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POVZETEK 

 

V diplomskem delu se podrobneje posvečam vlogi barve v impresionizmu. Razdeljeno je na 

dva dela. 

Prvi del je likovno-teoretično zasnovan in v začetku vsebuje predstavitev značilnosti 

impresionizma ter njegovih glavnih predstavnikov. Sledi predstavitev fizikalnega in 

fiziološkega ozadja barvne zaznave ter značilnosti barve kot likovne prvine. Zatem pa se v 

celoti osredotočam na barvo in predstavitev značilnosti modernistične transformacije barve v 

impresionističnem slikarstvu, pri čemer je namen ugotoviti, kakšne so razlike med 

iluzionistično in ploskovno vlogo barve. Teoretično ozadje je na koncu povezano še s 

predstavitvijo značilnosti slovenskega impresionizma in njegovih glavnih predstavnikov ter 

formalnih analiz njihovih ključnih del s poudarkom na njihovi uporabi barve. 

Drugi, praktični del, je sestavljen iz cikla lastnih slikarskih del, ki sem ga podprla s kratkimi 

analizami in razmišljanjem o sami vlogi barve. Temelji na raziskovanju slikanja svetlobe, 

dosegu izraza življenja in hkrati barvne ubranosti, poenotenosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: barva, ploskovna vloga barve, iluzionistična vloga barve, modernistična 

transformacija barve, impresionizem, impresionistično slikarstvo. 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The thesis concentrates on the meaning of colour in impressionism. It is divided into two parts. 

The first part explores art theory, beginning with an introduction into the characteristic features 

of impressionism and its main representatives. Follows a presentation of the physical and 

physiological background of colour perception, as well as the characteristics of colour as an 

element of art. Colour then becomes the main topic: I focus on presenting the characteristics of 

modernist transformation of colour in impressionist painting, trying to define the differences 

between an illusionistic and planar role of colour. This theoretical background is finally 

connected to the attributes and the main representatives of Slovenian impressionism, as well as 

with formal analyses of their key works with the emphasis on colour use. 

The second, practical part, is composed of a cycle of personal paintings, supported with short 

analyses and contemplations on the role of colour. It is based on the exploration of painting 

light, achieving an expression of life and a simultaneous colour harmony or balance. 

 

KEY WORDS: colour, planar use of colour, illusionistic role of colour, modernist 

transformation of colour, impressionism, impressionist painting. 
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1 UVOD  
 

V impresionističnem slikarstvu se je pogled slikarjev na svet okrog njih spremenil. Zanimali 

sta jih predvsem svetloba in igra svetlobe. V nasprotju s sodobniki so naredili korak naprej od 

golega poveličevanja antike in posnemanja starih vzorov ter opustili legendarne motive, 

veličastne zgodovinske slikarije in podobe velikih junaštev v temnih barvah. To mlačnost 

zastarele umetnosti je nadomestila toplota življenja. (Courthion, 1992) 

Glavni motiv je postala krajina. Slikarji so zapustili ateljeje in slikali vtise iz narave na prostem 

v polni dnevni svetlobi, kar je od njih zahtevalo izpopolnjeno slikarsko tehniko. S tem pa se je 

pojavilo tudi novo vrednotenje barve, ki je z impresionizmom postala glavna nosilka izraza.  

Ko sem se v osnovni šoli osebno prvič srečala z impresionističnimi deli slovenskih slikarjev, 

razstavljenimi v Narodni galeriji v Ljubljani, so mi bila ta izjemno zanimiva. Spominjam se, da 

sem si ogledovala detajle in občudovala, kako so z različnimi barvnimi odtenki in pastoznimi 

nanosi naslikali motive, ki so hkrati delovali zelo prepričljivo. Kot študentko likovne 

pedagogike in predvsem veliko ljubiteljico narave in njene lepote me ta dela prevzamejo še 

danes. Tekom študija, zlasti v četrtem letniku, sem se pri slikarstvu večkrat oprla na 

impresionistični pristop slikanja motiva, običajno krajine, a nikoli nisem raziskovala, kako 

doseči trepetajoč učinek svetlobe s popolnoma barvno interpretacijo predmeta in njegove 

pojavnosti. 

Prav zato sem se v tem diplomskem delu osredotočila na vlogo barve v impresionizmu, kjer se 

že združita njen optični in materialni vidik, ter raziskala razlike med njeno iluzionistično in 

ploskovno vlogo. Pri tem sem se podrobneje oprla na »slovenski impresionizem« in njegove 

glavne predstavnike ter raziskala značilnosti njihovega načina slikanja. Teoretično ozadje sem 

nato povezala z analizo lastnega dela, pri katerem sem se ukvarjala z likovnim problemom 

slikanja svetlobe in upoštevanjem samega bistva impresionizma: slikanja optičnega vtisa 

narave.  
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2 IMPRESIONIZEM 
 

2.1 ZAČETKI IMPRESIONIZMA 

Impresionizem je umetniško gibanje, ki se je v drugi polovici 19. stoletja razvilo v Franciji in 

je nastalo kot posledica potrebe po pomirjanju strastnosti in pretiravanj romantike, njene 

pogoste izumetničenosti in patetičnosti. 

Takrat, natančneje v 60. letih 19. stoletja, sta bili v Parizu dve slikarski šoli. Ena je bila 

Akademija pod vodstvom Charlesa Gleyreja, druga pa Svobodni atelje, ki ga je ustanovil t. i. 

Suisse. Leta 1862 je bilo na Akademiji mogoče najti Renoira, Sisleya, Bazilleja in Clauda 

Moneta, skoraj vse mlade impresioniste, ki so se morali v času študija posvečati zlasti risanju. 

Monet je bil močan nasprotnik Gleyrejevih napotkov in občudovanja preteklosti, zato je svoje 

prijatelje »zvlekel« iz ateljeja, kar je veljalo za prvi upor skupine novih ustvarjalcev, ki so iskali 

moderen slikarski izraz, proti akademiji. Zanimali so se predvsem za trenutek, obsijan s 

soncem, za trenutek jasnine. Razstaviti žarek svetlobe, začutiti njegov utrip v zraku in mu 

slediti, ko drsi po stvareh in jih obda z ovojem barv – to je bila osnovna značilnost in 

nenavadnost njihovega početja. Claude Monet in Camille Pissarro sta se leta 1870 odpravila v 

London na ogled slikarskih del Clauda Lorraina, čigar oko je znalo ujeti nedoločno, občutljivo 

in bežno stvar: odtenek. Kajti prav nad tem odtenkom, kakršnega so našli v vodi in na nebu, v 

dimu in na rožah, so se francoski slikarji tedaj začeli navduševati (Courthion, 1992). 

Besedo »impresionizem« je prvič uporabil likovni kritik in zasmehljivi poročevalec lista 

Charivari, Louis Leroy, ko se je posmehoval sliki Clauda Moneta iz leta 1872, naslovljeni 

Impresija: vzhajajoče sonce, ki je bila na ogled na prvi razstavi novega slikarstva, aprila 1874, 

na bulvarju Capucines v Parizu. Tako rekoč si je »sposodil« umetnikovo krajino, naslikano v 

drznih, hitro nametanih barvnih madežih, z namenom, da je iskalcem modernega slikarskega 

izraza nadel ime impresionisti. Čeprav je bilo to ime napisano iz posmeha, so ga slikarji s 

ponosom prevzeli in si iz njega ustvarili zaščitni znak (Courthion, 1992). 

Beseda je ostala in še danes z njo označujemo skupino francoskih slikarjev te dobe, vse njihove 

naslednike in posnemovalce, skratka vse, ki so si prizadevali slikati zgolj enkratni vtisk 

opazovanega predmeta v naravi. Mračne ateljeje je nadomestila narava.  

Tako je reka Sena z bregovi vse od teka skozi Pariz do izliva postala en sam atelje pod milim 

nebom, odprt vsem impresionistom. Vse se namreč začenja tu. Dolga vrsta del iz pristanišč Le 
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Havre, Honfleur, Deauville in Trouville je oblikovala zibelko in delovišče novega slikarstva, ki 

se je napolnilo s svetlobo in bleščavo ter se dokončno znebilo barve svinca, asfalta, čokolade, 

tobaka, temnega zelenja in rjavine. Slednje so nadomestili nežni, pastelni odtenki in svetle 

barve, ki so druga poleg druge zaživele v vsej svoji polnosti (Courthion, 1992). 

Impresionisti so na platna beležili utripajoče življenje narave, drhtenje zraka, prelivanje sončnih 

žarkov in valovanje barv. Kar so hoteli doseči, je bilo še vedno posnemanje stvarnosti, a ne več 

take, kot jo poznamo iz izkušnje, temveč take, kakršno slikar vidi, in z barvami, kakršne vidi. 

Skratka, prenesti na platno trenutek, ki se spremeni v hipu subjektivne sinteze. Kljub temu, da 

so bili tako prežeti s snovno resničnostjo, so hkrati nezavedno iskali način, kako bi jo poglobili, 

poetizirali (Courthion, 1992). 

 

2.2 ZNAČILNOSTI IMPRESIONISTIČNE TEHNIKE 

Tehnika predstavlja urejen, ustaljen način oziroma postopek opravljanja kakega dela ali 

dejavnosti. Slikarsko tehniko pa opredeljuje postopek oziroma način, kako umetnik z barvo 

oblikuje neko likovno delo in se tako likovno izraža.  

Slikarska metoda impresionistov temelji na skrbnem, neposrednem opazovanju in registraciji 

barvne luči, ki se v trenutku slikanja pojavi v motivu. Značilno je močno zanimanje za svetlobo 

in njena spreminjanja, pogosto s poudarkom na učinkih, ki jih ustvari posamezen del dneva. 

Njihova slikarska tehnika je zato prilagojena hitremu zaznavanju svetlobnih valovanj, kjer ne 

morem preko dejstva, da so slikali z že v tubah pripravljenimi, industrijsko izdelanimi oljnimi 

barvami. Glavno slikarsko orodje je poleg čopiča predstavljala lopatica, s katero so na platno 

nanašali pastozne nanose polnih, čistih barv in slednje polagali drugo poleg druge (Brejc, 1977). 

Način polaganja močnih primarnih, nemešanih barv, poteze za potezo vodi do zameglitve 

predmetnih obrisov in k njihovemu postopnemu izginjanju. Na koncu ostanejo samo še barvni 

pojavi v prav tako barvni atmosferi. Posamezna barva lahko v komplementarnih kontrastih brez 

težav vstopa v prostor barve z drugačno intenziteto, s tem pa nastaja barvna površina, v kateri 

je vse manj sledov klasičnega svetlo-temnega stopnjevanja. Sence postajajo le del barvne 

pojavnosti in prenehajo služiti zgolj golemu modeliranju predmeta. Tako svetloba in senca vse 

bolj postajata barva sama, posledično pa se dualizem svetlobe in teme vse bolj spreminja v 

različne vrednosti barvitosti v sliki (Brejc, 1977). 
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Slikali so z daljšimi potezami ali točkasto, hitro ali drseče, s hitrim, močnim pritiskom ali s 

komaj rahlim dotikom, kar je zarezalo sem ter tja bežeče odseve na vodi, razsvetlilo sence v 

svitu in vdihnilo življenje predmetom, slika pa je postala en sam čudovit nered vejičastih potez. 

Konec je bilo s statično risbo in razločnimi obrobami. Prepuščali so se spremenljivosti, 

nedoločnosti in samemu navdihu, ki vodi misel in roko ter na sliko prinaša toplino in slikarjev 

občutek (Courthion, 1992). 

Naj omenim, da Akademija ni imela vpliva le na vsebino del, temveč je stremela tudi k nadzoru 

nad slikarskimi tehnikami. Po njenih načelih bi se morali umetniki pri slikanju za dosego 

realističnega vzdušja posluževati pretežno temnih barv. Poteze čopiča naj bi bile v nasprotju z 

impresionistično tehniko skoraj nevidne, slika pa naj ne bi smela imeti pridiha umetnikove 

osebnosti in čustev, saj je slednje po mnenju Akademije delo naredilo manj vredno. 

Impresionisti so se tem načelom odrekli. Odločilni dejavnik avtonomne fakture 

impresionistične slike so zato robni barvni nanosi, najpogosteje kvadratične poteze, nanešene 

na platno v posameznih čistih barvah. V nasprotju z izgotovljenimi slikami in gladkimi modeli, 

kakršne so slikali tradicionalisti, je tako slikarjeva poteza v impresionizmu postala vse bolj 

vidna. Objektivnost, ne pa tudi znanstvenost impresionizma je samo v dejstvu, da so slikali 

stvarne, neposredno vizualne izkušnje brez kakršnihkoli predsodkov in jih zaznamovali s 

popolnoma avtonomno, originalno slikarsko tehniko (Brejc, 1977). 
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2.3 GLAVNI PREDSTAVNIKI IMPRESIONIZMA 

V tem podpoglavju naštejem, kdo so bili glavni predstavniki impresionizma, in opišem, kakšen 

je bil njihov odnos do barve kot glavnega izraznega sredstva. 

