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HUNDERTWASSER IN MODERNIZEM

POVZETEK
Teoretični del diplomskega dela na kratko opisuje čas na prelomu iz 19. v 20. stoletje, z
njim pa tudi rojstvo modernizma oziroma tako imenovane nove umetnosti, art nouveau.
Nadaljuje s kratkim pregledom razvoja gibanja po Evropi in svetu ter se na kratko
ustavi pri podrobnejšem opisu pomembnejših predstavnikov tistega gibanja. Teoretični
del zajema tudi bistvene značilnosti in lastnosti nove umetnosti.
Osrednji del je namenjen vplivu sloga art nouveau na kasnejše umetnike, poudarek je na
Hundertwasserju

in

njegovi

umetnosti,

tako

zajema

obseţnejši

opis

Hundertwasserjevega ţivljenja in njegovih del.
Praktični del vsebuje opis avtorskega dela in povezavo študijskega ustvarjanja s poetiko
Hundertwasserjeve kompozicije, z uporabo vzorcev, barvnih shem in s svobodo
njegovih oblik v slikarstvu in arhitekturi.
Didaktični del pa opisuje raziskavo oziroma delo z otroki iz OŠ 8 talcev Logatec. V tem
delu so predstavljeni rezultati likovnih delavnic in posameznih učnih ur. Vključena je
tudi podrobna učna priprava za sedmi razred devetletne osnovne šole, analiza njihovih
izdelkov in učna priprava za srednjo šolo.
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HUNDERTWASSER AND MODERNISM

ABSTRACT
The theoretical part of this diploma thesis succinctly describes the turn of the 19th to 20th
century, and with it the genesis of modernism, or, more precisely, art nuoveau. It then
provides an overview of the development of this movement across Europe and the
world, focusing in greater detail on its main representatives. The theoretical part also
looks at the main features and characteristics of “New Art”.
The main part examines the influence of art nuoveau style on later artists. More
specifically, it strives to give an extensive account of the life and work of
Hundertwasser.
The practical part is twofold: it provides a description of the author’s own work and the
link between the artistic endeavor while studying art pedagogy and Hundertwasser’s
poetics of composition, use of patterns, color schemes and the freedom of shapes
featured in painting and architecture.
The work conducted with children at primary school 8 talcev in Logatec comprises the
educational

part. Here, the results of art workshops and individual lessons are

presented. Also included are a detailed lesson plan for the seventh grade of primary
school, an analysis of the students’ work and a lesson plan for secondary school.
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UVOD
Prehod iz 19. v 20. stoletje sodi med najbolj zanimiva obdobja evropske kulture.
To je čas relativnega miru in blaginje. Ekonomska rast je vplivala na povečevanje
deleţa višjega in zgornjega srednjega razreda, ni pa podpirala razvoja novih smeri, na
primer v oblikovanju. (Pile 2005)
Napredek industrije je narekoval vse večjo potrebo po delovni sili, po povezanosti
predmestij z mestnimi jedri in njihovo pozidavo. Povečala se je potreba po novih
stavbah, kolodvorih, pokritih trţnicah, trgovskih galerijah in pisarniških poslopjh.
Industrijska revolucija je sproţila vsestranski napredek, zlasti nesluten razvoj znanosti
in tehnike. V politiki so se oblikovale politične stranke in različnih ideologij.
Najpomembnejši razcvet pa je doţivela umetnost. To obdobje je povzročilo nemir
umetniške generacije, rojene med letoma 1860 in 1870.
Skupaj z naraščajočo industijo se v osemdesetih letih 19. Stoletja razmahne tudi
socialistično gibanje. To gibanje je spodbudilo ţeljo po izboljšanju ţivljenjskih razmer.
Svet, ki se je bahal z modernim, je čutil potrebo po novem, izvirnem umetniškem slogu,
ki bi bil v skladu z razvojem tehnike in s tedanjim načinom ţivljenja. Zato so umetniki
začeli iskati poti do novih idej in ciljev, kot upor vsemu staremu. To se je na primer
izraţalo na pročelju znamenite stavbe Secesija arhitekta J. M. Olbricha z napisom Času
njegovo umetnost. Umetnosti njeno svobodo. Nova umetnost je bila na strani
meščanstva in sprva ni bila namenjena širši javnosti. Umetniška dela so naročali
kapitalisti in industrialci. Po letu 1900 pa je ta umetnost postala del modnega ţivljenja
in svojevrsten fenomen. Umetniki, ki so pri tem sodelovali, so začeli oblikovati
vsakdanje predmete. Ideja je bila doseči spravo med umetnostjo in druţbo.
»Kot sinteza vseh umetnosti naj bi nastala celostna umetnina, simbol modernističnih
prizadevanj spreminjajoče se druţbe.« (Debicki, Favre, Grünewald, & Pimentel 2004,
228)
Tako so se razlike med visoko in uporabno umetnostjo ter tehniko začele manjšati.
V umetnost so tokrat vstopili inţenirji, arhitekti in obrtniki. Oţivela sta rokodelstvo in
umetna obrt, najbolj pa se je nova smer uveljavila v arhitekturi, notranji opremi, v
slikarstvu, na področju tiska, grafike in v kiparstvu. Na oblikovanje so zelo vplivali novi
materiali in tehnologije. Kombinacija jekla, ţeleza, betona in stekla je v umetnost
prinesla veliko izzivov. Svoje so prispevali tudi novi umetni materiali in razvoj v
~ 11 ~
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tekstilni industriji. Tehnološki napredek je tako prinesel dobre in slabe stvari. Nova
umetnost je postala dostopna najširšemu krogu kupcev. Z napredkom se je obrtna
proizvodnja razširila na industrijsko, zato so se izgubile regionalne posebnosti, vedno
bolj se je zatirala ustvarjalnost in kvarila kvaliteta izdelkov. Umetnost je postala preveč
modna, odvisna od povpraševanja, popularizirana in potrošniška.
Art nouveau je umetnostni slog, ki se je v najčistejši obliki predstavil med letoma 1895
in 1905. Nastal in uspeval je predvsem v Evropi in Zdruţenih drţavah Amerike.
Značilnosti stila so valovite, asimetrične linije, katerih osnove izhajajo iz organskih
oblik. Umetniki so posnemali naravo, eksotične cvetlice, rastlinje in ţivalski svet.
Vsebuje tudi geometrične in bolj abstraktne vzorce ter ritme. Nova umetnost je bila
kljub kratki dobi mejnik v zgodovini umetnosti. Izpodrinila je historicizem in ustvarila
izhodišče za razvoj modernizma.

~ 12 ~
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RAZVOJ GIBANJA ART NOUVEAU
V letih od 1890 do 1910 je gibanje art nouveau preplavilo Evropo in se razširilo tudi v
Ameriko.
Novi slog so oblikovale prvine in teoretične osnove, ki so bile enotne vsem deţelam, le
ime jim ni bilo skupno.
V Angliji se je gibanje imenovalo modern style ali modern movement, v Franciji art
nouveau po pariški trgovini moderne umetnosti, odprti leta 1895. V Nemčiji so ga
imenovali Jugendstil, ker so v Münchnu leta 1896 ustanovili revijo Die Jugend. Italija
je novi stil poimenovala stile liberty po trgovini s tkaninami in notranjo opremo v
Londonu ali arte floreale. V Avstriji se je leta 1898 na Dunaju, zaradi umetniške
skupine Secession, prijel izraz Secession ali Secessionstil, v Belgiji l` art moderne, izraz
modernista so poznali Španci, Američani pa so novi stil poimenovali tiffany.
Pomemben, pa čeprav kratkotrajen slog zdruţuje svobodo, mladost in »norost«.
Duncan (2001) v knjigi Art Nouveau opisuje, da se je gibanje najprej pojavilo v
Angliji, kot neposredno nadaljevanje gibanja arts and crafts, katerega glavni
ustanovitelj je bil William Morris. Ţeleli so zdruţiti umetnost in poznavanje moderne
tehnologije. S tem pa je gibanje postalo prva komercialna umetnost in je poskušalo
iskati lepoto v industrijskih izdelkih in objektih. Večja dostopnost umetnostnih knjig in
revij je art nouveau hitro razširila in postavila za prvi mednarodni oblikovalski slog in
hkrati prvi slog, v katerem antika ni imela več dominantnega vpliva. Razvijal se je
različno v različnih deţelah, z namenom, da se upre čisti viktorijanski senzibilnosti in
tako ovrţe ustaljeni red znotraj uporabne in lepe umetnosti.
Pirkovič in Mihelič (1997) v knjigi Secesijska arhitektura v Sloveniji glede na
dekorativno govorico razlikujeta dve glavni smeri. Starejša je uporabljala rastlinske,
floralne in druge stilizirano dinamične elemente, kot so krivulja, valovnica in konkavnokonveksne površine, robovi in obrobe. Takšne elemente primerjata z elementi novega
baroka, nove severnjaške renesanse in drugih zgodovinskih slogov.
Pevsner (1965) je uporabil izraze, kot so: čutna krivulja, ki spominja na lilijino steblo,
na ţuţelkino tipalko, na cvetna vlakna, vitek plamen. Krivulja valuje in se prepleta z
drugimi brsti iz kotov.
Druga usmeritev izvira iz ţe prej omenjenega gibanja arts and crafts in iz glasgowske
šole. Zanjo velja poimenovanje geometrijski slog.
~ 13 ~
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Vse se je začelo leta 1861, v Angliji, najbolj industrializirani deţeli tistega časa. V
Angliji se je novo gibanje imenovalo modern style, modern movement,

in se je

zgledovalo po umetnosti prerafaelitov z dekorativnimi in literarnimi lastnostmi.
Umetnike so privlačile prepletajoče se črte, ki naj bi same govorile svojo zgodbo, in
uporaba majhne količine barve, kot kontrast in poudarek linij. Na umetnost so vplivali
različni tokovi, opazimo lahko vpliv japonske, srednjeveške in keltske umetnosti, pa
okrasja rokokoja in grškega vaznega slikarstva. William Morris je v sodelovanju z
drugimi umetniki ustvaril gibanje arts and crafts, kot odgovor na umetniške sloge v
sredini 19. stoletja. Leta 1882 je bila ustanovljena skupina umetnikov Century Guild, ki
so si prizadevali povečati gibanje vpliva Arts and Crafts. Po zaslugi oblikovalca
Mackmurda, Horna, Imaga in zaradi razvoja strojev je tisk doţivel razcvet. V časopisu
Hobby Horse so predstavili svojo novo vizijo prihodnosti in prikazali soţitje med
besedilom in ilustracijo. Leto kasneje je Mackmurdo na naslovnici knjige Wrenove
cerkve v Cityju izvirno predstavil sintezo okrasja in pisave. Povzel je prepletajoči se
motiv črt, ki se v valovitm zanosu črt porajajo druga iz druge. Treba je omeniti
najpomembnejšega teoretika, ki je iskal osnovne principe oblikovanja v preteklosti in v
sodobnih delih, Walterja Cranea. Osnovni principi risanja veljajo za eno izmed njegovih
najbolj znanih del.

Slika 1: William Morris, stenska tapeta z ornamentnimi listi, ok. 18751

1

http://strangeharvest.com/wp11/?p=129, (30. 5. 2011).
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V Belgiji se je gibanje osredotočilo na dva centra, Bruselj in Liege. Bruselj je še pred
pojavom art nouveauja postal v 19. stoletju središče novih umetniških hotenj. Leta 1884
se je dvajset umetnikov zdruţilo v Les Vingt. Iskali so stike z umetniki iz drugih deţel,
vsak izmed njih pa je naslikal stran v katalogu, v katerem so bila našteta njihova dela.
Leta 1893 so začeli nekateri umetniki iz skupine izdajati revijo Van nu en Straks. Ta je
postala najpomembnejša publikacija art nouveauja v Belgiji. Istega leta je, pod velikim
vtisom Morrisovih idej, mladi belgijski arhitekt Victor Horta začel načrtovati prvo
pomembno hišo v stilu art nouveau, La Maison Tassel. Henri van de Velde je izdal
brošuro Le Déblaiement d`Art leta 1894, v kateri je predstavil nove revolucionarne ideje
fine in dekorativne umetnosti, tako v arhitekturi kot notranjemu oblikovanju.

Slika 2: Victor Horta, secesijsko stopnišče hiše Tassel, ok. 18932

2

http://homepages.ulb.ac.be/~ebrainis/Brussels.html, (30. 5. 2011).
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Leta 1895 je v Parizu, mestu mešanic stilov umetnosti, ime gibanja art nouveau končno
dobilo svoje mesto v francoskem jeziku. Izraz art nouveau je povezan z odprtjem
prodajne galerije La Maison de l` Art Nouveau na Rue de Provence, ki jo je odprl
Siegfried Bing. V Franciji so znanilci art nouveauja člani skupine umetnikov, ki je
delovala v bretonski ribiški vasici Pont-Aven. Leta 1889 so na svetovni razstavi v
Parizu prvič pokazali svoja dela. Ker niso dobili dovoljenja za razstavljanje v paviljonu
modernih francoskih umetnikov, so na ogled postavili dela v kavarni Italijana Volpinija
na obrobju razstavnega prostora. Odziv obiskovalcev ni bil najboljši. Nekateri kritiki pa
so dela le pohvalili. Dela je preveval simbolizem, značilnosti takratnega slikanja pa so
bile čiste barve in ploskoven prikaz, obrisani in z močnimi črtami naslikani in narisani
predmeti. Z mladimi umetniki akademije Jullian, kot so bili Maurice Denis, Edouardo
Vuillard, Pierre Bonnard, Paul Serusier, Paul Ranson, Aristide Maillol in Felix
Valotton, so navezali stike in ustanovili umetniško skupino Nabi. Skupino je močno
navdihnila francoska klasična umetnost. Motive so iskali v svetu religije, navdihoval jih
je pravljični svet, japonski barvni lesorezi, ljudska umetnost in dela prerafaelitov.
Francoska proizvodnja je črpala navdih iz narave in organskih oblik. Njihova dela so
bila na ogled v uredniških prostorih literarne revije Blabche in v njihovi časopisni
prilogi. V Francija je art nouveau ob koncu 19. stoletja veljal za drţavno umetnost.
Pojavila se je potreba po boljših bivalnih razmerah za ljudi, gradili se niso samo
umetniški in tehnološki spomeniki, kot je na primer Eifflov stolp. Preostala Evropa je
Francoze prehitevala v praktičnosti modernega in naprednega. Lotili so se
preoblikovanja druţbenih in zasebnih prostorov v modernem stilu z

modernimi

materiali. Tako imenovani »moderni stil« sta izoblikovali umetnost in industrija z roko
v roki in si nista izposojali iz preteklosti.
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Slika 3: Siegfried Bing, vhod v prodajno galerijo La Maison
de l` Art Nouveau, ok. 18953

V Nemčijo je art nouveau prišel nekoliko kasneje kot v Anglijo, Francijo in Belgijo.
Postal pa je dominanten in nacionalen stil med letoma 1896 in 1909. Tako imenovani
Jungendstil se je pojavil v Berlinu in Münchnu, enakovredno pa se je razvijal tudi po
manjših centrih deţele.
Sembach (1991) je rekel, da ime za gibanje Jugendstil ponazarja cel splet namenov – ne
le, da asociira na umetnost, namiguje tudi na vrnitev k naravnemu ţivljenjskemu slogu,
na mladostni idealizem ter na uţivanje v naravi. Beseda je sestavljena iz dveh delov:
jugend = mladost, oţivitvijo vitalnosti in evforije; stil = stil, vključuje umetniško
vdanost v oblike.
Nemčija je postala vodilna drţava, v kateri so se prepletale ideje vseh smeri, saj so bili
vplivi od zunaj zelo močni. Leta 1892 je nastala skupina enajstih umetnikov Die Elf,
med njimi sta bila tudi bodoča pripadnika art nouveauja Walter Leistikow in Ludwig
von Hofmann. Ţeleli so ustvarjati svobodno, brez estetskih pritiskov. Svoja dela je
Munch postavil na ogled istega leta v novembru. Razstavo so zaprli kljub protestom
mladih, saj je povzročila škandal. Naslednje leto so protestniki dali pobudo za
ustanovitev društva svobodnih umetnikov in iz tega se je leta 1898 razvilo društvo
3

http://www.digischool.nl/ckv2/romantiek/romantiek/jinglar.htm, (30. 5. 2011).
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Berlin Secession. Leta 1895 so začeli izdajati Pan, bibliografsko revijo, v kateri so bili
literarni prispevki, slike in razne ilustracije. Ljudi so ţeleli seznaniti z novimi trendi v
umetnosti. V reviji so bile tako grafike kot samostojna umetniška dela.
Časopis Jugend oziroma njegov ustanovitelj Georg Hirth je dal ime splošnemu
nemškemu gibanju. Leta 1896 je izšel prvič. Revija je močno izstopala iz monotone
sivine drugih revij, časopisov in drugih publikacij. Novost je bila ţivahno obarvana
naslovnica. V reviji so se kazale različne tendence, saj so pri njej sodelovali skoraj vsi
umetniki art nouveauja, tudi iz tujine.

