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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom »Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe« 

obravnava temo koncepta združevanja večplastne risbe in slike, s katerim dosežem enotno 

slikarsko podobo na papirju. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je predvsem 

teoretski in se nanaša na papir ter analizo izbranih del. Drugi del pa je namenjen mojemu 

praktičnemu ateljejskemu delu, kjer sem ustvarila opus del, sledi refleksija ob delu, kjer 

predstavim svoje avtorsko delo. 

 

V prvem delu diplomske naloge se v prvem poglavju najprej posvetim papirju kot slikarskemu 

nosilcu. Predstavim tehnološke značilnosti papirja in proces nastajanja papirja, od katerega sta 

odvisna njegova kakovost in lastnosti. V krajšem podpoglavju predstavim uporabo papirja kot 

nosilca slike v modernem slikarstvu, saj je papir postal enakovreden platnu in ostalim slikarstvu 

namenjenim podlagam. Nato predstavim uporabo papirja pri Sigmarju Polkeju, saj je bil celoten 

opus del, ki ga analiziram, izveden samo na papirju. V drugem  poglavju prek krajšega 

življenjepisa in podrobnejšega pogleda v določena obdobja ustvarjanja bolje predstavim 

umetnika Francisa Picabia in Sigmarja Polkeja, po katerih se pri svojem delu zgledujem, in z 

uporabo formalne likovne analize analiziram izbrana dela. Izbrana dela in opuse del analiziram 

tudi glede na uporabljene materiale in tehnike. 

 

V drugem delu diplomske naloge predstavim in prav tako analiziram svoje avtorsko delo prek 

formalne analize in analize glede na uporabljene materiale in tehnike. Tega na koncu tudi 

primerjam z analizami zgoraj omenjenih umetnikov. 
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ABSTRACT  

The diploma with the title "Cohabitation of drawing and painting, with paper as the base 

medium of the image" deals with the concept of combining a multylayered drawing and 

painting with which I achieve an uniform painting image on paper the diploma is divided in 

two parts. The first part is mostly theoretical and refers to paper and analysis of the chosen 

works.  The second part is reserved for my practical studio work, where I created an opus of 

works, followed by a reflection of it where I present my authorship.  

 

In the first part of my diploma, beginning chapter, I focus in paper as the medium of the image. 

I present the technological characteristics and the process of creating paper, on which depends 

its quality and characteristics. In a short subchapter I present the use of paper as the medium of 

image in modern painting, as paper has since become equal to canvas and other similar 

mediums. After I present Sigmar Polke's use of paper in his opus works that I am analysing. In 

the second chapter, through a short biography and a detailed look into specific creation periods 

I give a more detailed presentation of Francis Picabia and Sigmar Polke, to whom I look up to 

with my work and with the use of formal art analysis I examine selected works. These works I 

inspect based on the used materials and techniques.  

 

In the second part of my diploma I present and examine my own work by using formal art 

analysis and analysis based on the use of materials and techniques.  Finally I compare my work 

and the analysis of it to the works and analysis of aforementioned artists. 
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UVOD 

 

Diplomsko delo temelji predvsem na moji slikarski praksi, konceptu združevanja večplastne 

risbe ter sliki kot ozadju le-te, da dosežem kreativno, predvsem pa enotno slikarsko podobo na 

papirju. 

 

Ker moje delo večinoma temelji na večplastni gradnji slike, se bom v teoretičnem delu diplome 

navezovala predvsem na dela iz serije, imenovane Transparencies oziroma ''Prosojnice'', katerih 

avtor je francoski avantgardni slikar, poet ter tipograf Francis Picabia. Poleg večplastne 

strukture slike me zanimajo tudi tehnične zmožnosti papirja kot nosilca slikarskega dela. Zato 

sem si za zgled poleg Picabia izbrala tudi nemškega slikarja Sigmarja Polkeja, saj je pri svojem 

ustvarjanju prav tako delal večplastno na papir. Hkrati pa se bom osredotočila tudi na 

proučevanje literature, monografij zgoraj omenjenih umetnikov ter člankov, ki temeljijo na 

uporabi papirja pri slikarstvu ter tem, kdaj je postal enakovreden slikarskemu platnu.  

 

Pri praktičnem delu diplomske naloge pa se bom predvsem osredotočila na svoje ateljejsko 

delo. Preizkušala bom različne slikarske tehnike, predvsem pa bom vedno delala na papirju in 

s tem v praksi preizkušala, kaj vse mi papir omogoča. Poleg tega sem si kot izziv izbrala 

plastenje risbe in izbranega motiva. Skozi svoje delo bom iskala povezavo z zgoraj omenjenimi 

slikarji in njihovimi deli. 

 

Cilji, ki sem si jih zadala doseči v diplomski nalogi, so: raziskati tehnološke posebnosti papirja 

kot nosilca slikarske tehnike; ugotoviti, kakšna je primernost papirja kot podlage za slikarsko 

delo in njegova obstojnost; raziskati, kakšna je bila uporaba papirja v zgodovini, ter kdaj in 

kako se je uporabljal; predstavitev izbranih del in umetnikov, po katerih se zgledujem  (to 

zavzema formalno analizo Picabijevih del s poudarkom na raziskovanju večplastne strukture 

slike in formalno likovno analizo Polkejevih del s poudarkom na delih, izvedenih na papirju); 

primerjava formalne likovne analize svojega praktičnega avtorskega dela z formalnima 

likovnima analizama umetnikov Polkeja in Picabie; raziskati meje papirja, kaj mi papir pri delu 

omogoča ob uporabi različnih slikarskih tehnik; eksperimentirati z različnimi slikarskimi 

tehnikami in materiali ter doseči enotno delo s plastenjem risbe in slike ter drugih materialov. 
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Pri raziskovanju se bom predvsem osredotočila na svoje praktično ateljejsko delo, 

eksperimentiranje z različnimi slikarskimi tehnikami na papir. Poleg tega pa se bom poglobila 

tudi v proučevanje literature o tem, kdaj se je papir v zgodovini uveljavil kot enakovreden 

slikarskemu platnu in v proučevanje del umetnikov Francisa Picabie in Sigmarja Polkea. Pri 

analiziranju del umetnikov, po katerih se zgledujem in svojega avtorskega dela, bom uporabila 

formalno likovno analizo. 
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1 PAPIR KOT TEMELJNI NOSILEC SLIKARSKE PODOBE  

 

Papir razumemo kot nekaj samoumevnega. Je enostavno sestavljena ploščata in porozna snov, 

material iz prepletajočih se vlaken, ki sestavljajo trdno mrežo (Turner, 1998). Njegovo 

poimenovanje izvira iz besede »papyrus«, rastline, ki so jo že več tisoč let pred našim štetjem 

uporabljali Egipčani za izdelovanje nekakšne vrste papirja. (Pregrad, 1978; Novak, 1998) 

 

Čeprav je slavna vloga papirja le, da deluje kot medij, ki podpira in drži skupaj natiskano, 

naslikano ali napisano podobo, je veliko več kot le to. Papir bi moral biti sposoben estetsko 

zadovoljiti in prenesti kakršnekoli tegobe, ki se nanj nanašajo z uporabljenim postopkom. 

Moral bi biti ekonomičen za uporabo, njegova cena pa bi morala biti ustrezna glede na določen 

žep. Papir določa meje glede natančnosti tiskanja in kako se delo obravnava. Ton in tekstura 

papirja pripomoreta k učinku končnega dela. Poleg tega, da sprejema vnos črnila ali barve 

pravilno, površina lista neposredno vpliva na to, kako jasno bo izgledala napisana, narisana ali 

natisnjena podoba in kako močna bo končna barva. Papir mora tudi izpolnjevati svojo dokončno 

funkcijo, biti prepognjen, natisnjen, trajen v kateremkoli okolju, ne glede na to, ali je vezan v 

knjigo ali nameščen v okvir. 

 

Zato bo značilnost, ki je pričakovana od lista papirja, narekovala posebna uporaba, ki ji bo list 

prepuščen. Če želimo doseči želene rezultate, je bistvena prava izbira. 

Ko nekdo, ki nima podrobnega tehničnega znanja o proizvodnem procesu, želi kupiti list finega 

papirja, ga v nakup pogosto vodijo estetske lastnosti, videz ali občutek papirja. Vendar obstaja 

več drugih razlikovalnih značilnosti listov in izrazov, uporabljenih za opisovanje papirja, ki jih 

je dobro poznati in razumeti. (Turner, 1998) 

 

1.1 Tehnološke posebnosti papirja 

 

Da bi papir lahko opredelili kot pravi papir, mora biti list papirja izdelan iz krajših celuloznih 

vlaken, ki so bila zmleta, dokler ni vsako vlakno postalo posamezna ločena enota. Vlakna so 

bila nato zmešana z vodo. V primeru ročno izdelanega papirja so bila nato namočena vlakna, z 

uokvirjenim sitom dvignjena iz vode, voda se je skozi luknjice sita odcedila in na situ je ostal 

sloj matiranih vlaken. Ta tanek sloj prepredenih vlaken je papir. Če pa je bil narejen 
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industrijsko, so celuloznim vlaknom dodani še dodatki za polnjenje in lepljenje ter po potrebi 

tudi barvila. (Pregrad, 1978; Turner, 1998) 

 

Pri proizvodnji papirja je zelo pomembna kakovost in lastnost surovin, iz katerih pridobijo 

vlakna. Nekoč so za proizvodnjo papirja uporabljali vlakna pridobljena iz tekstila, kot so na 

primer: bombažna vlakna, lanena vlakna, konopljina vlakna in tako naprej, ki so jih večinoma 

pridobivali iz starih krp oziroma tekstilnih odpadkov. Zaradi razmaha proizvodnje in večje 

porabe papirja je bila industrija primorana najti cenejše alternative pri iskanju surovin. Danes 

papirna industrija večinoma uporablja surovine, kot so na primer: celuloza, pol kemična 

celuloza, lesovina in odpaden papir. (Pregrad, 1978) S pomočjo mletja in posebne obdelave 

vlaken lahko papirničarji izdelajo porozen, ploskoven in anizotropen izdelek želene kakovosti 

in lastnosti. (Novak, 1998) Poleg surovin so pri proizvodnji papirja pomembna tudi pomožna 

sredstva, to so polnila, lepila in barvila. Namen dodajanja polnil je, da postane papir 

kompaktnejši, neporozen in se lažje gladi. Polnila tudi omogočajo, da se črnilo ali barvilo lažje 

vpije v papir. Da bi bila površina papirja gladka in manj porozna, dodajo papirju lepilo, ki zlepi 

vlakna, hkrati pa služi tudi namenu, da se na primer pri pisanju črnilo ne bi razlivalo in hitreje 

sušilo. Po potrebi ali naročilu je papirju dodana tudi barva, katere glaven namen je obarvanje 

papirja. (Pregrad, 1978)  

 

Novak pravi, da »glede na surovinsko sestavo, proizvodni postopek in dodelavo, ima lahko 

papir zelo različne lastnosti. Kljub temu pa je za vse papirje značilno, da so higroskopni, 

neizotopni ( nimajo v vseh smereh enakih lastnosti) in visoko elastični.« (Novak, 1998,  

str. 20) 

 

Papir lahko razlikujemo in merimo glede na mehanske, fizikalne in kemične lastnosti. 

