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POVZETEK 

Rihard Jakopič, eden najpomembnejših slovenskih slikarjev, velja za velikega akterja 

slovenske moderne, kjer je imel izredno pomembno vlogo kot slikar, organizator, pedagog, 

kritik in teoretik. Skupaj z Ivanom Groharjem, Matijo Jamo in Matejem Sternenom je 

predstavljal četverico slovenskih impresionistov, katerim je uspelo izoblikovati dotlej 

neobstoječi pojem slovenske likovne umetnosti. S prepoznavno in kakovostno likovno 

produkcijo so ključno prispevali h kulturnemu opredeljevanju Slovencev kot samostojne 

narodne skupnosti. Ena izmed teh je tudi slika Križanke v jeseni (1909), ki se nahaja v 

Narodni galeriji v Ljubljani. Prvič jo je predstavil leta 1910 na spomladanski umetniški 

razstavi v svojem razstaviščnem paviljonu, in sicer kot del Serije: Pogled na križansko 

cerkev. Sprva se zdi, da slika prikazuje barvito slikarsko interpretacijo vtisa iz narave, a je 

istočasno tudi projekcija umetnikovega razpoloženja, tako glede izbranega trenutka kot tudi 

glede njegove upodobitve. Po opravljeni formalni, ikonografski in kontekstualni analizi 

slikarskega dela smo opisali še galerijski kontekst, nato pa smo se posvetili pripravi gradiva 

za učitelje in mentorje. Pripravili smo vprašanja in dejavnosti za otroke vseh treh 

osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih obdobij, s poudarkom na pogovoru o umetnini, kot 

ključni metodi spoznavanja umetnin. Uporabili smo medpredmeten pristop k oblikovanju 

vprašanj in dejavnosti. Najbolj smo se posvetili problemu, kako na najboljši način predstaviti 

umetnino, umetnika in obdobje, s čimer bi poudarili pomembnost vključevanja umetnosti v 

naše življenje, kamor spada tudi šola. 

Ključne besede: Rihard Jakopič, Križanke v jeseni, galerijska interpretacija, muzejska 

pedagogika, gradivo za učitelje in mentorje, obisk galerije z otroki. 

 





 

ABSTRACT 

Rihard Jakopič, one of the most renowned Slovenian painters, is considered the pioneer of 

Slovenian Modernism in which he had an important role as a painter, organiser, teacher, 

critic, and theoretician. Along with Ivan Grohar, Matija Jama, and Matej Sterne, these four 

painters formed a group of Slovenian Impressionists who managed to create the notion of 

Slovenian visual arts. Their signature and excellent works of art greatly contributed to the 

cultural identification of Slovenians as members of an independent cultural community. One 

of these paintings is also Križanke in Autumn (1909), which was first introduced by Jakopič in 

1910 during the Spring art exhibition as part of the Series: The view of the Križanke church at 

his gallery, can be seen at the National Gallery of Slovenia in Ljubljana. At first glance, it 

seems that the painting shows a colourful interpretation of the impression of nature but, at the 

same time, offers a projection of the painter’s mood regarding both the chosen moment as 

well as its depiction. A formal, iconographic and contextual analysis of the painting was 

followed by a description of the context of the gallery. Next, we prepared the material for 

pupils and teachers. The questions and activities aimed at children attending all three 

educational periods in elementary school had an emphasis on discussing works of arts as a 

key method to getting acquainted with these works. An interdisciplinary approach was used 

when formulating the questions and activities. A lot of effort was also dedicated to how to 

best present the work of art, the artist and the period in the best way possible, which would 

allow us to emphasize the importance of integrating arts into our lives and school. 

Keywords: Rihard Jakopič, Križanke in Autumn, gallery interpretation, museum pedagogy, 

material for teachers and mentors, visiting a gallery with children. 
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1 UVOD 

Za optimalno dosego splošnih in operativnih ciljev pri predmetu likovna umetnost je 

pomembno ustvariti pozitivno vzdušje in spodbujati željo po raziskovanju z likovnimi 

materiali in ustvarjanju aktivnega odnosa do različne umetnosti, kar omogoča poglabljanje 

estetske občutljivosti (Karim, 2011, str. 4–5; Štrukelj, 2011, str. 5). Ta se razvija ob 

srečevanju z umetniškimi deli, zato je pomembno spodbujati k temu že v zgodnji mladosti. Na 

razvoj estetskega vrednotenja in poustvarjanje vplivajo dejavnosti, pri katerih s pomočjo 

originalnih del izobražujejo, stimulirajo opazovanje in negujejo domišljijo. Umetnine 

ponujajo vrsto rešitev in so vir mnogih novih odkritij ter osnova za poznejše usvajanje 

pojmov. Poleg tega nam umetnost oziroma predvsem umetnostna zgodovina pomaga pri 

razumevanju preteklosti, sodobnosti in nas samih. Je ključen element pri spoznavanju in 

vrednotenju kulturne dediščine ter spodbuja ljudi k dialogu o njihovi osebni in kolektivni 

identiteti. Zaradi naštetih razlogov je pomembno likovno izražanje in spoznavanje umetnin, ki 

so na ogled v številnih galerijah in muzejih. Muzejska pedagogika nam omogoča oblikovati 

kognitivne učinkovitosti, sposobnosti razločevanja, vrednotenja in estetskega doživljanja 

sveta. Pri tem je pomembno otroka navaditi na obiskovanje galerij in muzejev. To mora biti 

za otroka prijetna izkušnja, ki si jo bo želel ponoviti. K temu si prizadevajo tudi v Narodni 

galeriji, kjer se nenehno izobražujejo in izboljšujejo na področju muzejske pedagogike ter 

nudijo številne kakovostne delavnice in programe za vse starosti (Tavčar, 2001, str. 8–37). 

Zaradi tega osnovne šole pogosto obiskujejo Narodno galerijo, kjer učence največkrat skoraj v 

celoti prepustijo sicer usposobljenim kustosom pedagogom ali galerijskim animatorjem, a pri 

tem pozabljajo, da sta za najbolj učinkovit obisk galerije pomembna tudi delo in sodelovanje 

učiteljev ali mentorjev, skozi povezave z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim 

življenjem (Štrukelj, 2011, str. 26). Zato smo pripravili primerno pisno gradivo kot oporo za 

učitelje in mentorje za tem bolj učinkovit osnovnošolski obisk Narodne galerije, s poudarkom 

na umetnini Riharda Jakopiča Križanke v jeseni, ki se nahaja v stalni zbirki omenjene galerije 

in nam ponuja veliko izhodišč za nova znanja. V gradivo smo vključili glavne informacije o 

umetnini, slikarju in obdobju, v katerem je nastala, ki smo jih pridobili s formalno, 

ikonografsko in kontekstualno analizo omenjene slike. Zatem smo pripravili pisne predloge za 

primerno uvodno motivacijo, osnovna izhodišča razmišljanja pri stiku z umetnino in navedli 

dejavnosti, ki so priporočljive za boljše umevanje. Predloge so prilagojene učnemu načrtu in 

starosti učencev, zato smo jih pripravili za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. 
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2 OSNOVNI PODATKI O UMETNINI 

Naslov: Križanke v jeseni 

Avtor: Rihard Jakopič (ni signirano) 

Čas nastanka: 1909 (ni datirano) 

Kraj nastanka: Ljubljana 

Tehnika: olje na platno 

Mere: 101 x 71 cm 

Nahajališče: Narodna galerija, stalna zbirka 

Klasifikacija: Veduta 

Provenienca: neznana 

 

Slika 1: Rihard Jakopič, Križanke v jeseni, 1909 
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3 OPIS S FORMALNO ANALIZO 

Na sliki 1 vidimo del kompleksa ljubljanskih Križank, kjer najbolj izstopa kupola križniške 

cerkve, ki je pravzaprav najbolj oddaljen predmet. Upodobljena je v modrikastih tonih, a 

hkrati nanjo pada sončna svetloba, zato vsebuje tudi rumenkaste tone. Svetloba pada z desne 

proti levi, zato na levi strani kupole vidimo v temnejših tonih upodobljeno senco. Kupola je 

naslikana v sredinskem zgornjem delu slike, zgoraj okoli nje pa je upodobljeno skoraj jasno 

nebo v svetlejših modrikastih tonih. Pred in spodaj pod kupolo desno je upodobljen del 

stavbe, ki jo prepoznamo po opečnati strehi in beli steni, a hkrati vsebujejo modrikaste in 

rumenkaste tone. Kot že omenjeno, svetloba prihaja od zgoraj desno, tako da je pod robom 

strehe upodobljena temno modrikasta senca na svetli steni stavbe. Okna so naslikana tako 

slikovito, da jih težko preštejemo, vendar pa vidimo, da so nakazana, saj so vidne modrikaste 

barvne lise v obliki kvadrata. Od stavbe levo prav tako v sredinskem delu slike so 

upodobljena jesensko obarvana drevesa, z oranžnimi in zelenimi toni, ki prekrivajo ostali del 

križniške cerkve. Pred in pod drevesi ter stavbo je vodoravno upodobljeno kamnito obzidje, ki 

je upodobljeno levo spodaj. V sivkastih barvah naslikano obzidje slikovito prekrivajo topli 

toni, na njem pa je prav tako upodobljena opečnata podolgovata streha. Obzidje se začne od 

desne in se konča pri levem robu slike, katerega prav tako prekriva delček narave, upodobljen 

v obliki košatega grmičevja in drevja, naslikano v oranžnih, rumenih in zelenih tonih, čisto 

spodaj pri tleh pa so uporabljeni tudi temnejši modrikasti toni, ki ponazarjajo prisotnost senc 

od dreves in grmičevja. V spodnjem levem kotu je naslikana cesta, ki se vije okoli Križank, za 

katero vemo, da gre pravzaprav za Trg francoske revolucije. Čisto spodaj desno pa je naslikan 

del Emonske ceste. Oboje je naslikano v svetlejših rumenkastih tonih, ki prekrivajo sivkasto 

osnovo. 

Slika je barvita slikarska interpretacija motiva oziroma vtisa iz narave, kar naredi snov slike 

naturalistično. Slikar je upodobil dejanski pogled na Križanke in bližnjo okolico, pri tem je 

upošteval tudi vplive zraka in okolice s svetlobnimi in atmosferskimi lastnostmi lokacije, tako 

da imamo realen občutek takratnega svetlobnega in barvnega čutnega vtisa njegovega 

pogleda.  

Detajli na sliki so močno reducirani, konture in oblike so tako zabrisane, da od blizu vidimo le 

raznorazne barvne lise, nanesene v gostem pastoznem načinu slikanja. Barvni nanosi so 

točkasti, razpršeni, zabrisani, svobodni, nepravilni, neenakomerni, živahni, dinamični in 
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ustvarjeni z gostimi pastoznimi nanosi. Na sliki ni ostrih, sklenjenih kontur, saj so barvni 

nanosi tako zabrisani in nejasni, da se obrisi posameznih barv prelivajo drug v drugega, kar 

daje vtis rahle megličavosti in migetanja. Predmetnosti na sliki so oblikovane v bogato barvno 

obdelane površine, z močno redukcijo detajlov in zanemarjenjem nebistvenih podatkov. 

Oblike delujejo hkrati polne in lahke. Z zabrisanimi in razpršenimi barvnimi nanosi ter s 

prevladujočimi toplimi barvami dobimo občutek vetrovne mestne jeseni.  

Križanke v jeseni so naslikane s svetlo in nasičeno barvno lestvico prevladujočih sekundarnih 

barv. Te so na sliki veliko bolj v ospredju kakor pa risarska zasnova, saj gosti nanosi barv 

pravzaprav prekrijejo risarsko zasnovo. Slikar je nanašal barve z zanj značilnim pastoznim in 

gostim nanašanjem, s temperamentnimi vidnimi potezami, verjetno nanesenimi s slikarsko 

lopatico. Večinoma prevladuje oranžna barva v različnih odtenkih, ki nam daje topel občutek. 

Skupaj z zeleno in modrikasto pa nam dajo občutek rahle otožnosti, odmaknjenosti, 

privzdignjenosti. Svetlobni in atmosferski vtisi so barvno harmonizirani, kar daje impresiji 

živahen in stabilen občutek obenem. Lahko rečemo, da slika vsebuje toplo-hladni kontrast, 

hkrati pa tudi simultani kontrast, ki je najbolj neposreden izraz težnje k barvni harmoniji. A 

barvni kontrasti so bolj blagi, verjetno dajejo tak vtis zaradi nejasnih obrisov. Barve so 

ustvarjene z nežnimi prehodi, v svetlem in mehkem svetlostnem ključu oziroma v visokem 

molu, ki deluje nežno in zamišljeno. Svetloba je dnevna in naravna, saj je motiv zunanji.  

Oblikovanje telesnosti je slikovito, saj je slikar s pomočjo barvne modelacije in predvsem 

modulacije z gostimi nanosi in nejasnimi nanosi barv ustvaril vtis tridimenzionalnih oblik, 

prostora in dinamičnega gibanja. Plastičnost upodobitve se kaže predvsem oziroma izključno 

s kompleksi svetlobnih in barvnih ploskev, kar je prav tako značilnost slikovitega sloga. 

Slikar je za upodobitev globine prostora uporabil zračno in barvno perspektivo, saj je del 

križniške cerkve nekoliko bolj zamegljen, modrikast in sivkasto obarvan kot pa samostan in 

drevesa v bližnji okolici. Zabrisanost barvnih nanosov se zdi, da je povsod enaka, globinski 

občutek pa stopnjujejo tudi prekrivanja. Na sliki vidimo le del Križank, obzidja, dreves, Trga 

francoske revolucije in del Emonske ceste, zato imamo občutek, da se prostor nadaljuje, kar 

pomeni, da je prostor upodobljen kot brezmejno prizorišče. Prostor je neomejen, je poljubno 

izrezan košček narave oziroma neskončnosti, kar je prav tako značilno za slikoviti slog. 