Slika 4: Naslovnica časopisa Jugend, 18964

V Italiji se art nouveau oziroma stil liberty ni razvil tako močno kot drugod po
evropskih deţelah. Nova umetnost je Italijo zajela precej pozno. Omejila se je na
skupino umetnikov dekoraterjev, oblikovalcev, izdelovalcev pohištva in keramikov. Ti
so bili zbrani v društvu umetnih obrtnikov Aemilia Ars. Kot temeljne prvine novega
sloga so se začele leta 1895 širiti grafike, tipografije, plakati in revije o modi. Istega leta
je začela izhajati revija Emporium; njeni sodelavci so bili tudi v društvu umetnikov
4

http://www.ask.com/wiki/Art_Nouveau, (30. 5. 2011).
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obrtnikov Aemilia Ars. Proizvodnja italijanske industrije je izstopala s pohištvenimi
izdelki, ki so jih oblikovali Carlo Bugatti, Eugenio Quarti in Carlo Zen. Izstopali so še
izdelki Alessandra Mazzucotellija iz kovanega ţeleza in poslikana keramika Galilea
Chinia. Secesijska arhitektura ali arhitektura liberty se je takoj po torinski razstavi leta
1902, na kateri so se z arhitekturnimi projekti in notranjo opremo predstavili mojstri
Peter Behreus, Joseph Olbrich in Victor Horta, razmahnila od funkcionalnih javnih
zgradb, hotelov, pokopališč, toplic in postaj in se usmerila k zasebnim domovom
bogatih malomeščanskih podjetnikov. Zasluge

za nov odnos med umetnostjo in

trgovino gre pripisati predvsem brisanju mej med umetnostjo in dekorativno
umetnostjo. Zato so predmeti za vsakdanjo rabo dobivali čedalje bolj estetski videz.
Ţelja umetnikov je bila prek obrti prenoviti druţbo, saj naj bi z lepoto obdan
posameznik postal bolj moralen, od tega pa naj bi imeli korist manj premoţni sloji,
katerim je bila namenjena serijska in cenovno dostopnejša proizvodnja. Razstave
dekorativne in industrijske umetnosti, kot svetovni razstavi v Parizu leta 1889 in 1900
in ţe omenjena torinska razstava, so uspešno posredovale estetske vrednote in secesijski
okus po Evropi in Zdruţenih drţavah Amerike.

Slika 5: Carlo Bugatti, Polţja soba [Camera a chiocciola], 19025

5

http://frenchantiques.blogspot.com/2010/05/carlo-bugatti-1856-1940.html, (30. 5. 2011).
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V Ameriko je art nouveau prišel prek umetnikov, ki so študirali v Evropi, predvsem v
Parizu. Svoj izraz je našel predvsem v večjih mestih, kot sta New York in Chicago.
Umetnost se je razvijala na vseh področjih. Vrh je dosegla v industrijskem oblikovanju
Louisa Comfort Tiffanyja. Ta je povzdignil proizvodnjo steklenih predmetov na visoko
umetniško raven. Navdih je Amerika našla v motivu pavjega peresa in ga predstavila
kot stilizirano in abstraktno okrasje. Tiffanyjeva hiša je bila znana po svetilkah, ki so jih
v podjetju začeli izdelovati v začetku 80. let. Vodilni umetnik v arhitekturi je bil Louis
Sullivan, v grafični umetnosti pa William Bradley.

Slika 6: Louis Comfort Tiffany, svetilka Tiffany [Tiffany lamp], tehnika vitraţa, ok. 19056

V letih okoli 1900 je Barcelona kot središče Španije oziroma Katalonije doţivela poleg
vseevropskega umetniškega upora, imenovanega modernizem, še svoj politični upor.
Nacionalni modernizem so Barcelončani hitro sprejeli.
»Z modernizmom se srečamo na pročelju mnogih dvorcev, ki so jih za bogataše
načrtovali arhitekti, kot so Antoni Gaudí, Domenench i Montaner, Puig i Cadalfach,
Josep Vilaseca in drugi.« (Masini 1971, 13)
Modernizem je viden v izdelkih obrti, ki so jih uporabljali za dekoracijo na zgradbah, v
izdelkih kiparjev, steklarjev, keramikov, tesarjev, ţelezarjev in mizarjev. Vplival je na
slikarstvo, kiparstvo, grafiko, knjiţevnost, tekstilije in na ţivljenje nasploh. Nekaterim
modernizem ni bil nikoli všeč. Zdel se jim je brez okusa in pretiran. Navdušenje zanj je
trajalo do dvajsetih let 20. stoletja. Prevladujoči slog, ki je navdihoval katalonske
6

http://www.victoriana.com/Tiffany_Lamps/tiffany_lamps.html, (30. 5. 2011).
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umetnike, med njimi modernistične arhitekte, je bila katalonska gotika, umetnost
zadnjega uspešnega obdobja te deţele. Katalonski gotiki so dodajali številne okraske,
pri čemer so uporabljali različne kombinacije obrtnih izdelkov.

Art nouveau se je pojavil tudi na Nizozemskem, Danskem, Finskem, Norveškem,
Švedskem, Češkem, Poljskem, Rusiji, v Sloveniji in na Dunaju.
Nekoliko kasneje, v bolj prečiščeni obliki kot drugod v Evropi, se slog nove umetnosti
pojavi v Avstriji z imenom Sezessionstil. (Turner 1996a)
Med najpomembnejše veje secesije sodijo nemška (münchenska, berlinska) in dunajska
secesija. Najbolj prepoznavna je predvsem dunajska. Dunaj, center avstrijskega art
nouveauja, je nove ideje črpal iz naturalizma. Leta 1897 je bilo osnovano društvo
Vienna Secession. Njihov namen je bil zdruţiti vse kreativne ljudi deţele, navezati
stike s tujimi umetniki in zasnovati pravo umetnost, ki bo nasprotje dunajskemu
akademskemu salonu. Ţeleli so se boriti proti materialni koristi in so spoštovali starejše
umetnike.
Med devetnajstimi ustanovitelji zdruţenja, ki so bili naklonjeni novim pristopom v
umetnosti, so bili Gustav Klimt (prvi predsednik), Josef Hoffman, Joseph Maria
Olbrich, Kolo Moser in drugi. (Turner 1996b)
Leto po ustanovitvi se je secesiji pridruţil Otto Wagner, oče dunajske moderne
arhitekture, profesor na akademiji in Plečnikov učitelj. Velik del pobud za delo secesije
je izhajal prav iz Wagnerjevega kroga na dunajski likovni akademiji. (Prelovšek 1977)
Leta 1898 je arhitekt Joseph Maria Olbrich zgradil sodobno in funkcionalno secesijsko
stavbo, namenjeno razstavam gibanja oziroma društva. Arhitektura stavbe ponazarja
protest zoper stavbarstvo poznega devetnajstega stoletja na Dunaju. Uteleša moderne
vzore gibanja, saj so stene čiste, preproste, jasne in bele, zunaj zmerno okrašene z
geometrijskimi vzorci, motivi okrasnega rastlinja in ţivali. Vse od odprtja secesijske
hiše in s tem razstavnega prostora do leta 1905 se je v omenjeni stavbi zvrstilo trinajst
razstav. Secesionisti so ţeleli predstaviti sodobno umetnost in odnos do nje dunajski
javnosti. Ţelja, da bi javnost sprejela to umetnost, se je vedno bolj večala. Podobno
vlogo je nosilo mesečno glasilo Ver Sacrum (Ţrtvovanje pomladi), ki je začelo izhajati
leta 1898.
Za novo skupino sta bili značilni oblika in tipografija časopisa. Prevladovale so valujoče
in zavite linije in nagnjenost h geometričnim elementom. Ta arhitekturna kakovost je
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postala osnovno vodilo modernega oblikovanja. Ko so se druge inspiracije moderne
umetnosti ţe obrabile, je ta še ţivela. Secesisti so v časopisu izrazili tudi svojo
umetniško samostojnost, saj so ţeleli, da umetnost ne bi bila pod oblastjo tujcev. Ţeleli
so razmišljati o sebi, svoji umetnosti, jo spoznati in občudovati. Dunajski stil je zato
zelo hitro razvil svojo značilno noto. Tako kot je to pokazal s svojskim elegantnim
klasicizmom na prvem razstavnem plakatu Gustav Klimt.
Leta 1903 je skupina secesijskih umetnikov doţivela krizo. Gustav Klimt, Emil Orlik,
Alfred Roller, Josef Hoffmann Moser, Wagner in Moll so zapustili skupino, ki je do
tedaj izgubila ţe skoraj ves svoj ugled.
Nov zagon je dunajski secesiji dve leti kasneje dala skupina Wiener Werkstatte, ki so jo
vodili Hoffmann, Moser in Carl Czeschka. Ukvarjali so se z industrijskim, grafičnim
oblikovanjem in dekorativno umetnostjo.
Wiener Werkstatte so postali glasnik dobrega okusa, saj je zanje ključnega pomena, da
estetsko nezadostno, slabo izdelano industrijsko blago in navadne obrtniške izdelke, ki
so na voljo, nadomestijo s svojimi. Dunajčani so opustili značilne stilizirane cvetlične in
rastlinske motive, povezane s slogom art nouveau, ter jih nadomestili z bolj
premočrtnimi in geometrijskimi. Uporabni predmeti postanejo umetnine. Njihova
izjemnost izhaja iz preprostih oblik uporabnih predmetov v prefinjeni kombinaciji z
umetniškim oblikovanjem in solidno izdelavo, upoštevajoč namen predmeta in material,
iz katerega je umetnina. (Volker 1994)
Programi, ki so jih uvajali, veljajo za nov višek poznega art nouveauja. Čeprav so
drugod v Evropi ţe prevladovali novi trendi, pa je zaradi del umetnikov, kot so Egon
Schiele, Oskar Kokoschka, Carl Czeschka, Berthold Lofler, Moritz Jung, Fritz Zeymer
in drugih, je art nouveau v Avstriji spet vzcvetel.
Leta 1905 so Hoffmann, Klimt in umetniki Wiener Werkstatte izdelali načrt za Palais
Stoclet v Bruslju, glavnem mestu art nouveauja in Viktorja Horta. Realizacija tega
projekta je bila veličastna. Obsegala je vse vidike art nouveauja. Vsak detajl, površje,
ornament znotraj in zunaj je popolna harmonija in lepota.
Dunajske delavnice za umetno obrt in dekorativno umetnost, tako imenovane Wiener
Werkstatte, so leta 1932 razpadle.
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IZBRANI PREDSTAVNIKI NOVE UMETNOSTI
ANTONI GAUDÍ I CORNET (1852-1926)

Slika 7: Antoni Gaudí7

»Našel sem norca in genija« je Gaudíjev profesor opisal mladega arhitekta na podelitvi
diplom. Antoni Gaudí, precej leţeren študent, predan katolik in revmatični bolnik, je
eno največjih imen Španije in arhitekture art nouveauja. Magični spomeniki njegove
arhitekture danes dominirajo po vsej Španiji, popolnoma pa so zaznamovali podobo
Barcelone, kot jo poznamo danes. (http://www.rtvslo.si/radioprvi/novica/1434)
Rodil se je leta 1852 v Riudomsu v bliţini Reusa v Tarragoni. Ţe kot majhnega ga je
zaznamova revmatska bolezen, zaradi katere ni mogel brezskrbno tekati in ţiveti kot
drugi otroci. Med letoma 1873 in 1877 je študiral arhitekturo na Escola Provincial
d`Arquitectura v Barceloni. Med študijem je izdelal mnogo načrtov, sodeloval s
številnimi arhitekti in tako sluţil denar. Leto kasneje, tik pred koncem študija ga je
Barcelona najela za oblikovanje uličnih luči.

Slika 8: Antoni Gaudí, ulična luč v Barceloni, ok. 18788,
7
8

http://www.gaudidesigner.com/uk/index.html, (30. 5. 2011).
http://www.flickr.com/groups/the_beauty_in_the_detail/discuss/72157602167784467, (30. 5. 2011).
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Po diplomi se je lotil še drugih projektov, s katerimi si je počasi začel graditi podobo
slavnega arhitekta, ki je ustvaril magično Barcelono.
Leta 1882 je Gaudí začel tesno sodelovati z arhitektom Joanom Martorellom, zaradi
česar se je kasneje seznanil tudi z neogotsko arhitekturo, ki je močno vplivala na
njegovo delo. Leto kasneje je začel oblikovati lovski paviljon za Eusebija Güella v
Garrafu in začel projekt cerkve Svete druţine, Sagrade Familie. Med letom 1883 in
1909 se je lotil še mnogo drugih gradenj, npr. mestne palače za Güella v Barceloni,
škofovske palače v Astorgi, gradil je Colegio Terasino, Caso de los Botines v Leonu,
hišo Carvet v Barceloni, za katero mu je mesto podelilo priznanje za najboljšo stavbo
leta.

Slika 9: Antoni Gaudi, hiša Calvet [Casa Calvet], Barcelona,
med 1898-19009

9

http://urbandoggs.blogspot.com/2010/06/gaudi-urban-architect.html, (30. 5. 2011).
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Med letoma 1900 in 1914 je začel sodelovati pri Güellovem najobetavnejšem projektu,
gradnji parka in stanovanjskih zgradb. Od načrtovanih sta bili zgrajeni le dve hiši,
Gaudí pa se je do leta 1914 ukvarjal z gradnjo vhoda, velike terase in kompleksom poti
in cest v parku.

Slika 10: Antoni Gaudí, detajl mozaične dekoracije na vhodu parka Güell, Barcelona,
med 1900-191410

Med letoma 1904 in 1906 se je lotil predelave stanovanjskega bloka v Barceloni.
Rezultat je bil drzen slog, ki je v tistem času pomenil pravo revolucijo. Med drugimi
projekti se je lotil tudi svoje največje stanovanjske hiše Case Milà, določili so ga tudi za
gradnjo hotela v New Yorku.
Ko je Gaudí risal načrt za stanovanjski objekt Casa Milà, je ţelel doseči, da bi se ljudje,
ki ţivijo v stanovanjih te hiše, med seboj poznali. V ta namen je dal zgraditi dvigala v
vsako drugo nadstropje. Tako so ljudje prisiljeni komunicirati z ljudmi iz drugih
nadstropij.

10

http://www.cambridge2000.com/gallery/html/PC1413094.html, (30. 5. 2011).
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Slika 11: Antoni Gaudi, hiša Milà [Casa Milà], Barcelona, med 1906-191011

Leta 1910 so v Parizu odprli edino razstavo Antonia Gaudíja zunaj Španije za časa
njegovega ţivljenja. Kmalu za tem se je Gaudí odločil, da bo preostanek ţivljenja
posvetil gradnji cerkve Sagrada familia. Vrhunec art nouveauja in nikoli dokončan
dragulj Barcelone, La Sagrada familia ni bila nikoli grajena po načrtih, sam Gaudí pa jih
po svoji smrti ni zapustil svojim naslednikom. Nekateri ga prav zaradi tega kličejo boţji
arhitekt. Bogata s krščanskimi simboli, je La Sagrada familia po Gaudíjevih besedah
zadnje veliko zatočišče krščanstva. Ker se je temu projektu popolnoma posvetil, se je v
zadnjih letih svojega ţivljenja celo preselil v prostore blizu gradbišča. Gradnja te
znamenite Gaudíjeve cerkve, ki velja za eno najbolj zanimivih in neobičajnih sakralnih
stavb našega časa, traja s prekinitvami ţe 125 let in bo, kot je zapisano na uradni spletni
strani cerkve, dokončana leta 2026.

