bil otrok z vso tisto drobnarijo in šaro, ki se je zbira okrog 

njega, pobuda za vse te variante miz z igračami. Stupica je opazoval hčerkino zbirko 

predmetov in pri tem odkrival fantastične igre naključja. Spraševal se je, kako so se vse 

te igrače razporejale po odraslim neznanih pravilih igre. Tu je umetnik videl motiv, ki se 

mu je zdel vreden, da ga je naslikal. Kako so igrače postavljene na mizi? 
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Učenci: Kompozicija igrač ni središčna. 

Lahko vidimo, kako se postavitev igrač odpira na vse smeri.  

Razporejene so po celi površini mize. 

Učitelj: Ali mislite, da je umetnik naključno upodobil igrače na mizi?  

Učenci: Da, ker je naslikal igrače na mizi, kot jih je za seboj pustila Lucija. 

Ne, ker si je vnaprej naredil postavitev igrač na mizi in šele na to, jih je naslikal. 

Učitelj: Stupica igrač ni naslikal kamorkoli, saj je za posamezno igračo v naprej pripravil 

celotno sliko, da je upodobljena igrača ne bi razbila. Pozoren je bil, da se je vsaka igrača 

vključila v kompozicijo kot njen gradbeni element. Tak način je uporabil tudi pri tehniki 

kolaža. Dve nedokončani podobni sliki nam razkrivata, da si je pomagal z izrezanimi koščki 

pobarvanega papirja, ki ga je razporejal po površini. S tem je slikar iskal najboljši položaj 

igrač, ki jih je nato naslikal. Povedal/a vam bom še nekaj besed o obdobju, v katerem je 

Gabrijel Stupica naslikal to sliko. Slika je bila naslikana v letu 1954, to je bil čas t. i. 

temnega modernizma. Ali kdo mogoče ve, kaj se je v tistem času dogajalo z umetnostjo? 

Učenci: Ne. 

Učitelj: Ko pregledujemo dela umetnikov v povojnem času, lahko občutimo nedavni 

vojni čas ter pomiritve ob njegovem koncu. Obenem pa pri ustvarjanju in delih ostaja 

vidna prisotnost izkušenj ter občutkov groze, trpljenja in smrti. Kar je čudovito razvidno 

prav v tej sobi iz del Zorana Mušiča in Marija Preglja. Ti umetniki začnejo ustvarjati 

nov eksistencialni prostor osebnega doživljanja sveta. Njihova dela veljajo za vrhunec 

slovenskega modernizma. Vsak od njih je na svoj način izlil lastne izkušnje na platno, 

hkrati pa so pri tem uporabili vsak svoj lasten slog ustvarjanja. Kako se kažejo 

značilnosti obdobja v Stupičevi sliki Miza z igračami? 

Učenci: Upodobljeni so temni in zamolkli toni (opazna izpovedna moč barve). 

Upodobljen je umetnikov intimen svet.  

Realen prostor mize z igračami je preoblikoval in ga upodobil kot 

dvodimenzionalen ploskovit svet.  

Opazna je deformacija zunanjega izraza predmetov, saj je preoblikoval igrače 

npr. karte in domine, pa tudi mikado palčke, ne morajo stati v tem položaju 

same. Škarje so preoblikovane skoraj do neprepoznavnosti. 

Učitelj: Prav pri motivu igrač umetnik pokaže, da je izvrstno obvladal tudi 

iluzionistično varanje očesa ali trompe l' oeil. Kar je opazno na tretji sliki, saj je Stupica 

časopis res naslikal in ne nalepil. Stupica je iz te posnemovalne vrline razvil tehniki 

kolaža in fingiranega kolaža. Kdaj so umetniki začeli upodabljati tihožitja? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Tihožitja postanejo samostojni likovni motiv v zgodnjih letih 17. stoletja na 

Nizozemskem. Prav Holandski mojstri so upodabljali polno obložene mize, s tem so 

kazali svoje materialno bogastvo, obilje. Ali se spomnite, kje v galeriji še lahko 

najdemo upodobljen motiv mize? 

Učenci: Npr. Maksim Sedej: Pri Mizi. 

Učitelj: Kakšna miza je bila potemtakem tista v primerjavi s to, ki jo sedaj gledamo? 

Učenci: Upodobljena je bila prazna miza. Ta ima igrače. Tista nakazuje na neko  

pomanjkanje in tesnobo. Ta je bolj polna, občutek veselja, saj so na mizi 

upodobljene igrače v živih barvah. 

Učitelj: V tem prostoru lahko zasledimo še en motiv mize. Ali ga lahko poiščete? 

Učenci: Marij Pregelj: Pompejansko omizje.  

Učitelj: Kako se pa ta razlikuje od Stupičeve upodobitve mize? 

Učenci: Pri sliki Pompejansko omizje je razviden svetlejši kolorit kot pri Stupičevi. Za 

Pompejanskim omizjem so upodobljeni ljudje, medtem ko pri Stupici je 

upodobljena samo miza. 
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Avtor:   Marij Pregelj 

Naslov dela:  Pompejansko omizje 

Datacija:  1962 

Tehnika:  mešane tehnike na platnu  

Mere:   130,7 x 162,5 cm 

 

Na sliki je skupina ljudi postavljena za veliko rdečo mizo. Najbolj izpostavljena je 

desna figura, ki je, čeprav ne vidimo njenih stopal, saj nosi dolgo do tal padajočo 

svetlo obleko, celopostavna. Tako kot ostale, je tudi ta ploskovita. Figura spominja na 

jonski kapitel, ki se zaključi pri glavi, z v figo zavitimi lasmi. S tem se slikar nasloni 

na antiko, v kateri je jonski steber veljal za ženskega, dorski za moškega in korintski 

za dekliški steber. Da je figura ženskega spola, slikar prav tako nakaže s prsmi. Njena 

glava je ležeče jajčaste oblike, usta so zaprta. Drža in obleka namigujeta, da verjetno 

prihaja iz drugega okolja kot ostale figure za mizo. Poleg nje je še en ženski lik, ki v 

svoji levi stilizirani roki drži mrtvo ptico. Z rahlo diagonalno črto, ki iz leve proti 

desni pada čez mizo, je v mizi nakazana nekakšna reža, v katero je postavljena figura. 

Njena glava je usmerjena v nebo s široko odprtimi usti in skrajno poenostavljena. 

Predstavlja jo sklenjena linija, ki izriše profilni pogled. Obraz je izjemno stiliziran in 

reduciran v skoraj le usta. Glava izgleda, kot da tuli kot žival, kriči. Usta se pri kriku 

iz črte (drobne zareze kot na najbolj desni figuri) spremenijo v površino, ki 

preoblikuje celotno obrazno fizionomijo. Individualne poteze obraza se pri tem 

izgubijo. Usta se raztezajo v obliki črke U, ko je glava usmerjena v nebo. Če pogled 

usmerimo naprej v levo stran, ne moremo določiti za koliko človeških figur gre. 

Razberemo le dele razkosanega človeškega telesa ali več le teh. Vemo, da so na sliki 
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najmanj tri človeške figure. Vsekakor so najmanj tri glave naslikane v isti višini, pasu 

– tako imenovana izokefalija. Verjetno je, da je izokefalija Preglja pritegnila iz 

antičnih reliefnih frizov in bizantinskih mozaikov. Ostali deli človeškega telesa ali 

teles nekako lebdijo na levi polovici slike, a kljub temu niso izgubili prostorske 

povezanosti. Figure povezuje rdeče omizje, okrog katerega so zbrane. Miza, ki 

pokriva velik del slikarske površine, je slikarju dala možnost oblikovanja prostora, v 

katerega je ujet motiv, določa kompozicijo. Ozadje oziroma prostor slike je ploskev, ki 

je zapolnjena z neizoblikovano barvno materijo in kolažem. Prostor ni nakazan, je 

preprost in jasen. Razen prekrivanja, globine v sliki ni, a jo slutimo zaradi figur 

zbranih za zvrnjeno mizo. 

Naslov dela Pompejansko omizje nas lahko hitro spomni na antiko, na pojedine 

Rimljanov. A nič kaj veselega ne najdemo v teh asociacijah, predvsem tistih na 

Pompeje ne. To mesto v rimskem imperiju je leta 79 uničil piroklastični tok ognjenika 

Vezuv, za katerega niso vedeli, da je ognjenik. Mesto je nekaj stoletij ostalo prekrito z 

debelim nanosom vulkanskega pepela in lave. Po naključju so ga odkrili leta 1748. Od 

takrat buri domišljijo mnogih vojskovodij, arheologov, umetnikov. Pompeji so bili 

uspešno trgovsko mesto ob tirinejskem morju. Na dan izbruha naj bi bilo v mestu po 

ocenah le okrog 20.000 ljudi. Vse se je začelo, ko je eksplozija odtrgala del 

vulkanskega pobočja in črna reka pepela in skal je priletela iz kraterja ter usmerila 

svoj tok skozi mesto, za sabo pa pustila smrt in uničenje. Mešanica kamenja in prahu 

se je pričela ohlajati in padati navzdol. S tem je pokopala veličastne Pompeje pod šest 

do sedem metrov debelo plastjo zemlje. Razvili so se strupeni plini, ki so zadušili 

ljudi, ki niso zbežali iz mesta. Ljudje so živi zgoreli ali bili zasuti. Danes si lahko med 

ostanki ogledamo mavčne odlitke nekaterih okamnelih žrtev, ki spominjajo na 

»zakrčene« Pregljeve figure. Ta slika pa ni edino Pregljevo delo, ki ga lahko 

povežemo z reminiscencami na antiko oziroma antično umetnost. 

 

MARIJ PREGELJ 

 

Slikar Marij Pregelj se je rodil 8. avgusta 1913 v Kranju. Leta 1936 je diplomiral na 

Umetniški akademiji v Zagrebu. S svojimi slikami se je prvič predstavil javnosti na I. 

razstavi Kluba neodvisnih slovenskih umetnikov v Ljubljani leta 1937. V javnosti pa 

ni bil povsem neznan, saj je že v času dijaških in študentskih let objavljal svoje 

ilustracije. Kot sin pisatelja Ivana Preglja (1883-1960), ki je bil Mariju velik zgled, je 

bil deležen široke klasične izobrazbe. Ker so doma veliko brali, mu je bil svet  

evropske klasične mitologije, h kateremu se je vedno znova vračal, blizu. Nadja 

Zgonik je zapisala, da je imel v očetu vzor, hkrati pa tudi nasprotnika, proti kateremu 

se je moral uveljaviti. Do neposrednega stika med Ivanom in Marijem je prišlo v 

knjižni ilustraciji. Med letoma 1949 in 1951 je ilustriral znani Homerjevi deli Iliado in 

Odisejo, skoraj tri tisoč let stari pesnitvi, kjer je združil dramatičnost in tragičnost. 

Njegove najuspešnejše ilustracije ponazarjajo zgodbe z epsko širino, med katere 

spadata tudi Starec in morje, 1958 ter Beli očnjak, 1957. 

Drugo pomembno okolje, ki je slikarja močno zaznamovalo poleg družinskega, pa je 

bilo življenje v koncentracijskem taborišču. Kot oficir jugoslovanske vojske je bil 

med drugo svetovno vojno dvaintrideset mesecev zaprt v nemškem in italijanskem 

taborišču. 

Marij Pregelj je bil univerzalen umetnik, ki se je ukvarjal s slikarstvom, grafiko, 

stenskim slikarstvom, mozaikom, tapiserijo in ilustracijo. 
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EKSISTENCIALIZEM 

 

Zaradi izkušenj grozot druge svetovne vojne so umetniki v času po njej začeli 

razmišljati o človeku, njegovem obstoju in usodi. V povojnih delih umetnikov so 

prisotni trpljenje, groza, smrt, ... Pri nas je poleg izkušnje vojne na umetnost bistveno 

vplivala še vzpostavitev nove države in novega političnega sistema (Federativne ljudske 

republike Jugoslavije, leta 1963 preimenovane v Socialistično federativno republiko 

Jugoslavijo – SFRJ). 

Marij Pregelj se je ukvarjal s temo eksistencializma, ki se sprašuje po človekovem 

obstoju, eksistenci. Eksistencialisti opozarjajo na časovno omejenost in enkratnost 

človekovega bivanja ter neizbežnost konca – smrti. Znotraj te omejenosti človek išče 

svoj smisel. Pregelj je dobro poznal dela sodobnih umetnikov eksistencialistov (na 

primer pisateljev Jeana-Paula Sartra in Alberta Camusa ter slikarjev Francisa Bacona in 

Roberta Motherwella), ki so izražali podobna vprašanja o življenju in minevanju. 

V ujetništvu je veliko risal s tušem in svinčnikom, predvsem je risal študije ujetnikov v 

vseh mogočih položajih in pri različnih opravilih. Iz taboriščnega časa izvirajo njegova 

prva omizja, ki so osrednji motiv Pregljevega slikarstva. Pregelj je v prizore pogosto 

vključeval omare, postelje, pograde ali mize ter tako izrazil občutje utesnjenosti 

posameznika v svetu, ki ga obdaja. Za omizji so se odvijali dogodki, ki so kot edini 

razbili enoličnost taboriščnega življenja – povezovanje neznanih ljudi, razgovori 

tovarišev, deljenje hrane, miza kot mrtvaški oder. Risbe iz časa ujetništva so formalno, 

motivno in vsebinsko vplivale na njegova poznejša dela, saj so bile Pregljeve prve 

povojne slike krajine, v katerih ni bi prisoten človek. Krajine bi lahko razumeli kot beg 

pred resničnostjo, ki ga je obdajala v taborišču – spoznal je, kako hitro minljivo je 

življenje, kako blizu je smrt, se soočal s tesnobo, strahom in trpljenjem. Ta taboriščna 

doživetja, ki so bila tako močno prisotna v njegovem spominu, se zdi, da je nekaj let 

potiskal v podzavest. Do poznih petdesetih let je še ustvarjal idealizirane podobe v 

svetlih tonih, nato pa so se začeli v njegovih delih pojavljati spomini na pretekla 

doživetja. Ta novi motivni svet taboriščnih izkušenj se mu je najprej odprl v grafiki, 

kasneje tudi v slikarstvu. V petdesetih letih je hudo zbolel tudi njegov oče Ivan Pregelj, 

ki ga je bolezen prikovala na posteljo. Očetovo staranje je Marij dokumentiral v 

portretih – kontinuirano ga je slikal od prihoda iz taborišča. Po letu 1960, ko je oče Ivan 

umrl, so naslikana Pregljeva telesa začela razpadati. Čez leta je v portretih zaznati grozo 

telesnega propada, ki se dve leti po očetovi smrti celo spremeni v povsem poduhovljeno 

podobo. Pregljeva dela se zaostrijo, ko na platno posreduje s čedalje bolj ostrimi, 

grozečimi formami in uporabo kričečih barv. Umetnikovo sporočilo ni več simbolično 

prikrito, ampak neposredno. Odslikavati začne z močnim psihičnim nabojem, njegovo 

čustveno stanje pa se je zrcalilo v izboru motivov, slikarskih elementov in postopkov ter 

upodabljanju figur. 

 

POVOJNA FIGURALIKA 

 

Povojna zahodnoevropska umetnost figuraliki ni bila naklonjena. Šele po letu 1959 je 

javnost ponovno odkrila širok razpon izraznih možnosti, ki jih omogoča ekspresivnost 

figure. Takrat je prišlo v veljavo slikarstvo Francisa Bacona s trpečimi in iznakaženimi 

človeškimi postavami, po katerem se je močno zgledoval Marij Pregelj. Tako kot 

Pregljev tudi Baconov človek trpi in doživlja vse hujše deformacije z izgubljanjem 

delov telesa (slika 1).  
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Slika 1: Francis Bacon, Triptih, Maj-Junij 1973, 1973, zbirka Esther Grether, Basel. 

 

V času po drugi svetovni vojni v umetnosti ne govorimo več o slogih. Če se ozremo 

po razstavnem prostoru Moderne galerije, v katerem visijo dela slovenskih slikarjev 

(Marija Preglja, Zorana Mušiča, Gabrijela Stupice), ki so delovali po drugi svetovni 

vojni, in katerih dela veljajo za vrhunec slovenskega modernizma, opazimo, da je imel 

vsak slikar svoj oseben likovni stil oziroma likovni jezik. Slikarji so bili poglobljeni 

vase, izhajali so iz notranjih vtisov in osebnih doživetij. Vsak je po svoje dojemal 

razmerje med motivom, slikarskimi postopki in ekspresivno težnjo. Poleg izrazito 

osebnih opusov je omenjeni trojici povojne generacije skupen figuralni modernizem. 

Figuralna umetnost v modernizmu dobi nalogo alegoriziranja stvarnosti in tako 

postane sredstvo, preko katerega se lahko umetnik izpove o sebi in svetu v prvi osebi 

ednine. 

Če podrobneje pogledamo Marija Preglja in Gabrijela Stupico (njuna dela si v galeriji 

visijo nasproti), ugotovimo, da sta se njuni življenjski poti prepletali. Oba sta se rodila 

leta 1913, oba sta obiskovala Umetniško akademijo v Zagrebu, po vojni postala 

profesorja na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani ter slikala v sosednjih 

ateljejih. Njun vzporedni tok dogodkov se je zaključil s Pregljevo smrtjo. Slikarja sta 

se kljub vsemu močno razlikovala po značaju in sporočilnosti svojih del. Nadja 

Zgonik na primer Stupico označi kot lirika, Preglja pa kot epika. Zoran Mušič je tako 

kot Pregelj na platno zlil ogromno razočaranja, ravno tako pa je glavni motiv njegovih 

del vezan na ujetništvo v koncentracijskem taborišču. Njegovi motivi so zelo direktni 

in neposredni, z izborom barv pa je Mušič predstavnik tako imenovanega temnega 

modernizma. S ciklom del Nismo poslednji lahko njegove ugotovitve primerjamo s 

Pregljevimi, ki pa so na platnu izražene na drugačen način in naslikane z drugačnim 

temperamentom. 

V prvi polovici petdesetih let je Pregelj začel postave poenostavljati in opuščati manj 

bistvene anatomske dele. Ploskve je začel drobiti – če pogledamo figure 

Pompejanskega omizja iz desne proti levi, lahko opazimo, kako je prva desna figura še 

cela, proti levi strani platna pa je figure drobil do te mere, da so deli teles še komaj 

prepoznavni. Njegovi liki pred našimi očmi razpadajo. Figuralike se oklepa, a na svoj, 

nov, naprednejši način. Njegova figura ni več posnetek realnosti in ne odslikava 

resničnosti, ampak psihično stanje slikarja. Figuro deformira in transformira v, lahko bi 

rekli, strašljiv znak, ki simbolizira človeško trpljenje, ogroženost, neizbežno smrt, … 

Modele za ekspresivno in kubistično deformiranje človeške postave je v šestdesetih 

letih začel povzemati po tujih vzorih, ki jih je izpeljeval iz konkretnih vtisov. 

»Razbijanje« neposredno opisne forme je izvedel skozi zmerno kubistično stilizacijo, v 
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kateri lahko opazimo vplive poznejših del Pabla Picassa (1881-1973), ki ga v literaturi 

navajajo kot Pregljevega vzornika. Znamenita Picassova Guernica, 1937, ki jo je 

naslikal kot odgovor na bombardiranje mesta Guernica v času španske državljanske 

vojne, je za Preglja navdih in spodbuda (slika 2). Slika je historična, a ne prikazuje 

dogodka, pač pa agonijo totalne vojne. V črni, beli in odtenkih sive je dokumentiral 

žalost, grozo, trpljenje in tragedijo vojne. Kljub temu, da so bombe nevidne, zaznamo 

žrtve, nenadoma vržene na tla, in začutimo krik njihove bolečine. 

 

 
Slika 2: Pablo Picasso, Guernica, 1937, Muzej Reina Sofia, Madrid. 

 

Pregelj: »Iz preteklosti si lahko izposojamo vse oblike, načine, ki imajo potencialne 

možnosti nadaljnjega razvoja, toda prek njih moramo izraziti novo vsebino, ki jih 

spotoma spreminja, in jih vključujemo v nove celote, odvisne od novih odnosov človeka 

do sveta.« (Mikuž, 1995, str. 118) 

Pregelj: »Učimo se lahko, celo moramo. Toda te izkušnje so nastale v drugačnih 

razmerah, v drugačni tradiciji, niti stopnja dospelosti civilizacije, niti njihove 

perspektive za prihodnost niso nujno enake našim. Umetnosti ne moremo preprosto 

uvažati. Ustvarjalni proces mora biti pogojen v naših perspektivah in realiziran doma, 

pa čeprav s skromnimi silami.« (Mikuž, 1995, str. 118-119) 

Osnovni nosilec je torej postala deformirana in izčiščena človeška figura, ki pa ni le 

predelana, ampak je predrugačena – »Pregljeva«. Za Preglja pa je bil značilen še en 

oblikovni element – barva. 

 

RDEČA BARVA 

 

Prevladujoča velika rdeča barvna ploskev se v Pregljevih slikah prvič pojavi prav v 

Pompejanskem omizju, kjer jo izrabi kot eksplozivno in agresivno, v delih, ki so sledila, 

pa je postala stalnica. Z njo začne tudi svoje zadnje, a najpomembnejše, ustvarjalno 

obdobje. 

V rdeči se skriva močna simbolna vrednost. Lahko je barva revolucije, neznosne 

bolečine, krutosti, strasti, ljubezni. Predvsem pa je naravna barva krvi, ki to ne le 

predstavlja, pač pa jo zastopa (celo Pregljevo življenje). Ni nujno uporabljena za 

slikanje rane dobesedno, pač pa kot znak slikarjevih notranjih pretresov – čeprav telesa 

na sliki ne krvavijo, čutimo rdečo kot barvo krvi v pravem pomenu krvi in trpljenja. Kot 

zapiše Jure Mikuž (1979, str. 23), je »Pregljeva rdeča sicer barva, toda v konceptu 

umetnikove zavesti je to kri, polna obeležij, ki jih je dobila v zgodovini človeške 
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civilizacije od mističnih prakultov do razvrednotene tekočine, ki je v potokih odtekala v 

raznih vojnah«. 

Nekateri umetnostni zgodovinarji to rdečo poimenujejo »pompejanska rdeča«, pri 

čemer se lahko ponovno navežemo na antično mesto Pompeje, v katerih je, kljub 

tragediji, še vedno ohranjenih veliko fresk, naslikanih z živimi barvami, med katerimi 

prevladuje ta »pompejansko rdeča« barva. 

Pregelj dramaturgijo slike gradi predvsem s pomočjo barve, zato nasproti rdeči postavi 

sivo, ki je najbolj brezvsebinska in je, kot najbolj nevtralna, barva ozadja. Je tudi barva 

eksistencializma. Nadja Zgonik celo zapiše, da Pregelj z njo slika, saj jo je doživel. Med 

sivim ozadjem in veliko rdečo površino se odvija drama. Na platnu najdemo še barvne 

lise modre in ugaslo zelene, ki sta kontrastni rdeči barvi in skupaj s sivo predstavljata 

trohnenje, razpadanje, gnitje telesa. Ker so tako figure kot tudi ozadje sivo-peščene 

barve, so figure obrobljene z rahlo temno konturo.  

Ko sliko pogledamo od blizu, na njej poleg barve najdemo še druge materiale. Tu je 

pesek vmešan v barvo (zgornji del slike oziroma ozadje), ki ustvarja grobo teksturo,  

prilepljene pa so tudi različno debele vrvi. V petdesetih letih so slovenski slikarji začeli 

z raziskovanjem tehnik, čemur je z uporabo tehnike kolaža sledil tudi Marij Pregelj. 

