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POVZETEK 

Magistrska naloga predstavlja lastno akcijsko raziskavo na področju opárta. Teoretski del 

naloge bo predstavljal prehod od likovnega k vizualnemu. Primerjala bom vsakdanje vizualno 

mišljenje z likovno produktivnim mišljenjem ter opredelila pojme zaznavanje, zaznavni 

prostor in vid. Na kratko bom povzela razvoj opárta, od abstraktne umetnosti do geometrične 

abstrakcije. Predstavila bom likovne principe opárta – linija, svetlo-temno in barva. 

Podrobneje bom razčlenila pojem prostora – zaznavni, fizikalni in umski prostor, predvsem pa 

likovni in slikovni prostor. Izpostavila bom glavne značilnosti akcijske raziskave. Empirični 

del bo lastna akcijska raziskava, v kateri bom predstavila likovna dela, nastala v tej raziskavi. 

Ob tem bom navedla in na kratko predstavila različne avtorje, za katere se mi zdi, da so 

vplivali na moje delo oziroma so se ukvarjali s podobnim problemom, in svetovne reference, 

brez katerih skoraj ne gre in jih je potrebno omeniti, ko raziskujemo optično umetnost. 

 

Ključne besede: likovno/vizualno, optična umetnost, op art, likovni prostor, slikovni prostor, 

akcijska raziskava 

 



ABSTRACT 

The master's thesis is an own action research in the field of Op-art. Theoretical part of the task 

will be the transition from art to visual. I compare everyday visual thinking with artistic 

productive thinking and define the concepts of percepcion, perceptible space and vision. I 

briefly summarize the development of Op-art, from abstract art to geometric abstraction. 

Furthermore I present the art principels of Op-art – line, light – dark and color. I  analyse the 

concept of space in detail – perceptible, physical and mental space, and above all, art and 

image space. I highlight the main features of the action research. The empirical part will be 

my own action research, in which I present the works of art created in this research. In 

addition, I will state and briefly present the various authors that I think have influenced my 

work or have dealt with a similar problem, witouth which there is almost no go, and need to 

be mentioned when we explore optical arts.  

 

Key words: art/visual, optical art, Op-art, art space, image space, action research 
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1 UVOD 

 

Razvoj sodobne družbe sta spodbudili prva in druga industrijska revolucija – para in elektrika 

sta zamenjali človeške in živalske vire, kar je povzročilo propad veliko malih podjetij in 

naraščanje brezposelnosti, hkrati pa so v bližini velikih mest nastajale tovarne. Delavci so se v 

iskanju nove zaposlitve začeli preseljevati v nova industrijska središča, okrog katerih so 

začela nastajati naselja, vendar so bile življenjske razmere slabe, izkoriščanje delovne sile pa 

vedno večje. Povečala sta se tehnični napredek in s tem proizvodnja, industrijski sistem pa se 

je s svojo družbeno močjo povzpel nad človeka, ga ponižal v svojega strežnika. »Moderna 

umetnost je protest človeka, človeka umetnika proti takšnemu razvoju in ponižanju. /…/ V 

delih umetnikov je ohranjen odsev družbenih sprememb, odsev, ki je presejan skozi duševnost 

umetnikov postal likovni izraz našega časa. /…/ Začeli so iskati svoj lastni, likovni svet tako, 

da so začeli raziskovati in preučevati zakonitosti svojih lastnih izraznih sredstev.« (Butina, 

1997a, str. 173). 

Velike spremembe v umetnosti, sploh v sedemdesetih letih, pomenijo oživitev geometrične 

abstrakcije. Predvsem na slikarskem področju so navzoče tudi težnje kinetične in optične 

umetnosti – opárta (Zgonik, 2009). Opártisti poskušajo na svojih delih ustvariti posebno 

kinetično ritmiko z različnimi geometrijskimi vzorci in barvnimi kombinacijami ter tako v 

središče pozornosti postavijo vizualne zaznave (Bajt, 1996). Likovno oblikovanje kot tako je 

vezano na fizikalne, fiziološke in psihološke zakonitosti. »Vizualno je tisto, kar prihaja iz 

sveta v naš živčni sistem preko čutne poti vida« (Butina, 2000, str. 14), vizualizacija pa ne 

privede »/…/ do preoblikovanja vidne oz. podatkovne stvarnosti, ampak le do njenega 

ilustriranja /.../« (Muhovič, 2015, str. 819). Človek v svetu deluje z mišljenjem in prek čutov – 

tudi likovnik uresniči svojo umetnino prek čutov. Od mišljenja in čutov pa je odvisno tudi 

naše zaznavanje, zato bom te pojme podrobneje pojasnila, poudarila bom predvsem vid, »ker 

vid lahko integrira in povzame izkušnje in zaznave vseh drugih likovnih čutov – tako jih 

lahko imenujemo – je najpomembnejši med njimi« (Butina, 1997b, str. 43). Vendar pa se naši 

psihološki svetovi ne končajo tam, do kod segajo čuti – pomembna sta tudi zavedanje prostora 

in prostorska zaznava. Butina (1995) razdeli prostor na več kategorij: zaznavni, fizikalni, 

umski, likovni in slikovni prostor. V teoretskem delu magistrskega dela bom tako na kratko 

predstavila začetke optične umetnosti, podrobneje likovna načela opárta. Širše bom 

predstavila in opredelila pojme likovnega in vizualnega, predvsem mišljenje in prostor. V 

mojih likovnih delih prostor predstavlja enega izmed glavnih likovnih motivov, kajti »likovna 

umetnost neprestano predlaga nove poglede, nove koncepte prostora, izumlja nove likovne 

prostore in s tem določa nov status opazovanega, spreminja ne le sebe (sliko), marveč tudi 

naslikano« (Frelih, 2012, v Frelih in Muhovič, str. 13). Likovna izrazila linija, svetlo-temno in 

barva so moje »graditeljice« prostora. Butina pravi (v Muhovič, 2012), da so to orisne likovne 

prvine, ki jih lahko realiziramo le v določeni obliki, pri čemer moramo upoštevati notranje 

zakonitosti posameznih elementov, kajti likovne prvine ena ob drugi lahko izgubijo del svoje 

individualnosti, nikoli pa svojih osnovnih lastnosti. Z uporabo teh likovnih principov opárta in 

predvsem uporabo mreže skušam simulirati prostor in ustvariti slikovno polje, ki deluje 

dražljivo in stimulacijsko. Empirični del predstavlja lastno likovno raziskovanje opárta – 
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lastno akcijsko raziskavo, predstavitev akcijske raziskave in lastnih likovnih del. Akcijska 

raziskava je raziskovalni pristop, katerega temeljni namen je izboljšati prakso. Gre za proces 

učenja in spoznavanja z delovanjem in spreminjanjem načinov interakcije (Mažgon, 2008). 

Ob tem bom navedla primere različnih avtorjev, ki so vplivali name in za katere se mi zdi, da 

so se ukvarjali s podobnim problemom. Skozi različne postopke bom razvijala svoj model 

delovanja na področju opárta, kjer bom določila nekaj korakov, ki jih bom tehnološko 

osmislila in dopolnila. Za vsak korak bi lahko rekli, da je ena stopnja akcijskega raziskovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Ustvarjati pomeni, napraviti nekaj, česar še ni bilo ali izboljšati že obstoječe.« 

Milan Butina   
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2 OD VIZUALNEGA
1
 K LIKOVNEMU

2
 

 

»Likovno delo je proces, ki poteka med človekom in naravo; v njem likovni delavec stopa 

naravi nasproti kot naravna sila, organsko telo,/…/. Ves proces začne narava, ki sproži 

aktivno reakcijo organizma, katere rezultat je notranja miselna podoba o stvareh in pojavih v 

zunanjem svetu. Na podlagi te miselne notranje podobe nastane zamisel bodoče dejavnosti in 

njenega rezultata, likovne umetnine.« (Butina, 1995, str. 9). 

