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POVZETEK 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala s postmedijskem slikarstvom v slovenskem prostoru ter z 

avtobiografijo v slikarstvu. Najprej sem se posvetila analiziranju vpliva ter uporabe novih tehnologij v 

slikarstvu od modernizma naprej. Besede sem namenila tudi analizi postmedijskega slikarstva in 

najpomembnejšim predstavnikom pri nas, to so Arjan Pregl, Žiga Kariž, Miha Štrukelj, Viktor Bernik, 

Gorazd Krnc in Sašo Vrabič. Slednji mi je služil kot referenca za lastno ustvarjanje, zato sem njegovo 

delo analizirala bolj podrobno. Skozi analizo njegovih del sem se posvečala tudi temu kje se v njegovih 

delih kažejo avtobiografski elementi. Pri analizi avtobiografskih elementov v slikarstvu sem naletela 

na zanimivo spoznanje, da je v slikarstvu avtobiografija drugače obravnavana kot v leposlovju. Poleg 

teoretične analize postmedijskega slikarstva in avtobiografskih elementov v slikarstvu sem ustvarjala 

tudi svoja dela in sicer sem ustvarila svoj vizualni dnevnik.  

KLJUČNE BESEDE: postmedijsko slikarstvo, avtobiografija, vizualni dnevnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

ABSTRACT 

In this degree paper I analized  postmedia painting in Slovenia and I also write about avtobiography 

in painting. First I analized influecne of technology and its use in the history of painting form the 

modernisem forward. I also analized postmedia painting and its most important representatives, 

which are Arjan Pregl, Žiga Kariž, Miha Štrukelj, Viktor Bernik, Gorazd Krnc and Sašo Vrabič. This 

painter was also refernece for mine paintings and because of that I anlized his works more in detail. 

Through analysis of Sašo Vrabič works I also analized where in his works we can see elements of 

autobiography. When I analized auotbiographical elements in painting I discovered interesting fact 

that autobiography in painting is treated differently that auotbiography in literature. Besides 

teoretichal analysis of my theme I also painted my own paintings and I created my visual diary. 

KEYWORDS: postmedia painting, autobiography, visual diary 
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1 UVOD 
 

V moji diplomski nalogi sem se osredotočila na postmedisjko slikarstvo na slovenskem. Tema me je 

navdušila, ko sem si ogledala razstavo Better doggy style than no style (sikarstvo po koncu stilov), ki je 

potekala v Mestni galeriji Ljubljana med  29. 9. 2016 in 13. 11. 2016. 

Zanimanje za pojem avtobiografije sem razvila, ko sem pri predmetu slikarstvo začela raziskovati, kaj 

vse v slikarstvu lahko smatramo kot avtobiografijo. Med raziskovanjem tega pojma v slikarstvu sem 

ugotovila, da se nanj v slikarstvu ne gleda tako ozko kot v literaturi, v kateri je avtobiografija opis 

svojega življenja.1  V slikarstvu se na avtobiografijo gleda širše, saj se ne navezuje samo na žanr 

(avto)portreta, kot bi si marsikdo predstavljal, ampak se za avtobiografijo šteje že to, da slikar za svoje 

slike izbira motive iz svojega življenja in okolice.  

O avtobiografiji  piše M. Butina v knjigi Prvine likovne prakse v poglavju Vloga telesa in fizičnega dela 

v likovni umetnosti. V tem poglavju govori, da je slika proizvod slikarjevega tehničnega znanja in 

njegovega duševnega oziroma psihičnega stanja. (Butina, 1997)  S tem pogledom bi lahko rekli, da je 

vsaka slika na tej ravni avtobiografska, saj slikar slika svoje duševno stanje.  

V diplomi se nisem ukvarjala s to vrsto avtobiografije, ampak s tisto, kjer motivi na slikah govorijo o 

slikarju in njegovem življenju.  

Svojo teoretično znanje sem na tem področju prenesla tudi v ustvarjanje. Skozi mesece ustvarjanja za 

diplomsko nalogo sem nekako odkrila tudi svoj osebni stil, se udomačila v svojem lastnem ustvarjanju 

in postala samozavestna v tem, kar ustvarjam.  

 

2 KAJ JE POSTMEDIJSKO SLIKARSTVO?  
 

Razstava Better doggy style than no style me je na novo seznanila s pojmom »postmedijsko 

slikarstvo«. Na razstavi nam je uslužbenka muzeja in naša vodička po razstavi ta pojem omenila in 

predstavila vse slikarje, ki so na tej razstavi razstavljali. Najprej se mi je zdelo, da gre za neologizem, 

ki ga uporabljajo za označbo generacije umetnikov, ki ustvarjajo v istem obdobju in so generacijsko 

povezani. To mnenje se mi je spremenilo, ko sem začela malo bolj raziskovati avtorje iz razstave in se 

                                                           
1 ávtobiografíja  -e ž (ȃ-ȋ) popis lastnega življenja, lastni življenjepis (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2017) 
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poglobila v ta pojem. Sedaj mi je povsem logično kaj ta pojem pomeni, katero smer označuje, saj je 

navsezadnje to zelo dobro razvidno tudi iz imena, ki je sestavljeno iz predpone post in besede medij.  

V Slovenskem Etimološkem slovarju je razlaga predpone post in besede medij taka: 

pọ̑st – predpona v tujih sestavljenkah “po, potem”, npr. pọ̑stskrȋptum (20. stol.). 

mẹ́dij –a m “posrednik (pri hipnozi), sredstvo (javnega obveščanja), pripomoček” (20. stol.) medijski 

 

Iz razlage predpone post lahko vidimo, da je to smer, ki je začela nastajati po nekem obdobju. Razlaga 

besede medij nam ne daje najbolj jasnega vpogleda za kaj gre pri postmedijskem slikarstvu, saj je pri 

tem slikarstvu bistveno, da gre za nove digitalne in tehnične medije.  

 

»Slikarstvo, ki je iz znotraj slikovnega stopilo v dialog z digitalizirano podobo, je bilo poimenovano 

postmedijska slika oz. slikarstvo razširjenega statusa vizualnega.« (Grafenauer Krnc in Pregl, 2007, 

 str. 8) 

 

Zgornji citat sem umestila na prvo mesto pri definiciji postmedijskega slikarstva, saj zelo dobro na 

kratko opiše kaj postmedijsko slikarstvo je.  

O postmedijskem slikarstvu pa je prvi govoril Igor Zabel.  V članku, ki je bil napisan ob 2. Trienalu 

sodobne slovenske umetnosti, ki je potekal v Moderni galeriji Ljubljana med 14. novembrom 1997 in 

11. januarjem 1998, sta avtorja članka Peter Weibel in Igor Zabel prvič opredelila slikarstvo, ki je 

nastajalo v takratnem obdobju kot »postmedijsko slikarstvo«. V članku pišeta, da so stroji in mediji 

popolnoma spremenili naše dojemanje sveta. Pišeta, da stroji za gledanje – od televizije do teleskopa, 

poudarjajo predvsem občutek oddaljenosti. Medtem ko so slikovni stroji – od fotografskega aparata 

do računalnika, ustvarili nove vrste slik, tako tabelna, oljna slika ni več edini tip slike. Slika je prešla od 

svojega historičnega nosilca do ekrana. Pišeta, da je prišlo do eksplozije vizualnega, zato imajo danes 

slikarji na voljo na stotine oblik in na stotine tehnik. Ta poplava podob bi lahko pripeljala do 

razvrednotenja slike. Tako proces proizvodnje slik postaja pomembnejši od samega proizvodna 

oziroma slike. Te tehnične preobrazbe in širitve so spremenile tudi tradicionalno slikarstvo, ki sedaj 

uporablja tudi stroje in tehnične medije – fotografijo, televizijo …. To slikarstvo, ki uporablja nove 

produkcijske in kompozicijske postopke, poudarja strojno pogojene spremembe našega gledanja. 

(Weibel in Zabel, 1997) 
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V grobem bi lahko rekli, da je postmedijsko slikarstvo tisto, ki je začelo nastajati po tem, ko so mediji 

prevzeli naše življenje. Lahko pa gremo še dlje in rečemo, da je postmedijsko slikarstvo tisto slikarstvo, 

ki ravno te medije in poplavo vizualnih podob, ki jih mediji ustvarjajo, uporablja v svojem ustvarjanju. 

Še več, te podobe prevzema, jih predrugači, da v drug medij ali medij slike in razstavi kot svoje avtorsko 

delo. Slikarji, ki delujejo znotraj postmedijskega slikarstva, ne zavračajo tradicionalnega ročnega 

slikanja, ampak mu le dodajajo nove dimenzije. 

3 NOVE TEHNOLOGIJE IN NJIHOV VPLIV NA SLIKARSTVO 
 

Ob prebiranju literature za diplomsko delo sem začela spoznavati, da je umetnost na neki ravni velika 

reciklaža idej, vsaj od začetka 20. stoletja naprej, saj so se umetniki že v začetku 20. stoletja začeli 

ukvarjati s tem, kaj jim bo prinesla nova tehnologija in so začeli govoriti o tem, da bo umetnosti, kot 

so jo do takrat poznali, konec, in vse to se je seveda zgodilo, vendar se je umetnost še vedno 

nadaljevala in dobivala nove načine za svojo manifestacijo. Reciklaža oziroma ponovna uporaba se 

kaže tudi na področju prevzemanja podob iz vsakdanjega življenja, množičnih medijev …. in njihova 

ponovna uporaba in predrugačenje v slikarstvu.  