Mehanske lastnosti: 

- Natezna trdnost pomeni, da je papir pri merjenju izpostavljen delovanju sile, dokler se 

ne pretrga oziroma se meri, kdaj bi se papir raztrgal zaradi svoje lastne teže.  

- Pregibna trdnost nam pove, kolikokrat lahko papir pregibamo, število pregibov se meri 

s pomočjo posebnega aparata. 

 

Fizikalne lastnosti: 

- Razteznost nam pove, kako fleksibilen je papir, meritev fleksibilnosti poteka istočasno 

z natezno trdnostjo. 
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- Gramatura papirja nam pove težo papirja na kvadratni meter. 

- Belina je merjena s pomočjo standardne lestvice in nam pove odstotek beline. 

 

Kemične lastnosti: 

- Sestava vlaken nam pove, iz katerih vrst vlaken je papir narejen (na primer: tekstilnih 

vlaken, celuloznih vlaken, lesovine in tako naprej), sestavo vlaken pa se ugotavlja s 

pomočjo kemične analize ali mikroskopsko. 

 

- Druge lastnosti, ki jih lahko merimo: lesk, barva, prosojnost, gladkost, sposobnost 

vpijanja vode, prepustnost zraka, sposobnost za pisanje s črnilom, lepljivost, vlaga, 

pepel, vsebnost impregnacijskih sredstev in tako naprej. 

 

Vrsto ali klasifikacijo papirja pa lahko določimo z naslednjimi vidiki: 

- Po teži ali gramaturi: delimo lahko na papir, polkarton in karton. 

- Po površinski strukturi: poznamo strojno gladek papir, enostransko gladek papir in 

satiniran papir. 

- Po uporabljenih surovinah: papir iz beljenih tekstilnih vlaken, papir iz beljene ali 

nebeljene celuloze (brezlesni), papir s primesjo lesovine in polceluloze (lesni). 

- Po načinu izdelave: sulfurni papir, sulfatni papir, karton ali lepenka. 

- Po namenu uporabe: poznamo časopisni papir, tiskarski papir, papir za pisanje, papir za 

pisalni stroj, risalni papir, ovojni papir, specialni papir, karton in polkarton ter lepenko. 

(Pregrad, 1978 str. 230–233) 

 

1.2 Uporaba papirja v modernem slikarstvu 

 

»Za večino moderne umetnosti je značilno, da nima neke določene, za vse slikarje ali kiparje 

skupne tehnike, zlasti pa nima razvite posebne tradicije v umetniških tehnikah in ustreznih 

materialih, zato stališče in odnos modernih slikarjev in kiparjev do tehnik in materialov ni 

omejeno s tradicionalnimi pristopi in načini dela.« (Butina, 1997, str. 231) Z uporabo papirja 

se pri svojem delu sreča vsak ustvarjalec, pa naj si bo to slikar, kipar ali arhitekt, največkrat že 

pri samem načrtovanju skic. V modernizmu pa je papir sprejel tudi vlogo samega avtonomnega 

nosilca slikarske podobe in ne samo materiala, namenjenega skiciranju in razvijanju idej. Postal 

je enakovreden platnu in drugim slikarstvu namenjenim podlagam. Papir s svojimi fizičnimi 
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lastnostmi umetniku omogoča določeno izražanje in oblikovanje. Vsak material, tudi 

najnavadnejši papir, je lahko dober, če umetnik z njim lahko uresniči svojo zamisel. ( Butina, 

1997) 

 

1.3 Uporaba papirja pri Sigmarju Polkeju  

  

Izbira papirja je bilo tisto, kar se je povsem prilegalo nameram Sigmarja Polkeja. Poleg 

dostopnosti tankega časopisnega papirja, ki ga je Polke večinoma uporabljal, neobičajno 

strganih kotov, se je papir z lahkoto zmečkal in sestavil skupaj na načine, ki so ga stimulirali, 

da je videl material sam kot utelešenje svojih idej. (Rowell, 1999) Polkejeva dela na papirju 

ustvarjajo svojo lastno kategorijo v umetnikovem repertoarju del. Med neštetimi materiali in 

tehnikami, ki jih je Polke uporabljal, se papir ne razlikuje od platna, tekstila ali fotografij. Zato 

njegova dela na papirju ne ponujajo konvencionalnega pomena pristopa k njegovemu opusu, ki 

ga ponujajo v primeru mnogih drugih umetnikov. Niso več osebna, intimna ali nanašajoča se 

na proces kot slike s svojimi velikokrat monumentalnimi formati. (Rowell, 1999) Polkejeve 

risbe so podpirali manjši listi najcenejšega papirja in najnavadnejše vrste: pisarniški papir, 

porumenel papir iz lesne celuloze ali črtast in karirasti papir iz stenografskih blokcev ali 

zvezkov. Kupljen v papirnicah, kar je nasprotno umetniškim potrebščinam, je izbrani material 

reflektiral namensko banalnost in podobnost. Kot je Polke dejal o svoji risbah: »Niso za večno.« 

(Rowell, 1999) 

 

Pogosto omenjena podobnost s Prosojnicami Francisa Picabie iz tridesetih let 20. stoletja lahko 

velja kot umetniška afiniteta ali umetnostnozgodovinska vzporednost, vendar se zdi precej 

marginalna glede na zgoraj opisano ozadje, kar nam omogoča, da vidimo vzročnosti Polkejeve 

umetnosti v odnosu z njegovim razvojem. Polkejeva zgodnja dela na papirju raziskujejo in 

razkrivajo, kako lahko pojmovanje narave materialov, ki so v umetnikovem umu prisotne iz 

stratuma, preraste v umetnost tako močno, da se po začetnem sproženju dejavnika vsebine 

nenehno združijo z njo. (Rowell, 1999) 
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2 DELA NA PAPIRJU FRANCISA PICABIE IN SIGMARJA 

POLKEJA 

 

V tem poglavju bom predstavila dela na papirju avtorjev Francisa Picabie in Sigmarja Polkeja, 

po katerih se zgledujem. Naredila bom formalno analizo izbranih del in na koncu še analizo 

tehnik in materialov, ki sta jih avtorja pri svojih delih uporabila. 

 

2.1 Formalna likovna analiza 

 

Pri analiziranju umetniških del si bom pomagala s formalno likovno analizo. To analizo sem si 

izbrala, ker mi omogoča, da lahko umetniško delo, celoto, razstavim na njene dele ter tako 

ugotovim, kateri elementi in postopki so primerni za oblikovanje ali izražanje neke vsebine ali 

funkcije ter jih med seboj primerjam. (Butina, 1995; Butina, 1997) Likovne elemente oziroma 

likovne prvine, po katerih lahko primerjam medsebojne odnose elementov, delimo na orisne in 

orisane likovne prvine. Orisne likovne prvine so: barva, svetlo temno, linija in točka. Orisane 

likovne prvine pa so prostor, oblika in likovne spremenljivke – velikost, teža, položaj, smer, 

gostota, število in tekstura. (Butina, 1995)  

Ker pa me pri delu zanima tudi papir kot temeljni nosilec slikarske podobe, bom poleg formalne 

likovne analize, dela analizirala tudi glede na materiale in tehnike, ki so bili uporabljeni. 

 

2.2 O Francisu Picabii 

 

Francis Picabia se je rodil leta 1879 v Parizu, Franciji. (Lynton, 1994) Njegov oče je bil dedič 

španskega plemstva, rojen na Kubi, njegova mati pa je prihajala iz premožne francoske 

buržoazije. Zato je bil Francis Picabia eden premožnejših avantgardnih umetnikov zgodnjih 

dvajsetih let. To mu je olajšalo mobilnost, tako dobesedno kot tudi metaforično, in njegovo 

svobodo, da je deloval kot »gadfly, in no uncertain terms«. (Umland, Hug, 2016) 

 

Šolanje je začel leta 1859 na prestižni pariški Ecole desArts Decoratifs. (Lynton, 1994) V tem 

času se je Picabia ukvarjal predvsem s slikanjem tradicionalnih akvarelov, katere je pod 

vplivom umetnikov Camilla Pissarra in Alfreda Sisleya kmalu zamenjal z impresionizmom. 
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Picabia je menil, da mu izražanje na impresionističen način dovoljuje uresničiti svoje ideje. 