Že od zgodnjega otroštva nas učijo »brati« vizualne simbole in slike. Razmišljanje lahko 

»daje le po prejemu« – brez informacij o tem, kaj se dogaja v času in prostoru, naši možgani 

ne morejo delovati. Če bi naše čustvene refleksije stvari in dogodkov v zunanjem svetu 

zavzele (raz)um v surovem stanju, nam informacije ne bi bile v pomoč. Neskončni spekter 

vedno novih podatkov bi nas lahko spodbudil, stimuliral, vendar nas ne bi vodil. Nič ne 

moremo povedati o posameznih stvareh, če ne ugotovimo splošnosti v posameznem.  

Seveda mora um, da se spoprime s svetom, izpolniti dve funkciji – prvič, mora zbirati podatke 

in drugič, mora jih tudi obdelati. Obe funkciji sta v teoriji jasno ločeni, vendar ne v praksi, 

kajti sodelovanje zaznavanja in razmišljanja v spoznanju bi bilo nerazumljivo, če bi se delitev 

odvijala. Percepcijski material se uporabi za misel in obratno – če um in misel ne ostaneta 

prisotna, nima smisla razmišljati (Arnheim, 1969). 

 

2.1 Vsakdanje vizualno mišljenje 

 

S tem, ko človek dejavno vstopa v svet in s tem v vse, kar deluje v zunanjem svetu, nastaja 

proces mišljenja. Ta proces pomeni razumevanje in pomeni prehod od neznanega k znanemu. 

Pečjak (v Butina, 1995) pravi, da je »mišljenje vsak psihični proces, ki poteka brez 

neposrednega predhodnega draženja, npr. spominjanje, predstavljanje, domišljija« (str. 13). 

Človek s pomočjo mišljenja razumeva svet, spozna, kako naj v njem deluje, da zadosti svojim 

potrebam. »Sposobnost človekove psihe, da vse raznolike vtise, stimulacije, sporočila ipd. iz 

zunanjega – in svojega notranjega – sveta spremeni v vsakdanjost, v navidezno normalnost, 

naravnost in samoumevnost, je psihološka potreba in izraz biološke ekonomičnosti, s katero 

se človek brani pred preobremenitvijo.« (prav tam, str. 19). 

Potrebam in zahtevam vsakdanjega mišljenja ustreza vsakdanje vizualno mišljenje ali drugače 

povedano, vsakdanje gledanje. Vsakdanje gledanje skupaj z vizualnim mišljenjem oblikuje 

                                                 
1
 Vizualno je tisto, kar prihaja iz sveta v naš živčni sistem prek čutne poti vida (Butina, 2000, 

str. 14). 

Vizuálen -lna-o, prid. ( ): nanašajoč se na vid, viden: vizualni vtis; vizualna 

predstava; vizualno zaznavanje/vizualni občutek (SSKJ, b. d.). 
2
 Likovno sloni na čutnih zakonitostih vida in tipa, ki nam omogočajo zaznavanje prostora 

(Butina, 1995, str. 329).  
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zunanjo podobo stvarnosti, torej to, ki je predvsem vidna. »Vsakdanje vizualno mišljenje vidi 

stvari in pojave tako, kot so vizualno dani, npr. krava je krava, sonce je sonce, nič več in nič 

manj.« (prav tam, str. 22). Te stvarnosti je človek navajen, ni razburljiva, v njej ni vizualnih 

novosti, je »vidna podoba pojavov in stvari«, kar pa tudi ne zahteva natančnega opazovanja. 

Človek se je na tak svet navadil, ker se dolgo časa ni spremenil. Delovanje in navade so 

samoumevne, ni potrebno posebno razmišljanje. Kot pravi Butina (1995), »naloga 

vsakdanjega mišljenja ni spoznavati in dojemati svet, ker je vsakdanji svet že znan in 

razumljiv, ampak voditi izvajanje že znanih in obvladanih procesov« (str. 20), na primer grem 

po stopnicah, jih vidim in vem, kako moram hoditi. 

 

 

Slika 1: Struktura odnosov človek – mišljenje – svet 

(Povzeto po Butina, 1995, str. 17) 

 

 

Obstaja nekakšno kroženje od enega mišljenja do drugega in nazaj. Butina (1995) to opiše kot 

»spiralno gibanje«, pri čemer je mišljenje rezultat oziroma bolje rečeno funkcija tega odnosa 

sveta in človeka. Odnos se spreminja, ker se spreminjajo človekove potrebe (1), temu pa se 

prilagaja tudi njegovo mišljenje, ko išče nove in primernejše rešitve (2). Začne se nov ciklus, 

ki predstavlja ponotranjenje nastalih rešitev v življenje (3), prejšnja stopnja vsakdanjega 

življenja se preoblikuje v novo razvojno stopnjo.  

Skozi zgodovino se je ciklično razvijalo veliko produkcij, vendar ne enakomerno in ne 

istočasno. Najhitreje se razvija materialna produkcija, saj zadovoljuje primarne potrebe 

človeka in družbe, z njo pa je tesno povezan razvoj naravoslovnih in tehničnih znanosti, ena 

izmed njih je likovna umetnost. (prav tam) 

 

2.2 Likovno produktivno mišljenje 

 

Likovna umetnost je oblika produktivnega mišljenja, usmerjena na vidno področje življenja, 

torej na vizualni svet, vse, kar je mogoče videti, opaziti, zaznati in zaradi tega misliti. Osnova 

likovne umetnosti je torej vizualna vsakdanjost, likovni umetnik pa usmerja pozornost na tiste 
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dele vidnega sveta, ki se mu zdijo zanimivi, vredni ali potrebni obdelave. Pozornost likovnega 

umetnika je vedno pod različnimi vplivi, bodisi preteklih in/ali sedanjih oblik drugih 

produktivnih mišljenj in praks, predvsem pa tistih, ki jih sam v sebi občuti kot najbolj prisotne 

in delujoče. Produktivne oblike mišljenja so v umetnika »vgrajene«, lahko pa se tudi glede na 

svoje potrebe sam zanima zanje in jih zavestno vgrajuje v svoje delo.  (Butina, 1995) 

 

 

Slika 2: Struktura odnosov vidna stvarnost – likovno mišljenje – likovni jezik 

(Povzeto po Butina, 1995, str. 29) 

 

 

Vizualno zaznavanje je temelj za likovno mišljenje. Čutna, vidna stvarnost se v likovnem 

mišljenju spremeni v miselno abstraktno spoznanje (1), to miselno spoznanje se čutno izrazi v 

likovnem jeziku, ki je spet materialen (2). Vidna stvarnost se preoblikuje z opredmetenjem 

likovne misli (3), kar naprej vpliva na razvoj likovnega mišljenja in spremembo vizualne 

stvarnosti (prav tam). 

 

 

Slika 3: Strukturna shema človeške in likovne prakse 

(Povzeto po Butina, 1995, str. 10) 

 

 

Vizualno zaznavanje je univerzalni jezik, iz katerega so izpeljani likovni slogi, kar pomeni, da 

mora biti vse, kar je vizualno dojemljivo, tudi likovno izrazljivo. Vse, kar vidimo, pride skozi 
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možgane v našo psiho. Likovno mišljenje to analizira, uredi v skladu z likovnim 

vpraševanjem in izreče z likovnim jezikom. S tem se misel opredmeti (v obliki slike, kipa, 

likovnega dela oziroma umetnine), ta predmet pa je spet podvržen zakonitostim vizualnega 

zaznavanja. Butina (1995) pravi, da likovna umetnost govori o vidnem (in nevidnem) svetu – 

z vidnimi sredstvi ostaja v istem mediju, »zato je likovno mišljenje bistveno odvisno od vloge 

čutov
3
/.../« (str. 11).  