11

http://urbandoggs.blogspot.com/2010/06/gaudi-urban-architect.html, (30. 5. 2011).
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Slika 12: Antoni Gaudí, cerkev Sveta druţina
[La Sagrada familia], originalna skica, 1883-192612

»Vprašali so me, zakaj sem naredil poševne (naslonjene) stebre, in sem odgovoril, da se
tudi utrujen človek, ki se med hojo opira na polico, na čisto pokončni palici ne bi mogel
spočiti.« (Gaudí v: Rihtaršič 2010, 67)
Antoni Gaudí, čeprav precej starejši od večine revolucionarnih umetnikov takrat,
simbolizira ta čas, mesto in narod. Izvirni arhitekt je s svojimi dekorativnimi
arhitekturnimi elementi predramil čute neštetih ljudi in jih zvabil v Barcelono. Gaudí je
bil inovativen in radikalen arhitekt. Inovator v barvi in obliki je sanjal drugačen svet.
Njegova dela so tako simbolično kot kulturno zanimiva. S svojimi stvaritvami si je
pridobil goreče oboţevalce, a bil deleţen tudi posmeha in zaničevanja. Ni maral ravnih
črt, bil je mnenja, da v naravi ni nič ravno. Lahko bi mu rekli tudi ekscentrik, ki je rad
izzival. Z modernističnimi kolegi je razvil katalonsko različico sloga art nouveau, ki je v
Barceloni pustil neizbrisen pečat. Pravzaprav je Gaudí v svojih slikovitih arhitekturnokiparskih mojstrovinah zmešal skoraj vse sloge, ki jih je lahko spoznal - gotiko, barok
in tradicionalno katalonsko umetnost, ter jih povezal s prvinskim jezikom narave v
slogu španskega art nouveauja.

12

http://www.earth-auroville.com/index.php?nav=menu&pg=vault&id1=40&txt=text, (30. 5. 2011).
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Uporabil je tekoče linije in organske oblike. Gaudíjevo delo se odlikuje tudi po
edinstvenih ustvarjalnih ornamentih njegovih stavb. Tesno sodelovanje z nekaterimi
vodilnimi obrtniki tistega časa je pripomoglo, da je svojo arhitekturo opremil s kovanim
ţelezom, slikanimi stekli, skulpturami in mozaiki. Keramika predstavlja v skoraj vseh
njegovih delih pomembno vlogo pri arhitekturni konstrukciji. Gaudí je naravo
uporabljal za konstrukcijo, medtem ko so jo drugi umetniki do tistega časa uporabljali le
za dekoracijo.

OTTO KOLOMAN WAGNER (1841-1918)

Slika 13: Otto Wagner13

Študiral je arhitekturo v Berlinu in na Dunaju. Poučeval je na Akademiji za gradbeno
umetnost na Dunaju v Avstriji, kjer je kasneje postal učitelj. Med njegovimi učenci so
bili tudi znani Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann in Joţe Plečnik. Wagner je Plečnika
sprejel v svoj atelje in mu omogočil, da je pridobil potrebno strokovno znanje iz
arhitekture. Plečnik je znanje hitro osvojil in končal študij kot eden najboljših
Wagnerjevih diplomantov.
Od leta 1895 so na Wagnerja začeli vplivati novi umetniški slogi, bolj primerni
potrebam modernega načina ţivljenja. Razvil je svojo teorijo o arhitekturi, o njeni
funkcionalnosti, materialih in konstrukciji ter vse to opisal v knjigi Modern
Architecture.
Leta 1898 je zgradil svojo prvo zgradbo v slogu art nouveau na Dunaju, MajolikaHaus.
Njeno pročelje je prekril z večbarvnimi keramičnimi ploščicami.

13

http://www.clarkart.edu/exhibitions/klimt/wagner/bio.cfm, (30. 5. 2011).
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Slika 14: Otto Wagner, hiša Majolika [MajolikaHaus], fasadno okrasje,
Dunaj, 189814

Načrtoval je dunajsko podzemno ţeleznico, od leta 1894 do leta 1902 pa se je ukvarjal z
gradnjo pošte na Dunaju.
Bil je eden izmed ustanoviteljev dunajske secesije in eden najvplivnejših umetnikov ob
konecu stoletja. Uveljavil se je kot arhitekt, urbanist in teoretik. Zanj bi lahko rekli, da
je postavil temelje modernizma v arhitekturi. V svoja dela je vključeval moderne
metode gradnje, kot so jekleno konstrukcijsko ogrodje, in nove materiale, tanke
marmorne plošče za fasade.

14

http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Majolica_House.html/cid_1102807287_DSC03722.html, (30. 5. 2011).
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JOSEF HOFFMANN (1870-1956)

Slika 15: Josef Hoffmann15

Avstrijski arhitekt, notranji oblikovalec in umetnik je študiral na akademiji za likovno
umetnost na Dunaju, pod vodstvom art nouveau arhitekta Otta Wagnerja. Wagnerjeve
teorije o funkcionalni moderni umetnosti so močno vplivale na Hoffmannnova dela.
Leta 1896 se je pridruţil Wagnerju. Dve leti kasneje je odprl svojo prakso na Dunaju.
Bil je član društev Vienne Secession in Wiener Werstatte.
Ţelel je bolj abstraktne in čiste forme v načrtovanju stavb in pohištva ter vključeval
steklo in ţelezo. Hoffmannova dela zdruţujejo preprostost in funkcionalnost, vsebujejo
inovativne ornamentne detajle in geometrične elemente. Je pomemben predhodnik
modernizma in art decoja.
Secesijsko zgradbo Palais Stoclet je leta 1905 s svojimi kolegi umetniki in arhitekti
povzdignil na sam vrh art nouveauja: pročelje iz sivega marmorja, medeninasta oprema,
eleganten vrt, predsobe, saloni in zasebna koncertna dvorana, okrašena z večbarvnim
marmorjem, razkošna jedilnica, leseni stoli z usnjem, okrašeni z zlatom, in srebrn
pribor, ki ga je oblikoval sam Hoffmann.

15

http://www.apartmenttherapy.com/ny/designer-profile-josef-hoffmann-126816, (30. 5. 2011).
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Slika 16: Josef Hoffmann, razkošna jedilnica v Palais Stoclet, ok. 190516

Slika 17: Josef Hoffmann, jedilni pribor, srebro, Dunaj, 1903-190417

16
17

http://www.mariabuszek.com/kcai/Design%20History/Exam2_gallery1.htm, (30. 5. 2011).
http://quadratt.blogspot.com/2011_04_01_archive.html, (30. 5. 2011)
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GUSTAV KLIMT (1862-1918)

Slika 18: Gustav Klimt18

Avstrijski slikar in ilustrator, avtor številnih simbolističnih stenskih slikarij, portretov in
krajin, velja za vodilnega predstavnika dunajske secesije. Študiral je na dunajski šoli za
umetnost in obrt pri Ferdinandu Laufenbergu med letoma 1876 in 1883, med študijem je
delal pri Hansu Makartu. Od leta 1883 do leta 1892 je z bratom Ernstom in s Franzem
Matschem ustanovil Maler Compagnie. Med drugimi projekti so se ukvarjali z
izdelovanjem fresk v umetnostnozgodovinskem muzeju in z notranjo dekoracijo
mMestnega gledališča. Sodelovanje s Franzem Matschem je prekinil zaradi spora.
(Klimt 1995)
Klimt je bil predstavnik dunajske findesieclovske umetnosti in eden glavnih
oblikovalcev dunajske secesije, ki je zdruţevaa umetnike in arhitekte tistega časa.
Njegov posebni dekorativni slog uvrščamo v art nouveau. Pogosto je povezoval
ponavljajoče se detajle, kot so roke, obrazi ali dlani, z abstraktnimi ploskovitimi vzorci
podobno kot pri mozaiku. Njegova dela so polna simbolike in sanjskih prizorov, poleg
slik na platnu je ustvaril številne stropne poslikave in freske. V njegovih delih se skozi
prispodobe zrcalijo prvinske sile ljubezni, spolnosti in smrti. Svojo umetniško pot je
Klimt začel 1883 kKot umetnik dekorater. Leta 1897 je postal eden od ustanoviteljev
dunajske secesije in je tako predstavljal njenega prvega moţa.
V svojih najbolj aktivnih letih ob začetku 20. stoletja je ustvaril največje mojstrovine:
Judith I (1902), Upanje I (1903) in Poljub (1907).

18

http://vashonsd.org/chautauqua/arts/klimt.htm, (30. 5. 2011).
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Slika 19: Gustav Klimt, »Poljub [Der Kuss]«, olje in zlato na
platnu, Dunaj, 1907, 180 x 180 cm19

Znamenito delo je Beethovnov friz v dvorani dunajske secesijske zgradbe, ki ga je
naslikal leta 1902. Friz predstavlja ţivljenski cikel.

Slika 20: Gustav Klimt, »Beethovnov friz-detajl [Beethoven Frieze]«, freska na sveţ
omet, Dunaj, 1902, 220 x 635 cm20

19
20

http://www.masterart.si/index.php?m=Slike&a=slika&id=1840&v=3, (30. 5. 2011).
http://www.masterart.si/Slike/slika/1811/3/gustav-klimt/beethoven-frieze---unchastity-lust-and-gluttony, (30. 5. 2011)
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Stene jedilnice v Palais Stoclet krasi Klimtova druga znamenita freska. Mozaični friz iz
marmorja, zlata in poldragih kamnov. Tako kot Beethovnov friz, ki predstavlja
nečistost, poţelenje in poţrešnost, je ta sestavljena iz treh delov: ob osrednjem motivu
drevesa je na levi pričakovanje in na desni izpolnitev. Cikel ţivljenja na bolj umirjen
način.

Slika 21: Gustav Klimt, »Stoclet friz [Stoclet Frieze]«, freska, Bruselj, 1907-1908, ok.
340 x 195 cm21

Leta 1907 je odpotoval v Pariz in ustvarjal. Ta dela je nato predstavil na devetem
beneškem bienalu. To mu je prineslo sodelovanje in udeleţbo na razstavi »zdruţenih
avstrijskih umetnikov« s Schielejem in Oskarjem Kokoschko v Berlinu leta 1916. Klimt
se je tesno spoprijateljil z ustanoviteljema Dunajske delavnice Josefom Hoffmanom in
Kolomanom Moserjem. Nikoli se ni poročil, a je imel kar nekaj erotičnih razmerij s
številnimi ţenskami.
Posebno v nemških likovnih kritikah je bilo Klimtovo delo v prvi polovici 20. stoletja
delno ali popolnoma ignorirano, ali pa označeno za čisto dekorativno slikarstvo. Šele
kasneje je bila njegova statična ploskovna umetnost spoznana za umetnost, ki je
nakazala razvoj moderne umetnosti.
Leta 1907 je spoznal nadarjenega Egona Schieleja in mu odprl vrata v nov svet.
Kratkotrajno prijateljstvo obeh umetnikov je pustilo pečat. Po Klimtovi smrti je Schiele
ţelel nadaljevati pot, ki jo je začel Klimt, vendar ni dosegel njegove slave.

21

http://picasaweb.google.com/lh/photo/WhpDPsabcScSpo5a8L2sGg, (30. 5. 2011).
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EGON SCHIELE (1890-1918)

Slika 22: Egon Schiele22

Bil je Klimtov varovanec in avstrijski figuralni slikar zgodnjega 20. stoletja. Ţe kot
otrok je rad ustvarjal, njegov talent pa je odkrila učiteljica likovne vzgoje v šoli. Ko je
bilo Schieleju 15 let, je njegov oče umrl za sifilisom. Njegov skrbnik je postal stric, ki je
kaj kmalu ugotovil Shielejevo strast in talent za umetnost.
Leta 1906 se je vplisal na šolo umetnosti in obrti na Dunaju. Po prvem letu šolanja se je
prepisal na akademijoza likovno umetnost na Dunaju, kjer je študiral slikanje in risanje.
Motil ga je šolski konzervatizem.

Slika 23: Egon Schiele, »Borec
[Fighter]«, gvaš in svinčnik, Dunaj,
1913, 48,8 x 32,2 cm23

22
23

http://members.cox.net/germanexpressionist/Egon_Schiele.htm, (30. 5. 2011).
http://artchive.com/artchive/S/schiele/fighter.jpg.html, (30. 5. 2011).

~ 35 ~

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Plečnik Teja; Hundertwasser in modernizem

Nekateri Schielejeva dela označujejo kot groteskna, pornografska, erotična ali motena,
fokusirana na seks, smrt in razkritja. Zaradi intenzitete, zvitih teles in ekspresivne linije
jih uvrščamo v zgodnji ekspresionizem, vendar so še vedno močno povezana z
gibanjem art nouveau.
Številni škandali so vplivali tako na njegovo umetnost kot na zasebno ţivljenje. Aprila
leta 1912 so ga aretirali zaradi pedofilije. Leto prej je Schiele spoznal sedemnajstletno
Valerie (Wally) Neuzil; ţivela je pri njem in mu pozirala kot model za nekatere njegove
zloglasne slike. Med ljudmi so kroţile tudi govorice o pedofiliji, saj je Schielejev studio
postal zbirališče prizadetih otrok.

Slika 24: Egon Schiele, portret umetnikove ţene, akvarel, oglje in
svinčnik, Dunaj, 191724

24

http://artportraiture.blogspot.com/2010/06/egon-schiele-artists-wife-1917-egon.html, (30. 5. 2011).
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EROTIKA IN TELESNOST
Erotika in odnosi med spoloma so tudi v likovni umetnosti zapleteno tkivo in se
odigravajo na najrazličnejših ravneh, v najrazličnejših izraznih oblikah. Adolf Loose je
trdil, da je vsa umetnost erotična. (Néret 1993)
Na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je v umetniškem prostoru sprostila marsikatera
zavora. To je bilo obdobje umetniškega preporoda, prevladoval je samozavestni,
dekadentni odnos do stvari. Rodil se je art nouveau, ki se je kazal tudi v obsedenosti z
erotiko. Izpostavila bi dva umetnika, ki sta v svojih delih svojevrstno prikazovala
erotične plati ţivljenja. To sta bila nedvomno Gustav Klimt in Egon Schiele.
Klimt velja za predanega častilca Erosa in ţenskega telesa. Ţenska je utelešena muza in
hkrati demonska zapeljivka ter spolni objekt. Take ţenske napovedujejo pojav femme
fatale v Klimtovi umetnosti. Njegova dela bi lahko označili kot provokativno
čarobno mešanico erotike z nedolţno romantiko. (Lazar 2009)

Slika 25: Gustav Klimt, »Devica [Die Jungfrau]«, olje na platnu, hranjena v
Narodni galeriji v Pragi, 1913, 190 x 200 cm25

25

http://www.masterart.si/index.php?m=Slike&a=slika&id=3416&v=3, (30. 5. 2011).
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Rdeča nit Schielejevega ustvarjalnega opusa je bila obsedenost z ţivljenjem, smrtjo in
seveda z ljubeznijo. V obširni seriji avtoportretov, ki so skorajda stalnica v njegovi
umetnosti, gre za izraziti avtoerotizem, nekakšen ekshibicionizem oziroma jemanje sebe
kot seksualni objekt. Izraz čustev v delih je tako intenziven, da vsako delo govori zase.
(Kalc 2001)

Slika 26: Egon Schiele, »Objem ( Ljubimca II) [Die Umarmung (Die Lebenden II)]«,
olje na platnu, Dunaj, 1917, 100 x 170 cm26

Vse nas privlačijo lasje, ustnice, oči, noge, oblačila in vsi imamo svoje prioritete.
Umetnost – včasih zavestna, včasih malo manj – nam ponuja preprosto izbiro. Tako kot
vsi drugi imajo tudi umetniki svoje preference, obsedenosti, ki postanejo motiv figure,
ki se projektira v njihovem delu. Erotika je nepogrešljiva sestavina skoraj vse
umetnostne produkcije. Če upoštevamo dognanja najrazličnejših psihoanalitičnih šol,
potem lahko erotiko in erotične simbole najdemo v vsaki palici ali razpoki, na še tako
nedolţni pokrajinski podobi. Zdi pa se, da se v pravih polnokrvnih podobah erotika v
najbolj otipljivi obliki izraţa v ustvarjalni strasti, v strastni ljubezni do krepke poteze in
do pretanjene barvne rešitve, v smelem komponiranju in v drznem razkrivanju samega
sebe, v malodane krvavem spopadanju z idejami in z materialom. Tako kot je ljubezen,
pa naj bo romantično vznesena in eterična, ali pa polna temnih strasti, hrepenenja in
odpovedovanja, vodilna tema literature, tako je Eros pobudnik vseh najboljših slik, ki so
nastale na tem lepem, tisočkrat blagoslovljenem in prekletem svetu. (Sedej 1993, 33)