 

CLAUDE MONET 

Monet predstavlja vodilnega slikarja francoskega impresionizma. Z »madeži barv« je znal na 

platno ujeti trenutek in se kot popoln virtuoz, mojster svetlobe, temu popolnoma predal. Barve 

so bila njegova največja obsesija. Ker se te v različnih pogojih okolja spreminjajo, je Monet 

motive običajno slikal ob isti uri in samo ob določenih vremenskih pogojih, da je bilo 

nadaljevanje dela čim bolj podobno začetku. Slikal je s kratkimi in sproščenimi potezami, snov 

pa je bila bogata in gosta. V njegovih zadnjih delih se zaradi svetlobe in barve snov in resničnost 

povsem razblinita, platno pa postane čista harmonija barvnih ploskev, površin in barvnih tonov, 

postane lirična abstrakcija (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 1: Claude Monet – »Impression, soleil levant« (1872). Olje na platnu, 48 × 63 cm, Musée Marmottan 

Monet, Pariz 
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ÉDOUARD MANET 

Kot slikar je povzročil roganje in posmeh ter svojo umetnost odprl za tiste čase novim motivom, 

kot so slikanje narave in svetlih barv dneva, ob tem pa delno prevzel Monetovo tehniko. O njem 

se je širila beseda, da je bil slikar brez formalistične resnobnosti in tisti, ki je na francosko paleto 

prvi nanesel živahnejše barvne tone ter nanjo spet pripeljal svetlobo (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 2: Édouard Manet – »La Famille Monet dans son jardin« (1874). Olje na platnu, 61 × 99,7 cm, The 

Metropolitan Museum of Art, New York 
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ALFRED SISLEY 

Sprva predan akademskemu načinu obilno in natančno poslikanih del, se je Sisley čez čas 

popolnoma predal krajini ter jo z lahkimi, živahnimi in izredno ekspresivnimi potezami znal 

tudi uresničiti. Zanj značilne barve so modra, živo zelena, kremno rjava in siva ter odtenki, ki 

jih je včasih sicer težko določiti, a je v njih najti izredno sugestivno moč. Te so v kombinaciji 

z njegovim hitrim, spontanim čopičem znale ujeti najnežnejši utrip trenutka in nenehno drhtenje 

svetlobe (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 3: Alfred Sisley – »Les Meules de paille à Moret - effet du matin« (1891). Olje na platnu, 73,8 × 93,1 cm, 

National Gallery of Victoria, Melbourne 
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CAMILLE PISSARRO 

Pissarra kritiki njegovega časa niso nič bolj upoštevali kot Sisleya. Ljubil je zelene, modre in 

vijolične barve, zaradi katerega so se nekateri celo norčevali iz njega. V svojem slikarstvu je na 

vrh povzdignil podeželje in prikazal njegovo mikavnost z vsemi dobrinami. S pristno in zdravo 

potezo pa je vsem tem motivom uspel pridati umirjen čar in nekakšno mehkobo (Courthion, 

1992). 

 

 

Slika 4: Camille Pissarro – »Le Boulevard Montmartre, matin d'hiver« (1897). Olje na platnu, 64,8 × 81,3 cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York 
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

Pierre-Auguste Renoir je večinoma upodabljal portrete, akte in prizore iz meščanskega življenja 

ter s človeško figuro uspel narediti takšno spremembo, kakršno so uvedli Monet in njegovi 

tovariši pri slikanju pokrajine. Njegova dela zaznamujejo žive barve in živahna svetloba. S 

slikovitimi potezami je ustvaril učinek, s katerim se konture figur rahlo zabrisujejo, prepletajo 

druga z drugo in zlivajo z okoljem, v katerem se nahajajo. Ni se predal raziskovanju različnih 

sprememb svetlobe, temveč je teme za svoja platna našel v sebi samem, jih poglobil, povzdignil 

in odel v poseben sijaj svetlobe (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 5: Pierre-Auguste Renoir – »Le Déjeuner des canotiers« (1880-1881). Olje na platnu, 172,7 × 129,5 cm, 

The Philips Collection, Washington 
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EDGAR DEGAS 

Degas se od ostalih impresionistov razlikuje zlasti po temnejši barvni paleti in hladnih barvah. 

Motive je slikal v umetni svetlobi, lučeh gledališča, opere, in ni bil impresionist zunanje 

svetlobe, ki je je na njegovih platnih zares malo. Poleg izvirne slikarske tehnike je motive 

upodabljal iz nenavadnih zornih kotov. Z namestitvijo izven središča je sliko odrezal naravnost 

čeznje in s tem dosegel učinek fotografije, ki ujame minljiv trenutek (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 6: Edgar Degas – »Dans un Café (L'Absinthe)« (1875–1876). Olje na platnu, 92 × 68 cm, Musée d’Orsay, 

Pariz 
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BERTHE MORISOT 

Berthe Morisot je na živahne skice, naslikane z oljnimi, akvarelnimi ali pastelnimi barvami, 

znala prenesti neverjetno milino, zato nas pri njenih delih vsaka stvar skuša zaustaviti in predati 

potezam, barvam ter presenetljivi svobodi njenega sloga. Njeno barvno paleto sestavljajo 

odtenki svetlih barvnih tonov, s katerimi je dela prežela s svetlobo in mehkobo (Courthion, 

1992). 

 

 

Slika 7: Berthe Morisot – »Dans le Blé« (1875). Olje na platnu, 69 × 46 cm, Musée d’Orsay, Pariz 
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PAUL CÉZANNE 

Izmed vseh impresionistov je Paul Cézanne edini, ki se ni predal spontanosti, navdihu in 

hitremu nanašanju barv, kar je sicer še mogoče opaziti na njegovih prvih platnih. Slikal je 

potrpežljivo in odločno, brez hitro narejenih poudarkov kot Monet, Sisley ali Berthe Morisot. 

Zanj je bila barva osnovni temelj, na katerem je gradila njegova tehnična dovršenost. Slednjo 

je postavljal nad vse in celo govoril: »Če se barva pokaže v vsem svojem bogastvu, dobi hkrati 

z njo tudi oblika vso polnost.« (Courthion, 1992) 

S t. i. kolorističnim slikanjem, za katerega je značilno prikazovanje globine prostora teles s 

ploskovitim nanašanjem toplih in hladnih barv, je uspel razumeti tridimenzionalno naravo in 

dvodimenzionalno prikazovanje le-te na sliki ter ločiti med objektivnim in subjektivnim v 

umetnosti (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 8: Paul Cézanne – »La Montagne Sainte-Victoire vue de Bellevue« (1886). Olje na platnu, 73 × 92 cm, 

Barnes Foundation, Pensilvanija 
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JEAN-BAPTISTE ARMAND GUILLAUMIN 

Guillaumin je najprej v divizionistični tehniki slikal pariške hiše in nabrežja, zatem pa po težkih 

časih slikanja svobodno uporabljal impresionistično paleto in slikal temne serije krajin. S svojo 

tehniko je zabredel v »obsedenost z vijolično barvo.« (Courthion, 1992) 

 

 

Slika 9: Armand Guillaumin – »Paysage aux ruines« (1897). Olje na platnu, 93 × 79 cm, Puškinov muzej lepih 

umetnosti, Moskva 
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2.4 NEO- IN POSTIMPRESIONISTI 

Postimpresionizem je skupna oznaka za slikarska gibanja skupine slikarjev, ki so nasledili 

impresionizem.  

Ko je okrog leta 1883 začela razpadati skupina impresionistov, so se pojavili slikarji, ki so jim 

včasih rekli pointilisti, divizionisti, neoimpresionisti, ali kot je rekel Georges Seurat: kromo-

luminanisti (Courthion, 1992). 

Ti umetniki niso bili spontani v tolikšni meri kot njihovi predhodniki. Njihova posebnost je bila 

prav v sami rabi barv, ki jih niso več izbirali glede na razpoloženje, temveč so v slikarskih 

iskanjih postali bolj sistematični in celo znanstveni.  
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GEORGES-PIERRE SEURAT 

Georges-Pierre Seurat se je poglobil v študij barvnega spektra ter v barvne teorije Helmholtza 

in Chevreula. Oprl se je na zakon o sočasnem oziroma simultanem kontrastu barv in optičnem 

razklonu svetlobe ter na podlagi tega zasnoval novo slikarsko tehniko, ki je postala osnova za 

vse neoimpresionistične slikarje. 

Prostor je namreč obvladoval tako, da je na platno v skladu z zakoni komplementarnosti drugo 

poleg druge nanašal čiste barve, ne da bi jih pred tem zmešal na paleti. Pri tem dobi glavno 

vlogo optično mešanje barv, ki povzroči, da gledalec ob gledanju slik iz distance zazna celoto, 

saj se barve v njegovem očesu strnejo v sintezo. Bil je prepričan, da so barve, ki se zmešajo v 

očeh, intenzivnejše od tistih, ki jih zmeša umetnik na paleti. Zaradi sheme polaganja točke ob 

točki so smer poimenovali pointilizem. Hkrati se je ukvarjal s spreminjanjem kompozicije z 

različno nagnjenostjo in položajem črt na sliki. Revolucija, ki jo je Seurat izvedel v slikarstvu, 

je bila izredno drzna, čeprav je v začetku še veliko dolgovala tradiciji. Razgrajevanje svetlobe 

ga ni pripeljalo k istemu cilju kot prvih impresionistov, temveč je pomenilo povratek k obliki, 

a zelo drugače kot pri Cézannu (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 10: Georges-Pierre Seurat - »Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte«, (1884–1886). Olje na 

platnu, 207,5 × 308,1 cm, Art Institute of Chicago, Chicago 

 

http://projekti.gimvic.org/2005/2d/Impresionizem/svetloba.htm
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PAUL GAUGUIN 

Gauguin je bil eden izmed pomembnejših predstavnikov postimpresionizma in simbolizma. 

Njegovo barvno paleto sestavljajo čiste, žive, zelo intenzivne barve, med barvnimi 

kombinacijami pa prevladujeta rumena in rdeča. Poleg tehnike nepretrganih ploskev so zanj 

značilne poenostavljene oblike in uporaba močne konture (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 11: Paul Gauguin – »Végétation tropicale, Martinique« (1887). Olje na platnu, 88,5 × 115 cm, National 

Galleries of Scotland, Edinburgh 
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VINCENT VAN GOGH 

Po srečanju z impresionisti v Parizu je van Goghove prej pridušene barve in temačno vzdušje 

zamenjala paleta živahnejših, izrazitejših barv visoke barvne kvalitete, ki jih je na platna 

nanašal s hitrejšimi, kratkimi in bolj dinamičnimi potezami. V njegovih slikarskih delih 

velikokrat prevladuje kontrast barvnega tona, prav tako je pogosto zaslediti komplementarni 

kontrast, dela pa so bogata z rumeno, ultramarin modro in vijolično barvo (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 12: Vincent van Gogh – »A Wheatfield with Cypresses« (1889). Olje na platnu, 73 × 93,4 cm, Metropolitan 

Museum of Art, New York 
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PIERRE BONNARD 

Za Bonnarda je prav tako značilna uporaba intenzivnejših barvnih odtenkov. Posvečal se je 

predvsem slikanju interierjev in prizorov iz narave, ki jih zaznamuje močna svetloba. V njih je 

velikokrat upodobil svoje bližnje in znance ter zaradi samega sloga uresničil eno najfinejših 

slikarskih faktur (Courthion, 1992). 

 

 

Slika 13: Pierre Bonnard – »Vue du port de Saint-Tropez« (1911). Olje na platnu, 83,8 × 86,4 cm, Legion of 

Honor, San Francisco 
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2.5 NEMŠKI IMPRESIONIZEM 

Treba je vedeti, da impresionizma ne gre pripisovati samo Franciji, je pa res, da se je drugih 

dežel samo dotaknil. Posebno močno je odmeval v Nemčiji, kjer so ga individualno uveljavili 

Max Liebermann, Max Slevogt, Lovis Corinth in drugi (Stelé, 1994). 

To poglavje v svoje diplomsko delo vključujem zato, ker so tudi slovenski slikarji 

impresionizem spoznavali in prejemali prek nemških vzorov. Večina jih je umetnost namreč 

študirala na Dunaju ali v Münchnu, saj takrat pri nas te možnosti žal ni bilo. 

Razcvet Münchna kot drugega svetovnega likovnega centra umetnosti takoj za Parizom je v 

veliki meri omogočil dolgotrajen državni interes za to področje. Likovna umetnost je imela 

izjemno in redno finančno podporo, posledično pa sta se v mestu hitro razvijali živahna likovna 

skupnost in izjemna likovna infrastruktura, ki sta tvorili plodna tla za razvoj v močan študijski 

center. Velike zbirke, ki so vsebovale več kot polovico del tujih avtorjev, kot na primer 

Gliptoteka in obe Pinakoteki, so postale javno dostopne, sčasoma pa so se namnožila še dodatna 

likovna razstavišča. Vzporedno z uradno akademijo se je uspešno uveljavljala še kopica 

zasebnih slikarskih šol, med njimi tudi slikarska šola Antona Ažbeta, katere učenci so bili tudi 

predstavniki slovenskega impresionizma. Ti so se na različnih razstavah spoznavali in 

seznanjali z deli nemških, pa tudi francoskih impresionistov. Te rešitve so povezali z 

Ažbetovimi nauki in tako so bile dane osnove za njihov nadaljnji umetniški razvoj (Žerovc, 

2012). 