Zgoraj sem omenila reciklažo idej, ki se, vsaj po mojem mnenju, kaže v tem, da so umetniki že na 

začetku 20. stoletja misli, da bo tehnologija vse pokvarila in uničila, vendar ni in tudi kasneje, ko se je 

tehnologija začela eksponentno razvijati, so umetniki mislili enako, vendar je tudi tokrat umetnost 

preživela in se razvija naprej. Tako lahko opazimo, da se v postmedijskem slikarstvu umetniki 

sprašujejo kako naj nadaljujejo še s klasično umetnostjo, če pa imajo na voljo toliko novih načinov in 

tehnologije, ki jim na eni ravni olajša, na drugi pa otežuje delo, saj je vsega toliko na voljo, da je 

današnjemu umetniku oziroma umetniku postmedijskega slikarstva težko, kaj naj izbere, kam naj se 

usmeri, da bo inovativen in poseben, da bo izstopal iz povprečja in iz vse množice vizualnih podob. 

 

V naslednjem odstavku lahko preberemo kdaj se je začelo slikanje s pomočjo oziroma na podlagi 

fotografskih podob. Pri tem gre sicer le za pomoč slikarju, ki slika portrete, vendar že tukaj slikarji 

uporabljajo tehnologijo v svojih delih.   

Slikanje s pomočjo fotografije oziroma po fotografiji se ni začelo šele s poplavo množičnih medijev, 

ampak gre za prakso, ki se je v zgodovini slikarstva pojavila že prej, sledimo ji lahko v drugo polovico 

19. stoletja. Že realisti, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Eugene Delacroix, Gustave Coubert in drugi, 

so si pri slikanju portretov pomagali s fotografijo. To pa ni bila edina novost, ki so jo prinesli v svet 
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umetnosti, prinesli so tudi navezovanje na popularne teme. (Farwell, 1977 v Grafenauer Krnc, 2005) 

Do takrat je bila umetnost rezervirana za prezentacijo oblastnikov ali pa prezentacijo njihove 

predstave o drugih, ni bilo prostora za slike, na katerih bi bili drugi taki, kot se vidijo sami. (Grafenauer 

Krnc, 2005 ) 

      

SLIKA 1: Eugene Delacroix, Self-portrait, 1860, 

olje na platno, 66x54cm 

 

SLIKA 2: Felix Nadar, Portrait of Eugene 

Delacroix, 1858, fotografija 

Eugene Delacroix je eden od umetnikov, ki si je pri svojem delu pomagal s fotografijo. Zgoraj je primer 

avtoportreta, ki je nastal po fotografiji desno. Pri avtoportretu lahko opazimo, da ni popolna kopija 

fotografije, kar kaže na to, da si je umetnik s fotografijo le pomagal in je ni preslikoval. 

 

Razvoj nove tehnologije na materialnem in tehnološkem področju je ljudem v začetku 20. stoletja dajal 

upanje na boljši svet. A so se hkrati zavedali tudi pasti, ki jih tehnologija prinaša, in so slutili, da bo  prevzela 

svet. Imeli so dvome, da bo človek modro in skrbno ravnal z vso na novo pridobljeno močjo. (Lynton, 1994) 

Najpomembnejši dogodek tega obdobja slikarstva je vsesplošno zavračanje zgodovinskega slikarstva kot 

umetnostne kategorije, pomembno je bilo zavrniti najbolj dognano obliko umetnosti, krono tradicionalne 

ustvarjalnosti Zahoda. (Lynton, 1994) 

Med najbolj znane umetnike, ki so začeli spreminjati likovno miselnost in so zavračali zgodovinsko 

slikarstvo, spada Paul Cezanne, ki je s svojimi deli naredil prvi korak med impresionizmom in 

modernizmom. Tukaj omenjam še Paula Gauguina, ki je začel s primitivizmom in je dal bolj poudarek na 
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izraznost, kot pa na verodostojnost risbe. Henri Matisse je tudi eden izmed umetnikov, ki je zavračal 

zgodovinsko slikarstvo, pri svoji slikah se je izražal z barvo in hitrimi potezami čopiča.  

 

SLIKA 3: Henri Matisse, Madame Matisse: zelena črta, 1905, olje na platnu, 41x33cm 

Ta reprodukcija Matissovega portreta je napredna in prikazuje miselnost takratnih umetnikov. Na sliki 

vidimo, da barve in poteze čopiča podpirajo oblike. Barva na sliki je nosilka izraza, v nasprotju s klasičnim 

portretom, kjer je bila barva le sredstvo za upodobitev. Slikar pri tej sliki za grajenje prostora uporabi 

barvne kontraste, ki povzročajo optično napetost.  

 

Z modernizmom so padla merila vrednotenja umetniškega, določena s kriteriji tradicionalnega 

pojmovanja mimezisa. Takrat so umetniška dela postala »določena zgolj s tem, da so pripadala določeni 

sferi«. (Rancière, 2004, str. 4 v Gnamuš, 2010) 

Z umeščanjem elementov množične kulture v umetnost se spodkopava elitizem umetniške avtonomije. 

(Gnamuš, 2010) 
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SLIKA 4: Fernand Léger, The city, 1919, oje na platno, 231,1x298,4cm 

Pri tej sliki lahko opazimo, da je avtor uporabljal elemente množične kulture. Na sliki lahko vidimo, da je 

slikar uporabljal elemente reklamnih plakatov tistega časa. Na sliki lahko prepoznamo elemente mesta, 

ki ga je slikar želel naslikati, vendar je na tej sliki bolj poudarjen občutek mesta in nasičenost mesta z 

vsemi elementi. 

 

3.1 POPART 
 

Vpliv novih tehnologij na slikarstvo se, po mojem mnenju, najbolj kaže v gibanju poparta. V njem lahko 

spremljamo dokončen izbris meje med umetnostjo in neumetnostjo, kar jasno kaže to, da so slikarji v 

svoje slike vključevali elemente popularne kulture. Popart prinese svetu novo dimenzijo uporabe 

tehnologije v umetnosti oziroma v slikarstvu, saj so jo spretno uporabljali pri svojem ustvarjanju oziroma 

izdelavi slik in izdelkov, ker jim je omogočala hitrejše ustvarjanje ter jih spoznala z novimi tehnikami 

ustvarjanja ter novimi materiali.  

 

V naslednjih  vrsticah je kratek povzetek opisa poparta, ki ga je napisala Petja Grafenauer Krnc. 

V New Yorku se je v začetku 60. let pojavil popart, ki je z jezikom visoke umetnosti v slikarstvo prinašal 

popularno kulturo. Opredelili so se za vse, kar je prej veljalo za nepomembno – reklame, ilustracije, vice, 

čenče, obleko in navadno hrano, filmske zvezde in stripe. Za popartiste ni bilo nič več sveto, spoštovali 
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niso niti starih metod ustvarjanja umetnosti. Mnogi poznavalci so to jemali kot satiro, le redki so razumeli 

njihovo sporočilo. Nastop poparta je pomenil spremembo v načinu dojemanja življenja in umetnosti. Prej 

so umetniki upodobili nekaj, da bi povedali neko zgodbo, popart si tega ni želel. Vsak umetnik je sicer za 

svojimi umetninami vedno skrival zgodbo, vendar to ni bilo bistveno. Umetnost je morala imeti trdno 

povezavo s svetom, ki jih je obkrožal in ta je bil konstruiran v lepi svet s strani množičnih medijev. Popart 

je povezal umetnost in popularno kulturo ter kazal na njuno podobnost. Avtorji so dobili nov namen, 

imenovan dialektična reduplikacija. Namen te, je uporabiti sredstva množičnih medijev proti njim samim 

s prevzemom njihovih podob, stilov. (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

Nadja Gnamuš v svoji knjigi Slikovni modeli modernizma (2010) povzema besede Lawrenca Allowaya, 

enega izmed prvih interpretov in zagovornikov poparta. Popart je bil odmev na tedanjo situacijo v medijih 

in se kot eden izmed komunikacijskih oblik ni razlikoval od drugih oblik vizualne komunikacije. (Alloway, 

1969 v Gnamuš, 2010)  

 

 

SLIKA 5: James Rosenquist, President elect, 1960-61/1964, olje na masonitu, 228x365,8cm 

Ta reprodukcija lepo kaže, kako so umetniki poparta vključevali različne podobe množičnih medijev v 

svoje slike in so tako tem podobam dali popolnoma nov pomen.  

 

Eden izmed najbolj znanih umetnikov tega časa je Andy Warhol, ki ga tudi N. Gnamuš v svoji knjigi 

omenja kot enega izmed vodilnih umetnikov, ki je spremenil način gledanja na umetnost. V naslednjih 

nekaj odstavkih je predstavljena umetnikova ideja. 
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Warhol reprezentira idejo, da je umetnik stroj, ki proizvaja slike, ki so brez investicijske misli, originalov in 

kopij, so samo prototipi in njihove ponovitve in pri tem šteje le zaslužek glede na proizvodni čas. V svoje 

delo umetnik vpeljuje strategije, ki so značilne za industrijsko proizvodnjo, te pa so »odtujenost izdelave, 

depersonalizacija slikarskega postopka, stereotipizirana predstavnost, shematičnost in poudarek na 

površini« (Gnamuš, 2010, str. 218), kjer ni manualnih napak, ampak se beleži samo nepopolnosti stroja. 