Ker likovni umetnik izraža svoje dojemanje vidne stvarnosti, torej prostora, lahko povemo, da 

je likovna umetnina »projekcijsko polje družbeno in historično pogojenega individualnega 

dojemanja vidne stvarnosti« (prav tam, str. 39), v kateri skuša likovnik izraziti svojo zamisel 

oziroma likovno resničnost, ki izhaja iz njegove notranje potrebe. V likovnem spoznanju 

nekako nima smisla iskati filozofske ali znanstvene resnice, kajti do tega je možno priti samo 

tako, da znamo brati posamezne jezike in da razumemo, kaj nam pripoveduje znanost v 

svojem, filozofija v svojem in umetnost v svojem jeziku. Če je umetnost stvar čustva, potem 

ta nimajo pomena, če človek ne ve ničesar o barvah, sorazmerjih, prostornini. Ta protislovja 

med človekovim (lahko bi rekli tudi umetnikovim) notranjim svetom, torej njegovo 

podzavestjo, in zunanjim svetom, ki je njegova zavest, razreši likovna praksa, ki pa se začne 

»z aktivnim gledanjem, opazovanjem sveta, ki ima vgrajeno likovno pozornost, ki je na 

poseben način usmerjena pozornost« (Rodin, 1947, v Butina, 1997b, str. 142). To so 

opazovalne metode, subjektivno gledanje, pri čemer umetnik selektivno sprejema in opazuje, 

izbere zanj privlačne segmente in proizvod tega procesa je umetnina.  

Likovna misel je lahko samo tista, ki lahko postane vidna – zanimiva je izkušnja angleške 

opártistke Bridget Riley (v Butina, 1997b): »Dokler misel ne postane fizična senzacija, ne 

dela zame. Pred letom dni sem začela delati na nizu idej in sem jih razvila čisto konceptualno. 

Imele so neizprosno logično – matematično strukturo, s katero sem bila zadovoljna. Ta primer 

je edinstven po tem, da se nisem ničesar dotaknila; samo na to strukturo sem postavila 

mentalno zgradbo. Pozneje sem poskušala najti aktualno fizično situacijo, v kateri bi ta 

popolna stvar, ki sem jo intelektualno zgradila, lahko delovala ... in nisem našla nobene, .., 

sploh je nisem mogla napraviti vidne. Bila je zamišljena in razvita neodvisno od videnja.« 

(str. 163). 

Določeno delo zahteva torej določeno znanje – vizualno zaznavanje se najprej ponotranji v 

miselno podobo, ki jo likovnik s posebnim likovnim jezikom v čutni likovni formi preoblikuje 

v likovni proizvod. »V likovni proizvodnji imamo zato opraviti z dvema različnima načinoma 

gledanja. Prvi način je naravno gledanje, vizualno zaznavanje, iz katerega se šele razvije 

likovno gledanje, ki je drugi, posebni način gledanja.« (Butina, 1997b, str. 25). Tako lahko 

rečemo, da so glavno področje znanstvenega in likovno-umetniškega mišljenja vidne zaznave.  

 

                                                 
3
 Čut – sposobnost, povezana s telesnim organizmom, s katerim človek zaznava zunanje 

spremembe in pojave, tudi v svojem lastnem telesu (Butina, 1997c, str. 111). 
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3 ZAZNAVANJE
4
 

 

Pri zaznavanju skušamo strukturirati čutne podatke v smiselne informacije – vidimo 

avtomobile, polja, oblike, vonjamo kavo, slišimo smeh itd. Človek iz okolja prejema 

informacije prek čutnih organov, kot so na primer nos, uho, oči. Vsak čutni organ je del 

senzoričnega sistema, ki prejema dražljaje in jih posreduje v možgane. Informacije se v 

možganih pretvorijo v zaznavo predmetov, oblik, vonjav, okuse in izkušnje na dotik. Ta 

fizična izkušnja čutnih organov predstavlja osnovo zaznavne izkušnje. Naše dojemanje sveta 

so nekakšne hipoteze, ki temeljijo na preteklih izkušnjah in že shranjenih informacijah. Po R. 

Gregoryju (1970), britanskem psihologu, senzorični receptorji prejmejo informacije iz okolja, 

ki se nato kombinirajo s prej shranjenimi informacijami o svetu, ki smo jih ustvarili kot 

rezultat preteklih izkušenj – na primer, ko vidimo pokončni pravokotnik, si lahko 

predstavljamo vrata – s tem dejavno konstruiramo svoje dojemanje realnosti. Temu nasprotuje 

ameriški psihoanalitik J. Gibson (1996), ki utemeljuje, da je zaznavanje neposredno in ni 

podvrženo hipotezam preteklih izkušenj, kajti v našem svetu je dovolj informacij, da svet 

lahko razumemo neposredno. Zanj je zaznavanje mogoče razložiti zgolj v smislu okolja – kar 

vidiš, to dobiš. Gibsonov poudarek na neposrednem zaznavanju omogoča razlago na splošno 

hitre in natančne zaznave okolja. Vendar pa njegova teorija ne more pojasniti, zakaj so 

zaznave oziroma dojemanja včasih netočna, na primer v/pri iluzijah.
5
 Na primer, če nekaj časa 

gledamo v slap, torej premični predmet, in nato premaknemo pogled na nepremični predmet, 

se zdi, da se premakne v nasprotno smer. Enako velja za optične iluzije v umetnosti. Trdil je, 

da so iluzije, uporabljene pri eksperimentalnem delu, izredno umetne zaznavne situacije, ki za 

resnični svet niso verjetne (McLeod, 2007). Za likovnika pa je pojav iluzije izjemno 

pomemben, kajti tudi za sliko lahko rečemo, da je neke vrste iluzija, saj prikazuje nekaj, česar 

ni, ni naravna, ampak umetna vizualna situacija, ki jo slikar ustvari zato, da bi nekaj povedal.   

 

3.1 Likovni čuti  

 

Splošno razlikujemo pet čutov: vid (vizualno zaznavanje), sluh (avditivno zaznavanje), vonj 

(olfaktorično zaznavanje), okus (gustatorično zaznavanje) in tip (tastatorično zaznavanje), 

sodobna psihologija pa razlikuje še čut za toploto, čut za bolečino, čut za ravnotežje in čut za 

položaj telesa. S pomočjo čutov likovnik uresniči likovno umetnino. Izmed naštetih so v 

likovno oblikovanje neposredno vključeni vid, tip, čut za lastno telo in čut za ravnotežje, zato 

                                                 
4
 Zaznavanje ali percepcija [lat. perceptio iz percipere] s-prejeti, zaznati. Mednarodno 

uporabljen izraz za procese, kjer subjekt sprejema in obdeluje dražljaje iz okolja, s čimer se 

zave resničnosti okoli sebe in v sebi ter jo spoznava (Muhovič, 2015, str. 558–559). 
5
 Razlikovati je treba med iluzijo, ki se vedno nanaša na dejanski predmet, in halucinacijo, ki 

je v osnovi nenormalen pojav.  

Iluzija – (samo)prevara; čutna predstava, slepilo (Butina, 1997c, str. 113). 

Halucinacija – zaznava, ki nastane zaradi možganskih ali duševnih motenj (SSKJ, b. d.). 
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jih imenujemo likovni čuti. Najpomembnejši med njimi je vid, ker lahko povzame izkušnje in 

zaznave vseh drugih likovnih čutov v »vizualni dialog zavesti s stvarnostjo« (tip je na primer 

omejen le na neposredne telesne stike, podatki pa se nanašajo le na površine stvari in 

prostora). Vsem likovnim čutom je skupno, da se ukvarjajo s prostorom. Likovnik se giblje na 

področju prostora in likovnih čutov, čutne izkušnje pa so osnova likovnega oblikovanja. 

Butina (1997b) kot glavne atribute čutne izkušnje pri otipavanju, ogledovanju ali gibanju 

skozi prostor navaja intenzivnost (svetlo, temno; slabo, močno), kakovost (mehko, trdo; 

lahko, težko, rdeče, zeleno), prostor (blizu, daleč; visoko, nizko) in čas (prej, zdaj, potem).  

Likovnik lahko za posredovanje svoje umetnosti poseže tudi po drugih čutih, vendar jih mora 

oblikovati v skladu z zahtevami likovnih čutov, ker nam ti prinašajo večino koristnih 

podatkov o zunanjem svetu, medtem ko na primer sporočila sluha v prostorski svet človeka 

prihajajo posredno in nam dajo le majhen del potrebnih podatkov (Muhovič, 2015). Umetnik 

pri svojem delu izrablja ta »znani način vizualnega zaznavanja«, ki ga lahko dopolni tip, ne 

more pa ga nadomestiti.  