V drugi polovici 19. stoletja se je münchensko slikarstvo tako tehnično kot tudi žanrsko že 

močno razslojevalo ter mlajšim umetniškim generacijam nudilo v razmislek vse več različnih 

slikarskih in poklicnih možnosti. Pri tem je imela pomembno vlogo tudi leta 1892 ustanovljena 

Münchenska secesija. Secesija je bila, če nekoliko poenostavimo, združenje uspešnih 

münchenskih slikarjev, ki so nastopili proti uveljavljenim akademskim umetniškim združenjem 

in svoje ustanovili s praktičnim namenom, da bi razstavljali po svojih željah, neodvisno od 

splošne cehovske razstavne komisije, ter tako lažje uveljavljali lastne interese. To pa je Secesijo 

bistveno opredelilo tudi slogovno. V njej se je bilo res mogoče pobliže srečati z deli kanonskih 

impresionistov, kot so Claude Monet, Camille Pissarro in Alfred Sisley – pozneje pa tudi 

postimpresionistov, kot sta Vincent van Gogh ali Paul Cézanne –, a so bili ti ob vsesplošni 

strpnosti in v poplavi »salonskih« impresionistov, naturalistov in postimpresionistov komaj 

opazni (Žerovc, 2012). 
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Iz tega lahko sklepam, da so se tudi slovenski slikarji srečali z deli francoskih impresionistov, 

a so se prvotno oprli na nemški impresionizem in vztrajali v njegovem duhu, kar je lepo 

razvidno iz oblikovnih značilnosti njihovih del, ki se jim posvečam v predzadnjem poglavju 

diplomske naloge.  

Za nemško različico impresionizma so značilni religiozna figuralika in figuralika z literarnim 

ozadjem, v krajinarstvu pa iskanje sugestivne »štimunge«. Dela so postala opazno svetlejša – 

tudi plenerizem je bil v Münchnu silno moden – slikarji pa niso več gojili enotnega, umetnega 

tona celote. Skušali so najti rešitev v kombinaciji takšnega barvnega videnja predmetov, ki bi 

po eni strani ohranjalo lokalno barvo in njene modelacijske učinke, zraven pa bi na takšno 

površino projicirali učinke svetlobe oziroma atmosfere. Opazna je bila tendenca k dinamizaciji 

samega akta slikanja in k vse večji redukciji detajlov v slikah. Predvsem so te postale vse manj 

gladke in tenko slikane, sama poteza pa namerno čedalje bolj vidna in tako tudi avtorsko 

prepoznavna. Videz takšnih modernih slik so prepoznavno zaključevale značilnosti od drznih 

izrezov izbranih motivov, modnih, dotlej neuporabljenih formatov slik do širjenja slike iz platna 

na sam okvir in podobno. Opaziti je bilo, da so si umetniki lahko privoščili več svobode v 

kadriranju, kar je pripomoglo k manj togim in obvezujočim kompozicijskim shemam. Začelo 

se je tudi izdatnejše vsebinsko pogojevanje likovnih značilnosti, denimo raba nerealne barve ali 

posebni izbori in kombinacije barv za doseganje posebnih učinkov. Impresionistično načelo 

skrbnega zapisovanja svetlobe, ki se v trenutku slikanja pojavi v motivu, v nemškem, zlasti 

münchenskem prostoru, praktično nikoli ni pomenilo že tudi končnega cilja slikarjev, ampak je 

predstavljalo le način slikanja, porabljenega za druge – višje – namene (Žerovc, 2012). 

Brejc navaja, da je v Nemčiji Corinthov in Slevogtov impresionizem le predstopnja bodočega 

ekspresionizma. V tem času je (naturalistična) risba bolj ohlapna, barve so intimistično ali 

simbolistično poduhovljene, tehnično pa kar mrgoli postopkov med divizionizmom in 

ploskovitimi barvnimi nanosi simbolizma ter poudarjeno dekorativnostjo art nouveauja (Brejc, 

1977). 

S tem lahko potrdim, da za slovenske impresioniste preplet impresije in ekspresije praviloma 

ni bil problematičen.  

Po mnenju Žerovčeve so se lahko francoskim impresionističnim vzorom dejavno odprli šele 

takrat, ko so osvojili ta izhodišča. Je pa res, da so se francoski umetniki bolj ukvarjali s samim 

optičnim pojavom, kako neko podobo dojamemo z očesom, naši pa so pri tem bolj poetični 
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oziroma otožni. Njihova tehnika izhaja iz impresionizma, medtem ko so občutenje, hrepenenje 

in zastrtost bolj v duhu simbolizma tega časa (Žerovc, 2012).  
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3 VLOGA BARVE V IMPRESIONIZMU 
 

Že iz naslova je razvidno, da se v tem poglavju posvečam bistvu tega diplomskega dela: vlogi 

barve v impresionizmu. V začetku sledi predstavitev novosti impresionizma kot nove 

umetniške smeri v slikarstvu, v naslednjih podpoglavjih pa se navezujem na splošno obravnavo 

barve z vidika barvne zaznave ter nato z likovno-teoretskega stališča. Temu sledijo teme, kjer 

se usmerjam specifično na impresionizem in pomen same barve. 

Kaj je torej tisto, zaradi česar impresionizmu prištevamo inovativnost, relevantnost? Če 

povzamem Stelétove besede, je zanj imanentno prizadevanje za umetniško reprodukcijo optične 

podobe sveta kot individualnega doživetja, oprtega na perspektivo osebnega gledanja; pri tem 

so v momentu optične zaznave v prepričljivo enoto združeni štirje glavni elementi, ki so tako 

ali drugače vselej navzoči v našem dojemanju sveta: predmet, prostor, svetloba in barva. 

Prvenstvo gre sicer svetlobi, brez katere optične zaznave ni; zgodovinski proces reševanja 

podobe, ki naj bo enotna po času, prostoru, svetlobi in akcijski kretnji upodobljenega, pa se je 

pričel z opredelitvijo plastične telesnosti v prostoru. Ta problem sta rešili perspektiva in 

znanstvena anatomija v 15. stoletju. Te pridobitve so naslednja stoletja poenotile predvsem s 

smotrno uporabo svetlobe z njenim neobhodnim nasprotjem, torej s senco. Ko je bil v baroku 

dosežen višek svetlo-senčnega iluzionizma, čeprav še vedno s podreditvijo barve svetlobnemu 

sistemu, se je sredi 19. stoletja po realizmu francosko slikarstvo odločilo za tako imenovani 

pleinairizem, slikanje v prosti naravi pri polni dnevni svetlobi, kar je vodilo v impresionizem 

(Stelé, 1994). 

Ta je v zgodovini slikarstva barvi prvi priznal prvenstveno vlogo. Osvobodil jo je vezanosti 

svetlo-senčnega sistema in spoznal njene lastne svetlobne in prostorske lastnosti ter z novo 

tehniko nanašanja nepomešanih spektralnih barv s palete na platno in dosledno obvladanim 

elementom barve rešil enotnost vseh štirih elementov (predmet, prostor, svetloba in barva); ta 

je dosežena kot trenutek optične zaznave, ki se pod vplivom dnevnih časov, osvetljave in 

vremena nenehno spreminja (Stelé, 1994). 

Ob tem izpostavljam besede Steléta, da vprašanje geometrično natančne perspektive za 

iluzionistično osvojitev prostora na tej stopnji empiričnih dosežkov, ki so jih uresničili posebno 

Monet, Pissarro in Sisley, sedaj postane vprašanje, ali ne bi bila znanost o barvi sposobna, da 

dokončno reši metodo impresionističnega slikanja (Stelé, 1994). 
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Te naloge se je s pomočjo barvnega teoretika Chevreula, podobno kot Seurat, lotil Paul Signac, 

kar je vodilo v tako imenovani pointilizem; lise in črte barvnega nanosa klasičnih 

impresionistov so nadomestili sistemi barvnih pik. S tem pa se je impresionizem, kakršen se je 

logično razvil v več kot petsto letih evropskega slikarstva, spremenil v življenjsko 

neproduktivno togo doktrino in zaključil svojo življenjsko pot. Paul Cézanne, ki je začel kot 

impresionist, je nato barvi kot edinemu odslej merodajnemu elementu odprl pot in tako se je 

začelo resnično novo ciklično razdobje zgodovine evropskega, oziroma sedaj že svetovnega 

slikarstva, ki se uveljavlja od časa rojstva slovenskega impresionizma naprej (Stelé, 1994). 

Preden se natančneje posvetim vlogi barve v impresionizmu, naj najprej predstavim fizikalno 

ozadje barvne zaznave in barve kot likovne prvine.  

 

 

3.1 FIZIKALNO OZADJE BARVNE ZAZNAVE (VIDNA SVETLOBA) 

Predpogoj za delovanje vida je svetloba. Svetloba predstavlja elektromagnetno sevanje pri 

različnih valovnih dolžinah oziroma frekvencah. Del spektra v predelu valovnih dolžin 380 in 

720 nanometrov, ki ga človeško oko zaznava, pa imenujemo vidna svetloba (Itten,1999). 

Isaac Newton je leta 1676 preiskoval bistvo svetlobe in s poskusom dokazal, da lahko belo 

sončno svetlobo s pomočjo tristrane prizme razlomimo v barvni spekter vidne svetlobe, tj. trak 

različnih barvnih svetlob, ki prehajajo druga v drugo. (Itten,1999)  

 

Slika 14: Barvni spekter vidne svetlobe 

Od kratkovalovnega proti dolgovalovnemu koncu si tako sledijo: vijolična, modra, zelena, 

rumena, oranžna in rdeča barvna svetloba, izmed katerih vsaki ustreza elektromagnetno sevanje 

različne energije z ustrezno in značilno valovno dolžino in frekvenco.   
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Rdeča svetloba se najmanj lomi, zato ji ustreza večja valovna dolžina in manjša frekvenca 

valovanja, medtem ko vijolični, ki se najbolj lomi, ustreza manjša valovna dolžina in večja 

frekvenca valovanja. Srednje vrednosti valovne dolžine in frekvence ustrezajo zeleni svetlobi. 

Spekter vidne svetlobe se na modri strani nadaljuje z ultravijolično svetlobo, rentgensko 

svetlobo in žarki gama, na rdeči strani pa z infrardečo svetlobo, mikrovalovi in radijskimi 

valovi, kar je našim očem nevidno (Butina, 2000). 

 

 

Slika 15: Spekter vidne svetlobe 

 

Barvni videz je odvisen od valovne dolžine svetlobe, ki jo neka snov odbije. Butina razlaga, da 

vidimo samo tisto svetlobo, ki jo stvari in površine v naši okolici odbijajo, medtem ko za 

neposredno svetlobo sonca in drugih svetil nismo razvili posebnega čutnega aparata za 

zaznavanje. Nasprotno pa je t. i. ambientna svetloba, ki se odbija od predmetov in stvari našega 

okolja, za nas izjemnega pomena, saj nam prinaša življenjsko pomembne informacije o okolju, 

v katerem živimo (Butina, 2000). 

Rdečo posodo torej vidimo rdečo zato, ker ta iz svetlobe absorbira oz. vpije vse barve, razen 

rdeče, le-to pa odseva.  

Ko trdimo, da je nek predmet rdeče barve, to v resnici pomeni, da ima njegova površina takšno 

molekularno sestavo, da vsrka vse svetlobne žarke razen rdečih, ki jih odbije. Sam po sebi je 

predmet namreč brezbarven, zato ga moramo nujno osvetliti, če ga hočemo barvno videti (Itten, 

1999). 
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Slika 16: Zaznavanje barv 

Za čut vida so torej pomembni vsi fizikalni podatki, ki so lastni svetlobni energiji: intenziteta 

oziroma moč svetlobe, valovne dolžine in frekvence nihanja. Ambientna svetloba je urejena v 

skladu z oblikovanostjo stvari in okolja v določen vzorec. S tiste strani stvari, ki je obrnjena k 

viru svetlobe, se namreč odbija več luči, s tiste, ki je obrnjena od svetlobnega vira, pa se odbija 

manj ali nič luči. Posledično odbita svetloba prenese v naše oči strukturo površin oblik in 

strukturo njihovih medsebojnih prostorskih in drugih odnosov. V oči tedaj prinese sporočilo, ki 

je urejeno glede na stanje v okolici, zato mora vidni aparat iz tega razbrati vse, kar je za nas 

pomembno (Butina, 2000). 

 

3.2 FIZIOLOŠKO OZADJE BARVNE ZAZNAVE (VIDNI APARAT IN 
MIŠLJENJE) 

Naš vidni aparat je sestavljen iz oči in možganov. Oči tako kot drugi čuti predelujejo sprejete 

dražljaje in jih spreminjajo v živčne impulze, ki potujejo v višje možganske centre, v katerih 

poteka razbiranje teh vzdraženj. Kar je skozi čutilo vstopilo v živčni sistem, v možganih postane 

vidno, slišno, okusno, tipno; postane zaznava in šele tukaj dobi svoj smisel in pomen (Butina, 

2000). 
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3.3 BARVA KOT LIKOVNA PRVINA 

Temeljne kategorije likovnega mišljenja so: oblika, točka, linija, svetlo-temno in barva. Oblika 

predstavlja nosilko likovnih pomenov in je orisana likovna prvina, saj jo orisujejo ostale štiri 

prvine, med njimi tudi barva, zato te imenujemo orisne likovne prvine. To nam pove, da barva 

vedno sodeluje z obliko in ne more funkcionirati sama zase (Butina, 2000). 