26

http://members.cox.net/germanexpressionist/Egon_Schiele.htm, (30. 5. 2011).
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O MOTIVU, LINIJI IN BARVI V GIBANJU ART NOUVEAU
Tedanji likovni zaklad secesijskega časa je obogatil nov motivni svet. Bilo je kar nekaj
poglavitnih virov inspiracije. Umetniki so iskali navdihe v naravi, slikali rastline, ţivali
in pokrajine in si pomagali z literaturo o botaniki, geologiji in zoologiji. Narava in
ţivalski svet sta jih navdihnila, da so začeli slikati sprva rastlinske motive, ki so kasneje
prehajali v abstraktne oblike. Priljubljeni so bili motivi cvetlic z dolgimi stebli; njihovih
cvetov ni teţko narisati ali naslikati na ploskev.
Barnicoat (1988) je zapisal besede Grassetovega učenca Paula Brethona. Rekel je, da si
umetniki ţelijo ustvarjati novo originalno umetnost brez modelov, naravo brez kakršnih
koli pravil, z domišljijo in logiko, uporabljajoč francosko rastlinstvo in ţivalstvo v
podrobnostih. Slediti ţelijo principom, ki so naredili srednjeveško umetnost tako
dekorativno. Če hoče umetnik videti rastlino kot dekoracijo, ne sme posnemati njenih
ţil v listih ali barvnega odtenka cveta. Steblo neke rastline lahko naredi harmonično tudi
v geometrijskih linijah in nekonvencionalnih barvah, ki na cvetlici niso bile nikoli
vidne.
Zaradi simbolnega pomena ali zaradi elementa ritmičnega gibanja so slikali lilije, mak,
tulipane in lokvanje. Tudi ţivalski svet niso izbirali naključno. Labod je zaradi svojega
vitkega in gibčnega telesa ustrezal kompozicijski ritmiki obdobja. Pavje pero je bilo
priljubljeno zaradi barve in ritma ponavljajočih se vzorcev. Značilni motivi art
nouveauja so bila predvsem bajeslovna bitja, vodne nimfe, vile. Eksperimetirali so z
določenimi historičnimi stili in jih prirejali moderni dobi. Uporabljali so nekatere oblike
klasicizma, baroka, rokokoja, bidermajerja, oţivljali so gotsko, vikinško, keltsko in
drugo ljudsko umetnost. Velik vpliv so imele tudi kitajska, japonska in islamska
umetnost.
»Ornament se ne zmeni za obliko telesa oziroma predmeta, ki ga krasi. V večini
primerov je uporabljen plosko, ne glede na to, ali je oblika pod njim okrogla, ovalna,
perspektivno skrajšana ali nagubana. To »brezobličnost« pa so kasneje prevzeli slikarji
dunajske secesije.« (Wichmann 1999, 206)
Umetnikom art nouveauja je linija pomagala preurediti svet, ga ponovno oblikovati. Z
linijo so najizraziteje izraţali osebno izkušnjo. V umetnine so ţeleli splesti subjektivno
čutenje in duhovno vsebino. V rokopisu, v konturah in notranji strukturi, s pomočjo linij
in površin je umetnikova osebna pisava izraţala njegovo zmoţnost - vţiveti se v čutenje
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motiva. Linija, kot umetniško izrazilo, kot zrcalo umetnika vrača razkrojenemu
predmetu trdnost in jasno razvidljivost. Plastičnost umetnostnih predmetov je začela
usihati s poudarjanjem linij.
Tako so naraščale ornamentne prvine v likovni umetnosti, dokler se ni vse umetniško
gibanje spremenilo v dekoracijo oziroma ornament. Art nouveau je iskal bistvo v
ornamentu, ta pa je postal najpomembnejša poteza tega časa. Linija je bila izraţena na
najrazličnejše načine. Linija je lahko agresivna, predrzna, čustvena, sanjava in
preiskujoča. Gledalec jo razume in transformira vase.
Hofstätter (1984) podaja lepo primerjavo med glasbo in linijo. Pravi, da je linija
ustvarjena na enak način kot glas trobente ali pa kot neţna vibracija zvoka violine.
»Ornament je ponavljajoča se tekstura, mnogokrat abstraktna, bazirana na naravnih ali
geometričnih formah. Je enostaven ali zapleten, lahko se uporablja za dekoracijo
precejšnjega spektra stvari, kot npr. Za tekstil, arhitekturo, slike, tapete, strope
(štukature) in stebre. Ornament nima pripovednega elementa in je večinoma omejen na
ravne površine – čeprav je tako naturalističen kot kiparski/plastičen. Katerokoli obliko
prevzame, je ornament v svoji osnovi dekorativen.« (Kränsel 2007, 31)
Art nouveau ali dvodimenzionalni ornamentalni slog raje kot perspektivo in globino
raziskuje linijo, oblike, ki jih opiše, in njene raznolike moţnosti.
Barva je z linijo povezana na način, ki je kar se da jasen in čist. Kontrast, vzajemna igra
linij, linij in barv ter igra med barvami samimi ustvarjajo grafične, slikarske in risarke
umetnine.
Art nouveau vključuje barvo v medsebojno igro z valovitimi linijami, z motnimi,
transparentnimi blagimi toni. Poleg najpogostejše čiste bele, črne, zlate in srebrne barve
sta prevladujoči barvi tega gibanja še modra in zelena v najrazličnejših odtenkih.
Modra, obrnjena vase in melanholična je bila barvni simbol atmosfere časa. Kot
dragoceni kamni pa sta uporabljeni srebrna in zlata barva, ki poudarjata sanjavost in
neresničnost. Kontrast modri in zeleni so dajali različni toni od rdeče do vijolične.
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Slika 27: Alfons Mucha, »Poster F. Champenois«, litografija, Pariz, 1898,
55 x 72 cm 27

27

http://www.neworleanspast.com/art/id119.html, (30. 5. 2011).
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HUNDERTWASSER (1928-2000)

Slika 28: Fridensreich Hundertwasser28

Friedensreich Hundertwasser se je rodil kot Friedrich Stowasser na Dunaju, 15.
decembra 1928 judovski materi in očetu arijskega porekla. Oče je umrl le leto po
sinovem rojstvu. Šest let star fantič je našel smisel v umetnosti in tako naslikal prve
otroške slike. Leta 1936 je začel obiskovati šolo Montessori na Dunaju in na njej ostal
eno leto. Lahko bi rekli, da je to leto šolanja ključno za prihodnjo izbiro barv in oblik v
njegovih slikah, saj so ţe učitelji v spričevalu pisali o njegovem neobičajnem občutku
za barvo in obliko. Pri 15 letih je slikal svoje prve pastelne slike, na katerih so bili
motivi iz narave, kar nam pove, da je ţe kot najstnik spoznal pomen narave za umetnost
in ustvarjalnost. Njegovo umetniško izobraţevanje je vključevalo tudi trimesečni obisk
28

http://my.opera.com/sjkimberly/blog/show.dml/5491791, (30. 5. 2011).
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akademije za likovno umetnost na Dunaju leta 1948 in dan v Ecole des Beaux-Arts v
Parizu dve leti kasneje. Kot odrasel umetnik je zanikal vse umetniške teorije, vključno z
barvno. Verjel je, da je slika religiozna izkušnja. Vedno je povzdigoval spiritualizem
nad racionalizmom. Ţelel je, da ga ljudje gledajo kot čarovnika vegetacije. Začel je
intenzivno potovati in razvijati svoj slog.

Njegov razvoj pravzaprav začrtajo

spremembe imen, ki si kronološko sledijo: Hundertwasser, Friedensreich, Regentag
Dunkelblunt. Leta 1949 je začutil, da je postal pravi umetnik in si spremenil priimek v
Hundertwasser. Svoje novo ime je dobil s prevodom slovanske besede sto v nemško
različico hundert in nemškega dela priimka wasser, ki pomeni voda. Hundertwasser, ali
če poslovenim Stovoda. Priimek mu odlično pristaja, glede na to, da je bil sovraţnik
ravne črte. Voda pomeni gibanje in se tudi ţe od nekdaj ponazarja z valovito črto. Svoje
osebno ime pa je spremenil na Japonskem. »Friede« pomeni mir, »Reich« pa kraljestvo.
Leta 1968 se je uradno preimenoval iz Friedricha v Friedensreicha. Tretji priimek
Regentag ali deţeven dan se je začel pojavljati na slikah leta 1972. Ime Dunkelblunt, ki
pomeni temno modra, pa si je dodal šest let pozneje na Novi Zelandiji. Hundertwasser
Friedensreich Regentag Dunkelblunt ali če prevedemo: Stovoda Kraljestvomiru
Deţevendan Temnomoder.
Na Hundertwasserjeva zgodnja dela je močno vplivala dunajska secesija in z njo Egon
Schiele in Gustav Klimt. Dela med letoma 1949 in 1953 pa močno spominjajo na dela
Paula Kleeja.
Po kratkemu dekorativno-abstraktnem obdobju je leta 1953, naslikal prvo spiralo,
motiv, ki ga je spremljal vse ţivljenje. Udeleţeval se je dunajskih in pariških razstav,
pisal o transavtomatizmu in razne manifeste proti racionalizmu v arhitekturi. Japonsko
je obiskal leta 1961, v Tokiu na šesti internacionalni razstavi istega leta pa je dobil
Minichijevo nagrado. Ljubezensko ţivljenje mu ni bilo naklonjeno. Prvič se je poročil
leta 1958 v Giblartarju in se čez dve leti ločil. Drugič je zakon trajal štiri leta. Poročil se
je z Yuko Ikewada leta 1962. Takrat je ţivel v Benetkah in na beneškem slikarskem
bienalu postavil zelo uspešno retrospektivno razstavo. Ob potujoči razstavi leta 1964, ki
jo je organiziral Wieland Schmied, je izdal prvi katalog.
Veliko je potoval, razstavljal in predstavljal svoje manifeste. Leta 1966 je Ferry Radax
posnel Hundertwasserjev prvi dokumentarec. Na svoji predelani leseni barki je preţivel
veliko časa. Leta 1972 jo je preimenoval v Regentag-deţeven dan. Isto leto mu je umrla
mama, na katero je bil precej navezan. Začel je izdajati japonske lesoreze, jih
razstavljati po Avstriji in domači Albertini.
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Leta 1975 je začel v Parizu veliko potujočo razstavo. Razstava je obiskala 27 drţav in
40 muzejev po svetu, vse do leta 1983. Za Avstrijo in kasneje za številne druge drţave
je oblikoval znamke. Objavil je mirovni manifest in za Bliţnji vzhod oblikoval zastavo
miru. Z Regentagom je preplul Atlantski in Tihi ocean. Ţivel in ustvarjal je na
potovanjih po svetu.
Na Novi Zelandiji, v Avstriji, na Tahitiju, v Normandiji in v Benetkah si je
Hundertwasser v času svojega potovanja ustvaril dom. Tudi ko je ţivel drugje, je ostal
Avstrijec, pa vendar je na potovanjih preţivel več časa kot doma. Delal je kot mornar in
štopal in si potovanje podaljševal s prodajo slik. Govoril je nemško, angleško, francosko
in italijansko, učil pa se je še japonsko, arabsko, češko in rusko. Njegovo ţivljenje in
umetnost sta bila tako povezana, da meja med njima ni bila več določljiva. Zavzemal se
je za ekologijo, bil je proti nuklearni energiji in ţelel je povezati arhitekturo z naravo v
dobrobit naravi in človeku. Svoje prepričanje je delil z ljudmi v javnih govorih.
Hundertwasserja so imenovali za direktorja slikarske šole Akademije lepih umetnosti na
Dunaju in mu podelil drţavno avstrijsko priznanje za doseţke v umetnosti. Ustvarjal je
grafike, prirejal predavanja in gradil harmonijo med arhitekturo in naravo. Bil je zagnan
borec za varstvo narave, kar se kaţe tudi v njegovih delih. Leta 1985 je začel delati na
svojem najbolj znanemu objektu, Hundertwasserjevi hiši na Dunaju. Sodeloval je z
arhitektom Petrom Pelikanom.
71-letni Fridensreich Hundertwasser je umrl na ladji Queen Elizabeth 2, 19. februarja
leta 2000, ko je potoval proti Evropi. Na njegovo ţeljo so ga pokopani na Novi
Zelandiji, v bliţini morja pod tulipanovcem. Fridensreichu Hundertwasserju, arhitektu,
slikarju, aktivistu, ekologu in filozofu se je izpolnila ţelja. Biti zdruţen z naravo in
zemljo še po smrti.

Schmied (2005), njegov dolgoletni prijatelj, ga je opisal kot popolnega individualista, s
katerim ni bilo lahko komunicirati. Vedno je bil izgubljen nekje v mislih, projektih,
pripovedoval je z entuziazmom, poseben je bil ţe na prvi pogled. Nosil je barvne kape,
črtaste jakne, ravne hlače, barvaste nogavice in lesene cokle. Kljub temu da se je
oblačil, kot da bi hotel biti opaţen, je beţal v samoto. Oblačila so zanj predstavljala
manifest. Ţivel je v soţitju z naravo in koval arhitekturne projekte po Evropi. Vedno je
rad potoval in doma se je počutil tam, kjer so bila drevesa, če jih ni bilo, pa jih je
naslikal. Bil je mnenja, da je vse, kar potrebuje, domišljija.
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SECESIJSKI VPLIVI NA HUNDERTWASSERJA
Na Hundertwasserjeva zgodnja dela je vplivala dunajska secesija z deli Egona Schieleja
in Gustava Klimta. Pri arhitekturnih stvaritvah pa se spogleduje s katalonskim
secesijskim arhitektom Gaudijem.
Tako pri Gaudiju kot pri Hundertwasserju prevladujeta barva in ornament v povezavi z
arhitekturo. Hundertwasser se je z Gaudijem strinjal glede gradnje arhitekture, ki je
primerna človeku, glede neravnih, vijugastih in domišljijskih linij ter pravega kota. Oba
umetnika sta med gradnjo del spreminjala načrte in mešala stile. Kljub skupnim točkam
pa obstajajo razlike. Gaudi je ţivljenje posvetil arhitekturi, Hundertwasser je razmišljal
kot slikar o barvah, linijah in površinah. Zanimalo ga je, do katere stopnje lahko
pomaga zadovoljiti psihološke in okoljevarstvene potrebe današnjega časa. Vključeval
je ţivo naravo v arhitekturo in tako dosegel organsko enotnost med njima, njuno
simbiozo. (Rihtaršič 2010)
»Hiša mora rasti kot organizem. Ne sme biti gruda, ki jo je zarisal arhitekt, postavljena
tja kot nerojena stvar, ki ne more ne ţiveti in ne umreti. Hiša mora biti ţiveče organsko
bitje, ki se razvija in konstantno spreminja.« (Hundertwasser v Schmied 2005, 206)
S Hundertwasserjevo umetnostjo sem se srečala prvič v gimnazijskih časih. V drugem
letniku smo si na dvodnevni ekskurziji na Dunaju ogledali nekatera Hundertwasserjeva
dela. S svojo posebnostjo in izstopanjem me je takoj pritegnil. Nenavadne stavbe,
barvite in polne dekorativnih elementov, so popestrile oblačen dan, da o notranjosti
stavb niti ne govorim, saj sem morala dobro paziti, da se nisem spotaknila ob neravna
tla.
Osnovni arhitekturni ključi njegovega udejstvovanja so bili: rastlinje na strehi,
umeščeno v arhitekturo, drevesa, okna različnih velikosti, dekorativne keramične
ploščice, keramični zaključki nad okni, dinamični stebri, neravna tla, valovite stene,
razmetana lega stanovanj, oblika fasade, čebulni stolpi, vključevanje starih zgradb in
okrašeni hodniki.
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Slika 29: Friedensreich Hundertwasser, Hundertwasserjeva hiša [HundertwasserHaus],
Dunaj, 1983-198629

29

http://www.hundertwasser.at/english/oeuvre/arch/arch_hundertwasserhaus.php, (30. 5. 2011).
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KunstHaus Dunaj (1989-1991), mozaična dekoracija, je opremljena z njegovimi
slikarskimi deli in maketami, ki v blišču in barvah prevzamejo še tako ravnodušnega
obiskovalca.

Slika 30: Friedensreich Hundertwasser, Hiša umetnosti [KunstHaus], Dunaj, 1989-199130

Kunsthaus ni edina arhitektura z mozaično dekoracijo. Štirideset kilometrov od Dunaja
oddaljena restavracija ob avtocesti Bad Fischau (1989-1990) bi lahko bila enostavna,
neopazna, škatlasta enobarvna zgradba, vendar se ob pogledu nanjo opazi celoten blišč
Hundertwasserjeve arhitekture. (Hundertwasser 1997)
Za Hundertwasserja je bila lopata najpomembnejše orodje, saj si je z njo lahko skopal
zatočišče, ki je bilo prekrito s travnato površino. Verjel je, da nas narava varuje in ščiti.