Sam je menil da: «slike ne smejo predstavljati narave, ampak čustvene izkušnje umetnika« 

(TheArtStory.org, 2018) 

 

Picabia je prvič samostojno razstavljal v Galerie Hausman v Parizu leta 1905, kjer si je z 

razstavljenimi krajinami pridobil priznanje in postal širše poznan med umetniki. (Lynton, 1994) 

Čeprav so mu impresionistične krajine povzdignile ime na umetniški sceni, se je Picabia leta 

1909 podal v avantgardne vode ter začel eksperimentirati z neoimpresionizmom, favizmom  in 

kubizmom ter opustil impresionizem. (Chilvers, 1998) Leta 1911 je Picabia spoznal Marcella 

Duchampa in se seznanil z dadističnim gibanjem, ki je imelo velik vpliv v njegovem nadaljnjem 

ustvarjanju in življenju. (Chilvers, 1998) Da se je Picabia podal k avantgardnim stilom, je imela 

vpliv tudi poroka z glasbenico Gabrielle Buffet. »Prek nje je videl možno povezavo med 

umetnostjo in glasbo.« (TheArtStory.org, 2018) 

 

Umetnik je med letoma 1913 in 1919 veliko potoval med Evropo in Ameriko. Ni bil samo 

slikar, umetnik, temveč tudi pisec dadaističnih časopisov. (Lynton, 1994) Skupaj z Duchampom 

je bil Picabia eden od začetnikov dadaizma, ki so to gibanje povzdignili in povezovali med 

Evropo in New Yorkom do okoli leta 1922. (Encyclopædia Britannica, 2018) 

Leta 1928 se je njegovo delo razvilo v slike stila, ki je postal znan kot Transparencies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

(Camfield, 1979) Picabija velja tudi za pionirja tega stila, ki je postal tako poimenovan zaradi 

svojih številnih slojev transparentnih podob. (Umland, Hug, 2016) Picabijeva dela iz tega 

Slika 2.1. Francis Picabia, Ridens, 1929 Slika 2.2. Francis Picabia, Hera, 1929 
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obdobja kažejo navdušeno zainteresiranost v proces in eksperimentiranje z materiali, ki hvalijo 

njegova lastna stališča glede indiferentnosti do površinske obdelave in stališča drugih, ki so ga 

karakterizirali kot proto konceptualnega umetnika neopredeljenega do ustvarjanja stvari, ali 

tistih, ki so njegovo poseganje po nenavadnih materialih pripisali k temu, da je bilo v južni 

Franciji težje pridobiti slikarske materiale. (Umland, Hug, 2016) Picabijevi motivi, ki jih je 

črpal iz umetnostne zgodovine in popularne kulture, so nadgrajene in kompleksne ureditve, ki 

se spogledujejo z motivi dekoracije, kinom in začasnostjo; le-ta se namenoma ne uspe rešiti 

sama sebe v kakršnokoli lahko razvidno sporočilo ali kompozicijo. (Umland, Hug, 2016) 

Motive zaznamujejo tudi prodorna razpoloženja misterioznosti in melanholije. (Camfield, 

1979) Picabijeve Prosojnice so močan napad na mimetični iluzionizem, za katerega je znano, 

da je površina podobe prikazana kot naravno nespremenjeno zrcalo realnosti. Umetnik plasti 

prosojne figurativne fragmente enega vrh drugega in jih preplete z linearnimi vzorci, namesto 

da bi dodajal razumljivo pripoved ali sporočilo, fragmenti sobivajo v nehierarhični kombinaciji, 

ki izzove serijo prosojnih projektiranih zaslonov. (Umland, Hug, 2016) Na površju Picabijeve 

Prosojnice s svojo izvrstno tehniko in refinirano estetiko zgledajo kot predstavniki za vračanje 

k tradicionalni figuraliki in poudarku slikovne lepote, dejansko pa ponujajo perceptualno 

izkušnjo, ki razkriva te pogoje. (Umland, Hug, 2016) Picabijeva uporaba svetlo obarvanih 

gvašnih lazur in nežnih linij poudari nonšalanten občutek dezorientacije, ustvarjene s fluidnimi 

prehodi med svetlobo in senco, trdnostjo in prosojnostjo, materializacijo in iluzijo. (Umland, 

Hug, 2016) Kombinacije toplih in hladnih tonov, skupaj z umetnikovim plastenjem prosojnih 

in neprosojnih slojev barve s prosojnimi lazurami, poudari učinek nihanja med raznimi 

figurativnimi elementi, ki izgledajo, kot da izmenično štrlijo ali se ugrezajo v slikovno površino, 

kar se upodobi kot izredno dvoumno in močno zmedeno. (Umland, Hug, 2016) Gosto zaseden 

slikovni prostor ni uravnotežen s strani nobene kompozicije ali sistematično uokvirjen na 

zunanjih robovih platna, zato izgleda, kot da je en naključen fragment nekega nadaljujočega se 

prostora, ki je zelo verjetno produkt domišljije in ne element realnosti. (Umland, Hug, 2016) 

Picabija je Transparence opisal kot kraje, kjer se je lahko izražal po svoje, »s podobami svojih 

notranjih želja« v slikah, »kjer imajo lahko vsi njegovi instinkti svobodno pot«. (Camfield, 

1979) Z malo pretiravanja bi lahko rekli, da Picabia ni sam ustvaril nobene podobe iz 

Transparenc. Njegove kreacije so primerljive s kreacijami kolažista – slednji prepozna 

materiale in podobe, ki odgovarjajo njegovim potrebam, ter jih nato sestavi na način (če je 

seveda pri tem uspešen), da preoblikuje material v nekaj več kot zgolj vsoto njegovih delov. 

Dela v umetnikovi karieri niso bila vedno enakomerna, v njegovem repertoarju Transparenc 

lahko najdemo taka, ki so si močno izposojala ideje iz preteklih umetnin oziroma prezirala 
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tehnično fineso, kar lahko moti celoto slike. Po drugi strani je v njegovih najboljših delih 

Picabia dosegel zvezo med sugestivnim simbolizmom in ganljivo vizualno izkušnjo, ki 

spremeni njegove vire v povsem osebno stvaritev. (Camfield, 1979) 

 

Picabia se je v Evropo vrnil leta 1916, pridružil se je dadaističnemu gibanjem v Parizu in 

Zurichu. V Pariz se je vrnil leta 1945, kjer je vse do svoje smrti, leta 1953, slikal predvsem v 

abstraktnem načinu. (Encyclopædia Britannica, 2018) 

 

2.2.1 Analiza izbranega dela Francisa Picabie 

 

Za analizo sem si izbrala Picabievo delo z naslovom Transparence, ki je bilo narejeno med 

letoma 1928 in 1929. Glede na letnico nastanka lahko to delo uvrstimo med zgodnejša dela iz 

umetnikovega opusa Transparencies. Izbrala sem si ga predvsem zaradi njegovega videza, saj 

v njem najdem elemente, ki jih uporabljam tudi sama pri svojem avtorskem delu. Le-ti so bele 

točke, razpršene po slikovni ploskvi, dekorativni rastlinski motiv in motiv človeške figure. V 

svojih delih za razliko od Picabie upodabljam živalske motive, kite. Dela ne bom analizirala 

samo prek formalne likovne analize, temveč bom tudi analizirala materiale in tehnike, 

uporabljene v opusu Transparencies. 
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Slika 2.3. Francis Picabia, Transparence 1928–1929 
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Osnovni podatki o delu 

Francis Picabia, 

Transparence, 

1928–1929, 

Tempera in voščenke na kartonu, 

106 cm x 75 cm 

 

Opis slike 

Slika z naslovom Transparence je nastala med letoma 1928 in 1929. Tehnika, materiali, ki jih 

je umetnik uporabil za izvedbo dela so tempera in voščenke na kartonu. Uporabil je tako 

slikarski material, tempere, ki jih je uporabil pri barvnih ploskvah, kot tudi risarski material, 

voščenke, ki jih je uporabil predvsem za linijsko risbo in točke. Slika na pokončno obrnjenem 

pravokotnem formatu meri 106 cm v višino in 75 cm v širino. V spodnjem desnem kotu je viden 

avtorjev podpis. 

 

Vertikalno po sredini, od spodnjega do zgornjega roba slike, lahko vidimo golo žensko figuro, 

ženski akt, ki stoji v sproščenem kontrapostu, s hrbtom obrnjenim proti gledalcu, svojo levo 

roko ima na boku in desno dvignjeno čez glavo. Kar je na figuri najbolj nenavadnega, je to, da 

je glava figure nenaravno nameščena na telo, saj je nenormalno zasukana proti gledalcu 

namesto stran od njega, tako kot telo. Njen pogled je odsoten, saj ima obraz v očesnih linah 

namesto oči samo praznino, temne lise. Figura je upodobljena v dokaj realnem proporcu, je bele 

barve in obrobljena s črno konturo. Medtem ko je figura predvsem bela, je njen obraz obarvan 

s kožnim pigmentom, vidne so rumene ustnice in nakazani valoviti lasje. Nad figuro, približno 

na sredini slike, so vidni trije prosojni, barvni obrazi. Na levi strani figure, ob dlani leve roke 

in levem stegnu, je viden prvi obraz. Ta je prosojne, kožne barve z rumenimi ustnicami, v 

profilu s pogledom obrnjen rahlo navzgor proti desnemu robu slike oziroma naslednjemu 

obrazu. Ta je prosojno zelene barve, na desnem boku figure. Obraz ima samo oči in obrvi, 

njegov pogled pa je odsoten. Pod tem obrazom je še tretji, zadnji obraz. Ta je prav tako prosojen, 

a modre barve. Na njem so vidne obrvi, oči in rumene ustnice, obraz je v polprofilu zasukan 

proti levemu robu slike, njegov pogled pa je prav tako odsoten, deluje zamišljeno. Vsi trije 

prosojni obrazi delujejo, kot da se stapljajo z belino figure, kar je najbolj opazno pri zelenem 

in modrem obrazu. Za razliko od figure in njene glave so obrazi tudi manj dodelani in 

poenostavljeno upodobljeni. V središču slike je viden tudi lovorov venec, ki je neprosojen, s 
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črnimi listi in  črnim ter belim vencem – prepletenimi stebli. Lovorov venec je neprosojen in 

prekriva tri obraze in figuro. Ozadje slike je sestavljeno iz rumenih, oranžnih, rdečih in 

zamolklo vijola barvnih tonov, ki so zabrisani, različnih velikosti ter se ponekod površno 

prekrivajo. Celotna slika je prekrita z neenakomerno razporejenimi majhnimi belimi točkami. 