Prostor na sliki je prostorsko pregleden. Horizont je višji, kot če bi prizorišče gledali s tal. 

Merilo med upodobljenimi stvarmi je enakomerno in obvladano, realistično po svoji osnovi, 

saj sta cerkev in samostan v pravilnem razmerju z naravo v okolici. 
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Na sredini takojšno pozornost pritegne nenavadna kupola križniške cerkve, na levi strani so 

upodobljena visoka drevesa, na desni strani pa nižji del Križank s še nižjim obzidjem, kar 

naredi kompozicijo asimetrično. Pri upodobitvi prevladujejo vodoravne smeri, z delom 

samostana in obzidjem, ki delujejo pomirjeno in pasivno, pri upodobitvi ulice pa vidimo 

diagonalno, poševno smer, ki deluje dinamično in nemirno. Zaradi izstopajoče kupole in 

visokih dreves dobimo občutek navpične smeri. Tako da je kompozicija predvsem svobodna, 

a stabilna obenem.  

Slikar je oblikoval motiv tako, kot ga je med opazovanjem vidno in čutno zaznaval. Vse 

našteto je lastnost slikovitega sloga, ki je v impresionizmu, času, v katerem je slika nastala, 

dosegel najvišji razvoj. Prav tako je omenjeni slog značilen za naturalistično snov, za katero 

smo ugotovili, da je snov analizirane umetnine. 
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4 IKONOGRAFSKA ANALIZA 

Zaradi neposredno spoznavnega motiva je ikonografija profana. Motivna zvrst je krajina, 

natančneje gre za urbano krajino oziroma veduto, ki je naslikana realistično. Motiv je naslikan 

prepoznavno. Zaradi različnih tonov oranžne, rumene, zelene in modre barve, nanesenih s 

točkastimi, zabrisanimi, neenakomernimi, dinamičnimi in svobodnimi linijami, dobimo 

občutek vetrovne mestne jeseni, natančneje, dobimo občutek nežnega vihravega jesenskega 

razpoloženja v pripekajočem soncu jasnega jesenskega popoldneva. Podbevšek (1983, 

str. 571) je zapisal, da so naslikane v jesensko barvnem razkošju zgodnjega večernega sonca. 

A Jakopič v motivu ni ujel le kraja in časa, temveč tudi druge motivne naturalistične 

senzitivne podatke, kot sta jesenska toplota in hkrati mrzel veter. Uspelo mu je ustvariti pravo 

čutno projekcijo (Brejc, 1982, str. 120). Pri tem mu je pomagala metoda impresionističnega 

slikanja, s katero popolnoma izgine predmetnost ter se vidita samo ozračje in atmosfera 

(Bobič, 2008, str. 74). Jakopič je vidni vtis motiva nadgradil s trenutnim osebnim 

razpoloženjem (Kržišnik, 1971, str. 5). Dejal je, da mora biti vse, kar umetnik ustvarja, 

rezultat notranjih doživetij in če slika ustreza tem doživetjem, je dovršena, če ne, je 

pomanjkljiva (Podbevšek, 1983, str. 429). »Pogosto je pastoznost barvnega nanosa tista 

»površina«, s katero nam Jakopič razlaga svojo »angažirano«, čustveno in fizično prisotnost v 

motivu, čeprav je v likovnem smislu podoba, daleč od tega, da bi gledalec lahko dojel, za 

katero čustvo gre« (Brejc, 2006, str. 222). Brejc (2006, str. 269) je zapisal, da je temeljna 

značilnost Jakopičevih krajin radikalna transformacija realističnega krajinskega motiva v 

subjektivno barvno interpretacijo vtisa, kar lahko opazimo tudi v našem primeru, zato se 

bomo najprej posvetili barvam. Barve od nekdaj simbolizirajo čustvena stanja, kar potrjujejo 

tudi vse empirične študije barvnega simbolizma (Musek, 1990, str. 183). Rumena barva kot 

barva jeseni simbolizira starost, pešanje in bližino smrti. Oranžna barva simbolizira 

ravnovesje med duhom, nagoni in zrelostjo. Zelena barva predstavlja mir, samozadovoljstvo, 

ravnovesje, varnost, svežino in rast. Modra pa je simbol modrosti, razuma, dostojanstva, 

poduhovljenosti, umirjenosti, ustvarjalnosti, umetnosti in zvestobe (Musek, 1990, str. 180–

182). Če upoštevamo simboliko časa, lahko o vsebini slike izvemo še kaj več. Kot smo 

ugotovili, je Jakopič umetnino najverjetneje naslikal v poznem jesenskem popoldnevu, v 

zahajajočem soncu, kjer barve zažarijo v toplih tonih do večera, ko kupola žari v večerni zarji 

(Bobič, 2008, str. 74). Jesen naj bi simbolizirala zrelost, starost, harmonijo, ustvarjanje, a tudi 

življenjsko upadanje in umirjenost, ki se že nagiba k otožnosti in melanholiji (Musek, 1990, 
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str. 165). Opazili smo, da se simbolika jeseni povezuje s simboliko na sliki prisotnih barv. 

Seveda ni nujno, da vsaka razlaga simbola pomeni isto tudi za slikarja, saj so pomeni odvisni 

tudi od posameznika, vendar gre tu bolj za predvidevanje, analiziranje glede na splošne 

raziskave (Musek, 1990, str. 275). Opaziti je, da so pomeni simbolov skladni med seboj glede 

na vsebino slike in kontekst nastanka slike, katerega bomo spoznali v kontekstualni analizi.  

Sedaj si bomo pogledali, kaj nam lahko o vsebini pove forma slike. Na sliki je prisoten toplo-

hladni kontrast oziroma komplementarni kontrast, ki v pravem sorazmerju barvnih količin 

daje statičen in trden učinek (Butina, 2000, str. 40). Na sliki prevladujejo vodoravnice, ki 

izražajo stabilnost, mirovanje, počitek in pasivnost. Opazimo tudi navpičnice, ki delujejo 

dinamično in simbolizirajo pokončnost, dostojanstvo, poštenost in stremljenje kvišku. Tako 

imamo pravzaprav kombinacijo vodoravnega in navpičnega položaja, kar daje občutek močne 

in trdne strukture. Kadar v tej kombinaciji prevladuje vodoravnost, kakor je v našem primeru, 

takšna struktura izraža mir in počitek. Izrazita poševnica v levem spodnjem kotu pa nam daje 

občutek dinamičnosti, nemira in nestabilnosti (Butina, 2000, str. 70). Na sliki opazimo tudi 

izrazito hrapavo površino slike, ki nam s svojim reliefom in sencami vzbuja občutke grobosti 

in agresivnosti (Butina, 2000, str. 84).  

V nadaljevanju sledi opis Križank, poimenovanih po križniškem redu, ki je na območju 

današnjih Križank deloval že pred letom 1228, ko so tam naselili templjarje, in vse do državne 

zaplembe po drugi svetovni vojni (Štampar in Ogulin, 2010, str. 28–33). »Naselbina na 

območju današnjih Križank je nastala v visokem srednjem veku na strateški obrambni in 

prometni točki mestnega predela Novi trg, kjer je pri Križevniških ali Nemških vratih stopila 

v obzidano mesto glavna cesta iz Italije« (Kemperl in Vidmar, 2014, str. 65). Ta križniški red 

je bil ustanovljen za varstvo in oskrbo romarjev v Sveti deželi, vendar se je zaradi poraza 

krščanskih sil v tretji križarski vojni preusmeril v osvajanje in pokristjanjevanje dežel 

vzhodno od svetega rimskega cesarstva. S tem namenom so se križniki naselili v Ljubljani, ki 

je bila v neposredni bližini jugovzhodne meje cesarstva. V Križankah so si najprej uredili 

redovno hišo ali komendo, kasneje pa so postavili še zgodnjegotsko cerkev (Kemperl in 

Vidmar, 2014, str. 65). Križniški samostanski kompleks je bil sezidan v drugi polovici 

16. stoletja, a je bil kasneje večkrat prenovljen (Štampar in Ogulin, 2010, str. 29). Komtur ali 

poveljnik ljubljanske komende je že leta 1700 načrtoval gradnjo nove cerkve in samostanskih 

poslopij, vendar je moral ta načrt zaradi vojaških obveznosti počakati do njegove vojaške 

upokojitve in vrnitve v Ljubljano (Kemperl in Vidmar, 2014, str. 65–66). Takoj po vrnitvi se 
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je znova začel ukvarjati z novogradnjo v Križankah. Načrte je naročil pri znamenitem 

beneškem arhitektu Domenicu Rossiju, ki je poleti 1714 pripravil vse potrebno za gradnjo, s 

podiranjem stare gotske cerkve vred (Kemperl in Vidmar, 2014, str. 66). Spomladi leta 1716 

so že posvetili popolnoma dokončano novo baročno cerkev (Kemperl in Vidmar, 2014, 

str. 69). Celotna arhitektura je bila oblikovana pod vplivom beneškega poznega baroka 

(Kemperl in Vidmar, 2014, str. 67). V samostanu je marca leta 1782 eno noč prespal tudi 

papež Pij VI. (Hrausky, 2017, str. 49). V času Ilirskih provinc pa so Francozi v Križankah 

naselili svoje urade (Hrausky, 2017, str. 49). Sicer so bile Križanke središče duhovnosti 

križnikov na Slovenskem. Leta 1897 so tam ustanovili redovni konvent oziroma samostan in 

zavod za vzgojo učencev in bodočih teologov. Od leta 1917 je bil tam sedež samostojne in 

neodvisne slovenske križniške redovne province, poleg tega pa so tam delovala tudi številna 

verska društva in Marijine kongregacije (Štampar in Ogulin, 2010, str. 32). Po državni 

zaplembi po drugi svetovni vojni so bile med letoma 1951 in 1956 na Križankah izpeljane 

zadnje večje predelave po načrtih Jožeta Plečnika, s čimer so bile preurejene za kulturne 

prireditve in preimenovane v Križanke (Štampar in Ogulin, 2010, str. 29). Od prenove naprej 

v določenem delu Križank še vedno potekajo kulturne prireditve, v določenem pa Srednja šola 

za oblikovanje in fotografijo, vsebujejo pa tudi gostinski lokal, imenovan Plečnikov hram 

(Hrausky, 2017, str. 49–50). Tudi Trg francoske revolucije ob Križankah je današnjo podobo 

dobil šele po predlogah Plečnika v prejšnjem stoletju. Tam, kjer je danes Ilirski steber, so bila 

do leta 1793 Križniška vrata in poleg njih zgradba glavne stražarnice, ko pa so oboje 

odstranili, je nastal trg, imenovan Križniški oziroma Nemški trg, katerega so kasneje večkrat 

preimenovali. V času, ko je Jakopič slikal Križanke, se je imenoval Valvasorjev trg, kasneje 

Napoleonov trg, od leta 1952 pa ga imenujemo Trg francoske revolucije (Kladnik, 2004, 

str. 66).  

Ikonografska analiza kaže, da se umetnina sprva zdi kot upodobitev križniške cerkve in 

samostana v jesenskem popoldnevu, a ko se bolj poglobimo v vsebino slike, opazimo, da gre 

tudi za upodobitev slikarjevega razpoloženja, pri čemer mu je pomagal motiv sam. Jakopič je 

motiv naslikal tako, da ni registriral samo predmeta, temveč tudi subjektivnost svoje izkušnje 

(Bobič, 2008, str. 90). Njegov glavni cilj je bil posredovati trenutni vtis in ga poglobiti z 

razpoloženjem časa in atmosferskih okoliščin, poleg pa je vključil še veliko subjektivnih 

faktorjev, vendar jih ni nikoli poudarjal (Brejc, 1982, str. 119). »Tako v Križankah v Narodni 

galeriji impasto in anarhična faktura pričata o nujnosti in vehemenci doživetja, poudarjata 

njene sinestetične in hkrati tudi izvedbene vidike« (Bobič, 2008, str. 90). 
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5 KONTEKSTUALNA ANALIZA 

Rihard Jakopič je bil rojen leta 1869 v ljubljanski družini premožnega trgovca s kmetijskimi 

pridelki, ki je slikarja dolga leta izdatno in finančno podpirala pri slikarskem študiju in 

umetniškem udejstvovanju ter mu omogočila življenje z umetnostjo kot primarno zaposlitvijo. 