30

http://www.travelsignposts.com/Austria/sightseeing/kunsthauswien-viennese-museum, (30. 5. 2011).
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Slika 31: Friedensreich Hundertwasser, počivališče ob avtocesti Bad Fischau, 1989-199031

Pomemben zanj je bil tudi vizualni učinek, ki ga je dosegel tudi pri predelani in olepšani
cerkvi Sv. Barbare v Bärnbachu (1984-1988). Preuredil je zvonik in ga okronal z zlato
čebulasto streho, ki je postale stalnica v njegovi arhitekturi. Modro-belo fasado je
zapolnil s keramiko in dekorativnimi elementi. Okna so bili vitraţi z raznobarvnimi
motivi spiral. Olepšal je tudi okolico cerkve in zgradil stebre, ki jih povezuje lok.
Dvanajst prehodov ponazarja glavne vere sveta. S simboli je ţelel izpostaviti toleranco
do vseh oblik verovanja in kultur. Barvni stebri, sestavljeni iz različnih oblik, delujejo
kot nekakšni vhodi ali izhodi.
Tako nas za kratek čas, ko se sprehajamo po ulici in gremo mimo cerkve Sv. Barbare,
Hundertwasser spusti v svojo domišljijsko deţelo, ki nas prebudi in nam olepša siv,
deţeven dan.

31

http://zeus.nyf.hu/~nemettsz/hundertwasser.html, (30. 5. 2011).
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Slika 32: Friedensreich Hundertwasser, Sveta Barbara [Sankt Barbara], Bärnbach, 1984-198832

Nedaleč od slovenske meje, v Styriji, sredi pokrajine stojijo Toplice Blumau (19901997). Bivališča, obloţena z dekorativno keramiko, rastejo iz zelenih travnikov. Zeleni
travniki pa se vzpenjajo in razraščajo na sam vrh streh. Lahko bi rekli, da je bila narava
njegov dom, pokrajina in hribi kot hiša, zelenica mu je predstavljala tla, drevesa so bila
okna in nebo streha. Uspelo mu je prikazati zelo dober princip zlitja človeka, njegove
arhitekture in narave.

32

http://www.hundertwasser.at/showpic.php, (30. 5. 2011).
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Slika 33: Friedensreich Hundertwasser, toplice Blumau [Bad Blumau], Styria, 1990-199733

V arhitekturo je vključeval tudi zvesto spremljevalko spiralo. Stanovanjski kompleks s
105 stanovanjskimi enotami, imenovan Gozdna spirala mesta Darmstadt (1998-2000),
je grajen po principu rastoče spirale. Fasada je prispodoba zemeljskih plasti, usedlin,
starih več milijonov let.

Slika 34: Friedensreich Hundertwasser, Gozdna spirala mesta Darmstadt [Die Wald-Spirale von
Darmstadt], 1998-200034

33
34

http://volcania.wordpress.com/2011/03/03/friedensreich-hundertwassers-welt-der-farben-und-rundungen/, (30. 5. 2011).
http://www.hundertwasser.at/deutsch/werk/arch/arch_waldspirale.php, (30. 5. 2011).
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Toplarna Spittelau (1988-1992) z bleščečo se fasado in velikansko kapo na strehi stoji
na Dunaju in je kot privid iz sanj. Slikarskemu kralju, kot se je Hundertwasser sam
poimenoval, je uspelo robustno in neprivlačno industrijsko zgradbo spreobrniti v
mošeji podobno zgradbo. Na sredi stolpa krasi pogled velika svetleča kupola v obliki
čebule. Prav tako je zlato uporabil za zlate krogle, ki krasijo vrhove vogalov, različnih
struktur.

Slika 35: Friedensreich Hundertwasser, toplarna Spittelau, Dunaj, 1988-199235

Vredno omembe se mi zdi javno stranišče na Novi Zelandiji v Kawakawi (1999).
Hundertwasser je stranišča primerjal s cerkvijo, saj kot v cerkvi, ko iščemo vero in se
zaupamo v boga, na stranišču meditiramo.

Vsa njegova stranišča so mojstrovine

mozaične keramike.

35

http://picasaweb.google.com/faxi2004/WienFotosohneFAXI#, (30. 5. 2011).
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Slika 36: Friedensreich Hundertwasser, stranišča v Kawakawi, Nova Zelandija, 199936

Kombinacija ţivahne umetnosti in posebne arhitekture mi daje energijo, me oţivi in
navda z ţeljo po raziskovanju. Ravno to pa je bil tudi Hundertwasserjev cilj. V ljudeh
obuditi kreativnost, jih zbuditi in zmotivirati. Sprva sem se srečala z njegovo igrivo
arhitekturo. Šele kasneje, na fakulteti, sem začela raziskovati njegovo umetnost in tako
prišla do barvitih slik, polnih ţivljenja in dogajanja. Tu sem spoznala njegovo povezavo
s secesijskima umetnikoma Klimtom in Schielejem.
Kopiji Klimtovega Poljuba in Schielejevega Avtoportreta sta krasili Hundertwasserjev
dom. Umetnik je močno cenil oba predhodnika in jima zahvalo izrazil v besedah in v
svoji umetnosti. Nadaljeval je tradicijo secesijske umetnosti in ustvarjal v stilu
dekorativne umetnosti.
Klimt v svojih delih uporablja svetleče barve, lepi zlate in srebrne lističe, ki sliki dajo
sanjsko noto. Ponavlja vzorce, jih niza v zaporedje in ustvarja likovno melodične ritme,
ki govorijo zgodbo. Ravnih linij ni, so le Klimtove poteze, raznovrstne barve,
razporejene v smiselno celoto. Ta, tako imenovani dekorativni naivni svet, se je
Hundertwasserju zdel zanimiv.

36

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser_toilet_in_Kawakawa.jpg, (30. 5. 2011).
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Tako je tudi sam začel slikati rastlinsko rastoči svet, prepleten iz celic in linij, obarvan z
domišljijo. V njegovem slikarstvu se pojavljata predvsem dva prevladujoča motiva:
rastlinske, dekorativne oblike in oblike arhitekturnih elementov, ki se po navadi
prepletajo. Tako je rastlinje postalo del arhitekture.

Slika 37: Friedensreich Hundertwasser, »Rastlinska arhitektura
[Vegetabile Architektur]«, akvarel na ovojnem papirju, ki je premazan
z zmesjo krede, cinka in ribjega lepila in montiran na platno, Maria
Pfarr, 1956, 76 x 51 cm37

37

http://www.hw-archive.com/paint/view-218, (30. 5. 2011).
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Bogata površina njegovih del in uporaba barv namigujeta na Klimta, medtem ko je
prečiščena linija čopiča in »plesnive barve« Schielejeva značilnost. Hundertwasserja so
tako privlačile tudi barve upadanja. Barve, ki asociirajo na plesen, so zanj izraz ţive
narave neţivih stvari, predvsem stavb. Menil je, da plesen doda lepoto strukturi.

Slika 38: Friedensreich Hundertwasser, »Ljudje (Dopolnilo drevju)
[Menschen (Ergänzung zu "Bäume")]«, akvarel in oglje na rumenem
nepravilnem formatu, St. Mandé/Seine, 1950, 59 x 44 cm38

Fridensreich Hundertwasser je ljubil barve in ornamente, vse, kar je namigovalo na
organskost. Njegove slike so bile pesniške. Psihološke dimenzije slikarstva so
narekovale podobe, ki si jih je zamislil in v katerih bi sam ţelel ţiveti. Imele so dušo.
Slikal je z akvareli, lanenim oljem, tempero, milom za perilo, ţivalskim lepilom,
medenimi barvami, zlatim prahom, folijo, mletimi kamni, zemljo oziroma z vsem, kar
mu je prišlo pod roke. Slikal je z barvami, ki jih je sam naredil. Skozi celotno kariero je
38

http://www.hw-archive.com/paint/view-78, (30. 5. 2011).
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Hundertwasser uporabljal šest barv. Rad je imel barve in se obkroţal z njimi. Nekatere
predmete je zbiral le zaradi njihovih barv. Nanašal jih je instiktivno, direktno iz tube,
drugo ob drugo. Vsaka slika ima nešteto bavnih tonov, ki so neponovljivi.
Hundertwasserjeve slike so preţete z veseljem, so barvno harmonične in vzbujajo ţeljo
po odkrivanju. So kot otroški nedolţni svet, pravljična atmosfera ali ozadje neznanih
deţel. Slikal je vedno in povsod, kamorkoli je šel. S seboj je nosil majhen akvarelni set.
Njegove slike so bile njegovi otroci. Menil je, da si ne moremo več izmišljati oblik in
interpretirati dogodkov okoli nas in v nas samih. Izgobili smo tisto, kar v otrocih še ţivi,
resničnost. Inovativnost in domišljijo smo uničili z izobraţevalnimi sistemi in sodobnim
ţivljenjem. Zanj je bilo slikarstvo le medij izraţanja. Pripravljal si je svoje barve,
platna, hrano, šival svoja oblačila in zidal hiše. Ljubil je vse nepopolno, neponovljivo in
neravno. Ţelel je občinstvu prikazati raj, ga prepričati. S svojimi izdelki in razmišljanji
je prebujal čustva. Do rezultatov je prišel igraje, kot otrok se je prepustil domišljiji.

Slika 39: Friedensreich Hundertwasser, »Kontakt dveh roţ [Kontakt zweier Blumen]«, akvarel na
ovojnem papirju z vloţkom katrana, premazan z zmesjo krede, cinka in ribjega lepila, Hemberg,
1956, 20 x 33 cm39

39

http://www.hw-archive.com/paint/view-260, (30. 5. 2011).
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Njegove oblike so arhaične in preproste, stalnica v njegovem ţivljenju pa so bili tudi
ponavljajoči se vzorci. Ţelel je, da si gledalci ustvarijo ob gledanju slike notranji svet,
svoj film domišljije in podob. Določena slika nas lahko spomni na vonj, na melodijo,
ljudi, krajine ali morda trenutek iz ţivljenja. Gledalca je ţelel aktivirati, mu obuditi čute.
Vitalni del njegovega slikarstva so barve. Nanašal jih je po notranjem občutku. Barve so
bile intenzivne, močne in komplementarne. Njegova poznejša dela vsebujejo kovinske
barve, kot so zlato, srebro, bron ali aluminij. Kot Klimt si je privoščil uporabo zlatih in
srebrnih lističev.

Slika 40: Friedensreich Hundertwasser, »Zlato-modra
spirala za krojača I [Gold-Blau-Spirale für Schneider I]«,
akvarel in zlata folija na ovojnem papirju, premazanem s
kredo in lepilom, Pariz, 1960, 16 x 24 cm40

40

http://www.hw-archive.com/paint/view-436, (30. 5. 2011).
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Slika 41: Friedensreich Hundertwasser, »Pavilijoni in bungalovi za
domorodce in tujce [Pavillons und Bungalows für Einheimische und
Ausländer]«, osnutek za tapiserijo, mešana tehnika, Mehika, ok. 1982

41

Paviljoni in bungalovi za domorodce in tujce je tapiserija, ki jo je s pomočjo prijateljev
istega leta kot osnutek, naredil iz ovčje volne in lana, velika je 244 x 226 cm.
Skorajda vse ţivljenje je ozaveščal ljudi o škodljivosti ravne črte, kar lahko razberemo
iz spodaj navedenih citatov:
»Vizualno onesnaţevanje je bolj strupeno od vseh drugih onesnaţevanj, saj ubije dušo.«
»Danes ţivimo v zmešnjavi ravnih linij, v dţungli ravnih linij. Če ne verjamete, se
potrudite prešteti vse ravne linije, ki vas obkroţajo. Potem boste razumeli, saj nikoli ne
boste nehali šteti.«
»Ravna linija je brezboţna.«
(Hundertwasser v http://www.hundertwasser.at/english/texts/philo_verschimmelungsmanifest.php )
V manifestu proti racionalizmu v arhitekturi ali »Blatni manifest« je ravne linije označil
za nekreativne linije, ki so le posnetki, ki vodijo v propad človeštva.
41

http://www.hw-archive.com/tap/view-62, (30. 5. 2011).
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Sam je za svoje črte dejal: »Rad bi rekel, da so črte, ki jih rišem s svojim kolesom skozi
to veliko mesto, neobičajne ... te črte so lepše in genialnejše ter bolj pristne od tistih, ki
jih lahko narišem na papir.« (Schmied 2005, 95-96)

Slika 42: Friedensreich Hundertwasser, »Lasje mesta-Cerkve mesta [Die Haare der Stadt- die
Kirchen der Stadt]«, akvarel na ovojnem papirju, premazanem z zmesjo krede, belega cinka in
ribjega lepila, Pescarce, 1954, 62 x 44 cm42

Čeprav se je Klimt zelo navduševal nad spiralo, je Hundertwasserjeva spirala mešanica
zahtevne matematične oblike in Klimtove linije. Tako liniji kot obliki daje enak
poudarek. Spirala kot organsko rastoč labirint je njegov najpomembnejši motiv v
slikarstvu. Je nepravilnih oblik, nikoli je ni naslikal geometrično ali natančno, ohranil pa
je tako krivuljo kot njeno jedro. Gledalca pusti v negotovosti, ali se giblje centripetalno
ali centrifugalno. Kot metafora rasti povezuje naravo in arhitekturo. Raste navzven in se
obenem zapira vase. Hundertwasser naj bi spiralo uporabljal pri slikanju takrat, ko mu
na misel ni prišla nobena druga oblika. Spiralni motiv je poimenoval biloška spirala ali
simbol ţivljenja.

42

http://www.hw-archive.com/paint/view-185, (30. 5. 2011).
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Svoje dekorativne elemente je skoraj vedno razvrščal znotraj spirale, kot bi jih hotel
zavarovati pred zunanjim svetom. Z njo se je poistovetil in sebe videl kot jedro,
zaščitenega in izoliranega pred zunanjim svetom.
»Moja spirala izvira iz namena doseči cilj počasi.« (Hundertwasser v Schmied 2005, 65)

Slika 43: Friedensreich Hundertwasser, »Gora in sonce-prva spirala
[Der Berg und die Sonne - Erstes Spiraloid]«, akvarel, Stuttgart, 1953,
63 x 80 cm43

Hundertwasserjeva prva spirala je bila mejnik v njegovem ţivljenju. Nanj je vplival
Fulchignionijev film Images de la folie (Slike norosti), ki ga je videl na univerzi na
Dunaju. To je bila njegova prva zavestna spirala. (Schmied, & Fürst, 2000)

43

http://www.hw-archive.com/paint/view-163, (30. 5. 2011).
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Slika 44: Friedensreich Hundertwasser, »Jaz še vedno ne vem [Das Ich weiss es noch nicht]«,
mešana tehnika, La Picaudière, 1960, 195 x 130 cm44

Verjel je, da je na tem svetu z namenom, da izpolni svojo nalogo. Menil je, da bi si
lahko vsak človek dekoriral fasado okoli oken, do koder mu seţe roka, zato se je
zavzemal za »pravico oken«. Ustvarjal je soţitje med naravo in človeštvom. Boril se je
proti ravni liniji, ostrim robovom in gladki površini. Imel je nenavadne, a učinkovite
rešitve. Kar je zahteval v svojih govorih, manifestacijah in odprtih pismih javnosti, je
tudi udejanjal v ţivljenju. Ţivel je z roko v roki s teorijo in prakso. Sadil je drevesa,
oblikoval naravovarstvene plakate in jih doniral. Bil je močno nagnjen k zaščiti narave.
Bistvo estetike je videl v drugačnosti in nenavadnosti. Realnost je ţelel spremeniti v
zemeljski raj, zemeljski paradiţ. Njegova glavna tema je transformacija sveta in praznik
vsakdana. Kot sem ţe omenila, ga je v slikanju vodil otroški pogled na svet in ta ima
poglavitno vlogo, saj znajo otroci zelo dobro risati, še preden se naučijo pisati. Svet si je
predstavljal skozi vizualne podobe in ga skušal transformirati v resničnost. Ţelel je
spremeniti ţivljenja ljudi, jih zbuditi, motivirati njihovo kreativnost.
Lepoto v svojih delih je ustvaril z obiljem, bogastvom in raznolikostjo barv, linij,
motivov in oblik. Še danes hvalijo njegova dela, predvsem zaradi koncepta lepote, ki je
postal nekakšna tabu tema. Hundertwasserjeve magične in barvite slike so zrcalo narave
in ne slika realnosti. S slikami zdravi realnost. Prav zaradi svojega načina ustvarjanja ne
sovpada z večino umetnikov 20. stoletja. Ti imajo po večini tragični podton in so zrcalo
44

http://www.hw-archive.com/paint/view-433, (30. 5. 2011).
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druţbe. Slikajo realnost. Tako kot je leta 1970 zapisal: »Ljudje niso pripravljeni, da bi
videli nekaj lepega. Če prikaţeš raj pred revolucijo, si tretiran kot izdajalec, ki namesto
kritike in razdora ves čas ţeli zgraditi in pokazati pot do sveta, za katerega on misli, da
bi bil boljši. Če se odrečemo cilju, da bi ustvarili lepši svet, je to predaja in smo ţe
izgubili« (Schmied 2005, 104)
Hundertwasser je dosegel popolno svobodo v gradnji vsake forme, drugače kot
tradicionalna gradnja. Uporabljal je ornamente, da bi razbil monotonijo in zapolnil
praznino. Sledil je naravnemu krogu s pomočjo reciklaţe in obsojal izkoriščanje
naravnih virov. Vse to je dosegel s tiho revolucijo. (Schmied 2005)
Čeprav so nanj vplivali drugi dunajski umetniki, pa Hundertwasserja nikoli ne moremo
popolnoma postaviti v kateri koli »izem«.