Kolaž je pri Preglju izraz zavesti. Nekateri elementi slike so na ta način poudarjeni in na 

novo zaživijo. Na Pregljevih slikah lahko najdemo tudi teksture vrečevine, delce 

zasušene barve vmešane v barvo ali vpise. Ta razširjen tehnični repertoar dopolni še z 

nepobarvanim, grobim delom platna. Če podrobno pogledamo nekatere dele ozadja in 

levo roko najbolj desne figure, opazimo dele platna, ki niso poslikani. Slika ni 

grundirana (nima belega podpremaza, kot so ga imela platna včasih, saj to ni več 

potrebno). Barvo platna tako uporabi kot del slike. 

V tem izrazito bolj osebnem načinu slikanja je prisotna izkušnja ekspresionizma. 

Ekspresionizem je umetniška smer, ki se pojavi v začetku 20. stoletja, ki objektivnost 

popolnoma podreja subjektivnemu doživljanju in posebno poudarja izrazno plat. Barvni 

ekspresionisti, tudi Pregelj, so ohranjali sledi slikarskega procesa in ekspresivno 

strukturiranih barvnih nanosov.  

 

KAOS, SMISEL, KRIK 

 

Če pogledamo letnico nastanka slike, 1962, in odštejemo letnico konca druge svetovne 

vojne, 1945, kaj hitro ugotovimo, da je slikar dolga leta taboriščna doživetja in občutke 

potiskal v podzavest, preden jih je zlil na platno Pompejanskega omizja. Sedaj, ko bolje 

razumemo, v kakšnem kontekstu je slika nastala, se še enkrat vrnimo k vsebini. 

Slika je na prvi pogled res misteriozna in nejasna, lahko nam vzbuja občutek kaosa, 

nekega nesmisla. Najznačilnejši konstanti Pregljevega slikanja pa sta ravno dvoboj med 

urejenostjo in zmedo ter smislom in nesmislom. Vsa njegova dela so urejena po 

slikarjevi meri – figure so zavestno postavljene in dosledno izpeljane, v čemer je 

slikarjeva moč. Razporeditev oblik na platnu je uravnotežena in premišljena. Poleg teh 

dveh dvobojev je za Preglja značilno tudi gibanje med drugimi skrajnimi točkami: (1) 

živo – mrtvo, (2) skupno – posamično, (3) telesno – duhovno, zato si lahko njegovo 

umetnost razlagamo tudi s pomočjo teorije binarnih nasprotij, ki pravi, da si ljudje 

pogled na svet organiziramo preko parov nasprotij. 

Omizje lahko razumemo kot žrtveni oltar, saj so te nelagodne, trpke figure postavljene 

okrog močno izpostavljenega ptičjega kadavra. Ožgana ptica na mizi uteleša 

vsakodnevno žrtev življenja. Ptica je poleg temnega pasu na levi najtemnejši del slike. 

Ta temen pas uravnoteži svetlo figuro na desni – je kot odmev stebra. Mrtva ptica je 

kontrastna živim človeškim figuram za omizjem (1). Med temi figurami posebno 
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izstopa najbolj desna ženska figura, ki je poleg načina upodobitve drugačna zaradi svoje 

odtujenosti – proti levim deluje izjemno spokojno, umirjeno, neaktivno, z zaprtimi očmi 

nekako odtujeno (2). Leva ženska figura zaradi ust razprtih v črko U, ki nakazujejo krik 

v nebo, deluje veliko bolj telesno od desne. Deluje, kot da tuli kot žival, kar predstavlja 

dehumanizacijo sodobne civilizacije. Ti ljudje-grizala (kot jih je poimenoval slikar sam) 

notranja občutja izražajo le še s krikom, ki ga izvabijo iz telesa (3). 

Pregelj je torej izkušnje druge svetovne vojne in taboriščnega življenja, na katerega se 

veže z barvo, podobo raztelešenega človeka, mrtvo ptico ter krikom, na platno zlil kot 

ogromno razočaranje. Tega je intenzivno izražal zadnjih pet let svojega življenja. Umrl 

je 18. marca 1967. Umetnostni zgodovinar in likovni kritik Zoran Kržišnik je zapisal, da 

obžaluje smrt, ki je temu mojstru iztrgala čopič iz rok prav v trenutku, ko je notranje 

plemenito dozorel. Kljub prezgodnji smrti je Marij Pregelj močno zaznamoval 

slovensko in usodno opredelil povojno slikarstvo. Zaznamoval je predvsem petdeseta in 

šestdeseta leta, s svojo usmerjenostjo v prihodnost pa so slike, ki so ostale za njim, 

zaznamovale tudi sedemdeseta in osemdeseta leta slovenskega slikarstva. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Stojimo pred eno najbolj znanih slik Marija Preglja. Kaj vidite na njej? 

Učenci: Na sliki so ljudje, visoka ženska, velika rdeča miza, mrtev ptič, neki nerazločni 

 liki … 

Učitelj: Kaj pa se na sliki dogaja? Kaj ti ljudje počnejo? 

Učenci: Ne vem točno. 

 Ljudje stojijo za mizo, ena ženska figura pa ob mizi.  

 Nekdo v rokah drži ptiča, ki leži na mizi. 

Učitelj: Sliko si bomo po delih podrobno pogledali, da bomo skupaj ugotovili, kaj se na 

sliki dogaja. Zato me najprej zanima, kakšne so figure, ki jih vidite? 

Učenci: Figure so popačene. So kar nekako grde.  

 Njihove oblike so precej geometrične in enostavne. 

Učitelj: Bi znal kdo povedati, kateri izraz uporabimo, ko govorimo o figurah, ki so 

poenostavljene? 

Učenci: Stilizacija? 

Učitelj: Slikar je figure poenostavil in jih preoblikoval, zato rečemo, da je figure 

stiliziral. Koliko figur pa na sliki sploh je? 

Učenci: Dve?  

 Tri? Težko je razbrati koliko figur je na sliki, saj se mi zdi, da nekje vidim 

 glavo, drugje telo …  

 Izgleda kot bi bili deli telesa razkosani. 

Učitelj: Težko je razbrati, koliko figur je na sliki, gotovo pa lahko trdimo, da so figure 

tri (jih pokažemo). Tretja figura je razkosana na več delov, njena glava lebdi v zraku in 

ne vemo kam točno spada. Marij Pregelj je figure deformiral. Spremenil je njihovo 

naravo, pravilno obliko in jih preoblikoval. Po čem lahko sklepamo, da so na sliki res 

ljudje? Pa začnimo pri najbolj desni. Kaj lahko o njej razberete? 

Učenci: Figura je ženskega spola, saj ima prsi, dolge lase, ki so zviti v figo.  

 Je svetle barve, naslikana nekako nežno – žensko. 

Učitelj: Ali vas morda na kaj spominja? Bodite pozorni na njeno telo. Pomislite na 

steber. 

Učenci: Ja, pa res – spominja na steber.  

 Antični steber. Mislim, da jonski, saj ima zavite lase kot ima jonski steber zavit 

 zaključek. 
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Učitelj: Jonski steber je v času antike veljal za ženski steber, dorski za moškega in 

korintski za dekliškega. Slikar je dobro poznal antično umetnost in klasična dela na 

splošno, saj so doma veliko brali in je bil dobro izobražen. Velikokrat se v svojih slikah 

naslanja na umetnost antike, kar lahko opazimo v takšnih in drugačnih podrobnostih v 

njegovih delih. Pa poglejmo še figuro levo od nje. Kakšna je? 

Učenci: Ta figura je veliko manj jasna. Bolj je deformirana. Ne znam razbrati, ali je  

njena desna roka za mizo ali je odrezana. Tudi prstov na levi nima. Njen obraz 

je zelo stiliziran.  

 Izgleda, kot da bi se drla. 

 Ja, njena usta so odprta, kot da bi kričala. Ni tako prijetna, kot je desna figura. 

Učitelj: Zakaj bi slikar lahko upodobil figuro tako, kot jo je? 

Učenci: Najbrž je želel sporočiti, da se dere. 

 Morda trpi.  

 Izraža neko bolečino. 

Učitelj: Kakšen občutek dobimo o sliki? Ali je vsebina jasna? 

Učenci: Ne, na sliki vlada nekakšen kaos. 

 Težko je razbrati vsebino… 

Učitelj: Slikarjev je rad slikal dvoboj med urejenostjo in zmedo ter smislom in 

nesmislom. Katera nasprotja še opazite na sliki? 

Učenci (skupaj naštejemo in pokažemo na sliki): Kričeča rdeča proti umirjenim 

 odtenkom sive in bež, mrtva ptica proti živim figuram (izpostavimo najbolj 

 desno figuro). 

Učitelj: Morda še kakšno nasprotje? Če primerjamo desno figuro s skupino razkosanih 

figur? 

Učenci: Vidim kontrast, a ne vem kako bi ga poimenovala. 

Učitelj: Pri razkosanih figurah veliko bolj občutimo telesnost – kar slišimo lahko 

bolečino krika, kot pri desni, ki je nekako odtujena. Morda duhovno nasproti 

telesnemu? Bi lahko v tej posamični figuri v povezavi z ostalimi lahko našli še kakšen 

kontrast? 

Učenci: Figura deluje sama. 

 Posameznik proti skupini. 

Učitelj: Kje se figure nahajajo? Kakšen je prostor? 

Učenci: Ozadja ne vidimo. 

 Slikar nam nič ne pove. Lahko bi bilo kjerkoli. 

Učitelj: Kateri del slike pa je najprej pritegnil vaše oko? Zakaj? 

Učenci: Miza! 

 Je zelo velika. Zavzema velik del slike in je kričeče rdeče barve.  

 Drugačna je od ostalih, svetlih, sivih, peščenih barv na slik. 

Učitelj: Prostor slike res ni nakazan. Ozadje je zelo preprosto in nevtralno. Največji del 

slikarskega platna pa zavzema velika rdeča miza, ki zaradi svoje velikosti kar nekako 

utesnjuje figure, ki so okrog nje. Miza ima pomembno vlogo tudi v naslovu slike. 

Preberite naslov. 

Učenci: Pompejansko omizje! 

Učitelj: Pompeji so bili mesto v rimskem imperiju, ki ga je leta 79 uničil hiter tok 

izjemno vročega plina ognjenika Vezuv, za katerega niso vedeli, da je ognjenik. Mesto 

je nekaj stoletij ostalo prekrito z debelim nanosom vulkanskega pepela in lave, po 

naključju pa so ga odkrili v 18. stoletju. Mešanica kamenja in prahu je pokopala 

veličastne Pompeje pod debelo plastjo zemlje. Ljudje so tako živi zgoreli ali bili zasuti. 

Danes si lahko med ostanki ogledamo mavčne odlitke nekaterih okamnelih žrtev, ki 

spominjajo na »zakrčene« Pregljeve figure. Na to antično mesto pa se lahko povežemo 
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tudi pri barvi, saj je tam še vedno ohranjenih veliko fresk, naslikanih z živimi in 

obstojnimi barvami, v katerih prevladuje »pompejansko rdeča«. Kaj po vaše sporoča s 

to »pompejansko rdečo« barvo? 

Učenci: Kri.  

 Mislim, da kri. 

Učitelj: Zakaj mislite tako in zakaj zavzema tako veliko površino slike? 

Učenci: Če predstavlja kri, bi se to lahko povezalo z vsebino slike. Te figure trpijo, so 

 ranjene. 

 Mislim, da je logično, da je to kri. Najbrž je bilo prelito veliko krvi.  

 Rdeča barva na tej sliki deluje agresivno in kričeče ter v tako veliki količini kar 

 malo zastrašujoče. Ker je čez tako veliko površino, veš, da ima jasno sporočilo. 

 Gledalcu želi nekaj sporočiti. 

Učitelj: Na mizi leži ptičji kadaver, ki ga srednja ženska figura drži v roki. Ali je ta 

mrtev ptič lahko kako povezan z barvo mize? Kako z omizjem samim? 

Učenci: Ja, tudi zato veš, da je nekaj povezano s smrtjo. 

Učitelj: Kakšne občutke slika z vsem tem v vas vzbudi? 

Učenci: Zelo neprijetne.  

 Sedaj, ko jo opazujemo in se o njej pogovarjamo, mi je čedalje grozljivejša. 

 Kar nekako utesnjuje. Najbrž je slikar želel, da se počutimo neprijetno. 

Učitelj: Spomnite se ur zgodovine, ko ste govorili o drugi svetovni vojni in 

koncentracijskih taboriščih. Kdo zna povedati, kdaj je vojna potekala? 

Učenci: 1939-1945. 

Učitelj: Marij Pregelj je bil kot oficir jugoslovanske vojske med drugo svetovno vojno 

dvaintrideset mesecev zaprt v nemškem in italijanskem taborišču. Tam je spoznal, kako 

hitro minljivo je življenje, kako blizu je smrt, se soočal s tesnobo, strahom, trpljenjem. 

Slikar je svoje izkušnje vojne in taboriščnega življenja na platno zlil kot ogromno 

razočaranje. Ali si je kdo zapomnil, katerega leta je delo nastalo? Letnico lahko najdete 

tudi na sliki.  

Učenci: 1962, ampak to je veliko kasneje kot se je vojna končala. 

Učitelj: Kako si razlagate, da je delo nastalo kar 17 let po uradnem zaključku druge 

svetovne vojne? 

Učenci: Mogoče niso smeli slikati takih slik?  

 Ali pa jih še niso želeli? 

Učitelj: Slikar je dolga leta taboriščna doživetja in občutke potiskal v podzavest, preden 

jih je lahko zlil na platno, saj je težko predelal vse te grozote, trpljenje, osebno stisko, ki 

jo je doživel. Ali so v prostoru dela še kakšnega drugega slikarja, za katerega bi lahko 

trdili, da je imel podobno izkušnjo? Zakaj tako mislite? 

Učenci: Ja! Tamle na steni. 

 Tudi tam naslikane figure delujejo mrtvo. Veliko je črne, temne barve. Zelo je 

 mračno, neprijetno. 

Učitelj: V prostoru, v katerem se nahajamo, visijo slike slovenskih slikarjev, ki so 

delovali po drugi svetovni vojni, ugotovimo pa, da je imel vsak od slikarjev svoj oseben 

likovni stil oziroma likovni jezik. Bili so poglobljeni vase in so izhajali iz svojih 

notranjih vtisov in osebnih doživetij, čeprav so se njihove življenjske poti prepletale na 

kar nekaj točkah. In prav ste imeli, eden od slikarjev, ki je prav tako podobno doživel 

strahote vojne in bil zaprt v koncentracijskem taborišču, je slikar Zoran Mušič, čigar 

slike visijo na tej steni (pokažemo steno desno od Pregljeve). V čem pa se Mušičeva 

slikarska pripoved razlikuje od Pregljeve? 

Učenci: Uporabljal je druge barve. 

 Vzdušje na slikah je bolj temačno. 
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 Pri Preglju najprej nisem razumela vsebine, pri Mušiču pa jo takoj razberem. 

 Je bolj neposreden. 

Učitelj: Ali bi bile te slike lahko odraz takratnega časa? Zakaj? 

Učenci: Mislim, da ja. Najbrž so bili ljudje po vojni zelo prestrašeni. Izgubili so veliko 

 bližnjih. 

 Verjetno so bili razočarani nad vojno. 

 Ali pa so se bali, da bi morda prišla še kakšna? 

 Pregelj je dobro upodobil to tesnobo, ki jo lahko čutimo tudi mi, ki sliko 

 gledamo. Verjamem, da je bilo vzdušje po vojni tako. 
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Avtor:   Karel Putrih 

Naslov dela:  Odmev 

Datacija:  1954 

Tehnika:  bron 

Mere:   149 x 60 x 44 cm 

 

Na zelenici pred vhodom v galerijo stoji bronast kip, ki predstavlja celopostavno figuro. 

Figura je gola in glede na njeno postavo z nakazanimi prsmi bi lahko rekli, da gre za 

žensko oziroma dekliško figuro. Na njej niso razvidne podrobnosti, nakazan je le obraz. 

Na obrazu figure so vidna usta, oči, nos in lasje. Njeni lasje so kratki, in razmršeni, 

ušesa niso vidna.  

Figura je poenostavljena oziroma stilizirana. Telo ni realistično oblikovano, saj ima ravne 

ploskve, prehodi med njimi pa so ostri. Figura stoji na bakrenem podstavku, a kljub temu 

ni statična, saj sega v prostor in predstavlja določen gib. Z rahlo pokrčenimi nogami, 

obrnjenim telesom, dvignjenimi rokami proti glavi in z odprtimi usti nam figura deluje, 

kot da kriči in si pri tem prekriva ušesa, kar lahko povežemo s poimenovanjem tega kipa 

– Odmev. Odmev pomeni ponovljeni glas, zvok, ki nastane zaradi odboja zvočnih valov. 

Drugo ime zanj je eho. Slednje poimenovanje izvira iz grške mitologije. Ého je bila 

gorska nimfa, ki jo je boginja Hera kaznovala z vzetjem dara govora. Nimfa je zato lahko 

samo ponavljala besede, ki so jih govorili drugi. Eho se je zaljubila v prelepega 

mladeniča Narcisa in ker ji je Hera odvzela sposobnost govora, mu nimfa ni mogla 

izpovedati svojih čustev. Lahko je le ponavljala Narcisove besede. Mladenič se zanjo ni 

zmenil, zaradi česar je Eho od žalosti shirala in od nje je ostal samo njen glas – odmev. 
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AKT 
 

Beseda akt izhaja iz latinske besede actus, ki pomeni dejanje. V likovni umetnosti je akt 

najprej predstavljal držo golega človeškega modela in nato njegovo risbo oziroma 

študijo. Sčasoma pa je akt začel označevati vsako upodobitev golega telesa.  

Prve upodobitve golih teles so nastale že v prazgodovini, v dobi paleolitika. Ljudje so 

izdelovali kipce boginj plodnosti oziroma magične ženske, z namenom, da bi jim 

prinesle srečo. Z upodabljanjem golih človeških teles so se ukvarjale tudi visoke 

civilizacije, a se je akt v sodobnem pomenu besede razvil šele z grško antično 

umetnostjo. Stari Grki so z upodabljanjem aktov častili telo in njegovo lepoto. V grškem 

klasičnem obdobju je akt celo postal samostojna motivna zvrst in bil osrednja naloga 

likovne umetnosti. Ustvarjanje aktov je tekom zgodnjega srednjega veka zamrlo. 

Razlog za to je bila krščanska vera in njen odnos do golote. Goloto tako lahko na 

srednjeveških motivih opazimo le pri upodabljanju grehov in demonov. Upodabljanje 

golih teles v pozitivnem smislu se pojavi šele v obdobju renesanse. Renesansa tako spet 

odkrije antično kiparstvo in golo telo. Popolnoma novo in osamosvojeno vlogo pa akt 

dobi proti koncu devetnajstega stoletja, ko se gola telesa pojavijo kot vrsta upora proti 

meščanskemu načinu življenja.  

Akt se je na Slovenskem resnično uveljavil v poznem devetnajstem in dvajsetem 

stoletju, ko so slovenski izobraženi kiparji sledili umetniškim standardom, ki so 

temeljila na klasicizmu. Večina teh kiparjev je bila izučena na umetno obrtni šoli v 

Ljubljani pod mentorstvom Alojzija Repiča, pozneje pa so študij nadaljevali v Zagrebu, 

na Dunaju ali v Pragi.  

V to generacijo kiparjev spadajo Lojze Dolinar, Boris Kalin, Frančišek Smerdu, Zdenko 

Kalin in Karel Putrih. Prvi trije so se izobraževali doma, na Zagrebški likovni 

akademiji, Karel Putrih pa je študij dokončal v Pragi. Čeprav so si bili med študijem 

oddaljeni, pa medsebojnih stikov niso prekinili. Leta 1936 so tako skupaj še z 

nekaterimi slovenskimi slikarji ustanovili Klub neodvisnih.  

 

KLUB NEODVISNIH  

 

Klub neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov oziroma pogosto imenovani Neodvisni 

je bila skupina umetnikov, ki se je želela odmakniti od ekspresionizma, ponovno obuditi 

modernizem in obuditi narodno zavest. Klub se je zgledoval po Rihardu Jakopiču in 

slovenskih impresionistih, ki jih je narod v obdobju med vojnama že splošno sprejel za 

svoje. Neodvisni so si želeli podobnega uspeha, zato so v svojih delih in izjavah 

poskušali poudarjati slovenskost. Posebej slikarski del skupine je želel upodabljati 

nacionalne posebnosti, začenši z miti in slikami pokrajin.  

Kot svoj drugi cilj pa so si zadali v slovensko umetnost vpeljati lepoto, resnico in 

iskrenost. Skupina Neodvisnih ni postavila programa, temveč je predstavljala vez med 

mnogimi umetniki, ki so gojili podobna načela. Povezovalo pa jih je tudi šolanje, saj je 

bila večina članov, razen slikarja Staneta Kregarja in kiparja Karla Putriha, ki sta 

študirala v Pragi, izšolana na likovni akademiji v Zagrebu.  

Klub neodvisnih je v najširši postavi sestavljalo štirinajst slovenskih slikarjev in 

kiparjev, a se vsi niso nikoli hkrati pojavili na isti razstavi. Člani so bili: Zoran Didek 

(1910–1975), Zdenko Kalin (1911–1990), Stane Kregar (1905–1973), France Mihelič 

(1907–1998), Zoran Mušič (1909–2005), France Pavlovec (1897–1959), Karel Putrih 

(1910–1959), Maksim Sedej (1909–1974), Nikolaj Omersa (1911–1981), Nikolaj Pirnat 

(1903–1948), Marij Pregelj (1913–1967), Frančišek Smerdu (1908–1964), Boris Kalin 

(1905–1975) in Evgen Sajovic (1913–1986).  
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V obdobju med letoma 1936 in 1943 so ti umetniki kot skupina bolj ali manj skupno 

razstavljali na petnajstih razstavah v Sloveniji in eni v Zagrebu. Tako je Karel Putrih 

svoja dela prvič razstavil leta 1937 v Jakopičevem paviljonu, na razstavi Kluba 

neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov.  

 

KAREL PUTRIH 

 

Kipar Karel Putrih se je rodil 14. novembra 1910 v Ljubljani. Tu je leta 1927 dokončal 

študij na kiparskem oddelku tehnične srednje šole. Njegov profesor je bil kipar Alojzij 

Repič. Ta je Karlu Putrihu predal skromno znanje, ki pa ga je tako navdušilo, da se je 

odločil za študij v Pragi, kjer je spoznal čisto, poenostavljeno in plastično figuro po 

vzoru Aristida Maillola. Po zaključku šolanja je opravil kiparsko specialko pri češkem 

kiparju Otokarju Španielu in nato kot svobodni umetnik potoval po Evropi. V Sloveniji 

se je dokončno ustalil leta 1934, ko je začel delati kot profesor na ljubljanski šoli za 

umetno obrt. 

Karel Putrih je v dobrih 23 letih umetniškega delovanja ustvaril obsežno zbirko del 

prostostoječega kiparstva, velike javne arhitekturne spomenike in portrete. Kar ga je 

delalo posebnega, je bilo to, da pred kiparjenjem ni izdelal skice s svinčnikom, ampak je 

delal skice v glini. Te je obdelal ročno ali pa z nožem. Gline ni uporabljal le pri izdelavi 

skic, z njo je naredil tudi svoje prve kipe. Kip je dojemal kot telo, ki ga obliva prostor. 