Umetnina je bila v tem času najbolj podobna blagovnemu artiklu. V takratnem času se je potrošnika jemalo 

kot temeljni razlog za obstoj proizvoda. Za uspeh nekega proizvoda sta bila poleg funkcionalnosti in 

podobe, pomembna tudi ime in znamka, ti dve lastnosti pa zagotovi oglaševanost in kakovost izdelka 

oziroma proizvajalca. To logiko je tako Warhol uporabil pri svojem delu oziroma proizvodnji – igral je na 

kult umetniške osebnosti, ki je postalo idealno ime za njegovo znamko, bilo je ime s tradicijo in zgodovino 

ter je kupcu zagotavljajo kakovost. (Gnamuš, 2010) 

Warhol je bil politično ravnodušen in tega ni skrival in ni prevzemal vloge kritike družbe in s svojo 

umetnostjo ni načenjal ameriškega ideala življenja, saj se je zavedal, da denarju ne more oporekati z 

umetnostjo. Zato je iz posla naredil umetnost, iz nje pa denar. Njegovo miselnost dobesedno kažejo 

njegovi sitotiski ameriških dolarjev, kjer se ne loči med umetnim in resničnim. Kot pravi Warhol videz 

postane edina resničnost in fikcija edina stvarnost. Umetnik je želel izbrisati mejo med proizvajalcem in 

proizvodom, med avtorjem in podobo.  (Gnamuš, 2010) 

Warhola zanimajo simboli in ikone medijske družbe, ki že obstajajo, so prepoznavni in že imajo nek 

vkodiran pomen. Te simbole pa je nato reproduciral in s tem uresničil željo po enakosti, enakovrednosti 

stvari ter je tako dal stereotipno izkustvo resničnosti, kakršnega so razširjali medijsko ustvarjene podobe 

in predstave. (Gnamuš, 2010) 
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SLIKA 6: Andy Warhol, Coca-Cola [3], 1962, casein na bombaž, 176,2x137,2cm 

Ta reprodukcija slike Andy Warhola lepo kaže na to, da je vzel že poznane podobe iz medijev, družbe in jih 

reproduciral. Jasno je, zakaj je bil popart kritiziran, saj ni izumljal novih podob, ampak jih je le prevzel in 

predrugačil, kakor delajo tudi slikarji, ki jih uvrščamo v postmedijsko slikarstvo. 

 

Popart je bil kritiziran, saj so umetnikom očitali, da oglašujejo blagovne artikle, ki se ne prodajajo samo 

zato, ker so dobili status umetniškega, ampak tudi zaradi svoje prepoznavnosti, ki je že oglaševana. Tudi 

vse izpeljanke poparta imajo enak problem, saj z reproduciranjem povzdigujejo porabniško kulturo in 

potrjujejo miselnost, da je tudi slika samo še ena porabniška dobrina. (Gnamuš, 2010) 

 

Kot piše P. Grafenauer Krnc, modernizem postmedijskih slikarjev ne zanima, saj jim je tuj, ker je 

odmaknjen od družb, ti slikarji pa tako kot popumetniki slikajo svet, življenje, v katerem živijo.  Sicer kateri 

od njih res uporabi kakšen motiv iz slikarske tradicije, vendar jim je to le eden izmed možnih motivov v 

vsej poplavi podob. (Grafenauer Krnc, 2005) Vendar se postmedijski slikarji vseeno navezujejo na 

modernizem, saj je popart gibanje, ki je nastalo znotraj modernizma. Tem slikarjem je popart referenca za 
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njihovo ustvarjanje, saj so umetniki obdobja popart-a v umetnosti prinesli navezovanje na popularno 

kulturo in približevanje umetnosti vsem ljudem. 

 

Popart in postmedijsko slikarstvo sta si podoba, saj obe smeri v umetnosti predstavljata preskok v 

miselnosti, kaj slikarstvo je in kaj naj bi slikarstvo upodabljalo. Popartisti so v visoko umetnost začeli 

vnašati popularno kulturo in ju dobro povezali. Generacija postmedijskih slikarjev pa je naredila korak 

naprej in slikarstvo imenovala le kot enega od množičnih medijev, kar pomeni, da slikanje razumejo le kot 

enega izmed načinov, kako neko stvar upodobiti. Pri obeh smereh je pomembno tudi to, da ne upodabljajo 

neke zgodbe, ampak je podoba to, kar je, in nič več, čeprav ima vsak umetnik svoje razloge, zakaj je 

določeno stvar upodobil, vendar je to za gledalca nepomembno.  

 

Kot sem že napisala zgoraj, so zametki tega, kar se danes dogaja v umetnosti, nastali že proti koncu 19. 

stoletja oziroma v začetku 20. stoletja. Zdi se mi fascinantno, da se umetnost še ni končala, kljub temu, da 

so jo nekateri umetniki že proglasili za mrtvo, vendar vsakič dobi pot za nekaj novega, za nekaj, kar lahko 

pokaže temu svetu, da se bo zamislil sam nad seboj. 

4 MARCEL DUCHAMP, JOSEPH BEUYS IN POSTMEDIJSKO 

SLIKARSTVO 
 

Ta dva umetnika vključujem v nalogo zato, ker vsak od njiju vpelje novosti v umetnost in vsak od njiju je 

na svoj način povezan s postmedijskim slikarstvom. Marcel Duchamp je v umetnost vpeljal readymade, 

Joseph Beuys pa se je ukvarjal z bivanjsko problematiko in povezovanjem življenja in umetnosti.  

 

4.1 MARCEL DUCHAMP IN POSTMEDIJSKO SLIKARSTVO 
 

Ime Marcel Duchamp nam takoj prikliče readymade in njegovo najbolj znano delo Fontana. V moji 

diplomski nalogi ga omenjam zato, ker menim, da je postmedijsko slikarstvo povezano z njegovo 

umetnostjo oziroma z njegovim redaymade-om. V spodnjih vrsticah je napisano, da gre pri readymadeu 

za naključno izbiro izdelka iz množične proizvodnje. Ravno tako tudi postmedijsko slikarstvo izbira svoje 

motive oziroma vizualen material v »množični proizvodnji« vizualnih materialov.  
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Marcel Duchamp je svetu umetnosti predstavil readymade, ki ga je postavil na mesto umetnine in s tem 

zabrisal mejo med umetnostjo in neumetnostjo, saj za redaymade niso potrebne veščine slikarja ali 

kiparja, potrebna je samo naključna izbira izdelka iz množične proizvodnje. (Gnamuš, 2010) 

S postavitvijo redaymade na mesto umetnine je Duchamp zamajal temelje modernistični in 

avantgardistični umetniški estetiki, ki je temeljila na avtentičnosti, enkratnosti, izvirnosti umetniškega dela 

in pod vprašaj postavil predstavo o tem, kaj umetnost je, kako jo opredeljujemo in kakšni so pogoji, da 

neki stvari rečemo umetniško delo. Ključna razlika med readymadeom in umetniškim delom, ki ga 

poznamo iz modernizma, je v simbolnem dejanju avtorjeve izbire in podpisa. Readymade tako postane 

enkratno in avtentično delo, saj mu avtor z izbiro in podpisom podeli status umetnine in mu vrne avro, ki 

jo je ta izdelek izgubil s tem, ko je bil del množične proizvodnje. Podpis na readymadu pa ne pomeni več 

avtorstva v klasičnem pomenu, da je to umetnino on naredil, ampak je bistven le v tem, da priča »avtorstvu 

kot nosilni avtoriteti izjave« (Gnamuš, 2010, str. 216). Duchamp se je večkrat na readymade podpisoval z 

vzdevkom. Zanj je bilo »umetniško delo vedno proizvod dveh enakovrednih polov, tistega, ki delo naredi, 

in tistega, ki delo gleda« (Gnamuš, 2010, str. 216-217), zato je svoja dela večkrat zasnoval kot sporočila 

gledalcem. S postavitvijo readymadea na mesto umetnine se postavi tudi vprašanje o tem, kaj umetnost 

je in kaj definira umetnino. Readymade tako izjavlja, da umetnost je to, kar imenuje(mo) umetnost. Marcel 

Duchamp se je zavedal, da bi množično razmnoževanje njegovih readymadeov vodilo v razvrednotenje 

izjave, ki jo dela, s tem, ko vzame predmet iz množične proizvodnje in ga postavi na mesto umetnine. 

(Gnamuš, 2010) 

 

SLIKA 7: Marcel Duchamp, Fontana, 1917, keramika, 61 cm x 36 cm x 48 cm 
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Fontana, ki jo je razstavil Duchamp, jasno kaže koncept umetnika, ki je vzel izdelek množične 

proizvodnje, tj. pisoar, ga drugače obrnil kot smo navajeni in mu dal novo ime ter ga postavil na mesto 

umetnine. Na tej umetnini lahko vidimo, da je umetnik uporabil vzdevek za podpis in ne svojega pravega 

imena, saj ni hotel, da se umetnino presoja na podlagi avtorstva, ampak na podlagi tega, kar umetnina 

predstavlja in sporoča. 

 

V tretjem odstavku poglavja sem pisala o tem, da umetnik s postavitvijo readymadea na mesto umetnine 

naredi simbolno dejanje in s tem podeli temu izdelku množične proizvodnje status umetnine in s tem 

avtentičnost, enkratnost umetniškega dela. Tudi slikarji postmedijskega slikarstva z izbiro vizualnih 

materialov iz vseh možnih virov, ki jih imajo, temu motivu, ki ga izberejo, podelijo status umetnine in nanj 

gledalci ne gledajo več enako in mu dodelijo nek višji pomen.  