Slika 45: Friedensreich Hundertwasser, »Vrtalec
nosu in ţalovanje Egona Schieleja [Der Nasenbohrer
und die Beweinung Egon Schieles]«, mešana
tehnika, Lugano, 1965, 73 x 116 cm45

45

http://www.hw-archive.com/paint/view-622, (30. 5. 2011).
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MOJA DELA
Praktični del diplomske naloge je zbirka mojih najboljših risb, ki so nastale v času
študija.
Z deli secesijskih umetnikov sem se prvič pobliţje srečala v četrtem letniku svojega
študija, ko sva se s profesorjem Zdenkom Huzjanom pogovarjala o temi za mojo
diplomsko nalogo. Nekatera Hundertwasserjeva dela sem poznala ţe od prej, predvsem
arhitekturo, medtem ko sem se s slikami, grafikami in drugimi deli seznanila kasneje.
Secesijsko obdobje me je takoj pritegnilo. S preučevanjem večjega izbora umetnikov pa
sem ugotovila, kateri stil mi najbolj ustreza. Menim, da je dobrih umetnikov veliko in
od vsakega se lahko kaj naučim, vendar se vedno vračam k stilu oziroma oţjemu izboru,
ki se še najbolj pribliţa mojemu okusu. Oţji izbor, v mojem primeru prej analizirani
Hundertwasser. Zanimale so me korenine njegovih del in izhodišča njegovega
razmišljanja. S svojim talentom in ustvarjalno močjo me je tako pritegnil, da se je moje
navdušenje nad risbo stopnjevalo. Zato sem se odločila, da svojo risbo razvijam in
ustvarim svoj stil oziroma neka,j za čemer lahko ponosno stojim. Moja raziskava se
navezuje s poetiko Hundertwasserjeve kompozicije, z uporabo vzorcev, barvnih shem in
s svobodo njegovih oblik v slikarstvu in arhitekturi.

TEHNIKA
Hundertwasser je ustvarjal v različnih tehnikah, predvsem v akvarelu. Svoje izrazno
sredstvo sem našla v črnem kemičnem svinčniku na belem listu.
Kot nam je ţe znano, so umetniki v dekorativne namene uporabljali učinek svetlotemnega kontrasta. Svetel motiv na temni podlagi, ali v mojem primeru ravno obratno,
temen motiv na svetli podlagi, doseţe svojevrsten dekorativni učinek. Poleg temnosvetlega motiva zanimiva oblika omili resnost in ostrino beline papirja.
Črno-belim risbam sem postopno dodajala tudi barve. Odločila sem se za uporabo
barvnih svinčnikov.
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MOTIV
Do oblikovanja motiva sem prišla povsem sponatno. Sprva sem si izbrala prvo in
najmočnejšo orisno likovno prvino - črto. Pozornost sem usmerila v valovnice, s
katerimi sem počasi in nenačrtno gradila oblike.
Motiv je nastajal sproti. Ko sem bila z motivom zadovoljna, sem ga začela ponavljati in
tako je postal stalnica v mojih risbah. Nastali so nekakšni igrivi »črvi«, ki sem jih čisto
instinktivno in počasi začela dopolnjevati s črtami oziroma spiralnimi krivuljami. Nekaj
časa sem se igrala prav s tem in nastalo je nekaj različnih slik. Večje, druge manjše,
polne ali prazne. Po osvojenem motivu sem si zaţelela več. Sprva so bila moja dela
omejena na celotno površino formata, kasneje sem začela risati motiv kot dekoracijo
belemu formatu. Risbo sem razvijala in ji dodala barvo. Kar me je pri Hundertwasserju
pritegnilo, je to, da je svojo umetnost uveljavil povsod, na vsakem koraku svojega
ţivljenja. V arhitekturi, risbi, slikah, grafikah in navsezadnje tudi v uporabni umetnosti.
Najbolj bi izpostavila Hundertwasserjeve ure. Tako sem tudi sama dobila navdih in ţe
med letom zasnovala idejo za magnetno tablo oziroma koledar. Risbe, ki so nastajale,
sem skenirala, dodala številke in vse uredila v računalniškem programu Adobe
Photoshop CS5. Sledilo je tiskanje nalepke in rezanje ţelezne plošče. Na koncu sem
nalepko nalepila na ţelezno ploščo in dodala magnete. Projekt sem predstavila tudi na
izpitu iz grafičnega oblikovanja in vizualnih komunikacij.

Slika 46: Teja Plečnik, »Magnetni koledar«, ţelezna plošča in potiskana nalepka, 2010, 100 x 29,5 cm
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Slika 47: Teja Plečnik, »Metulji«, kemični svinčnik, 2010, 40,5 x 29,5 cm

Slika 48: Teja Plečnik, »Pod vodo«, kemični in barvni svinčnik, 2010, 40,5 x 29,5 cm

~ 64 ~

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Plečnik Teja; Hundertwasser in modernizem

Slika 49: Teja Plečnik, »Srečanje«, kemični svinčnik, 2010, 40,5 x 29,5 cm

Slika 50: Teja Plečnik, »Nedolţna igra«, kemični svinčnik, 2010, 40,5 x 29,5 cm
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Slika 51: Teja Plečnik, »Gneča«, kemični svinčnik, 2010, 29,5 x 40,5 cm
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Slika 52: Teja Plečnik, »Ptičja pesem I«, kemični in barvni svinčnik, 2010, 40,5 x 29,5 cm

Slika 53: Teja Plečnik, »Ptičja pesem II«, kemični in barvni svinčnik, 2010, 40,5 x 29,5 cm
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Slika 54: Teja Plečnik, »Uspavanka«, kemični in barvni svinčnik, 2010, 29,5 x 40,5 cm
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Slika 55: Teja Plečnik, »Barve mojega ţivljenja«, kemični in barvni svinčnik, 2010,
29,5 x 40,5 cm
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Slika 56: Teja Plečnik, »Delitev«, kemični in barvni svinčnik, 2010, 29,5 x 40,5 cm

~ 70 ~

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Plečnik Teja; Hundertwasser in modernizem

PEDAGOŠKI SKLOP
Vsebino teoretičnega dela sem povezala z raziskovalnim, pedagoškim sklopom
diplomske naloge. Zanimalo me je kako pribliţati raziskano področje otrokom iz
sedmega razreda in tistim, ki obiskujejo likovne delavnice na OŠ 8 talcev Logatec, pod
mojim vodstvom.
V učnem načrtu likovne vzgoje za osnovno šolo sem izbrala vsebino likovnega področja
slikanja za sedmi razred in se odločila izvesti likovno nalogo: oblikovanje
ornamentnega motiva z upoštevanjem značilnosti secesijske umetnosti. Za učna sredstva
sem izbrala umetniška dela nekaterih secesijskih umetnikov in Hundertwasserja. V
učnem načrtu za dijake 1. letnika gimnazije pa sem izbrala likovno področje grafika in
napisala pripravo za izvedbo likovne naloge: Oblikovanje inicialk z upoštevanjem
značilnosti secesijske umetnosti. Tudi tu sem kot učna sredstva uporabila umetniška
dela secesijskih umetnikov in Hundertwasserja.
Likovno nalogo sem izvedla tako v sedmem razredu kot na likovnih delavnicah. Otroci,
ki obiskujejo moje delavnice, hodijo v četrti, peti in šesti razred. Kljub starostnim
razlikam sem se odločila uporabiti isto učno pripravo.
Učenci so med učno uro spoznali ornamentalne zakonitosti: enakost, nasprotja,
razdelitev elementov (intervali), stilizacija, znali so ločiti oblike in motive ornamentov
in našteti ornamentalne posebnosti na predstavljenih umetniških delih. Seznanili so se z
različnimi oblikami okraskov z različno motiviko in načini upodabljanja. Pridobivali so
smisel za ritmično razporejanje elementov, se navajali na doslednost pri nizanju
elementov, razvijali likovno domišljijo in likovni spomin.
Poleg predstavitve ornamenta sem ţelela doseči, da otroci razumejo oblikotvornosti in
umetniške preseţke znotraj Art Nouveau stila in kako je ta vplival na poznejše
umetnike, na Hundertwasserja. Prav zaradi značilnosti stila, se pravi oblik, vzorcev in
vloge barve, sem ţelela učencem pokazati povezavo med slikarstvom in arhitekturo, ki
je vidna v njegovih delih.
Na koncu so kritično ovrednotili svoje delo in izdelke sošolcev po kriterijih za
vrednotenje, ki so jih na začetku šolskega leta oblikovali skupaj z učiteljico likovne
vzgoje, jaz pa sem jih tokrat le prepisala na tablo . Izdelke smo tudi razstavili v šoli.
Nekaj likovnih izdelkov sem v raziskovalnem delu naloge ob koncu učne priprave za
sedmi razred tudi analizirala po danih kriterijih.
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Likovna naloga za 1. letnik srednje šole pa je usmerjena v seznanjanje dijakov s
secesijskimi motivi in opisovanje njihovih posebnosti. Ob tem bi se dijaki seznanili s
pojmi o novi umetnosti, spoznali umetnike tistega časa in dela Hundertwasserja.
Obnovili bi znanje o ornamentu, grafičnih tehnikah, materialih in orodjih, potrebnih za
realiziranje likovne naloge. Razvijali bi likovno domišljijo in kritično ovrednotili dela
sošolcev in svoja.
Vsa umetniška dela otrok, ki so vključena v diplomsko delo, so podprta s starševskim
dovoljenjem, da jih lahko objavim.

UČNA PRIPRAVA ZA SEDMI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE
ŠOLE
Datum: 8. 4. 2011
Avtorica: Teja Plečnik
Šola: OŠ 8 talcev Logatec
Razred: 7. d
Število ur: 2 uri
Likovno področje: slikanje
Likovna naloga: oblikovanje ornamentnega motiva z upoštevanjem značilnosti
secesijske umetnosti
Likovna tehnika: slikanje z barvnimi tuši
Likovni motiv: rastlinski in domišljijski ornamentni vzorci stenske poslikave zida zunaj
šole.
Materiali in orodja: papir, čopiči, lončki, barvni tuši
Učila in pripomočki: računalnik, projektor, Power point predstavitev, slike zanimivih
secesijskih umetnin in umetnikov, originalni lastni izdelki in učbenik
Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija
Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna
Vrsta učne ure: teoretična, praktična, vrednotenjska (kombinirana)
Viri in literatura:
-Tacol, T. (2003). Likovno izraţanje. Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne
vzgoje v devetletni osnovni šoli. Ljubljana, Debora.
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-Tacol, T., … et al. (2004). Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraţevanja.
Likovna vzgoja. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za
šolstvo.
- Spletne strani:
http://heritagenebraskafadingplaces.blogspot.com/2010/06/old-stone-house-ruralharlan-county-ne.html
http://www.artchive.com/artchive/K/klimt/klimt_bloch-bauer1.jpg.html
http://izklop.com/index.php?url=forum/posts&forumid=8&topicid=2057&page=160
http://rareantiquesgallery.com/antique/hello-world/
http://www.horozima.com/2009_09_01_archive.html
http://www.artnouveaufurniture.com/Notes.htm
http://www.tootoo.com/buy-antique_wooden_bed/
http://myfitnessdepot.com/fitness/how-to-lose-unwanted-weight-with-exercises-stairsprinting/
http://www.victoriana.com/Tiffany_Lamps/tiffany_lamps.html
http://manneg-tutorial.blogspot.com/
http://urbandoggs.blogspot.com/2010/06/gaudi-urban-architect.html
http://horsehints.org/WashingtonDCHorseStatues.htm
http://www.scribd.com/doc/10967398/Art-Nouveau-Ornament
http://quazen.com/arts/visual-arts/art-nouveau/
http://strangeharvest.com/wp11/?p=129
http://homepages.ulb.ac.be/~ebrainis/Brussels.html
http://www.digischool.nl/ckv2/romantiek/romantiek/jinglar.htm
http://www.greatbuildings.com/cgibin/gbi.cgi/Majolica_House.html/cid_1102807287_DSC03722.html
http://www.masterart.si/index.php?m=Slike&a=slika&id=1840&v=3
http://picasaweb.google.com/lh/photo/WhpDPsabcScSpo5a8L2sGg
http://www.masterart.si/index.php?m=Slike&a=slika&id=3416&v=3
http://www.neworleanspast.com/art/id119.html
http://www.hundertwasser.at/deutsch/werk/arch/arch_waldspirale.php
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser_toilet_in_Kawakawa.jpg
http://www.hw-archive.com/tap/view-62
http://forum.krstarica.com/showthread.php/381693-Svet-oko-nas-)/page26
http://viennaphoto.wordpress.com/2010/03/22/hundertwasser-haus-vivid-architecture/
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http://www.flickr.com/photos/abgrss/page38/

http://www.hundertwasser.de/deutsch/ausstellungen/index.php
http://www.hw-archive.com/paint/view-218
http://homedecorcenter.net/homedecor/index.php?main_page=product_info&cPath=424&products_id=4297
http://www.zsolnay.com/index.html

Učni cilji:
Učenci:
-spoznajo značilnosti secesijske umetnosti
-naštejejo materiale, ki so jih umetniki v secesiji uporabljali za ustvarjanje svojih
umetniških del
-razloţijo značilnosti, uporabo in namen ornamenta
-ločijo oblike in motive ornamentov
-naslikajo ornamentni motiv z upoštevanjem značilnosti secesijske umetnosti
-razvijajo samostojnost in spretnost pri tehniki barvnih tušev
-pojasnijo pojme: ornament, secesija ali nova umetnost
-razvijajo likovno domišljijo in se navajajo na sproščeno vgrajevanje svojih idej
-si privzgajajo občutek za moderno estetiko
-kritično ovrednotijo svoje delo in dela svojih sošolcev
UČITELJ

UČENCI

1.) UVODNI DEL
Uvodna motivacija
Zdravo! Sem Teja, študentka likovne
pedagogike. Danes bomo dve uri preţiveli
skupaj, zato se bom potrudila, da vam bo
snov kar se da zanimiva.
Da pa se najprej spoznamo, bi prosila, da
se vsi zberete tukaj za to mizo, ker se
bomo igrali kratko igrico.
2.) OSREDNJI DEL
Posredovanje novih likovnih pojmov
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Na mizi so sličice, obrnjene s
hrbtno stranjo navzgor (sličice od 1-14 v
prilogi).
Morda kdo od vas ţe ve, katero igrico se

Ugotovijo, da se bomo igrali

bomo igrali?

igrico Spomin.

Skupaj bomo poiskali pare, ki so med
Odkrivajo sličice in iščejo pare.

seboj najbolj smiselno povezani.
Ko učenci odkrivajo pare, sličice sama
razdelim v dva stolpca.
Ste opazili, da sem razdelila sličice v dva
stolpca? Bi kdo znal povedati, zakaj

Ugotovijo, da stvari prikazane v

oziroma v čem se razlikujeta levi in desni

slikah desnega stolpca delujejo

stolpec (levi stolpec slike 1, 3, 5, 7, 9, 11,

novejše, barvitejše in bolj zanimive

13 in desni stolpec slike 2, 4, 6, 8, 10, 12,

kot tiste v levem.

14 v prilogi)?

Nekdo od vas je omenil, da stvari
delujejo novejše. Glede na ugotovljeno

Ugotovijo,

razliko me zanima, kako bi imenovali

desnem stolpcu lahko imenovali

eno in drugo umetnost?

nova umetnost.

da

bi

umetnost

v

Pozornost učencev preusmerim na desni
stolpec.
Ugotovili ste, da sličice na desni strani
pripadajo

novi

umetnosti

tako

imenovani art noveau ali Secesijski
umetnosti.
Sedaj pa si oglejte še Power point

Opazujejo in ugotovijo, da so

projekcijo. Opazujte črte, oblike, barve in

čtre v art nouveauju valovite,
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motive v umetnosti art nouveau in mi

vijugaste, niso ravne, so zabavne in

povejte, kaj opazite oziroma kakšne so

razigrane. Oblike so sproščene,

njene značilnosti (slike 15-24 v prilogi).

rastlinske, ţivalske, domišljijske in
raznolike.

Barve

komplementarne,

so

ţivahne,

pojavljata

se

zlata in srebrna, na nekaterih slikah
so toni bolj sivkasti in zelenkasti.