Iz študijskih podob lahko razberemo, da je bil Jakopič od vsega začetka nadarjen slikar. Pri 

osemnajstih letih se je odpravil na študij slikarstva na dunajsko akademijo (Žerovc, 2012, 

str. 45). Intenziven študij mu je onemogočala huda epilepsija, katero je prvič doživel pri 

devetnajstih letih in se je z njo bojeval do konca življenja (Podbevšek, 1983, str. 77–78). Leta 

1890 je odšel v München, kjer se je vpisal na tamkajšnjo akademijo, a se je dokaj hitro izpisal 

in se raje posvetil samostojnemu šolanju in delu. V tem času je pogosto študiral in slikal v 

Ažbetovi šoli, ki je bila prav tako v Münchnu. V tem mestu je preživel devetdeseta leta, z 

redkimi vmesnimi obdobji, ki jih je preživel na Kranjskem (Žerovc, 2012, str. 45). Leta 1899 

je sodeloval pri ustanovitvi Slovenskega umetniškega društva, s katerim so slovenski 

umetniki naslednje leto priredili prvo slovensko umetniško razstavo, dve leti zatem pa še 

drugo slovensko umetniško razstavo (Bobič, 2008, str. 33; Podbevšek, 1983, str. 427). V tem 

času sta Jakopiču starša začela močneje omejevati finančna sredstva, kar je vplivalo na jasneje 

razmerje med skico in končano podobo, ki naj bi prepričala kupca in kritiko (Žerovc, 2012, 

str. 51). Ker se je nato omenjeno Slovensko umetniško društvo razšlo, je z bližnjimi 

slikarskimi kolegi leta 1904 ustanovil Umetniški klub Sava. Že istega leta je klub Sava 

uspešno razstavljal na Dunaju in v Beogradu (Podbevšek, 1983, str. 431). Dunajska razstava 

je na umetnike vplivala kot obet uspeha in nato kot potrditev, katera umetnikova produkcija je 

lahko prodajno uspešna (Žerovc, 2012, str. 51). V tem času je imel Jakopič cilj, da bi povezal 

vse slovenske umetnike in jih spodbudil k ustvarjanju in ohranjanju lastne narodne umetnosti, 

hkrati pa ustvariti kulturne vrednote s tedanjimi srbskimi in hrvaškimi umetniki, ki bi bile v 

korist vsej Jugoslaviji. Da bi v domovini dosegli čim večje zaupanje in vpliv, se je Jakopiču 

zdelo potrebno, da si najprej priborijo priznanje v tujini. Zato je klub Sava na njegovo 

prizadevanje priredil naslednje leto uspešne razstave v Rimu, Londonu, Varšavi, Krakovu in 

ponovno na Dunaju. Leta 1907 je v Ljubljani odprl slikarsko šolo, katero je vodil do začetka 

prve svetovne vojne (Podbevšek, 1983, str. 431). Leta 1908 je Rihard Jakopič v Ljubljani 

začel graditi prvo samostojno likovno razstavišče, imenovano Jakopičev Paviljon, po načrtih 

Maksa Fabianija. Slavnostno ga je odprl leto kasneje, kjer je redno organiziral umetniške 

razstave (Žerovc, 2012, str. 250). Tam je priredil vsaj 25 umetniških razstav slovenskih, 
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hrvaških, srbskih in čeških umetnikov, dokler ni leta 1923 zaradi finančnih težav prodal 

paviljon mestni občini. Leta 1912 je na III. Jugoslovanski razstavi v Beogradu uredil oddelek 

umetniškega kluba Sava. Leta 1918 je dal pobudo za ustanovitev Narodne galerije, katero so s 

somišljeniki še istega leta ustanovili. Skupaj s srbskimi in hrvaškimi kolegi je ustanovil 

Strokovno združenje jugoslovanskih umetnikov (Podbevšek, 1983, str. 431–432). Kot 

umetnik se je slikarsko uril s slikanjem krajin, portretov in žanrov (Podbevšek, 1983, 

str. 428). Razstavljal je v Münchnu, Parizu, Beogradu, Londonu, Swanseaju, Amsterdamu, 

Rimu, Bruslju, Pragi, Varšavi, Krakovu, Trstu, Novem Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Celju, 

Mariboru, na Bledu in Dunaju (Kržišnik, Jesenik, Menaše, Misja in Mlekuž, 1970, str. 130–

133). Jakopič je bil priljubljen slikar slovenskega meščanstva in industrialcev. Posvetili so mu 

številne izredne časti in monografske publikacije. Po drugi svetovni vojni je dobro desetletje 

ostal kulturnopolitično še zelo aktiven, po prodaji razstaviščnega paviljona pa je opustil 

galerijsko dejavnost (Žerovc, 2012, str. 222). V tridesetih letih, ko je bil čedalje starejši in vse 

bolj bolehen, se je začel umikati iz slovenskega likovnega ospredja. Slikal je intimnejša dela, 

posvetil pa se je tudi zapisovanju zgodovine. Pri tem je združil moči s pisateljem Antonom 

Podbevškom, ki je v številnih prispevkih in monografijah zelo natančno zapisal zgodovino 

Jakopičeve generacije skozi percepcijo ostarelega slikarja. V teh letih pa je slikar našel nov 

motiv, ki naj bi mu zelo ustrezal, hkrati pa je uspešno pritegoval kupce. Začel je slikati 

cvetlice, ki jih je najraje upodabljal v nekakšnem skrivnostnem polmraku in ne nujno v 

polnem razcvetu. Sicer se je Jakopič s starostjo, upadanjem moči svoje produkcije in politične 

moči težko sprijaznil (Žerovc, 2012, str. 228–229). Umrl je 21. 4. 1943 v Ljubljani, približno 

en mesec po epileptičnem napadu, od katerega si nikoli ni opomogel (Žerovc, 2012, str. 251). 

Obdobje med letoma 1890 in 1920 sicer po vsej Evropi zaznamujejo skokovit ekonomski in 

tehnološki razvoj, družbenopolitični nemiri in kulturna dinamičnost. Slovenska prestolnica se 

je v tem času preoblikovala v sodobno urbano središče s številnimi civilizacijskimi 

pridobitvami. Za Slovenijo ta doba pomeni rojstvo moderne vizualne civilizacije, ki se je 

razširila na film, fotografijo, oblikovanje knjig, ilustracijo in plakate. Začela se je razvijati 

moderna umetnost, znotraj katere je vodilno vlogo prevzelo slikarstvo (Bobič, 2008, str. 13). 

Zaradi izuma fotoaparata, ki je prevzel vlogo posnemanja, ki je bil od nekdaj pomemben 

element slikarstva, je v tem obdobju slikarstvo postalo manj pomembno (Tavčar, 2003, 

str. 10). V tem času se je na slovenskih tleh formirala skupina slovenskih impresionistov, ki 

so predstavljali najnaprednejši del slovenskega slikarstva. To so bili Rihard Jakopič, Ivan 

Grohar, Matej Sternen in Matija Jama (Bobič, 2008, str. 13). Impresionizem se je sicer začel v 
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Franciji, trideset let pred slovensko različico, zato nekateri strokovnjaki menijo, da bi bilo 

boljše poimenovanje slikarstva omenjene slovenske četverice slogovno nedoločen termin, 

denimo likovna moderna, a je ta izraz že močno uveljavljen v literaturi, tako da še naprej 

uporabljamo izraz slovenski impresionizem. Čeprav se je impresionizem začel v Franciji, sta 

na naše impresioniste poleg omenjenega še najbolj vplivala nemški impresionizem in secesija, 

saj so se dolgo šolali v Münchnu, ki je v tem obdobju veljal kot drugi svetovni center likovne 

umetnosti (takoj za Parizom), kjer se je razvila izjemna likovna infrastruktura. Tam so se pri 

slovenskem slikarju Antonu Ažbetu naučili osnov modernega slikanja, kot je dinamično 

slikanje s sproščeno, široko, vidno in avtorsko prepoznavno potezo ter z vse večjo redukcijo 

detajlov. Spodbujal jih je k bolj sproščenim kompozicijskim shemam in k uporabi 

svobodnejšega kadriranja. Ažbe je poudarjal in učil tudi pravilno dojemanje in uporabo barv 

kot osnovo, a jih pri učenju ni silil v določene slogovne vrste. Različne sloge so spoznavali na 

raznih razstavah, a nanje je najbolj vplival nemški impresionizem, kjer sta se prepletali 

impresija in ekspresija, kar so prevzeli tudi naši slikarji, kar je vidno predvsem pri 

vključevanju štimunge (Žerovc, 2012, str. 8–24). To je koncept, naslonjen na opazovanje 

umetnin z vživljanjem, po katerem slikar ustvari vizualno analogijo svojega čustvenega 

odziva na pokrajino, figuro ali predmet in upa, da bo podobno občutje vzbudil tudi pri 

gledalcih (Žerovc, 2012, str. 82–83). Za to obdobje je v slikarstvu značilno preziranje 

perspektive v klasičnem risarskem pomenu besede, odrekanje literarni vsebini slike, pastozno 

in hitro nanašanje surovih in nemešanih barv direktno na platno, svobodna poteza, razpršena 

svetloba, vsakdanje vsebine in svetla barvna lestvica. Vse to je bilo značilno tudi za Jakopiča 

(Bobič, 2008, str. 52–58; Kržišnik, 1971, str. 9). Umetniki niso več delali za posamezne 

naročnike, temveč so svoja dela prodajali zainteresiranim kupcem (Bobič, 2008, str. 13–14). 

Zaradi skokovitega tehnološkega razvoja in gradnje raznih tovarn se je v tem obdobju razvil 

izrazit romantični odnos do narave, zaradi česar se je v devetnajstem stoletju razvil velik 

preporod krajinskega slikarstva in velja za njegovo zlato dobo (Germ, 2008, str. 77). 

Zgodovinsko slikarstvo kot program narodne umetnosti je nadomestila krajina, ki je v delih 

slovenskih impresionistov povezana z impresijo oziroma trenutnim vtisom fizične podobe, 

hkrati pa tudi s simbolično vsebino. Sakralno umetnost je zamenjala posvetna, ki je skozi 

portrete meščanov ustvarila temeljne metafore meščanstva, skozi podobo slovenske pokrajine 

pa zgradila arhetipske podobe slovenstva (Bobič, 2008, str. 13–14). Glavni motivi vodilnih 

slovenskih impresionistov so bili predvsem lahkotne krajine, meščanske gospodične v naravi 

ali salonu ter kmetje, ki so srečno in dostojanstveno del narave (Žerovc, 2012, str. 83).  
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Kot že omenjeno, je četverica slovenskih impresionistov leta 1900 v sodelovanju z ostalimi 

slovenskimi umetniki v Ljubljani organizirala prvo slovensko umetniško razstavo, kjer so se 

prvič predstavili kot predstavniki moderne smeri oziroma impresionisti, kar štejemo kot 

mejnik slovenskega impresionizma. Prva razstava je bila splošno sprejeta, pri drugi leta 1902 

pa so se razvila nasprotovanja. Slovensko občinstvo impresionistom sprva ni bilo naklonjeno, 

saj se jim je zdelo, da rušijo tradicionalne vsebine, kljub temu da je bila njihova programska 

usmeritev ustvariti slovensko umetnost za slovenski narod (Bobič, 2008, str. 13–81). Jakopič 

je želel in spodbujal k temu, da bi s svojimi rojaki ustvarili izvirno, novo umetnost, ki bo 

slovenska in bo vplivala na razvoj slovenske umetnosti (Podbevšek, 1983, str. 64). »Njegova 

umetnost je v tem stoletju pomembno obogatila našo umetniško izraznost in dojemljivost 

zanjo. In prav zato bo ostal Jakopič tudi v bodočih presojah tisti slikar, ki je ustvaril osnove, 

na katerih se je razvijalo, čeprav po svojih poteh, slikarstvo slovenskega modernizma v 

20. stoletju« (Smrekar idr., 1993, str. 37). Zaradi duhovne bližine sta delo slovenskih 

impresionistov in odklon od tradicionalnega realizma energično podprla literata moderne Ivan 

Cankar in Oton Župančič (Bobič, 2008, str. 13). Po slikarski razstavi leta 1904 v Galeriji 

Miethke na Dunaju sta omenjena literata s svojim navdušenim odzivom opozorila rojake, da 

gre za odlično slovensko umetnost. Bila sta dragocena sobojevnika slovenskih slikarjev za 

osamosvojitev slovenske umetnosti, za slovensko kulturno avtonomijo (Kržišnik, 1971, 

str. 10–14). Po omenjeni uspešni razstavi na Dunaju je sledila vrsta razstav v evropskih 

prestolnicah, kar je njihov položaj postopoma utrdilo (Bobič idr., 2008, str. 13–14). Slovenski 

umetniki, še posebej Jakopič in Sternen, so aktivno sodelovali tudi pri ustanovitvi Narodne 

galerije, Moderne galerije in Likovne akademije (Žerovc, 2012, str. 8). Jakopič, Jama in 

Sternen (Grohar je umrl leta 1911) so v slovenskem prostoru aktivno sodelovali vse do druge 

svetovne vojne. Zavzemali so ključne pozicije likovnega polja, med drugim kot razstavljavci 

in odborniki Narodne galerije ali na področju restavratorstva (Žerovc, 2012, str. 213). Poleg 

tega so z njihovo prepoznavno in kakovostno likovno produkcijo ključno prispevali h 

kulturnemu opredeljevanju Slovencev kot samostojne narodne skupnosti in izoblikovali dotlej 

neobstoječi pojem slovenske likovne umetnosti (Žerovc, 2012, str. 8). 

V tem času, ki je bil za Jakopiča umetniško in kulturnopolitično izjemno ploden, so nastale 

Križanke v jeseni (Žerovc, 2012, str. 128). Takrat je pravzaprav nastala kar kontinuirana serija 

z impresionističnim predznakom slik z motivom Križank, ki jih je Jakopič slikal z domačega 

stanovanja na nekdanji Emonski cesti 2 v Ljubljani, v neposredni bližini Križank (Brejc, 

1982, str. 118). Stanoval je v prvem nadstropju, v večstanovanjski hiši, ki pa danes ni več 
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obstoječa (SI_ZAL_LJU/504, Mesto Ljubljana, statistični popisi, popis prebivalstva, 1910), 

(SI_ZAL_LJU/409, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura, 1910). Na omenjeni naslov 

se je leta 1906 z ženo in hčerko preselil iz Škofje Loke (Brejc, 1982, str. 118). Iz stanovanja 

se mu je odpiral lep pogled, kadar koli je stopil k oknu (Podbevšek, 1983, str. 570). Skozenj je 

videl križniški samostan s cerkvijo in obzidjem, ki se je vzpenjalo na drugi strani ceste, z 

vrtom in visokim drevjem, ki je spomladi in poleti nekoliko zastiralo pogled na stavbno 

gmoto in cerkveno kupolo. Naslikal je vsaj okoli 28 različnih pogledov na križniški samostan 

(Brejc, 1982, str. 118–119). Najmlajša slika Križank je datirana leta 1907, najstarejša pa leta 

1925 (Kržišnik idr., 1970, str. 167–208). Križanke v Jeseni so nastale leta 1909 (Bobič, 2008, 

str. 305). S serijo Križank je Jakopič vnovič pokazal javnosti svoj interes večkrat naslikati en 

in isti motiv s spreminjajočimi se svetlobnimi učinki. Takega serijskega načina slikanja se je 

še marsikdaj lotil, saj naj bi mu en in isti predmet še vedno kaj novega povedal. Pri 

ponavljajočih se motivih mu ni bil bistvenega pomena predmet sam po sebi, temveč predmet 

pod svetlobnimi in barvnimi vplivi. Predvsem mu je bilo zanimivo ujeti barvno razpoloženje, 

ki se je venomer spreminjalo, tako da pomeni vsaka različica nekaj čisto novega (Podbevšek, 

1983, str. 570–571).  