 

4.2  JOSEPH BEUYS IN POSTMEDISJKO SLIKARSTVO 
 

V odstavkih, ki sledijo je na kratko predstavljen koncept Josepha Beuysa in njegove umetnosti. Beuysa 

tukaj omenjam ker je želel povezati umetnost in življenje in ni želel, da bi se njegova dela postavljalo v 

galerije in bi s tem pridobila status visoke umetnosti. Želel je, da bi njegova dela bila dostopna vsem 

ljudem, ki si želijo videti in vedeti o umetnosti, tako bi umetnost postala del življenja in ne bi bila skrita in 

zaprta za galerijskimi zidovi. Postmedijski slikarji si tudi ne želijo, da bi njihova umetnost dobila status 

visoke umetnosti, ampak jo želijo približati ljudem in jih poučiti o družbi, njeni morali, miselnosti … 

 

Fluxus, v katerega je bil med leti 1962 in 1965 vključen tudi Joseph Beuys, se je v svojih manifestih 

predstavljal kot projekt umetnosti in zabave, za katerega ni potrebno posebno znanje ali veščine, je brez 

vrednosti in množično proizveden in ga lahko proizvaja vsak. S tem je zabrisal meje med »vizualno in 

lingvistično produkcijo, med objektom in tekstom« ( Foster, Krauss et al., 2004, str. 458 v Gnamuš, 2010, 

str. 222). Zgodila se je tudi ukinitev specifičnih umetniških disciplin – poezije, proze, gledališča, glasbe, 

slikarstva, kiparstva … Tudi samo pojmovanje umetnosti se spremni iz trdnega trajnega objekta v nekaj 

minljivega, anonimnega in vsakdanjega. (Gnamuš, 2010)  

Beuys se je ukvarjal z bivanjsko prakso. Njegova dela so lovila ravnotežje med občutenjem, mišljenjem in 

refleksijo in v njih ni bilo nesoglasja med materialnim in konceptualnim dojemanjem sveta. Beuysova 

zamisel o kiparstvu izstopa iz okvirov plastične forme in se udejanja kot miselna struktura, ki se v končni 
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fazi predstavi kot socialna plastika, evolucijski proces, ki ga avtor razlaga kot modeliranje in oblikovanje 

sveta, je projekt, v katerem lahko sodeluje vsak kot umetnik. (Gnamuš, 2010)  

Taka miselnost teži k popolnemu izbrisu mej med umetnostjo in življenjem. Vendar Beuys še ne v polnosti 

uresničuje postmodernistične miselnosti o zvračanju zgodovine umetnosti in njenih vrednot, saj »zanj še 

vedno obstaja ideja in izkušnja umetnosti kot etično zaznamovanega sistema vrednot« (Gnamuš, 2010, 

str. 224). Te vrednote pa so izhodišče, iz katerega se usmerimo nazaj v življenje. (Gnamuš, 2010) 

 

SLIKA 8: Joseph Beuys, Kako razložiti sliko mrtvemu zajcu, 1965, performans 

S tem performansom je umetnik pokazal nov način mišljenja in predstavljanja umetnosti. Do takrat se 

perfomrans ni izvajal in je bil to nov način predstavitve umetnosti. Želel je, da bi gledalci začutili, ne 

razumeli umetnosti.  

 

Beuys je verjel v terapevtsko naravo svojih dejanj, vendar se tudi ta niso mogla na koncu izogniti 

preobrazbi v eliten in povzdignjen status nedostopne muzejske umetnosti, katero so od začetka poskušali 

ukiniti. (Gnamuš, 2010) 

 

Mogoče se zdi, da Beuys ni relevanten za postmedijsko slikarstvo, ker se je pri svojem delu osredotočal 

predvsem na bivanjsko prakso, socialno skulpturo. Vendar menim, da je relevanten, saj je postmedijsko 
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slikarstvo odmev družbe, v kateri trenutno živimo. Tako kot je bila njegova umetnost odmev politike in 

družbe, v kateri je živel. Umetniki postmedijskega slikarstva navdih za svoja dela črpajo iz vsakdanjega 

življenja, naj si bodo to njihova lastna življenja ali pa so to samo dogodki, ki zaznamujejo življenje vseh 

ljudi. 

5 POSTMEDIJSKO SLIKARSTVO V SLOVENSKEM PROSTORU 
 

Za postmedijsko slikarstvo, ki nastaja na slovenskem, so pomembna vsa obdobja, ki sem jih v prejšnjih 

poglavjih predstavila. Pomembna so, saj so razvijala nove ideje v umetnosti, ki so pripeljala do tega, da se 

je lahko postmedijsko slikarstvo sploh začelo. Dala so podlago, temelje temu, kar umetniki danes 

ustvarjajo. Čeprav se želijo od te zgodovine oddaljiti in se ne navezovati nanjo, jim je ravno ta zgodovina 

dobra popotnica za njihovo ustvarjanje. Osredotočam se na slovenski prostor, ker je bil povod za to, da 

sem začela raziskovati to slikarstvo in umetnike, ravno na razstavi, kjer so razstavljali slovenski umetniki.  

 

Najprej bom postmedijsko slikarstvo v slovenskem prostoru opisala na splošno, nato pa bom vsakemu 

izmed umetnikov tega časa namenila nekaj vrstic, kjer bom malo bolj podrobno opisala, kaj vsak od 

avtorjev dela in zakaj ga opredeljujemo kot postmedijskega slikarja, in ga primerjala s Sašo Vrabičem, ki 

ga bom obravnavala kot glavno referenco za svoja dela. 

 

Sredi 90-ih let je na likovno prizorišče stopila nova generacija umetnikov, to so Arjan Pregl, Žiga Kariž, Sašo 

Vrabič, Miha Štrukelj, Viktor Bernik in Gorazd Krnc. Temelje za svoje delovanje so postavili z drugačnim 

pojmovanjem slikarstva in sicer ga imenujejo kot enega izmed množičnih vizualnih medijev. Ti umetniki 

so sicer vzeli za izhodišče slikarstvo, saj so v prvi vrsti vsi slikarji, vendar so se zelo kmalu začeli ukvarjati 

tudi z instalacijo, videom in fotografijo. (Podlesnik, 2016) 

 

Omenjeni slikarji so odraščali v razrahljanem komunističnem sistemu, ob ameriških filmih in tuji glasbi, 

političnega pritiska niso čutili, prav tako niso čutili pomanjkanja. Z vstopom v kapitalistično družbo, so 

našo državo preplavile nove podobe – nove, komercialne televizije, oglaševanje, nove revije … Zraven tega 

pa so takrat začeli prihajati na trg vedno bolj zmogljivejši računalniki, te so umetniki uporabljali za 

ustvarjanje in preoblikovanje motivov – to so jim omogočali računalniški programi, kot je Adobe 

Photoshop, na drugi strani pa se je za vir novih podob vedno bolj začelo uveljavljati medmrežje. Kljub 
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temu, da so jim na voljo tehnični pripomočki za izdelavo slik, pa se nihče od njih ne trudi, da bi izbrisal 

ročno slikarsko delo. (Grafenauer Krnc, 2005) 

Slikarji, omenjeni zgoraj, so slikarji iste generacije, vsi uporabljajo že obstoječe podobe, vendar je treba 

opozoriti, da ne gre za skupino ali nek dogovorjeni program dela. Vsak izmed njih ustvarja neodvisno, ne 

glede na vse, kar jih združuje. (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

Slikarji postmedijskega časa ne ločujejo med domačo in tujo umetnostjo, ampak ideje, motive prevzemajo 

iz globaliziranega sveta. Slikarji se ne obremenjujejo z vprašanji in kategorijami konkretnosti, abstrakcije, 

reprezentacije in realizma. Njihove slike večinoma upodabljajo svet, v katerem živijo in se dotika urbanega, 

ki je poplavljeno z množičnimi mediji.  (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

V naslednjih nekaj odstavkih bom za vsakega od teh umetnikov napisala nekaj besed o tem, s čim 

konkretno se posamezni umetnik ukvarja ter ga primerjala s Sašo Vrabičem. Njega pa bom bolj podrobno 

opisala v enem izmed naslednjih poglavji. 

 

5.1 ARJAN PREGL 
 

Arjan Pregl se s svojimi deli odziva na politično, družbeno dogajanje v svetu, Sloveniji. Svoj pogled 

predstavi na humoren, ironičen način, da gledalec ne ve točno ali umetnik misli resno ali ne. V svojih delih 

uporablja tako klasično slikarstvo kot tudi nove tehnologije – video, računalniško grafiko, vendar ga najbolj 

zanima slikarstvo, ki je bilo v zgodovini umetnosti že večkrat razglašeno za mrtvo, a je vedno znova našlo 

način, da pride nazaj v drugačni, izboljšani obliki.  

 

Kot pravi Petja Grafenauer Krnc, Arjan Pregl ostaja najbližji raziskovanju medija slike. Zanima ga prenos 

podobe iz enega medija hkrati z lastnostmi tega medija v slikarsko delo. Ukvarja se s spremembo v videzu, 

ko računalniško ustvarjeno podobo s čopičem prenese na platno. (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

Ob razstavi Better doggy style than no style je bilo zapisano, da njegovo slikarstvo ni slavospev temu 

mediju, temveč ga Pregl poimenuje kot odprto področje, ki ni zamejeno z lastnostmi tega medija. Je 

prizorišče, kjer dobijo vidno obliko najrazličnejši motivi, ki so prevzeti iz množice že ustvarjenega 

vizualnega materiala – podobe, ki so na medmrežju, plakati, fotografije, računalniške podobe … 

(Podlesnik, 2016) 
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SLIKA 9: Arjan Pregl, Kompozicija I (Ogrožene vrste), 2008, olje na platnu, 120x150 cm 

Na tej reprodukciji slike Arjana Pregla lahko vidimo njegov humor, ki ga uporablja pri svojem slikanju, saj 

je na eno sliko vključil več živali, ki so si v naravi sovražne oziroma so nekatere plen, nekatere pa plenilci. 

Na to sliko jih je tako umestil, da je gledalcu popolnoma naravno, da te živali sobivajo ena z drugo. 

Pomembno je samo to, da so te živali ogrožene in da jih je potrebno zaščititi. Na sliki je tudi vidno, da je 

umetnik te podobe prenašal iz računalniške slike, saj so jasno vidna področja različnih barv, ki se med 

seboj ne prelivajo, vendar celostno slika deluje pravilno, tako kot pri vektorski grafiki. Iz pripisa pod sliko 

lahko vidimo, da je slikar sliko naslikal z oljem na platno, torej je uporabil zelo staro tehniko, vendar je 

videti, da je slika sodobna, saj je barva, ki je uporabljena za ozadje, nenaravna. 

 

Kljub temu, da tako Arjan Pregl kot Sašo Vrabič spadata v isto generacijo slikarjev, lahko pri njima opazimo 

razlike v tem, kaj je njun glavni fokus, na kakšen način to slikata. Pregl se odziva na politično, družbeno 

dogajanje, medtem ko je Vrabičev glavni fokus preplet zasebnega in javnega življenja. Oba pa v glavnem 

ostajata pri slikarstvu kot takem in prenašata podobe iz enega medija v drugega.  