Kaj pa materiali? S katerimi materiale so

Odgovorijo, da les, steklo, jeklo,

umetniki ustvarjali v novi umetnosti?

ţelezo, keramika, kamen...

Spet poglejte na mizo. Pokaţem na par
slik,

na

katerih

sta

dve

različni

Ugotovijo, da je pročelje ene

arhitekturi. Kaj opazimo na pročelju ene

stavbe okrašeno in da ima en

stavbe? Ali pa na kiparskih delih?

kip mozaik, drugi pa je brez

Opazite razliko?

okrasja.

Tako je. Ugotovili ste, da je stalnica v
secesijski umetnosti okrasje.
Kako še drugače rečemo okrasju?

Odgovorijo, da ornament.

Tako je. Ornament je likovni element, je
okrasek ali vzorec, namenjen olepšavi.
Kje se uporablja oz. v kakšen namen?

Naštevajo: pohištvo, arhitektura,

Spomnite se sličic pri Spominu in Power

nakit, tekstil, tapete, uporaba v

point projekcije. Kje vse se je ornament

dekorativne namene.

pojavil in kje se še lahko? (Po potrebi
ponovno

pokaţem

Power

point

projekcijo.)
Kakšne oblike ornamentov poznamo?
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Okroglim se reče rozeta, tisti v trakovih

Pozorno

poslušajo

mojo

se imenujejo frizi. Poznamo pa tudi

opazujejo značilnosti ornamentov

svobodno obliko ornamenta.

na prikazanih primerih: intervali,

Kakšne so značilnosti ornamenta?

stilizacija, kontrasti in ritem.

in

Ste ţe slišali za stilizacijo?
Stilizacija pomeni poenostavitev danega
motiva, največkrat iz naturalizma k
abstrakciji.
Kaj pa za kontrast?
Pokaţem jim kontraste med oblikami,
velikosti in barvami.Med enakostjo in
nasprotji
Povem jim, da interval pomeni razmik ali
presledek. Je prostorska praznina s katero
elementom ovrednotimo volumen.
Ritem pomeni enakomerno menjavanje,
gibanje, ponavljanje kakih elementov.
Nastane z nizanjem enakih elementov.
Ob razlagi jim pokaţem nekaj primerov
secesijskih ornamentov s Power point
projekcijo (slike 25- 32 v prilogi).

Razdelim jim miselni vzorec (slika 33 v
prilogi).
Spoznali

ste

značilnosti

secesijske

Pozorno

iščejo

značilnosti

umetnosti in ornamenta. Sedaj pa si

secesijske umetnosti in ornamenta

oglejte dela umetnika Hundertwasserja.

v

Ali najdete v njegovih delih kakšne

Ugotovijo,

značilnosti

vsebujejo omenjene značilnosti.

secesijske

umetnosti

ali

delih

Hundertwasserja.
da

njegova

dela

ornemanta (slike 34- 40 v prilogi)?

Glede na to, da je ustvarjal pozneje, ko je
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bilo obdobja nove umetnosti ţe konec,bi

črpal

navdih

lahko rekli, da je navdih za svoja dela

umetnosti.

iz

secesijske

črpal iz secesijske umetnosti?

Posredovanje likovne naloge:

Danes se boste postavili v vlogo
secesijskega slikarja, ki z barvnimi tuši
Poslušajo navodila.

slika ornamentni vzorec rastlinskih,
ţivalskih ali domišljijskih oblik za
stensko poslikavo zidu zunaj šole.
Pustite domišljiji prosto pot, naslikajte po
svojih najboljših močeh in bodite izvirni.

Sedaj pa pojdite vsak po svojo podlago,

Naberejo si material in orodje in

svoj lonček za vodo in različno debele

začnejo ustvarjati.

čopiče. Barvne tuše sem vam na
paletah pripravila ţe jaz, zato si vsak
vzame
svojo paleto in začne slikati. Lahko si
narišete tudi osnutke na navaden list
papirja,
ki ga dobite pri meni.
Na kakršna koli vprašanja v zvezi s
poukom
bom rade volje odgovorila in vam
pomagala.
3.) ZAKLJUČNI DEL
Prosim vas, da pospravite vse odvečne

Učenci pospravijo učilnico in

materiale in orodje na svoje mesto in

uredijo razstavo.

slike razstavite po mizah.
Poglejte
značilnosti

miselni

vzorec,

secesijske

ponovite

umetnosti

in
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ornamenta. Ali ima vaša slika take

razmišljanje

značilnosti?

izdelek.

Na

tablo

sem

napisala

naveţejo

na

svoj

kriterije

vrednotenja, ki ste jih oblikovali skupaj z
učiteljico na začetku leta.
Kriteriji vrednotenja:
-Vključevanje novih likovnih pojmov v

Kritično ovrednotijo svoja dela in

likovno nalogo (Ali o likovni pojmi dobro

dela sošolcev.

opaženi v likovnem delu?).
-Obvladovanje postopkov in posebnosti
likovne tehnike (Ali je likovna tehnika
izvedena pravilno, natančno, izvirno?).
-Izvirnost

in

domiselnost

likovnega

motiva.
-Učenčeva prizadevnost pri delu.

Na koncu se jim zahvalim za sodelovanje
in jih lepo pozdravim.
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Likovna dela učencev 7. razreda:

Slika 57: Deček, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

V svojem delu je vključil nekatere značilnosti secesijske umetnosti. Uporabil je ţivahne
in raznolike barve, stalnice v njegovi sliki s tušem so vijuga, abstraktne in rastlinske
oblike. Tehnika barvnega tuša mu je ţe znana. Proti koncu ure je koncentacija padla, kar
se opazi tudi pri natančnosti. Ponekod se je tuš razlil. Kljub temu, da sem ga opozorila
na vidnost svinčnika, tega ni porediral. Motiv je izviren. Deček je pri pouku sodeloval.
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Slika 58: Deklica, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 19 x 28 cm

Idejna zasnova ji je sprva delala probleme, vendar se je kmalu domislila zelo izvirnega
motiva, stilizacije ţafrana, in ga kombinirala s pisanim ozadjem raznolikih barv.
Elementi, kot so ponavljanje, vijuga, upodobitev nekakšnega mozaika v ozadju in lepo
viden je kontrast med črno obrobo in pisanimi barvami, spominjajo na secesijsko
umetnost in na značilnosti ornamenta. Tehniko barvnega tuša je izvajala pravilno in
natančno. Pri pouku je sodelovala.
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Slika 59: Deček, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

Deček je pri pouku sodeloval. Motiv je izviren. Ko sem ga vprašala, kaj je naslikal, je
odgovoril, da vrtinec bombonov. Opozorila sem ga na vidne poteze svinčnika. Če si je
pomagal s svinčnikom, bi ga lahko na koncu zradiral. Tehniko barvnega tuša ţe pozna.
Natančnost ni najboljša.
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Slika 60: Deček, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

Dečkova slika je ena izmed najbolj »hundertwasserskih«. Naslikal je izviren motiv. Sam
mi je razloţil, da je naslikal pokrajino iz ptičje perspektive, ravno tako, kot je to počel
sam umetnik Hundertwasser. V sliki so elementi ponavljanja, ritmičnega nizanja
vzorcev, vijugaste linije, komplementarne barve in kontrasti. Tehnika je pravilnao in
natančno izvedena, tudi pri pouku je sodeloval.
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Slika 61: Deklica, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

Deklica je likovno nalogo uspešno realizirala. Po svoje je naslikala stiliziranega metulja,
vključila je vijuge, spirale in prisotno je ponavljanje določenih oblik. Menim, da ji je
naloga uspela, morda bi lahko bila pri nanašanju barvnega tuša ponekod bolj dosledna.
Pri pouku je sodelovala.
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Slika 62: Deklica, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 19 x 28 cm

Na mozaičnem, barvitem ozadju je deklica upodobila motiv roţ. Uspelo ji je v sliko
vključiti nekaj secesijskih elementov, kot so ţivahne barve, ponavljanje štirikotnikov in
upodobitev rastline. Likovno nalogo je sicer realizirala, vendar ne tako zelo uspešno. Pri
nanašanju barve ni tako vešča, saj se vidi belo ozadje. Z motivom bi se lahko malo bolj
poigrala in cvetlico stilizirala. Pri pouku je večino časa sodelovala.
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Slika 63: Deklica, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

Odločila se je za nizanje valovitih pasov. Motiv je izviren, predstavlja reko, ki deli
cvetlična polja. Izbrala je pogled od zgoraj. Vključila je ponavljanje, ţive barve,
valovito linijo in domišljijski svet. Z nanosom tuša bi lahko bila bolj natančna, saj se
ponekod vidi belina papirja. Bila je ena redkih, ki je ţelela slikati z zlato barvo, pa ţal
takrat zlate barve nismo imeli na razpolago. Namesto zlate je uporabila oker. Tudi s to
idejo se je pribliţala secesijski umetnosti. Pri pouku je sodelovala.
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Slika 64: Deček, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

Dečku je uspelo realizirati likovno nalogo v danem času. Kontrast črne, bele in rumene
je zelo opazen, tu belina papirja ne moti, saj je namensko pustil vidno ozadje. Drugo
površino je pobarval z manj ţivimi barvami. Pojavi se kontrast rdeče in zelene, modre in
oranţno rjave. Vključil je značilnost ornamenta, ponavljanje, vendar bi bil lahko bolj
natančen v tehniki s tušem. Na razpolago je imel več debelin čopičev, uporabil pa je le
eno. Sliko je ţelel naslikati v čim krajšem času.
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Slika 65: Deček, 7. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 19 cm

Likovno nalogo je realiziral, vendar je ni najbolje razumel. Med uro ni najbolj
sodeloval, proti koncu pa mu je uspelo naslikati sliko. Uporabil je komplementarni
kontrast rdečih in zelenih odtenkov, viden je element ponavljanja. Tehnika tuša mu ni
najbolj blizu, skozi sliko se vidi belina papirja. Njegova površnost se opazi tako skozi
barvo kot pri nizanju not. Sama zamisel z motivom se mi je zdela zelo zanimiva.
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Dela učencev iz likovnih delavnic:
Pri likovnih delavnicah sem se kljub starostni razliki odločila, da uporabim isto učno
pripravo kot pri učencih sedmega razreda. Sprva sem bila v dvomih, da je učna priprava
preteţka, vendar so mi učenci dokazali nasprotno.Učenci so v pravokotni format od
roba do roba naselili bogato abecedo rastlinskih vzorcev, od spiral, krivulj in drugih
amorfnih oblik, ki so občasno v kontrastu z arhitekturo kroga, trikotnika in kvadrata.
Kljub črnim obrobam, ki izraziteje omogočajo brstenje oblik, je učencem uspelo
ohraniti svetlobo barvnih nanosov. Pri tem jim je bila v pomoč tehnika barvnega tuša, ki
se izvrstno redči in vpija. Nekaterim je celo uspelo »zgraditi« pripovedne zgodbe,
vezane na rastlinski svet.

Slika 66: Deklica, 4. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 38 x 28 cm

Deklica si je za motiv zamislila izviren motiv stiliziranih ţuţelk. Igrive, vijugaste in
barvite ţuţelke je dopolnila z različnimi vzorci, v katerih se ponavljajo linije, barve in
oblike. Proti koncu slikanja ji je koncentracija popustila, kar se dobro opazi pri nanosu
barv in manjši natančnosti.
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Slika 67: Deček, 4. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 38 x 28 cm

Za osrednji motiv si je izbral polţa. S poljubnim nizanjem črnih linij tuša mu ga je
uspelo zliti z ozadjem. Uporabil je ponavljanje oblik in ţivahne barve. Tehnika tuša mu
je delala nekoliko preglavic, lahko bi bil bolj natančen. Pri uri je sodeloval in uţival.
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Slika 68: Deklica, 4. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 38 cm

Deklica si je zamislila motiv vesoljskih rastlin. Vsak cvet ima svoj vzorec. Določene
oblike se v sliki ponavljajo Ozadje je zapolnila z barvnimi pasovi, ki jih je ločila s
črnimi linijami. S tem je dosegla močan kontrast. Izbira motiva se mi je zdela zanimiva.
Opozorila sem jo na ponavljanje vijolične barve tuša, vendar je sama vztrajala pri tej
izbiri, češ da je planet vijolične barve.
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Slika 69:Deček, 4. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 38 x 28 cm

Za motiv si je izbral vesolje, planete in vesoljsko ladjo. Povsod je uporabljal enako ţive
barve, z različnimi smermi linij pa mu je uspelo ločiti oblike med seboj. Upodobil je
domišljijski svet zanimivih vzorcev in linij. Pri uri je zelo sodeloval, tehnika s tušem mu
ni delala teţav, bil je natančen. Pozornost je posvetil predvsem raketi desno spodaj in jo
pokril z različnimi vzorci in barvami.
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Slika 70: Deklica, 5. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 28 x 38 cm

Za motiv si je izbrala roţo na oknu učilnice. Stilizacija lončnice ji je zelo uspela, vanjo
je vključila tudi ponavljanje različnih vzorcev, je ena redkih, ki je uporabila
geometrijske vzorce in jih poljubno razporedila. Slikala je z različnimi, pestrimi
barvami in jih domiselno porazdelila po formatu. Bila je natančna in izvirna.
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Slika 71: Deček, 6. razred, »Brez naslova«, barvni tuš, 2011, 38 x 28 cm

Deček si je za motiv zamislil dve kači, ki ga napadata. Izvirnost motiva se mi zdi zelo
zanimiva, vključil je ţivahne barve in prepletajoče se vijugaste linije, ponavljajoče se
oblike. S tehniko tuša bi se lahko bolj potrudil in bil bolj natančen. Opozorila sem ga, da
uporablja preveč tuša, da mora počakati, da se ta posuši. Nasvet je preslišal, saj je ţelel
sliko čim hitreje končati. Ker ni počakal, da bi se posušila, so se barve razmazale.
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ANALIZA LIKOVNIH DEL
V razredu kot na delavnicah so učenci uspešno poenostavljali oblike. Pri tem jim je
pomagala izdelava skice. Format so primerno zapolnili z valovitimi linijami, z
ţivahnimi barvami in s ponavljajočimi se vzorci. Izbrali so izvirne motive, jih izvirno
upodobili in domiselno izbrali oblike ter barve. Motivi so v večini prepoznavni. Učenci
so pravilno uporabili barvne tuše. Nekaterim je predstavljalo teţavo mešanje barve,
prekrivanje barv. Drugi so napake izkoristili in jih popravili s črnim tušem, ki je
poudaril močan kontrast. Drugače jim likovna tehnika ni delala večjih teţav. Splošni
vtis o motivaciji in razumevanju učencev je bil pozitiven. Menim, da je bila izbira
umetniških del primerna za razlago likovnih pojmov. Tisti učenci, ki na začetku niso
bili motivirani so začeli sčasoma sodelovati, motiviral jih je likovni motiv. Uţivali so
tudi v igri Spomin, ki je bila prijetna in zabavna popestritev učne ure. Pri razmišljanju o
likovnem motivu so bili zelo motivirani in zagnani. Uporabili so izvirne motive. Med
sabo jih niso ponavljali, kar kaţe na veliko motivacijo.Ustvarjanje z barvnimi tuši je
bila primerna izbira likovne tehnike, saj se tako na vsakem likovnem izdelku opazi
osebna učenčeva poteza čopiča. Z zanimivimi učnimi sredstvi in vključevanju v
pogovor menim, da sem jim zelo pomagala pri razumevanju likovnih pojmov in izvedbe
likovne naloge. Skupini učencev v razredu in na likovnih delavnicah sta bili zelo
prijetni. Pokazali so veliko motivacije za delo in se zelo potrudili. Klima obeh skupin je
bila prijetna in delovna.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Prvotna ideja je bila, da z otroci izpeljemo likovno nalogo zunaj šole. Ţelja, da bi z
otroci poslikali zid se ni uresničila. Tako bi teoretično spoznanje, da sta slikarstvo in
arhitektura povezana prenesla še v prakso. Otroci bi na lastne oči videli, da lahko tudi
sami naredijo nekaj izjemnega, ţivahnega, nekaj v stilu nove umetnosti. Ker izvedba ni
bila moţna, smo z otroki ustvarjali z barvnimi tuši na papir. S slikami sem zelo
zadovoljna. Presenetila me je skupina učencev, ki obiskujejo likovne delavnice. Ker
sem uporabila isto učno pripravo, kot za učence iz sedmega razreda, sem bila sprva v
dvomih, da naloge ne bodo razumeli. S svojimi deli so mi dokazali nasprotno. Otroška
končana dela smo na koncu tudi razstavili v šolski avli osnovne šole.
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Otroci so skozi mojo razlago in predstavitvijo vsega slikovnega materiala na koncu ure
s svojimi deli prišli do cilja, ki sem si ga zadala, do razumevanja oblikotvornosti in
umetniških preseţkov znotraj Art Nouveau stila in njihovega vpliva na poznejše
umetnike. Ugotovili so, da sta v art nouveauju slikarstvo in arhitektura neposredno
povezana in da je inspiracijo iz tu črpal Hundertwasser.