S stališča likovne teorije so to predvsem likovna in izrazna oblikotvorna sredstva. Da bi ta lahko 

delovala, mora likovna praksa vse te sestavine povezati v delujočo celoto. Drugače rečeno: 

likovno doživetje in spoznanje se morata povezati s primernim snovnim nosilcem in postati 

čutno nazorna, da bi lahko postala likovni izraz. Likovno je po svojem bistvu prostorsko in se 

lahko uresničuje v dveh dimenzijah slikovne ploskve ali v tridimenzionalnem, globinskem 

prostoru. Te prostorske tvorbe so po svoji naravi vidne in otipne, zato so tudi likovne umetnosti 

tedaj prostorske umetnosti, katerih osnovna naloga je, da oblikujejo človekov prostor, ki je 

vedno duhovni prostor, saj nastaja iz umetnikove zamisli. To je najbolj očitno v kiparstvu in 

arhitekturi, velja pa tudi za slikarstvo, ki se odvija v slikovni ploskvi (Butina, 2000). 

Butina navaja, da človek tudi tukaj, kot povsod drugod, podvrže naravne pojave svoji nuji ter 

jih oblikuje po svojih potrebah in hotenjih. Njegova misel se lahko izrazi samo neposredno v 

likovni praksi. Umetniki se tako pri likovnem izražanju ravnajo po zakonitostih svetlobe in čuta 

vida ter pri tem uporabljajo snovi s takšnimi lastnostmi, ki v najboljši meri zadostijo njihove 

potrebe (Butina, 2000). 

Ker se v tej diplomski nalogi osredotočam na likovno področje slikarstva, naj omenim, da so 

takšne snovi v bistvu barvne snovi.  

Te v resnici filtrirajo določene valovne dolžine iz bele sončne svetlobe in tako v sebi zgostijo 

določeno barvnost, ki jo je – ali pa jo je vsaj bilo – težko izkoriščati naravnost iz svetlobe. 

Vsaka barvna snov določen del svetlobe vpije, ostanek pa odbije, njena vidna barva pa je barva 

odbite svetlobe. Tako slikarji kljub temu, da delajo z barvnimi pigmenti, v resnici delajo s 

svetlobo samo (Butina, 2000). 

Pigmentne oziroma snovne barve so vse absorptivne, zanje pa pri mešanju veljajo zakoni 

subtraktivnega mešanja. Med njimi za primarne barve ali barve prve stopnje štejemo cian 

modro, rumeno in magenta rdečo, med sekundarne oziroma barve druge stopnje pa vijolično, 

oranžno in zeleno. Z mešanjem barvnih pigmentov med sabo dobimo nove barvne odtenke, ki 
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so lahko svetlejši ali temnejši. Barvnih možnosti je zato več kot svetlostnih, posledično pa je 

lahko barvna informacija bogatejša kot samo svetlostna (Butina, 2000). 

Pigment predstavlja barvni dejavnik, ki ga lahko kemično in fizikalno analiziramo in določimo 

– kot že rečeno, je barvna snov. Njegovo vsebino in pomen, ki ga ima za človeka, mu dajo šele 

barvne zaznave oči in možganov, medtem ko lahko oči in razum jasno zaznavajo le s pomočjo 

primerjave in kontrasta (Itten, 1999). 

Barva tako dobi svojo vrednost šele v zvezi z drugo barvo, bodisi z nekromatično ali pa z eno 

oziroma več kromatičnimi barvami. Barvna zaznava je za razliko od fizikalno-kemične 

dejanskosti barve psihofizična dejanskost in tej psihofizični dejanskosti barve Johannes Itten 

pravi barvni učinek. Kadar se med dvema barvnima učinkoma, ki ju primerjamo med seboj, 

opazi določena razlika, lahko govorimo o barvnem kontrastu. Glede na značilnosti delovanja 

barv poznamo sedem različnih barvnih kontrastov, izmed katerih je vsak poseben in edinstven 

v svojem individualnem značaju in oblikovni vrednosti, v svojem optičnem, konstruktivnem in 

ekspresivnem učinku, skupaj pa predstavljajo osnovna oblikovna sredstva pri delu z barvami 

(Itten, 1999). 

Naj zaključim z dejstvom, da barvnim snovem, ki odbijajo vidno svetlobo s kvaliteto mavričnih 

svetlob, pravimo kromatične ali pestre barve in teh so se med drugim posluževali tudi 

(post)impresionistični slikarji, ki so z barvnimi ploskvami gradili iluzijo prostora, barva pa je 

tako prevzela vlogo poglavitne nosilke izraza.  
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3.4 ODMIK OD ILUZIONISTIČNE VLOGE BARVE 

Barva se je v zgodovini slikarstva običajno pojavljala v svoji iluzionistični vlogi, po navadi kot 

lokalna barva, ki na podobi odslika barvo upodobitvenega predmeta kot njegovo prepoznavno 

lastnost.  

Po drugi strani pa je iluzionistična barva tista, ki predstavlja situacijo predmeta v svetlobnem 

in atmosferičnem okolju, kjer barva ne pripada več predmetu upodobitve kot njegova 

prepoznavna lastnost, temveč pripada zaznavi predmeta v dani svetlobni situaciji, ki postane 

dejanski predmet upodobitve. Takšno odslikavanje optičnega vtisa, kjer se lokalne barve 

podrejajo svetlobni situaciji, srečujemo v baročnem slikarstvu in se stopnjujejo vse do 

impresionizma (Gnamuš, 2010). 

Impresionizem je še ohranjal prostorski model, ki ustvarja vsaj nekaj preglednosti med 

prostorsko nedefinirano barvno plastjo, samim nanosom barve in vsaj v ogrodju ohranjeno 

perspektivno označevanje prostora. Toda če le nekoliko sledimo razkrajanju tradicionalnih 

perspektivnih opor prostora ob razvoju impresionističnega slikanja (zlasti v impresionizmu 20. 

stoletja), kaj hitro zasledimo poteze novega označevanja iluzije prostora. Z opustitvijo obrisa 

predmeta, s popolnoma barvno interpretacijo njegove pojavnosti, se le-ta spreminja v barvni 

nanos: področje estetskega ugodja se preseli k sami površini, materialna substanca barve pa 

zaznamuje premik od iluzionizma v nemimetično, torej nefigurativno in nepredmetno slikovno 

polje, v katerem je barva uporabljena kot avtonomno in dominantno sredstvo (Brejc, 1977). 

V ateljejskem slikarstvu je bilo razporejanje svetlega in temnega ter barvitega in manj barvitega 

namreč vezano na ustaljene predstave in ne na konkretno in neposredno analiziranje barvnih 

odbleskov, še posebej vpliva okolja na lokalno barvo. V slikarstvu Corota, Courbeta, Moneta 

in impresionistov pa se je namesto plastičnega, reliefnega načela uveljavil vizualni princip, ki 

s slikovito kromatiko razdre starejši koncept chiaroscura.  

Kot že omenjeno, je celotna površina slike v tem pojmovanju izvedena z barvnimi potezami, ki 

istočasno po vsej površini razširjajo vtise približevanja in oddaljevanja, skratka opisovanja 

prostorske pozicije predmeta (Jaki in Simončič, 2015). 

Vsi prehodi in podatki predmeta oziroma motiva so naslikani z barvo, saj površina slike ni več 

grajena na modelaciji s svetlo-temno risarsko predpripravo, temveč zahteva skrbno 

razčlenjevanje posameznih barvnih vrednosti, ki se v trenutku nudijo slikarju: ker obliva ves 

motiv naravna svetloba, tega ne more več samovoljno oziroma tradicionalno ateljejsko 
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modelirati, marveč mora dosledno posneti število odbojev svetlobe, ki jih lahko registrira. 

Lokalna barva se podreja barvnim vrednostim, ki jo nanjo projicirajo odbleski okoliških 

predmetov, slikar pa oblikuje videnje motiva s pomočjo stopnjevanja le-teh. Te postopke so 

impresionisti izvedli do smiselne skrajnosti – toliko časa, dokler se ni pričela barva v 

eksterierjih enakomerno razsvetljevati po vsem kadru slikanega motiva in je zato prevladal tisti 

srebrnkasti ton, ki so ga naši impresionisti občudovali pri Monetu (Brejc, 1982). 

 

3.5 MODERNISTIČNA TRANSFORMACIJA BARVE V 
IMPRESIONIZMU 

Že v prejšnjem poglavju je bilo govora o odmiku od iluzionistične vloge barve, ki z 

impresionizmom postane avtonomno in dominantno sredstvo, postane čisti likovni znak.  

Če povzamem po Gnamuševi, se ta kot fenomen najintenzivneje in najbolj čisto kaže v ploskvi, 

kar je bistveno dejstvo za pojavno modalnost barve v modernizmu in je nasprotno njeni klasični 

rabi pri konstituciji predmetnosti v postopku modelacije oziroma tonskega slikanja, kjer 

senčenje in svetlenje barvnih oblik ustvarjata vtis tridimenzionalnosti, na ta račun pa sta 

kvalitativni zven in značaj barve marginalizirana (Gnamuš, 2010). 

Za modernistično transformacijo barve v impresionizmu je značilno, da slikar z barvno 

modulacijo oziroma t. i. kolorizmom nadomesti tonsko načelo ustvarjanja volumna ter s 

kombinacijo barvnih vrednosti poustvari vtis plastičnosti brez izgube barvne intenzitete. 

Umetnik sliko strukturira z barvnimi madeži oziroma ploskvami, ki se povezujejo brez 

predhodno naznačenih kontur oziroma obrisov in že predpostavijo možnost osamosvojenega 

podobotvornega znaka, ki sicer še ni pomenska enota, saj je še mimetično vpet v slikovni motiv, 

je pa konstitutivni tvorec jezika. Takšna interpretacija motiva z barvnimi madeži oziroma 

ploskvami prevrednoti temeljna načela renesančnega komponiranja, osnovana na vnaprej 

določeni in jasno začrtani kompozicijski zgradbi. Slika je namreč grajena iz notranjosti 

navzven, od najmanjšega dela forme naprej, s tem pa barva v madežu ni več ločena od risbe 

oziroma oblike, ampak oboje nastaja vzajemno in daje vtis, da slikar slika neposredno z barvo 

(Gnamuš, 2010). 

Pri tem je pomemben zlasti Paul Cézanne, čigar delo je postavilo temelje za prehod iz 

umetniškega ustvarjanja 19. stoletja v nov svet umetnosti 20. stoletja. V impresionizmu torej 

že zasledimo modulacijo, a zgolj v obliki barvnih odsevov, modrih in vijoličnih senc, ne pa kot 

barvno svetlobo same materialne substance, ki jo prikazuje Cézanne.  
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NAČINI POJAVNOSTI BARV PO DAVIDU KATZU  

Slednje podpoglavje v nalogo umeščam z namenom lažjega razumevanja rabe barve na 

ploskovit način, kar naredi impresioniste tako prvinske. 

David Katz, gestaltpsiholog, se je ukvarjal s pojavnostjo barv izključno s fenomenološkega 

vidika, ne da bi se posebej menil za njihovo fiziološko podlago. Leta 1912 je opredelil tri načine 

pojavnosti barv, ki jih je mogoče povezovati z njenim funkcioniranjem v slikarstvu: površinsko 

oz. predmetno barvo, ploskovno barvo in prostorninsko barvo. 

Površinske barve so barve predmetov oziroma predmetne barve ob normalni adaptaciji očesa, 

na primer belina papirja, zelenina drevesnega listja ali črnina premoga (Trstenjak, 1978). 

Katz je s pomočjo preluknjanega zaslona slednje osamil od predmeta, da so izgubile površinski 

značaj in se začele prikazovati frontalno, v isti ravnini kot zaslon ali celo pred njim, skratka 

simetrično s smerjo pogleda. Na tak način mu je uspelo barvno zaznavo skrčiti na eno samo 

modaliteto, ki jo je poimenoval ploskovna barva (Gnamuš, 2010). 

Te se nam prikazujejo brez predmetov in so tako rekoč čisti barvni vtisi, ne da bi mogli določiti, 

na kakšnem predmetu se pojavljajo, na primer: sinjina neba, razpršen barvni spekter, paslike; 

to so barve, ki imajo izrazit spektralni značaj; so brez prave trdnosti, trajnosti in prostorninske 

določenosti in nimajo nobene določene oblike, kakor je to razvidno zlasti na homogeni, pa 

vendar neizraziti sivini megle. To je tudi razlog, da je pri teh barvah pravo razlikovanje med 

predmetom in razsvetljavo nemogoče. Te pojavne oblike barv sodijo bolj v svet estetike ali 

estetske fikcije; vsekakor je to čisto fenomenološki vtis, nikakor pa ne vtis barvne realnosti 

(Trstenjak, 1978). 

Pojavnost ploskovnih oziroma ploskovitih barv, ki učinkujejo z lastno intenziteto in optično 

prostornino, je, poleg prostorninske barve, ki stopnjuje globino in vpija pogled, najznačilnejša 

za modernistično slikarstvo, medtem ko je Katzevo površinsko barvo, ki zaustavlja pogled na 

površini predmetov, mogoče enačiti z lokalno barvo v klasičnem slikarstvu (Gnamuš, 2010).  
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3.6 MODEL BARVNE STRUKTURE V IMPRESIONIZMU 

Po besedah Gnamuševe model barvne strukture izhaja iz tematizacije barve v formulacijah, kjer 

barva funkcionira kot glavna nosilka slikovne strukture in je odločilna za njene vsebinske in 

čutno-pomenske implikacije. To nakazuje, da je izhodišče za ta model prav modernistična 

transformacija barve, za katero je značilna ploskovna raba barve kot glavne nosilke izraza 

(Gnamuš, 2010). 