Po duši je bil predvsem kipar ene figure, a v njegovem opusu najdemo tudi večfigurne 

strukture. Med samostojnimi figurami prevladujejo torzi. Torzo je kip brez glave in 

okončin, ki ga je kot del umetnosti proslavil Aristide Maillol (slika 1). Maillol je Putriha 

pritegnil, ker se je s svojimi deli vrnil k realističnem ustvarjanju teles, ki so vsebovale 

volumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Aristide Maillol, Torzo Île de France, 1925, 

Metropolitan Museum of Art, New York. 
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Putrihov realizem pa ima svoje meje. S kipi se izraža, a ne poskuša ponazarjati 

resničnosti. Sam je zapisal, da kip, ki ga ustvarja, raste v njegovih mislih in se skladno z 

dozorevanjem spreminja. Kakor kip se je skozi čas spreminjal tudi Putrihov stil. V 

štiridesetih letih 20. stoletja, ko se je Karel Putrih ukvarjal s kiparjenjem portretov in 

malih plastik, se v njegovih strukturah zazna stalnost pri anatomiji kipov, njegovem 

oblikovanju bokov, prsi in telesnih razmerij. Pri portretih lahko zaznamo svobodo pri 

oblikovanju glave, ki je enkrat naravne velikosti, drugič manjša ali pa večja kot v 

resnici. Desetletje kasneje pa se v njegova dela prikradejo elementi kubizma: stilizacija 

in spreminjanje oblik, a telo še vedno ostane prepoznavno. Ta sprememba je rahlo že 

vidna pri kipu, ki se nahaja v notranjosti Moderne galerije, z naslovom Ženska z lokom, 

saj na njeni figuri ni podrobnosti. Še posebej pa se nagibanje k kubizmu kaže pri kipu 

Odmev. Leta 1954 je posodobil dekliško figuro, tako da je porezal naravne obline. 

Ostroroba figura je še vedno ohranila naravna razmerja in prepričljivo človeški izraz. 

Telo ima ravne ploskve, prehodi pa so ostri in ne zaobljeni.  

Karel Putrih se je v svojem življenju sicer največ ukvarjal s kiparjenjem prosto stoječih 

figur, predvsem ženskega akta, katerega predstavlja tudi Odmev. Kljub temu pa se 

moškemu aktu ni odpovedal. Svojo prepoznavnost je Putrih dosegel ravno z 

upodabljanjem le-tega v javnih spomenikih. Slednje pa ni izdelal samostojno, saj je pri 

izdelavi večine režimskih javnih spomenikov sodeloval s kiparjem in soustanoviteljem 

skupine Neodvisnih Zdenkom Kalinom.  

 

SODELOVANJE Z ZDENKOM KALINOM 

 

Karel Putrih in Zdenko Kalin sta kot stanovska kolega prijateljevala že v predvojnih 

letih. Skupaj sta študijsko potovala ter razstavljala na istih razstavah. Pred začetkom 

druge svetovne vojne sta si uredila skupni atelje v Švicariji v Tivoliju, ki pa sta ga 

morala leta 1943 zaradi pregona Nemcev zapustiti. Že v predvojnem času sta se s 

kiparskimi osnutki potegovala za javna naročila, a pri tem nista bila uspešna. Preboj sta 

doživela šele po drugi svetovni vojni, ko se je na slovenskem ozemlju vzpostavila 

komunistična oblast. Ta je želela po sovjetskem vzoru oblikovati nov slog umetnosti, ki 

bi vzgajal novega socialističnega človeka in vrednote kot so delavstvo, optimizem, 

sodelovanje in kolektivizem. S svojimi deli sta pri prevzgoji ljudskih množic sodelovala 

tudi Karel Putrih in Zdenko Kalin. Prvo večje javno naročilo je bil spomenik žrtvam 

NOB na Urhu pri Ljubljani (1946), ki sta ga izdelala v sodelovanju z arhitektom 

Borisom Kobetom. Njun največji uspeh pa je portal Ljudske skupščine oziroma 

današnjega slovenskega Parlamenta, ki zaradi mer in števila figur velja za 

najpomembnejšo upodobitev aktov v slovenski umetnosti. Stavba parlamenta je nastala 

po ideji arhitekta Vinka Glanza. Nosilne pilastre je naredil Zdenko Kalin. Karel Putrih 

pa je izdelal figure, ki se nahajajo na portalu Parlamenta. Vseh figur je 34 in so narejene 

iz brona. Portal ponazarja alegorije šolstva, družinske sreče, rudarstva, elektrifikacije, 

sodstva, tekstilne industrije, strojništva, sadjarstva, kmetijstva, gozdarstva, 

ladjedelništva in ribištva. Na skrajni levi in desni so upodobljene ženske in moške 

figure z dvignjenimi rokami, ki ponazarjajo socialistično gospodarstvo in opozarjajo na 

moč našega ljudstva. 

Oba omenjena kiparja, Karel Putrih in Zdenko Kalin, sta si denar služila z 

mnogofiguralnimi javnimi spomeniki, katerih naročnik je bila država. Samostojne 

figure, kakršna je Odmev, pa sta izdelovala za svojo dušo, intimo. 

 

 

 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 96 

 

 

 

SLOVENSKI INTIMIZEM 

 

Intimizem je umetnostna smer dvajsetega stoletja, ki se je pojavila kot nasprotje 

kolektivistični usmeritvi – socialističnemu realizmu po drugi svetovni vojni. Umetnik v 

svojih delih ni slavil režima, temveč je v njih izrazil svojo notranje doživljanje, svoje 

lastno občutenje sveta in družbe.  

Najbolj priljubljen in pogost likovni motiv slovenskih intimistov je bil ženski akt, ki je 

bil ljub tudi kiparju Karlu Putrihu. Motiv golega ženskega telesa je kot malo plastiko 

modeliral vse svoje življenje. Iz teh so le včasih nastali kipi naravnih velikosti, saj je 

bilo za skulpture, ki so upodabljale ženski akt, težko dobiti naročnika. Zato je Karel 

Putrih večino takšnih kipov naredil zase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Zdenko Kalin, Deček s piščalko 

(Pastirček), 1942, Tivoli. 

 

 

Tudi Zdenko Kalin je upodabljal ženski akt, pogosto pa se je posluževal tudi motiva 

otrok. Najbolj znano njegovo intimistično delo je Deček s piščalko oziroma Pastirček, 

ki je nastal med drugo svetovno vojno in se ga starejša generacija spomni predvsem 

po TV-špici, ki je nekaj desetletij začenjala in končevala slovenski televizijski 

program. Špica je postala zaščitni znak slovenske televizije, saj je bila narejena leta 

1957 kot prva, ki je napovedovala slovenski nacionalni program v sicer 

jugoslovanskem prostoru.  

Kip je narejen iz brona. Kalin ga je dokončal leta 1942. Štiri leta pozneje, ob 

praznovanju prve obletnice osvoboditve, pa ga je odkupila mestna občina in postavili 

so ga v ljubljanski park Tivoli. Odlitke Kalinovega Dečka s piščalko lahko poleg 

mesta v Tivoliju vidimo še na ljubljanski Kolodvorski ulici pred stavbo RTV Slovenija  

ter na zelenici protokolarnega objekta gradu Brdo pri Kranju.  
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POGOVOR O UMETNINI 
 

Učitelj: Stojimo pred Moderno galerijo. Nahajamo se pred kipom Karla Putriha, ki ga je 

poimenoval Odmev. Kaj vas na kipu pritegne? 

Učenci: Nič. 

 Drža rok. 

Zdi se kot da kriči. 

Učitelj: Kako se imenuje takšna upodobitev?  

Učenci: Akt. 

Učitelj: Drži. Kip Odmev predstavlja akt. Zakaj se imenuje akt? 

Učenci: Figura je gola. 

Učitelj: Bi rekli da kip predstavlja moška ali ženska figura? 

Učenci: Moška. 

Ženska.  

Učitelj: Dvignite roke tisti, ki mislite, da gre pri tem kipu za upodobitev ženske. 

Dvignite roke tisti, ki mislite, da gre za upodobitev moškega. 

V redu. Poglejmo kip še enkrat. Lahko se mu tudi približate. 

Učenci: Ženska je. 

Učitelj: Katere podrobnosti so vas napeljale na to? 

Učenci: Boki in prsa. 

Učitelj: Res je. Karel Putrih je upodobil dekliški akt. Kaj pa je vas, ki ste dvignili roko, 

da kip predstavlja moškega, napeljalo na takšno odločitev?  

Učenci: Kratki lasje 

 Neizrazita postava. 

Učitelj: Kip Odmev je nastal leta 1954. V petdesetih letih so slovenski kiparji začeli 

uporabljati stilizacijo in spreminjanje oblik. Telo pa je še vedno ostane prepoznavno. Bi 

mogoče kdo znal povedati, za katero umetnostno smer je bilo to značilno? 

Učenci: Nadrealizem. 

Učitelj Ne. Glavni predstavnik te umetnostne smeri, ki jo iščemo, je Pablo Picasso. 

Učenci: Kubizem. 

Učitelj: Drži. Verjetno ste že videli kakšna dela Picassa. Kako se razlikujejo v 

primerjavi s tem kipom? 

Učenci: To je veliko bolj realistično. 

Picassove slike so kot kolaž. 

Učitelj: Ja, razlog za opisano je, da se kip Odmev rahlo nagiba k kubizmu. Kipar je 

uporabil njegovo različico. Karel Putrih je kipu porezal naravne obline. Razvidna pa so 

še vedno naravna razmerja in dejstvo, da gre za podobo človeka. Telo ima ravne 

ploskve, prehodi pa so ostri in ne zaobljeni.  

Karel Putrih je ta kip naredil za svojo dušo. Sicer pa se je proslavil z izdelavo javnih 

režimskih spomenikov. Izdelal je portal na stavbi, ki se nahaja v bližini nas, na Šubičevi 

cesti. Veste, kako se ta stavba imenuje? 

Učenci: Ne vem. 

Učitelj: Imenujemo jo tudi hiša demokracije. 

Učenci: Parlament? 

Učitelj: Da. Portal je nastal v sodelovanju z Zdenkom Kalinom, ki je bil tako kot Putrih 

dejaven v Klubu neodvisnih. To je bila skupina umetnikov, ki je želela ponovno obuditi 

modernizem in obuditi narodno zavest. Zgledovali so se po Rihardu Jakopiču in 

slovenskih impresionistih, ki jih je narod v obdobju med vojnama že splošno sprejel kot 

svojo umetnost. Neodvisni so si želeli podobnega uspeha, zato so v svojih delih in 

izjavah poskušali poudarjati slovenskost. Klub neodvisnih je v najširši postavi 
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sestavljalo štirinajst slovenskih slikarjev in kiparjev, a se vsi niso nikoli hkrati pojavili 

na isti razstavi. Med pomembne člane prištevamo Zdenka Kalina, Zorana Mušiča, Karla 

Putriha in Marija Preglja. Kalin in Putrih sta bila slikarja, Mušič in Pregelj pa slikarja. 

Dela vseh najdemo v Moderni galeriji. 

Učitelj: Ste si omenjeni portal že kdaj ogledali? 

Učenci: Da. 

 Ne.   

Učitelj: Tisti, ki ste si ga že ogledali, kaj je na njem upodobljeno? 

Učenci: Ljudje in različni poklici. 

Učitelj: Portal ponazarja alegorije šolstva, družinske sreče, rudarstva, elektrifikacije, 

sodstva, tekstilne industrije, strojništva, sadjarstva, kmetijstva, gozdarstva, 

ladjedelništva in ribištva. Na skrajni levi in desni pa so upodobljene ženske in moške 

figure z dvignjenimi rokami, ki opozarjajo na moč našega ljudstva. Kot sem že omenila 

je ta portal nastal v sodelovanju z Zdenkom Kalinom. Poznate kakšen njegov kip, ki je 

drugačen – bolj intimen, oseben? 

Učenci: Ne. 

Učitelj: Dam vam namig, da je ta kip povezan s TV Slovenija. 

Učenci: Deček s piščalko. 

Učitelj: Res je. V Ljubljani lahko najdemo kar dva kipa Deček s piščalko. Eden se 

nahaja pred hišo TV Slovenija. Mogoče veste, kje bi videli še drugi kip? 

Učenci: V Tivoliju. 

Učitelj: Da. Pojdimo si ga ogledat. Spoznali boste nekaj podobnosti s kipom Odmev.  

 

POGOVOR Z UČENCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo zmanjšane intelektualne sposobnosti, saj 

se njihov IQ nahaja od 51-70. Zaradi intelektualnih primanjkljajev ne morejo biti uspešni 

v rednem osnovnošolskem programu in zato obiskujejo program z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki vsebuje prilagojene vzgojno-izobraževalne cilje (minimalni cilji v OŠ). 

Razred obsega manjše število učencev (6). Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju so 

na konkretni stopnji mišljenja, zato moramo biti pozorni na to, da snov razlagamo 

konkretno, z rabo materiala in prilagojenega – enostavnejšega besedišča. Imajo tudi 

slabšo koncentracijo in pozornost. Zmožni so branja in pisanja. 

 

Učitelj: Stojimo pred Moderno galerijo. Nahajamo se pred kipom Karla Putriha, ki ga je 

poimenoval Odmev. Kaj vas na kipu pritegne? 

Učenci: Nič. 

 Nima obleke. 

Zdi se kot da kriči. 

Učitelj: Kip Odmev predstavlja akt. Akt pomeni, da je upodobljena figura ali oseba 

gola. Bi rekli, da kip predstavlja moško ali žensko figuro? 

Učenci: Moško. 

 Žensko.  

Učitelj: Dvignite roke tisti, ki mislite da gre pri tem kipu za upodobitev ženske. 

Dvignite roke tisti, ki mislite, da gre za upodobitev moškega. 

V redu. Poglejte kip še enkrat in poskušajte njegovo telo primerjati s svojim telesom. 

Učenci: Ženska je. 

Učitelj: Zakaj tako mislite? 

Učenci: Ima boke in prsa. 
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Učitelj: Res je. Karel Putrih je upodobil dekliški akt. Zakaj pa ste se nekateri odločili, 

da kip predstavlja moškega?  

Učenci: Kratki lasje. 

Učitelj: Kip Odmev je nastal leta 1954. V petdesetih letih se je pojavila nova umetnostna 

smer kubizem. Kiparji so tako pri izdelavi kipov ljudi začeli spreminjati njihova telesa. 

Kip Odmev nima naravnih oblin. Razvidna pa so še vedno naravna razmerja in dejstvo, 

da gre za podobo človeka.  

Karel Putrih je v času svojega umetnostnega udejstvovanja izdeloval javne spomenike, 

prostostoječe kipe in portrete. Kip Odmev je prostostoječi kip, ki ga je kipar izdelal za 

svojo dušo. Sicer pa se je proslavil z izdelavo javnih državnih spomenikov. Izdelal je 

portal na stavbi, ki se nahaja v bližini nas, na Šubičevi cesti. V tej stavbi delajo poslanci 

in Državni zbor. Njihova naloga pa je pisanje in potrjevanje zakonov. Veste, kako se ta 

stavba imenuje? 

Učenci: Parlament. 

Učitelj: Da. Portal je nastal v sodelovanju z Zdenkom Kalinom, ki je bil tako kot Putrih 

kipar ter dejaven v Klubu neodvisnih. Kalin je bil ravno tako režimski kipar, ki pa je 

ustvarjal tudi kipe za svojo dušo. Eden najbolj znanih je Deček s piščalko, ki se nahaja v 

Tivoliju. Sprehodimo se zdaj do njega. 
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Avtor:   Janez Bernik 

Naslov dela:  Veliko pismo 

Datacija:  1964 

Tehnika:  mešane tehnike in tempera na platnu 

Mere:   140, 3 x 201 cm 

 

Slika je v celoti prekrita z nasičeno rdečo barvo, ki nam daje občutek, da sili čez robove 

slike. Lahko jo razumemo kot nosilca slike. Predvsem v levi polovici slike rdeča barva 

deluje močnejša, nabita. Po sredini slike teče komaj opazna os, vertikala, ki jo 

razpolavlja. Na sliki lahko opazimo tri padajoče diagonale, ki imajo obliko traku. Vsi 

trije trakovi padajo od leve proti desni. V levem spodnjem kotu, črn trak povezuje levo 

stranico slike s spodnjo. Zgornji desni kot leve polovice slike povezuje bel trak. Desno 

od vertikalne osi, v spodnji polovici slike, se pojavi črn trak, ki konča v pojenjajoči, s 

črno barvo zarisani horizontali, malo nad spodnjo stranico slike. Vzporedno s tem 

trakom teče še ena tanjša črna diagonala, ki se začne na enaki višini in prav tako konča 

v horizontalni osi. Desno od te diagonale stoji pokončen zlat trak, ki se začne na enaki 

višini in zaključi približno na polovici višine diagonale. Desna polovica slike je 

izpolnjena z nečitljivim rokopisom, ki sega tudi v zgornji del leve polovice. Nad 

vzporednima črnima diagonalama in zlatim trakom je viden prav tako nerazumljiv zapis 

tiskanih črk pismenk, ki je, za razliko od zabrisanega rokopisa, ostrejši in spominja na 

cirilico. Desno od diagonale v levem spodnjem robu je nad horizontalo viden slikarjev 

podpis in letnica nastanka. V debelejših črnih diagonalah je opaziti, da slika ni povsem 

ploskovita, temveč tudi reliefna. 

Slikovno polje je enakomerno razdeljeno s pomočjo vertikalne in horizontalne osi. Slika 

je abstraktna. Platno ni povsem gladko saj ima sledi različnih materialov, peska, ki ji 

dajejo reliefno otipljivo površino. Čeprav bi iz naslova lahko sklepali, da gre za pismo, 

pa vidimo, da od njega ni skoraj nič ostalo. Na aluzivno rdeči podlagi je estetska in 

izrazno učinkovita pisava, ki bledi in je nečitljiva. Smisel je izgubljen, imamo občutek, 
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da razpada in se razkraja. Skratka, gre za pismo, ki nam ne more več sporočati ničesar. 

Hkrati pa nam, gledalcem, iz svoje notranjosti sporoča bolečino, lepoto ter nenehne 

skrivnosti civilizacije. Pesek, ki sliki dodaja reliefno otipljivost, priznava poleg človeka 

tudi naravo. Rdečo barvo lahko razumemo kot simbol ljubezni, po drugi strani pa tudi 

smrti (kri). Z ostrimi potezami bele in črnih diagonal, ki tečejo navzdol, nas opozarja na 

nekaj neprijetnega. Medtem pa nam zlati trak, črka, sporoča nekaj pozitivnega, 

pokončnost človeka. Umetnik nam svoje sporočilo in občutke sporoča prek materialov, 

barve, nanosov in gest, ki jih uporablja spontano, da bi prišel do estetsko zaključenega 

dela. To je značilno za informel, slikarsko smer, v katero sodijo pretežno vsa Bernikova 

dela ali pa vsaj izhajajo iz nje.  

 

JANEZ BERNIK 

 

Janez Bernik se je rodil leta 1933 v Ljubljani. Tam se je tudi šolal in leta 1955 

diplomiral na Akademiji za likovno umetnost. Bernik je že v obdobju študija ustvarjal 

na svoj lasten eksperimentalno usmerjen način. Ustvarjal je v nerealističnem slogu, za 

kar je bil na začetku deležen nekaj negativnih kritik in očitkov tudi s strani profesorja za 

grafiko Božidarja Jakca, ki ga je primerjal s Picassom. Očitali so mu, da je v delih vidno 

večkrat pretirano poudarjanje lepega in racionalizem. 

Bernikova dela lahko umestimo v cikle. Leta 1960 je začel nastajati motivni cikel 

Magme (1960-62), ki ga je slikar napovedal že s slikarsko-grafičnim zaporedjem 

kamnolomov, nomadskih taborov in otokov. »To je motiv nedotaknjene zemeljske skorje, 

motiv vulkanske notranjosti, zemeljskih plasti, preko katerih pa želim govoriti ne samo o 

bivanju materije, temveč s simboli o človeku, o njegovih notranjih razpoloženjih, o 

drami njegove samote.« (Ilich Klančnik, 2005, str. 275) Magme so umetnikova prva 

faza ustvarjanja, ki je nastala z gradnjo lastnega likovnega sveta iz točke nič. Z njo se je 

Bernik osvobodil navezanosti na kakršnokoli formo, obliko iz zaznavnega sveta in se 

povsem posvetil izrazu materije z učinki, ki so mu jih nudila slikarska sredstva, zlasti 

otipljivi slikarski nanosi. To obdobje magem lahko razumemo tudi kot Bernikov znak, 

ki je postal značilen za njegovo slikarstvo, saj se prek spreminjajoče se oblike, 

metamorfoz in mutacij vedno pojavi, čeprav skrit v ozadje njegovih del. V tem času se 

poleg magem pojavi tudi zid. »V obdobju magem in zidov izdela Bernik vrsto slik in 

grafik, ki predstavljajo enega osrednjih dosežkov njegovega ustvarjanja in ga že v tem 

času (1960/61) postavljajo v vrsto pomembnih mladih evropskih umetnikov. Dobi prva 

priznanja in spodbudne kritike.« (Kržišnik, 1980, str. 14) Obdobje zidov povezuje 

obdobje magem z obdobjem slikarstva pismenk, ki se pojavi po njem. V to obdobje 

lahko umestimo tudi Bernikovo delo Zid (1961-1962), ki visi desno, poleg Velikega 

pisma.  

Leta 1963 je slikar postopoma začel v informelsko materijo vnašati pismenke, znake in 

pisave, kar je sam opisal z besedami: »Te črte in črke kot pisava za »pisma« in »zapise« 

niso znak za literaturo, govorijo le obliko, hočemo reči, da so črte in črke v »sporočilih« 

likovna ideologija, ki tudi tematizira mojo estetiko.« (Ilich Klančnik, 2005, str. 277) 

Mednarodna kritika ga je kmalu potrdila kot nosilca smeri tako imenovane 

»Schriftmalerei« – slikarstva pismenk. Pismenke lahko razumemo tudi kot drug 

Bernikov znak. Medtem ko je umetnik pri obdobju magem hotel kulturalizirati snov, 

torej materiji pripisati pomen kulture, je obratno pri pismenkah hotel materializirati 

kulturo. »Napetost, ki jo ustvarjajo ʽletrizmiʼ, kot slike v gledalcu vzbujajo neutešeno 

željo, da bi sporočilo prebral – ne zgolj kot likovno strukturo, temveč kot besedilo.« 

(Kržišnik, 1980, str. 20). V obdobju pismenk se umetnik ne odreče magmi, temveč jo 

pomakne v ozadje in uporabi skupaj z zapisi, da sestavi nov likovni jezik ter s tem 
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sporočilo na slikovni ploskvi. Veliko pismo je nastalo v poznejšem delu obdobja 

slikarstva pismenk.  

Bernik se je poleg slikarskega ukvarjal tudi z drugimi umetniškimi področji, grafiko, 

kiparstvom, ilustracijo, poezijo. Leta 1969 se je pridružil skupini slovenskih umetnikov 

različnih smeri in generacij, Grupi 69. S skupino je sodeloval in razstavljal vse do 

njihove zadnje jubilejne razstave, leta 1989 v Galeriji Tivoli.  

Leta 1970 je postal docent, leta 1974 pa izredni profesor za risanje in slikanje na 

Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Leta 1976 je postal predstojnik Oddelka 

za slikarstvo, ki ga je vodil do upokojitve leta 1996. Umrl je 15. julija 2016.  

 

INFORMEL 

 

Kot ena izmed abstraktnih smeri, ki zavrača obliko, se v Franciji po drugi svetovni vojni 

pojavi informel. Pojavi se kot iskanje novih oblik sporočilnosti, reakcija na 

konstruktivizem in geometrijsko abstrakcijo. Je poudarek abstrakcije in kot njeno 

ponovno preoblikovanje ter nasprotje abstraktnemu ekspresionizmu, ki tedaj sočasno 

živi v ameriškem slikarstvu. Informel se je iz Francije hitro razširil v ostale evropske 

države in postal posebno priljubljen v Italiji in Španiji. Zelo priljubljen pa je konec 

petdesetih let postal tudi v Jugoslaviji, a se v Sloveniji ni tako močno uveljavil. 