Kot vir stimulacije se torej izkaže organizem, pravi A. Trstenjak (v Butina, 1997b) – vid in tip 

zaznata, ob likovnem delu pa sodeluje vse telo. Enako je z gledalci likovne umetnine, ki sicer 

res sprejemajo predvsem z očmi, vendar pa ob tem dejavno sodeluje celotno telo, ki se lahko 

premika ob sliki ali kipu, se oddalji ali približa, dotakne, ko sledi gibom oči. Gledalec ni 

nedejaven, izbira in išče »informacije«, vidno želi spreminjati, oblikovati, razumeti, njegova 

dejavnost je pozorna, ne izvršna. »Isto velja za gledanje slike, ko smo sicer mirni, pa se 

vendarle gibljemo v prostoru slike, ne da bi se telesno premikali, duhovno gibanje v resnici 

spremlja telesno gibanje, ki seveda ni izvedeno, pa ga vendar lahko občutimo.« (prav tam str. 

47). 

 

3.1.1 Vid 

 

»Vid je temelj vizualnega, vizualno pa temelj likovnega.« (Muhovič, 2015, str. 809). 

Vid je prostorski čut – človek na daljavo zazna tri dimenzije prostora (višina, širina in 

globina), zato je področje vida tudi glavno področje mišljenja, tako znanstvenega kakor 

likovno-umetniškega. S stališča informacij o svetu in prostoru je čut vida najsposobnejši, kar 

je razvidno že iz same evolucije, kjer je vid kot čut dosegel najvišjo stopnjo evolucijskega 

razvoja – dovršenosti, občutljivosti in natančnosti. S pomočjo vida pridobimo največ 

informacij o svetu, ki nas obdaja in ki jih človek potrebuje za življenje. Biologi menijo, da se 

je oko razvilo kot organ za samodejno zaznavanje gibanja v okolju. Da vidimo stvari v 

globino, nam pomagata dve očesi. Vendar, ko pogledamo svet okoli sebe, opazimo, da ima 

vsako oko nekoliko drugačen pogled. Razlog za to je približno dva-centimetrski razmik med 

očmi. Da si stvari lahko ogledamo v tridimenzionalnem pogledu, poskrbijo možgani, ki ta dva 

pogleda združijo. Tako gledanje imenujemo binokularni vid in je le eden izmed načinov 

tridimenzionalnega gledanja. Ampak, tudi če ne gledamo z obema očesoma, še vedno lahko 

vidimo tridimenzionalno – na to vplivajo linearna perspektiva, atmosferska perspektiva 
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(svetle in tople barve se premikajo, temne in hladne se odmikajo od opazovalca), prostorski 

plani, prekrivanje oblik, večje ali manjše oblike (naši možgani lahko razločijo razliko med 

velikostjo, daljavo ali globino), torej vse, s čimer tretjo dimenzijo umetniki upodabljajo na 

ploski površini. V vizualnih informacijah je oblika tista, ki daje stvarem glavni pomen 

(Museum of Vision/Art & Vision Curriculum Guide, b. d.). 

Umetnik pri svojem delu izrablja ta »znani način vizualnega zaznavanja«, predpogoj za 

delovanje vida pa je svetloba, pri čemer so pomembni vsi fizikalni podatki (frekvence nihanja, 

valovne dolžine in moč svetlobe). Svetloba prinese sporočilo, ki je urejeno glede na stanje v 

okolici, v oči, vidni aparat pa mora razbrati vse, kar je za nas pomembno. Vidni aparat tvorijo: 

oko (z zenico, mrežnico in fotoreceptorji v njej), vidni živec, optična kiazma (križiščna točka, 

kjer se sekata vidna živca iz vsakega očesa) in različna (optična) središča v hipotalamusu, 

talamusu in možganski skorji (Muhovič, 2015). 

Vsa čutila so prilagojena na določene oblike energije (oči na svetlobno energijo, tip na 

mehansko energijo) – vidimo rdeče, ker snov odbija določeno valovno dolžino svetlobe, na 

katero vid odgovori z občutkom rdeče. »Slikati se da samo s tistim, kar z vidom lahko 

zaznamo« (Butina, 1997b, str. 157) – vidni in tipni svet je surovina za likovno oblikovanje ob 

spreminjanju vizualne podobe sveta, za umetnika gradbeni elementi, iz katerih gradi notranjo 

podobo zunanjega sveta.   

 

4 LIKOVNI PRINCIPI
6
 OPÁRTA 

 

»V likovni smeri op-arta se je ponovno pokazalo neuničljivo zaupanje človeka v razum, ker 

so spet z geometričnimi sredstvi poskušali ustvariti zanimive likovne kompozicije po zakonih 

optike našega vidnega sistema v čisto nepredmetnih, abstraktnih likovnih delih.« (Butina, 

1997a, str. 197). 

Izraz opárt, optična umetnost ali angleško optical art označuje predvsem slikarske težnje, ki v 

središče pozornosti postavljajo vizualne zaznave in optične prevare. S pomočjo geometrijskih 

vzorcev in z izbranimi barvnimi kombinacijami skušajo umetniki ustvariti optične prevare – 

neko kinetično ritmiko na slikovni ploskvi, ki daje vtis gibanja, utripanja, približevanja, 

oddaljevanja, izbočenja, skratka premikanja. Med najpomembnejšimi predstavniki te smeri so 

Victor Vasarély (1908–1997), Bridget Riley (1931–), Jesús Rafael Soto (1923–2005) in drugi 
(Bajt, 1996). 

 

 

                                                 
6
 Princip – kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja; načelo (SSKJ, 

b. d.). 
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4.1 Likovna izrazila  

 

Likovna izrazila oziroma izrazna sredstva so tiste prvine, s katerimi lahko izrazimo likovno 

zamisel in jo tako naredimo čutno dostopno. Najpomembnejše likovne prvine so svetlo-temno, 

barva, linija in točka. Skupaj tvorijo različne likovne jezike in sloge ter so osnova likovnega 

izražanja občutij in spoznanj.  

Likovni elementi so podrejeni likovnim materijam, ker je glavni nosilec vedno neki material, 

in posledično hkrati podrejeni zakonitostim čutnega zaznavanja in čustvenega doživljanja. 

Likovna misel se po zakonitostih vidnega in tipnega zaznavanja naseli v likovnih materialih in 

se z njimi poveže, postane prostorska resničnost, zato lahko likovni elementi gledalca 

naravnajo h kompleksnemu in celostnemu odzivanju, tako na telesni, čutni, čustveni kot tudi 

duhovni ravni, saj so sredstvo, ki v likovni praksi služi povezovanju mišljenja z materialnostjo 

in čutnostjo likovnega jezika. Likovna izrazila (elementi, prvine) so med seboj povezana, na 

primer ne moremo zaznati barve ali svetlostne vrednosti nekega predmeta, ne da bi istočasno 

zaznali njegove meje (Muhovič, 2015). 

Svetloba odkriva oblike in prostor, zato lahko rečemo, da je fizikalni temelj likovnega jezika. 

Gledanje nam omogoča razlikovanje med svetlostnimi in barvnimi odtenki svetlobe – 

svetlostna in barvna vzdraženja naših oči so posledica vzdraženj svetlobe. Človek za navadno 

svetlobo ni razvil posebnega zaznavanja – zaznava samo svetlobo, odbito od stvari v okolju, 

in jo doživlja kot njihovo lastnost. Vsaka snov določeni del svetlobe vpije, ostanek pa odbije 

in od te odbite svetlobe je odvisen njen barvni videz. Barva in svetlost proizvajata vse vidne 

zaznave. Glede na razlikovanje med svetlostno in barvno močjo bele svetlobe lahko 

definiramo likovno prvino svetlo – temno in likovno prvino barvo (Butina, 2000). 