 

5.2 ŽIGA KARIŽ 
 

Žiga Kariž v svojih delih izpostavlja odnos med umetniškimi deli ter družbo in politiko. Svoje delovanje je 

sprva začel z refleksijo slike v množici vizualnih podob, ki jih posredujejo različni mediji.  
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Značilno za njegove slike je, da vztraja pri ploskovitosti, to je ena izmed temeljnih modernističnih 

predpostavk. Vendar pri tem ne gre za abstraktno sliko, ki ima v sebi globino in pripovedno moč, ampak 

gre za to, da se ta ploskovitost nanaša na svet, ki je na drugi strani slike in je poln raznovrstnih sporočil.  

(Podlesnik, 2016) 

Tudi Žiga Kariža zanima prenos podobe iz enega medija hkrati z lastnostmi tega medija v slikarsko delo. 

Umetnik slikarskemu načinu posveča veliko pozornost. Slike imajo debele nanose barv in so večkrat 

ustvarjene tako, da je na sliki opazen tudi medij, iz katerega je bila podoba vzeta, največkrat se zgodi, da 

je to televizija. Ta podoba s seboj prinaša svojo zgodovino in kaže na značilnosti prenosnika podobe. 

Nosilec medija podobo transformira in ji doda svoje značilnosti. Umetnik pa se z gledalcem poigrava tudi 

na ta način, da vzame podobo iz nekega znanega ameriškega filma in jo preslika na platno ter jo gledalcu 

ponudi kot njegovo delo, gledalec to sprejme kot avtorsko delo, s časoma pa prepozna podobo in se začne 

spraševati »o originalu in posnetku, o pomenu in umetniškosti dela« (Grafenauer Krnc, 2005, str. 19). Ta 

izoliran prizor se v njegovem delu znajde v nekem elitnem dekorju in s tem narekuje gledalcu, da ga na 

novo prebere in ovrednoti. Slika je umeščena v družbene prostore, ki so od nekdaj v tesni povezavi z 

nastajanjem umetnin. (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

SLIKA 10: Žiga Kariž, Grey city 4, 1997, olje in fotografija na platno, 113x155cm 

Na tej reprodukciji Kariževe slike lahko vidimo piksle, ki jih je imela prvotna slika in jih je umetnik prenesel 

na platno. Opazimo lahko tudi, da je slika ploskovita, saj zares ne nakazuje nekega prostora – sence, ki so 

prisotne so samo prenesene iz prvotne fotografije. Na sliki lahko vidmo tudi debele nanose barve. 
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Karižev koncept slikanja, ki je v prvi vrsti prenos vizualnih podob iz različnih medijev v slikarstvo in 

odgovarjanje na politično in družbeno dogajanje, se razlikuje od koncepta Vrabiča, ki, kot že omenjeno, 

povezuje zasebno z javnim.  

 

5.3 MIHA ŠTURKELJ 
 

Tudi Miha Štrukelj se prvotno ukvarja s slikarstvom. Slike naredi tako, da vzame podobo iz fotografij, jo 

predrugači in naslika na platno z novimi likovnimi značilnostmi. Umetnika lahko prepoznamo po tem, da 

je specifičen predvsem po izbiri motiva – mesta in vsega, kar se v mestih dogaja.  

Umetnikove slike nam posredujejo svet, ki smo ga že videli na internetu, televiziji in so nam jih mediji že 

posredovali na svoj način, vendar na način, kot ga vidi in interpretira umetnik, ki vidi sodobnost kot labirint 

zrcal. (Podlesnik, 2016) 

Štrukljeve slike so odslikavanje digitalnih podob, v katere prenese značilne piksle, ki jih lahko opazimo, če 

povečamo digitalno fotografijo. (Grafenauer Krnc, 2005) 

Na drugi strani pa se umetnik ukvarja tudi s sliko, ki jo ne zamejuje okvir, ampak se širi izven njega, v 

prostor okrog nje.  

 

SLIKA 11: Miha Štrukelj, The city, 2003, olje na platno, 100x120cm 

Slika je povzeta po fotografiji, najverjetneje iz kakšnega telefona, saj je videti, da slika ni dobre kvalitete. 

To se kaže tudi v njegovi interpretaciji in prenosu te fotografije na platno, saj lahko opazimo, da je umetnik 

reduciral podrobnosti iz slike in jo abstrahiral, vendar še vedno prepoznamo motiv – mesto.  
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5.4 VIKTOR BERNIK 
 

Ustvarjanje Viktorja Bernika temelji na spraševanju o tem, kaj določi umetnino, kaj ji daje njen pomen – 

je to prostor, je to podpis ali ji ta status dodeli to, da je lepa, estetska. Četudi je v prvi vrsti slikar, se ukvarja 

tudi z instalacijo in ambientalno postavitvijo. 

 

Viktor Bernik se ukvarja s prehajanjem in dvojnostjo iluzije in realnosti ter z umetniškim delovanjem v tem 

času, ki je prežet in nasičen z estetiko in umetniškimi intervencijami.  V osnovi se umetnik sprašuje o 

kontekstu, ki določi pomen ali pa tudi status umetnine. (Podlesnik, 2016) 

 

Bernik uporablja model spremembe namena, pri tem »gre za prenos teme ali motiva, brez namernega 

prenosa značilnosti medija, kljub temu se ta vsaj delno še vedno ohranja« (Grafenauer Krnc, 2005, str. 14). 

Umetnik uporablja podobne vizualizacijske strategije kot popart – ostri robovi in gladka površina, vendar 

se njegove slike od poparta razlikujejo glede na motiviko. Pravi, da ne dela praznih prostorov zaradi 

praznih prostorov, ampak nekatere stvari preprosto izpusti, izloči. Ravno tako je povedal, da se v njegovih 

slikah opazi vpliv forme filma in da po njegovem prazen prostor ustvarja atmosfero, v kateri se lahko 

prestaviš vanj. (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

SLIKA 12: Viktor Bernik, Livingroom with the flower and the TV set turned on, 2003, akril na platnu, 

145x185cm 
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Pri tej sliki Viktorja Bernika lahko vidimo vplive poparta, ki jih umetnik uporablja pri svojih slikah. Na sliki 

lahko opazimo ostre robove, gladke površine. Glede motiva pa umetnik ne sledi popartu, saj je tukaj 

upodobljena prazna dnevna sobna, popart pa je upodabljal motive množične kulture. 

 

5.5 GORAZD KRNC 
 

Umetnik Gorazd Krnc se poleg slikanja v klasični tehniki ukvarja tudi z videom, instalacijo, grafiko. Svoje 

delovanje je razširil na več področji, saj mu to omogoča boljše izražanje oziroma ustvarjanje. 

 

Slikar Gorazd Krnc je svoje delovanje razširil na več medijev, slikanju je dodal tudi video in instalacijo. 

Njegovo slikarstvo temelji na prekrivanju in plastenju podob na sliki, kar kaže na brisanje umetnostih 

zvrsti iz zgodovine umetnosti, npr. baročne, renesančne umetnosti ... (Podlesnik, 2016) 

 

Gorazd Krnc se zanima za večmedijskost, kar se kaže pri tem, da v enem delu oziroma sliki uporabi več 

tehnik, največkrat kombinira grafiko, fotografijo in izposojene podobe iz različnih medijev. S tem umetnik 

doseže, da se v njegovih slikah vzpostavi fragmentnost, razlika v površinah, nejasnost in raznovrstnost 

podob. Ukvarja se tudi z videom. Zanimajo ga tudi različni profili struktur nanesenih na platno, včasih zato 

najdemo na njegovih slikah gosto nanesene barve, včasih pa le prekrivajo površino. Poleg tega v slike 

vključuje tudi na platno nalepljene motive, ki jih lahko tudi s svojo metodo grafično odtisne na platno. Sam 

pravi, da slika svet okrog sebe in da nobena od podob, ki jo želi naslikati, ni izolirana, ni sama zase, in tudi 

zato ji da vedno neko okolico in se zato včasih naredi zgodba, včasih pa ne. (Grafenauer Krnc, 2005) 

 

SLIKA 13: Gorazd Krnc, Ni me strah letenja, 2002, akril in tisk na platno, 150x120cm 



21 
 

Iz opisa te slike lahko opazimo, da je slikar uporabil dva različna medija za njeno izdelavo – to sta akril, 

torej slikanje in tisk na platno. Vidimo lahko, da je umetnik tukaj plastil barve in podobe in s tem dosegel 

dvojnost slike. Na spodnjem delu slike je naslikan sončni zahod, ki ga lahko razumemo kot to, kje to 

letalo leti, v zgornjem delu pa je naslikano letalo, ki je še na tleh. 

 

Saša Vrabiča bom bolj podrobno opisala v odstavku, ki je namenjen analizi njegovega dela.  

6 AVTOBIOGRAFSKI ELEMENTI V POSTMEDIJSKEM 

SLIKARSTVU 
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika preberemo to definicijo avtobiografije:  

ávtobiografíja  -e ž (ȃ-ȋ) popis lastnega življenja, lastni življenjepis 

Na spletni strani Every painter paints himself2 piše, da vsak slikar v svoje slike vključuje sebe, svoje misli, 

svojo domišljijo. V bistvu je vsaka slika slikarja na nek način odsev njega samega, ne glede na to kaj slika. 

Ta fraza »Every painter paints himslef« se je pojavila v renesansi in od takrat naprej vsi v slikah iščejo(mo) 

slikarja samega, vendar so kasneje nekateri slikarji poudarili, da ne gre te fraze jemati tako dobesedno in 

da gre tukaj bolj za odsev njegovih misli, doživljanj … in ne toliko njegove fizične podobe. 