Kot že vemo je barvo nemogoče izolirati in ločiti od drugih likovnih prvin, s katerimi se ta 

pojavlja. Kljub temu dejstvu, jo obravnavani model izpostavi kot specifični označevalec, ki ga 

tematizira in interpretira v različnih sistemih in načinih rabe znotraj modernizma, med njimi 

tudi v impresionizmu (Gnamuš, 2010). 

Gnamuševa navaja, da (post)impresionizem zastavi dialoško razmerje v modernistični 

obravnavi barve, ki se na eni strani naslanja na impresijo zunanjega vtisa, na drugi pa preučuje 

in poskuša sistematizirati zakonitosti njenega učinkovanja. Predvsem pa se v impresionizmu že 

združita njen optični in materialni vidik. Iluzija optične situacije je rekonstruirana s pastoznimi 

nanosi, ki ob bližnjem opazovanju slike ne razkrivajo drugega pogleda kot vpogled v snovnost 

barve, torej v materijo, iz katere vznikne dematerializirano svetlobno trepetanje, in so skrajno 

deziluzionistični z vidika razkrivanja slikarskega postopka. Barva v (post)impresionizmu sicer 

še rekonstruira neko konkretno svetlobno situacijo, vendar s členitvijo motiva na mikroenote in 

njihovo organizacijo v prizor nakazuje na možnost njenega osamosvajanja, hkrati pa z izrazito 

materialnostjo fakture opozori na njeno funkcijo pri gradnji slike (Gnamuš, 2010). 
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4 SLOVENSKI IMPRESIONIZEM 
 

Barva je imela posebno vlogo tudi v delih naših t.i. slovenskih impresionistov, zato se v 

sledečem poglavju osredotočam na njihova ključna dela, ki jih bom podrobneje predstavila in 

likovno formalno analizirala ter pozornost namenila predvsem sami vlogi barve. 

Najprej pa nekaj besed o samem razvoju impresionizma na Slovenskem in njegovih dosežkih 

ter zaslugah, ki jih je ta prinesel v naš prostor.  

Rojstno leto slovenskega impresionizma je leto 1900. Takrat so se glavni zastopniki nove 

umetniške smeri na Prvi slovenski umetniški razstavi prvič predstavili Ljubljani kot kulturnemu 

središču slovenskega naroda. Naklonjena, takrat še nebogljena slovenska likovna kritika, je 

novo umetniško smer imenovala impresionizem, nenaklonjena pa je te slikarje zasmehovala kot 

kozolčarje in špinačarje. Uspeh razstave je umetnike ohrabril, zato so se tudi sami poimenovali 

»impresionisti«. To so bili Richard Jakopič, Matija Jama, Ivan Grohar in Matej Sternen. Vezala 

jih je želja, da bi slovenskemu slikarstvu izbojevali mednarodni ugled (Stele, 1994). 

Kot skupina so vsi štirje samozavestno nastopili na Drugi slovenski umetniški razstavi leta 

1902, toda javnost jih je tedaj odklonila. Razočarani so sklenili, da si izbojujejo priznanje zunaj 

domovine in tako dve leti pozneje na Razstavi pri Miethkeju na Dunaju poželi uspeh. Dunajska 

kritika je njihovi umetnosti priznala samoniklost in izraz slovenskega razpoloženja, kar jim je 

navdušeno potrdila tudi slovenska moderna z Ivanom Cankarjem in Otonom Župančičem. Za 

razstavo pri Miethkeju se jim je prvič zdelo potrebno nastopiti tudi formalno kot umetniška 

skupina. Po daljšem razmisleku so se po Miethkejevem nasvetu odločili za naslov »Freie 

Vereinigung der Künstlergruppe Sava«, čeprav so se sami ogrevali za ime »klub svobodnih«, 

kar je odmev označbe, s katero so leta 1884 razstavili svoja dela francoski impresionisti – Salon 

des Indépendants. »Sava« je po letu 1910, zlasti pa po Groharjevi smrti leta 1911, začela pešati. 

Po prvi svetovni vojni je še enkrat zbrala moči leta 1919, ko je sodelovala pri jugoslovanski 

umetnostni razstavi med mirovnimi pogajanji v Parizu. Zatem je leta 1921 nastopila še v 

Zagrebu, 1922 v Beogradu ter nato končno zamrla. S tem je ugasnil zadnji odmev tega, kar 

danes cenimo kot slovenski impresionizem (Stele, 1994). 

Naj omenim, da vrh slovenskega impresionizma predstavlja čas sredi prvega desetletja 20. 

stoletja, ko je četverica slikarjev osvojila impresionistični način slikanja z nepomešanimi 

spektralnimi barvami, nanesenimi druga ob drugi tako, da so se v primerni oddaljenosti v 

gledalčevem očesu zlile v trepetajočo barvno prikazen, oprto na atmosferno tkivo, prepojeno s 



33 
 

svetlobo, čemur se v lastnih delih posvečam tudi sama. Pri vsem tem pa se niso bojevali zgolj 

za ustrezno likovno tehniko, temveč so se zavestno trudili odkriti lirično mikavnost domače 

krajine. Ob tem izpostavljam, da je bila barva za dosežek tega cilja ključnega pomena, saj so z 

njo skušali izraziti značilno razpoloženje krajine oz. t. i. »štimungo«.  

Poenostavljeno rečeno gre za koncept, naslonjen na opazovanje umetnin z vživljanjem, po 

katerem umetnik ustvari vizualno ali besedno analogijo svojega čustvenega odziva na predmet 

ali na primer na pokrajino v upanju, da bo podoben odziv oziroma občutje vzbudil tudi pri 

gledalcih. Štimungo je mogoče razumeti in doživeti povsem anacionalno, a gre lepo skupaj tudi 

s konceptom nacionalnega, s tem ko namesto splošnega vživetja predvideva in poudari posebno, 

skupno sposobnost vživljanja v narodu. Pri tem se posameznike razume kot organsko vpletene 

v okolje, kot so rastline, in če se umetniki namesto podleganja tujim vzorcem prepustijo notranji 

nuji in intuiciji, ustvarijo dela, ki so v sozvočju z drugimi predstavniki okolja in ti jih bodo 

občutili kot svoja. Takšna dela jih bodo pritegovala in osrečevala na poseben način in zavoljo 

skupnega čutenja zviševala tudi njihovo skupno identiteto (Stele, 1994). 

Kar se tiče motivike, so bili po naravi različno razpoloženi, čeprav so v zrelem obdobju vsi 

priznavali figuraliko. V njihovi »učni dobi« pa so se omejili na slikanje krajine, saj je ta 

obljubljala najzanesljivejšo pot do cilja, kar je nakazoval tudi francoski zgled. Jakopič si je npr. 

izbral okolico Škofje Loke, kamor je kasneje povabil tudi Groharja.  

Tako je Škofja Loka sredi prvega desetletja 20. stoletja postala dobesedno Barbizon 

slovenskega impresionizma. Zaradi različnih individualnih umetniških nagnjenj so si ozemlje 

kar neprisiljeno razdelili in niso slikali skupaj. Sternen je slikal v okolici Godešiča, Gorenje 

vasi in Trate, kjer so bili mešani gozdovi, breze in borovci. Jakopič in Grohar sta slikala severno 

odtod od Kamnitnika proti Crngrobu, vendar običajno nista izbirala istih motivov. Grohar ni 

maral gozda, temveč travnik, njivo z zeljem, ajdovo polje, peščeni hrib. Za njihovo uspešno 

sodelovanje sta zasluženi tudi reviji Simplizissimus in Jugend, ki sta umetnike povezovali z 

münchensko preteklostjo. Tako so si v Škofji Loki na sestankih v kavarni stalno izmenjevali 

vtise in ocenjevali svoje dosežke (Stele, 1994). 

Slovenci do umetnostnega fenomena, ki ga imenujemo slovenski impresionizem, čutimo 

posebno naklonjenost. Ta je precej razumljiva, saj so nam umetniki, ki jih združujemo pod tem 

imenom, ustvarili prepoznavno in kakovostno likovno produkcijo, s tem pa ključno prispevali 

h kulturnemu opredeljevanju Slovencev kot samostojne narodne skupnosti.  
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Slovenski impresionizem se je v ozračju nemškega impresionizma brez neposrednega stika s 

francoskim izhodiščem tega gibanja odločil za njemu sorodno pot, čeprav zapoznelo, toda 

prvinsko vitalno, ker ga je bodril mladostni zanos majhnega, nacionalno in kulturno 

prebujajočega se naroda. V želji, da se ne uveljavi le kot bojevnik za napredek slikarske tehnike, 

temveč tudi kot oblikovalec lastne vsebine, se je zavestno uprl na razpoloženjski izraz slovenske 

pokrajine kot bistveno domačinske mikavnosti. V prvem desetletju 20. stoletja je na tej poti 

osvojil nov način slikanja, toda ne kot večno veljavno doktrino, marveč kot osebni uspeh, ki ga 

je vsak izmed sobojevnikov takoj nato podredil osebnim težnjam; to pa nam je dalo štiri 

dragocene umetniške osebnosti, ki v polnosti opravičujejo skupni napor (Stele, 1994). 

Če še enkrat povzamem, so bili Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Matija Jama, in Matej Sternen 

protagonisti prvih dveh slovenskih skupinskih umetnostnih razstav. Poleg tega je Jakopič med 

drugim zaslužen tudi za postavitev prvega samostojnega likovnega razstavišča v Ljubljani leta 

1908, poznanega pod imenom Jakopičev paviljon.  

Umetniki – zlasti Sternen in Jakopič – so dejavno sodelovali tudi pri ustanovitvi Narodne 

galerije, Moderne galerije in Likovne akademije ter s tem pripomogli k izoblikovanju dotlej 

neobstoječega pojma slovenske likovne umetnosti (Stele, 1994). 

 

4.1 SLIKARSKA ŠOLA ANTONA AŽBETA 

Da so se Jakopič, Grohar, Jama, in Sternen povezali in pozneje delovali kot uspešna umetniška 

skupina, oprta na iste težnje, gredo zasluge zlasti profesorju Antonu Ažbetu in njegovim 

slikarskim naukom. 

Anton Ažbe je leta 1891 ustanovil eno najbolj cenjenih zasebnih slikarskih šol v Münchnu, kjer 

so se srečevali in osebno zbliževali že omenjeni štirje umetniki, stebri slovenskega 

impresionizma. Čeprav ni gojila impresionizma in se, po Sternenovi izjavi, do prihoda 

Slovencev o tej novi smeri ni govorilo, je učencem vendarle nudila mnogo pobud za razvoj 

individualnih umetniških nagnjenj ter jim omogočala stik z zelo pisano mednarodno družbo 

(Stele, 1994). 

Za nadaljnji razvoj naše umetnosti je Ažbe pomemben zlasti zaradi svojega izjemnega 

pedagoškega talenta in kakovostnega pouka. Dobro je razumel svoje obdobje in njegove 

potrebe ter zato jasno vedel, da študent morda ne potrebuje vsega znanja, s katerim so ga 
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obremenjevali na akademiji. Vedel je, da bo zanj bolj smiselno in uspešno čim hitreje doseči 

stopnjo, na kateri bo sposoben izdelati lastno razstavno sliko (Dobida, 1961). 

Če strnem nekaj ključnih potez pouka slikanja pod vodstvom profesorja Antona Ažbeta, pa je 

ta prav tako posebno pozornost posvečal vlogi barve. 

Kot osnovo je poudarjal in učil pravilno dojemanje barve in medsebojnih barvnih učinkov, 

nadaljeval pa s poučevanjem uporabe tega znanja za uspešno upodobitev. Zagovarjal je 

prepričanje, da se je treba posvetiti bistvenemu in se ne izgubljati v detajlih ter učil bolj 

sproščenega slikanja v »mokro« s širokimi, drznimi potezami. Pri tem je še posebej izpostavljal 

dve načeli, ki so ju v šoli imenovali načelo krogle in načelo kristalizacije barv (Žerovc, 2012). 

Načelo krogle vse, kar se slika, izvaja iz tega telesa, saj sloni na domnevi, da je vsaka stvar pred 

našimi očmi plastično obla in podrejena zakonom plastičnega upodabljanja idealnega oblega 

predmeta. V risbi je nato učenec čim bolj vešče poskušal predmetu odslikati svetlobe in sence, 

medtem ko je pri slikanju določil skrajni temni in skrajni svetli ton predmeta, nato pa modeliral 

z vmesnimi toni. Za doseganje učinka kristaliničnosti pa je moral slikar, če je hotel oblikovati 

vijolično partijo, vzeti v širok čopič čiste barve, recimo rdečo, modro in morda še kakšno, ter 

potegniti vešče in pogumno. Lahko je slikal hitro, saj je naenkrat izoblikoval npr. celo deblo ali 

golo roko. Barve so ob takšnem načinu dela tudi na platnu obstale nemešane druga ob drugi in 

s tem dosegale posebno – Ažbetu izjemno ljubo – optično vibriranje oz. migetajočo soigro barv 

(Dobida, 1961). 