 

4.1.1 Svetlo – temno 

 

Izraz svetlo – temno predstavlja razlike v svetlosti in temnosti, torej razlike med svetlimi in 

temnimi predeli v našem okolju in v likovnem delu. Zaporedje bele in črne barve, z vmesnimi 

sivimi odtenki (z mešanjem črne in bele) predstavlja svetlostna oziroma tonska lestvica in 

govori o upadanju oziroma naraščanju svetlostne moči – od bele do svetlejše sive do temnejše 

sive in na koncu črne. Lestvica je lahko oblikovana kot: kontinuirana – prehod od črne k beli s 

prehajanjem različnih odtenkov sive, in diskontinuirana – od črne k beli v obliki različno sivih 

ploskev. S stopnjevanjem svetlosti nam svetloba iz našega okolja odkriva globino prostora in 

reliefnost stvari, pri čemer pomeni, da je najvišja svetlost na mestu, ki nam je najbližje ali pa 

se sklada z mestom izvira svetlobe. Vendar sama svetloba, čeprav je najpomembnejša, ni 

dovolj za izoblikovanje jasne zaznave prostora, potrebna je kombinacija še z vsaj enim 

prostorskim ključem, na primer velikost, prekrivanje oblik, perspektiva. Ena izmed glavnih 

likovnih nalog svetlostnih oziroma tonskih razlik je vzbujanje občutka prostora, globine, 

plastičnosti stvari in njihovih površin, druga lastnost pa je, da svetle barve občutimo kot bolj 

lahke in bližje, medtem ko temne občutimo kot težje in bolj oddaljene (Butina, 2000). 
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4.1.1.1 Bridget Riley (1931–) 

 

Te lastnosti svetlostnih razlik raziskuje angleška slikarka Bridget Riley (1931–), rojena v 

Londonu, kjer je pozneje tudi študirala na kolidžu Kraljeve umetnosti. Energičnost in 

gibljivost slik doseže z igro svetlobe, izmeničnim prekrivanjem posameznih barv, pri čemer 

uporablja le geometrijske oblike. Svoj stil slikanja je razvila sredi 60. let, pod vplivom 

različnih virov (med drugim je navdih našla v impresionizmu). Začetki njenega udejstvovanja 

v opártu predstavljajo ravno črno-bele slike, katerim je počasi uvajala svetlostne različice sive 

in na koncu še barvo. Za svoja dela običajno naredi veliko različnih študij, osredotoča se 

predvsem na zasnovo svojih del in po teh predlogah potem najeti asistenti izvedejo samo 

likovno delo. Trenutno živi in dela v Londonu – Cornwall in v Franciji – Vaucluse (Bridget 

Riley, 2018). 

 

 

Slika 4: Bridget Riley: Breathe, 1966 

Emulzija na platno, 297 x 208 cm  
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Naslovi njenih del pogosto povezujejo njene slike z določenimi vizualnimi ali fiziološkimi 

občutki. Izbrani primer nosi naslov »Breathe« (v slovenskem prevodu »Dihajte«). 

Podolgovati trikotniki, nanizani eden poleg drugega, v nasprotnih smereh, z izmenjevanjem 

svetle – bele in temne – črne barve posnemajo gibanje dihanja, ko se dramatično dvigajo in 

padajo navzdol po celotni površini platna. Zdi se, da dajejo občutek ostrih vdihov zraka. 

Trikotniki so z enakomernim razmikom med vsakim trikotnikom zgrajeni na zunaj-področni 

organizaciji, sestavljeni iz kratkega in hitrega gibanja na levi, do počasnega na desni. Velik, 

obsežen impulz, »vzdihljaj« slike pa je kljub temu begajoč in z mešanico presenečenja in 

navdušenja se zavedamo, da je to občutenje doseženo z iznajdljivim odvračanjem pozornosti 

– hitrost napredovanja se razširi s premikom v dveh korakih namesto enega (Bridget Riley, b. 

d.).  

 

4.1.2 Barva 

 

Vse opisane lastnosti svetlostnih razlik veljajo na isti način tudi pri barvi in barvnih odtenkih. 

Poleg tega, da je barvna svetloba lahko svetlejša ali temnejša, ima še svojo posebno lastnost – 

barvnost. »Barvne snovi vpijajo določene barvne svetlobe, druge pa odbijajo, njihova vidna 

barva je barva odbite svetlobe.« (Butina, 2000, str. 28). Ker je barvnih možnosti več kot samo 

svetlostnih, je barvna informacija bogatejša. Barva nam da več informacij kot sama svetlost, 

na primer, ko pogledamo črno-belo fotografijo ali sliko dreves, sicer res vidimo, da sta to dve 

drevesi, vendar pa ne vidimo, ali je listje šele začelo zeleneti ali je že porjavelo in napoveduje 

čas jeseni in zime, spremembo letnega časa. Barva in ravna ploskev se po svojih zahtevah 

skladata, zato je ploskovita raba barve likovno najbolj upravičena, če jo hočemo v likovni rabi 

ohraniti čisto in zvenečo. Da dosežemo plastičnost, za svetlobo uporabljamo svetlejše barve, 

za sence pa temnejše ali pa izkoristimo lastnosti barve, ki vzbujajo tople občutke (oranžna ali 

rdeča barvnost) ali hladne občutke (zelena ali modra barvnost). Barve in svetlosti se nam 

razkrijejo tudi kot psihične energije, pri čemer se nam svetli in toplo obarvani deli zdijo večji 

in bližje kot temni in hladno obarvani deli. »Izrazi toplo in hladno pričajo o tem, da barve 

povzročajo telesne in čustvene odmeve, ki jih same barve kot lastnosti fizičnega sveta nimajo, 

ampak jih v zaznavanje vnaša naša psiha« (prav tam, str. 23), zato lahko trdimo, da je barva 

popolnoma subjektivna izkušnja. 

Govorimo lahko o treh dimenzijah barve: 1. o barvnem tonu ali barvnosti oziroma pestrosti 

(kromatičnosti), 2. o svetlosti barve, ki je odvisna od moči svetlobne energije in 3. o 

nasičenosti barvnega odtenka, ki je odvisna od čistosti svetlobnega valovanja (prav tam, str. 

34). 
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4.1.2.1 Victor Vasarély (1908–1997) 

  

Najpomembnejši predstavnik opárta je francoski slikar, grafik in kipar, rojen leta 1908 na 

Madžarskem, kjer je tudi študiral, potem pa emigriral v Pariz, kjer je na začetku delal kot 

reklamni risar. Prek likovnih, geometrijskih form, z zaporednim nizanjem temeljnih 

geometrijskih vzorcev spreminja znanstvene predstave o prostoru, snovi in energiji v čutne 

zaznave ter dosega optično-kinetične občutke. Začetki njegovega ustvarjanja predstavljajo 

črno-bele linijske slike, ki se optično spreminjajo glede na zorni kot opazovalca (Bajt, 1996). 

Pozneje vedno pogosteje uporablja in v svoje delo vključuje okrogle, elipsaste oblike. Barvo 

začne izkoriščati v celoti – uporaba spreminjajočih se barv prek polja služi tako, da gledalcu 

omogoča občutek kinetične energije, globine in prostora. Poglobljeno je proučeval vprašanje 

večpomenskega dojemanja slikovnega prostora, pri tem pa uporabljal aksonometrično 

perspektivo. Čeprav je prejel več prestižnih priznanj, ga širša javnost še vedno ni poznala, 

vse, dokler se ni leta 1965 predstavil na razstavi »The Resposive Eye« (v slovenskem prevodu 

»Odzivno oko«) v Muzeju sodobne umetnosti v New Yorku, skupaj z drugimi pomembnimi 

umetniki opárta, med njimi tudi z Bridget Riley. Umrl je v Parizu v 91. letu starosti (Victor 

Vasarély, 2018). 