Ravno tukaj, v uporabi in preurejanju vizualnih podob, se kaže avtobiografija vsakega posameznega 

umetnika. Najprej je nekaj avtorskega v tem, kateri motiv izbere, kaj njemu ta motiv pomeni, saj tudi, če 

trdi, da je izbira motiva naključna, ni, saj vsakega človeka pritegne nekaj drugega in se včasih tega ne da 

razložiti, ker gre lahko pri tej izbiri za podzavestno oziroma instinktivno dejanje. Nato pride do preurejanja 

tega motiva oziroma do prenosa motiva v drug medij in v tem je spet nekaj avtobiografskega. Namreč, 

umetnik lahko črpa iz neskončnih virov pri preurejanju in prenašanju izbranih motivov, vendar se odloči 

za točno določeno preureditev, točno določen prenos. Pri tem procesu se ne more umetnik popolnoma 

objektivno odločati, saj je človek, ki ima svojo zgodovino, svoj način razmišljanja in je nemogoče, da bi 

popolnoma brez vsakršne sledi subjektivnosti odločal o izbiri podobe in likovni interpretaciji izbranega 

motiva. 

Zgoraj sem pisala, da je pri vsaki izbiri nekega motiva nekaj avtobiografskega. Nekaj na tem motivu je 

moralo nagovoriti umetnika, da je ta motiv izbral za preslikavo. Iz tega sledi, da, v resnici, lahko vsako 

umetnino, ki vključuje elemente avtobiografskega, na neki ravno razumemo kot avtoportrete. 

                                                           
2 Spletna stran analizira znane slike in razkriva njihove skrivnosti ter tako spodbuja vsakega bralca, da preživi več 
časa ob analiziranju slik in tako postane tudi on ekspert na področju analize slik. 
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7 SAŠO VRABIČ IN AVTOBIOGRAFIJA POSTMEDIJSKEM 

SLIKARSTVU 
 

Kot sem že v enem izmed prejšnjih poglavjih omenila, je referenca za moje ateljejsko delo Sašo Vrabič, ki 

me je tudi na že omenjeni razstavi Better doggy style than no style najbolj navdušil. Izpostaviti moram, da 

je Vrabič edini izmed omenjene generacije umetnikov, ki se ukvarja z avtobiografijo oziroma z 

vključevanjem zasebnega življenja v svojo umetnost, zanima se za drobne trenutke življenja, ki nam 

zaznamujejo življenje.   

To zanimanje delim z njim, saj sem pri svojem ateljejskem delu upodabljala predmete, male trenutke 

svojega življenja, ki so na videz nepomembni, vendar vseeno gradijo moj vsakdanjik in mene kot osebo, ki 

živi tukaj in zdaj. 

Sašo Vrabič, rojen leta 1974 v Slovenj Gradcu, je študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v 

Ljubljani in je magistriral iz umetnosti na oddelku za grafiko. Svoje znanje je izpopolnjeval na kulturni 

rezidenci Ministrstva za kulturo RS v Berlinu in v Londonu. Njegovo področje zanimanja je slikarstvo ter 

druge oblike vizualne in zvočne umetnosti. (Podlesnik, 2016) 

V naslednjih nekaj odstavkih bom najprej predstavila značilnosti njegovega dela na splošno, nato pa se 

bom posvetila analizi izbranih del od leta 1997 dalje, pri čemer bom izpostavljala postmedijski in 

avtobiografski vidik.  

Med raziskovanjem Vrabičevega dela sem odkrila, da je njegov glavni fokus vedno tehnologija. Že od 

samega začetka jo raziskuje. Raziskuje, kako vpliva na človeka, raziskuje nove načine upodabljanja slik s 

pomočjo tehnologije, raziskuje kakšno tehnologijo vse lahko vključi v njegova dela, da bodo bolj zanimiva, 

da bodo bolj pritegnila gledalce.  

Umetnikovo dosedanje delo ima že od začetka ustvarjanja enako rdečo nit, kdaj ta tok zanese bolj v smer 

tehnologije, kdaj pa ga zanese bolj v smer osebnega, intimnega, družbenokritičnega, vendar njegova 

osnovna struktura ostaja vedno enotna   ̶ »podoba, zvok, beseda, v vseh možnih pojavnih oblikah, z 

nerazrešenim ljubezenskim odnosom do tehnologij, ter prehajanja med analognim in digitalnim, vedno 

na meji med osebnim in javnim, intimnim in družbenim« (Colner in Grafenauer, 2017, str. 35). 

Z umikom v zasebnost je umetnik želel pokazati, da se nove ideje dogajajo doma za štirimi stenami in v 

galerijah. Ta umik razlaga kot pobeg in odgovor na pasivno generacijo tistega časa, ki se je ukvarjala s 

presnemavanjem, gledanjem TV-ja in igranjem video igric. (Grafenauer Krnc, 2005) 

Sašo Vrabič slika, riše, programira, montira, sklada pesmi, snema, oblikuje, tiska, točno tisto, kar v nekem 

trenutku ustvarjanja živi, čuti, razmišlja v vsakdanjem življenju. Gre za ustvarjalnost, ki je 
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osebnoizpovedna, kljub temu, da je navidezno vezana na množične medije in tehnologijo. Njegov način 

ustvarjanja je zelo oseben in hkrati avtomatiziran in zaradi tega se ga ne da do konca dobro ubesediti. 

(Colner in Grafenauer, 2017) 

Njegove slike nastajajo na podlagi posredovanih podob, to so lahko osebne fotografije, tiskovine, vzete so 

lahko iz interneta, nekatere pa nastajajo po spominu   ̶ te podobe nato umetnik sestavi v enovito celoto. 

To, da vzame že izdelane podobe mu omogoča, da slika hitro. Značilnost njegovih razstav je, da jih 

pripravlja celostno. Zato je na njegove razstave potrebno gledati širše in upoštevati vse, ne le to, kar je na 

koncu vidno gledalcu, ampak tudi tisto, kar je v ozadju – torej umetnikov način razmišljanja. Njegovo 

ustvarjanje in razmišljanje je v celoti prežeto z refleksijo o prepletanju javnega in zasebnega, o življenju, 

ki ga vodi tehnologija, ter o tem, kako čustveno preživeti v svetu in družbi, ki je storilnostno naravnana. 

(Colner in Grafenauer, 2017) 

Glede na to, da umetnik vzame podobe, ki že obstajajo v svetu, bi lahko rekli, da je fotorealist, vendar je 

njegov proces izdelovanja slik precej drugačen kot pri fotorealistih, saj slike niso dodelane v detajle in slika 

tudi mnogo hitreje kot fotorealisti. Sam ta način slikanja imenuje hitri realizem. Ta način slikanja je po 

njegovem logična posledica hitro bežeče realnosti, ki jo vzpostavljajo sodobni mediji. (Šušteršič, 2001, v 

Colner in Grafenauer, 2017) 

 

Nadaljuejm s kronološkim pregledom umetnikovega opusa. 

 

7.1 IZBRANA DELA SAŠA VRABIČA 
 

Ena prvih Vrabičevih pomembnejših predstavitev je bil izbor v skupinsko razstavo na Trienalu sodobne 

slovenske umetnosti, leta 1997. Že na tej razstavi je bilo njegovo delo sprejeto v okvirje sodobne slovenske 

umetnosti. Na tej razstavi se je skupaj s slikarji, ki so bili omenjeni v poglavju Postmedijsko slikarstvo pri 

nas zelo vidno pojavil na slovenski slikarski sceni.  

 

V članku, ki je nastal ob Trienalu, avtorja Peter Weibel in Igor Zabel pišeta, da so Vrabičeve slike predstavile 

novo dimenzijo med razmerjem knjiga   ̶ film, saj dodata temu razmerju še sliko, tako pride do razmerja 

film   ̶ knjiga   ̶ slika. Umetnikove slike na razstavi so fragmenti, ki so posneti s televizijskega zaslona, »in 

zavestno evocirajo tradicijo rabe heterogenega polja in podobja v množičnih medijev v slikarstvu« (Weibel 

in Zabel, 1997, str. 26). 
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SLIKA 14: Sašo Vrabič, Izbrani ekrani, 1997, akril na platnu, 180x150 cm 

 

SLIKA 15: Sašo Vrabič, Dvom diamanta, 1997, akril na platnu, 180x150cm 
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SLIKA 16: Sašo Vrabič, Nočna vožnja, 1997, akril na platnu, 180x150cm 

Že s prvo razstavo je umetnik pokazal, da se zanima za medije in njihov vpliv na življenje, vendar je kljub 

vsemu pri teh slikah še vedno ohranjal tradicijo povezave s slikarstvom v tem, da je svoje slike naslikal na 

platno z akrili. Motiviko svojih slik pa je približal popartu, saj je uporabil motive, ki so del množične kulture 

oziroma filma.  

Njegovo ustvarjenje se je nadaljevalo v smeri uporabe različnih fotografij, izbranih iz množice vizualnih 

podob. V tem obdobju ne moremo še govoriti o tem, da je umetnik v svoje slike umeščal avtobiografske 

elemente. Sicer je razstava Nedelja za Bežigradom (Bežigrajska galerija, Ljubljana, 2001) že imela nekaj 

zasebnega življenja, vendar tukaj umetnik ni izhajal iz svojega zasebnega življenja, temveč je prikazal 

zasebno življenje družbe oziroma moških, ki ob nedeljah hodijo na nogometne tekme in v zasebnosti svojih 

domov gledajo pornografijo, ki je v takratnem času postajala vse bolj dostopna. 
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SLIKA 17: Sašo Vrabič, V nedeljo ob 18. uri, 2001, akril na platnu, 150x180cm 

Slika je naslikana po fotografiji iz televizijskega ekrana, ki prikazuje nogometno tekmo.  

 

 

SLIKA 18: Sašo Vrabič, Clik on Sunday ☺ web cam, 2001, akril na platno, 180x150cm 

Tudi ta slika je izsek iz nekega pornografskega filma. Avtor je želel s to sliko izpostaviti, da je poronografija 

dostopna iz zasebnosti stanovanja. 
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Umetnik je v svojem nadaljnjem delu začel razmišljati o tem, kako umetnost razširiti izven galerijskega 

prostora, bližje ljudem. Vendar tudi v naslednjem izbranem delu ne moremo govoriti konkretno o 

avtobiografji.  