S tem se je Ažbe tudi sam približal impresionizmu, iz česar lahko sklepam, da so bili njegovi 

slikarski nauki za naše impresionistične slikarje prava odskočna deska za dosego njihovih ciljev 

na celotni poti razvoja impresionizma pri nas. 
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4.2 RIHARD JAKOPIČ  

Rihard Jakopič, rojen leta 1869 v Ljubljani, je bil idejni vodja skupine slovenskih 

impresionistov. Doma je bil iz slikovitega predmestja Krakovega v Ljubljani, študiral je na 

Dunaju in se pozneje preselil v München kjer je delal tudi pri Ažbetu. Postal je organizator 

mladega umetniškega rodu, zbranega v klubu Sava, ter s svojim denarjem sezidal razstavni 

paviljon, vodil je starejše tovariše, mladim pa je bil nesebičen, dobrohoten učitelj in svetovalec. 

V mladosti je skušal kar se da natančno obnavljati svoje optične vtiske in kar najbolj natančno 

z barvo podajati svetlobo, ozračje in trenutni značaj določenega krajinskega izreza. Pozneje se 

je posvetil kompozicijam, v katerih so vidni odsevi njegovih notranjih, skoraj sanjskih podob, 

dokler se ni v zrelih letih predal sikanju gole barvitosti, tako da se je proti koncu življenja močno 

približal barvnemu ekspresionizmu (Dobida, 1961). 

Zanj je barva, ki jo slikar nanaša na ploskev po optičnih načelih vidnega sveta, ne da bi se 

ukvarjal z realno formo predmeta in z njeno iluzijo, nosilec življenja, ki slikarja zanima. V 

nadaljevanju se posvečam formalni likovni analizi njegovega dela, naslovljenega »Križanke v 

jeseni« iz leta 1909. Sliko sem si osebno ogledala tudi v Narodni galeriji in me je od vseh 

Jakopičevih del iz tamkajšnje razstave najbolj pritegnila. Sprva zaradi izjemnega slikarjevega 

občutka gradnje motiva z različnimi barvnimi odtenki, drugič zaradi lepote in preprostosti 

motiva.  
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Slika 17: Rihard Jakopič – »Križanke v jeseni« (1909). Olje na platnu, 101 × 71 cm, Narodna galerija, 

Ljubljana 

 

Avtor: Rihard Jakopič 

Naslov dela: Križanke v jeseni 

Datacija: 1909 

Tehnika: Olje na platnu 

Mere: 101 × 71 cm 

Trenutno nahajališče: Narodna galerija, Ljubljana 
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Križanke predstavljajo edino kontinuirano Jakopičevo serijo z impresionističnim predznakom. 

Pogoj za njihov nastanek je bila umetnikova selitev iz Škofje Loke v Ljubljano, kjer je po 

očetovi smrti podedoval stanovanje na Emonski cesti 2 (Brejc, 1982). 

Motiv predstavlja pogled skozi okno, ki se odpira na križevniško cerkev z zidom, ki se je 

vzpenjal na drugi strani ceste, z vrtom in visokim drevjem v ospredju, ki je nekoliko zastiralo 

pogled.  

Ko je Jakopič pozimi leta 1907 pričel s slikanjem Križank, je že bil seznanjen z Monetovo serijo 

Rouenske katedrale in njegovo zavezanostjo motivu, od koder je tudi sam črpal ideje. Njegov 

prvi cilj je bil posredovati vtis in ga poglobiti z razpoloženjem časa in atmosferskih prilik. Po 

mnenju Antona Podbevška je hotel spoznati Križanke v njihovi najpopolnejši obliki in jih 

podati v skladu z njo. Slednje naj bi bile le ogrodje za svetlobna razpoloženja, v prvi vrsti 

predvsem do barvnega razpoloženja, ki se spreminja, tako da predstavlja vsaka slika v bistvu 

nekaj čisto novega. Tako je z devetimi Križankami opozoril javnost na svoje stremljenje k 

večkratnemu slikanju enega in istega predmeta s spreminjajočimi se svetlobnimi učinki. Poleg 

osnovne naloge realizacije vtisa v barvah se pridružujejo še novi elementi. Razlog za slikanje 

Križank je ravno neprestan nadzor motiva, ki ga je umetnik upodobil le takrat, ko je ta imel zanj 

zadostno pomensko napetost in privlačnost (Brejc, 1982). 

Ob tem bi izpostavila, da te slike iz serije niso samo spontana registracija menjave svetlobe in 

atmosfere v kadru motiva, kar v bistvu že zadovolji impresionističnega slikarja, temveč 

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

glede njegove upodobitve.  

Gre za ustvarjalno izkušnjo, kako se v umetnikovem videnju impresija spreminja v vizijo. 

Nekakšen intimističen pristop k realizaciji motiva. In če se ponovno navežem na samo barvo, 

mu ta omogoča, da preko nje izrazi želene občutke, ki se potem lahko v podobni meri prenesejo 

tudi na gledalca. Na primer vijoličasti, modrikasti ton slike ustvarja obsežno čutno projekcijo, 

ki v motivu ne ujame samo časa in kraja, temveč tudi njegove druge naturalistične, senzitivne 

podatke: hlad, vlago, ki ustvarjajo nekoliko turobno vzdušje. Topli toni pa so temu nasprotni in 

prinašajo vedrino, toploto, skratka jih običajno doživljamo prijetneje. Tu pa ne smem izključiti 

dejstva, da je barva namreč popolnoma subjektivna izkušnja in njena zaznava nastane samo v 

našem organizmu (Brejc, 1982). 
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Kot že omenjeno, motiv predstavlja pogled skozi okno na Križanke. Glede na snov oziroma 

predmet delo uvrščamo v impresionizem. Oblika formata je ortogonalna oziroma pravokotna. 

Pri merilu gre za realno stanje in ni nobenih posebnosti, kar pa se tiče oblikovanja telesnosti, 

gre za slikoviti slog. Ta se kaže zlasti v kombinaciji barvnih ploskev, izgublja se sklenjena 

kontura. Linije so zabrisane. Glede oblikovanja prostora je prizorišče brezmejno, prostor in 

masa pa sta ustvarjena s prekrivanjem, senčenjem in predvsem z barvno perspektivo. Kar se 

tiče kompozicije, je ta svobodna, svetloba pa je naravna. Fenomen barve se kaže v prisotnosti 

barvnih kontrastov in barvnih dimenzij oziroma lastnosti, torej barvnosti, svetlosti in 

nasičenosti.  

Jakopičeva barvna paleta je pestra in zavzema odtenke celotnega barvnega spektra, ki jih nato 

kombinira z belo ali celo svetlovijolično barvo. Če tej sliki odvzamemo barvnost, vidimo, da je 

svetlo-temni kontrast izničen in ne igra pomembne vloge, kar pomeni, da imajo v tem primeru 

barve približno enake svetlostne vrednosti. To nam pove, da je jakost svetlobe enakomerna. 

Posledično se glede na svetlost vzpostavi harmonija sorodnih barv. 

 

 

Slika 18: Rihard Jakopič – »Križanke v jeseni (črno-bela)« (1909). Olje na platnu, 101 × 71 cm, Narodna 

galerija, Ljubljana 
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Plastično – prostorsko vlogo nasprotja svetlo-temno prevzame toplo-hladni barvni kontrast z 

globinskimi značilnostmi. Tu ima barva vlogo prostorskega učinkovanja. Svetlo in toplo se 

dozdevno približuje, temno in hladno pa oddaljuje, kar je lepo razvidno iz slike, kjer je Jakopič 

drevesa v ospredju naslikal s toplejšimi barvnimi odtenki, zvonik cerkve pa se v ozadju že 

izgublja v hladnejših modro-vijoličnih odtenkih, čeprav vijolično barvo lahko občutimo kot 

toplo ali hladno, odvisno od barve, ob kateri se nahaja. Tu bi izpostavila uporabo vijolične oz. 

natančneje vijolično-sive barve za prikazovanje senc, ki so se je radi posluževali vsi štirje 

slovenski impresionisti in nanjo navezali poseben odnos, zlasti Grohar. Oljna tehnika je 

Jakopiču omogočila pastozne nanose barv na površino, ki ustvarjajo teksturo same slike in 

preko katerih se barva pokaže v svoji materialni vrednosti. Barve, nanešene druga poleg druge, 

zaradi barvnega učinkovanja vplivajo druga na drugo in gledano iz distance sliki dodajo pridih 

trepetajoče atmosfere, moč pa je čutiti tudi dinamiko, ki jo ustvarjajo hitri, pastozni nanosi in 

slikarjeva značilna faktura, ki jo opredeljujejo sledovi čopiča in lopatice pri gradnji slike. 

Opazila sem, da v primerjavi z Groharjem, Sternenom in Jamo Jakopičevo slikarsko govorico 

sestavljajo debelejši, gostejši nanosi barv, ki so v primerjavi z njimi prav tako bolj intenzivne, 

čiste. Poleg tega je pri slikanju uporabljal predvsem lopatico, kar se lepo vidi ob pogledu na 

detajl slike. So pa ponekod prav tako vidni sledovi čopiča, ki ga je po lastnih opažanjih izmed 

četverice slikarjev uporabljal največ. 

 

                                  

Slika 19: Rihard Jakopič – »Križanke v jeseni – detajl 1 (levo) in detajl 2 (desno)« (1909). Olje na platnu, 101 × 

71 cm, Narodna galerija, Ljubljana  
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4.3 IVAN GROHAR  

Ivan Grohar se je rodil 15. junija 1867 v Spodnji Sorici. Kot kmečki delavec in hlapec je 

odraščal v okolju, kjer je še živela domača obrt, slikanje na steklo in na panjske končnice. 

Hrepeneč po umetniškem poklicu je najprej delal v delavnici cerkvenega slikarja M. Bradaška 

v Kranju, nato pri N. Milanesiju v Zagrebu, dokler se ni leta 1892 vpisal v deželno risarsko šolo 

v Gradcu. Njegov talent je leta 1995 odkril Jakopič in ga vpeljal v Ažbetovo šolo, kjer se je 

osebno zbližal še s Sternenom, Jamo in drugimi slikarji iz delavnice. Začel je kot slikar 

portretov in kmečkega žanra. V Münchnu je nanj velik vtis naredila razstava 

severnoitalijanskega slikarja alpskega visokogorja Giovannija Segantinija. Poleg Jakopičevih 

pobud je prav Segantinijev odmev na pointilizem postal izhodišče njegovega lastnega 

slikarskega načina. Po letu 1900 se je odločno usmeril na pot impresionizma in se posvetil 

motiviki kmečkega življenja in domači slovenski krajini, ki jo je šele on odkril in proslavil. S 

podobami, ki kažejo delo kmeta, globoko zvezanega z zemljo, ki jo obdeluje, se je povzdignil 

k prav vizionarni mogočnosti (Stele, 1994). 

Grohar se je v tematskem pogledu torej oprl na Segantinija, se približal njegovi tehniki, toda le, 

kar zadeva uporabo črtkaste poteze. Šele v sliki »Pomlad« iz leta 1903 je premagal tudi tehnične 

ovire ter si priboril pot k lastnim tehničnim zamislim in njihovim uspešnim realizacijam, zato 

pozornost posvečam formalni analizi tega umetniškega dela, kjer se ponovno osredotočam 

zlasti na vlogo barve.  
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Slika 20: Ivan Grohar – »Pomlad« (1903). Olje na platnu, 119,5 × 139 cm, Narodna galerija, Ljubljana 

 

Avtor: Ivan Grohar 

Naslov dela: Pomlad 

Datacija: 1903 

Tehnika: Olje na platnu 

Mere: 119,5 × 139 cm 

Trenutno nahajališče: Narodna galerija, Ljubljana 
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Ivan Grohar je med oktobrom 1902 in februarjem 1903 prestajal polletno zaporno kazen, saj je 

bil pred tem vpoklican v vojsko, a kmalu dezertiral. Aprila 1903 naslikana »Pomlad« 

predstavlja enkratno in presenetljivo sublimacijo umetnikovih stisk in težkega življenjskega 

položaja. »Pomlad« je bila zanj napoved upanja na izboljšanje življenjskih okoliščin oziroma 

nekakšna zaupnica naravi – odrešiteljici osebne stiske. Kar zadeva likovno-estetsko plat, 

pomeni »Pomlad« izreden korak naprej (Brejc, 1982). 

Motiv predstavlja pogled na kranjsko pokrajino v pomladnem letnem času, kjer so prikazana 

ajdova polja, cvetoč travnik, jablane in seniki v ozadju. 

Glede na snov oz. predmet delo uvrščamo v impresionizem. Oblika formata je ortogonalna in 

se že približuje kvadratu. Pri merilu gre za realno stanje in ni nobenih posebnosti. Za 

oblikovanje telesnosti je značilen slikoviti slog. Narava je »objektivna«, izgublja se sklenjena 

kontura. Linije so zabrisane. Glede oblikovanja prostora je prizorišče brezmejno, prostor in 

masa pa sta ustvarjena s prekrivanjem, senčenjem in barvno perspektivo. Kompozicija je 

svobodna, svetloba pa je naravna. Pri kadriranju je slikar upošteval pogled z vrha, z vzvišenega 

stojišča proti globini in daljavi. Kje pa se kaže fenomen barve? 