Jakopič je želel uvideti in raziskati Križanke v najpopolnejši obliki in jih tudi naslikati v 

skladu s tem. Venomer naj bi se spraševal, kako bi lahko še izboljšal upodobitev. Njegovi 

vtisi o Križankah pa so se vedno menjavali (Podbevšek, 1983, str. 570). Jakopič je Križanke 

slikal v vseh letnih časih, v različnih delih dneva in različnem vremenu (Podbevšek, 1983, 

str. 570). Zato so v seriji upodobljene različne atmosfere, od meglenega snežnega jutra, 

svežega snega ali zahajajočega zimskega sonca, kjer barve zažarijo v toplih tonih, do večera, 

ko kupola zažari v večerni zarji (Bobič, 2008, str. 74). Najraje jih je slikal pozimi, ker so bile 

po njegovem lepotnem pojmovanju najlepše, ko so bile pokrite s snegom (Podbevšek, 1983, 

str. 570). Največkrat jih je slikal v zgodnjem jutru, ko se življenje začne prebujati, ali proti 

večeru, ko začne zamirati. To naj bi bilo blizu njegovemu čustvovanju in iz istega razloga je 

oboževal pomlad in jesen (Podbevšek, 1983, str. 569). V jutranjih in večernih urah je rad 

slikal tudi zato, ker naj bi takrat razpoloženjski moment sam od sebe nadvladal naturalistično 

odslikavo in naj bi bila narava, predvsem atmosfera, najbolj dovzetna za pogovore s človekom 

(Brejc, 1982, str. 31).  

Sicer se je Jakopič rad zadrževal v naravi, kjer se je loteval plenerističnega slikarstva, a leta 

1906 je doživel silovit epileptični napad, zaradi česar je družina pritiskala nanj, naj se vzdrži 
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samostojnih pohodov po naravi, česar se je tudi držal (Žerovc, 2012, str. 124). Glede na 

motive predvidevamo, da je po epileptičnem napadu vsaj leto ali dve večinoma slikal doma. 

Jakopič se je v intimi svojega doma in družine, ki so jo sestavljale predvsem ženske, očitno 

dobro počutil in morda je tudi zato tukaj našel posebno sproščenost, da je lahko intenzivno 

ustvarjal in eksperimentiral. Tako so nastajale podobe gospodinjskih del, posedanja, domačih 

koncertov in številnih pogledov skozi okno, ki so se sklenili v seriji Križank. Vsaj pogojno so 

tudi te del slikarjevega intimizma, saj je z njimi slikar zaokrožil celovito upodobitev svojega 

osrednjega življenjskega okolja (Žerovc, 2012, str. 174). Motivi iz varnega zavetja doma so 

mu omogočali mirnejše in stabilnejše preudarke, ki so mu bili po omenjeni krizi še kako 

potrebni. V Križankah odkrivamo njegovo ljubeznivo in osebno naklonjenost do motiva, 

občutje zaupanja in pomirjenosti v motiv in v trenutek slikanja. Sicer jih je začel slikati tudi 

zato, ker je imel idealno priložnost, da je skozi okno dnevne sobe neprestano kontroliral motiv 

in ga upodobil le takrat, ko je imel zanj zadostno pomensko privlačnost in napetost (Brejc, 

1982, str. 120). »Zato so postale podobe toliko manj le slikarski zapisi motiva, bolj pa zapisi 

spremembe, ki jo takšno okolje stalno doživlja. Prav razstavljanje slik v skupini izpostavi 

beleženje te spremembe; poudari vitalni odnos spreminjanja in slikarjevih odzivov nanj« 

(Žerovc, 2012, str. 128). Deloma pa so bili razlogi za ponavljanje domačega motiva tudi 

vremenske spremembe, pomanjkanje modelov in finančnih sredstev, ki bi omogočali strnjeno 

slikanje brez velikih predahov (Brejc, 1982, str. 118).  

Glavni namen serije Križank je bil predvsem analiza motiva in realizacija trenutnega vtisa v 

barvah, vendar se osnovni nalogi pridružujejo še drugi elementi. Namreč te slike niso le 

spontana registracija menjave atmosfere in svetlobe v kadru motiva, temveč so istočasno tudi 

projekcija umetnikovega razpoloženja tako glede izbranega trenutka kot tudi glede njegove 

upodobitve (Brejc, 1982, str. 120). Slikar se je pri izvedbi serije osredotočil na doživetje 

motiva, za katero mu dnevni in letni čas dajeta le izhodišče. Lahko bi rekli, da je odkrival 

bistvo doživetja (Bobič, 2008, str. 90). Ni želel ponujati le študij po naravi, temveč je želel 

vključiti tudi vsebino in dušo (Žerovc, 2012, str. 161). Jakopič se je vselej skušal kolikor 

mogoče približati naravi in stopnjevati glavne občutke, postranske pa izločiti (Podbevšek, 

1983, str. 580). Križanke naj bi bile demonstracija subjektivno utemeljene izvedbene 

kompetence, ki je v seriji doživela svoj skrajni reprezentacijski razpon. A Jakopiču je vsaka 

izvedba Križank povsem avtonomen, od izvajalca in motiva ločen pojav (Bobič, 2008, 

str. 90). Ker naj bi bil temu naboru slik v seriji skupen le predmet, že pri snovi pa lahko 

govorimo o distinkcijah, si Križanke oznake serija morda sploh ne zaslužijo. Prikazujejo nam 
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vrsto psihičnih stanj, različna takratna razpoloženja umetnika. Ekspresivni elementi naj bi bili 

močno poudarjeni in preglašajo siceršnjo skladnost slike (Bobič, 2008, str. 90). V seriji 

spoznamo, da se je motiv v resnici manj spreminjal in da v sliki vidimo le različna duhovna 

razpoloženja umetnika samega (Brejc, 1982, str. 120). Vključil jih je predvsem z barvami, s 

katerimi izraža svoja najgloblja doživetja. Poudarek pri njem ni nikoli na predmetih, temveč 

vedno v barvah. A njegovih točnih tonov ni vedno mogoče opisati, ker se neprestano 

spreminjajo, kot se spreminja svetloba (Podbevšek, 1983, str. 580).  

»Tako je nastalo mnogo Križank, ki bi jih ne smeli imenovati Križanke, kajti te so mu bile 

samo ogrodje za svetlobna razpoloženja, ki so mu bila najvažnejša. V skladu s tem dognanjem 

jih je imenoval l. 1910 na spomladanski umetniški razstavi v svojem paviljonu Serija: Pogled 

na križansko cerkev: Megleno jutro, Svež sneg, Snežno vreme, Brez sončen dan, Jasni se, 

Sonce, Vlažno, Pomlad se bliža, Večer« (Podbevšek, 1983, str. 570). Jakopičev glavni cilj 

takrat je bil posredovati vtis, zato je slike razvrstil tako, kot da bi jih slikal prek celega dne, v 

smiselnih sekvencah od jutra do večera, toda pri tem ni sledil mehanični kronologiji, temveč 

posameznim razpoloženjskim trenutkom (Brejc, 1982, str. 120). Če sledimo seriji, opazimo, 

da imajo slike stabilen in povsem neagresiven značaj. Oddaljevanje ali približevanje 

arhitekturi je minimalno, formati so pretežno kvadratni in ni videti, da bi Jakopič dodal 

kakšne posebne učinke v razsvetljavi ali kotu gledanja (Brejc, 1982, str. 120). »Čeprav bi 

nekatere zaradi majhnih dimenzij lahko označili kot študije, je natančno razmejitev med njimi 

težko določiti, saj se spontanost ali impulzivnost skice pojavita tudi v velikih formatih« 

(Bobič, 2008, str. 90). 

Jakopiču je uspelo neživ predmet naslikati vsakokrat drugače, z drugo vsebino in z njim 

vsakič vplivati na drugačen način. Križniško cerkev nam je podal, kot da je vsakokrat v 

drugačnem pravljičnem oblačilu. To serijo je Jakopič naslikal čutno s svojim silnim 

pojmovanjem barve in harmonije (Bobič, 2008, str. 74). V gosti barvni potezi naslikane 

Križanke veljajo kot dosežek zrelega in obvladanega impresionizma v trenutku umetnikove 

velike koncentracije (Smrekar idr., 1993, str. 31). Jakopič je bil sicer sposoben naslikati s 

sproščeno potezo enkratne impresije, vendar je raje formiral motivne skupine, v katerih je 

slika ohranjala avtonomen status likovne in predstavne celote, v slikarjevi izkušnji pa so se 

slike vendarle dopolnjevale in dograjevale. Zato bi jih bilo najlepše videti razstavljene skupaj, 

eno za drugo (Brejc, 1982, str. 118). Sicer serija ponuja dober primer njegove virtuoznosti in 

poigravajoče se zrele moči. Kronološki pregled različnih variant Križank nam nazorno kaže 
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razne faze umetnikovega ustvarjanja, preizkušanje številnih slikarskih načinov, predvsem pa 

doseganje povsem različnih učinkov s skorajda neopazno spremembo načina (Kržišnik, 1971, 

str. 21). V zgodnjih Križankah naj bi slikar dobesedno zidal cerkev in njen stolpič, v 

spomladnih različicah pa je z isto potezo označeval tudi rastje. Ta vlažnost nanosa naj bi 

mojstrsko tvorila povezavo z zimskimi Križankami, zabrisanimi v megličasti modrikasti 

atmosferi poznega popoldneva. Pozne Križanke pa so znane po bolj zelenkastih barvnih 

odtenkih in črno-rjavi potezi, s katero je Jakopič slikal na že položeno barvo (Brejc, 1982, 

str. 119). Kasnejše Križanke so naslikane v temnejših barvah, so bolj resna interpretacija. 

Jakopič je utečeni in obvladani motiv pretvoril iz impresije v psihološko sliko, v urbano 

podobo, ki je izgubila živahen afirmativen šarm zgodnjih Križank. Prvotno impresijo je 

zameglilo mračno obdobje po prvi svetovni vojni. Kasnejše Križanke nam pokažejo odnos 

Jakopiča do sodobnosti, kjer Jakopič skuša v enotnem ustvarjalnem dejanju združiti svoje 

lastne impresionistične korenine, ekspresionistični krajinski patos in občutek za fizično 

stvarnost motiva (Brejc, 2006, str. 301).  

Jakopič si je že skozi šolanje prizadeval naučiti način slikanja, ki mu bo omogočal izražati 

vtise življenja in narave, kakor so vplivali na njegovo individualnost. Impresionistov takrat še 

ni poznal. Potem pa je na razstavi v Münchnu videl sliko Clauda Moneta, pri čemer je opazil, 

da je že dosegel, kar je hotel doseči on (Cankar, 1960, str. 31–32). Tudi dela, ki jih je videl 

leta 1903 v Secesiji, ga niso pustila ravnodušnega (Brejc, 1982, str. 117). »Ko je namreč videl 

postimpresionistična raziskovanja, avtonomijo barvne poteze in tematski subjektivizem 

umetnosti po letu 1900, je dobil dovolj neposrednih spodbud za lastna raziskovanja, v katerih 

je naturalistični motiv transformiral v ekspresionistično projekcijo lastne domišljije« (Brejc, 

1982, str. 117). Monet je leta 1895 razstavil dvajset slik Rouenske katedrale, ki so bile 

razvrščene po dnevnih časih in barvah, s čimer je ustvaril občutek, da bi jih lahko naslikal še 

mnogo več. Monetova slika v seriji je bila samo ena od podatkov, kot en element kontinuirane 

psihološke izkušnje. Jakopič je vedel, da je Monet po letu 1890 slikal v serijah in da so 

podobno zavezanost motivu poznali tudi Sisley in Pissarro, zaradi česar predvidevamo, da je 

tudi to vplivalo na nastanek Križank (Brejc, 1982, str. 118–119). Križanke so pogosto 

primerjali z Monetovimi serijami (Bobič, 2008, str. 74). Obema slikarjema je bilo skupno, da 

so se jima slike iz konkretnosti motiva odmikale v nekakšno dematerializacijo. Ta izkušnja je 

bila zelo pomembna za Jakopičevo in Monetovo ustvarjalno izkušnjo, kako se v umetnikovem 

videnju impresija spreminja v vizijo. Zanesljiv dokaz, da se je Jakopič zavedal idejnih pozicij 

Moneta, je razporeditev Križank, ki so bile leta 1910 predstavljene v katalogu razstave v 
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paviljonu sledeče: »Serija« Pogled na križarsko cerkev: Megleno jutro, Sveži sneg, Snežno 

vreme, Brezsončen dan, Jasni se, Sonce, Vlažno, Pomlad se bliža, Večer. Danes žal ni mogoče 

z gotovostjo identificirati posameznih slik iz te serije (Brejc, 1982, str. 118–119). A če bi 

Jakopič dosledno razvijal ustvarjalne probleme iz Monetove serije, bi Križanke zagotovo 

postavil eno zraven druge, vendar takrat le niso bile obešene čisto skupaj kot enotna serija, 

čeprav jih je tako navedel v katalogu razstave (Bobič, 2008, str. 74). Tako da Jakopič vseeno 

ni šel idejno tako daleč kot Monet (Brejc, 1982, str. 119). »Kljub temu da se je Jakopič 

zavedal, da ustvarja s svojimi Križankami nekakšno paralelo Monetovi seriji in da so ji 

sorodne v psihološki in celo filozofski opredelitvi, ki zadeva stališče in odnos samega slikarja 

do motiva, pa so Križanke vendarle bolj intimistične in lirične v odnosu in primerjavi z 

Monetovimi prizadevanji, da bi naslikal katedralo samo tako, kot jo pravkar vidi – pa čeprav 

za ceno popolne subjektivizacije tistega, kar je v izhodišču veljalo za najvišji objektivni 

zakon« (Brejc, 1982, str. 120).  