V sodelovanju z MGLC je Sašo Vrabič leta 2002 naredil reklamni plakat z naslovom Veliko pričakovanje. V 

tistem času so bili taki reklamni plakati še precejšnja novost v slovenskem prosotru. (Colner in Grafenauer, 

2017)  

 

SLIKA 19: Sašo Vrabič, Veliko pričakovanje, 2002, reklamni plakat, 507x238cm 

S tem plakatom je Vrabič naredil popolno nasprotje temu, kar bi na takem jumbo plakatu pričakovali. Na 

plakat je dal vsakdanji trenutek življenja, ki ne potrebuje oglaševanja. (Vignjevič, 2002, v Colner in 

Grafenauer, 2017) 

Ta plakat je bil v njegovem ustvarjanju nekaj novega. Začel se je obračati v smer zasebnosti in vključevanja 

le te v svoje ustvarjanje.  

Z naslednjo razstavo z naslovom Privat(e), v Galeriji na Prušnikovi 74, pa je leta 2003 naredil popoln 

premik, saj so vsi elementi razstave temeljili na zasebnosti. Od tukaj naprej lahko govorimo, da je 

prikazovanje njegovega zasebnega življenja in intime postala stalnica v njegovih delih.  

(Colner in Grafenauer, 2017) 

Ob razstavi je umetnik povedal, da gre na eni strani za vpogled v privatnost in nostalgijo, po drugi strani 

pa je razstava bolj kompleksna, saj prikazuje pobeg   ̶ ne vseh vrst pobegov v sodoben svet, ampak samo 

enega in to je pobeg v privatnost, proč od realnosti, proč od javnih dejavnosti. Povedal je še, da je želel z 

gledalci vzpostaviti intimen odnos in ne direktnega odnosa in interaktivnosti z gledalci. (Železnikar, 2003 

v Colner in Grafenauer, 2017) 
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SLIKA 20: Sašo Vrabič, Igre, ki se jih ljudje igrajo, 2003, računalniški tisk (25 cm x 27 cm), lepenka, igralna 

palica, zvočni modul, interaktivni objekt 

To je ena izmed postavitev, ki je bila na že omenjeni razstavi Privat(e). 

  

V nadaljnem umetnikovem razvoju lahko opazimo, da se je začel zanimati za ustvarjanje “in-situ”, torej na 

stene galerije, z zavedanjem, da bodo te umetnine po končani razstavi izginile oziroma bodo ostale le 

njihove fotografije. Take umetnine so nastale na razstavi v Galeriji Simulaker v Novem mestu, leta 2009. 

Umetnine so nastajale kot odgovor na takratno družbo in dogajanje v njej in so po razstavi izginile, tako 

kot so ti dogodki, ki so bili na razstavi upodobljeni, izginili v pozabo. (Colner in Grafenauer, 2017) 

Umetnik je ob tej razstavi napisal, da je bila v njegovem razmišljalju takrat človeška želja in z njo povezana 

čustva. Risbe in slike na steni so nekakšen portert družbe, kot ga je videl v takrat, ko je to razstavo ustvarjal. 

Povedal je tudi, da mu je tako ustvrajanje všeč, saj mu po končani razstavi ostane dokumet, fotografija, 

fizično delo pa izgine. (Vrabič, 2009, v Colner in Grafenauer, 2017) 

Ta Vrabičev zapis nam pokaže, da je tudi v to razstavo vključeval elemente zasebnega, sicer ni vključeval 

svoje zasebnosti, vendar je prikazal takratno družbo in dogajanje v njej.  
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SLIKA 21: Sašo Vrabič, In situ, 2009, oglje, akril na steni 

Fotografija ene izmed umetnin na steni Galerije Simulaker v Novem mestu. 

 

V nadaljnjem ustavarjnju je umetnik nardeil še en korak dlje in je v svoje slike začel vključevati tudi svojo 

družino in sicer svojega sina, tako je nastalo kar nekaj slik. S tem je umetnik naredil še korak dlje proti 

temu, da so njegova dela zares avtobiografska, saj ni več samo on slikal trenutkov zasebnega, intimnega 

življenja, amapk je dopustil, da tudi drugi člani družine slikajo z njim in o njihovem življenju.   

Ta skupna dela so bila večkrat razstavljena, prvič se je to zgodilo v Žalcu na razstavi z naslovom Prijazno 

mesto, leta 2006. Na razstavi z naslovom Razmeroma dostopne slike pa so bile te slike, ki so nastale v 

sodelovanju s sinom, predstavljene v celoti in so spregovorile o družini in njeni kompleksnosti. (Colner in 

Grafenauer, 2017) 

O tej kolaboraciji je umetnik zapisal tudi nekaj vrstic. Napisal je, da je po rojstvu svojega sina pustil službo 

v galeriji in se posvetil svojemu sinu. Tako je združeval njegov čas za igro in svoj profesionalni čas   ̶ kakor 

pravi, ni dosti razlike med enim in drugim, razlika je le v letih, izkušnjah in dojemanju časa. Skupaj sta imela 

eno platno, ki je viselo v kuhinji in je bilo zmeraj na voljo za uporabo, tako se je zgodilo, da se je ustvarjanju 

slik priključil še kdo poleg njiju dveh. (Vrabič, 2007, v Colner in Grafenauer, 2017) 

V tem obdobju ustvarjanja je opaziti, da je njegovo nekdanjo posrednost zamenjala neposrednost. (Colner 

in Grafenauer, 2017) 
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SLIKA 22: Sašo Vrabič (skupaj z Erikom), Prijazno mesto, 2006, mešana tehnika na platnu, 180x150cm 

Ena izmed slik, ki je nastala v kolaboraciji s sinom Erikom.  

Pri pregledu pa ne smem pozabiti tudi na razstavo, ki je mene prepirčala, da sem se začela ukvarjati s 

postmedijskim slikarstvom, to je razstava Better doggy style than no style, ki je bila leta 2016 v Mestni 

galeriji Ljubljana. Na tej razsatvi je razstavil nekaj slik, ki so nastale po fotografijah, nekaj slik, ki so 

prikazovale stanje današnejga duha, nekaj risb pa je naredil “in-situ”.  

 

SLIKA 23: Sašo Vrabič, Skupaj, 2016, ojle na platnu, 94x74cm 
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Najbolj značilna slika zanj v tem času je slika z naslovom Skupaj, ki prikazuje par, ki sta vsak na svojem 

telefonu in sta nekako “skupaj narazen”. Pri njiju je dejavnik, ki ju ločuje, da bi se pogovarjala ravno to, da 

sta nenehno v komunikaciji. Slika je nastala po fotografiji, ki jo je umetnik posnel na Kitajskem. (Podlesnik, 

2016) 

Z zadnjo razstavo, z naslovom Ne-bo leta 2017 pa je umetnik zares izrazil svoj odnos do sveta in je na stene 

Galerije Vodnikove domačije Šiška postavil svoj vizualni dnevnik, ki priča o njegovem odnosu do sveta.  

 

SLIKA 24: Sašo Vrabič, Ne-bo, 2017, ambientalna postavitev 

fotografija: Bojan Salaj 

Razstava je bila ambientalna postavitev in je postavljena široko ter izhaja iz avtorjevih razmišljanj, zamisli, 

spominov, vsega, kar definira posameznikov status v družbi. (Colner in Grafenauer, 2017) 

O razstavi Ne-bo je zapisano, da je to »vizualni dnevnik, ki brez pretirano linearne narativne formulacije, 

ampak le z vizualnimi sredstvi priča o avtorjevem osebnem odnosu do sveta« (Colner in Grafenauer, 2017, 

str. 23).  

Vsa dela Saša Vrabiča pripovedujejo eno zgodbo, za katero je značilna želja po povezovanju v procesu 

ustvarjanja. Njegovo praksa nima nič opraviti z egotripom umetnika. Z vsemi gledalci deli svoje življenje, 

jih vabi, da skupaj ustvarjajo. Svojih slik ne skriva za visoko umetnostjo in jih označuje bolj za IKEA izdelke 

kot za Swarovski kristal. Ravno zato dobiva očitke, da umetnosti znižuje statusno in tržno vrednost. Vendar 

pregled njegovih projektov in udejstvovanj kaže, da tega ne počne. (Colner in Grafenauer, 2017) 
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8 POSTMEDIJSKO SLIKARSTVO IN LASTNA USTVARJALNA 

PRAKSA 
 

Med raziskovanjem postmedijskega slikarstva sem začela ustvarjati tudi svoje slike. Želela sem narediti 

svoj vizualni dnevnik, ki bo prikazoval moje življenje v zadnjih mesecih. Kot vemo, se dnevnik včasih piše 

bolj redno, včasih pa manj, tako so tudi moje slike v nekem obdobju nastajale bolj, v nekem pa manj 

pogosto. 

 

8.1 OPIS SLIKARSKEGA DELA DIPLOMSKE NALOGE 
Praktični del naloge sem zasnovala kot vizualni dnevnik zadnjih nekaj mesecev mojega življenja. Vizualni 

dnevnik obsega slike, ki so majhnega formata, saj sem želela, da bi delovale kot fotografije. Na slikah sem 

upodobila predmete, ki sem jih za določeno aktivnost uporabljala, kraje, ki sem jih obiskala. Predvsem pa 

so to slike dogodkov, ki sem jih doživela in sem želela ohraniti spomin nanje.  Kot sem že omenila, je format 

majhen, saj sem želela ohraniti intimo spominov. Hkrati sem se želela približati formatu fotografije, ki jo 

razviješ za lasten album spominov.  

Pri slikanju teh slik sem slikala na papir in uporabljala akvarelne barvice. To tehniko sem izbrala zaradi 

priročnosti, saj so barvice in skicirka zavzeli malo prostora in sem jih lahko vedno prenašala s seboj kamor 

koli sem šla. 