Če tej sliki odvzamemo barvnost, se izkaže, da je svetlo-temni kontrast skoraj izničen in imajo 

barve, ki tvorijo celoto, podobne svetlostne vrednosti. Svetloba je namreč enakomerno 

razpršena, saj je slikar slikal neposredno v naravi pod soncem. Na enotnost v koncentraciji 

svetlosti posameznih barv so vplivale tudi že v tubah hranjene barve. 
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Slika 21: Ivan Grohar – »Pomlad (črno-bela)« (1903). Olje na platnu, 119,5 × 139 cm, Narodna galerija, 

Ljubljana 

 

Zanj je bila lokalna barva osnovno izhodišče, zato je pazil na mimetično zanesljivost 

posameznih barvnih nanosov. Tako je gledano iz distance na sliki z lahkoto prepoznati bodisi 

lokalne vrednosti travnika, ajdove njive, mladega lubja jablane v ospredju ali listnatega drevja 

v ozadju. To lokalno barvo je nato kot simbolist pričel členiti na segantinijevski divizionistični 

način (Brejc, 1982). 

Groharjevo barvno skalo pri slikanju Pomladi sestavljajo odtenki kremškega belila, kromove 

rumene, svetlookraste barve, zlato-okraste, odtenki minijeve barve, beneške in angleško rdeče, 

kritno zelene, permanentno temno zelene, gorsko modre in odtenki ultramarin.  

Polagal je tako čiste kot tudi mešane barve, jih opremljal z belo, modrikasto in vijolično, ki mu 

je bila še posebej ljuba, saj je z njo omehčal ostrino srečanja med sončnimi in senčnimi partijami 

ter z njeno razpršitvijo po celotni površini dosegel lepo vidni enotni ton slike, brez katerega bi 

ta razpadla na posamezne udarce različnih barv. Zaradi mešanja barv z belo in vijolično ter 

samega načina nanosa barv, ki je tej onemogočal, da se pretirano izpostavi, je torej na sliki moč 

čutiti vtis mehkobe in poetične uravnovešenosti posameznih barvnih učinkov (Brejc, 1982). 

Glede na osnovo sorodnosti barv po barvnosti se v sliki pojavi harmonija toplih barv. V manjši 

meri je razviden tudi toplo-hladni kontrast, ki se kaže v toplejših barvah v ospredju slike, kjer 

izstopa predvsem rumena, in hladnejših modro-zelenih in vijoličnih barvnih odtenkih iz ozadja.  
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Kar se tiče same smeri in gostote barvnega nanosa, je umetnik slednje precej domišljeno 

izkoriščal. Travnato površino je obdelal z raztrganimi, drobnimi, večsmernimi potezami in z 

različno gostoto barvnega nanosa. Polje je orano in tako »usmerjeno«, saj je Grohar ohranil 

linearni ritem potez in prikazal robove med poljem in travnikom kot kočljivo soočenje dveh 

različnih vrst potez z lopatico. Tu se barva pokaže v svoji materialni vrednosti, še zlasti pri t. i. 

»zidanju«, ki se dvigne nekaj milimetrov nad površino podobe, s katerim slikar vsestransko 

ponazori drevesne krošnje in konstrukcijo senikov (Brejc, 1982). 

Če smo pozorni na detajle slike, je lepo je opazna tudi podlaga rjave barve, ki pronica na plano 

in ustvarja poseben učinek trepetanja svetlobe in ozračja. Tak princip barvnega učinkovanja 

zasledimo tudi na drugih Groharjevih delih, npr. pri t. i. »Macesnu«, »Snežnem metežu v Škofji 

Loki«, »Sejalcu« itd. 

 

 

Slika 22: Ivan Grohar – »Pomlad – detajl« (1903). Olje na platnu, 119,5 × 139 cm, Narodna galerija, Ljubljana 
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Slika 23: Ivan Grohar – »Pomlad – detajl« (1903). Olje na platnu, 119,5 × 139 cm, Narodna galerija, Ljubljana 

Pomlad je bila takoj razumljena kot ključno delo modernega slovenskega slikarstva oziroma 

kot podoba, katere pomen lahko integrira v slikarstvu poprej povsem neizrazljive snovi: osebno 

vizijo, nacionalno identifikacijo in nov likovni pristop (Brejc, 1982). 
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4.4 MATIJA JAMA  

Matija Jama se je rodil 4. januarja leta 1872 v Ljubljani. Čeprav je prihajal iz kmečke družine, 

je po izobrazbi prekašal celotno četverico impresionističnih slikarjev. Končal je gimnazijo v 

Ljubljani in v Zagrebu in tam leto dni študiral pravo. V Zagrebu je bil prav tako deležen prvih 

stikov s slikarskim življenjem in prvim zasebnim poukom, kar ga je nagnilo k temu, da je sklenil 

postati umetnik. Leta 1892 je odšel v München ter se vpisal najprej v Hollósyjevo privatno šolo, 

nato pa prešel k Ažbetu. Med slovenskimi impresionisti je bil največji popotnik − z bivalnim 

vozom je nekaj časa potoval in slikal v nemških, avstrijskih in nizozemskih vasicah. Ko se je 

ustalil v Ljubljani, je večkrat odšel slikat na Bled, v Volčji Potok, Belo krajino in v dolino reke 

Kolpe. Pod Milletovim vplivom je sanjal o slovenskem žanru, risal ilustracije za revijo Dom in 

svet, z Jakopičem pa že razpravljal o novem slikarstvu. Ta ga je končno pripeljal do spoznanja, 

da vodi k iskanemu cilju samo delo v naravi in v polni dnevni svetlobi, zato je izmed vseh 

ostalih slovenskih impresionistov bil najbolj veren krajini. Skupno delo z Jakopičem v 

ljubljanski okolici in pozneje samostojno prizadevanje sta mu izoblikovala osebni slog, ki mu 

je z umirjeno potezo in s presvetljenim koloritom ostal zvest do konca življenja (Stele, 1994). 

V nadaljevanju sledi formalna analiza Jamovega dela, naslovljenega »Vrbe«, iz leta 1908. 
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Slika 24: Matija Jama – »Vrbe« (1908). Olje na platnu, 67,5 × 89 cm, Narodna galerija, Ljubljana 

 

Avtor: Matija Jama 

Naslov dela: Vrbe 

Datacija: 1908 

Tehnika: Olje na platnu 

Mere: 67,5 × 89 cm 

Trenutno nahajališče: Narodna galerija, Ljubljana 
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Motiv predstavlja skupino grčavih, porezanih vrb z novimi vejnatimi izrastki ob potoku v 

zimskem letnem času.  

Glede na snov oz. predmet delo uvrščamo v impresionizem. Oblika formata je ortogonalna. Pri 

merilu gre za realno stanje in ni nobenih posebnosti. Kot pri ostalih je za oblikovanje telesnosti 

značilen slikoviti slog. Narava je »objektivna«, sklenjena kontura se izgublja, linije so 

zabrisane. Glede oblikovanja prostora je prizorišče brezmejno, prostor in masa pa sta ustvarjena 

z globinskimi vodili, kot so delno prekrivanje oblik (vrbe v ospredju zakrivajo ostale v ozadju), 

nizanje prostorskih planov (oddaljene vrbe so naslikane manjše kot vrbe v prvem planu, hkrati 

pa se pomikajo proti zgornjemu robu ploskve), senčenje in barvna perspektiva. Kompozicija je 

svobodna, svetloba pa je naravna.  

Jama vrbe dobesedno zida, sestavlja potezo zraven poteze v posamezna drevesa, v njihove veje. 

Tudi sence so nakazane z isto pastozno potezo in posledično izgubljajo svojo optično lahkotnost 

in nematerialnost. Če se ponovno osredotočim na samo vlogo barve, je Jama globino prostora 

nakazal z upoštevanjem zračne perspektive: bližje predmete je naslikal z bolj nasičenimi 

barvami, oddaljene pa blede, sive oziroma sivo-modre, sivo-vijolične. Obrisi oblik so zabrisani, 

nejasni. Globino prostora je poudaril tudi z že omenjeno barvno perspektivo – pojavi se toplo-

hladni kontrast, saj so v ospredju vidne toplejše barve, ki proti ozadju prehajajo v hladnejše 

odtenke. Če sliki odvzamemo barvnost, lahko opazimo, da je prisoten tudi svetlo-temni 

kontrast, še posebej v primerjavi z Groharjem in Jakopičem. Vrbe v ospredju zato bolj izstopajo, 

saj so naslikane s temnejšimi, intenzivnejšimi barvami, v ozadju pa je uporabil svetlejše 

odtenke.   
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Slika 25: Matija Jama – »Vrbe (črno-bela)« (1908). Olje na platnu, 67,5 × 89 cm, Narodna galerija, Ljubljana 

 

V tem primeru barvno skalo sestavljajo posvetljeni odtenki oker barve, vijolične, modre in bele. 

Je pa tu potrebno omeniti, da je Jama v koloritu bolj zadržan.  

Poravnal je preostre kontraste in jih uglasil v enoten ton, saj je v krajini težil k barvni 

poenotenosti in ubranosti. To je dosegel s sivimi oz. biserno-sivimi nevtralnimi toni. Lokalne 

barve so deloma podvržene transformacijam, ki jih povzroča atmosfera, vendar slika nima 

tistega poudarka na čisti optičnosti, na lahkotni, skoraj prosojni viziji motiva. Slika zato deluje 

togo in neprosojno, bolj kot zahteva samo vzdušje. Če smo pozorni na posamezno barvno 

potezo, je lahko videti, da se je Jama v isti meri kot ob francoskem slikarstvu, ki zagovarja 

slikanje kar se da neposredno, na način, kako slikar vidi naravo in človeka v njej, pri svoji 

zgodnji formulaciji impresionizma opiral na nemško šolo, kjer je bil poudarek na pastoznih in 

dinamičnih nanosih barve ter razpoloženjsko interpretiranem motivu ter morda celo na 

segantinijevsko črtno tehniko (Brejc, 1982). 
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Slika 26: Matija Jama – »Vrbe – detajl« (1908). Olje na platnu, 67,5 × 89 cm, Narodna galerija Ljubljana 
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4.5 MATEJ STERNEN 

Matej Sternen se je rodil 20. septembra 1870 na Verdu pri Vrhniki. Najprej je obiskoval 

meščansko šolo v Krškem in že imel stike s podeželskimi slikarsko-obrtniškimi delavnicami. 

V letih 1886–1889 je študiral na obrtni šoli v Gradcu in zatem na umetni obrtni šoli na Dunaju, 

kjer je štiri leta poglabljal znanje tudi na umetniški akademiji. Že v Gradcu je s tovariši 

razpravljal o impresionizmu; na Dunaju je namreč videl prve originale francoskih 

impresionistov. Leta 1897 je odšel v München k Ažbetu in mu do smrti ostal zvest sodelavec. 

Podobno kakor Jakopič je poletja preživljal doma in slikal na prostem, pozimi pa se vračal nazaj 

v München. Impresionizem je bil zanj vselej predvsem sredstvo za lastne namene, ki so bili 

pretežno figuralni, in je pravzaprav le sredi prvega desetletja, sodelujoč z Jakopičem in 

Groharjem v Škofji Loki, polno pristal na program impresionizma (Stele, 1994). 

Sledi formalna analiza njegovega dela »Gozd« oz. »Na robu gozda«, datiranega 1905–1906. 
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Slika 27: Matej Sternen – »Na robu gozda« (1905–1906). Olje na platnu, 58 × 70 cm, Narodna galerija, 

Ljubljana 

 

Avtor: Matej Sternen 

Naslov dela: »Gozd« ali »Na robu gozda« 

Datacija: 1905–1906 

Tehnika: Olje na platnu 

Mere: 58 × 70 cm 

Trenutno nahajališče: Narodna galerija, Ljubljana 
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Motiv predstavlja notranjščino in parobek gozda. 

Glede na snov oz. predmet delo uvrščamo v impresionizem. Oblika formata je ortogonalna, pri 

merilu pa gre za realno stanje in ni nobenih posebnosti. Prav tako je za oblikovanje telesnosti 

značilen slikoviti slog. Narava je »objektivna«. Sklenjena kontura se izgublja, linije so 

zabrisane. Ozirajoč se na oblikovanje prostora je prizorišče brezmejno, prostor in masa pa sta 

ustvarjena s prostorskimi ključi delnega prekrivanja oblik (prekrivanje dreves), nizanja 

prostorskih planov (drevesa v daljavi so manjša in se pomikajo proti zgornjemu robu ploskve), 

senčenja (zopet s sivo-vijoličnimi odtenki), prav tako pa je Sternen upošteval zračno 

perspektivo in drevesa v bližini naslikal z bolj nasičenimi barvami kot tista na robu gozda, 

medtem ko barvna perspektiva v tem primeru ne igra ključne vloge. Kompozicija je svobodna, 

svetloba pa je naravna.  

Naj se osredotočim predvsem na barvo. Če sliki odvzamemo barvnost, lahko opazimo, da je 

svetlo-temni kontrast malce izrazitejši kot pri prejšnjih obravnavanih umetniških delih. To pa 

predvsem zato, ker je Sternen v koloritu precej hladnejši in barvna lestvica intenzivnejša; 

bledim zelenim tonom dodaja sivo-vijoličaste ter hladne rumene in rdeče barvne poteze, ki pa 

ne zmorejo resnično intenzivirati barvnega bogastva prizora.  

Z barvo je namreč »gradil« konkreten, predmetni svet motiva. Tako na primer na Sternenovi 

sliki udarci rumene na rjavkastem deblu ne »dematerializirajo« snovnosti predmeta. Barva je 

nanesena tako, da ohranja natančnost obrisa in snovnosti (Brejc, 1982). 