Ker je impresionizem tako kot do vseh ostalih dežel do Slovenije prišel kasneje, ga je Jakopič 

spoznaval v bolj poznih oblikah, zaradi česar lažje razumemo njegovo združevanje osebnih 

namer s sočasnimi idejnimi tokovi, ki nas neprestano silijo, da govorimo o robnih 

impresionističnih izhodiščih kot osnovni predpostavki Jakopičevega slikarstva že v samih 

začetkih (Brejc, 1982, str. 118). Jakopič je v impresionizmu našel le izvedbeno metodo, ki mu 

je omogočala osvoboditev od vseh šol, standard izvedbene kompetence pa naj bi zgradil sam 

(Bobič, 2008, str. 90). »Pri Jakopiču je vse v nekem negotovem, tranzitivnem stanju, motiv je 

deloma še impresija in ni več samo to, ker je tudi ekspresija in vizija« (Brejc, 2006, str. 306). 

Zavedal se je, da je modernistično slikarstvo predvsem izziv in dosežek novega, avtonomnega 

pojmovanja barve in šele iz avtonomne razporeditve barvnih občutij se je razvila razvidna 

mimetična podoba. Zato moramo razumeti nenavadno dvojnost njegove ustvarjalne pozicije, 

kajti ko je do leta 1904 dosegel tehnične osnove impresionizma, se je obenem že znašel na 

ustvarjalnem in zgodovinskem robu impresionizma, zato je smiselno, da je raziskoval nove 

poti izven meja impresionističnega motiva, k barvno intimistični in ekspresionistični sliki, v 

figuraliki pa k psihološko in etično ter celo metafizično povzdignjeni človeški postavi (Brejc, 

1991, str. 78). »V najboljših delih – ali detajlih del – je namreč Jakopič abstraktni 

ekspresionist – v njegovem sliko razbijajočem detajlu, v dobesednem šarjenju z barvo, pri 

katerem je obris pogosto do kraja zanemarjen, so zametki malodane vsega, kar se je slikarsko 

tako razbohotilo v 50. letih našega stoletja. Jakopič kot da bi prižgal zeleno luč za umetnost 
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»informela«. A pri tem se je sicer sijajno zableščal – ostal pa je nerazumljen in sam« 

(Kržišnik, 1971, str. 17).  

Jakopič je najverjetneje zaradi finančne preskrbljenosti tako s strani staršev kot kasneje s 

strani njegove žene med četverico slovenskih impresionistov najlažje sprejemal sodobnejše 

likovne načine in rešitve ter z njimi eksperimentiral in tako ustvarjal modernistične presežke. 

Določena načela, kot so redukcija detajlov v sliki, barvno eksperimentiranje, raba avtonomne 

barve, skicoznost in nezaključenost, so mu bila bližje kot drugim in je bil zato najbolj 

dojemljiv za postimpresionistične likovne rešitve, ki so ponekod mejile na ekspresionizem ali 

fauvizem. Na vsebinski ravni, ki jo razbiramo iz njegove motivike in javnega delovanja, pa bi 

temu težko našli vzporednice. Jakopič je svet verjetno doživljal v slogu romantikov, kjer so 

bile pozicije subjektov cele in ni bilo potrebe po bombardiranju sveta, temveč bolj po stalnem 

nagovoru k človeški dobroti v smislu krščanskega humanizma. Prav tako pri njem še niso 

vidni razmajani odnosi med spoloma, kar je bila sicer ena ključnih umetnostnih tem 

njegovega časa. Zato lažje razumemo slikarjevo značilno romantično in pozitivistično 

razumevanje samega sebe, kjer je lahko z lahkoto prevzel narodno konstitutivno pozicijo, v 

kateri se iz njega izliva narodova umetnost (Žerovc, 2012, str. 159–160). B. Žerovc (2012, 

str. 214) pravi, da je Jakopič v način bivanja povzdignil svoje umetništvo in dobesedno postal 

živo poosebljenje slovenske likovne umetnosti. Neumorno in uspešno je gradil podobo 

velikega, genialnega umetnika in se z avtoportretom, ki je naslikan v trenutku ustvarjalnega 

navdiha, gledalcu predstavil kot prava prispodoba umetnosti in stvariteljstva (Žerovc, 2012, 

str. 214). 



19 

 

Slika 2: Rihard Jakopič, Avtoportret, 1929 

Medtem ko so njegove figure bolj težje in gosto naslikane, so krajine lahkotnejše in vsebujejo 

prosojnost impresionistične poteze (Brejc, 1982, str. 31). Krajinarstvo Jakopiča je posebno in 

samosvoje, saj je časovno precej razpršeno, hkrati pa ga v veliki meri zastopa le nekaj 

motivov (Žerovc, 2012, str. 122). Kržišnik (1971, str. 5) je zapisal, da je bil Jakopič že od 

nekdaj izbirčen glede motiva. Rad se je vračal k že večkrat upodobljenemu motivu ali istemu 

predmetu upodabljanja, kot so reka Sava, Topoli, Križanke, figura žene, cvetlice in sonce. 

Indiferentni izsek iz narave ga nikoli ni zanimal in že od začetka ustvarjanja je bil nagnjen k 

slikanju v ciklih. Vedno znova se je vračal k že dobro znanim obrisom, čeprav ga kot takšni 

niso zanimali več, se je vračal ravno zaradi tega. Namreč ni potreboval več risbe, da je ujel 

obrise, kot jih je videlo njegovo notranje oko, temveč se je raje posvetil temu, kako motiv 

zaznava telesno oko, zatem ko je obrise le še identificiral, zaznaval pa ne. Slikal je tisto, kar je 

bilo v njih in za njimi, segal je po bistvu. Ko je izčrpal vizualni vtis, je lahko tematsko in 

oblikovno izpopolnil motiv, tudi s svojim razpoloženjem.  

Jakopič je v serijah slikal le tiste motive, ki so mu bili čustveno zelo blizu. V teh motivih je 

bilo manj raziskovanj in eksperimentiranj, zato pa toliko več zbranosti in premišljene 

izpeljave (Brejc, 1982, str. 117–118). Imel je navado, da je tudi postavitve v prostoru 
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ponavljal, saj se je tako lažje posvetil svetlobi in barvi. V Jakopičevih slikah in študijah je 

povsem očitno, da je to tisto, kar ga je zanimalo pri upodobitvi. Slikar je vedno močno 

zajemal barvo in jo po platnu pogumno vlekel, takšno izrazito potezo pa puščal vidno 

(Žerovc, 2012, str. 122–124). Tako so njegova platna barvnih skic postajala barvne harmonije. 

Takratni kritiki so temu radi rekli, da Jakopič prepesnjuje naravo, s čimer so skušali opisati 

razliko med dejanskim mojstrovim ustvarjanjem in oznako impresionista, ki se ga je vseskozi 

držala (Kržišnik, 1971, str. 5).  

Jakopiču ni šlo samo za stvarno analizo svetlobe in njene neposredne funkcije, temveč za 

harmoniziranje pomenskih in formalnih vrednosti, ki šele skupaj ustvarijo zadostno snovno in 

oblikovno napetost za moderno sliko (Brejc, 1982, str. 30). Ustvaril si je ideal slike, v katerem 

je predvsem megleno ozračje, kjer se izgubljajo obrisi predmetov, kar nam daje vtis 

skrivnostnosti, neskončnosti, vsepovezanosti in čudežnosti (Podbevšek, 1983, str. 580). 

Kržišnik (1971, str. 19) je opredelil barvno tkivo, v katerem ni pomembna kompozicija v 

klasičnem pomenu besede, temveč struktura barvnega namaza, barvne vrednosti in ravnotežje 

sil kot temeljno značilnost Jakopičeve slike. Poleg tega pa je skozi leta postajalo vedno bolj 

jasno, da Jakopičeve slike niso le vtisi ali štimunge, temveč bolj materializacija čustva. Svoja 

čustva je preobrazil v fakturo, v materializirano barvno energijo. Ta razvoj lahko opazimo 

predvsem na motivih, h katerim se je Jakopič vedno znova vračal. Po mnenju Podbevška 

(1983, str. 589) naj bi bil tisti slikarski slog pravi, pri katerem nas pritegne duševna vsebina, 

in Jakopiču je uspelo, da tudi pri njegovih najboljših slikah ne mislimo le na njihovo slikarsko 

tehniko, temveč na to, kar izražajo.  
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6 GALERIJSKI KONTEKST 

6.1 Postavitev 

Jakopičeva umetnina Križanke v Jeseni je razstavljena v stalni zbirki Narodne galerije v 

Ljubljani. Nahaja se v prvem nadstropju med deli, narejenimi med letoma 1900 in 1918, 

natančneje v prostoru številka 20. 

Slike slovenskega impresionizma so razstavljene v treh prostorih galerije, oštevilčenih 19, 20 

in 21. Prehod v obdobje slovenskega impresionizma napoveduje prostor številka 18, kjer so 

razstavljena realistična dela, ustvarjena med letoma 1870 in 1900, med katerimi zasledimo 

tudi tri Jakopičeve umetnine, vendar se pravi slovenski impresionizem začne šele v 

naslednjem prostoru številka 19, ki je precej manjši od prejšnjega prostora. Tukaj občutno 

prevladujejo Jakopičeve umetnine, katerih je kar 15, medtem ko je od ostalih treh slovenskih 

impresionistov umetnin skupaj le štiri. Zato je verjetno Jakopičevih umetnin občutno manj v 

naslednjem prostoru, oštevilčenem s številko 20, kjer se nahajajo tudi Križanke v Jeseni. 

Tukaj je Jakopičevih umetnin le šest, medtem ko je Groharjevih enajst, prav tako Jamovih, od 

Sternena pet, poleg tega je v tem razstavnem prostoru še enajst kipov njihovih sodobnikov. V 

naslednji sobi, kjer so prav tako slovenska impresionistična dela, so štiri Jakopičeva dela in 

pet Sternenovih. V naslednjem prostoru, kjer se nahajajo umetnine, starejše od leta 1918, 

najdemo tudi eno Jakopičevo. V Narodni galeriji je trenutno razstavljenih 29 Jakopičevih slik, 

kar je kar veliko število, upoštevajoč, da so njegove razstavljene umetnine po večini kar 

velikih dimenzij, še toliko bolj občutimo prevlado njegovih umetnin. 

V prostoru številka 20 se nahaja slika Križanke v jeseni. Ob vstopu v prostor naš pogled 

najprej pritegneta Groharjevi sliki Pomlad in Sejalec, saj sta razstavljeni na sredini stene 

nasproti nas. Ob pogledu na desno stran pa najprej zagledamo Jakopičevo Zimo, ki je 

največjih dimenzij od slik v bližini, prav tako ima najbolj svetleč okvir in skoraj sredinsko 

postavitev na steni, kar tudi verjetno pripomore k večji pozornosti. Križanke v jeseni in Zimo 

loči le ena manjša slika na levi, tako da prav hitro naš pogled pritegnejo tudi Križanke v 

jeseni. Pritegnejo nas predvsem zaradi bolj raznolikih barv v zelenkastih in oranžnih tonih v 

primerjavi z ostalimi slikami na omenjeni steni, ki so bolj svetle in modrikaste. Če pa 

pogledamo umetnino bližje, je prav zagotovo najbolj zanimiva zaradi izrazite pastozne 
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teksture, značilne za Jakopiča. Pritegnejo nas tudi zaradi prepoznavnega motiva in verjetno 

zaradi skromnejšega lesenega okvirja, pri katerem umetnina pride bolj do izraza.  

Razvrstitev in postavitev slik na steni, kjer so Križanke v jeseni, sta tematski, saj so vse slike 

glede na ikonografski motiv krajine. Desno od Križank v jeseni sta navpično obešeni 

Groharjevi sliki Štemarski vrt in Pogled z mojega okna, katerima je skupen modrikast kolorit, 

ki sicer prevladuje med umetninami na omenjeni steni. Levo od Križank v jeseni pa je 

razstavljen Kamnolom Matije Jame, kjer prevladujejo oranžni odtenki. Morda je slika 

Križanke v jeseni na omenjeni poziciji, da barvno povezuje umetnine različnih barvnih 

odtenkov, saj vsebujejo tako modrikast, zelenkast kot tudi rumenkast in oranžen kolorit. 

Čeprav je postavitev slike Križanke v jeseni tematsko, slogovno in vsebinsko ustrezna, bi 

lahko bila razstavljena tudi na kateri drugi poziciji, kjer bi lahko bolj prišla do izraza.  

 

Shema 1: Postavitev v Narodni galeriji, kjer je Jakopičeva slika Križanke v jeseni. 
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Shema 2: Postavitev v Narodni galeriji, kjer je Jakopičeva slika Križanke v jeseni. Slike od 

leve proti desni: Rihard Jakopič: Zima ob Gradaščici, ok. 1900; Matija Jama: Vrbe, 1908; 

(zgoraj) Ivan Grohar: Štemarski vrt, 1907; (spodaj) Ivan Grohar: Pogled z mojega okna, 

1905; Rihard Jakopič: Križanke v jeseni, 1909; Matija Jama: Kamnolom, 1907; Rihard 

Jakopič: Zima, 1904; Matija Jama (prav tako vse nadaljnje): Most čez Dobro, 1907; Vas v 

zimi, 1911–1912; Iz Laksenburga, 1909. 