Poleg belih pa so na sliki tudi črne točke. Te so manjše, variirajo v velikosti in so omejene v 

navidezno ovalno obliko, katere robna linija je sestavljena iz samih točk in lepo vidna pri 

stopalih, desnem robu slike ter čez podlahet desne roke. (hauserwirth.com, 2018) 

 

Formalna likovna analiza slike 

Na sliki je takoj opazna plastično upodobljena gola ženska figura, ženski akt, ki ga prekrivajo 

trije ploskovito upodobljeni prosojni obrazi in ploskovito upodobljen lovorov venec. Da je v 

sliki prisoten volumen, lahko vidimo iz komaj opaznega senčenja na obrazu, rokah in stopalih 

figure, ki na prvi pogled deluje ploskovito zaradi enobarvnosti telesa. Ozadje je abstraktno.  

 

Tako prepoznavne motive kot tudi ozadje sestavljajo različne barvne ploskve, ki so med seboj 

ločene z linijo. V sliki je prisotna tako aktivna in medialna linija. Kontura figure je ustvarjena 

z neenakomerno debelo aktivno linijo, ki ponekod spremeni barvni ton iz črne v rdečo barvo, 

to se lepo vidi predvsem na konturni liniji dlani desne in leve roke ter ponekod tudi skoraj 

ponikne, kot na primer pri podplatih ter znotraj levega komolca figure. Konturna linija figure 

velja tudi za medialno, saj orisuje njeno ploskev. Za razliko od linije, prisotne v figuri, so linije 

v prosojnih obrazih precej šibkejše in ponekod skoraj neopazne. Na sliki pa je vidna še ena 

precej drugačna linija, sestavljena iz več črnih točk, nanizanih v zaporedje. Ta točkasta linija 

ustvarja komaj opazno ovalno obliko, njen rob je viden pri zgornji desni podlahti, ob desnem 

robu slike in na stopalih figure v višini gležnjev. Prek celotne slikovne površine pa lahko vidimo 

bele točke. Te so neenakomerno razpršene prek celotne slike in so večinoma enakih velikosti. 

Zaradi neenakomernega ritma belih točk je vidna zaznava gledalca motena, saj nas točke vodijo 

ena do druge in s tem povzročijo občutek premikanja, migetanja. 

 

Na sliki prevladujejo topli, rumeni, oranžni in rdeči toni ozadja. Okoli figure prevladujejo bolj 

rumeni toni, ki se proti robovom slike spreminjajo v zmeraj bolj oranžne, rdeče in ponekod tudi 

malce vijola tone. Barvne ploskve ozadja so neenakomerno razporejene, nekatere so večje, 

druge manjše. Prehodi med toni so mehki, kar je posledica materiala, ki ga je umetnik uporabil, 

ponekod so tudi vidne poteze čopiča, umetnikove fakture. Barvni toni pa ne prehajajo povsod 
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lepo iz enega tona barve v drugega, temveč se prekrivajo in je zato ponekod viden spodnji sloj 

barve, ki pronica skozi zgornjega. Na sliki lahko opazimo toplo-hladni kontrast. Ta je viden 

med toplimi barvami ozadja in med hladnimi barvami prosojnih obrazov.  Istočasno pa lahko 

vidimo tudi komplementarni barvni kontrast med rumenimi, oranžnimi in rdečimi toni ozadja 

ter zelenimi in modrimi toni obrazov. Najmočnejši od vseh pa je svetlo-temni kontrast. Ta je 

viden med izrazito svetlo, belo figuro in črnim ploskim lovorovim vencem. Ploskve figure in 

lovorovega venca imajo močan, nasičen barvni ton, medtem ko ploskve obrazov in tudi ozadja 

delujejo porozno, v primeru obrazov celo prosojno, intenzivnost barv je šibka, barve delujejo 

mehko, pastelno. 

 

Na sliki prevladujejo organske, nepravilne oblike. Te se razlikujejo po svoji obliki in velikosti. 

Oblike se med seboj prekrivajo. Lahko bi rekli, da je slika narejena iz vsaj štirih slojev: ozadje, 

ženska figura, trije obrazi in lovorov venec. Tu je lepo viden prostorski ključ prekrivanja, ki 

nam ustvari iluzijo oziroma občutek globine v sliki. Tako lahko rečemo, da je ženska figura v 

ozadju, saj jo lahko vidimo skozi prosojne obraze, ki jo prekrivajo, lovorov venec pa v ospredju, 

saj prekriva tako obraze kot tudi figuro.  Na sliki najbolj izstopa pokončno stoječa ženska figura. 

Le-ta sega vertikalno, po sredini od zgornjega do spodnjega roba slike. Takšen navpičen položaj 

vnaša v sliko dinamiko, hkrati pa deluje strogo in dostojanstveno, pošteno. Zaradi vertikale, ki 

jo ustvarja ženska figura, lahko rečemo, da je kompozicija centralna. Kompozicija pa je lahko 

tudi centralna zaradi dinamične zgostitve elementov v centru slike. 

 

Značilnosti  zgoraj formalno analiziranega dela Transparence lahko prenesemo na večino 

Picabijevega opusa Transparencies. Umetnik je večinoma uporabljal slikarske materiale, kot so 

voščenke, oljne barve, gvaš, akvarel, in risarske materiale, kot so svinčnik in oglje. Naštete 

materiale je uporabljal večinoma tehnikam primerno. Risarske materiale je uporabljal za 

vlečenje črt, pri linearni risbi, konturah in detajlih. Slikarske pa za ustvarjanje barvnih ploskev. 

Seveda to ne pomeni, da se je tega vedno držal. V samem delu Transparence je na primer za 

risbo in konture uporabil voščenke, ki načeloma veljajo kot suhi slikarski material. Na podoben 

način je s pomočjo tankega čopiča uporabil tudi gvaš in akvarel. Slikarske materiale in tehnike 

je uporabil tudi pri preigravanju s plastenjem in prepletanjem podob. Pri tem si je pomagal z 

lazurnimi nanosi gvaša in akvarela, da je prišel do prosojnih podob, ki so prosevale ena skozi 

drugo in tako ustvarile učinek prepletanja in stapljanja. V celotnem opusu je opazno, da za 

podlago ni vedno uporabljal papirja, temveč tudi karton in platno.  Sklepam, da je umetnik 

podlago izbiral glede na uporabljeno tehniko, saj je za dela, izvedena z oljnimi barvami, 
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uporabil platno ali karton in ne papirja. Sama izbira različnih materialov za podlago pa mu je 

omogočila tudi variiranje v velikostih formatov. Tako so načeloma manjša dela izvedena na 

papirju, večja pa na kartonu ali platnu. 

 

2.3  O Sigmarju Polkeu 

 

Sigmar Polke se je rodil leta 1941 v Oelsu, vzhodni Nemčiji. Svoje otroštvo je preživljal v 

mestu Düsseldorf, kjer se je tudi od leta 1961 do leta 1967 šolal na tamkajšnji likovni akademiji. 

Na mladega Polkea je med šolanjem imel močan vpliv njegov profesor Joseph Beuys. (Chilvers, 

1998)  

 

Skozi šestdeseta leta se je Polke ukvarjal predvsem z risanjem in slikanjem ter se okoli leta 

1963 uveljavil na nemški eksperimentalni umetniški sceni (TheArtStory.org, 2018). V to 

obdobje – desetletje spada tudi delo, ki sem si ga izbrala za analizo v spodnjem poglavju. 

Njegova umetniška identiteta je bila mešanica ameriškega Pop Arta in umetnosti, ki je 

spodbujala bolj socialni in duhovni pristop, praktične umetnosti za ljudi. Svoj navdih je črpal 

iz komercialnih podob in sporočil sodobnega urbanega življenja ter stremel k umetnosti za 

človeka na ulici, namesto za kultiviran in urejen srednji razred. (Rowell, 1999) Polkejeva dela 

iz šestdesetih let so polna humorja tam, kjer bi morala biti umetnost resna, pripovedujoča prek 

slikovitega sistema, ki je padel iz mode, ter delujejo tehnično surova, kjer naj bi umetnost 

pokazala vrhunsko tehnično znanje. (Rowell, 1999) S trdnim okvirjem, znotraj katerega je 

Polke iskal podobe in številne ideje ter principe, katerih se je moral izogibati, so ga oskrbeli 

znanje o umetnostni zgodovini in kaljenje na akademiji. Zgodnja izpostavljenost dadi, fluxusu 

in Beouysu mu je ponudila intelektualno in duhovno okolje, ki je hranilo njegovo željo ter 

zmožnosti za delo izven sprejetih norm. (Rowell, 1999) Polkejev cilj, ki ga je tudi dosegel, je 

bil raziskati svoj socialni položaj s humorjem in skepticizmom, se izogibati didaktičnosti ter pri 

svojem delu ostati intenzivno eksperimentalen. Ta odnos je najbolj jasno razviden iz 

umetnikovih zgodnjih risb. Ikonografski in tehnični obseg teh zgodnjih risb je osupljiv, kar kaže 

na slogovno raznolikost, ki je Polkejevi sodobniki niso dopuščali. Vsa dela so narejena na 

manjših, intimnih formatih, katerih izvor so obsežne umetnikove skicirke. Kemični svinčniki, 

flomastri, svinčniki, akvarelne barve, gvaš in kolaž so le nekateri izmed materialov, ki jih je 

Polke prosto uporabljal v svojih zgodnjih risbah. Te risbe so postale temelji njegovih kasnejših 

slikarskih in kiparskih del. Risbe segajo od spontanih notacij do popolnejših, bolj slikarskih del. 
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Polke v teh risbah ponuja obširno interpretacijo oglaševalskih posnetkov, logotipov in 

potrošniških predmetov, domiselne upodobitve stvarnih in izmišljenih predmetov, vključno s 

študijami za kipe in halucinacijske kompozicije, ki sintetizirajo abstrakcijo, portret in krajino. 