 

 
Slika 28: Matej Sternen – »Na robu gozda (črno-bela)« (1905–1906). Olje na platnu, 58 × 70 cm, Narodna 

galerija, Ljubljana 
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Sternen je učinke svetlobe in zračnosti študiral v odnosu do lokalnih zelenih in rjavih barv. V 

sami barvni potezi je nanj nedvomno vplival Jakopič, zlasti po načinu, kako je s čopičem slikal 

posamezna drevesa, grmovje (Brejc, 1982). 

Po lastnih opažanjih je Sternen pogosteje uporabljal čopič kot lopatico, tudi barvni nanosi so 

manj pastozni kot pri ostalih. Prav tako je slika daleč od enotne barvne ubranosti, kakršno sta 

dosegla Grohar in Jama, vsekakor pa slogovno bliže Jakopiču. Pod njegovim vplivom je 

svobodno ravnal s čopičem in zbrano, brez zagnanosti, a z veliko mero občutka za svetlobne 

igre, te ponazoril z različnimi vrstami barvnih potez. 

 

       
Slika 29: Matej Sternen – »Na robu gozda – detajl 1 (levo) in detajl 2 (desno)« (1905–1906). Olje na platnu, 58 

× 70 cm, Narodna galerija, Ljubljana 
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5 PRAKTIČNI DEL 
 

V tem poglavju predstavljam cikel lastnih slikarskih del, od tega dve deli, ki sta nastali v 

preteklem študijskem letu, ter ostala štiri dela, ki so nastajala tekom pisanja diplomske naloge 

in spoznavanja teoretičnih izhodišč impresionizma v slikarstvu.  

Krajina je kot motiv za umetniško interpretacijo vidnega vtisa oz. impresije najprimernejša, saj 

ponuja nenehno spreminjajoče se okolje, kjer svetloba prodira od vseh strani naenkrat. Slikar 

se tako sooča z raziskovanjem obravnavanja svetlobe, kompozicije in polaganja barv.  

Ker impresionisti upodabljajo neposredno in objektivno le to, kar vidijo pred seboj, so 

kompozicije v ta namen poenostavljene. Pri tem ima glavno vlogo slikarjeva intuicija, da je 

motiv pomensko zadosten oz. vsebinsko dovolj izrazen. Če se navežem na slovenske 

impresioniste, so motivni svet večinoma črpali iz lastne domovine, običajno iz okolice 

domačega kraja, za kar mu pripisujemo posebno nacionalno vrednost. Izjema je Matija Jama, 

ki se je zaradi selitve na Nizozemsko v večini predal holandskim motivom. Upodabljali so 

naključne izreze slovenske pokrajine, pri čemer je bil v kadriranju najbolj drzen Ivan Grohar, 

ki je kompozicijo velikokrat zasnoval na pogledu od zgoraj in v nekaterih delih v ospredje 

postavil izrez debla ali vej dreves ter s tem šel korak dlje proti moderni kompoziciji.  

Tudi sama sem motive v večini črpala iz domačih okoliških krajev, kamor se pogosto zatekam 

tudi sama in so mi hkrati izredno ljubi in domači. Naj se najprej osredotočim na sliki, ki sta za 

razliko od drugih nastali v akrilni tehniki na platno pred teoretičnim študijem diplomske teme. 
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Slika 30: Maja Kastelec – »Jeseni na robu gozda« (2017). Akril na platnu, 40 × 40 cm 

 

To delo je naslikano s čopičem v akrilni tehniki na platno. Motiv predstavlja rob gozda v 

jesenskem letnem času in je prilagojen pogledu od spodaj navzgor. Kompozicija je svobodna 

in poenostavljena. Iz barvnih nanosov je mogoče spoznati lokalne vrednosti posameznih 

predmetov motiva. Da bi dosegla pridih trepetajoče svetlobe, sem se poglobila predvsem v 

način nanašanja barv v drobnih lisah druga poleg druge. V nasprotju s poznejšimi deli, kjer sem 

bila deležna večje študijske teoretične podlage, sem slikala z bolj pestrimi barvnimi odtenki. 

Barva se v tem primeru ne pokaže v svoji materialni vrednosti, saj z akrili težko dosežemo 

pastoznost barvnih nanosov, ki jo omogoča oljna tehnika. Če sliki odvzamemo barvnost, je 

viden izrazit svetlo-temni kontrast, saj imajo uporabljene barve različne tonske vrednosti. 

Ozadje je naslikano enobarvno, kar izniči učinek drhtenja svetlobe.  
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Slika 31: Maja Kastelec – »Jeseni na robu gozda (črno-bela)« (2017). Akril na platnu, 40 × 40 cm 

 

 

Slika 32: Maja Kastelec – »Jeseni na robu gozda (detajl)« (2017). Akril na platnu, 40 × 40 cm 
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Slika 33: Maja Kastelec – »V gozdu« (2017). Akril na platnu, 40 × 40 cm 

Slika »V gozdu« je prav tako naslikana s čopičem v akrilni tehniki na platno dimenzij 40 × 40 

cm. Nanešene barve so dokaj pestre in večinoma nemešane iz tube. Barvno skalo med drugim 

sestavlja tudi črna barva, ki sem jo v poznejših delih izključila in nadomestila z uporabo violet 

ali modre barve. V tem primeru so barve mešane in hkrati posvetljene le z belo barvo. Sence so 

nakazane z odtenki modre barve, tako da je moč čutiti globino prostora. Barvne lise so 

razporejene tudi čez predhodno enobarvno, gladko naslikano ozadje, kar gledano iz distance 

vzbudi učinek trepetajoče atmosfere. Kar se tiče svetlosti, imajo uporabljene barve podobne 

svetlostne vrednosti, s čimer sem se v večji meri uspela približati enotnosti svetlobe v sliki. 

 

 

Slika 34: Maja Kastelec – »V gozdu (črno-bela)« (2017). Akril na platnu, 40 × 40 cm 
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Tekom pisanja diplomske naloge sem se prvič seznanila z oljno tehniko ter prav tako s 

slikanjem z lopatico, kar mi je predstavljalo velik izziv. V ta namen sta nastali dve manjši študiji 

oljne tehnike, kjer se nisem posebej ukvarjala s samo kompozicijo in barvami, temveč sem se 

osredotočila zgolj na način nanašanja barv na platno z lopatico v gostejših, debelejših nanosih 

ter na ohranjanje različnih potez, ki jih omogoča oljna struktura barve.  

 

 

Slika 35: Maja Kastelec – »Študija oljne tehnike 1« (2018). Olje na platnu, 25 × 30 cm 

 

 

Slika 36: Maja Kastelec – »Študija oljne tehnike 2« (2018). Olje na platnu, 40 × 30 cm 
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Slika 37: Maja Kastelec – »Polje sivke« (2018). Olje na platnu, 30 × 40 cm 

 

»Polje sivke« je naslikano z gostejšimi nanosi barve na platno, in sicer tako, da je ta nanešena 

s potezami v različnih smereh, ki nakazujejo na potek smeri glavnih predmetov motiva, na 

primer polja. Ponovno sem se osredotočila na lokalne vrednosti polja in rastja v ozadju ter te 

kombinirala s komplementarnimi si barvami. Stremela sem k Groharjevemu načinu polaganja 

barve in sicer v smislu grudičastih nanosov barve z lopatico, pri čemer sem s tankimi, črtkastimi 

nanosi skušala ohraniti linearen ritem potez. V koloritu sem bila temnejša, saj sem slikala s 

pestrimi barvami, posledično pa je razviden tudi svetlo-temni kontrast. 
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Slika 38: Maja Kastelec – »Polje sivke (črno-bela)« (2018). Olje na platnu, 30 × 40 cm 

 

Pozneje sem se še bolj poglobila v raziskovanje Groharjeve slikarske tehnike, ki jo je prevzel 

po mojstru Giovanniju Segantiniju. Sledijo tri dela, naslikana v črtkastih potezah, ki nakazujejo 

smeri poti, drevesnih debel, travnikov, gozdnega rastja, s čimer v ospredje vstopi materialna 

vloga barve. Tokrat sem posvetlila barvno skalo in tako vse čiste barve pred nanašanjem mešala 

z belo. Stremela sem k dosegu svetlobne enotnosti v sliki, kar sem dosegla z razporeditvijo 

gostih nanosov svetlo-vijolične barve po celotni površini in s tem prav tako učinek 

trepetajočega ozračja motiva v polni dnevni svetlobi. Svetlo-temni kontrast je izničen, kar 

potrdi harmonično enotnost svetlosti barvnih tonov. Za razliko od Groharja pa se v tem primeru 

na nek način izgubljajo lokalne barvne vrednosti predmetov motiva in izstopajo zlasti vijolični 

odtenki barve v kombinaciji z njej komplementarno rumeno barvo. Menim, da je vzrok za to 

predvsem identična barvna skala ter sam način nanašanja in kombiniranja barv pri realizaciji 

posameznega motiva. 
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Slika 39: Maja Kastelec – »Na poti« (2018). Olje na platnu, 30 × 40 cm 

 

 

 

Slika 40: Maja Kastelec – »Na poti (črno-bela)« (2018). Olje na platnu, 30 × 40 cm 
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Slika 41: Maja Kastelec – »Na poti (detajl)« (2018). Olje na platnu, 30 × 40 cm 
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Slika 42: Maja Kastelec – »Pogled na Mrzli vrh« (2018). Olje na platnu, 50 × 60 cm 

 

 

 

Slika 43: Maja Kastelec – »Pogled na Mrzli vrh (črno-bela)« (2018). Olje na platnu, 50 x×60 cm 
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Slika 44: Maja Kastelec – »Pogled na Mrzli vrh (detajl)« (2018). Olje na platnu, 50 × 60 cm 
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Slika 45: Maja Kastelec – »Breze« (2018). Olje na platnu, cca. 35 × 42 cm 

 

 

 

Slika 46: Maja Kastelec – »Breze (črno-bela)« (2018). Olje na platnu, cca. 35 × 42 cm 
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Slika 47: Maja Kastelec – »Breze (detajl)« (2018). Olje na platnu, cca. 35 × 42 cm 
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Zadnje delo tega cikla, naslovljeno »Divje jezero«, je naslikano v podobni tehniki kot prejšnja 

predstavljena dela. Kompozicija je svobodna in zasnovana na pogledu od zgoraj navzdol. Na 

sliki je vidnih več čistih barvnih odtenkov, zato slednja deluje bolj polno. Kar se tiče 

intenzivnosti barvne skale, je z dokaj čistimi barvami slikal tudi Matej Sternen, ki je bil med 

slovenskimi impresionisti morda celo najbolj barvit. V tem delu vidim podobnost z njegovim 

načinom slikanja, saj sem tu tudi sama bledim zelenim tonom dodajala odtenke sivo-vijolične 

barve in jih hkrati kombinirala z rumenimi barvnimi potezami. Prav tako sem za prikaz senc 

uporabila violete, ki so še najbolj opazne na deblih dreves v ospredju. V tem primeru imajo 

barve vseeno podobne tonske, svetlostne vrednosti, vendar pa se zaradi njihove razporeditve 

oz. samega načina nanosa v primerjavi s prejšnjimi predstavljenimi deli izgubi viden enotni ton 

po celotni površini slike. Svetlo-temni kontrast ni popolnoma izničen. 

 

    

Slika 48: Maja Kastelec – »Divje jezero« (2018). Olje na platnu, 60 × 70 cm 
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Slika 49: Maja Kastelec – »Divje jezero (črno-bela)« (2018). Olje na platnu, 60 × 70 cm 

 

 

Slika 50: Maja Kastelec – »Divje jezero (detajl)« (2018). Olje na platnu, 60 × 70 cm 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Tekom pisanja diplomskega dela sem podrobneje spoznavala značilnosti impresionizma. Prav 

tako pa sem poglobila znanje o modernistični transformaciji barve oz. njeni vlogi v 

impresionističnem slikarstvu ter ugotovila razlike med iluzionistično in ploskovno vlogo barve. 

Raziskala sem tudi značilnosti slovenskega impresionizma ter njegovih glavnih predstavnikov 

in njihovih del, se osredotočila na samo vlogo barve ter pridobljeno znanje skušala uporabiti 

pri realizaciji lastnih del.  

To mi je predstavljalo velik izziv, saj sem prvič poskusila slikati v oljni tehniki z lopatico in 

moram priznati, da je bilo težje, kot sem si sprva predstavljala. Poleg tega pa predhodno nisem 

imela dovolj teoretične podlage, zlasti glede same vloge barve, da bi le-to skušala upoštevati 

pri samem slikanju. To je pripomoglo, da sem posvetlila svojo barvno paleto in iz nje izključila 

črno barvo. Pri tem sem se poglobila v slikanje svetlobe in pridobila izkušnjo, kako čez celotno 

površino slike doseči enotno svetlobno vrednost, kot so to počeli številni znani impresionistični 

slikarji, ter kako kombinirati in nanašati barve. 

Osebno mi je impresionističen način slikanja izredno zanimiv, saj omogoča, da lahko na platno 

z nanašanjem drobnih barvnih lis drugo poleg druge ustvarimo vtis tridimenzionalnosti, le da 

moramo za uspešno realizacijo motiva pravilno izbirati vrednosti barv, ki sugerirajo prostorsko 

razsežnost. Prav tako pa takšne slike dobijo vrednost šele takrat, ko jih gledamo in občudujemo 

od daleč. 

Upam, da mi bo pridobljeno znanje služilo tudi vnaprej. 
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