Pojavljal se je v različnih oblikah, predvsem kot slikarstvo materije ali akcije. 

Že sama beseda informel pomeni nekaj, kar se odpoveduje formi, obliki. Informel se 

nagiba k temu, da se izogiba omejenosti, teži k temu, da slikar slika spontano s snovjo, 

je nekaj naravnega, brezobličnega.  

 

»Medijski učinek določajo predvsem izbor materiala z lastnostmi, 

primarnimi vizualnimi lastnostmi – ki so v sliki lahko transponirane v 

sekundarne ali pa tudi ne – ter kvaliteta, gostota, globina in način nanosa 

bodisi čistih, največkrat pa z najrazličnejšimi dopolnili pomešanih barvil. 

Tako nastala tekstura omogoča nove učinke, ki predvsem z lovljenjem in 

lomljenjem svetlobe posredujejo notranjo strukturo in lastnosti materije.« 

(Mikuž, 1995, str. 202, 203).  

 

Prav tako tudi nima poudarka na umetnikovem konceptu ali filozofiji. Bistvo informela 

je, da nam umetnik svoje sporočilo prenese s pomočjo barve, potez, tekstur in 

uporabljenih materialov ter vpisov in drugih intervencij na slikovni podlagi. Umetniki 

pri svojem delu niso več uporabljali samo tradicionalnih dragocenih materialov, kot je 

bila v krščanski umetnosti na primer značilna uporaba zlata, temveč so glede na svoje 

potrebe začeli uporabljati tudi cenejše materiale. Verjeli so, da lahko elemente slike 

najdejo v sami snovi in tako sami kot slikarji ne iznajdejo nič novega, ampak samo 

poiščejo in najdejo rabljeno. Delo postane otipljiv umetnikov rokopis. »Umetnik obstaja 

le zato, ker dela.« (Zgonik, 2009, str. 101). 

Pojav informela pri nas lahko povežemo s tem, da je slovenski likovni prostor v času 

akademskega študija Bernikove generacije imel na široko odprta vrata navzven, še 

posebno proti Zahodu. Tako je omogočil, da so se novosti tako iz materialnega kot 

duhovnega življenja skupaj z novimi pojmi in idejami, pri ustvarjalnem delu mlade 

generacije izkazali kot spodbudni. V tistem času sta bili za slovenske umetnike 

pomembni predvsem dve prireditvi, ki sta močno vplivali na njihovo kasnejše 

ustvarjanje. To sta bila Ljubljanski grafični bienale in Beneški bienale. Na Bernika je 

predvsem vplival Beneški bienale leta 1958, na katerem sta zanj pomemben vtis 
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naredila umetnika Zoran Mušič in Antoni Tàpies ter tako pomembno vplivala na njegov 

slog (slika 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Antoni Tàpies, 

Zelena slika, 1954, Ulster 

Museum. 

 

 

Janez Bernik je pogosto označen kot glavni predstavnik informela na Slovenskem. A on 

ni bil prvi, ki se je posluževal tega načina ustvarjanja pri nas. Sledi informela lahko 

zasledimo že v delih Zorana Mušiča in Lojzeta Spacala, slednji je v svojih delih poleg 

konkretnih materialov uporabil tudi ožgan les. Gabrijel Stupica in Marij Pregelj pa sta k 

barvi dodajala ter vmešala pesek in koščke posušene barve ter odtiskovala vrečevino, da 

bi prišla do teksture ter uporabljala vpise.  

Leta 1960 je v Mali galeriji v Ljubljani Bernik razstavil svoja dela. Ta razstava je bila 

prva razstava informela pri nas. Razstavil je predvsem svoje Magme. Po letu 1962 pa je 

obdobju magem začelo slediti obdobje pismenk, letrizma. V to obdobje poleg Velikega 

pisma spada tudi delo Zid (1961-1962), kjer je Bernik v svojo slikarsko materijo, ki 

deluje ko stena zaradi primešanega peska, začel upodabljati sledi različnih črk in pisav. 

 

»Janez Bernik je na sliki Zid (1961-1962) uporabil enega najznačilnejših 

informelskih motivov. Slikar se je odrekel formalni virtuoznosti in barvitosti 

in jo nadomestil s čustvenimi in vsebinskimi evokacijami, kot jih vzbudi 

razpadla površina zidu, v katerega so vrezane praske in rudimentarni zapisi. 

Zid simbolizira razpadajočo in transformirajočo se materijo, pa tudi sledi 

neposrednih, komajda formuliranih ekspresij.« (Zabel, 1998, str. 350). 

 

Slikarstvo pismenk se je kot en od načinov posega v materijo na Zahodu začelo 

uveljavljati šele s pojavom akcijske umetnosti. V informelu se slikarstvo pismenk kaže 

kot umetnikova uporaba rokopisa, pismenk in imitacije starih pisav z namenom prikaza 

pojmov. Z umestitvijo pisave v prostor oziroma na platno je slikarstvo pismenk 

pridobilo tudi enakovreden pomen elementom likovnega jezika.  

 

GRUPA 69 

 

Janez Bernik je bil član umetniške skupine imenovane Grupa 69 (slika 2). V skupini so 

se združili umetniki z različnimi estetsko oblikovalnimi prizadevanji in visokimi 

dosežki. Bernik je bil poleg Jožeta Ciuhe, Rika Debenjaka, Andreja Jemca, Kiara 

Meška, Adriane Maraž, Franceta Rotarja, Gabrijela Stupice, Marka Šuštaršiča, Slavka 

Tihca, Draga Tršarja in bosanskega umetnika Dževada Hoze, tudi njen ustanovni član. 
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Grupa 69 je bila ustanovljena na pobudo Zorana Kržišnika, ki je tedaj bil direktor 

Moderne galerije v Ljubljani in organizator Ljubljanskega mednarodnega grafičnega 

bienala. Skupina je bila ustanovljena leta 1969 na skupinski razstavi v Vili Bled na 

Bledu, kjer so navedeni umetniki razstavljali različne tematike, interpretirane na 

sodoben način.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Grupa 69 (od leve proti 

desni: France Rotar, Janez Bernik, 

Riko Debenjak, Slavko Tihec, 

Adriana Maraž, Jože Ciuha, 

Gabrijel Stupica, Andrej Jemec, 

Drago Tršar), 1969. 

 

 

Kot je zapisala N. Zgonik (2009, str. 80, 81): »Opredeljevali so se kot izrazito delovna 

skupina, ki naj bo od samega začetka odprta umetnikom vseh starosti, smeri in šol. 

Namesto s skupno ideologijo so se identificirali z zavzemanjem za višje umetnostne 

kriterije.«  

Grupa 69 je delovala vse do leta 1980. V teh enajstih letih so priredili približno dvajset 

razstav. Razstavljali so vsako leto, načeloma v Moderni galeriji v Ljubljani ter drugod 

po Sloveniji. Z razstavo pa so gostovali tudi drugje po Jugoslaviji in v tujini, celo v 

Benetkah. Skupina se je v letih delovanja tudi neprestano spreminjala, širila. Poleg 

ustanovitvenih članov je medse sprejela tudi slovenske umetnike mlajše generacije in 

tuje gostujoče umetnike, med njimi so bili tudi najuglednejši umetniki iz drugih 

jugoslovanskih republik.  

Delovanje Grupe 69 je temeljilo na želji po uveljavitvi slovenskih in jugoslovanskih 

umetnikov na domačih in tujih tleh. Željo so imeli predvsem po uveljavitvi svojih, 

»apolitičnih« umetniških dosežkov. Da bi to dosegli so si postavili cilje, h katerim so 

stremeli, niso se pa zavzemali za določen slog ali izraz. Med njimi je bila na prvem 

mestu mednarodno zaželena in prepoznavna ter predvsem izvirna kakovost, sledili pa so 

ji estetski umetnostni kriteriji, za katere so si prizadevali, da bi bili vsestransko veljavni, 

hkrati pa naj bi dovoljevali umetniku kot posamezniku, da se je izražal in reševal 

likovne probleme na svoj lasten način.   
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POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Stojimo pred sliko Janeza Bernika. Kakšna je ta slika? Ali nam kaj prikazuje? 

Učenci: Barvo. 

Učitelj: Na sliki ne vidimo razpoznavnega motiva, torej lahko rečemo, da je slika 

abstraktna. Vendarle lahko na njej nekaj opazimo. Kaj? 

Učenci: Je prekrita z rdečo barvo, ima črne in eno belo diagonalo, nekaj piše s

 tiskanimi in pisanimi črkami. 

Učitelj: Cela slika je popolnoma prekrita z rdečo barvo in ima viden zapis, črke. Rekli 

smo, da nam slika neposredno iz motiva ne sporoča ničesar. Kakšen pa je naslov te slike? 

Učenec prebere na tablici: Veliko pismo. 

Učitelj: Slika nosi naslov Veliko pismo. Vsi vemo, da so pisma namenjena sporočanju. 

Če vzamemo sliko kot primer pisma, ali nam to kaj sporoča? Ali ga lahko preberemo? 

Učenci: Ne, ni berljivo, ne sporoča nič. 

Učitelj: Tako je. Pismo nima smisla, ne moremo ga prebrati ali razumeti, kar je 

napisano. Deluje, kot da razpada, se razkraja. Črke nam služijo samo kot znaki, nanizani 

na slikarsko podlago. Ampak umetnik nam je vseeno hotel nekaj sporočiti. Če malo 

pomislimo, nas te črke, napisi lahko spominjajo na ostanke nekih zapisov, kot hieroglifi, 

ki jih ne moremo razbrati, ampak vseeno vemo, da jih je nekdo zapisal, da bi nekaj 

zabeležil ali sporočil. Spominjajo nas na ostanke neke pradavne civilizacije. S čim pa 

nam bi umetnik lahko še kaj sporočal? 

Učenci: Z barvo, potezami. 

Učitelj: Tudi z barvo in potezami nam je slikar hotel nekaj sporočiti. Ali bi vedeli kaj? 

Kako na nas vpliva rdeča barva? Ali ji lahko pripišemo kakšen pomen? 

Učenci: Nevarnost, ljubezen, jeza, kri. 

Učitelj: Tako je, rdeča barva v tradicionalnem slikarstvu nosi pomen ljubezni in smrti, 

krvi. Tako lahko sklepamo, da nam je umetnik hotel sporočiti svoja čustva, idejo prek 

barve, pisave in geste. Ali opazite še kaj na sliki? Kakšne materiale je Bernik uporabil 

pri ustvarjanju svojega dela? Za pomoč si lahko ogledate tudi sosednjo sliko, ki nosi 

naslov Zid. 

Učenci: Različne materiale, pesek. 

Učitelj: Umetnik je v barvo vmešal pesek, to se bolj očitno vidi v sliki Zid. S tem je 

dosegel na slikarski površini otipno teksturo. Tak način ustvarjanja se je pri nas začel 

uveljavljati proti koncu 50-ih let prejšnjega stoletja. Ali bi kdo vedel, kako se imenuje ta 

smer abstraktnega slikarstva? Za pomoč vam je lahko naslov sobe, v kateri se nahajamo. 

Učenci: Ne vem. Informel? 

Učitelj: Ja, smer se imenuje informel. Pojavil se je v Franciji po 2. svetovni vojni in se 

hitro razširil po Evropi in Zahodu. Beseda informel pomeni nekaj, kar nima forme, torej 

oblike. Za umetnike, ki so ustvarjali v informelu je značilno, da so se odrekali formi in 

ukalupljenosti. Torej niso delali po pravilih, ampak po nekih notranjih vzgibih. Kako bi 

lahko rekli da je Bernik ustvarjal in porabljal snov – glede na kaj je izbiral barvo, 

uporabil določene poteze? 

Učenci: Po občutku, glede na razpoloženje, spontano. 

Učitelj: Spontano. Bistvo informela je, da so umetniki svoje sporočilo, emocije prenesli 

na slikarsko površino spontano prek ekspresivnih gest, barve, teksture in predvsem 

materiala. Ali v tej sobi poleg Bernikovih del opazite še kakšno sliko, ki bi se ujemala s 

temi lastnostmi?  

Učenci: Relief XIX Rudolfa Kotnika.  

Učitelj: Primerjajmo Bernikovi sliki z Reliefom XIX Rudolfa Kotnika. Ali opazite na 

slikovnih ploskvah kaj, kar Relief XIX ne vsebuje, Bernikovi deli pa? 
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Učenci: Bernikova dela imajo zapise.  

Učitelj: Bernikovi deli imata zapise. Obe deli spadata v Bernikov cikel  slikarstva pismenk. 

Zid je zgodnejše delo in spada v obdobje, ko so se pismenke šele začele pojavljati v 

njegovem slikarstvu. Veliko pismo pa je nastalo kasneje, ko je umetnik že začel delati serije 

slik z zapisi. Za slikarstvo pismenk je značilno, da so umetniki uporabljali različne vrste 

pisav, pismenk in tudi posnemali stare pisave antičnih civilizacij. A naloga črk in zapisov ni 

bila v tvorjenju sporočil. Umetnik je črke materializiral, uporabljal jih je samo še kot znake, 

elemente likovnega jezika s katerimi je posegal v materijo slike. 

Omenim lahko še, da je bil Bernik ustanovni član Grupe 69. Skupino so ustanovili leta 

1969, njeni člani pa so bili umetniki različnih smeri, torej slikarji, grafiki, kiparji in tako 

naprej. Poleg Bernika sta bila v Grupi 69 še dva umetnika iz te sobe. To sta kiparja 

Dušan Tršar in Slavko Tihec. Kaj bi bilo po vašem tisto, kar je umetnike povezovalo 

skupaj? Skupina je namreč vse do leta 1980 pripravljala skupinske razstave tukaj v 

Moderni galeriji in seveda tudi drugod, med drugim so razstavljali tudi na Beneškem 

bienalu. 

Učenci: Način ustvarjanja, hoteli so biti slavni…. 

Učitelj: Ali se vam zdi, da je Bernik in ostali umetniki, ki so se posluževali sodobnejših 

načinov izražanja, bili deležni pozitivnih kritik in bili takoj sprejeti v javnosti? 

Učenci: Verjetno ne, verjetno  niso bili sprejeti takoj. 

Učitelj: Grupa 69 je bila odprta in med leti delovanja sprejela medse veliko novih 

članov. Skupaj se niso zavzemali za določen slog ali izraz, temveč so si postavili 

umetnostne kriterije in s tem dali poudarek na izvirnosti in kakovosti del. Skratka, 

zavzemali so si za boljšo uveljavitev in prepoznavnost svojih umetniških dosežkov tako 

doma kot tudi na tujih tleh.  
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Avtor:  Marko Pogačnik 

Naslov dela:  Mavčni odlitki stekleničk in drugih predmetov 

Datacija:  1965–1968 

Tehnika:  mavčni odlitki (obarvan mavec) 

 

Pred nami stoji paviljon skupine OHO, namenjen hranjenju in razstavljanju del članov 

skupine. Paviljon ima centralni tloris (krog), po formi pa obliko valja, ki ga zgoraj in spodaj 

zaključujeta dva odprta kroga, ki ju povezujejo stene v črki X. Štiri stene omejujejo štiri 

»prostore« (imenovani oddelki), ki so označeni od I do IV, vsak pa je sestavljen iz treh 

polic. Spodnji polici imata zaradi ohranjanja del nameščene pokrove, ki jih gledalec lahko 

poljubno dvigne in si ogleda dela pod steklom. Police so narejene tako, da kar vabijo k 

odpiranju. Stene in police so bele barve, saj tako do izraza resnično pridejo dela OHO-ja. 

Prva stvar, ki jo poleg velikega paviljona opazimo, so mavčni odlitki stekleničk, ki kot 

edine zavzemajo vse štiri stranice postavitve. So tudi edino delo te postavitve, ki je 
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vidno, ne da bi bilo potrebno dvigniti pokrov. Stekleničke so postavljene na najvišjo 

polico paviljona, na vsaki strani pa jih je okrog petnajst, skupaj torej okrog šestdeset. 

Stekleničke so različnih velikosti, različnih oblik, različnih barv. Med barvami najdemo 

pastelne odtenke rumene, rdečkaste (rožnate) in spekter sivin. Številne stekleničke niso 

obarvane in so tako prepoznavne bele barve mavca. Nekatere so le za pest velike, druge 

pa so dvakrat, trikrat, štirikrat večje. Oblike se gibljejo vse od oglatih, pa do hruškastih, 

zaobljenih, valjastih. Nekaj je celo vbočenih ali pa so na njih razpoznavne takšne ali 

drugačne globlje ali plitkejše »ureznine« ali pa bolj ali manj izraziti »obroči« okrog 

njih. Nekatere stekleničke imajo na vrhu ali ob strani držalo. Pri skoraj vseh je jasno 

razločen del zamaška. 

Da je delo narejeno iz mavca, nam pove umetnik že v naslovu, čeprav material že sam 

po sebi izstopa. Stekleničke po odlivanju niso bile dodatno obdelane, zato na njih lahko 

opazimo vse rahle nepravilnosti, kot so sledi zračnih mehurčkov ali sledi gline, ki 

nastanejo v procesu delanja kalupa in nadaljnjega odlivanja mavca – viden je postopek 

izdelave. Avtor dela, Marko Pogačnik takole komentira izbran material: »Mavec sem 

odkril kot material, sposoben do potankosti reproducirati neki predmet.« Zaradi namena 

reproduciranja drugih sledi ali teksture ni. 

 

INSTALACIJA 

 

Pogačnik je zbiral zavrženo plastično embalažo, v katero je vlival mavec, in med letoma 

1965 in 1968 ustvaril serijo Mavčni odlitki stekleničk in drugih predmetov, imenovano 

tudi Stekleničke ali Flaške. Februarja 1968 jih je razstavil v Moderni galeriji v Ljubljani 

kakšnih sto. Istega leta je postavitev Mavčni odlitki stekleničk in drugih predmetov 

razstavil v Beogradu (slika 1). Tako kiparsko delo imenujemo instalacija. Gre za 

umetniško postavitev, ki je običajno načrtno prilagojena nekemu (notranjemu ali 

zunanjemu) prostoru in je praviloma postavljena le za določen čas. Je način kiparskega 

izražanja in se osredotoča na interakcijo med umetnino in gledalcem. Umetniki zanje 

uporabljajo različne materiale in predmete, vanjo pa lahko vključujejo tudi medije, kot 

so zvok, video itd. Prve instalacije poznamo iz časa Marcela Duchampa, dadaistov in 

surrealistov, pravi razmah pa je instalacijska umetnost dosegla med letoma 1960 in 

1980. V tem času so bile instalacije vključene v številne galerije in obsežne muzejske 

predstavitve, na primer Beneški bienale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Marko Pogačnik, Mavčni odlitki 

stekleničk in drugih predmetov, 1968, Atelje 

212, Beograd. 
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Pogačnik svojih stekleničk ni vedno postavil enako, pač pa je na vsaki razstavi postavil 

malo drugačno prostorsko instalacijo. Danes je na ogled v stalni zbirki Moderne galerije 

v Ljubljani postavljenih okrog šestdeset odlitkov stekleničk. 

Pri tej Pogačnikovi instalaciji je pomembno načelo serialnosti, ki skozi ponavljanje 

(serijo) in enoličnost pokaže raznolikost in bogastvo, ki bi ju drugače lahko hitro 

spregledali. Ideja serije je, da se ob pogledu na število predmetov, ki sodijo v isti 

generični pojem, zavemo posameznih razlik med njimi in smo jih zmožni videti kot 

posamezne in ločene stvari. Z multipliciranjem predmetov iste vrste se tako zavemo 

njihove popolnoma samostojne narave. Svoj pogled pa z opazovanjem treniramo za 

zaznavanjem teh (manjših) razlik kot so barva, velikost, oblika. 

 

REIZEM 

 

Delo temelji na teoriji reizma, ki najlepše pride do izraza prav v serijah. Temelj 

reističnega odnosa je spoznavanje razlik, pri katerem gre za dojemanje razlik v sami 

pojavnosti stvari, njihovih oblik, barv, vonjev, taktilnosti. Te razlike stvar kot tako 

opredeljujejo. V serijah istovrstnih stvari (na primer stekleničk) tako do izraza pride 

specifična različnost in individualnost posameznega predmeta. 

Pojem reizem temelji na latinski besedi res (stvar) in ga je skoval kritik in filozof Taras 

Kermauner (prvič ga je uporabil v eseju o poeziji Tomaža Šalamuna). Ta »stvar« je 

dojeta le v svoji lastni biti, v svoji čisti pojavnosti (in ne v njeni funkcionalnosti) 

oziroma v svoji materialni in formalni navzočnosti. Reistično delo poskuša obrniti 

pozornost na stvari same, zlasti na njihove običajno spregledane vidike ter izključiti 

umetnikovo osebnost, njegovo ekspresivno potezo, s katero zaznamuje in si podreja 

stvarnost. Reizem zato uvaja zelo brezosebne in na pol industrijske postopke produkcije 

in reprodukcije (na primer odtiskovati v glino ali odlivati v mavec), subjektivni dejavnik 

pa izključuje s pomočjo abstraktnih matematičnih postopkov ali čistega naključja. 

Čeprav je Pogačnik z odlivanjem v mavec (ni umetnikove izpovedi, ampak otročje 

naivno opazovanje sveta, ki si ga vsak lahko razlaga na svoj način) »le« ponovil izvirno 

formo teh predmetov, je na ta način Stekleničkam podelil videz neposredne prisotnosti, 

ki smo ga, navajeni le njihove uporabnosti, povsem izgubili. Izdelki so tako izgubili 

svoj uporabni značaj in bili predstavljeni z občutkom za njihovo neposrednost, vizualno 

prisotnost. S tem je poudaril lepoto banalnih, običajnih plastenk, ki jih drugače gledamo 

le kot funkcionalne. V teh stekleničkah torej ne vidimo uporabnosti (plastenka za vodo, 

pralni prašek), pač pa opazujemo, iz kakšnega materiala so, kakšne barve je ena, kakšne 

barve so druge, kakšnih oblik so stekleničke, so si katere med seboj podobne, kako so si 

drugačne. 

Da so vsi predmeti enakovredni, pomeni, da so morali umetniki napraviti odmik od 

interpretacije in vrednotenja, s katerima sta se do takrat ukvarjali umetnost in filozofija, 

k opazovanju. Kot prve posledice takšnega pogleda so se pojavili »artikli« ali »pop 

artikli«. Artikel pomeni objekt, ki je proizveden, razmnožen, izmenjan in se ponuja za 

množično uporabo, izraz pa so v šestdesetih uporabljali za označevanje množičnih 

porabniških predmetov. Marko Pogačnik o svojih delih govori kot o »artiklih« in ne več 

kot o umetniških delih, kar argumentira s tem, da je tako umetniško delo osvobojeno 

subjektivne vloge s strani ustvarjalca in gledalca. Tomaž Brejc je zapisal, da so bili to z 

minimalnimi formalnimi in likovnimi intervencijami opremljeni predmeti vsakdanje 

potrošnje (kot na primer Stekleničke).  

V korenu besede artikel najdemo »art«, ki se nanaša na delo umetnikov (artists) in tudi 

na delo obrtnikov (artisans). 
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Pomembno je, da so bili reistični artikli dostopni. Ker so bili poceni, si jih je lahko 

privoščil dobesedno vsak. Svoja dela so umetniki ponujali na tržnicah (tudi Pogačnik 

svoje mavčne odlitke), na ulici, mogoče jih je bilo dobiti v knjigarnah, na stojnicah in 

ne v ekskluzivnem galerijskem kontekstu. Zanje so uporabljali cenene materiale in se 

pogosto posluževali postopkov množične produkcije, njihova osnova pa so bili navadno 

najobičajnejši vsakdanji predmeti. 