Na teh risbah se pojavljajo motivi mnogih umetnikovih slik, ki gledalcu ponujajo vstopno točko 

Polkejevim konceptualnim procesom in kompleksnemu opusu. (Galleriesnow.net, 2018) 

 

Risbe iz šestdesetih let lahko razdelimo v več skupin, ki temeljijo na uporabi papirja in se 

razlikujejo v tematski vsebini. Največjo skupino, ki obsega celotno desetletje, sestavljajo risbe, 

ustvarjene na manjše liste papirja s pomočjo kemikov in flomastrov in so po tematiki zelo 

raznolike. Vzporedno s to so manjše skupine ustvarjene z akvarelom ali gvašem, na večjih, a 

ne boljših listih papirja. Te skupine se delijo po specifičnih tematikah: »kljunaš«, 1963–64; 

otroške risbe, 1964–56;  

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                    

človeška »face-to-face« razmerja, 1963–66; »krompirjeve glave,« 1956–66; ghosts or spirits  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

duhovi ali duše, 1963–69; »moderna umetnost,« 1967–69; »baročni« motivi, 1963–68. 

Slika 2.7. Sigmar Polke, Mother 

and Child, 1963 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.4. Sigmar Polke, brez 

naslova, 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.5. Sigmar Polke, brez 

naslova, 1964 

Slika 2.6. Sigmar Polke, Potato Heads, 

1966 
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Poleg naštetih pa je še ena skupina, ki se tehnično razlikuje od ostalih, to je skupina »rasterdot« 

risb iz 1963–69. (Rowell, 1999)   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Med letoma 1968 in 1971 je Polke spremenil svoj način življenja. Svojo umetniško energijo je 

usmeril v polnjenje na tone skicirk, katerih večina kaže vpliv in učinke halucinogenih drog. 

(Rowell, 1999) 

 

V naslednjem desetletju se je Polke predvsem posvetil eksperimentiranju s fotografijo, filmom, 

kiparstvom in performansom. (Galleriesnow.net) V tem času je tudi veliko potoval po svetu, 

Evropi, ZDA in Južni Ameriki. (TheArtStory.org, 2018) 

 

Sigmar Polke je leta 1977 postal profesor likovne akademije v Hamburgu, Nemčiji, kjer je 

poučeval vse do leta 1991. (TheArtStory.org, 2018) V 80-ih letih se je postopoma spet vračal k 

slikarstvu, a tokrat z resnejšim tonom. V svoja dela je uvedel tehnične naprave in taktike, kot 

so izrezane šablone, kovinske in fluorescentne barve v spreju, lake, reprodukcije fotografij. 

(Rowell, 1999) Polke je bil v teh letih tudi del neoekspresionističnega gibanja. Na njegovo delo 

so vplivala tudi potovanja po Avstraliji in Aziji, kjer se je Polke srečal z novimi, 

Slika 2.9. Sigmar P., 

Chancellery Papers, 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.10. Sigmar P., Polke's 

Hand-lines, 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.8. Sigmar P., brez 

naslova, 1968 

 

Slika 2.11. Sigmar Polke, brez naslova, 1969  
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netradicionalnimi materiali, ki jih je nato uporabil v svojih delih. Med drugim je eksperimentiral 

tudi z arzenom in meteorskim prahom, ki sta na platnu kemično reagirala. (TheArtStory.org, 

2018) Polke je začel plastiti podobe eno čez drugo in njegovo zanimanje za vzorce ga je vodilo 

k uporabi komercialno pripravljenega dekorativnega blaga pri izdelovanju platen. 

(Encyclopedia Britannica, 2018) 

 

Polke je večkrat sodeloval na Beneškem bienalu, kjer je bil leta 1986 tudi nagrajen z zlatim 

levom. Svoja dela je razstavljal po večjih muzejskih zbirkah po celem svetu ter dosegel mnogo 

časti in prestižnih nagrad, kot so na primer Roswitha Haftman Prize v Zürichu leta 2010 in 

enajsti Rubens Prize v Siegu leta 2007. (Galleriesnow.net, 2018) 

 

 Sigmar Polke je bil leta 2008 izvoljen za častnega člana Ameriške akademije znanosti in 

umetnosti. ( Chilvers, 1998) Pri svojem delu je pogosto sodeloval tudi s svojo ženo. Vedno je 

eksperimentiral z novimi materiali in mediji, vključno s fotografijami in tudi hologrami. S 

svojim delom je nadaljeval vse do smrti leta 2010. (TheArtStory.org, 2018) 

 

2.3.1 Analiza izbranega dela Sigmarja Polkeja 

 

Za analizo sem si izbrala Polkejevo delo brez naslova, ki je nastalo leta 1968. Nenaslovljeno 

delo spada v Polkejevo obdobje Duhov in Duš. Poleg tega, da je delo izvedeno na papirju, sem 

si ga izbrala za analizo, ker je umetnik pri delu uporabil več različnih tehnik in materialov. 

Predvsem pa vsebuje tudi nekaj ploskovitih barvnih elementov, saj večina umetnikovih del na 

papirju vsebuje predvsem risbo, linearne elemente. Prav tako kot Picabievo bom tudi izbrano 

Polkejevo delo analizirala s pomočjo formalne likovne analize ter na koncu analizirala 

uporabljene materiale in tehnike.  
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Osnovni podatki o delu 

Sigmar Polke, 

Brez naslova, 

1968, 

Gvaš, črnilo, barva v spreju, 

95,9 cm x 63,5 cm 

Slika 2.12. Sigmar P. brez naslova, 1968 
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Opis slike 

Slika je brez naslova, nastala je leta 1968.  Čeprav slika ni naslovljena, lahko sklepamo, da 

spada v obdobje Polkejevih Duhov in Duš iz let 1963–1969. (Rowell, 1999) Umetnik je v delu 

uporabljal materiale, značilne predvsem za slikarstvo: gvaš, črnilo in barve v spreju. Za podlago 

pa je uporabil papir za zavijanje ali navaden pisarniški papir. Delo na pokončno obrnjenem 

pravokotnem formatu meri 95,9 cm v višino in 63,5 cm v širino. Podpis avtorja na sliki ni viden. 

(Rowell, 1999) 

 

V spodnji polovici slike lahko vidimo dve abstrahirani figuri, obrnjeni ena proti drugi. Med 

njima je z debelo črno linijo upodobljen lik, ki spominja na srce. Ozadje slike je abstraktno. 

Levo figuro in spodnji rob slike, srca in desne figure obdaja ploskev temne, zamolklo vijola 

barve. Leva figura ima z vijola linijo nakazane oči, lica in obris močno abstrahiranega telesa. 

Sivomodra linija, ki se nahaja pod abstrahiranim telesom na vijola ploskvi, lahko sklepamo, da 

služi kot roka figure. Med figurama je vidno s črno konturo-linijo upodobljeno srce. Njegova 

notranjost je zapolnjena z rastrom zamolklo rdečih vzporednih diagonalnih črt, ki gredo z leve 

proti desni, spodaj navzgor. Med diagonalami so vidne tudi oranžne točke različnih oblik, ki so 

neenakomerno razporejene, vidne so tudi v abstrahiranem telesu desne figure. Čeprav je tudi 

desna figura abstrahirana, lahko vidimo, da je k srcu, levi figuri obrnjena iz profila. Del figure, 

najverjetneje roka, je stegnjena proti srcu. Telo, glava in lasje desne figure so upodobljeni z 

modro-vijola konturo in rumeno barvo, ki je je največ v roki figure. Iz srca se dviga ponekod 

umazano modra spiralna linija, ki se nagiba proti desnemu robu slike. Vrh te spiralne linije 

obkrožajo rumene točke. Ob zunanjem levem robu srca in desno od leve figure je viden trak 

rumene barve, ki se proti vrhu debeli in konča nekje na sredini zgornje polovice formata. Po 

desnem zgornjem robu rumenega traku je vidna temnejša rumena linija, ki se konča v liniji prav 

tako rumenih točk, usmerjenih navzgor proti levi strani slike in hkrati kljukasto obrnjenih 

navzdol. Ob levem robu slike teče linija vijola barve, ki se v zgornjem levem robu slike nagne 

proti desni. Ob desnem robu in na vrhu tudi ob levem robu linije si sledijo prav tako vijola, a 

nepravilne in neenake ovalne oblike, ki imajo na spodnjem delu črtico. Linija spominja na 

abstrahirano organsko, rastlinsko podobo, na primer vejico z listki. Ozadje je večinoma bele 

barve. V zgornji polovici slike je vidnih osem rožnatih pik, ki se razlikujejo po velikosti in 

intenzivnosti barve. Nekatere so tudi obkrožene z vedno manj izrazito sivo konturo. 
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Formalna likovna analiza slike 

Na sliki sta upodobljeni dve abstrahirani, ploskoviti figuri z nekaj prav tako abstraktnimi 

elementi v ozadju. Tako prepoznavni figuri kot tudi podoba srca med njima ter ostali elementi 

v sliki, so sestavljeni iz barvnih ploskev in barvnih linij. 

 

 Linija je predvsem na spodnji polovici slike pasivna, ko omejuje večjo, vijola ploskev in po 

površini manjšo, črno ploskev srca. Aktivna linija je najizrazitejša in trdna v navpični vijola 

liniji, ki teče ob levem robu slike in se na vrhu ukrivi proti desni. V navpični, rahlo poševni 

spiralni liniji, ki se dviga iz srca, ter ukrivljeni svetlomodri liniji leve figure pa nam aktivna 

linija daje občutek dinamike, nestabilnosti in nemira. Izrazita aktivna linija je tudi pri desni 

abstrahirani figuri, čeprav bi pri tej lahko tudi rekli, da gre za medialno linijo. Senčenje v sliki 

ni prisotno, zato ne moremo govoriti o volumnu ali plastičnosti upodobljenih elementov. 