 

 

Slika 5: Victor Vasarély: Vega-Nor, 1969 

Akril na platno, 200 x 200 cm 
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Slike serije »Vega« so postale izredno priznane in priljubljene – s tem je Vasarély prvič 

predstavil serijo popačenih, barvnih del. V seriji vidimo nekaj najbolj naprednih aplikacij 

njegovega sistemskega pristopa k oblikovanju in barvi, saj slike temeljijo na sferičnem 

popačenju v polikromatsko mrežo. Izbrano delo »Vega-Nor« je eno izmed najbolj znanih del 

omenjene serije. Zdi se, da je površina navzkrižna, kar daje občutek nečesa, kar se želi 

izbočiti, izogniti, po drugi strani pa umakniti nazaj v globino površine. V celoti izkorišča 

barvne razlike in kontraste, da bi nadgradil iluzijo prostora, svetlobe, gibanja in strukture. 

Razvije barvni sistem ter ustvari nove linearne oblike in oblike, s katerimi bi ta sistem lahko 

uporabil. Lahko bi rekli, da je uporabljal nekakšno lastno, umetniško »abecedo«. Od samega 

začetka je bil navdušen nad tehnologijo in videl zgodnje obljube računalnikov (Victor 

Vasarély, 2018). Sistem Vasarélyjevega delovanja in njegova plastična »abeceda« vzporedno 

z razvojem računalniškega programiranja in računalniško umetnostjo nedvomno kažeta na to, 

kako daleč naprej je bil Vasarély v svojem času in zakaj ga lahko upravičeno imenujemo za 

začetnika optične umetnosti.  

 

 

4.1.3 Linija 

 

»Temelj stabilnega in trdnega sveta so oblike stvari, kakor se vidu kažejo v robovih površin. 

Robovi površin so njihove linearne meje, zato so linije nadvse pomembne v vizualnem in 

likovnem oblikovanju. Linija kot likovna prvina gradi oblike in prostor /…/. Zato so linija, 

svetlo – temno in barva oblikovalke, graditeljice likovnega prostora.« (Butina, 1995, str. 122). 

Linija je, tako kot so oblike, svetlostne in barvne vrednosti, pomembna pri oblikovanju 

prostora, saj je nosilka pomena – na praznem papirju ni oblike, dokler je ne ustvarimo z linijo. 

Medtem ko za svetlostne in barvne vrednosti ni nujno, da imajo neko obliko, jo linija in točka 

vedno imata, vendar se prav tako lahko pojavita šele iz možnosti svetlobe. Svetlostne in 

barvne vrednosti v slikovno ploskev vnašajo možnosti gibanja naprej in nazaj od ravnine 

slikovne ploskve, to gibanje pa omogoča posebna organizacija linij (prav tam, 1995). 

Linija je najbolj abstraktna med likovnimi izraznimi sredstvi, saj je v naravi ni, pojavlja se le 

kot sled nekega gibanja (na primer udar strele oziroma blisk, puščavske sipine, sledi smučarja 

v snegu ...) ali kot robovi med različnimi površinami teles v okolju ter področja različne 

svetlosti in barve. Kot linijo zaznamo že več točk v zaporedju, ker se naše oči hitro gibljejo od 

točke do točke. Tako linije iz okolja kot linije, nastale v likovnem smislu, izražajo gibanje, saj 

vodijo oči v gibanje skozi prostor, pa tudi dinamiko, saj nas vodijo skozi likovni prostor. Tudi 

z njimi lahko izražamo občutke in čustva – rahlo valovita linija bo v nas vzbudila čisto 

drugačne občutke kot močno cikcakasta; vodoravna linija deluje bolj spokojno kot navpična, 

ki deluje bolj dejavno; poševne linije vnašajo dinamiko, nemir in nestabilnost, prekrižane 

navpične in vodoravne linije pa vzbujajo občutek trdnosti (Butina, 2000). Linijo, skupaj z 

barvo, uvrščamo med najbolj uporabne in učinkovite likovne prvine.  
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4.1.3.1 Jesús Rafael Soto (1923–2005) 

 

Soto se je rodil leta 1923 v Venezueli, kjer je pozneje končal študij umetnosti. Njegova strast 

do umetnosti ga je vodila skozi intenzivno učenje in proučevanje zgodovine in obrti ter 

predvsem razumevanje, kaj je tisto, kar naredi neko delo umetniško. Začel se je osredotočati 

na odnose med temeljnimi vizualnimi elementi. Skozi svojo umetnost je raziskoval odnose 

fizičnega sveta in se iz izkušenj naučil, da resnične narave ne moremo razumeti, ne da bi 

proučevali njen odnos do nečesa drugega. Kot pionir v kinetiki se je odlikoval v tem, kako 

prenesti gibanje v umetnost in pokazal, da je razmerje med resničnostjo in iluzijo dinamično 

ter da se iluzija in dinamika včasih celo združita, postaneta eno. Začel je ustvarjati slike, ki so 

se osredotočale na kompozicije mrež, linij, točk in kvadratov, pri čemer je svojo paleto omejil 

na osem barv. S temi deli je analiziral, kako poenostavljeni vizualni elementi vplivajo na 

gledalca in kako lahko človeško oko vpliva na kompozicijo. Skozi analizo je opazil, kako bi 

lahko uporabil različne prostorske odnose in svetlostne razlike, da bi ustvaril likovno delo, ki 

bi se spreminjalo, ko bi se gledalec pomikal okrog njega. S temi deli je lahko preusmeril oko 

v zaznavanje gibanja, kjer ga ni bilo, ali pa ustvaril kompozicijo, ki jo je bilo nemogoče 

uvideti v celoti z ene same točke in tako gledalca prisilil v gibanje, premikanje. Gibanje je 

želel ustvariti ne le z iluzijo, temveč tudi prek realnih interaktivnih odnosov (Barcio, 2017). 

Da bi to dosegel, je začel eksperimentirati s serijo del »Vibrations« (v slovenskem prevodu 

»Vibracije«). Površina je zapolnjena z vzorci, doda pa še druge elemente, ki so prav tako 

vzorčeni, nekateri posegajo tudi v prostor, kar ustvarja nenehno spreminjajoče se estetske 

izkušnje gledalca, ko se ta pomika okrog njih. Iz teh eksperimentov izpelje serijo del 

»Spirals« (v slovenskem prevodu »Spirale«), eno izmed teh je izbrano prikazano delo iz leta 

1969. Podlaga slike je trden les, pobarvan z vzorcem, ta pa je dopolnjen z drugo trdno 

površino, v tem primeru pleksi steklo, nekoliko oddaljeno od prve plošče, ki ima prav tako 

vzorec, vendar nekoliko zamaknjen in v drugi barvi. Preproste kompozicije v takih delih se 

spreminjajo pred očmi gledalca, četudi ta stoji na mestu, ko pa se premika, je navidezno 

gibanje toliko bolj intenzivno in spreminjajoče. S tem je dosegel enega izmed osebnih glavnih 

ciljev – fizično vključevanje gledalca v svoje umetnine, saj so kot take zahtevale nekoga v 

svoji prisotnosti, da bi bil doseženi zamišljeni učinek popoln. Dosegel je še en cilj – 

integracijo prostora in časa v njegovi umetnosti, saj je s svojim popolnim razumevanjem 

umetniških del od gledalca zahteval, da umetnino doživlja hkrati z več vidikov, medtem ko se 

premika po prostoru – razlika med realnostjo in iluzijo pa je včasih lahko subjektivna (prav 

tam, 2017). 