Reizem torej teži k spreminjanju zavesti: za odprt in pozoren odnos do sveta. Gre za 

poskus prepričati ljudi, naj na svet okrog sebe gledajo bolj neposredno in živo. S 

pomočjo artikla pa umetnost prehaja v vsakdanjost in vsakdanjost v umetnost. 

 

MARKO POGAČNIK 

 

Konceptualni umetnik Marko Pogačnik se je rodil 11. avgusta 1944 v Kranju. Leta 1967 

je diplomiral iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, z lastno 

umetniško prakso (risba, strip, poezija, esejistika) pa je začel že med letoma 1962 in 

1966, ko je obiskoval gimnazijo v Kranju, v času nenavadne zmesi mladostniškega 

upora in estetskega prestopništva. 

Umetniško se je začel udejstvovati v času, ko so bili v našem prostoru med 

pomembnimi slikarji Gabrijel Stupica, Marij Pregelj, Zoran Mušič, Stane Kregar in 

kiparja Drago Tršar ter Jakob Savinšek, katerih dela lahko vidimo v prejšnjem 

razstavnem prostoru, v času šestdesetih let, v katerih je svetovni modernizem še vedno 

pomenil ameriško umetnost in ameriško kritiko. Pozna šestdeseta so bila tudi čas 

študentskih demonstracij, protestov proti vojni v Vietnamu, pa bitk za nove človeške 

odnose v svetu. 

S prijateljem iz gimnazijskih dni, Iztokom Geistrom sta bila pobudnika in aktivna 

sodelavca slovenskega neoavantgardnega gibanja imenovanega OHO. 

 

NEOAVANTGARDA 

 

Avantgarda pomeni nekaj, kar se zdi pred svojim časom. Klasične ali zgodovinske 

avantgarde se pojavijo kot rušiteljice dotedanjih umetnostnih vzorcev delovanja in 

slogovne enotnosti, zanje pa je značilno, da nastopijo kot gibanja, objavljajo manifeste 

in posegajo na različna področja delovanja (književnost, likovna umetnost, gledališče, 

scenografija, fotografija, film). Prvi val oziroma poglavje avantgarde na Slovenskem 

zajema predvsem čas druge polovice dvajsetih let s konstruktivistom Avgustom 

Černigojem na čelu, osrednjim predstavnikom tega gibanja pri nas. Izraz neoavantgarda 

pa se navezuje na drugi val avantgard. Vsaka avantgarda ima reference v prejšnjih, kot 

skupina Irwin oziroma tretja avantgarda, ki že na začetku svojega delovanja kot 

referenčni okvir izbere drugo in se naveže na akcije Marka Pogačnika. 

Neoavantgarde so se v Jugoslaviji pojavile med 1951 in 1973. Na začetku so bile 

nadaljevanje predvojnega modernizma in avantgardne prakse. Neoavantgarda 

petdesetih let se je rodila kot gesta kljubovanja socialnemu realizmu in meščanskemu 

modernizmu z eksperimentiranjem in rušenjem mej tradicionalnih medijev likovnih 

disciplin. V Jugoslaviji se je pomembneje razvila v Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem. 

Slovensko neoavantgardo povezujemo z delom revije Perspektive in skupino OHO. 

Revija Perspektive (1960–1964) je združila številne umetnike in druge, ki so delovali 

v atmosferi zapuščanja socialnega realizma in so svoje delo posvetili problemom 

nacionalne kulture in odpiranja proti zahodu. Ta slovenska avantgarda je konsistentno, 

sistematično in multimedijsko eksperimentirala z jezikom, percepcijo in socialnimi 

alternativami. V letih 1965–1968 je bila osrednje glasilo slovenske neoavantgarde 
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Tribuna. S prvimi eksperimentalnimi izdajami glasila se je uveljavilo gibanje OHO, ki 

se je povezalo v skupnih avantgardnih akcijah, projektih, založniških idejah. To 

kontrakulturno gibanje mladih na alternativni sceni v Kranju in Ljubljani je bilo 

izjemno močno in socialno uspešno. Vrh je doseglo z mladinskimi in študentskimi 

protesti leta 1968. 

Neoavantgarda je skušala umetnost povezati z vsakdanjim življenjem oziroma jo vnesti 

vanj. Poleg skupine OHO, ga je na slovenskem zastopala in uresničevala še vrsta 

umetnikov iz drugih področij. 

 

OHO (1966–1971) 

 

Skupina OHO je poseben fenomen delovanja na naših tleh v drugi polovici šestdesetih 

let, saj je tisti segment takratne slovenske umetnosti, ki se je najbolj približal sodobnim 

svetovnim avantgardnim tokovom. Tomaž Brejc je poudaril, da je bilo predstavo o tem, 

kaj je moderna umetnost, kako je videti in kaj pomeni, v zgodnjih šestdesetih letih težko 

pridobiti. Predstavo si lahko pridobil s potovanji v tujino, na razstave v bližnji Zagreb 

ter Beograd ali preko študiranja literature. 

OHO v prvem obdobju delovanja ni bil skupina, ampak gibanje, saj njegovo članstvo ni 

bilo jasno omejeno. OHO je povezoval umetnike različnih področij: teoretike, literate, 

publiciste, likovne umetnike, ki so si prizadevali za prenovo umetnosti in družbe. 

Gibanje je doživelo številne faze in praktično vsi bistveni vidiki njegovega dela so se 

spremenili ali predrugačili: člani, ideje, organizacijska načela, umetniška praksa.  

Začetek OHO-ja povezujemo s knjigo OHO (1966) in nenaslovljenim besedilom, ki ga 

danes imenujemo »Manifest OHO«, objavljeno v glasilu Tribuna, ki sta ga napisala 

ustanovitelja gibanja Marko Pogačnik in Iztok Geister (1945–), poznan tudi pod 

vzdevkom Plamen. V obeh besedilih se je prvič pojavila beseda »oho«. Založništvo je 

bilo tudi v nadaljevanju njihovega delovanja zelo pomembno. Izdali so svojo knjižno 

serijo, pisali pesmi in eseje. 

Ime »OHO« si lahko razlagamo kot medialno obliko med OkO in uHo, ki pokriva 

audio-vizualno naravo del (umetnost, ki zajema vse čute, celega človeka): OKO + UHO 

= OHO ali kot vzklik čudenja. Marko Pogačnik je zapisal, da je bil izraz »Oho!« izbran 

za ime gibanja kot vzklik začudenja, pojem čudenja pa je temeljnega pomena za 

koncept gibanja OHO ter nadaljeval (2000, str. 36): »Če nam uspe s sredstvi umetnosti 

šokirati človeka, zbuditi v njem temeljno začudenje, ga vržemo iz tirov ustaljenih norm 

in ga tako odpremo njegovi lastni svobodi.« 

OHO kot zaokrožena struktura štirih oseb, ki je delovala v Ljubljani in Kranju, se 

oblikuje spomladi 1969. Člani te so bili: Marko Pogačnik (1944–), David Nez (1949–), 

Milenko Matanović (1947–) in Andraž Šalamun (1947–). Občasno so se jim pridružili 

še drugi. Umetniki tistega časa so se združevali v skupine, kljub temu pa je vsak 

oblikoval osebno vlogo. Čeprav so bili med seboj povezani z mnogimi življenjskimi in 

umetniškimi nagnjenji, so težili k strogi individualizaciji lastnih posamičnih stališč. 

Pogačnik je poudaril, da je OHO v celoti skupinsko delo. Je skupina umetnikov v 

povezavi s prijatelji in svojimi družinami, ki raste in se spreminja. Osebni deleži članov 

skupine so bili skrajno različni, a so se med seboj dopolnjevali, opirali in uravnovešali. 

Ta samostojnost jaza je bila pogoj, da se je lahko razvila uravnovešena in svobodna 

skupina. 

Njihovo delovanje lahko po T. Brejcu razčlenimo na posamezne faze skupine, ki so 

razvile vsaka specifičen in zanimiv razpon problematike, pomeni tudi členitev 

slovenske avantgarde šestdesetih let. Prva faza (1966–1968): obdobje reizma, druga 

faza (1969–1970): dejavnosti, ki se navezujejo na arte povera, land art, body art, 
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procesualno umetnost, konceptualno umetnost in tretja faza (1970–1971): obdobje 

»transcendentni konceptualizem«. 

V razmerju do slovenske likovne tradicije je delo ohojevcev predstavljalo velik premik, 

saj klasične tehnike, na primer slikarstva in kiparstva, ne pridejo več v poštev. Barve, ki 

so jih uporabljali, so bile praviloma čiste, kompozicije pa shematsko preproste. Njihova 

dela so bila običajno narejena iz lahko razgradljivih materialov (mavec, papir). 

Marko Pogačnik (2000, str. 36–37) je zapisal konceptualna izhodišča skupine med 

letoma 1965 in 1968, ki jih je vredno poudariti:  

 

»Umetniško delo ni več vezano na tradicionalne umetnostne stroke, temveč 

se lahko izraža skozi katerikoli medij, ni več zamejeno v svojem lastnem 

umetnostnem prostoru, ampak se lahko pojavi v različnih oblikah 

vsakdanjega življenja, ni več vezano na osebni dotik umetnikove roke, 

temveč ga je mogoče poljubno variirati in reproducirati, ne da bi pri tem 

izgubilo svojo sporočilno vrednost, ni več vezano na pojem umetniškega 

predmeta, temveč se lahko razprostre tako v mikro- kot makrorazsežnosti 

prostora, ni več vezano izključno na pojem avtorja. V procesu njegovega 

nastajanja lahko sodelujejo poljubne osebe, ki dodajajo svoj kreativni 

prispevek. Umetniško delo ni nujno razpoznavno kot umetniško delo, ampak 

se lahko kaže kot določeno dejanje pri spreminjanju odnosov, kulture, 

bivanja, civilizacije.« 

 

V času njihovega delovanja je neoavantgarda prešla v konceptualno umetnost. 

Konceptualizem je postavil pod vprašaj nujnost obstoja umetniškega predmeta kot 

smisla, cilja in rezultata umetniškega delovanja. Meje samostojnih likovnih področij 

(slikarstvo, kiparstvo, grafika, risba) so se začele zabrisovati in posamezne discipline 

povezovati. Umetniki so želeli prestopiti iz zaprtih prostorov (muzejev, galerij) v urbani 

prostor in krajino. Delo v galerijskem prostoru je postalo nepomembno v primerjavi z 

možnostmi, ki jim jih je ponujala zunanjščina. Uveljavile so se nove tehnike in načini 

umetniškega delovanja: video, performans, body art in land art, v dokumentiranju 

projektov pa je postala pomembna tudi fotografija. Umetniki so začeli uporabljati nove 

materiale, na primer zemljo. Pozornost so iz nastanka končnega izdelka usmerili v 

proces nastajanja. Končni izdelek ni nujno umetnina, lahko je projekt, ideja. Kot je dejal 

ameriški umetnik Sol LeWitt: »Ideje same so lahko umetnine; vključene so v razvojno 

verigo, ki bo navsezadnje mogoče našla kakšno obliko. Ni treba, da vse ideje postanejo 

fizične.« (Harrison, 2001, str. 91) 

V začetku leta 1969 so priredili prvo razstavo arte povera (siromašne umetnosti) v 

Jugoslaviji, na kateri so razstavili malovredne, vsakdanje organske predmete (kup sena, 

opeka, zemlja, kamen). Tomaž Šalamun je razstavil kopico sena in hribček iz 

koruzovine ter različno postavljeno opeko. Njegov brat, Andraž, je zgradil ambient 

imenovan Gozd. Milenko Matanović je naredil ambient iz poliuretanske pene. David 

Nez pa džunglo iz železne volne in iz rabljene strešne opeke sestavljeno ter na tla 

položeno Streho. Bilo je prvič, da so take materiale prinesli v galerijski prostor. 

Pri ohojevcih, tako kot pri večini avantgardnih skupin, je bil cilj kolektivnega dela 

povezovanje umetnosti in vsakdanjega življenja, vsako avantgardno gibanje pa je temu 

cilju sledilo v duhu lastne dobe, umetniških teženj in intelektualnega okolja. V enem 

izmed večjih skupnih projektov so utelesili ravno to zamisel, ki se je oblikovala v 

šestdesetih letih v jedru gibanja OHO – zamisel o neločljivosti vsakdanjega življenja, 

umetniškega ustvarjanja in duhovne prakse. S tem namenom so se člani skupine naselili 

na opuščeni kmetiji v Šempasu, kjer so meditirali in delali z zemljo ter porušili mejo 
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med vsakdanjim in umetniškim delom. Družino v Šempasu so ustanovili 11. aprila 1971 

člani in prijatelji skupine OHO. Projekt je pomenil tudi zadnje dejanje skupine, saj se je 

skupina oziroma družina kmalu razšla in vsak se je posvetil individualnem delu. 

Kljub kratkem času delovanja je skupina pustila velik pečat. Ohojevci so v tem času 

razvili lasten način razmišljanja, skozi katerega so sprejemali zunanje forme svetovnih 

zgledov. Nekatera njihova dela so nastala s svojimi svetovnimi paralelami. 

Danes so njihova izbrana dela na ogled v stalni zbirki Moderne galerije v Ljubljani, kjer 

so razstavljena v posebnem »OHO paviljonu«, del katerega so tudi Mavčni odlitki 

stekleničk in drugih predmetov (slika 2). 

Paviljon je postavljen v četrtem prostoru problemske poti oziroma v šesti sobi, če se 

sprehodimo kronološko. To je predzadnja dvorana stalne zbirke Moderne galerije, ki 

vključuje informelna dela Janeza Bernika iz šestdesetih let, fundamentalno slikarstvo 

sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih let, neokonstruktivistična dela, kinetična 

objekta, izbor grafik, začetke videa. Dvorano zaključuje predstavitev skupine OHO, ki 

je kot »otoček« ločena od ostale postavitve in z njo nima stične točke. 

Zdajšnja postavitev je rekonstrukcija postavitve na Beneškem bienalu 1978. V okviru 

Jugoslovanskega paviljona je bila tam predstavljena dokumentacija Družine v 

Šempasu. V Moderni galeriji so ga postavili leta 2011, ko OHO že dolgo ni več 

deloval, v sodelovanju z Markom Pogačnikom, v namen hranjenja originalnih del 

članov skupine. 

 

  
Slika 2: Marko Pogačnik, Koncept paviljona OHO v Moderni galeriji, 2011. 
 

Dela članov skupine v sami postavitvi niso imenovana in ni navedb avtorja ali datacije, 

a so jasno oštevilčena in o njih lahko preberemo v tanki knjižici, ki je dostopna na 

policah. 

Poleg mavčnih odlitkov so razstavljeni tudi Koncept paviljona OHO v Moderni galeriji 

(2011), Pogačnikovi stripi za v časopis (absurdne situacije), reistične risbe nožev, 

fotodokumentacija hepeningov (kolektivne akcije), serija vžigalic, knjiga kot umetniško 

delo, video (film so uporabili za dokumentiranje akcij in eksperimentiranje s filmskim 

trakom kot materialom) idr. 

Za razumevanje gibanja in skupine OHO ter same postavitve paviljona, je vredno 

podrobneje spoznati še kakšnega izmed del, na primer Serijo noži (1967), Serijo nalepk 

za vžigalične škatlice (1968) in Triglav / Mt Triglav (1–3) (1968). 

Serija noži (1967), tako kot odlitki, temelji na teoriji reizma. Marko Pogačnik je 

prispeval metodo reistične risbe, ki označuje navzočnost reči. Je vedno obrisna in 

običajno potegnjena le v eni potezi – le črta na papirju. Stvari z njegovo risbo ne 

postanejo nič bolj estetske in se ne preselijo v umetnostno okolje, temveč le zamenjajo 

lokacijo. Ne gre za preslikavo, ampak nekakšen celosten oris, ki stvari (v tem primeru 
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nože) ujame v izvornem vidu. Stvari lebdijo same zase na belem papirju. Tako se lahko 

osredotočimo na bitnost stvari – na neponovljivo izvorno in samostojno posebnost, 

enkratnost. Brejc (2000, str. 94) poda primerjavo s hruškami: »Vsaka hruška se posuši 

na drugačen način, čeprav je načelen postopek za vse enak.« 

Pri večini ohojevskih del je snov črpana iz stvari, ki so v bližini, na dosegu roke. 

Poznane stvari, ki jih srečamo v trgovini, na ulici, v naravi se znajdejo na belem papirju, 

v različnih znanih materialih. 

Za razumevanje reističnega prijema si lahko pogledamo še en Pogačnikov projekt: 

Serija nalepk za vžigalične škatlice (1968). Izdelali so serije nalepk za na škatlice 

vžigalic, jih nalepili na prave škatlice in jih ponujali za ceno navadnih škatlic vžigalic. 

V tem projektu so združena nekatera najpomembnejša zanimanja gibanja OHO v 

tistem času. Predvsem so dober primer reističnih artiklov – brez vsake ekspresivnosti, 

uporaba tipične reistične risbe, narediti jih je mogoče hitro in poceni, dostopne so 

vsakomur. Preprost predmet, ki ga je mogoče uporabiti in zavreči, so spremenili v 

umetniško delo in ga prodajali v prodajalni artiklov OHO pod pasažo Kazine v 

Ljubljani. 

Že leta 1969 je za ohojevce delo v galerijskem prostoru postalo nepomembno v 

primerjavi z možnostmi, ki so se jim odpirale v zunanjščini, zato so se preselili v 

urbani prostor ter tako zelo razširili prostor delovanja. Umetnost v javnem prostoru 

pa lahko delimo na: stalne postavitve v javnem prostoru (spomeniki, vodnjaki, 

fontane, parkovne skulpture) in novejše izrazne forme, običajno z omejenim časom 

trajanja (land art, performansi, street art, grafiti, hepeningi). Hepeningi, ki 

združujejo gledalčevo aktivno sodelovanje in brišejo razlike med umetnikom in 

občinstvom, so se v Sloveniji uveljavili ravno s skupino OHO. Običajno je 

pomembno spontano in nepredvidljivo sodelovanje in reakcija mimoidočih. 

Ohojevci so v svojem delovanju opozorili na možnost alternativne umetniške 

ustvarjalnosti, na možnost, da v umetniškem ustvarjanju lahko sodeluje vsak. Med 

njihove najbolj uspešne projekte štejemo živo skulpturo Triglav / Mt Triglav (1–3)  

(1968), tri človeške glave ovite v draperijo, ki so jo izvedli v ljubljanskem parku 

Zvezda. Z dobesednim branjem imena naše najvišje gore so ironično interpretirali 

enega osrednjih slovenskih simbolov. V živi skulpturi so sodelovali: Milenko 

Matanović, David Nez, Drago Dellabernardina. 
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POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Pred nami stoji razstavni paviljon slovenske umetniške skupine, ki je delovala v 

poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja. Kaj je prva stvar, ki vam 

pade v oči ob pogledu nanj? 

Učenci (nizajo odgovore): Zavzema zelo veliko prostora.  

           Na vrhu, zgornji polici izstopajo barvne stekleničke. 

          Izgleda, kot da bi se pokrovi lahko odprli. 

Učitelj: Poglejmo si te »stekleničke« podrobneje. Kakšne so? 

Učenci: Velike, majhne, bele, pisane, različnih oblik … 

Učitelj: Kaj pa, če se še enkrat sprehodite okrog paviljona in si jih pogledate kot celoto? 

Kakšne so stekleničke, če jih primerjamo med seboj? 

Učenci: Nekatere so velike nekaj centimetrov, druge pa veliko višje. 

 Nekatere so bolj značilnih oblik kot druge. Lahko rečem bolj neobičajnih. 

 Opazim rahle spremembe v odtenkih barv. 

 Nekatere imajo nekakšne ročaje, držala. 

Učitelj: Kipar Marko Pogačnik je v letih 1965-1968 zbiral najrazličnejšo zavrženo 

plastično embalažo in naredil več kot sto takih stekleničk. Ideja serije je, da se ob 

pogledu na število predmetov, ki sodijo v isti generični pojem, zavemo posameznih 

razlik med njimi. S tem pokaže njihovo raznolikost in edinstvenost. Ali morda kdo 

prepozna material, iz katerega so narejene? Kako ga prepoznaš? 

Učenci: Mavec? 

 Najverjetneje iz mavca, saj imam občutek, da se ga opazi. 

 Nekatere stekleničke so barve, ki je značilna za mavec. 

Učitelj: Stekleničke so odlite v mavec in zato tudi naslovljene Mavčni odlitki stekleničk 

in drugih predmetov. Zakaj mislite, da je umetnik uporabil ravno ta material in morda ne 

kakšnega drugega? 

Učenci: Mavec lahko hitro vlivaš v modele in lažje prideš do izdelka. 

 Če bi uporabil na primer les, bi veliko težje dobil to obliko stekleničk.  

Učitelj: Kot sem že omenila, je tako odlil več kot sto stekleničk, če na hitro pogledamo, 

pa lahko opazimo, da jih na police paviljona ni postavljeno niti približno toliko. Vsakič, 

ko je Pogačnik mavčne odlitke razstavil, jih je postavil nekoliko drugače in razporedil 

skoraj naključno. Tako kiparsko delo imenujemo instalacija. Gre za umetniško 

postavitev, umestitev predmetov v za to namenjen prostor, lahko se spreminja in ni 

nujno vnaprej načrtovana.  

Ali ste o eni sami steklenički lahko povedali več, ko ste jo opazovali samo zase ali ko 

ste jo primerjali z drugimi? 

Učenci: Ko jo primerjaš, imaš na razpolago več besed, saj lahko delaš primerjave. 

 Ne le da tako opišeš eno, ampak še njeno sosedo in še več drugih. 

 Mislim, da sem bila bolj pozorna na podrobnosti, ko sem jih primerjala. 

Učitelj: Delo temelji na teoriji reizma, temelj reističnega odnosa pa je videnje razlik. In 

kako najlažje vidimo razlike med predmeti…? 

Učenci: …če stojijo eden zraven drugega in jih lahko primerjamo. 

Učitelj: V serijah istovrstnih stvari, kot so na primer stekleničke, do izraza pridejo 

razlike med njimi in njihove individualne značilnosti. Čeprav je Pogačnik z odlivanjem 

v mavec »le« ponovil izvirno formo teh predmetov, je na ta način stekleničkam podelil 

vizualno prisotnost. To pomeni, da jih je osvobodil njihove funkcionalnosti – v njih ne 

vidimo uporabnosti (plastenka za vodo, pralni prašek) – ter poudaril njihovo lepoto. 

Tako lahko opazujemo, iz kakšnega materiala so, kakšne barve je ena, kakšne barve so 
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druge, kakšnih oblik so stekleničke, so si katere med seboj podobne, kako so si različne. 

Ali so stekleničke kot nek vsakdanji, banalni predmet, sploh vredne našega pogleda? 

Učenci: Do sedaj sem mislil, da ne. 

 Nisem prepričana… 

 Nikoli se takim predmetom pravzaprav ne posvetimo. 

Učitelj: Umetnik je rad uporabljal predmete vsakdanje potrošnje, ki so vedno na dosegu 

roke. O svojih delih je začel govoriti kot o »artiklih« in ne več kot o umetniških delih. 

To so bili z minimalnimi formalnimi in likovnimi intervencijami opremljeni predmeti 

vsakdanje potrošnje. Ali ste med deli morda opazili še kakšen vsakdanji predmet, ki ga 

najdemo v trgovinah? 

Učenci: Vžigalice! 

Učitelj: Poglejmo si še Serijo nalepk za vžigalične škatlice (1968), ki nam bo še bolj 

pomagala razumeti reističen prijem. Umetnik je s prijatelji izdelal serijo nalepk za na 

škatlice vžigalic, ki so jih pred tem kupili v trgovini, potem pa so nanje nalepili porisane 

nalepke in jih nato prodajali naprej. Za kakšno ceno mislite, da so jih prodajali? 

Učenci: Enkrat več? 