6.2 Galerijska interpretacija 

Pod okvirjem na steni je koda QR, katero z določenim telefonskim programom slikamo in 

nam nato telefon prek omrežja prikaže spletno stran, kjer lahko preberemo ali poslušamo v 

slovenskem in angleškem jeziku kratko in poučno interpretacijo o sliki Križanke v jeseni, ki je 

dostopna na spletni povezavi: https://www.ng-slo.si/si/qr/ngs1396 (Narodna galerija, b.d.).  

Rihard Jakopič (Ljubljana, 1869–1943) 

Križanke v jeseni 

Olje, platno, 101 x 79 cm 

NG S 1396, Narodna galerija 

Jakopič se je z družino leta 1906 preselil iz Škofje Loke v Ljubljano. Stanoval je v prvem 

nadstropju na Emonski cesti 2. Z okna se mu je odpiral pogled na stavbno gmoto in kupolo 

križniške cerkve, z obzidjem in vrtom in z visokimi, v toplih delih leta bolj razraslimi drevesi, 

ki so delno zastirala pogled. Križanke je začel slikati pozimi 1907. V dobrih dveh letih je 

naslikal približno osemnajst pogledov na cerkev, iz poznejšega časa pa je znanih še približno 

deset slik, katerih število se je zgostilo sredi dvajsetih let. 
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Jakopič je Križanke največkrat zajel v zimskem soncu ali ob jutranjih in večernih zastrtih 

osvetljavah. Jutro in večer – tako kakor med letnimi časi pomlad in jesen – sta bila najbliže 

njegovemu čustvovanju. V premišljenih barvnih orkestracijah, ki jih je z izrazito pastoznimi 

nanosi vehementno polagal na platno, odseva tako naravno kakor tudi njegovo lastno notranje 

razpoloženje. 

Pogled skozi okno, od znotraj navzven, lahko označimo kot metaforo takšnega subjektivnega 

pristopa k slikanju. Motiv iz zunanjega sveta je prebudil notranje doživljanje intenzivnih 

čustvenih stanj. Slikarju motiva ni bilo treba iskati, ponujal se je vselej, kadar je bil doma. Če 

se je Monet vedno znova spopadal z optično zaznavo spreminjajočega se motiva, denimo 

Rouenske katedrale, bi za Jakopiča lahko rekli, da je v Križankah, svojem najbolj znanem 

motivu, raziskoval čustveno refleksijo, ali kakor je rekel sam, »najgloblja razodetja človeške 

duše«. 
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7 GRADIVO ZA UČITELJE IN MENTORJE 

Rihard Jakopič: KRIŽANKE V JESENI, 1909 

Slikar Rihard Jakopič (1869–1943) je bil slovenski impresionist, a se je po tehnični usvojitvi 

le-tega večkrat znašel na robu ekspresionizma in fauvizma. Sliko Križanke v jeseni je naslikal 

leta 1909. Slika je narejena v tehniki olja na platnu, v višino meri 101 cm, v širino pa 71 cm. 

Jakopič je bil znan po ponavljajočih se motivih krajine in figur. Motiv Križank naj bi naslikal 

vsaj osemindvajsetkrat v različnih letnih časih in delih dneva. Najraje in največkrat jih je 

naslikal pozimi, ko so bile pokrite s snegom, večinoma v jutranjem ali večernem času, a 

Križanke v jeseni so naslikane v popoldanskem jesenskem soncu. Slikal jih je z domačega 

okna stanovanja na Emonski cesti 2, od koder se mu je odpiral lep pogled na križniški 

samostan s cerkvijo. Premišljeno izbrane barve, ki nam odsevajo njegovo takratno notranje 

razpoloženje, je nanašal vehementno z izrazito pastoznimi nanosi. Delo je bilo prvič 

razstavljeno leta 1910 na spomladanski umetniški razstavi v Jakopičevem paviljonu. Sliko je 

razstavil kot del serije devetih slik, poimenovane Serija: Pogled na križansko cerkev: 

Megleno jutro, Svež sneg, Snežno vreme, Brez sončen dan, Jasni se, Sonce, Vlažno, Pomlad se 

bliža, Večer. Danes lahko le predvidevamo, katere slike je točno mislil pod določenim 

poimenovanjem. Zgodovina lastništva umetnine Križanke v jeseni ni znana. Danes je 

razstavljena v stalni zbirki v Narodni galeriji.  

O SLIKARJU 

Rihard Jakopič je bil rojen leta 1869 v premožni ljubljanski družini, ki je slikarja dolga leta 

finančno podpirala pri slikarskem študiju in umetniškem udejstvovanju ter mu s tem 

omogočila življenje z umetnostjo kot primarno zaposlitvijo. V tujini je študiral slikarstvo, a 

mu je reden študij onemogočala epilepsija, katero je prvič doživel pri devetnajstih letih in se z 

njo bojeval do smrti. Največji vpliv nanj so imeli Ažbetova šola v Münchnu in pa obiski 

različnih pomembnih razstav po tujini. Jakopič je bil ključna figura v slovenskem slikarstvu 

prve četrtine 20. stoletja. Leta 1899 je bil med ustanovitelji Slovenskega umetniškega društva, 

s katerim so s slovenskimi umetniki organizirali prvo in drugo slovensko umetniško razstavo, 

ki sta bili leta 1900 in 1902. Na začetku jim slovensko občinstvo sprva ni bilo naklonjeno, a 

sta k spremembi tega močno pripomogla literata moderne Ivan Cankar in Oton Župančič z 

navdušeno podporo, da gre za odlično slovensko umetnost. Bila sta dragocena sobojevnika 
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slovenskih slikarjev za slovensko kulturno avtonomijo. Leta 1907 je Jakopič ustanovil prvo 

slikarsko šolo na Slovenskem. Bil je ustanovitelj in financer prvega slovenskega razstavišča 

Umetniškega paviljona Riharda Jakopiča, katerega je slavnostno odprl leta 1909, kjer je redno 

organiziral razstave, dokler ga ni zaradi finančnih težav prodal Mestni občini Ljubljana. Bil je 

tudi pisec in kritik o umetnosti, pobudnik za ustanovitev Narodne galerije, aktivno je 

sodeloval tudi pri ustanovitvi Moderne galerije in Likovne akademije. Jakopič je imel cilj 

ustvariti izvirno, novo umetnost, ki bo Slovenska, kar mu je z impresionističnimi rojaki tudi 

uspelo. S prepoznavno in kakovostno likovno produkcijo so ključno prispevali h kulturnemu 

opredeljevanju Slovencev kot samostojne narodne skupnosti. Razstavljal je v Münchnu, 

Parizu, Beogradu, Londonu, Swanseaju, Amsterdamu, Rimu, Bruslju, Pragi, Varšavi, 

Krakovu, Trstu, Novem Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Celju, Mariboru, na Bledu in Dunaju. Kot 

slikar je bil Jakopič najbolj priljubljen pri slovenskem meščanstvu in industrialcih. Po drugi 

svetovni vojni je bil dobro desetletje še zelo kulturnopolitično aktiven, zatem pa se je zaradi 

bolehnosti od starosti in epileptičnih napadov začel umikati iz slovenskega likovnega 

ospredja. Takrat se je posvetil zapisovanju zgodovine njihove generacije. V tem času je slikal 

intimnejša dela, najraje cvetlice. Jakopič se je s starostjo in upadanjem moči težko sprijaznil. 

Umrl je 21. 4. 1943 v Ljubljani, približno en mesec po epileptičnem napadu, od katerega si 

nikoli ni opomogel. 

SLOVENSKI IMPRESIONIZEM 

Impresionizem je oznaka za umetniško smer, ki se je prvič pojavila v francoski prestolnici 

konec šestdesetih let 19. stoletja. V Sloveniji so v tej maniri začeli slikati približno 30 let 

kasneje in leta 1900 so se slikarji predstavili na prvi slovenski umetniški razstavi. 

Najnaprednejši del slovenskega slikarstva so predstavljali Rihard Jakopič (1869–1943), Ivan 

Grohar (1867–1991), Matija Jama (1872–1947) in Matej Sternen (1870–1949). Nanje je poleg 

omenjenega francoskega impresionizma še najbolj vplival nemški impresionizem, saj so se 

dolgo časa šolali v Münchnu pri slovenskem slikarju Antonu Ažbetu. Za nemški 

impresionizem velja, da je bolj subjektiven in simboličen kot francoski, kjer so motiv 

naslikali le tako, kot je bil videti. Sicer to obdobje zaznamujejo skokovit ekonomski in 

tehnološki razvoj, družbenopolitični nemiri in kulturna dinamičnost, zaradi česar se je razvil 

izrazit romantični odnos do narave in posledično se je razvil velik preporod krajinskega 

slikarstva in velja za njegovo zlato dobo. Za impresionizem je bilo značilno slikanje v naravi, 

odrekanje literarni vsebini slike, pastozno nanašanje nemešanih barv direktno na platno, 
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svobodne poteze, razpršena svetloba, svetla barvna lestvica, redukcija detajlov, svobodnejše 

kadriranje motivov in kompozicijske sheme, ponavljajoči se motivi, dinamično slikanje s 

sproščeno avtorsko potezo in preziranje perspektive v klasičnem risarskem pomenu besede. 

Vse to je bilo značilno tudi za Jakopiča. Sakralno umetnost je zamenjala posvetna, ki je skozi 

portrete meščanov ustvarila temeljne metafore meščanstva, skozi podobo slovenske pokrajine 

pa zgradila arhetipske podobe slovenstva. Umetniki niso več slikali za posamezne naročnike, 

temveč so svoja dela prodajali zainteresiranim kupcem. Glavni motivi omenjene četverice so 

bili predvsem lahkotne krajine, meščanske gospodične v naravi ali salonu ter kmetje, ki so 

dostojanstveno in srečno del narave. Slovenski impresionisti so v svojih delih povezovali 

impresijo oziroma čutni vtis motiva s štimungo oziroma vsebino takratnega razpoloženja 

oziroma ozračja motiva. Četverica slovenskih impresionistov je s kakovostno in prepoznavno 

likovno produkcijo pravzaprav izoblikovala dotlej neobstoječi pojem slovenske likovne 

umetnosti in prispevala h kulturnemu opredeljevanju Slovencev kot samostojne narodne 

skupnosti. 

KRIŽANKE V JESENI 

Na sliki je upodobljen nekdanji ljubljanski križniški samostan s cerkvijo, ki ga danes 

poznamo pod imenom Križanke. Preimenovali so ga po prenovi med letoma 1952 in 1956, ko 

je bil preurejen za festivalsko in izobraževalno dejavnost. V kompleksu najbolj izstopa 

nenavadna valovita cerkvena kupola z lanterno. To je tudi prepoznavni znak Križank, ki so 

dobile ime po preureditvi v spomin na red križnikov ali viteze nemškega reda, ki so na tem 

območju delovali že pred letom 1228 do zaplembe po drugi svetovni vojni. Spodaj oziroma 

pred cerkvijo je naslikan del poslopij nekdanjega križniškega samostana, katere obdaja 

kamnito obzidje. V okolici omenjenih objektov pa so naslikani drevesa in grmičevje, ki 

ponekod prekrivajo vse elemente Križank. V levem kotu spodaj je naslikan del Trga 

francoske revolucije, v času nastanka slike imenovan Valvasorjev trg. Spodaj desno pa je 

naslikan del Emonske ceste. Motiv je urbana krajina oziroma veduta, kar uvrščamo pod 

profano ikonografijo. 
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Slika 3: Rihard Jakopič, Križanke v jeseni, 1909 

Slika prikazuje umetnikov čutni vtis, obnovo konkretnih motivov, kjer je slikar vključil 

svetlobne, barvne, prostorske in plastične vtise, zaradi česar smo sliki določili naturalistično 

snov. Oblikovanje telesnosti je slikovito, saj je slikar s pomočjo barvne modelacije in 

predvsem modulacije ustvaril vtis tridimenzionalnih oblik in prostora. Slikar je za upodobitev 

globine prostora uporabil tudi zračno in barvno perspektivo, saj je del cerkve nekoliko bolj 

sivkasto in modrikasto obarvan kot pa samostan in drevesa v bližnji okolici. Zabrisanost 

barvnih nanosov je povsod enakomerna, globinski občutek pa stopnjujejo tudi prekrivanja. 

Prostor je upodobljen kot brezmejno prizorišče oziroma slika deluje kot delček narave, kar je 

prav tako značilno za slikoviti slog. Svetloba je naravna, saj je motiv zunanji. Barvni nanosi 

so točkasti, neenakomerni, dinamični in ponekod tako zabrisani, da se obrisi posameznih 

stvari prelivajo drug v drugega, kar daje vtis rahlega migetanja. Slika je predvsem barvita 

slikarska interpretacija vtisa iz narave in je naslikana s svetlo in nasičeno barvno lestvico. 

Slikar je večinoma uporabil sekundarne barve, ki so bile nanesene z zanj značilnim pastoznim 

nanašanjem, s temperamentnimi in hitrimi potezami, nanesenimi verjetno s slikarsko lopatico. 

Z razpršenimi barvnimi nanosi in prevladujočimi toplimi barvami dobimo občutek vetrovne 

mestne jeseni, hkrati pa nam modrikasto zelen kolorit daje vtis rahle otožnosti in vzvišenosti. 
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Kontrast je toplo-hladni, hkrati pa tudi simultani, ki je najbolj neposreden izraz težnje k 

barvni harmoniji. Kontrasti med barvami so bolj nežni in tak vtis dajejo verjetno tudi zaradi 

nejasnih obrisov, ki so posledica pastoznega slikanja. Detajli in nebistveni podatki so močno 

reducirani. Križanke v jeseni naj bi se gledalo od daleč, a prav od blizu so zaradi reliefne 

teksture najbolj zanimive. Merilo med upodobljenimi stvarmi je realistično po svoji osnovi. 