UČNA PRIPRAVA ZA SREDNJO ŠOLO
Šola: srednja šola
Avtorica: Teja Plečnik
Predmet: likovno snovanje
Št. ur: 2 uri
Letnik: 1.
Likovno področje: grafika
Likovna naloga: oblikovanje inicialk z upoštevanjem značilnosti secesijske umetnosti
Likovna tehnika: linorez
Likovni motiv: domišljijski motivi secesijske umetnosti rastlinskih in geometrijskih
vzorcev
Materiali in orodja: papir, svinčnik, linolej, noţki, flomaster, barve
Učila in pripomočki: računalnik, projektor, Power point predstavitev, slike znimivih
secesijskih umetnikov
Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija
Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna
Vrste učne ure: teoretična, praktična, vrednotenjska
Viri in literatura:
- Sembach, K. J. (1991). Art Nouveau. Tachen. Köln.
- Spletne povezave:
http://quazen.com/arts/visual-arts/art-nouveau/
http://strangeharvest.com/wp11/?p=129
http://www.digischool.nl/ckv2/romantiek/romantiek/jinglar.htm
http://www.masterart.si/index.php?m=Slike&a=slika&id=1840&v=3
http://picasaweb.google.com/lh/photo/WhpDPsabcScSpo5a8L2sGg
http://www.masterart.si/index.php?m=Slike&a=slika&id=3416&v=3
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http://www.neworleanspast.com/art/id119.html
http://www.hundertwasser.at/deutsch/werk/arch/arch_waldspirale.php
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser_toilet_in_Kawakawa.jpg
http://www.hw-archive.com/tap/view-62
http://forum.krstarica.com/showthread.php/381693-Svet-oko-nas-)/page26
http://viennaphoto.wordpress.com/2010/03/22/hundertwasser-haus-vivid-architecture/
http://www.flickr.com/photos/abgrss/page38/
http://www.hundertwasser.de/deutsch/ausstellungen/index.php
http://www.hw-archive.com/paint/view-218
http://homedecorcenter.net/homedecor/index.php?main_page=product_info&cPath=424&products_id=4297
http://www.zsolnay.com/index.html
http://www.fromoldbooks.org/Search/?mode=html%3Bsource=WilliamMorrisKelmscottChaucer

Učni cilji:
Dijaki:
-spoznajo secesijsko umetnost, njene značilnosti in glavne predstavnike
-poglobijo znanje o grafiki
-razloţijo pojme: umetniška grafika, industrijska grafika, matrica, grafične tehnike,
materiali in orodja
-domiselno oblikujejo osnutek ter dosledno izdelajo matrico in odtis
-razvijajo likovno domišljijo
-pazijo na čistočo pri delu
-privzgajajo si smisel za estetsko obliko izdelka
-kritično ovrednotijo svoje delo in dela sošolcev
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UČITELJ

DIJAKI

1.) UVODNI DEL
Uvodna motivacija:
Pozdravljeni!

Sem

Teja

Plečnik,

absolventka likovne pedagogike. Z vami
bom preţivela ti dve uri, poskusila bom
biti čim bolj zanimiva, vas pa prosim za
sodelovanje.
2.) OSREDNJI DEL
Posredovanje novih likovnih in drugih
pojmov:
Sedaj vas prosim, da pogledate tole
animacijo v Power pointu (slika 41 v

Ogledajo si animacijo v Power

prilogi).

pointu.

Ali ste kdaj zasledili katerega izmed teh

Odgovorijo, da so se srečali z

treh izrazov, morda veste, kaj pomeni?

izrazom NOVA UMETNOST.

Kaj pa ART NOUVEAU, kaj bi lahko

Ugotovijo, da je izraz francoski in

pomenil?

v

slovenščini

pomeni

nova

umetnost.

Kaj mislite, kaj pomeni SECESIJA?

Sklepajo, da je ta prav tako
povezana z novo umetnostjo.

Pritrdim in povem, da je res art nouveau
francoski izraz za novo umetnost in
pomeni umetniško gibanje. Pri nas so novo
umetnost poimenovali secesija.

Nova umetnost se je razvila na prelomu
stoletja, ob koncu 19. in začetku 20.

Poslušajo in razmišljajo o novi

stoletja. Trajala je kratek čas, prekinila jo

umetnosti.

je prva svetovna vojna. Največje doseţke
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lahko uvrstimo v čas med letoma 18901905. Razvila se je po Evropi in Ameriki.
V Nemčiji kot Jugendstil, stile liberty v
Londonu,

modernism

v

Španiji

in

Sezessionstil v Avstriji. Naštela sem jih le
nekaj.
Zaradi tehnološkega napredka in razvoja
industrije se pojavijo novi materiali.
Ţelezo, steklo in keramika se v novi
umetnosti pojavijo na vseh področjih
umetnosti. V arhitekturi, slikanju, risanju,
grafiki,

notranji

opremi,

steklarstvu,

lončarstvu oz. keramiki. Ljudje so ţeleli
nekaj novega, zabavnega in svobodnega,
zato so začeli eksperimentirati. Začnejo se
pojavljati ornament, dekoracija, valovite
linije in spiralni vzorci. Igrajo se tudi z
barvo, ta je raznovrstna in ţivahna. V
slikarstvu uporabljajo zlate in srebrne
lističe. Zlato se pojavlja tudi v arhitekturi
in drugod. Motivi so ţivalski ali rastlinski,
abstraktni ali realni, stilizirani in preţeti z
domišljijo

in

sanjskim

svetom.

V

umetnosti ni bilo več pravil, to se dobro
vidi v Gaudijevi Sagradi Famiglii (Sveti
druţini). Slikarji so opevali ţenske. Na

Opazujejo in ugotovijo, da so

slikah Klimta in Muncha opazujte vzorce,

barve

barvo, zlate in srebrne lističe, valovite

ponavljajo, prevladujejo vijugaste

linije. Pojavlja se ornament in zanj

linije, spirale, pozlačeni lističi,

značilno ponavljanje.

abstrakten in domišljijski svet.

Med razlago jim kaţem slike s pomočjo
Power point projekcije (slike 15-24 v
prilogi).
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primeri

umetnika

Hundertwasserja, ki je črpal navdih iz
secesijske

umetnosti.

Naštejete

tiste

značilnosti secesijske umetnosti, ki jih
opazite na njegovih slikah. Ta igrivost in
svoboda sta se izraţali tudi v njegovi
arhitekturi (slike 34-40 v prilogi).
Secesijski umetniki so se ukvarjali tudi z
oblikovanjem tipografije. Ustvarjali so
črke za abecedo. Tu je primer grafike črke
B umetnika Williama Morrisa (slika 42 v
prilogi).

Povejte

mi,

kakšna je

razlika

med

umetniško in industrijsko grafiko?

Odgovorijo,

da

umetniška

je

grafika originalna, industrijska pa
reprodukcijska.

Kakšne grafične tehnike poznate?

Odgovorijo, da poznajo lesorez,
linorez, kolaţni tisk, suho iglo,
monografijo...

Vzemimo
linoreza.

grafične

primer
Kakšen

material

tehnike
in

orodje

Povejo, da potrebujemo linolej,

potrebujemo za to tehniko?

noţke, barvo in valjček.

Kaj je matrica? Moramo matrico narediti v

Odgovorijo, da je to izdelana

pozitivu ali negativu?

plošča, v primeru linoreza je to
plošča linoleja, na kateri je
izrezan motiv. Narejena je v
negativu,
pozitiven.

Res je. Enako moramo biti pozorni pri
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pisavi. V primeru črke B je ta obrnjena in
izrezana tako, da je odtis pravilen.

Posredovanje likovne naloge:
Danes boste vi secesijski umetniki in boste
v grafični tehniki linoreza oblikovali svoje
secesijske inicialke.
Veste, kaj so inicialke?

Odgovorijo, da so inicialke velike
črke, okrašene, po navadi stojijo
na začetku nekega besedila in so
se pojavljale v starejših zapisih.
So

tudi

začetnice

imena

in

priimka.

Sedaj vam bom demonstrirala postopek

Pazljivo poslušajo in opazujejo

ustvarjanja linoreza.

mojo demonstracijo.

S flomastrom narišem na linolej narobe
obrnjen motiv. Format plošče čim bolj
izkoristite. Ko motiv narišem, ga pazljivo
izreţem z noţki za linolej. Izrezljano
matrico z valjarjem, namočenim v barvo,
povaljam in matrico odtisnem.
Likovno izražanje:
Sedaj pa pojdite vsak po svojo podlago,

Naberejo si material, orodje in

material in orodje, ki ga potrebujete.

začnejo ustvarjati.

Lahko si narišete tudi osnutke na navaden
list papirja, ki ga dobite pri meni. Še
enkrat ponavljam, da je motiv na matrici
narobe obrnjen, narisan v negativu.
Na kakršna koli vprašanja v zvezi s
poukom bom rade volje odgovorila in vam
pomagala.
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3.) ZAKLJUČNI DEL
Vrednotenje:
Sedaj pa vse pospravite. Očistite mize,
pospravite material in orodje na svoje
mesto. Izdelke postavite na tablo, da si jih
skupaj ogledamo in jih ocenimo glede na

Očistijo mize, pospravijo material

kriterije vrednotenja, ki sem jih napisala

in orodje, razstavijo grafike na

na tablo..

tablo in kritično ovrednotijo svoje

Kriteriji vrednotenja:

delo in dela sošolcev.

-Vključevanje novih likovnih pojmov v
likovno nalogo (Ali o likovni pojmi dobro
opaženi v likovnem delu?).
-Obvladovanje postopkov in posebnosti
likovne tehnike (Ali je likovna tehnika
izvedena pravilno, natančno, izvirno?).
-Izvirnost in domiselnost likovnega motiva.
-Učenčeva prizadevnost pri delu.
Po končanem vredontenju se učencem
zahvalim za sodelovanje in se poslovim.
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ZAKLJUČEK

Med pisanjem diplomskega dela sem obravnavala rojstvo modernizma oziroma tako
imenovane nove umetnosti, art nouveau in njeno povezavo s poznejšim umetnikom
Hundertwasserjem. Umetnost sem opisala, povzela njen razvoj, nato pa podrobno
analizirala še umetnika. Z zbiranjem gradiva, branjem in raziskovanjem sem ugotovila,
da se je art nouveau, ki se je pojavil v svetu umetnosti kot reakcija na industrijsko
revolucijo in je trajal vse do prve svetovne vojne, kljub kratkemu obdobju obstoja, s
svojimi motivi, barvami in kompozicijo vsidral v umetnost in je njegove posledice čutiti
še danes. Potrdila sem si tudi na trditev, ki sem si jo zastavila na začetku raziskovanja,
da je Hundertwasser črpal navdih iz art nouveauja.
V mojem ustvarjalnem delu sem povezala ključne elemente secesijske umetnosti s
skupnimi značilnostmi, ki sem jih skozi študij našla v Hundertwasserjevih delih, tako
sem se pri nastajanju oziroma procesu risanja zatekala v igriv Hundertwasserjev svet,
kjer sem iskala navdih za svoje ustvarjanje. Svojo domišljijo sem zlila v ornament, v
pripoved, ki gledalcu govori svojo zgodbo.
Menim, da je ideja sodobna, po svoje preprosta, primerna za različne rešitve in kar je
najpomembnejše, je uporabna. To sem dokazala z izdelavo magnetnega koledarja.
Soočanje z deli Hundertwasserja in art nouveauja me vedno znova navda z novo idejo,
prevzame me ţelja po ustvarjanju, po odkrivanju in razvijanju nečesa novega.
S svojim delom sem zadovoljna, vendar menim, da se lahko še izboljša. Tudi tistim,
katerim sem pokazala svoje ideje, so jih razumeli in lepo sprejeli.
Dobro izkušnjo sem doţivela tudi z otroki na OŠ 8 talcev v Logatcu in si pridobila
veliko znanja, ki mi bo zagotovo v pomoč pri poučevanju v šolstvu.
Ugotavljam, da se bom z veseljem še naprej lotevala podobnih projektov in da moja pot
še ni končana.
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PRILOGE

Slika 1: Victor Horta,

Slika 2: simbolična slika

secesijsko stopnišče hiše Tassel,

starega stopnišča.

Belgija, ok. 1893.

Slika 3: Otto Wagner,

Slika 4: Stara kamnita hiša,

MajolikaHaus, Dunaj, 1898.

Harlan County, Amerika.

Slika 5: Friedensreich Hundertwasser,

Slika 6: simbolična slika

ţepna ura, 1992.

starinske ţepne ure.
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Slika 8: simbolična slika stare svetilke.

Slika 7: Louis Comfort Tiffany,
svetilka, Amerika,1905.

Slika 9: Antoni Gaudí, mozaična

Slika 10: Konjski spomenik »Valor«, Leo

dekoracija v parku Guell, Barcelona,

Friedlander, Washington DC, 1951.

med 1900-1914.

Slika 11: Gustav Klimt, portret

Slika 12: Leonardo Da Vinci, portret Mone

Adele Bloch- Bauer I, olje in zlato

Lize, olje na topolovem lesu, 1503-1507,

na platnu, 1907, hranjena v

hranjena v Louvre v Parizu, 77 x 53 cm.

Neue Galerie v New Yorku,
138 x 138 cm.
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Slika 13: Gustave Serrurier-Bovy,

Slika 14: simbolična slika starinske omare

Vitrina, Belgija, 1899.

z vitrino.

Slika 15: Louis Comfort Tiffany,

Slika 16: Vilmos Zsolnay, vaza,

vitraţ, Amerika, ok. 1905.

Madţarska, 1899.

Slika 17: Alfons Mucha,

Slika 18: Arthur Mackmurdo,

poster F. Champenois,

stol, mahagonij in usnje, Anglija,

litografija, Pariz, 1898.

1882-1883.
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Slika 19: Siegfried Bing, vhod v galerijo Slika 20: William Morris, stenska tapeta,
La Maison de l`Art Nouveau, Pariz,

Anglija, ok. 1875.

1895.

Slika 21: Gustav Klimt, Devica,

Slika 22: Gustav Klimt, Friz v jedilnici

olje na platnu, 1913, hranjena v

v Palais Stoclet, freska, Bruselj, 1907-1908.

Narodni galeriji v Pragi,
190 x 200 cm.

Slika 23: Gustav Klimt, Poljub,

Slika 24: Antoni Gaudí, Sv druţina,

olje na platnu, Dunaj, 1907,

Barcelona, 1883- .

180 x 180 cm.
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Slika 25: Art Nouveau Ornament,

Slika 26: Art Nouveau Ornament,

svobodna oblika, stilizacija, kontrast,

stilizacija, ritmično ponavljanje oblik,

ponavljanje oblik.

Interval, kontrast.

Slika 27: Art Nouveau Ornament,

Slika 28: Art Nouveau Ornament,

stilizacija, friz, ritmično ponavljanje.

svobodna oblika, stilizacija, kontrast,
ritmično ponavljanje, interval.

Slika 29: Art Nouveau Ornament,

Slika 30: Art Nouveau Ornament,

stilizacija, friz, ritmično ponavljanje,

rozeta, friz, ritmično ponavljanje, stilizacija,

kontrast, interval.

Interval.
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Slika 31: Art Nouveau Ornament,

Slika 32: Art Nouveau Ornament

svobodna oblika, stilizacija, kontrasr

svobodna oblika, kontrast, ponavljanje oblik

ponavljanje vzorcev .

Slika 33: Miselni vzorec za učence.
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Slika 35: Friedensreich Hundertwasser,

Vegetativna arhitektura, mešana tehnika, Vem,da nič ne vem, mešana tehnika,
Maria Pfarr, 1956.

La Picaudiére, 1960.

Slika 36: Friedensreich Hundertwasser,

Slika 37: Friedensreich Hundertwasser,

Pavilioni in bungalovi za domorodce in

vitraţno okno sv. Barbare, Bärnbach,

tujce, mešana tehnika, Mehika, 1982.

1984-1988.

Slika 38: Friedensreich Hundertwasser,

Slika 39: Friedensreich Hundertwasser.

Hundertwasserjeva hiša, Dunaj,

Gozdna spirala, Darmstadt, 1998-2000.

1983-1986.

Slika 40: Friedensreich Hundertwasser,
Stranišča v Kawakawi, Nova Zelandija, 1999.
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Slika 41: Animacija v Power pointu.

Slika 42: William Morris, črka B,
tipografija, grafika, Anglija,ok. 1896.
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