 Morda 10% več? 

Učitelj: Zakaj pa ima taka škatlica vžigalic sedaj višjo ceno, kot jo je imela prej? 

Učenci: Ker je sedaj umetniško delo. 

 Nekdo je vložil čas in jo porisal.  

Učitelj: Umetniki, ki so se posluževali reizma, so nastopili z idejo, da mora biti 

umetnost dostopna vsem. Svoja dela so umetniki ponujali na tržnicah, na ulici in ne v 

ekskluzivnem galerijskem kontekstu. Zanje so uporabljali cenene materiale in se 

pogosto posluževali postopkov množične produkcije, zato so bili ti artikli lahko 

cenovno dostopni. Vžigalice so tako za isto ceno prodajali naprej. Nek preprost 

predmet, ki ga je mogoče uporabiti in zavreči, so spremenili v umetniško delo in ga 

prodajali naprej. S pomočjo artikla je umetnost prehajala v vsakdanje življenje in 

vsakdanje življenje v umetnost.  

Poglejmo si še razstavljene risbe nožev. Kakšni so, če jih primerjamo med seboj? 

Učenci: Zelo različni, smešni, niti dva si nista čisto podobna. 

Učitelj: Kaj pa jim je skupno? 

Učenci: Vsi imajo rezila, držalo. 

 Pri vseh (načeloma) vemo, da so noži. 

Učitelj: Marko Pogačnik je prispeval tudi metodo reistične risbe, ki označuje 

navzočnost reči. Je vedno obrisna in običajno potegnjena le v eni potezi – le črta na 

papirju. (Pogledamo si Serijo nožev iz leta 1967). Stvari z njegovo risbo ne postanejo 

nič bolj estetske in se ne preselijo v umetnostno okolje, temveč le zamenjajo lokacijo. 

Ne gre za preslikavo, ampak nekakšen celosten oris, ki stvari (v tem primeru nože) 

ujame v izvornem vidu. Stvari lebdijo same zase na belem papirju. Tako se lahko 

osredotočimo na bitnost stvari: ne razmišljamo, kako bi ta nož drugače uporabili, kaj je 

njegova funkcija, temveč o tem kakšen je, kakšni so ostali narisani noži ipd.  

Ste opazili, da razstavljena dela niso datirana, naslovljena ali podpisana? Zakaj? 

Učenci: Ker vemo, da so dela enega avtorja? 

Učitelj: To ne bo držalo. Še enkrat razmislite. Kako je razvidno, da so to dela več 

avtorjev? 

Učenci: Najbrž bi lahko res bilo več avtorjev. 

 Dela so si kar različna… 

 Tudi tehnik je veliko. 

Učitelj: Umetnik je v tem obdobju svojega ustvarjanja deloval v kolektivu, v skupini 

umetnikov imenovani OHO. Tako je tudi ta razstavni paviljon posvečen celi skupini 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 117 

 

 

 

OHO in ne le Marku Pogačniku. Ker so delovali kot skupina, se jim na tej točki 

(postavitvi) izpostavljanje avtorjev ni zdelo potrebno. Kljub temu, da je skupino 

sestavljalo več članov, pa je imel vsak v njej svojo vlogo in lastna področja delovanja. 

Kako je to razvidno v paviljonu? 

Učenci: Sedaj mi je bolj jasno, zakaj so si dela tako različna. 

 Pri nekaterih risbah lahko sklepaš, da so dela enega avtorja, druge pa so zelo 

 drugačne. 

 Najbrž ima en umetnik težko tako širok razpon? 

Učitelj: V skupini kot zaokroženi strukturi so poleg Pogačnika sodelovali še trije člani, 

ki pa so se jim občasno pridružili še drugi umetniki iz različnih področij (teoretiki, 

literati, poeti, publicisti, likovni umetniki). Poglejmo si še enkrat paviljon kot celoto. 

Kako je postavljen v prostor? Zakaj tako? Kako se veže z ostalimi deli v tem prostoru? 

Učenci: Postavljen je nekako na sredini – na sredi prehoda. 

 Če se želiš premakniti v drug prostor, moraš mimo. Ne moreš se mu izogniti – 

 fizično ali s pogledom. 

 Postavljen je zase. Proč od ostalih. Kot bi bil postavljen v drugem prostoru, 

 čeprav je v istem. 

 Najbrž je to zelo pomembno delo ali pa je bila to pomembna skupina 

 umetnikov. 

Učitelj: Čeprav je skupina OHO delovala zelo kratek čas (1966–1971), je pustila 

pomemben pečat kot vodilna skupina neoavantgarde pri nas. Iz katere besede pa prihaja 

»neoavantgarda«? 

Učenci: Iz avantgarde. 

Učitelj: Avantgarda pomeni nekaj, kar se zdi pred svojim časom. Prvi val avantgarde je 

na Slovenskem zajemal čas dvajsetih let 20. stoletja., drugi val, imenovan 

neoavantgarda, pa se je v Jugoslaviji pojavil med 1951 in 1973. Neoavantgarda je 

skušala umetnost povezati z vsakdanjim življenjem oziroma jo vnesti vanj, kar smo že 

poudarili pri delih Marka Pogačnika. V razmerju do slovenske likovne tradicije je delo 

ohojevcev res predstavljalo velik premik in nekaj, kar je pred svojim časom. Kako bi to 

lahko pojasnili, če se ozremo po prostoru? 

Učenci: Že postavitev je drugačna. 

 V prostoru je veliko kipov in slik, tu jih ni. 

Učitelj: Klasične tehnike, na primer slikarstvo in kiparstvo, ne pridejo več v poštev, 

pojavijo se nove oblike umetnosti. 

Učenci: Video, fotografija. 

Učitelj: Kam je potemtakem bilo lahko prestavljeno delo umetnikov? 

Učenci: V naravo, na ulico… 

 Izven ateljejev. 

 Tudi izven galerij. 

Učitelj: Delo v galerijskem prostoru je postalo nepomembno v primerjavi z možnostmi, 

ki jim jih je ponujala zunanjščina, uveljavile pa so se tudi nove tehnike in načini 

umetniškega delovanja: video, performans, body art, land art in drugi (primere 

pokažemo z dvigovanjem pokrovov paviljona). Da so dela, ki s časom razpadejo ali pa 

so postavljena ali odigrana le za krajši čas, kakšen dan, danes dostopna nam, je bila za 

dokumentacijo zelo pomembna fotografija. Ste si morda kakšno od fotografij bolj 

zapomnili kot kakšno drugo? 

Učenci: Kozarci vode. 

 Neko belo linijo, zraven pa je dolga črta v snegu. 

 Tri glave oblečene v ogromen črn plašč. 
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Učitelj: Ravno te tri glave spadajo med enega najbolj uspešnih projektov skupine OHO. 

To je živa skulptura Triglav (1968): tri človeške glave ovite v draperijo, ki so jo izvedli 

v ljubljanskem parku Zvezda. Tako živo skulpturo uvrščamo med hepeninge. To so 

nastopi, enkratni dogodki, situacije v obliki umetnosti. Aktivno lahko vključijo tudi 

gledalce (pomembna je reakcija). Tako postanejo spontani in nepredvidljivi, čeprav so 

vnaprej načrtovani. Z dobesednim branjem imena naše najvišje gore so ironično 

interpretirali enega osrednjih slovenskih simbolov.  

Pa ostanimo še naprej pri zanimivostih, kar ime skupine – OHO – nedvomno je. Vas je 

ime, ko ste ga prvič slišali, na kaj spomnilo? 

Učenci: Bila sem malo zmedena, ker nisem vedela, če sem prav slišala in niste morda 

 rekli »oko«. 

 Lahko bi bilo sestavljeno iz besed oko in uho. 

Učitelj: Ime »OHO« si lahko razlagamo kot medialna oblika med OkO in uHo, ki 

pokriva audio-vizualno naravo del. Napeljuje na to, da je to umetnost, ki zajema vse 

čute, celega človeka. Tako dobimo »enačbo«. 

Učenci: OKO + UHO = OHO. 

Učitelj: Druga razlaga pa je »Oho!« kot vzklik začudenja, saj je čudenje temeljnega 

pomena za koncept gibanja OHO. Morda se boste začudili še dejstvu, da se je skupina s 

svojimi družinami leta 1971 naselila na opuščeni kmetiji v Šempasu. Tam so meditirali 

in delali z zemljo ter porušili mejo med vsakdanjim in umetniškim delom. Ta projekt je 

pomenil tudi zadnje dejanje skupine, saj se je skupina oziroma družina kmalu po 

naselitvi razšla in vsak se je posvetil individualnem delu. 
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Naslov dela:  Kapital 

Datacija:  1987–2008 

Tehnika:  mešane tehnike 

 

 

 

Umetniško delo Kapital je instalacija, ki jo sestavljajo lovske trofeje nagačenih živali 

ter pet slik. Instalacijo sestavljajo tridimenzionalna dela, ki so vezana na določen 

prostor. Dela so namenjena transformaciji zaznave in pojmovanja samega prostora. 

Instalacija je po navadi multi-dimenzionalno in multi-medijsko likovno delo, 

prilagojeno določenemu prostoru, v katerem jo gledalec izkusi v realnem prostoru in 

času ter na interaktiven način. Pri instalaciji Kapital ima vsaka slika težek, močno 

poudarjen okvir. Ti okvirji povezujejo vsa dela med seboj. Levo sliko zgoraj sestavlja 

debelejši okvir svetlo rjave barve. Element, ki optično sega najbolj naprej je rumeni 
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latinski križ, ki ima v levem kraku upodobljen še manjši črni križ. Latinski križ je 

upodobljen na črno rdečem križu, ki se naprej nadaljuje v rjavi kljukasti križ. Naslednjo 

sliko desno zgoraj sestavlja težak okvir črne barve, ki ima poudarjene vogale. Slika je 

obešena tako, da je zgornji del okvirja rahlo pomaknjen navzven, da se bolj približa 

gledalcu. Okvir je reliefen. Slika znotraj reliefa je obrobljena s svetlo rjavo barvo. 

Upodobljena je gola moška figura rdeče črne barve. Na sliko telesa sta pritrjeni še dve 

manjši sliki. Nato imamo v spodnjem levem kotu znova precej reliefno poudarjeno sliko 

v izrazitem črnem okvirju z rjavo obrobo. V notranjosti so upodobljene abstraktne 

geometrične oblike različnih modrih odtenkov na svetlejši podlagi. Na desni spodnji 

strani pa imamo prav tako močno poudarjen črn okvir slike, ki je oblikovana kot 

nekakšna vitrina, v kateri se na polici nahaja kos nekakšnega stroja. V osrednjem delu 

instalacije pa imamo zopet sliko s poudarjenim okvirjem srebrne barve. V notranjosti je 

s posebnim načinom slikanja, kot računalniški piksli, upodobljen gorski vrh. Pred 

naslikanim delom pa je na okvirju postavljena bela skodelica na podstavku s simbolom 

črnega križa. Drugi elementi instalacije so nagačene živali oziroma glave živali – lovske 

trofeje: od zgoraj navzdol si sledijo orel, ruševec, glava gamsa in glava košute. 

 

RAZPAD JUGOSLAVIJE 

 

Jugoslavija je po drugi svetovni vojni nihala med zavezništvom s stalinistično Sovjetsko 

zvezo in približevanjem demokratičnemu Zahodu. Šele ko je prišlo do razkola med 

Stalinom in Titom, je pričela Jugoslavija pridobivati podporo z Zahoda. Tako je med 

drugimi tudi kultura doživela preporod. Vendar pa je jugoslovanska ekonomija po uspešni 

rasti in industrializaciji kmalu prišla v težave in prišlo je do gospodarske krize. Tako se je 

začela oblikovati kritična drža do sistemske ureditve skupne države. V povezavi z napeto 

politično in ekonomsko situacijo so se ustvarile primerne razmere za uspešen prodor 

subkultur, zlasti punka. S smrtjo Tita so nastopili napeti časi za Jugoslavijo. Prihajalo je 

do rastoče ekonomske in politične krize, do vse večje težnje srbskega nacionalizma in 

centralizma ter vse večjih etičnih konfliktov med jezikovno in kulturno različnimi narodi 

skupne države. V umetnosti so bile jedro nove subkulturne glasbene oblike, kot so punk, 

industrijski rock, itn. Punk je bil v Sloveniji več kot le samo določena glasbena smer. V 

času komunizma je bil nekaj novega, saj so njegovi zastopniki uvideli brezupno situacijo 

takratne družbe in jo tudi artikulirali v svoji glasbi. Mladim je nudil možnost lastnega 

kulturnega razvoja z lastno revolucijo. Začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja je tako 

obdobje, ki je precej drugačno za umetnike in za takratne aktualne umetnostne razmere. 

Pri umetnikih v Sloveniji so se tako začela pojavljati vprašanja o lastnem umetniškem 

ustvarjanju in o položaju v družbi. V kontekstu tako imenovane alternativne scene se je v 

poznih sedemdesetih letih razvijala precej drugačna in dejavna kulturna in umetnostna 

ustvarjalnost. Uveljavil se je pojem civilne družbe, s tem pa tudi družbeni odpor in 

politična opozicija. Na kulturnem področju se pojavi multimedijsko gibanje, ki je 

združevalo glasbo, tekste, različne oblike likovne umetnosti, video in film, performanse in 

tudi poglobljene teoretske refleksije. Pri svojem delovanju umetniki niso iskali samo nove 

estetike in novih izraznih možnosti, ampak so izhajali in se opredeljevali predvsem iz 

kritičnega pogleda na vladajoče družbene, politične in kulturne sisteme. Razlagali so 

vpetost kulture v sisteme oblasti. Temeljna strategija, ki so jo razvili, je bila zavestno 

pristajanje na sistem vloge, vendar tako, da je bilo jasno, da gre za ohranjanje distance 

med posameznikom in vlogo, ki si jo nadeva. Torej je posameznik zavestno vstopil v 

sistem vlog kot sistem družbenih razmerij, obenem pa je ta vloga kazala tudi prikrite, 

potlačene predpostavke sistema. 
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KOLEKTIV 

 

Dejavnost gibanja kolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK) je izšla naravnost iz 

subkulturne in alter scene osemdesetih let. Ob tem pa je seveda razvila svojo tematiko 

ter problematiko in prepoznaven umetniški izraz. Nastanek kolektiva sega v leto 1984, 

ko so se tri skupine sklenile združiti. To so bili multimedijska skupina Laibach (1983), 

vizualna umetniška skupina Irwin (1983) ter gledališka skupina Gledališče sester 

Scipion Nasice (1983-1987). Nato so skupaj ustvarili še četrto skupino, oddelek za 

oblikovanje Novi kolektivizem. Kasneje so v okviru NSK-ja delovale še druge skupine, 

in sicer Oddelek za čisto in praktično filozofijo, Retrovizija, Film in Graditelj. 

Vodilo skupine Laibach je delo v skupini, po vzoru industrijske produkcije in 

totalitarizma. Skupina združuje različne umetniške prakse v svoji umetniški 

produkciji. Laibach Kunst pomeni njihov umetniški princip, ki se pojavlja ob 

razstavah in zajema vso njihovo produkcijo. S svojo motiviko, militaristično podobo 

in manifesti raziskujejo odnos med umetnostjo in ideologijo. Laibachova udarna 

glasba je kombinirana z različnimi viri od Wagnerja in Bacha, do sodobne klasike 

Holsta in Pendereckega, elektronske glasbe Kraftwerka in pop glasbe. Skupina 

Gledališče sester Scipion Nacice (GSSN) je imela za svoj osnovni cilj obnoviti 

gledališko umetnost. Želeli so tudi opredeliti odnos med gledališčem in državo. Leta 

1987 je bilo ustanovljeno Kozmokinetično gledališče Rdeči pilot, ki je nasledilo 

prejšnjo gledališko skupino, čeprav so radikalno spremenili program in delovanje. 

Kasneje leta 1991 pa je spontano prišlo do transformacije v projekt Kozmokinetični 

kabinet Noordung. Oddelek za oblikovanje Novi kolektivizem pa se je oblikoval za 

potrebe oblikovalskih storitev in usklajenost celotne podobe Neue Slowenische 

Kunsta. Kolektiv je oblikoval grb celotnega kolektiva in skrbel za plakate in kataloge, 

oblikoval plošče in promocijske predmete. Med najpomembnejšimi projekti je bilo 

zagotovo delo, ki je sprožilo plakatno afero. Na natečaj za najboljši plakat za dan 

mladosti so leta 1987 poslali svoj predlog. Ta je bil osnovan na nacistični podobi 

slikarja Richarda Kleina z naslovom Junaška alegorija tretjega rajha. Po zmagi je 

sledila ena izmed največjih afer v tedanji Jugoslaviji, ki se je že znašla v nemirnem 

obdobju, vodečem v nasilen razpad države. 

V Moderni galeriji lahko pridemo do umetnine Kapital po dveh poteh. Prva nas vodi 

po serpentinasti liniji kronološkega pregleda, ki se vije iz dvorane v dvorano, v 

grobem od vstopa modernizma do časa osamosvojitve Slovenije. Do Kapitala lahko 

pridemo tudi po problemski poti, ki gre po desni strani naravnost skozi vse dvorane, ki 

se začne v prvi sobi z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor, na katerega 

se seveda Irwin tudi opira. Pot se nato nadaljuje tako, da na svoj način povezuje 

avantgardo dvajsetih let, partizansko umetnost, avantgardo šestdesetih let (OHO) in 

nazadnje še retroavantgardo osemdesetih let (NSK). V galerijskem prostoru imamo 

razstavljena dela celotnega kolektiva NSK. Na desni steni se nahajajo trije plakati 

Novega kolektivizma: Kupi zmago, Krvava gruda - plodna zemlja, Ja se hoču boriti 

za novu Europu. Nato sledi Kapital skupine Irwin. Na levi steni pa se nahaja najprej 

plakat za retrogardistični dogodek Krst pod Triglavom Gledališča Scipion Nasice in 

trije plakati skupine Laibach: Smrt ideologije, Metalec in Kofetarica. Postavitev je 

takšna prav zato, da se poudari kolektivno delo, da ni pomemben posamezen umetnik 

ali posamezna skupina, nobena umetnina ni izolirana od ostalih. Mesto v galeriji pa so 

zasedli v tej sobi tudi zato, ker so se med prvimi umetniki, ki so se obrnili stran od 

vpliva ameriške modernistične umetnosti. V umetniških delih lahko vidimo odnose, ki 

se razpletajo med posameznimi deli, med člani posameznih skupin in tudi odnos 

celotnega kolektiva NSK ter koncept in osnovne ideje. Pri instalaciji Kapital se lahko 
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vprašamo o odnosu med enim samim elementom in celoto, med posameznim 

elementom in enovitostjo umetniškega dela. Umestitev predmetov je ustvarjena 

posebej za dotični razstavni prostor, ki se torej osredotoča na medsebojne odnose 

oziroma interakcijo med umetninami in gledalci.  

Skupina Irwin je razvila strategijo »vzhodnega modernizma« in jo formirala leta 1990 v 

kontekstu serije razstav Kapital. Prva razstava v okviru Kapital je bila decembra 1990 v 

galeriji Equrna v Ljubljani. S serijo so napadli greenbergovski modernizem, ki se je 

postavljal za univerzalno veljavnega in se tako postavili nasproti. Irwin je tako postavil 

vzhodni Evropi lasten modernizem. Irwin za svoj kapital definira tako svoje delo kot 

tudi zgodovino. Tudi nagačene živali poudarijo koncept kapitala, saj je umetnina trofeja 

sistema, ki koristi tako ideologiji kot kapitalu. S serijo Kapital so želeli podati več 

pogledov na umetnostni sistem in geopolitična razmerja. Irwin želijo opozoriti tudi na 

simbolni kapital, s katerim bi si Vzhod omogočil prodor na mednarodni trg. Skupina se 

dobro zaveda, da vsaka zgodovina kmalu postane tržno blago in da ga ne smemo 

prepustiti drugim. S svojim delovanjem so želeli opozorili na izključenost 

vzhodnoevropske umetnosti iz mednarodnega umetnostnega sistema. Kapital kaže tudi 

na realni položaj umetnosti v svetu kapitala. Umetnine so objekti, so znak ugleda, 

reprezentančni predmeti, ki jih politična in ekonomska moč izrablja za svojo 

samopromocijo. Lovske trofeje pa so aluzija na lov kot zabava političnih elit v 

socializmu in tudi v drugih totalitarnih družbah. Delo opozarja tudi na to, da dobijo 

podobe svojo pravo vsebino šele v kontekstu, v katerem so postavljene. Torej če je 

kontekst spremenjen, se spremeni tudi pomen umetnin. Zato skupina poskrbi tako za 

fizični kot tudi idejni kontekst. 

Irwinov Kapital je prehod iz enega sistema v drugega odrazil na način, utemeljen na 

izhodiščni delitvi vlog med vsemi skupinami, in sicer je Irwinu pripadla vloga kronista 

tako delovanja skupin NSK-ja kot zgodovinjenja lokalnih tradicij ter njihove vpetosti v 

družbenopolitični kontekst. Trije projekti Kapital so potrdili, kar je NSK naznanil že na 

začetku osemdesetih let: propad socializma in začetek kapitalizma. Prehod med 

sistemoma so vse tri skupine odrazile na svoj način. Irwin v svoji seriji slik Kapital 

neposredno zajame prehod iz socializma v kapitalizem. Umetniki so uporabili table, 

snete z zgradb političnih organizacij. Na njih so zapisali besedo kapital, ki označi 

zgodovino in historični trenutek, kateremu so dokaz njihove slike. Te slike so kot del 

serije Was ist Kunst vpete v kompleksnejši koncept umetnosti, ki je nastal ob trku 

različnih časov, kolektivnih in individualnih duhovnih investicij. Na prvih postavitvah 

serije Kapital so bile slike obešene na lesonitne plošče, na katerih so bile kaširane 

fotografije iz prejšnjih razstav skupine. Nato pa so to zamenjali za nagačene živali kot 

lovske trofeje. Kapital so razstavljali skupaj z izborom slik iz serije Was ist Kunst, s 

čimer poudarijo povezanost in njihovo moč. 

Serija Was ist Kunst je eden izmed najpomembnejših projektov skupine, ki je povezan 

skupa s skupino Laibach. Pri seriji gre tako za preko trideset let razvijajoč projekt, ki 

vključuje že več kot sto slikarskih del, ki so oukvirjena v velike močne črne okvirje. 

Njihov primarni motiv pa je osredotočanje na ideološki kontekst umetnosti. Izvorno je 

šlo za apropriacijo, razvoj in transformacijo motivov, ki jih je uporabljal Laibach Kunst. 

Irwin izbrani motiv predpostavijo umetnostnim slogom, motivu je tako podrejen način 

same izvedbe in pa avtor, ki ima vlogo kronista svojega časa in kulture. Was ist Kunst je 

projekt, ki se začne formirati leta 1984 in traja vse do danes. Naslov projekta se nanaša 

na serijo performansov srbskega umetnika Raše Todosijevića. Prva razstava del je bila 

leta 1985 v Sarajevu v klubu Collegium Artisticum, nato pa so sledile še druge, tako da 

je bil že v svojem prvem letu prepoznaven kot prelomni dogodek po večjih mestih 

nekdanje Jugoslavije. Slike serije Was ist Kunst so narejene v različnih umetnostnih 
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slogih. Serija temelji na Laibachovih motivih, kot so sejalec, jelen, kavna skodelica, 

bobnarček, metalec. Na medeninastih ploščicah tako zapišejo poleg lastnega imena še 

Laibach, da bi poudarili skupino kot svojo glavno začetno temo. Tem motivom so 

dodani še drugi motivi, ki so povezani s prevzetimi stili. Socialistični motivi v seriji Was 

ist Kunst se povezujejo z različnimi realizmi; Lenin je na primer upodobljen v stilu 

režimskih portretistov iz časa Sovjetske zveze, se pravi v realistični maniri 19. stoletja, 

medtem ko je motiv delavca prevzet po socrealističnem kiparju. Motiv matere božje ali 

Jezusovega srca je prevzet po kakem predmodernem slogu, motiv slovenskih gora in 

jezer po slovenskih romantičnih krajinarjih, abstraktne motive pa prevzemajo na primer 

po Giottovih zlatih ozadjih kot po modrini Yvesa Kleina. Večkratni motiv je tudi križ, 

največkrat gre za črni križ umetnika Kazimirja Maleviča (slika 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Kazimir Malevič, 

Razstava 0,10, 1915, Petrograd. 