 

8.2 VSEBINA DEL 
Pri izbiri motivov za slike sem bila pozorna na to, da sem res ujela tisto, kar me je najbolj zaznamovalo, po 

čemer se bom nekega dogodka spominjala ob teh slikah. Večinoma so to posamezni predmeti, ki so bili 

uporabljeni ob nekem dogodku. 

S predmeti in prizori sem želela nekemu običajnemu predmetu, ki smo ga vsi navajeni, dati nek drug 

pomen, lahko tudi višji pomen, saj bodo ljudje od trenutka, ko bodo predmet zagledali na sliki nanj gledali 

drugače, z drugega zornega kota kot doslej. Za gledalce bo ta predmet, prizor, ki je umeščen na sliko, dobil 

umetniški pomen, saj se bodo zavedali, da za njim stoji zgodba.  

Naslikani predmeti so enostavni, znani vsem in zato se bodo gledalci lahko povezali z njimi in naredili svojo 

interpretacijo oziroma se bodo mogoče spomnili kakšne svoje zgodbe, ki se je njim zgodila z določenim 

predmetom na sliki. 
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8.3 MOJ ODNOS DO FOTOGRAFIJE 
Sašo Vrabič slika po fotografijah, ki jih posname na svojih potovanjih, vsakdanjem življenju, in tudi po 

fotografijah, ki jih ne posname sam, ampak jih vzame iz oblice fotografij, ki jih najde na spletu, televiziji ali 

kakšnem drugem mediju. Velikokrat umetnik svoje slike ustvarja tudi po spominu. (Colner in Grafenauer, 

2017) 

Moje slike niso nastale po fotografijah, tako kot to dela Sašo Vrabič, ampak so nastale namesto fotografij, 

ki bi jih sicer posnela ob dogodkih, ki so upodobljeni na slikah. Tako sem zadnjih nekaj mesecev s seboj 

nosila skicirko in skicirala predmete, ki so mi zaznamovali določen dogodek ter na takšen način ohranjala 

spomine na moj vsakdan. Na začetku sem mislila, da bo ta naloga lahka, vendar sem ugotovila, da je 

skiciranje v trenutku, ko se ti nekaj dogaja precej težka naloga, če uživaš v trenutku in se mu prepustiš, saj 

je posledica tega, da nimaš nobene slike oziroma skice za dogodek, v katerem si užival. 

 

Profesor Andrej Brumen Čop je ob svoji razstavi z naslovom Doma zapisal nekaj misli o fotografiji. Zapisal 

je, da je med letoma 2008 in 2009 začel opuščati fotografijo in začel opazovati, kaj se dogaja z njegovim 

pomnjenjem podob brez da bi zabeležil te podobe s pomočjo fotoaparata. (Brumen Čop, 2012) 

Tudi sama sem pri svojem ateljejskem delu začela opazovati, katere podobe, spomini mi ostajajo in katere 

podobe mi uidejo iz spomina. Začela sem spoznavati, da mi večinoma ostajajo samo lepi spomini in 

podobe, le malokrat se mi je v spomin vtisnil hud, boleč spomin ali podoba. Slike so nastale brez pomoči 

fotoaparata in so zato v kakšnih detajlih – barve, točne oblike kakšnega predmeta ... mogoče tudi 

nekorektne. V tem procesu sem začela, sicer kdaj bolj, kdaj pa tudi nič, biti pozorna na svet okrog sebe in 

sem razmišljala, katero podobo bi lahko v določenem trenutku izlila na papir, da bi ta povedala zgodbo o 

mojem dnevu in doživljanju ob določenem dogodku.  

 

8.4 VZPOREDNICE Z DELOM SAŠA VRABIČA 
Vrabičev glavni fokus je povezava med javnim in zasebnim življenjem oziroma meja med njima, ki se 

čedalje bolj briše, saj je s prihodom prenosnih telefonov postalo vse javno in dostopno. Zanimajo ga 

majhni trenutki življenja, ki sestavljajo zgodbo o nekem človeku, nepomembne zgodbe, ki kažejo na to v 

kakšnem času živimo in v kakšnem stanju je naš duh. (Colner in Grafenauer, 2017) 

Slike, ki sem jih naslikala, so dnevnik mojega življenja zadnjih nekaj mesecev. Tudi sama s tem, ko dajem 

svoj vizualni dnevnik na pogled javnosti, saj bo lahko vsak, ki bere to diplomo, lahko videl moj dnevnik, 

brišem mejo med zasebnim in javnim ter naključne, neznane ljudi spuščam v svojo zasebnost. Portretov 

nisem slikala, saj nisem želela izpostavljeti oseb iz mojega življenja. 



34 
 

Tako kot Sašo Vrabič, ki dokumetnira svojo okolico, majhne trenutke živlejnja, ki naredijo človeka oziroma 

gradijo njegovo življenje, sem tudi sama slikala svojo okolico in majhne trenutke, ki so zame pomembni 

ali pa so se mi v tistem trenutku zdeli relevantni za potek mojega življenja. Tako sem v celoti naredila svojo 

avtobiografijo zadnjih nekaj mesecev, saj se za vsako sliko skriva zgodba. 

 

Sašo Vrabič se ne trudi, da bi pri prenosu fotografije na platno slika izgledala kot fotografija, ampak si želi 

pokazati, da gre za sliko, ki jo je sam naredil na platno. Umetnik fotografijo prenaša na platno tako, da si 

jo projecira in na platno nanaša barvne ploskve, ki se po končanem slikanju sestavijo v celoto. (Colner in 

Grafenauer, 2017) 

Sama si pri svojih slikah nisem pomagala s fotografijo, ampak sem slikala po spominu, ker sem želela 

gledalcu jasno sporočiti, da so to slike, ki niso nastale po fotografijah, ampak da so to slike, ki so nastale 

le s pomočjo mojega spomina. 

 

Tako kot Sašo Vrabič sem se tudi sama distancirala od svoji slik oziroma podob, ki sem jih slikala. Svojih 

slik nisem hotela interpretirati, saj želim, da vsak gledalec naredi svojo interpretacijo slike, ki je pred njim. 

S tem dajem vsakemu gledalcu možnost, da si naredi svojo zgodbo ob sliki, kar pomeni, da slike ne gleda 

več z distanco, ampak se z njo poistoveti in v njej vidi svoj ideal, zgodbo, asociacijo. Tako slika postane del 

njega in njegove zgodbe. 

 

8.5 PROCES REDUKCIJE V MOJEM DELU 
 

V poglavju Redukcionizem: Dialektika minimalnega  knjige Slikovni modeli modernizma avtorica N. 

Gnamuš govori o redukciji v slikarstvu. Govori tako o redukciji forme na slikah kot tudi o redukciji pomena 

oziroma vsebine slike. (Gnamuš, 2010)  

N. Gnamuš za redukcijo vsebine slike kot referenco vzame popartiste in slike, ki se predstavljale točno to, 

kar so bile in v njih niso hoteli sporočati globljih vsebin. Kot sem že omenila, na začetku poglavja avtorica 

govori tudi o redukciji forme na sliki. (Gnamuš, 2010) 

Pri mojih slikah se zgodi nekakšna redukcija forme, saj predmeti na slikah nimajo volumna in so sploščeni, 

predstavljajo nek realen predmet, logotip, vendar je forma zreducirana do te mere, da še vedno 

predstavlja predmet, vendar nima zraven podrobnosti, ki so prisotne na predmetu, saj bi s tem zgubila 

jasnost slike. Želela sem, da gledalec prepozna predmet, prizor in se spomni na svoj dogodek, ki je povezan 

s tem predmetom ali prepozna neko vizualno podobo, ki je bila vzeta iz sveta medijev in doume, zakaj sem 
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jo uporabila in kaj sem s tem predmetom na sliki počela ali kaj se mi je zgodilo v določenem prizoru, ki je 

prikazan na sliki.  

 

Skozi proces skiciranja teh malih sličic sem imela veliko problemov, saj sem si želela, da bi lahko za kakšen 

dogodek naslikala več, vendar sem se hkrati zavedala, da s tem moje sporočilo ne bi bilo več tako jasno in 

da se ne bom mogla od teh podob distancirati in dati gledalcem možnosti, da vstopajo v moje delo, saj bi 

z veliko podrobnostmi dosegla ravno to, da bi ti predmeti postali preveč osebni.  
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9 ZAKLJUČEK 
 

Na koncu se mi je postavilo vprašanje, ali se lahko moje delo obravnava kot postmedijsko. Za jasnejšo 

oceno si še enkrat preberimo definicijo postmedijskega slikarstva iz začetka diplomske naloge.  

»Slikarstvo, ki je iz znotraj slikovnega stopilo v dialog z digitalizirano podobo, je bilo poimenovano 

postmedijska slika oz. slikarstvo razširjenega statusa vizualnega« (Grafenauer Krnc in Pregl, 2007, str. 8). 

 

Moje slike niso direktno vstopale v dialog z digitalizirano podobo, saj sem v osnovi ostajala zvesta akvarelu 

in papirju. Tako bi lahko rekli, da se moje delo ne more šteti kot postmedijsko in v tem je nekaj resnice.  

A v mojih delih je nekaj, kar je del postmedijskega slikarstva. V prejšnjem poglavju sem omenila, da sem 

naslikala   ̶ predmete, logotipe, ki so mi zaznamovali določen dogodek. Z likovno predelavo teh predmetov, 

logotipov se moje delo že lahko umešča v postmedijsko. Moje delo se lahko umešča v postmedijsko tudi 

zato, ker jemljem logotipe in predmete iz množične kulture.  

 

Kaj pa je v mojih slikah avtobiografskega? Odgovor na to vprašanje je vse. Vsaka majhna črtica na slikah 

odseva mene, moje počutje, mojo izbiro in predvsem to, da so te slike potovale z mano vsakdan in se jim 

pozna, da so doživljale vpliv vseh možnih razmer mojega življenja. Poleg tega pa so te slike moj vizualni 

dnevnik in pričajo o mojem življenju.  
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