 

 V sliki prevladuje barva ozadja, bela barva papirja, uporabljenega kot temelj, podlaga slike. 

Takoj za njo prevladuje na sliki zamolklo vijola ploskev na spodnji strani slike. Ostale vidne 

barve so toplo rumena, rožnata, sivomodra, siva in vijola. Na sliki lahko opazimo več vrst 

kontrastov. Svetlo-temni kontrast je najvidnejši med belim ozadjem in črnim srcem ter tudi 

vijola ploskvijo. Ta kontrast tudi pripomore k občutku globine, prostora v sliki. Med toplo 

rumenimi, rožnatimi in vijola ter modrimi toni vlada toplo-hladen kontrast, ki sliko naredi bolj 

dinamično, saj nam toplejši toni delujejo bližje, medtem ko nam hladnejši toni delujejo 

oddaljeno. Najdemo pa lahko tudi komplementaren barvni kontrast. Ta je viden med rumenimi 

in vijola barvnimi ploskvami. 

 

 Na sliki prevladujejo abstraktne, naravne, oble organske oblike. Te se med seboj razlikujejo 

po velikosti, obliki, intenzivnosti barve in položaju. Spodnja polovica slike deluje težja zaradi 

večje vijola površine ob spodnjem robu slike ter bolj zgoščenih oblik. Nasprotno pa deluje  

zgornja polovica slike lažja, saj so oblike svetlejše in redkeje razvrščene. Na spodnji polovici 

so oblike ostrejše in barvno bolj nasičene kot na zgodnji polovici. Zato lahko rečemo, da 

spodnja polovica slike deluje težje in hkrati bližje, medtem ko nam zgornja polovica slike deluje 

lažja in bolj oddaljena. Ravnovesje v sliki je dinamično, to je razvidno iz asimetrično in po 

ritmu v neenakomernih intervalih postavljenih elementov v sliki. Kompozicija slike je prosta, 

lahko bi rekli tudi, da je diagonalna, kar je vidno v navidezni diagonali, ki jo ustvarja večja 
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vijola ploskev na spodnjem robu slike, diagonala pada od leve strani slike proti desni in zato 

deluje hladno. Na sliki je viden tudi kontrast med intenzivnostjo barvnih ploskev.  

 

Izbrano delo, ki sem ga zgoraj formalno analizirala, je izvedeno na papirju, za katerega sklepam, 

da gre za zavijalni ali navaden pisarniški papir. To sklepam prek tega, da je umetnik v obdobju, 

ko je delal samo na papirju, ta dva tipa papirja največ uporabljal. Zanimivo je, da je v opusu 

Duhovi in duše, v katerega spada analizirano delo, umetnik uporabil naenkrat več različnih 

materialov in tehnik. V celotnem opusu se poleg gvaša in akvarela, ki ju je umetnik nasploh 

največ uporabljal, pojavijo tudi akrilne barve v spreju, barve za posterje in črnilo. Polke se je v 

tem opusu poigraval večinoma s slikarskimi materiali in tehnikami. Ukvarjal pa se je tudi z 

večplastnostjo in plastenjem podob. Podobno velja še za opus Moderne umetnosti. S plastenjem 

je Polke v svoja dela prinesel dinamiko, predvsem pa občutek globine in prostora. Pri tem je 

izrabljal lastnosti slikarskih materialov, neprosojnih barvnih ploskev, ustvarjenih s pomočjo 

gvaša, prosojnost in manj nasičene tone akvarela ter mehke in neenakomerno razpršene sledi 

barv v spreju. Ostali opusi del na papirju se razlikujejo od zgornjih. Pri opusu Kljunaš, Otroške 

risbe, Face to face, Krompirjeve glave in Baročni motivi je Polke uporabljal manj slikarskih 

tehnik in materialov. Tu je opazna uporaba bolj risarskih tehnik in materialov, kot sta svinčnik 

in flomaster. Dela iz teh opusov so narejena pretežno s samo eno tehniko ali kvečjemu dvema. 

Dela so enostavnejša, z zelo malo ali skoraj nič prepletanja in plastenja tako podob kot tudi 

samih materialov. Zato delujejo bolj ploskovito, z elementi, ki skoraj lebdijo v slikovni ravnini. 

Sama menim, da se umetnik pri delu vseh opusov ni omejeval glede kakovosti in značilnosti 

papirja kot glavnega nosilca slikarske podobe. V vseh opusih lahko najdemo dela, izvedena 

tako na pisarniškem, zavijalnem, barvnem in črtnem papirju. Pri tem je zanimivo, da so nekatera 

dela neenakomernih oblik, dimenzij formata. Nekatera pa imajo celo malo in tudi zelo natrgane 

robove. Temeljna barva papirja pa je bila izrabljena kot element slike.  
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3 AVTORSKO DELO 

 

V tem poglavju bom predstavila svoje avtorsko ateljejsko delo. Za analizo sem si izbrala delo, 

ki sem ga naslovila Sivi kit. Delo sem si izbrala iz čisto osebnega razloga, saj je eno izmed 

mojih najljubših. Analizirala ga bom s pomočjo formalne likovne analize. Poleg te pa bom svoja 

dela analizirala tudi glede na uporabljene materiale in tehnike. V podpoglavju bom naredila 

tudi primerjavo svojega avtorskega dela z deli Francisa Picabie in Sigmarja Polkeja. Na koncu 

bom še na kratko izpostavila uporabo papirja kot temeljnega nosilca slike, uporabo različnih 

materialov ter tehnik pri izvedbi del ter izpostavila skupne značilnosti. 

 

3.1 Predstavitev avtorskega dela 

 

Prek študija likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti sem svojo pot našla predvsem pri urah 

ateljejskega dela predmetov risanja in slikanja. V zadnjem študijskem letu je mojo pozornost 

pritegnilo raziskovanje in eksperimentiranje z različnimi slikarskimi tehnikami in materiali ter 

njihovimi medsebojnimi odnosi. Istočasno pa sem se poglobila tudi v študij znanstvene, 

živalske ilustracije. Skupna točka pa je bil papir. Papir, ki sem ga večino časa uporabljala le pri 

urah risanja in v obliki skicirk, sem prenesla k slikarstvu. Pomeni mi izziv in da bi bil izziv še 

močnejši, sem se omejila na uporabo samo najcenejšega in nekvalitetnega papirja. Tako je 

glavni material mojih slik večinoma navaden rjavi papir za zavijanje, tanek dekorativni papir, 

ki ga lahko dobimo pri cvetličarjih, ter ostali odpadni papir, katerega prvotna funkcija je bila 

zaščita ali polnilo raznih produktov in še zdaleč ne slikarska podlaga.  

 

Cilj mojega ustvarjanja je doseči enotno, zaključeno delo prek sobivanja risbe in slike na papirju 

kot temeljnem nosilcu podobe. Dela se ne lotim z začetno idejo oziroma miselno vizualizacijo 

zaključenega dela, temveč je to proces, ki zavzema tudi naključne in nenačrtovane elemente. 

Lahko bi rekla, da je moje končno delo kolaž, sestavljen iz delov, ki niso bili ustvarjeni v nekem 

vnaprej določenem zaporedju. Tako se lotim priprave slikarske podlage na papirju, katerega 

format se lahko med procesom ustvarjanja večkrat spremeni. Ločeno ustvarjam ilustracijo, ki 

temelji na študijah, podobah kitov. Te izvedem na različnih vrstah papirja, od navadnega 

risalnega do skoraj prozornega, zelo tankega odpadnega papirja. Od tega je tudi odvisna 
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tehnika, ki si jo izberem. Saj nekateri papirji ne prenesejo uporabe akvarelnih barv ali 

flomastrov. Spet po drugi strani je prav to tisto, kar v svojem procesu ustvarjenja vzamem kot 

izziv, da ta krhek kos papirja prenese nekaj, za kar ni bil nikoli namenjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pri procesu ustvarjanja delam s tremi vnaprej narejenimi sestavnimi deli, ki jih na koncu 

sestavim v urejeno celoto. Najprej ozadje. To je večinoma le eksperimentiranje z akvarelnimi 

in akrilnimi barvami na papirnato podlago iz rjavega zavijalnega papirja. Ozadje je abstraktno, 

sestavljeno iz neenakomernih barvnih ploskev, ki se med seboj prelivajo iz enega barvnega tona 

v drugega in variirajo po svoji barvni nasičenosti. Naslednji del je ilustracija na temo kitov. Ta 

je vedno drugačna, od realistično upodobljenih do bolj poenostavljenih, stiliziranih podob kita. 

Tretji del je izbira ozadja in ilustracije; oboje  sestavim in dopolnim z dekorativnim papirjem 

za zavijanje in risbo. Tako risba kot vzorci dekorativnega papirja so večinoma organski, 

poenostavljeni vzorci rastlin. Razpršenim belim točkam na ozadju dodam nove ali jih le 

povežem med seboj, da dobim realne ali izmišljene konstelacije ozvezdja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Slika 3. avtorsko delo, Beluga, 2017 

Slika 3.1. avtorsko delo, Narval, 2017 
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Zaključeno delo je kolaž, ustvarjen z vključevanjem različnih vrst papirja. Dela variirajo med 

seboj po velikosti in obliki formata, saj se včasih zaradi uporabljene tehnike akvarela in 

lepljenja, papir, ki je nosilec slike, deformira, razširi, skrči ali celo naguba. Tako je vsako delo 

edinstveno na otip, predvsem pa tudi krhko in hitro uničljivo.  

 

 

 

  

Slika 3.2. avtorsko delo, Kiti, 2017 
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Osnovni podatki o delu 

Mateja Velušček,  

Sivi kit, 

2017–2018, 

Akvarel, barvni svinčniki, kolaž, črn in bel gel kemični svinčnik na papirju, 

24,8 cm x 34 cm 

 

Opis slike 

Slika z naslovom Sivi kit je nastala med letoma 2017 in 2018. Uporabljala sem akvarel, barvne 

svinčnike, gel kemične svinčnike in kot nosilec sem uporabila rjavi papir za zavijanje oz. 

ovijalni papir. Slika meri 24,8 cm v višino in 34 cm v širino. 