Kompozicija je svobodna, a stabilna obenem, z vodoravnimi, navpičnimi in diagonalnimi 

smermi. Horizont je višji, kot če bi prizorišče gledali s tal, saj je Jakopič motiv naslikal z okna 

svojega stanovanja v prvem nadstropju na nekdanji Emonski cesti 2, v neposredni bližini 

Križank. Hiša, v kateri je slikal Križanke, danes žal ni več ohranjena. 

Čeprav se je Jakopič rad loteval plenerističnega slikanja, se je v času slikanja Križank raje 

posluževal slikanja doma, saj je leta 1906 doživel hud epileptični napad, zaradi česar so mu 

bližnji odsvetovali dolge pohode naokoli. Zato je po preselitvi iz Škofje Loke v Ljubljano na 

nekdanjo Emonsko cesto 2 začel slikati Križanke, saj je imel idealno priložnost kontrolirati 

motiv skozi domače okno, ter ga upodobil le takrat, ko je imel zanj zadostno pomensko 

privlačnost. V tem času je pravzaprav nastalo vsaj osemindvajset različic naslikanih Križank. 

Najmlajša slika Križank je datirana leta 1907, najstarejša pa leta 1925. Nekatere je skupaj s 

sliko Križanke v Jeseni prvič predstavil leta 1910 na spomladanski umetniški razstavi v 

svojem paviljonu. 

Pogled na križniški samostan s cerkvijo je naslikal večkrat, saj naj bi se venomer spraševal, 

kako bi lahko še izboljšal upodobitev. Križanke je slikal v vseh letnih časih, v različnih delih 

dneva in v različnem vremenu. Največkrat in najraje jih je naslikal v zimskih snežnih sončnih 

osvetljavah in v jutranji ali večerni svetlobi. Rad je imel jutra, ko se življenje začne prebujati, 

in večer, ko začne zamirati. Iz istega razloga je oboževal pomlad in jesen, ker sta bili blizu 

njegovemu čustvovanju. V seriji so prisotne različne atmosfere, istočasno pa tudi različne 

projekcije umetnikovega razpoloženja. Jakopič se je rad vračal k že večkrat upodobljenemu 

motivu, saj se je tako lažje posvetil notranjemu zaznavanju motiva, ko je obrise le še 

identificiral. Sicer naj bi bil glavni namen predvsem analiza motiva in realizacija trenutnega 

vtisa, a te slike niso le spontana registracija menjave atmosfere in svetlobe, temveč so tudi 

projekcija slikarjevega razpoloženja tako glede izbranega trenutka kot tudi njegove 

upodobitve. Različice Križank nam prikazujejo različna takratna razpoloženja umetnika, kar 

je vključil z barvami, s katerimi izraža svoja doživetja. Svoja čustva je preobrazil v 
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materializirano barvno energijo. S tem mu je uspelo neživ predmet naslikati vsakokrat 

drugače, z drugo vsebino in s tem vsakič vplivati na drugačen način. 

 

Slika 4: Rihard Jakopič, Svež sneg, 1908 

 

Slika 5: Rihard Jakopič, Križanke, 1909 
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Slika 6: Rihard Jakopič, Križanke, 1909 

 

Slika 7: Rihard Jakopič, Križanke, 1909 
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Slika 8: Rihard Jakopič, Križanke, okoli 1910 

 

Slika 9: Rihard Jakopič, Križanke, 1924 
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Slika 10: Rihard Jakopič, Križanke, 1924 

V gosti vehementni barvni potezi naslikane Križanke v jeseni veljajo kot dosežek obvladanega 

impresionizma, saj se poleg predmetnosti vidita predvsem ozračje in atmosfera. Pri tem ni ujel 

le mestne jeseni v popoldanskem soncu, temveč tudi jesensko toploto in hkrati mrzel veter. 

Poleg tega je motiv nadgradil tudi s trenutnim osebnim razpoloženjem, s čimer se hkrati 

približa robu impresionizma, saj je motiv deloma tudi ekspresija in vizija. Pregled različic 

Križank nam pokaže razne faze umetnikovega ustvarjanja, preizkušanje številnih slikarskih 

načinov, predvsem pa doseganje povsem različnih učinkov s skoraj neopazno spremembo 

načina. Zgodnejše Križanke vsebujejo svetlejši kolorit, medtem ko so pozne Križanke bolj 

temnejše, saj je prvotno impresijo zameglilo mračno obdobje po prvi svetovni vojni.  

S serijo Križank je slikar vnovič javnosti pokazal interes večkrat naslikati isti motiv s 

spreminjajočimi se svetlobnimi učinki. Jakopič se je večkrat vračal k znanim motivom, saj naj 

bi mu en in isti predmet še vedno kaj novega povedal. Glavni vzrok za to je bil v slikarjevi 

nameri, da kar najbolj izčrpa vizualni vtis, da tematsko in oblikovno izpopolni motiv. A pri 

tem predmet sam po sebi ni imel bistvenega pomena, temveč vplivi svetlobe in barv nanj. 

Poleg Križank je rad slikal Savo, topole, ženske figure, sonce in cvetlice.  
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8 VPRAŠANJA IN DEJAVNOSTI OB OBISKU GALERIJE Z 

OTROKI 

Pri pripravi vprašanj in dejavnosti ob obisku Narodne galerije z učenci smo si pomagali z 

vsebino priročnika za kustose pedagoge, učitelje, vzgojitelje in starše Otroci, mladostniki in 

odrasli v galeriji Narodne galerije v Ljubljani.  

8.1 Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja  

UVODNA MOTIVACIJA 

Otrokom ob prihodu v prostor, kjer se nahaja slika Križanke v jeseni, pokažemo natisnjeno 

reprodukcijo Jakopičeve slike Križanke (okoli 1910), ki se sicer nahaja v Mestnem muzeju 

Ljubljana, na kateri je upodobljen isti motiv kot na sliki Križanke v jeseni, saj sta obe del 

serije Križank. Naročimo jim, da si dobro ogledajo reprodukcijo, nato za vsakega eno 

razdelimo, zatem pa jih napotimo, naj v prostoru poiščejo umetnino s podobno vsebino in 

motivom. To je slika Križanke v jeseni. Ko jo najdejo, naj tam pred umetnino počakajo, 

dokler se jim ne pridružimo še ostali. 

Za nadaljevanje imamo pri sebi pripravljene sledeče didaktične in slikarske pripomočke: 

natisnjene reprodukcije še ostalih znanih različic Križank, paleto, različne debeline čopičev, 

slikarsko lopatko, akrilne barve v tubi, dve sliki z debelimi nanosi oljnih barv, ena narejena s 

čopičem, druga s slikarsko lopatico, in blazine za sedeti, katere jim damo ob prihodu pred 

umetnino. 

PREDLAGANA VPRAŠANJA ZA POGOVOR 

 Kaj vidite na sliki? Opišite. 

 Ali mislite, da je umetnino Križanke (okoli 1910), ki je na reprodukciji, in umetnino na 

steni naslikal isti slikar? Zakaj tako mislite? Poiščite podobnosti med umetninami in 

jih naštejte. 

 Jakopič je naslikal vsaj 28 pogledov na Križanke. Danes nam je znanih precej manj 

(pri tem pokažite ostale znane reprodukcije Križank). Po čem se različice Križank 

razlikujejo med seboj? Po barvah? Načinu slikanja? Vsebini? Kaj prikazujejo? 
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 Zakaj mislite, da je Jakopič vsaj osemindvajsetkrat naslikal Križanke?  

 Je umetnina Križanke v jeseni risba ali slika? Kako ločimo omenjena pojma? 

 S kakšno slikarsko tehniko je naslikana? Pri tem jih spodbudimo, da si umetnino 

pogledajo malo bližje, a še vedno z varnostno razdaljo.  

 Kakšna je slika od blizu? Kakšni so nanosi barv? Nato pokažemo čopiče različnih 

debelin in slikarsko lopatico, katere si tudi od blizu pogledajo in potipajo. Zatem 

pokažemo še primer naših dveh slik, narejenih s pastoznimi nanosi, ena z lopatico in 

ena s čopičem, in jim nato damo v roke, da si vsak posameznik od blizu pogleda in 

otipa.  

 S katerim pripomočkom mislite, da je slikar nanašal barve? Zakaj?  

 Nato učencem naročimo, naj v tišini zaprejo oči in se osredotočijo na zvok od vetra 

šumečih dreves, ki ga bomo v naslednjem trenutku predvajali prek mobilnega telefona. 

Zvok nam je dostopen prek spletnega naslova 

https://www.youtube.com/watch?v=IKFyMD_CAkc.  

 Kaj smo poslušali? Kje v naravi lahko slišite podoben zvok? V katerem letnem času 

ga največkrat slišimo? Kaj je značilno za ta letni čas (jesen)? Kakšne barve so drevesa 

in rastline v jeseni?  

 Kateri letni čas je upodobljen na umetnini?  

 Katere barve je slikar uporabil na umetnini? Kako lahko skupno poimenujemo 

omenjene barve (oranžna, zelena, vijolična)? 

 Kakšni so barvni nanosi? Kakšne občutke vam zbujajo? 

Nato bomo učencem izročili učni list, katerega naj izpolnijo doma ali v šoli, za utrditev 

pridobljenega znanja. Zatem smo predlagamo primerne dejavnosti za likovno ustvarjanje 

v galeriji, šoli ali doma. 
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UČNI LIST – RIHARD JAKOPIČ – KRIŽANKE V JESENI 

1. KATERI DELČEK KRIŽANK PRIPADA KRIŽANKAM V JESENI? OBKROŽI GA. 

 

2. OBKROŽI TRI BARVE, KI PREVLADUJEJO NA UMETNINI. 

 

3. NAPIŠI, KATERE TRI BARVE NAJPOGOSTEJE POVEZUJEMO Z JESENJO. 

 

4. OBKROŽI, KATERE PRIPOMOČKE JE RIHARD JAKOPIČ UPORABIL PRI 

SLIKANJU UMETNINE KRIŽANKE V JESENI?  
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PREDLAGANE DEJAVNOSTI 

 V šoli še enkrat pogledate reprodukcijo Križanke v jeseni. Dobro si oglejte, kako se 

mešajo barve in kakšni so barvni nanosi. Zatem pogledate skozi okno učilnice, kjer si 

izberete poljuben motiv in ga z akrilnimi barvami in čopičem naslikajte na debelejši 

papir podobno kot Jakopič, z gostimi in hitrimi nanosi in z omejenim številom barv.  

 Predstavljajte si pogled z okna vaše sobe. Kakšen je? Vam je všeč? Zakaj? Na 

debelejši papir ga naslikajte z akrilnimi barvami. Nanosi barv naj bodo gosti in hitri. 

Slikate lahko z debelim čopičem ali slikarsko lopatico.  

 Na paleti imate pripravljene akrilne primarne barve, s katerimi namešajte sekundarne 

barve. Ko imate pripravljene sekundarne barve, z gostimi in hitrimi nanosi naslikajte 

poljuben motiv, ki je v učilnici.  

 Z učiteljico ali učiteljem predmeta Spoznavanje okolja se pogovorite, kaj je značilno 

za posamezni letni čas in zakaj listje jeseni oveni oziroma porumeni. 

8.2 Učenci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja  

UVODNA MOTIVACIJA 

Ob vstopu v galerijski prostor, kjer se nahaja slika Križanke v jeseni, učencem naročimo, naj 

zaprejo oči in poslušajo zvočni posnetek, ki ga zatem predvajamo prek mobilnega telefona. 

Zvočni posnetek je zvok šumečih jesenskih dreves, ki nam je dostopen prek spletne povezave 

https://www.youtube.com/watch?v=IKFyMD_CAkc. Nato jih povprašamo, kaj so poslušali, 

na kaj jih ta zvok spominja in kdaj in kje ga največkrat slišijo. Skupaj pridemo do tega, da 

poslušani zvok največkrat slišimo jeseni, ko veter pihlja skozi veneča rumena in oranžna 

drevesa. Zatem jim naročimo, naj v prostoru poiščejo umetnino, na kateri je naslikan jesenski 

motiv, in tam počakajo. Ko poiščejo Križanke v jeseni, se jim pridružimo, jim razdelimo 

blazinice za sedet in nadaljujemo s pogovorom. Pri sebi imamo tudi reprodukcije ostalih 

znanih različic Križank. 

PREDLAGANA VPRAŠANJA ZA POGOVOR 

 Kaj vidite na sliki? Kako bi opisali sliko? Na kaj vas slika spominja? Nanizajte 

asociacije. 
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 Kakšen je motiv slike? Ste opazili krajinski motiv tudi na kateri drugi sliki v prostoru? 

 Kakšne barve so na sliki? Kako jim lahko skupno rečemo? V katerem letnem času so 

omenjene barve prisotne v naravi? 

 Glede na barve, v katerem delu dneva mislite, da je bila slika naslikana? 

 Kakšen je kontrast na sliki? Ali so barve temne ali svetle, tople ali hladne? Kakšne 

barve so sence? 

 Kakšne so smeri na sliki? Kakšen občutek nam dajejo? Je na sliki prisotna simetrija?  

 Kakšna je tekstura slike? Kakšni so nanosi? S čim mislite, da je slikar nanašal tako 

goste nanose?  

 Kakšni so detajli slike? Zakaj mislite, da niso naslikani? 

 Če pogledate od blizu, opazite kaj na nanosih? Ste opazili razpoke? Kdo mislite, da jih 

je naredil? Zakaj mislite, da nastanejo razpoke oziroma krakelire? Kako jih lahko 

preprečimo ali vsaj upočasnimo? 