 

Idejo »prostor, poln odnosov« je razvil do podrobnosti. Ta podvig je dosegel z deli, 

poimenovanimi »Penetrables« (v slovenskem prevodu »Prodorno«). Sestavljeno je iz tankih 

vlaken, tesno napetih in povezanih, ki visijo s stropa, vendar kljub temu omogočajo, da se 

gledalec med njimi lahko sprehaja, vstopi v umetnino, se vanjo absorbira. Nekatera dela so 

enobarvna, spet drugim je dodal pobarvane elemente. Kot celota, gledana od daleč, umetnina 

daje iluzijo trdne mase, ki visi v prostoru, nato pa se pri stiku gledalca ta ideja razblini v 

lahkosti in omogoči popolnoma drugačno estetsko izkušnjo (prav tam, 2017). 
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Slika 6: Jesús Rafael Soto – La Spirale, 1969 

Les, pleksi steklo, kovina; 50 x 50 x 26,5 cm 
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Slika 7: Jesús Rafael Soto: Huston Penetrables, 7. 5. 2014–31. 8. 2014 

Lakirana aluminijasta struktura, 24.000 PVC-cevi in črnilo za sitotisk na vodni osnovi, 

848,4 x 1999 x 1211,6 cm 

Arhitekt: Paolo Corrozzino; Monter: Muzej likovne umetnosti Houston; Producent: Walter 

Pellevoisin za Atelier Soto 

  
 

 

 

Slika 8: Detajl instalacije Houston Penetrables, Muzej likovne umetnosti, Houston 
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5 PROSTOR 

 

Definicija prostora v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2018) pravi, da je prostor nekaj, 

»kar je nesnovno, neomejeno in v čemer telesa so, se premikajo«, splošna definicija v 

Leksikonu likovne teorije (2015) pa pravi, da je prostor »nedoločena razprostranjenost, ki 

˝obdaja˝ in ˝vsebuje˝ eksistirajoče stvari in pojave ter omogoča, da se lahko objekti v njej 

gibljejo; eden temeljnih predpogojev eksistence materialnega sveta« (str. 643). 

Na neki način je jasno, kaj prostor je – torej vse, kar je, nas obdaja, v njem se lahko 

premikamo, v njem obstajamo – je vidik vsake orientacije človeka. Gibson (v Butina, 1995) 

tako analizo prostora imenuje »scanning« oziroma »nabiranje ambientalne informacije« – 

človek z določenega prostora zaznava okolje in se podaja vanj, vsi njegovi čuti presojajo 

okoljski prostor in gradijo svoje zaznave. Z zaznavanjem prostora ga vizualno otipavamo, 

takšno vizualno otipavanje pa se lahko poveča z usmerjenim gibanjem.  

 

 
Slika 9: Psihološka struktura individualnega in družabnega prostora 

(Povzeto po Butina, 1995, str. 195) 

 

 

Psihologi so ugotovili (v Butina, 2000), da vsak človek nevede ureja prostor okrog sebe v tako 

imenovane prostorske mehurje (angleško personal »space bubbles«). Ti mehurji se širijo in 

krčijo, so razširitev tipnega, vonjalnega in vidnega zaznavanja. Povezujejo nas s svetom in 

nas pred njim tudi varujejo. Prvi mehur, najbolj intimen in varen, je osebni prostor in ga 

določa doseg roke, naslednjega imenujejo družabni prostor, tretji pa je mehur javnega 

prostora, kjer se gibljejo vsi preostali ljudje, ne glede na naš odnos z njimi. »Kakor je na 

optičnem nivoju vizualno otipavanje prostora (˝scanning˝) skokovito premikanje pogleda od 

enega do drugega pomembnega področja okolja, tako lahko smatramo členitev prostora v 

mehurje za psihično otipavanje prostora in predmetov v njem.« (Butina, 1995, str. 196). 
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5.1 Zaznavni prostor 

 

Zaznavni prostor sam na sebi ni viden, vidni so le predmeti v svoji telesnosti – vidimo le 

zunanjost predmetov, »tisto med telesi«. Prostora namreč ne zaznamo, če ta ni določen z 

vodoravno razsežnostjo teles – omejenost je osnovno doživetje prostora. En sam element 

prostora ne more določiti, ampak ga le napolnjuje, med telesi pa se ustvarja napetost – 

ustvarjajo »tisto vmes«, kar spoznavamo kot prostor. Človek se v prostoru orientira in 

vrednoti vidni prostor glede na smiselne zveze. Vidni prostor je »nujno potrebno vodilo za vsa 

naša gibanja in manipulacije« (Butina, 1995, str. 181), za človeka pa je bistven za njegovo 

identiteto kot osebo. Med osnovnimi prvinami vizualnega prostora lahko razlikujemo takšne, 

ki so fizične narave in nas postavljajo v prostor kot predmet med predmete, in takšne, ki so 

psihične narave, torej urejajo naše psihične odnose s stvarmi v okolju. Zato mora človek, da bi 

v prostoru lahko deloval, dojeti prostorske odnose in jih povezati v neki koncept (prav tam). 

Arnheim (V Butina, 2000) pravi, da si opazovalca in opazovani predmet lahko zamislimo kot 

bivanje v prostoru, med katerima se vzpostavi povezava – oblikujejo se razdalje, smeri, hitrost 

gibanja in opazovanja. Iz teh odnosov in povezav se oblikuje zaznava prostora. Opazujoči 

človek sam vnaša v zaznavanje red in trdnost kot telesno središče, prek katerega s predmeti in 

pojavi v svojem okolju navezuje fizične in čutne odnose, prostor doživlja in o teh odnosih 

premišljuje, jih reflektira in osmišlja.  

 
Slika 10: Prostorski križ 
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Os našega telesa je središče in osnovno prostorsko mesto za doživljanje okolja, je pokončna 

os, kjer se sekata frontalna ravnina (FR) in medialna ravnina (MR). S frontalno ravnijo telesa 

se začne vidni prostor, z obračanjem glave pa prostora več vidimo, zaznamo in tako širimo 

njegov obseg. Prostor za seboj zaznamo, vendar ga občutimo bolj slušno; naravna meja med 

prostorom, ki ga vidimo, in tistim, ki ga slišimo, je v višini ušes in oči – očesna ravnina (OR). 

Frontalna ravnina prostor torej razdeli na spredaj in zadaj, medialna na levo in desno, očesna 

pa na zgoraj in spodaj. Tako je zaznavni, vidni prostor s strukturo telesa urejen in usmerjen 

prostor delovanja človeka (Butina, 1995). »S tega in tako določenega mesta človek zaznava 

okolje in se podaja vanj. Tako določeno mesto je za posameznika vedno središče okolja in vsi 

njegovi čuti presojajo okoljni prostor ter od tod gradijo svoje zaznave.« (prav tam, str. 186). 

Vidni prostor obdaja meja, ki ji pravimo obzorje oziroma horizont. Na razdalji več kot desetih 

metrov dojenčki na primer predmetov ne zaznavajo več kot bližnjih ali bolj oddaljenih, 

razločijo jih le kot večje ali manjše predmete. Človek pozneje s pomočjo globinskih vodil in 

drugih znakov oddaljenosti razširi svoj vidni prostor na razdaljo šest do osem kilometrov, od 

tu naprej sledi obzorje (prav tam). 

 

5.2 Fizični prostor 

 

»Čeprav prostor, ki ga strukturira prostorski križ telesa, ni fizični, ampak psihološki prostor, 

tudi zanj veljajo osnove fizičnega prostora.« (Butina, 1997b, str. 175). Razsežnosti fizičnega 

prostora ne moremo poljubno izbrati, imeti jih moramo za neizogibno lastnost prostora. 

Fizični prostor ima tri razsežnosti, zato ga moramo tudi matematično predstaviti s 

trirazsežnostno geometrijo (prav tam).  

Fizični prostor je pogosto zasnovan v treh linearnih dimenzijah, sčasoma pa so ga sodobni 

fiziki označili kot del brezmejnega štiridimenzionalnega kontinuuma, poznanega kot prostor-

čas. Izraz prostor se na različnih področjih uporabe nekoliko razlikuje. V astronomiji se 

prostor nanaša skupaj na relativno prazne dele vesolja – vsako območje zunaj nebesnega 

predmeta lahko štejemo kot prostor. V mikroskopski fiziki ali kvantni fiziki je ideja o prostoru 

združena s tako imenovano »areno akcij«, v kateri potekajo vsi fizični procesi in pojavi. 