 

Na sliki najprej opazimo umazano bel, pravokotni list papirja, ki se nahaja v levem zgornjem 

kotu slike in sega malo čez polovico tako po dolžini kot širini slike. Pravokotni list prekrivata 

ilustraciji dveh sivih kitov, ki sta dokaj realistično upodobljena. Prvi, večji sivi kit leži na 

zgornjem robu belega pravokotnika, sega čezenj in čez dobre tri četrtine formata. Drugi, manjši 

Slika 3.3. avtorsko delo, Sivi kit, 2017–2018 
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sivi kit leži vzporedno pod prvim in je nekoliko poravnan proti desni strani formata, ta prav 

tako sega čez beli pravokotnik ter skoraj toliko čez format kot prvi. Oba kita sta upodobljena 

diagonalno, od leve navzdol proti desni. Diagonala manjšega kita je močnejša od diagonale 

večjega. Na levi spodnji strani slike, pod umazano belim pravokotnim listom papirja, lahko 

opazimo neenakomerno strgan kos dekorativnega papirja. Na njem lahko opazimo prepletajoče 

se ornamente v temnih in svetlih tonih vijola barve. List dekorativnega papirja po zgornjem 

robu prekriva umazano beli papir. Dekorativni in tudi umazano beli list papirja prekriva komaj 

vidna črtna risba. Ta je bolje vidna na svetli podlagi belega lista. Črtna risba se začne na 

spodnjem dekorativnem papirju, s katero so upodobljene stilizirane rastlinice z majhnimi listki. 

Nekatere se nadaljujejo navzgor, na umazano beli list papirja, kjer so vidne tudi manjše 

skupinice zelo poenostavljenih ribic. Ti bolj kot ne dekorativni elementi delujejo kot čečkarije 

(doodles). Ozadje slike sestavljajo različni toni purpurne barve, ki se razlivajo eden v drugega 

in prekrivajo rjavo barvo papirja, temeljnega nosilca slike, ki je vidna predvsem na levem in 

spodnjem robu. Neenakomerno razporejene bele točke krasijo večinoma obarvani del ozadja. 

Nekatere točke so s prav tako belimi, ravnimi, a prekinjenimi linijami povezane med seboj. 

Tako nekatere z linijami povezane točke upodabljajo oziroma spominjajo na ozvezdja, ki jih 

poznamo.    

 

Formalna likovna analiza slike 

Na sliki sta takoj opazni realistični ilustraciji sivega kita. Le-ti sta plastično oblikovani s 

pomočjo senčenja, modelacije. Ozadje je abstraktno, na njem sta opazna še bela, pravokotna 

ploskev in ploskev nepravilne oblike iz dekorativnega papirja.  

 

V sliki prevladujejo aktivne linije, ki so v primeru belih linij – te povezujejo bele točke v 

prepoznavna ozvezdja – ponekod sestavljene iz sosledij točk, prekinjene, lomljene, ostre in 

enakomerne v svoji debelini in konsistenci ter različne po dolžini. Aktivna linija je vidna tudi 

pri poenostavljeni črtni risbi rastlin na levi polovici slike. Prisotna je tudi medialna linija, ki je 

vidna na primer na desni polovici slike, ko med seboj povezane točke ustvarijo novo ploskev. 

Pasivna linija pa omejuje pravokotno ploskev svetlega pravokotnika, ploskev dekorativnega 

papirja ter tudi ilustraciji sivega kita.  Večino slikovne površine prekrivajo neenakomerno 

porazdeljene bele točke, ki variirajo po obliki in velikosti. Vse pa so barvno enako intenzivne 

in motijo gledalčev pogled, da se sprehodi po sliki. 
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Na sliki prevladujejo odtenki, vijola, purpurne barve. V ilustracijah kitov so uporabljeni 

predvsem sivi toni in nekaj rumenih. Največji kontrast na sliki je svetlo temni kontrast, med 

svetlo, belo ploskvijo papirja v zgornji levi polovici slike ter razpršenimi belimi točkami in 

linijami ter temnim dekorativnim papirjem v spodnji levi polovici slike in temnimi odtenki 

purpurne barve ob desnem robu slike. Komplementarni barvni kontrast je viden med vijola, 

purpurnimi odtenki ter rumenimi lisami na kitih in rjavimi toni papirja, ki je nosilec slike. 

Kontrast je tudi pri sami intenzivnosti barvnih ploskev, ki so ponekod nasičene, intenzivne, na 

primer barvne ploskve na dekorativnem papirju in ploskev belega papirja. Medtem ko so barvne 

ploskve na ozadju neenakomerno intenzivne, ponekod celo prosojne in pojenjajoče.  

 

Oblike v sliki so tako organske, naravne kot tudi anorganske, geometrijske. Organske oblike so 

vidne v podobah kitov, rastlinski risbi in ornamentnem papirju. Geometrijske pa so vidne v 

likih, sestavljenih iz skupaj povezanih belih točk, opazni so trikotni, štirikotni in nekaj več 

kotnih likov ter pravokotnem belem listu papirja. Ravnovesje v sliki je dinamično in 

asimetrično. Ploskev temnega ornamentnega papirja deluje težko in oddaljeno, medtem ko 

svetla ploskev belega papirja deluje bliže. Smer pogleda narekujeta diagonali, ki jih ustvarjata 

podobi kita. Ti padata od leve strani slike proti desni. Ker diagonali nista pretirano ostri, še 

vedno dajeta občutek mirnosti. Kompozicija slike je prosta.  

 

Način dela, ki sem ga uporabila pri zgoraj formalno analiziranem delu Sivi kit, lahko prenesem 

na celoten opus kitov. Pri ustvarjanju uporabljam slikarske materiale, kot so akrilne in akvarelne 

barve, akvarelni svinčniki, barvni svinčniki, črnilo in tuš. Te materiale, tehnike večinoma 

uporabljam pri ustvarjanju ozadij in tudi pri ilustracijah kitov. Poleg naštetih slikarskih 

materialov in hkrati tehnik uporabljam tudi kolaž, pri katerem uporabljam različne kose vnaprej 

potiskanega papirja, ki ga uporabljajo za zavijanje v cvetličarnah. Kolažiram pa  tudi same 

ilustracije kitov, narejene na različnih vrstah papirja, ki so večinoma zelo tanki in v nekaterih 

primerih celo prosojni. Kot podlago za slike pa vedno uporabljam rjav papir za zavijanje. Rjavo 

barvo papirja uporabim kot temeljno barvo ozadja, ki jo kasneje nadgradim z akvarelom ali 

sloji razredčenega akrila. Uporabljene barve izberem glede na barvno lestvico okrasnega 

papirja, da v sliko umeščeni kolažni deli v sliki delujejo kot del zaključene celote. Poleg 

slikarskih materialov pa v delih uporabljam tudi risarske, kot so na primer svinčnik, gel  in 

navadni kemični svinčniki za pisanje. Z njimi ustvarjam linearne in točkovne elemente slike ter 

detajle na ilustracijah kitov in organskih motivov. Samo plastenje in prekrivanje v mojih delih 

je bolj ali ne plastenje samih materialov v načinu kolaža. Zato so moja dela na otip precej 
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raznolika in polna tekstur. Formati del variirajo v velikostih, saj jih večinoma ročno tržem, zato 

robovi del niso vedno enaki, ravni ali popolni, nekateri so tudi rahlo natrgani. 

 

 

3.2 Primerjava mojega avtorskega dela z deli Francisa Picabie in Sigmarja 

Polkeja 

 

Umetnika sem izbrala za zgled zaradi dveh dejstev; prvega zaradi večplastne strukture slik 

njegovih Prosojnic, Sigmarja Polkeja pa zaradi njegovega širokega repertoarja del na papirju in 

eksperimentiranja z različnimi materiali, predvsem pa zaradi uporabe cenenega papirja in 

manjših intimnih formatov, ki so mi pri srcu že od samega začetka študija. Primerjala bom 

Picabijevo delo Transparence, Polkejevo delo Brez naslova ter svoje delo Sivi kit, ki sem jih 

sicer ločeno analizirala že v prejšnjih poglavjih.  

 

 

 

Glede podlage slike se lahko poistovetim z deli Polkea, saj me v merilu nepravilen format 

papirja ne moti, prav tako ne njegovi poškodovani robovi ali vogali. Sama papir tudi raje ročno 

tržem v izbrano velikost formata in ne odrežem, iz čisto osebnih preferenc mi je ljubši mehek 

rob lista in ne ostro odrezan. Vsa tri dela imajo neomejeno slikovno ploskev, zato lahko pri 

vseh treh delih namišljeno nadaljujemo sliko zunaj formata. Pri vseh treh delih so formati 

pravokotne oblike, pri prvih dveh je format pokončen, pri zadnjem, mojem avtorskem delu pa 

ležeč. Pri mojem delu in delu Francisa Picabie lahko v sliki neposredno prepoznamo motive, 

medtem ko so v delu Sigmarja Polkeja zelo abstrahirani. Enako je z volumni v sliki, v 

Polkejevem delu ni sledi senčenja, delo je sestavljeno iz barvnih ploskev, medtem ko v svojem 
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in  Picabijevem delu zaznamo plastično oblikovana telesa, na primer ženska figura in ilustracije 

sivega kita. 

 

 V vseh delih prevladujejo predvsem aktivne linije, ki naredijo sliko dinamično in razgibano. 

Medtem ko v prvih dveh delih najdemo predvsem mehke, organske linije, lahko v zadnjem delu 

vidimo tudi anorganske, ostre in lomljene linije. V prvem in zadnjem delu je prisotna pasivna 

linija med barvnimi ploskvami, ki je v drugem delu ni. Medialna linija pa je prisotna samo v 

drugem in tretjem delu, kjer je prav tako prisotna linija, sestavljena z v vrsto urejenimi točkami. 