 

V motivu kavne skodelice, ki jo skupina prevzame iz plakata za razstavo Laibach 

Kunst, ki je vzet iz slike slikarke Ivane Kobilca (slika 2), se sentimentalni motiv intimne 

domačnosti in udobja zaradi dodanega simbola črnega križa, pretvori v nekaj, kar je 

preplavljeno s patosom. Motiv se tako navezuje tudi na Maleviča. Slike serije Was ist 

Kunst so tudi zelo različne v smislu specifičnih materialov, ki so uporabljeni zelo 

premišljeno. Irwin tradicionalno slikarstvo nadgradi z lastnimi tehnikami. Posebno 

pomembno vlogo pri seriji pa imajo okvirji. Ti so narejeni iz katrana, lesa in premoga, 

ki so bili velikokrat izdelani s pomočjo drugih umetnikov, slovenskih kiparjev. Vsi ti 

okvirji imajo poenoten videz, kar izpričuje kolektivnost in skupni koncept, ki razkriva 

tudi ideološke in tržne manipulacije s podobami. Okvirji imajo vlogo zamejitve 

avtonomnega prostora posamične umetnine, po drugi strani pa vsa dela povežejo med 

seboj. Slike so hkrati kritika umetnostnega sloga kot tudi njegov produkt.  

 

RETROAVANTGARDA 

 

Celotna skupina je umetniški koncept oblikovala po retro metodah, ki ga je vsaka 

skupina drugače poimenovala. Laibach so uporabili izraz retroavantgarda, Irwin 

retroprincip in GSNN retrogarda. Retroprincip ni umetniški stil, ampak je nekakšen 

miselni princip in način delovanja ter obnašanja, označujejo ga kot delovno metodo 

delovanja znotraj NSK. Gre se za eklekticizem in izrabo del drugih avtorjev kot njihovo 

reinterpretacijo in obenem reaktualizacijo, ta proces pa se izpostavi  iz konkretne naloge 

in premisleka. Retroprincip je tako nenehni proces vzpostavljanja lastne pozicije z 

reinterpretacijo, oživljanjem in transformiranjem tradicije ter lastnega dela. Simboli in 
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znaki prehajajo iz enega sistema v drugega in pri tem spreminjajo svoj pomen in 

funkcijo, ob tem pa ohranjajo v sebi tudi svoj izvirni referencialni kontekst. Pri tem se 

ne gre več za obvladovanje formalnega postopka, ki vsebuje eno samo idejo, pač pa 

stalno spreminjanje, ki zahteva nov pojmovni aparat za formuliranje in razbiranje 

pomena posamezne akcije. Retroavantgarda je bil tako glavni umetniški postopek NSK. 

Kolektiv je tudi trdil, da je travme iz preteklosti možno ozdraviti samo z vrnitvijo k 

začetnim konfliktom. Premagamo jih tako lahko samo z radikalno identifikacijo, kar 

vključuje direktno ponavljanje totalitarnih akcij in podob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ivana Kobilca, Kofetarica, 1888, Narodna 

galerija, Ljubljana. 

 

 

V likovnem svetu skupine Irwin najdemo citate ikonskega slikarstva, partizanske 

grafike, suprematizma, nacionalsocialistične oziroma fašistične estetike in iz ljudske 

umetnosti; orel, jelen, sejalec, križ ter žanri krajine in tihožitja so uporabljeni kot 

vodilni motivi. Vzamejo si motiv ali podobo kot podlago ter metodo estetske 

proizvodnje, uporabljeno v slikah. Vse podobe so zbrane s točnim namenom, saj so 

pridobile dodatni pomen in konotacijo. Te podobe označujejo prelomnice v zgodovini, 

zato nosijo poseben notranji naboj. Skozi njih lahko prepoznamo prehod od resničnih 

utopičnih ciljev do travmatičnih izkušenj. Ko tak znak namenoma uporabijo, oživi 

njegov izvirni pomen in tudi vse druge, včasih tudi nasprotne konotacije. Irwinove 

ikone obujajo motive patosa in sentimentalnosti, hkrati pa so ustvarjene tudi z 

namenom, da bi izzvale nelagodje, šok, provokacijo. Leninov in Stalinov portret se 

velikokrat pojavlja ob religioznem kiču; citati iz socialističnega realizma so združeni z 

motivi sovjetsko ruske avantgarde dvajsetih let, dodane pa so jim slike zahodne 

avantgarde oziroma zahodnega blaga. Njihova umetniška dela se tako ne interpretira 

kot individualni izraz ali kot osebno izživetje, ampak so ustvarjena v odnosu do 

prejšnjih umetniških del in kodov. Od gledalcev umetniška dela skupine Irwin 

zahtevajo veliko znanja in sodelovanja. Od prvega stika, ki ga imamo z umetnino, 

moramo preiti k globlji strukturalni analizi posameznih delov in nato končati s sintezo 

v interakciji pomenov prvin umetnine. Vsaka njihova umetnina je montaža različnih 

motivov, ki izhajajo iz preteklosti. Ti motivi se križajo med seboj in se povezujejo v 

nove celote. Za branje tako potrebujemo znanje in spoznanja, saj so vsa dela skrbno 

premišljena. Dela tudi niso avtorizirana. Skupina Irwin se opira tudi na lokalno in 
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narodnostno duhovno ter kulturno izročilo. Odkrito se navezujejo tudi na 

eklekticizem. Irwin se označuje za organske eklektike, kar nakazujejo z odkritim 

sklicevanjem na različne vire. Za tem pa stojijo dolge priprave s strani vsakega 

posameznega člana skupine. Poizkušali so izpeljati tudi teoretske razlage, preden so 

projekte realizirali. Med seboj so si resno izmenjevali mnenja in se na koncu skupno 

dogovorili, kako bo projekt realiziran. Tu lahko sklenemo, da gre pri njih za 

umetniško prakso, ki ne more uspeti brez teorije.  

Eklekticizem za Irwine velja kot neizogibna značilnost narodov, ki so se morali bolj 

močno spopadati z zunanjimi kulturnimi vplivi. Eklekticizem je tako organska delovna 

metoda, ki sovpada s svojo nacionalno kulturno dediščino in kaže na mnogo različnih 

kulturnih vplivov, ki so dolga leta delovali z mešanjem, transformiranjem in asimilacijo 

na našem geografskem ozemlju. Tako je prispeval k nastanku posebne slovenske 

kulture, ki je bila pod vplivom vzhodnih in zahodnih tokov. Za Irwin je značilna 

afirmacija tistih prvin nacionalne likovne umetnosti, ki so se na specifično slovenski 

način vključevale v modernizem, prvin, na katerih se je ustvarjala kultura narodnosti in 

razredne pripadnosti. Irwin zgodovinsko izkušnjo modernizma dialektično nadgrajuje z 

afirmacijo nacionalne kulture, triumfa kolektivnega duha in s poveličevanjem tistih 

značilnosti likovne umetnosti, ki jo razlikujejo od zahodnega modernizma. Pri umetnini 

Kapital to lahko vidimo v reinterpretaciji umetniških del iz slovenske zgodovine 

umetnosti impresionistov, kar lahko v instalaciji povežemo z načinom slikanja 

upodobitve Triglava. Nato lahko zasledimo reinterpretacijo realistov. Tu lahko umetnino 

povežemo s Kobilčino sliko Kofetarica ali pa z literaturo Ivana Cankarja in njegovo 

Skodelico kave. Potem lahko vidimo tudi vnos nekaterih simbolov, saj lahko na primer 

pri tem delu vidimo uporabo nacistične ikonografije. Pri instalaciji pa imamo še 

nagačene alpske živali, ki ustvarjajo učinek domačijskega, slovenskega okolja, hkrati pa 

opozarjajo tudi na vlogo umetnine v kapitalistični družbi. 

 

POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj: Razglejte se po sobi. Kaj opazite? Kaj vas je najprej pritegnilo? 

Učenci: Najprej opazimo nagačene živali. Nato pa je razstavljenih še nekaj različnih 

del. Nekatere imajo velik temen okvir. Oblikovane so nekoliko drugače, iz 

drugačnih materialov, razstavljeni so tudi predmeti, vidimo skodelico, kos stroja. 

Poleg vsega pa imamo še nagačene živali. 

Učitelj: Tako je. Avtorji umetnine Kapital tradicionalno slikarstvo nadgradijo z 

različnimi lastnimi tehnikami. Posebno pomembno vlogo pri seriji pa imajo okvirji, kot 

ste že sami ugotovili. Ti so narejeni iz katrana, lesa in premoga. Opazili pa ste tudi, da 

gre za nekoliko drugačno reprezentacijo umetnin. Umetniško delo Kapital je instalacija, 

ki jo sestavljajo lovske trofeje nagačenih živali ter pet slik. Instalacijo bi lahko označili 

kot način izražanja, ki se ukvarja z medsebojnimi odnosi med množico elementov 

oziroma z interakcijami med predmeti in njihovimi konteksti. Za instalacijo je značilen 

tudi drugačen odnos med gledalcem in umetnino. Instalacija neposredno nagovarja 

gledalce in se ne ukvarja samo s problemi znotraj meja umetnosti, ampak gre za stalno 

zbliževanje življenja in umetnosti. Kako so umetniki približali instalacijo gledalcem? 

Bodite pozorni tudi na to, kako so dela obešena na steno. 

Učenci: Mogoče tako, da so umetnine reliefno močno poudarjene in tako še bolj stopajo 

v odnos z nami, zgornja slika na desni strani pa je obešena tako, da visi proti 

nam. Tudi nagačene živali nas privabijo. 
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Učitelj: Res je. Slike na razstavah obešajo na način, ki ga je uvedla suprematistična 

umetnost – rahlo pod kotom nagnjene proti gledalcu. Ali prepoznate, katere živali 

imamo razstavljene, živijo tudi pri nas? 

Učenci: Prepoznamo orla.  

Učitelj: Poleg orla vidimo še ruševca, gamsa in košuto. Živijo na našem območju, to so 

alpske živali. Umetniki so živali razstavili z namenom ustvarjanja učinka našega 

domačijskega okolja, hkrati pa opozarjajo tudi na vlogo umetnine v kapitalistični 

družbi. Zdaj pa malce drugačno vprašanje: ali vidite to umetnino kot celoto ali je to več 

posameznih umetnin? Zakaj tako mislite? 

Učenci: Vidimo jo kot celoto. Imajo podobne črne okvirje, ki umetnine povezujejo.. 

Učitelj: Okvirji imajo zelo pomembno vlogo. Instalaciji omogočajo poenoten videz, kar 

poudari kolektivnost in skupni koncept. Okvirji imajo tudi vlogo zamejitve prostora 

posamične umetnine, po drugi strani pa vsa dela povežejo med seboj. 

Kaj razumete pod besedo kapital, kaj je za vas kapital? 

Učenci: Kapital je lahko denar ali pa kakšna druga materialna sredstva. Če ima nekdo 

kapital, ima večjo moč in stabilnost. 

Učitelj: Če se vrnemo na nagačene živali in jih povežemo s kapitalom. Kdo pa ima 

doma nagačene živali? 

Učenci: Lovci ali pa premožnejši ljudje, elita. 

Učitelj: Nagačene živali so torej kot neka trofeja oziroma statusni simbol. Živali imajo 

tako vlogo, da poudarijo koncept kapitala. Ali je umetnina tudi lahko trofeja? 

Učenci: Da. Umetnine so lahko tudi znak ugleda. 

Učitelj: Pri umetnini Kapital pa so umetniki želeli poudariti tudi simbolni kapital, s 

katerim bi si lahko Vzhod omogočil prodor na mednarodni trg, saj so umetniki opozorili 

na izključenost vzhodnoevropske umetnosti iz mednarodnega umetnostnega sistema. 

Skupina se je dobro zavedala, da vsaka zgodovina kmalu postane tržno blago in da ga 

ne smemo prepustiti drugim. 

Prepoznate na sliki kakšne simbole? 

Učenci: Križ. Kljukasti križ, latinski križ. 

Učitelj: Na kaj vas spomnijo ti simboli? 

Učenci: Na nacizem. Na krščanstvo.  

Učitelj: Prav ste ugotovili. Ti simboli sprožajo vrsto asociacij. Upodobljeni so kljukasti 

križ, ki je med drugo svetovno vojno označeval nemško vojsko, latinski križ in pa črni 

križ, ki se nanaša na suprematistične likovne motive Kazimirja Maleviča. Umetniki so 

te simbole uporabili namenoma. Ko tak znak uporabijo, oživi njegov izvirni pomen in 

tudi vse druge, včasih tudi nasprotne konotacije. Kaj pa želijo umetniki doseči pri 

gledalcu s tem, ko uporabljajo simbole iz preteklosti? 

Učenci: Mogoče so simboli uporabljeni z namenom, da bi v nas izzvale nelagodje, šok, 

provokacijo.  

Učitelj: Točno to je njihov namen. Ali so ti simboli povezani z osebnim izrazom 

umetnikov? 

Učenci: Ne. 

Učitelj: Njihova umetniška dela z upodobljenimi simboli se tako ne interpretira kot 

individualni izraz ali kot osebno izživetje, ampak so ustvarjena v odnosu do prejšnjih 

umetniških del in kodov. Vsaka njihova umetnina je torej montaža različnih motivov, ki 

izhajajo iz preteklosti. Ti motivi pa se križajo med seboj in se povezujejo v nove celote. 

Sedaj pa se lotimo umetnin. Kaj vidite na sredini? 

Učenci: Skodelico in Triglav. 

Učitelj: Vas Triglav mogoče spominja na kakšen poseben način slikanja, mogoče na 

kakšno obdobje? Zakaj? 
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Učenci: Na impresionizem. Slika je sestavljena iz majhnih barvnih ploskev – kvadratkov, 

in ko pogledamo od daleč, lahko prepoznamo motiv Triglava. 

Učitelj: Na kaj vas pa spominja skodelica? 

Učenci: Na Ivana Cankarja ali pa na Ivano Kobilco. 

Učitelj: Tako je. Za skupino Irwin je tudi značilno, da vključuje v svoja dela motive, na 

katerih se je ustvarjala kultura narodnosti. Dela so povezana z nacionalno kulturno 

dediščino in kažejo tudi na mnogo različnih kulturnih vplivov, ki so dolga leta delovali z 

mešanjem, transformiranjem in asimilacijo na našem geografskem ozemlju. Ti vplivi so 

prispevali k nastanku posebne slovenske kulture. Tako v delih skupine Irwin najdemo 

poleg skodelice tudi motiv sejalca, motiv slovenskih gora in jezer, ki so nastali pod 

vplivom slovenskih romantičnih krajinarjev, itd. Ali v sobi še kje vidite kakšen citat iz 

slovenske umetnosti? 

Učenci: Da. Plakat s podobo Kofetarice od skupine Laibach. 

Učitelj: Ali je možno, da so vsa dela v sobi povezana med sabo? Ali so le naključno 

izbrana? 

Učenci: Ne. Saj so jih ustvarili različni umetniki. Dela si niso podobna. Mislim, da ni 

povezav med njimi. 

Učitelj: Poglejte delo Kapital od bližje. Mogoče boste zasledili kakšno povezavo z 

drugimi avtorji v sobi. 

Učenci: Na zlatih ploščicah je napisano Laibach Kunst in Irwin. Torej dela so povezana 

tudi med sabo. 

Učitelj: Tako je. Postavitev sobe je takšna prav zato, da se poudari kolektivno delo in da 

ni pomemben posamezen umetnik ali posamezna skupina. Z nastankom kolektiva Neue 

Slowenische Kunst povezujemo tri skupine, ki so se sklenile združiti. To so bili 

multimedijska skupina Laibach, vizualna umetniška skupina Irwin ter gledališka 

skupina Gledališče sester Scipion Nasice. Nato so skupaj ustvarili še četrto skupino, 

oddelek za oblikovanje Novi kolektivizem. V sobi so tako razstavljena dela vseh štirih 

skupin celotnega kolektiva. V umetniških delih tako lahko vidimo odnose, ki se 

razpletajo med posameznimi deli, med člani posameznih skupin in tudi odnos celotnega 

kolektiva NSK ter koncept in osnovne ideje. Sama umetnina Kapital pa se nanaša tudi 

na prehod med sistemoma: propad socializma, propad Jugoslavije in začetek 

kapitalizma. Če pomislite sedaj na pouk zgodovine, pri katerem ste obravnavali razpad 

Jugoslavije. S kakšnimi problemi se je srečevala Jugoslavija po smrti predsednika Tita? 

Učenci: Jugoslavija je bila zadolžena v tujini, gospodarstvo je propadalo, podjetja so 

šla v stečaj, veliko ljudi je izgubilo službo, inflacija je naraščala. 

Učitelj: Tako je. Zato se je v Sloveniji takrat razmahnila precej drugačna in dejavna 

kulturna in umetnostna ustvarjalnost. V umetnosti so bile jedro nove subkulturne 

glasbene oblike, kot so punk, industrijski rock, itd. Na kulturnem področju se pojavi 

multimedijsko gibanje, ki je združevalo glasbo, tekste, različne oblike likovne 

umetnosti, video in film, performanse in tudi poglobljene teoretske refleksije. Pri 

svojem delovanju niso iskali samo nove estetike in novih izraznih možnosti, ampak so 

izhajali in se opredeljevali predvsem iz kritičnega pogleda na vladajoče družbene, 

politične in kulturne sisteme. Razlagali so vpetost kulture v sisteme oblasti. Tako pa 

pridemo tudi do skupine Irwin in celotnega kolektiva NSK. Ali lahko pri razstavljenih 

umetninah zasledite avtorja posameznega dela? 

Učenci: Ne, dela niso avtorizirana. 

Učitelj: To je še eden od načinov delovanja skupin. Vse, kar ustvarijo, ustvarijo kot 

skupina, čeprav je posamezno delo lahko oblikoval samo eden izmed članov. Poudari se 

kolektivni duh. Ali so  skupine delovale vsaka zase ali so imele kakšen poseben skupen 

način delovanja in obnašanja? 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 129 

 

 

 

Učenci: Delovali so skupaj. 

Učitelj: Da, skupine so delovale po retroprincipu. Retroprincip ni poseben umetniški 

stil, ampak je nekakšen miselni princip in način delovanja ter obnašanja, označujejo ga 

kot delovno metodo delovanja znotraj NSK. Vse skupine so izrabljale dela drugih 

avtorjev kot njihovo reinterpretacijo in reaktualizacijo, ta proces pa so izpostavili iz 

konkretnega premisleka. Retroprincip je tako nenehni proces vzpostavljanja lastne 

pozicije z reinterpretacijo, oživljanjem in transformiranjem tradicije ter lastnega dela. 

Simboli in znaki prehajajo iz enega sistema v drugega in pri tem spreminjajo svoj 

pomen in funkcijo, ob tem pa ohranjajo v sebi tudi svoj izvirni referencialni kontekst. 

Če bi vi ustvarili takšno instalacijo, kateri citat iz slovenske zgodovine pred 

osamosvojitvijo bi uporabili in zakaj? 

Učenci: Lahko bi uporabili Groharjevega Sejalca. Uporabili bi ga lahko predvsem 

zaradi povezave z nacionalnostjo in nacionalno kulturo, s tem bi poudarili 

slovensko umetnost, njeno tradicijo. Menimo, da je Sejalec res prepoznaven 

motiv za naš prostor in bi ga zato uporabili kot citat. 

Učitelj: Dobra izbira. Groharjev Sejalec ponazarja preprosto kmečko opravilo, kot ga 

poznamo tudi na primer pri Milletu, kateremu je dodan še simbolni pomen, ki združi 

nacionalno pokrajino in izkušnjo pretežno kmečkega naroda z mednarodno motiviko in 

z moderno sliko. 
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UMETNOST 20. STOLETJA NA SLOVENSKEM 

GRADIVO ZA PREDŠOLSKO STOPNJO 

 

 

 

Avtor:   

Matija Jama 

Naslov dela:  

Pogled na Donavo 

Čas nastanka:  

1911 

Tehnika:  

olje, tempera na 

platnu 

Mere:  

65 x 87 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki je upodobljena pokrajina. Vidimo široko reko, ki zajema večji del platna in je 

na eni strani povezana s hribovitim svetom, iz katerega se spušča do struge. Levo spodaj 

vidimo kamnito zgradbo, ki predstavlja nekakšno obzidje. Slika prikazuje trenutni vtis, 

ki ga je slikar ujel še pri sončni svetlobi. Na sliki prevladujeta modra barva (reka, nebo, 

hribi v ozadju) in zelena barva (travniki, gozdovi). Slika je polna sončne svetlobe. 

Globino je slikar dosegel z dinamičnostjo. Prav tako vidimo še hribe, ki so čisto zadaj, 

zaradi česar tudi občutimo globino slikarskega dela. Nad hribi pa vidimo modro nebo. 

Tako se nam zdi, kot da nas slika vleče vase zaradi globine slikarskega dela. Slika je 

impresionistična. Od blizu vidimo na sliki poteze, od daleč pa razločimo motiv 

slikarskega dela. Krajina je tipičen motiv impresionistov, saj so tako najlažje prikazali 

trenutni vtis iz narave. Posebnost slikarskih del v tem času je, da so slikarji barve mešali 

na platnu. Impresionistične poteze čopiča so izredno kratke, saj so slikarji skušali 

naslikati »trepetavost« močne sončne svetlobe. Zato od blizu vidimo na sliki le barvne 

poteze, šele pri pogledu od daleč pa razločimo tudi motiv slikarskega dela. 

 

Slovenski impresionizem predstavljajo zlasti štiri osebe: Rihard Jakopič, Matija Jama, 

Matej Sternen in Ivan Grohar. Slovenski impresionizem se je razvil v začetku 20. 

stoletja ter je doživel vrh sredi prvega desetletja. Kot slikarsko orodje so uporabljali 

lopatico, zaradi česar so slike pogosto pastozno gradili. Umetniki tega časa so 

poudarjali problem svetlobe in to, da želijo doseči izraz življenja. Med slovenskimi 

impresionisti velja Matija Jama za slikarja, ki se je zelo držal impresionističnih načel. 

Največ sta mu pomenila naravna svetloba in barva, ki sta mu predstavljala izziv v 

slikarski problematiki. Prav tako pa je predstavnik impresionizma tudi Rihard Jakopič, 

pobudnik in graditelj paviljona v Tivoliju, kjer so razstavljali slikarska dela.  
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Avtor:  

Rihard Jakopič 

Naslov dela:  

Pri klavirju 

Čas nastanka:  

1907 

Tehnika:  

olje, tempera na platnu 

Mere: 

60 x 49 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika predstavlja žensko, ki igra na klavir. Ženska je oblečena v dolgo, svetlo obleko, ki 

se razprostira tudi po tleh (lahko bi bila tudi jutranja halja). Interier sestavljajo ogledalo 

na steni, dve mizici, klavir, klavirski stol. Svetloba pada od levega zgornjega kota proti 

desnemu spodnjemu robu. Zdi se, kot bi prihajala skozi okno, zagrnjeno z belo zaveso. 