 Kako mislite, da vemo, da je sliko naslikal prav Rihard Jakopič, če pa ni podpisana? 

 V Narodni galeriji je veliko Jakopičevih slik. Kakšne so ostale Jakopičeve slike? 

Kakšen način slikanja je imel? 

 Rihard Jakopič je eden najpomembnejših slovenskih slikarjev. Ali lahko kaj poveste o 

njem ali o obdobju, v katerem je živel? 

 Ste morda kje zasledili isti motiv Križank, kot je na sliki? 

 Ali veste, da je Jakopič naslikal vsaj 28 pogledov na Križanke? Zatem pokažemo 

reprodukcije ostalih določenih različic Križank. 

 V katerem letnem času jih je največkrat naslikal? Za kateri letni čas lahko 

predvidevate, da je slikarjev najljubši? 

 Zakaj mislite, da je tolikokrat naslikal prav Križanke? Ste vedeli, da jih je naslikal z 

domačega okna? 

 Je vam vaš pogled z domačega okna tudi tako všeč, da bi ga naslikali? Ste ga že 

naslikali? Kakšne občutke doživljate ob tem pogledu skozi okno? Vam je všeč zaradi 

motiva samega ali tudi zaradi občutkov, ki ga v vas vzbuja ta pogled? 

PREDLAGANE DEJAVNOSTI 

 V šoli še enkrat dobro pogledate reprodukcijo Križanke v jeseni. Nato na debelejši 

papir z akrilnimi barvami naslikajte svojo interpretacijo videne umetnine. Bodite 



40 

pozorni, da barve mešate na podlagi in ne na paleti. Nanašajte jih z debelejšim 

čopičem ali slikarsko lopatico.  

 Kakšen je vaš pogled skozi učilnico likovne umetnosti? Dobro si ga oglejte in ga nato 

z akrilnimi barvami na debelejši papir naslikajte. Najprej pobarvajte večje ploskve, 

nato se posvetite manjšim. Poteze naj bodo hitre in pastozne.  

 Predstavljajte si svoj najljubši letni čas v najljubšem vremenu. Kako si ga 

predstavljate? Kaj vas spominja nanj? Po svoji predstavi ga naslikajte z debelimi 

nanosi akrilnih barv, katere nanesite s slikarsko lopatico na debelejši papir.  

 Predstavljajte si najljubši pogled skozi domače okno v najljubšem letnem času. 

Kakšno je vreme, atmosfera? Kakšne so barve? Z vsaj sedmimi stavki z nalivnikom 

napišite na list papirja, kako si predstavljate najljubši pogled skozi domače okno v 

najljubšem letnem času in kakšne občutke vam vzbuja. 

8.3 Učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

UVODNA MOTIVACIJA 

Ob prihodu v galerijski prostor, kjer se nahaja slika Križanke v jeseni, otrokom naročimo, naj 

poiščejo motiv vedute, ob tem namignemo, da je naslikana v jesenskem času. Ko jo najdejo, 

naj tam počakajo in mi se jim pridružimo. Nato jim doživeto preberemo pesem, ki jo je 

napisal Andrej Rozman Roza v sodelovanju z Narodno galerijo in revijo PIL za projekt Pesmi 

iz galerije. Ob tem jih opozorimo, naj pesem dobro poslušajo, saj nam veliko pove o vsebini 

slike. Pesmi iz galerije so dostopne na spletni strani https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-

projekti/razstava/pesmi-iz-galerije?id=3284 in v oktobrski izdaji revije PIL iz leta 2015 

(Preininger in Rozman Roza, 2015). 

Andrej Rozman Roza: 

Rihard Jakopič: Križanke v jeseni 

Med rokodelskimi poklici in novo izumljenimi stroji 

se že stoletja bijejo neizprosni boji. 

Ker se tehnologija na vseh področjih razvija, 

je tudi poklic slikarja ogrozil nov izum – fotografija. 

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/pesmi-iz-galerije?id=3284
https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/pesmi-iz-galerije?id=3284
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Naenkrat ni bila več taka umetnost na sliko znat ujet 

čim bolj natančno posnet našim očem viden svet, 

saj je bil temu zdaj kos čudežni fotoaparat, 

s katerim je moralo slikarstvo naenkrat začet tekmovat. 

In dokler je bila fotografija še črno ali rjavo bela, 

so bile barve glavna odlika, 

s katero jo je naslikana slika 

najlažje prehitela. 

Zato so se slikarji v iskanju barv 

v njihovem čim zanimivejšem žaru 

otovorjeni z barvami, čopiči, platni in stojali 

iz svojih ateljejev podali 

pod milo nebo, kjer so sredi narave 

na slike lovili svetlobne pojave. 

Ko so jih bolele noge, pa so si sem ter tja za kak dan 

odpočili in slikali razgled skoz okna svojih stanovanj. 

Tako je Jakopič skoz svoje okno naslikal Križanke in drevje pred njimi 

v povsem raznolikih svetlobah v pomladi, poletju, jeseni in zimi. 

Za nadaljevanje imamo pripravljene reprodukcije ostalih različic Križank in natisnjen ali 

originalen bankovec za 100 tolarjev, na katerem so upodobljeni Rihard Jakopič, slikarska 

paleta, dva slikarska čopiča, detajl Jakopičeve slike Sonce in načrt Jakopičevega paviljona. 

PREDLAGANA VPRAŠANJA ZA POGOVOR 

 Kaj nam prebrana pesem pove o umetnini? Kaj ste izvedli o umetnini? Kaj ste izvedli 

o avtorju slike Rihardu Jakopiču? 

 Kje je Jakopič naslikal Križanke v jeseni? Kakšen je horizont? Je tak, kot če bi sliko 

gledali s tal?  

 Zakaj mislite, da je Jakopič v tem času raje slikal doma, čeprav je za to obdobje 

značilno, da se slikarji večinoma lotevajo slikanja na prostem?  
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 Jakopič je naslikal vsaj 28 pogledov na Križanke skozi domače okno iz prvega 

nadstropja v večstanovanjski hiši, v neposredni bližini Križank, vendar ta hiša ni več 

obstoječa. Ali veste, kje se nahajajo Križanke? Ste jih že videli? Glede na način 

upodobitve motiva poskusite uganiti, kje se je omenjena hiša nahajala. 

 Ali veste, zakaj se imenujejo Križanke? Ime so dobile po Plečnikovi prenovi, v 

spomin na križniški red, ki je tukaj deloval že pred letom 1228 in do konca druge 

svetovne vojne oziroma do državne zaplembe. Zatem so bile preurejene za kulturne in 

izobraževalne namene. Ste že bili kdaj v Križankah ali njeni okolici? 

 Kaj nam prebrana pesem pove o obdobju, v katerem je umetnina nastala? Zaradi česa 

je bilo slikarstvo boljše kot črno bela fotografija? Kje so v tem obdobju slikarji najraje 

slikali? 

 Kje so umetnine razstavljene danes? Kje vse jih lahko najdete? Ali veste, kje so 

umetniki razstavljali umetnine v času Riharda Jakopiča, to je okoli leta 1900? 

 Ali veste, katero denarno enoto oziroma valuto smo imeli v Sloveniji pred evri? V 

kakšni obliki so bili? Tolarji so bili v obliki bankovcev in kovancev. 

 Morda veste, kateri motivi so bili na tolarjih? Ste vedeli, da je tudi Rihard Jakopič 

upodobljen na bankovcu? Morda veste, na katerem, za koliko tolarjev?  

 Jakopič je upodobljen na bankovcu za 100 tolarjev. Morda veste, kaj vse je bilo 

upodobljeno poleg Jakopiča? Nato jim pokažemo bankovec za 100 tolarjev, kjer je 

upodobljen Jakopič s svojimi simboli, in naročimo, naj si ga dobro ogledajo. Kaj 

vidite na bankovcu? Poskusite narisane predmete povezati z Jakopičem čim bolj 

logično. 

 Kaj veste o Jakopičevem paviljonu? Kje menite, da je bil postavljen? Veliko slik, ki je 

bilo razstavljenih v Jakopičevem paviljonu, je sedaj v Narodni galeriji.  

 Katere umetnine so še prisotne v tem galerijskem prostoru poleg slik? Ste opazili kipe, 

vam je kakšen poznan? V tem galerijskem prostoru sta tudi kipa Ivana Cankarja in 

Otona Župančiča. Zakaj mislite, da je tako? Kaj ste se naučili o njiju pri slovenščini ali 

zgodovini? V katerem obdobju sta pisala? O čem sta pisala?  

 Ivan Cankar in Oton Župančič sta bila dragocena sobojevnika slovenskih slikarjev za 

osamosvojitev slovenske umetnosti. Namreč, slovensko občinstvo sprva ni bilo 

naklonjeno slovenskim impresionistom, vendar sta omenjena literata z navdušenim 

odzivom veliko prispevala k temu, da jih je slovensko občinstvo sčasoma sprejelo. 
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Zakaj mislite, da slovensko občinstvo sprva ni sprejemalo impresionističnega 

slikarstva? 

 Kakšne so barve, kako jim lahko skupno rečemo? Kakšna je nasičenost barv? S katero 

barvo so naslikane sence? Bi lahko temu rekli koloristično slikanje? 

 Zaradi katerih prostorskih ključev smo pri sliki dobili občutek iluzije prostora? 

 Kakšni so kontrasti med barvami?  

 Kakšni so nanosi barv? Kakšna je tekstura slike?  

 S čim mislite, da je slikar nanašal barve?  

DEJAVNOSTI 

 Predstavljajte si pogled z okna vašega stanovanja v najljubšem letnem času. Izberite tri 

akrilne barve, ki vas spominjajo nanj, in z njimi s slikarsko lopatico ali širokim 

čopičem z gostimi in hitrimi nanosi na debelejši papir naslikajte pogled z okna vašega 

stanovanja v najljubšem letnem času. 

 Poglejte skozi okno učilnice in si izberite poljuben motiv, katerega naslikajte na platno 

z oljnimi barvami. Barve nanašajte s slikarsko lopatico ali širokim čopičem. Nanosi 

naj bodo hitri in gosti. 

 Z barvnimi svinčniki ali flomastri na list papirja narišite bankovec, ki bi vas najbolje 

predstavljal. V motiv vključite svoje najljubše barve, predmete ali hobije. 

 S starši se udeležite kulturnega dogodka v Križankah ali pojdite na čaj v gostinski 

lokal Plečnikov hram, kjer si dobro oglejte notranjost in zunanjost Križank. 

 Poskusite poiskati približno lokacijo hiše, kjer so nastale Jakopičeve slike Križank. 

Pomagajte si z natisnjeno reprodukcijo slike Križanke v jeseni. 

 Na internetu ali v knjižnici poiščite, kje se nahajajo ostale slike pogleda na križniško 

cerkev oziroma Križanke. 

 Z učiteljico ali učiteljem predmeta slovenščine in zgodovine se pogovorite, kaj se je v 

Sloveniji dogajalo v obdobju okoli leta 1900. 
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9 ZAKLJUČEK  

Raziskovanja dela Riharda Jakopiča sem se lotila z velikim veseljem, saj sem nad njegovimi 

deli in deli ostalih impresionističnih slikarjev zelo navdušena. Če bi morala izbrati najljubše 

slikarsko obdobje, bi gotovo izbrala impresionizem. Še toliko bolj sem postala navdušena nad 

tem obdobjem in impresionistični slikarji, ko sem skozi študij in pisanje diplomskega dela 

spoznala še zgodovinsko ozadje tega obdobja. Menim, da imamo danes veliko večjo svobodo 

pri svojem likovnem izražanju ravno zaradi impresionistov, ki so pravzaprav prvi začeli 

slikati tako, kot čutijo in želijo. Pri tem so se seveda spopadali z raznoraznimi in večkrat 

neupravičenimi kritikami, a z njihovo vztrajnostjo pri samosvojem likovnem izražanju so 

odprli pot marsikateremu novemu slogu, s tem so pravzaprav odprli pot svobodnemu takemu 

ali drugačnemu izražanju, ki je danes večkrat samoumevno. Poleg tega so, v našem primeru, 

slovenski impresionisti ogromno prispevali k spoštovanju in ohranjanju slovenske umetnosti. 

A dokler nisem sama bolje spoznala vzroka, ozadja in dediščine tega obdobja, mu iskreno 

nisem posvečala pretirane pozornosti in čutila takega navdušenja kot danes. Ravno zaradi tega 

menim, da je pomembno učencem že v osnovni šoli primerno in zanimivo predstaviti ključna 

obdobja v naši zgodovini. Poznavanje umetnostne zgodovine in spretnost pri likovnem 

izražanju lahko prideta prav tudi pri povezovanju in razumevanju snovi drugih predmetov ali 

pa pri življenju samem. Zato sem pripravila gradivo za učitelje in mentorje, s poudarkom na 

umetnini Riharda Jakopiča Križanke v jeseni. Nastala je v ključnem obdobju za slovensko 

umetnost in slovensko identiteto in nam ponuja veliko izhodišč za nova znanja. Gradivo je 

razumljivo, jasno in pregledno, tako da je primerno tudi za učence kot učni pripomoček. 

Celotno gradivo z vprašanji in dejavnostmi pa je namenjeno vrednotenju likovnih pojavov, 

vizualnih dražljajev, spodbujanju vizualnega opazovanja in mišljenja, pozornosti in kritičnosti 

ter razvoju domišljije in kreativnosti. Namen gradiva je tudi ta, da učenci spoznavajo in 

vrednotijo umetnostno dediščino, postajajo odprti za vizualno kulturo in se ustvarjalno 

likovno izražajo, s čimer se učenec razvija na kognitivnem, čustvenem in psihomotoričnem 

področju. 
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