Te so prisotne v vseh treh delih, prevladujejo pa v zadnjih dveh, kjer so številčnejše, gostejše 

in intenzivnejše. 

 

V vseh treh delih prevladuje svetlo-temni barvni kontrast, ki poleg prekrivanja ploskev deluje 

tudi kot prostorski ključ. Pri drugem in tretjem delu so prehodi med barvnimi toni, ploskvami 

mehkejši, medtem ko so v prvem delu ostreje zamejeni. V delih je prisoten tudi komplementarni 

barvni kontrast, ki je močnejši v prvih dveh delih in šibek v zadnjem delu. V nasičenosti barvnih 

ploskev je najbolj očiten kontrast v drugem delu zaradi prosojnosti ploskev.  

 

V vseh treh delih prevladujejo nepravilne naravne organske oblike, v zadnjem pa so prisotne 

tudi prave, geometrijske. Vse tri slike so asimetrične in imajo v neenakomernem zaporedju, 

ritmu postavljene likovne elemente, zato delujejo dinamične. Kompozicija v sliki je najbolj 

očitna pri drugem delu zaradi močne vertikale, ki jo ustvarja stoječa ženska figura. V prvem in 

zadnjem delu pa je kompozicija prosta.  

 

Razen Picabievega dela, ki je ustvarjeno na kartonu, so ostali dve deli narejeni na poceni 

zavijalnem papirju, kjer je tudi opazna in uporabljena temeljna barva papirja. Tu lahko 

izpostavim, da je Picabievo delo zaradi trdnosti podlage obstojnejše od ostalih dveh, saj je 

zavijalni papir v nasprotju s kartonom zelo tanek in krhek. Na svojem delu sem elemente slike 

plastila s pomočjo kolaža, medtem ko je plastenje na Picabijevem delu ustvarjeno predvsem s 

pomočjo plastenja slikarskih in risarskih tehnik. Polkejevo delo vsebuje najmanj plastenja, zato 

je verjetno na otip najbolj enakomerno in gladko, medtem ko sta moje in verjetno tudi Picabievo 

delo taktilno najzanimivejši. Več različnih tehnik, tako slikarskih materialov kot risarskih, je 

bilo uporabljenih na mojem in Polkejevem delu, saj je Picabia pri svojem uporabil le tempere 

in voščenke, kar se mi zdi zelo zanimivo, saj bi glede na trdnost podlage umetnik lahko na 

kartonu izrabil veliko več različnih tehnik kot na tankem papirju. A kljub temu lahko prek 
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Polkejevega in svojega primera dokažem, da tudi poceni papir, ki prvotno ni namenjen slikanju, 

prenese različne slikarske tehnike in se kljub deformacijam, kot so nagubanje, ne uniči. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se prek analize strokovne literature naučila in 

izvedela veliko novega. V prvem delu diplomske naloge, namenjenem papirju in njegovim 

tehnološkim posebnostim, sem izvedela veliko o procesu proizvodnje papirja in njegovih 

tehnoloških posebnosti, kar mi je omogočilo, da bolje razumem sestavo papirja in temu 

pogojene lastnosti; na primer kako vplivajo tip surovine, različne primesi in dodatki surovinam 

k lastnostim končnega produkta, papirja oziroma zakaj so nekateri tipi papirja bolj ali manj 

vpojni, gladki ali hrapavi na otip, prožni ali trši in tako naprej. Tu sem se obregnila tudi ob 

skromno razlago uporabe papirja pri Sigmarju Polkeju. Izvedela sem, da je njegova uporaba 

papirja pri delu deloma pogojena tudi s časom in krajem, v katerem je odraščal, živel. Saj so 

bili v povojnem obdobju slikarski materiali dragi in težje dosegljivi, po drugi strani pa je bilo 

to obdobje, ko so si umetniki dopustili več svobode pri eksperimentiranju z različnimi, bolj 

netradicionalnimi materiali in tehnikami. 

 Poleg papirja sem v tem delu diplome tudi bolje spoznala oba umetnika, Sigmarja Polkeja in 

Francisa Picabia. Pri obeh sem se bolj poglobila v obdobje, iz katerega sem kasneje vzela dela 

za formalno analizo. Pri Polkeju je to obdobje del na papirju, pri Picabii pa obdobje, imenovano 

Transparencies. Prek analize obdobij, načina ustvarjanja in umetniških del ter primerjanja le-

teh s pomočjo formalne likovne analize svojega dela sem prišla do pomembnega zaključka. Po 

tehnološki plati ustvarjanja je moje delo bliže Polkejevim delom na papirju. Poleg uporabe 

cenenega papirja nama je namreč skupen tudi slikarski material, kot na primer kemični 

svinčnik, gel kemični svinčnik ter uporaba mešanega medija na papirju. Podobna pa je tudi 

uporaba tako rečeno »ready made« materiala, saj je Polke v svojih delih uporabljal tekstil z 

dekorativnim tiskom, medtem ko sama v slikah uporabljam dekorativni papir za zavijanje. Prek 

realizacije, plastenja risbe pa se lahko približam delu Francisa Picabie. Čeprav v svojih delih 

pri plastenju večinoma ne uporabljam prosojnosti, lahko kot skupen element  izpostavim 

rastlinske motive in detajle, ki so vidni po večjem delu slikovne ravnine. 
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V praktičnem delu diplomske naloge sem se posvetila dopolnitvi realizacije svojih del. V 

procesu ustvarjanja sem bolje spoznala, kaj mi papir dopušča in kaj ne. Pri motivu, temi del 

sem se omejila na vesolje, risbo, ilustracijo kitov ter kolažu, dodajanju koščkov tankega 

dekorativnega papirja. Pri ustvarjanju ozadij slike sem na začetku izhajala iz namišljenih 

galaksij, barvnih krogov, v katerih so se prelivali pretežno oranžni, rožnati in črni toni barv. 

Nanje sem lepila ali risala prav tako barvne ilustracije kitov, v zelenih in modrih tonih ter 

dopolnjevala sliko z  naključnimi vzorci, rastlinskimi motivi, narejenimi s pomočjo črnega ali 

belega gel kemičnega svinčnika. Začetne slike so večinoma delovale zelo nametano, brez 

kakršnega koli reda, predvsem pa so imele zelo močne komplementarne barvne kontraste. Dela 

niso delovala kot neka enotna, zaključena celota.  

 

Da bi popravila kaos, ki je vladal v kompozicijah, sem se odločila, da ozadje barvno uskladim 

z ilustracijami kitov. Konceptu vesolja kot ozadja se nisem odrekla, ampak prilagodila 

uporabljeno barvo k sivinam in modrinam kitov ter barvi dekorativnega papirja. Dodajanje 

detajlov sem omejila na podobe konstelacij in rastlinskih motivov. Tako sem prišla do točke, 

ko dela delujejo barvno bolj umirjena in hkrati še vedno razgibana zaradi belih točk konstelacij. 

Predvsem pa sem dosegla pri svojem delu to, da deluje enotno.  

 

 

 

 

Slika 4.1. avtorsko delo, Kit, 2017 
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1963–1974, str. 97 

 

Slika 2.7: Sigmar Polke, Mother and Child, 1963, Rowell, M. (1999). Sigmar Polke: works on 

paper 1963–1974, str. 94 

 

Slika 2.8: Sigmar P., brez naslova, 1968, Rowell, M. (1999). Sigmar Polke: works on paper 

1963–1974, str. 109 

 

Slika 2.9: Sigmar P., Chancellery Papers, 1968, Rowell, M. (1999). Sigmar Polke: works on 

paper 1963–1974, str. 134 

 

Slika 2.10: Sigmar P., Polke's Hand-lines, 1967, Rowell, M. (1999). Sigmar Polke: works on 

paper 1963–1974, str. 120 

 

Slika 2.11: Sigmar Polke, brez naslova, 1969, Rowell, M. (1999). Sigmar Polke: works on 

paper 1963–1974, str. 116 

 

Slika 2.12: Sigmar P. brez naslova, 1968, Rowell, M. (1999). Sigmar Polke: works on paper 

1963–1974, str. 105 
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Slika 3.1: avtorsko delo, Beluga, 2017, lasten vir 

 

Slika 3.2: avtorsko delo, Narval, 2017, lasten vir 

 

Slika 3.3: avtorsko delo, Kiti, 2017, lasten vir 

 

Slika 3.4: avtorsko delo, Sivi kit, 2017–2018, lasten vir 

 

Slika 4.1: avtorsko delo, Kit, 2017, lasten vir 
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6 PRILOGE 

Reprodukcije opusa avtorskih del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 6.1. avtorsko delo, brez naslova, 2016 

Slika 6.2, avtorsko delo, brez naslova, 2016 
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Slika 6.3. avtorsko delo, Kiti, 2017 

Slika 6.4. avtorsko delo, Kiti, 2017 
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Slika 6.6. avtorsko delo, Beluga, 2017 

Slika 6.5. avtorsko delo, Narval, 2017 
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Slika 6.8. avtorsko delo, Kit, 2017 

Slika 6.7. avtorsko delo, Narvali, 2017 
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Slika 6.10. avtorsko delo, Narval, 2017 

Slika 6.9. avtorsko delo, Kit, 2017 
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Slika 6.12. avtorsko delo, Sivi kit, 2017-2018 

Slika 6.11. avtorsko delo, Delfini, 2017 
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Slika 6.14. avtorsko delo, Grenlandski kit, 2017 

Slika 6.13. avtorsko delo, Orka, 2017 
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Slika 6.15. avtorsko delo, Delfini, 2017 

Slika 6.16.avtorsko delo, Kit glavač, 2017 
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Slika 6.17. avtorsko delo, Grenlandski kit, 2017-2018 

Slika 6.18. avtorsko delo, Spectacled porpoise, 2017-2018 