Uporabljene so sekundarne barve. Prevladujejo odtenki rumene (proti oranžni in svetlo 

rjavi). Sliko pa poživljajo določeni roza poudarki (obraz, cvetice, deli klavirja). Prisotno 

je barvno senčenje. Slika je impresionistična, neposredno spoznavni motiv pa je žanr. 

Če pogledamo sliko od blizu, težko razločimo njeno vsebino. Ko pa pogledamo od 

daleč, pa prepoznamo motiv slike, in sicer žensko pri klavirju.  

 

Impresionisti so slikali v naravi, nekje zunaj. Izziv jim je bil ujeti svetlobo na platno oz. 

upodobiti objektivno realnost, vtis iz okolja. Rihard Jakopič se je ukvarjal s 

socialnokritičnimi temami, rad je tudi eksperimentiral, s čimer je zaznamoval tudi 

slovenski ekspresionizem in novo stvarnost. Nastajali so portreti, krajine in tihožitja. 

Imel je trdno gradnjo kompozicije in jasno določeno formo. 
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Avtor:  

France Kralj 

Naslov dela: 

Družinski portret  

Čas nastanka:  

1926 

Tehnika:  

olje, tempera na 

platnu 

Mere:  

115,5 x 130,3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki je predstavljen portret družine slikarja in kiparja Franceta Kralja. Slika je 

razdeljena na dva dela tako po širini kot po globini. V prvem planu sta dve ženski z 

otrokoma, ki stojita pred mizo. Za mizo, na kateri je okrogla vaza, je stena, a vidimo, da 

se prostor na levi strani nadaljuje, saj tam opazimo precej manjšo moško osebo. Obe 

ženski sta naslikani do kolen, medtem ko je moški na sliki naslikan cel. Ženska, ki je na 

desni strani pred steno, je naslikana v barvah, ženska na levi strani pa v sivih odtenkih. 

Ko bolje pogledamo, vidimo, da ne gre za živo žensko, ampak za kip. Umetnik se nam 

tako predstavlja tudi kot kipar, ki izdeluje kip ženske z otrokom, stoječ v ospredju (ta je 

postavljen na okroglo mizo in nas lahko spominja na vreteno). Ženska, upodobljena na 

desni strani slike, je slikarjeva žena z otrokom. Sama barva je temačna, saj svetle barve 

skoraj ni zaradi česar dobimo tudi močen kontrast. Poleg tega pa vidimo padanje 

svetlobe od leve proti desni ter s tem poudarjene dele slike. V ozadju slikarskega dela 

lahko prepoznamo tudi umetnika samega, ki je s pogledom obrnjen stran in nam kaže 

hrbet. 

 

France Kralj (1859–1960) je bil vsestranski umetnik in eden najpomembnejših 

predstavnikov ekspresionizma in nove stvarnosti na Slovenskem. Ustanovil je Klub 

mladih oblikujočih umetnikov (1921), Slovensko umetniško društvo (1929) in društvo 

Slovenski lik (1934). 
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Avtor:  

Veno Pilon 

Naslov dela:  

Čipkarica (Portret Štefke 

Batičeve) 

Čas nastanka:  

1923 

Tehnika:  

olje, tempera na platnu 

Mere:  

103,5 x 77,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki je upodobljen ženski portret. Ker je slika iz časa ekspresionizma oz. nove 

stvarnosti, ima ženska zelo močne poteze obraza in rok. Najprej vidimo njene velike 

črne oči, ki po vsej verjetnosti gledajo oziroma so zazrte v slikarja. Zelo izrazite so tudi 

roke, ki umetelno držijo čipkast trak. Na obrazu ni popolne simetričnosti, saj tudi nos in 

usta niso popolnoma na sredini. Lasje ženski padajo na obraz in skoraj prekrijejo oči 

zaradi svoje dolžine. Roke delujejo zelo grobo in postarano. Ženska na portretu drži v 

rokah trak čipke, po čemer nosi slika tudi naslov Čipkarica. Njena desna roka je v 

zgornji polovici njenega telesa, medtem ko se leva roka spušča proti nogam. Oblečena 

je v temno oblačilo, njene ustnice pa izstopajo zaradi rdeče barve, ki še dodatno opozori 

na nesimetričnost. Sama slika deluje precej temačno, saj je večina slike zajeta v odtenke 

črne barve. Na sliki izstopa črna barva oziroma temna barva, ki daje sliki močen 

kontrast. 

 

Veno Pilon se je zanimal tudi za film, kot slikar pa se je intenzivno ukvarjal tudi s 

fotografijo. Ukvarjal se je s socialno kritičnimi temami, rad je eksperimentiral, s čimer 

je zaznamoval slovenski ekspresionizem in novo stvarnost. Nastajali so portreti, krajine 

in tihožitja. Imel je trdno gradnjo kompozicije in jasno določeno formo.  
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Avtor: France Kralj 

Naslov dela: Kmečki in mestni otroci (Rodbinski portret) 

Čas nastanka: 1931 

Tehnika: olje, tempera na platnu 

Mere: 139,5 x 194,5 cm 

 

Slika predstavlja kmečki žanr. V ospredju je pet otrok, ki so postavljeni v kmečko 

okolje, kjer vidimo hišo, travnike in drevesa z velikimi zelenimi krošnjami. Hitro 

vidimo, da so na sliki otroci, vendar eni delujejo zelo stari, drugi pa so videti mladi. Po 

njihovih obrazih takoj prepoznamo, kateri otroci naj bi bili mestni in kateri kmečki, 

glede na naslov slikarskega dela. Kmečki otroci so: Ančka, Jožica in Micka. Mestna 

otroka pa sta Milica (na desni strani) in Zlatko. Mestni otroci so videti mladi in lepi ter 

so lepo oblečeni; kmečki otroci pa so videti postarani, grdi in zgubani ter so v oblačilih, 

ki so jim prevelika, so iz istega materiala in niso posebej krojena. Ančka in Jožica 

(kmečka otroka) sta celo brez obuval, obe pa nosita enako obleko z visokim 

ovratnikom, ki jima zapira vrat. Micka (podeželsko dekle), ki drži Zlatka (mestnega 

dečka), sicer ima obuvala in nogavice, a je njen obraz vseeno postaran. Milica (mestno 

dekle) pa ima obleko z dekoltejem v obliki V izreza in obleko živo rumene barve, zaradi 

česar se naš pogled hitro usmeri vanjo. V rokah ima risbo, torej se najbrž ukvarja s 

kakšnimi prostočasnimi dejavnostmi. Na sliki lahko vidimo, kako je slikar videl 

takratne razlike med mestnimi in kmečkimi otroci. Čeprav vemo, da otroci ne morejo 

biti tako postarani, vidimo, da se zaradi načina življenja hitreje postarajo kmečki otroci, 

ki garajo za hrano in preživetje, kot mestni otroci, ki imajo čas za hobije. Na sliki tako 

opazimo družbeno socialne razlike in to, da naj bi naporno delo ljudi oziroma otroke 

hitreje postaralo.  

 

France Kralj je upodabljal religiozno, kmečko in erotično motiviko. Prvi pa se je v tem 

času približal tudi abstraktnim prvinam, upodabljal je tudi temačnost in plastičnost. 

Enakovredno se je ukvarjal s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, grafiko in ilustracijo. 

 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 135 

 

 

 

 

 

Avtor: 

Tone Kralj 

Naslov dela: 

Kmečka svatba 
Čas nastanka:  

1926 

Tehnika:  

olje, tempera na 

platnu 
Mere:  

116 x 115 cm 
 

 

 

 

 

 

 

Na sliki najprej vidimo veliko oseb, žensk in moških, ki se gnetejo v majhni sobi, 

»plesoči« pari so v osredju, na levi so maškare, na desni udeleženci sedijo, v ozadju so 

otroci na peči in poleg muzikant, skozi vrata prihajajo nove maškare, na desni strani je 

miza, na kateri so kozarci in nekaj peciva. Izstopajo oranžno-rdeče-rjavi odtenki, ki 

zajemajo celotno slikarsko delo. Zato iz slike ne izstopa nobena barva, razen nemara 

rumena barva, ki je prisotna na glavi moškega v spodnjem levem kotu slikarskega dela. 

Gre za prikaz poroke. Pred nami je s telesi zapolnjen prostor in hitro opazimo drugačno 

oblikovanje teh teles, opazimo geometrijske like, kot sta krog in podolgovatost v obliki 

valja, ki jih zaznamo predvsem na obrazu oseb. Na sliki sta upodobljena ženin in 

nevesta, pri čemer pa celotno kompozicijo zajamejo maske, ki naj bi bili nepovabljeni 

gosti, ki so vdrli na poroko, ženin in nevesta pa sta potisnjena na sam rob slike. Maske 

imajo vidno vlogo v sliki in lahko predstavljajo skrite identitete ljudi ter celo nekakšno 

nečloveškost. Slika prikazuje veliko gostijo, kjer so udeleženci pili, jedli, kadili in se 

veselili. Zaradi samega motiva deluje slikarsko delo na prvi vtis veselo, ko pa 

pogledamo globlje, lahko prepoznamo mnogo žalosti in tesnobe, saj je že samo nevestin 

pogled prazen in odtujen. Prav tako niti miza ni obložena, tako kot je danes na porokah. 

Tudi otroci imajo svojo vlogo na sliki. Na desni strani zgoraj namreč vidimo peč, na 

kateri je nekaj otrok, ki se na peči grejejo in opazujejo celotno dogajanje. Otrokom tako 

ne nudijo topline odrasli, pač pa peč. Na sliki vidimo tudi dotike med ljudmi in poglede, 

ki nosijo različne pomene. Lahko rečemo, da zaznamo intimnost med posamezniki na 

sliki.     

 

Tonetu Kralju je bilo blizu slikanje ljudskih običajev in sakralnih tem. Kraljev odnos do 

erotike dobro prikazuje njegovo slikarsko delo Kmečka svatba, ki zajema več tipov 

erotičnih odnosov, in sicer grobo ljubimkanje, pihanje na dušo, melanholično 

razočaranje in hlastanje za erotičnimi doživetji. Erotika in erotični odnosi so prikazani 

kot simboli kmečke identitete.  
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Avtor: Zdenko Kalin 

Naslov dela: Otroške igre III (Slepe miši) 

Čas nastanka: 1953 

Tehnika: bron  

Mere: 37 x 26 x 17 cm 

 

 

Avtor: Zdenko Kalin 

Naslov dela: Otroške igre V (Vrtenje) 

Čas nastanka: 1954 

Tehnika: bron  

Mere: 37 x 44,2 x 9 cm 

Pri obeh kipih, Slepe miši in Vrtenje, gre za otroke oziroma prikaz otroških iger. Kipa 

sta narejena iz brona, ki se pod svetlobo sveti in je videti gladek. Kipa delujeta zelo 

dinamično, saj telesi segata v prostor in nas že sama pozicija teles opozarja na to, da se 

nekaj dogaja. Pri kipu Slepe miši gre za dva fantka, pri čemer ima eden iztegnjene roke 

in zaprte oči, kar spominja na igro slepe miši. Drugi otrok se mu s telesom izmika, da se 

ga le-ta ne dotakne. Pri tem kipu se nam zdi, da bi fant, ki se izmika, lahko padel nazaj 

zaradi upognjenosti telesa. Kip Vrtenje tudi ponazarja dva otroka, a tokrat je bolj 

verjetno, da gre za deklici, ki se držita za roke in sta s telesi nagnjeni nazaj. Ena gleda v 

eno, druga pa v drug stran, kar daje vtis pozornosti na okolico in ponazarja njuno 

vrtenje. Pri eni je kipar oblikoval večjo in bolj podolgovato glavo od druge, pri čemer bi 

lahko podolgovatost glave povezali z daljšimi lasmi, ki sledijo centrifugalni sili. Kip 

deluje tudi zelo uravnoteženo, saj sta velikosti otrok enaki. S prikazom iger Slepe miši 

in Vrtenje gledalec postane del intimnega sveta otroka – vstopa v otroški domišljijski 

svet. Prav tako lahko zaznamo fizično intimnost, v primeru Slepih miših, ko se otrok 

izmika drugemu otroku, da se ga ta ne bi dotaknil. Pri Vrtenju pa je nasprotno dotik 

poudarjen, saj se otroka držita za roke in s tem vstopata v intimni prostor drug drugega. 

 

Zdenko Kalin je bil eden od članov kluba Neodvisnih. Ukvarjal se je predvsem s 

portreti in kiparstvom. V opusu izstopajo kiparska dela Otroške igre. Bil je velik 

umetnik kiparske forme, pri čemer je izkazoval svoja intimna občutja, ki jih je lirično 

prenesel na kiparska dela.  
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POGOVOR O UMETNININAH 

Vzgojitelj se z otroki sprehodi med umetninami v prvem in drugem razstavnem prostoru 

– od impresionizma, preko ekspresionizma do nove stvarnosti. Začne s krajino (naravo 

brez figure) in preide v figuraliko, pri čemer je poudarek na motivu otroka. Za razliko 

od prejšnjih gradiv, ki so namenjena starejšim šolarjem, v tem pogovoru vzgojitelj 

predvsem veliko sprašuje (več sprašuje kot pove). Izpostavljeni so tudi drugi vzgojni 

elementi: predstavitev galerije (srečanje z neznanim prostorom), obnašanje v galeriji.  

 

Pred vstopom v Moderno galerijo   

Otroke na začetku vprašamo, če kdo ve, kam smo prišli in kaj je v tej zgradbi? (Nekateri 

otroci vedo odgovor, drugi ne, zato jim vzgojitelj predstavi, kje se nahajajo.) Pred nami 

je Moderna galerija, v kateri lahko vidimo veliko umetnin znanih slovenskih in tujih 

slikarjev in kiparjev. Ali mogoče kdo pozna kakšnega umetnika? (Se pogovorimo o 

tem.) Preden vstopimo, pa samo še enkrat ponovimo, kaj lahko in česa ne smemo početi 

v galeriji.  

 

Srečanje s prvo umetnino. 

Vzgojitelj: Pridite sem in sedite na tla (pred prvim slikarskim delom Matije Jame). 

Pozorno si poglejte to (pokaže z roko na slikarsko delo) v tišini. Kaj vidite?  

Otroci: Opisujejo sliko. 

Vzgojitelj: Kaj še? (Kaj pa je na levi strani, zgoraj, spodaj...?).  

Otroci: Odgovarjajo. 

Vzgojitelj: Sedaj pa vsi stopite čisto blizu k sliki. Ali vidite bolje ali slabše kot prej?  

Otroci: Odgovorijo, da slabše. 

Vzgojitelj: Sedaj pojdite še dlje, lahko do tiste stene zadaj in mi povejte kaj vidite.  

Otroci: Odgovarjajo. Skupaj z vzgojiteljico ugotovijo, da je avtor narisal krajino, kjer 

vidimo reko, travnik, gozd, gore, nebo in arhitektno zgradbo. Poleg tega ugotovimo tudi 

to, da lažje vidimo sliko in to kar je naslikano od daleč in ne od blizu.  

Vzgojitelj: Ali mislite da je slikar slikal sliko v ateljeju ali v naravi?  

Otroci: Odgovorijo da zunaj, nekateri da notri.  

Vzgojitelj: Pove, da so včasih slikarji slikali v svojemu ateljeju, v tem času pa so že 

vzeli svoje stvari s seboj in slikali pri sončni svetlobi, saj so želeli naslikati trenutek, ki 

se jim je zdel zanimiv.  

Ali veste kaj bi lahko  pomenila beseda impresija (vtis)? 

Otroci: Ugibajo kaj pomeni ta beseda in pridejo do različnih ugotovitev. 

Vzgojitelj otrokom pove, da so impresionisti tako slikali na prostem ker so želeli ujeti 

trenutek, ki se jim je zdel zanimiv ter ga naslikati na platno pri čemer so si pomagali 

tako, da so barve mešali direktno na platnu s pomočjo loparčka. Zato so tudi barve 

svetle. 

 

Prehod k drugi umetnini iz istega obdobja – impresionizma. 

Vzgojitelj: Sedaj poiščite sliko ženske, ki igra na klavir. (Riharda Jakopič, Pri klavirju).  

Otroci: Najdejo sliko in jo pokažejo. 

Vzgojitelj: Kaj vidite na sliki?  

Otroci: Opišejo vse, kar vidijo. 

Vzgojitelj: Kakšen naslov pa menite, da ima slika?  

Otroci: Ugotavljajo naslov slike glede na to, kaj vse je na sliki. 

Vzgojitelj: Ali ste že kdaj poskusili zaigrati na klavir?  

Otroci: Povejo, da eni so eni pa ne. Otroci tudi pokažejo s prsti kako se igra klavir. 

 



Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije| 138 

 

 

 

Prehod iz impresionizma v ekspresionizem. 

Vzgojitelj: Sedaj pa poiščimo sliko na drugi strani prostora, na kateri ženska s prsti ne 

igra klavirja, temveč v rokah nekaj drži.  

Otroci: Gredo čez navidezno črto v prostoru, ki se nahaja pri kipih ... s tem vstopijo v 

čas ekspresionizma. Otroci najdejo sliko Čipkarica. 

Vzgojitelj: Kaj drži v rokah?  

Otroci: V rokah drži ženska nek trak, trak iz blaga (čipke). 

Vzgojitelj: Kakšna se vam zdi ženska na sliki? Kaj pa njene oči... kakšen občutek imate 

če gledate oči te ženske?  

Otroci: Ne vem… velike oči ima… 

Vzgojitelj: Kako pa mislite, da je naslov slikarskemu delu?  

Otroci: Ugotavljajo naslov glede na to, kaj vidijo. 

Vzgojitelj: Pove, da ima naslov po tem kar ima ženska v rokah... Skupaj pridejo do 

naslova Čipkarica. Kakšne  so njene roke? 

Otroci: Grde, stare… (grobega videza, močne linije) 

Vzgojitelj: Katere barve pa vidimo na sliki? (Na sliki vidimo največ temne, črne barve, 

ki predstavlja grozo, skozi katero lahko tudi mi občutimo strah in temačnost. Vidimo pa 

še: svetle barve, ki ponazarjajo kožo in rdečo barvo za ustnice.) Otroci odgovarjajo na 

vprašanja, skozi katera jim vzgojitelj predstavi podrobnosti slikarskega dela. 

 

Prehod na ravni motiva in slogovna primerjava. 

Vzgojitelj reče otrokom, naj v tem prostoru poiščejo mamico – žensko, ki ima pri sebi otroka. 

Otroci poiščejo sliko Družinski portret in sedejo pred njo na tla. 

Vzgojitelj: Kakšne barve vidite na tej sliki? (temačne... malo svetle, kot vpliv svetlobe) 

Zakaj mislite, da sta slikarja pri Čipkarici in tej sliki uporabljala temne barve?  

Otroci odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

Vzgojitelj pove, da je to čas, v katerem so poudarjali močna čustva, kot sta groza in strah, saj 

je bilo to obdobje po vojni, ki se odraža na slikarskih delih, saj so ljudje v tistem času trpeli.  

Vzgojitelj: Koga vse vidite na sliki?  

Otroci: Otroka, mati, moškega in še enega otroka z materjo. 

Vzgojitelj: Ali sta si ženski na sliki in otroka kaj podobni?  

Otroci: Ja. 

Vzgojitelj: V čem je razlika? 

Otroci: Ugibajo… (Razlika je predvsem v tem, da je desna stran videti človeška, leva 

stran pa je podobna kipu.)  

Vzgojitelj: Katera stran slike pa vam je bolj všeč? Zakaj?  

Otroci: Povedo, da enim tista, kjer drži ženska otroka v naročju, drugim pa tista, kjer 

otroka nima v naročju. 

Vzgojitelj: Kam je obrnjen moški? 

Otroci: Stran. 

Vzgojitelj: Kaj pa naj bi to pomenilo?  

Otroci: Mogoče kaj gleda ali pa se pogovarja s kom… (neko odtujenost) 

 

Prehod k naslednji umetnini na ravni motiva in oblike. 

Vzgojitelj: Kaj vidite na sliki? (naslov slikarskega dela je Kmečki in mestni otroci.) 

Otroci: podajajo odgovore da vidijo več otrok. 

Vzgojitelj: Kako so oblečeni otroci? 

Otroci: V obleke… 

Vzgojitelj: Ali imajo vsi obuvala?  

Otroci: Ne. 
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Vzgojitelj: Kakšni pa so videti otroci?  

Otroci: Razmišljajo, saj ne opazijo takoj razlik. 

Vzgojitelj: Ali je kateri otrok zguban? 

Otroci: Opazujejo in ugotovijo, da ja ter pokažejo na otroke, ki so zgubani. 

Vzgojitelj: Kateri otroci bi torej lahko bili kmečki in kateri mestni? (Skupaj ugotovimo, da 

so kmečki otroci zgubani in videti stari, mestni otroci pa so videti mladi in brez gub.) 

 

Prehod k drugi umetnini iz istega obdobja – nove stvarnosti. 

Vzgojitelj: Zdaj pa pojdimo do največje slike v tem prostoru. 

Otroci: Hitro vidijo največjo sliko in odidejo do nje. 

Vzgojitelj: Kaj se dogaja na tej sliki?  

Otroci: Imajo zabavo. 

Vzgojitelj: Poveže to s svatbo, saj sta na sliki ženin in nevesta, in pove, da je naslov 

slike Kmečka svatba. 

Vzgojitelj: Kaj vse vidite na sliki?  

Otroci: Opisujejo, da vidijo veliko ljudi in otrok, nekaj pijače ter hrane, maske… 

Vzgojitelj: Ali lahko vidite kakšne like? Kakšne like opazite?  

Otroci: Opazujejo sliko. Prepoznajo ovalne in okrogle oblike. 

Vzgojitelj: Kaj pa imajo nekateri na obrazu? 

Otroci: Maske. 

Vzgojitelj: Zakaj mislite, da imajo maske? 

Otroci: Najbrž je pust.  

Vzgojitelj pove, da imajo maske zato ker so vdrli na poroko in ne želijo, da jih drugi 

prepoznajo. Kakšne barve pa vidite na sliki?  

Otroci: povedo da rdečo, rjavo, rumeno… 

Vzgojitelj: Ali so na sliki otroci in kje? 

Otroci: So na peči in pokažejo s prstom na otroke.  

 

Prehod k zadnji umetnini na ravni motiva. 

Vzgojitelj: Sedaj pa poiščite v tem prostoru še kip, ki predstavlja otroka ali več otrok.  

Otroci: Iščejo kateri kip bi lahko predstavljal otroke... (Kipa se nahajata blizu 

slikarskega dela Kmečki in mestni otroci.) Otroci pokažejo na različne kipe. 

Vzgojitelj: Pokaže na kip (Vrtenje).  

Otroci: Opazujejo in opisujejo. 

Vzgojitelj: Kaj mislite, da počneta ta dva otroka?  

Otroci: Razmišljajo… 

Vzgojitelj: Kaj pa bi vi lahko počeli, če bi se tako držali za roke?  

Otroci: Nagibali bi se nazaj, vrteli bi se… 

Vzgojitelj: Kaj pa mislite, da ponazarja ta kip (Slepe miši)? Dobro si ga poglejte.  

Otroci: Opisujejo kip. 

Vzgojitelj: Ali imata oba otroka odprte oči?  

Otroci: Ne.  

Vzgojitelj: Na katero igro pa vas to spominja?  

Otroci: Na slepe miši. 

Vzgojitelj: Ja, takšen naslov ima tudi ta kip. Kakšne barve pa sta ta dva kipa?  

Otroci: temne, črne, sive… 

Vzgojitelj: Iz česa pa mislite da sta narejena?  

Otroci: Ugotavljajo in naštejejo različne snovi in materiale. 

Vzgojitelj: Iz kovine, kateri se reče bron. Sedaj pa pojdimo ven! Postavimo se v pare ter 

se igrajmo. Zavrtimo se in se igrajmo slepe miši.      
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