Merjenje fizičnega prostora je že dolgo pomembno – mednarodni sistem enot je danes 

najpomembnejši sistem enot, ki se uporabljajo pri merjenju prostora in je skoraj univerzalno 

uporabljen znotraj fizike. V klasični fiziki je prostor tridimenzionalni evklidski prostor, kjer je 

mogoče poljubno pozicijo opisati z uporabo treh koordinat. V fiziki je fizični prostor določen 

z merjenjem, standardni prostorski interval, imenovan standardni merilnik ali preprosto 

merilnik, pa je opredeljen kot razdalja, ki jo prepotuje svetloba v vakuumu oziroma 

brezzračnem prostoru v določenem časovnem obdobju. Pri tej določitvi se hitrost svetlobe 

obravnava kot konstantna. V matematiki se prostor obravnava kot niz z določenimi lastnostmi 

in običajno še z dodatno strukturo. To ni formalno definiran koncept kot tak, ampak generično 

ime za številne podobne koncepte, ki večinoma posplošujejo nekatere abstraktne lastnosti 

fizičnega koncepta prostora (Physical Space, b. d.). Matematične discipline, ki se ukvarjajo s 

prostorom, so med drugim evklidska geometrija, ta pa je spodbudila razvoj projektivne 
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geometrije. Ena od zgodovinskih spodbud razvoja projektivne geometrije je prišla iz 

slikarstva oziroma želje slikarjev, kako občutek prostora prenesti v ravnino. »V 15. stoletju so 

italijanski umetniki kazali veliko zanimanje za geometrijo prostora. O teoriji perspektive je 

leta 1425 prvi razmišljal italijanski arhitekt Filippo Brunelleschi (1377–1446), nato pa sta s 

tem nadaljevala Leon B. Alberti
7
 in A. Dürer.

8
 Ena od Albertijevih knjig iz leta 1435 vsebuje 

prvi prikaz središčnega projiciranja. /.../ Albertija je navdihovalo dejstvo, da v slikarstvu 

vzporednima premicama ustrezata na platnu sekajoči se premici. Proučeval je projekcijo 

kvadrata iz vodoravne ravnine na navpično ravnino platna.« (Mitrovič, 2009, str. 9–21). V 

slikarstvu se je prostor pojavil šele takrat, ko so se ga umetniki naučili predstavljati tako, 

kakor se odraža v njihovih očeh – »občutek oddaljenosti in bližine je bil v sliki avtomatično 

prisoten z zakoni optike in zrcaljenja na mrežnici, ki se jih je umetnik naučil od znanstvenika« 

(Butina, 1997b, str. 177). Prostor je torej resničnost naših čutnih izkušenj.  

 

5.3 Umski prostor 

 

Človek je v svet odprto bitje in svet je človeku odprt prostor, zato si človek mora svoj svet 

zgraditi, najprej pa si ga mora prilagoditi – preoblikovati po svojih potrebah, z lastnim 

umskim in telesnim delom. Da to doseže, ga mora najprej sploh razumeti. Naši možgani so se 

skozi evolucijo prilagodili lastnostim sveta okoli nas – človek se tako lahko orientira v 

zaznanem prostoru, ga analizira. Naš način razstavljanja čutnih vtisov ustreza lastnostim 

narave (Butina, 1995). »Iz mnogih zaznav, ki slonijo na lastnostih teles in prostora okoli nas 

na strukturi našega telesa, konstanc in prostorskih ključev zgradimo model prostora, ki ga 

lahko imenujemo psihološki zaznavni prostor.« (prav tam, str. 180). Človek kot celovito bitje 

zaznava in spoznava svet, pri čemer uporablja vse zaznavne sisteme in njihova sporočila, 

informacije poveže v celostno podobo sveta. Spoznavne funkcije oziroma mišljenje so 

bistveni del samega zaznavanja. Te funkcije so na primer dejavno raziskovanje, izbiranje, 

dojemanje bistvenega, poenostavljanje, reševanje nalog, kombiniranje, raziskovanje, dajanje v 

odnose in duševne funkcije, torej čutno zaznavanje, spomin, mišljenje in učenje (Arnheim, v 

Butina, 1995). Zaznava bo tako vedno subjektivna, ker izhaja iz zaznavajočega subjekta in 

situacije, v kateri se nahaja – zaznavni prostor je torej subjektiven prostor. Da bi odkrili 

gostoto realnosti, se moramo v njej gibati. Da bi naš vizualni sistem sploh deloval, mora 

stalno spreminjati podobe, ki vplivajo nanj. Te spremembe pa se dogajajo samodejno, ko se 

premikamo v prostoru. Prostor in čas pa sta apriorni kategoriji izkustva, ki sta dani po naravi 

uma samega. Za normalen razvoj zaznavanja in mišljenja je torej nujno potrebna dejavna 

motorična interakcija z okoljem – gibanje in prostor sta povezna v neločljivo celoto (prav 

                                                 
7
 Leon Batista Alberti (1404–1472), italijanski arhitekt in slikar, ukvarjal se je s teorijo 

perspektive (Mitrovič, 2009, str. 8). 
8
 Albert Dürer (1471–1528), nemški slikar, grafik, matematik in teoretik, ukvarjal se je z 

Evklidsko geometrijo (Albrecht Dürer, b. d.). 
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tam). Vsak element zaznavnega prostora pa je spet uporaben pri gradnji likovnega prostora. 

»V likovni umetnosti likovnik izraža svoje dojemanje vidne stvarnosti – prostora. Likovna 

umetnina je zato projekcijsko polje družbeno in historično pogojenega individualnega 

dojemanja vidne stvarnosti – prostora, v katerem skuša likovnik izraziti svojo zamisel, 

zamisel svoje likovne resničnosti.« (prav tam, str. 39). 

 

5.4 Slikovni prostor 

 

Slikovni prostor izhaja iz vidnega in tipnega prostora in je, kot pravi Butina (1995), »najprej 

dvodimenzionalni prostor slikovne ploskve, v katerem slikar lahko s primerno izbiro likovnih 

izrazil ustvari navidezno tretjo dimenzijo, globino. Slikovni prostor je realno omejen s 

formatom, vendar je kot duhovni prostor neomejen.« (str. 336). Slikar gradi likovni prostor po 

svoji zamisli, ustrezno s svojimi biološkimi in psihološkimi izkušnjami, abstrakcije 

prostorskih smeri in položajev pa postanejo glavne prvine likovnega prostora. Izhodiščni 

likovni prostor je dvodimenzionalen in plosk, slikar pa z uporabo likovnih prvin, ki imajo eno 

ali dve dimenziji – to so točka, linija, barva in svetlostni toni, ustvarja globino na slikovnem 

polju. Slikar ustrezno s svojim namenom izbere primerne materiale in glede na njihove 

snovne lastnosti – tako je slika v svoji snovnosti del končne izraznosti in izpovednosti kot 

umetniški pojav – je sinteza duhovnih in snovnih dejavnikov.  

 

 

Slika 11: Shema notranjih povezav in odvisnosti elementarnih likovnih pojmov 

(Povzeto po Butina, 1995, str. 265) 

 

 

Z likovnimi prvinami ustvarjamo slikovni prostor, te pa so med seboj povezane in tudi 

odvisne. Prvina svetlo-temno ima sposobnost likovnega orisovanja tretje dimenzije prostora – 

modelacija običajno povzroči zaznavo prostorske globine in reliefa površine teles. Čeprav 
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barva zahteva (v likovnem smislu) ploskovito uporabo – barve namreč ne spremenijo svoje 

kakovosti, ko so enakomerno nanesene na površino slikovne ploskve, kajti svetloba se od 

površine enakomerno odbije –, je lahko gradnik prostora. Barva, ki je lahko različno svetla ali 

temna, s tonsko modelacijo svetlo-temno ustvarja plastičnost površin in globino prostora. 

Linija vodi naše oko vzdolž svojega poteka, povzroča in izraža gibanje skozi prostor, orisuje 

ploskovite ali prostorske oblike, medtem ko točka zaustavlja pogled in zadržuje oko na sebi. 

Likovne lastnosti teh prvin vplivajo na način oblikovanja oblik, posledice teh vlivov pa se 

najbolje kažejo v oblikovanju likovnega prostora (prav tam).  

 

 

5.5 Likovni prostor 

 

Splošno lahko rečemo, da je likovni prostor tisti prostor, v katerem potekajo likovni 

oblikotvorni procesi. To so lahko na primer slikovni prostor, kiparski prostor, arhitekturni 

prostor. Likovni prostor je z likovnimi izraznimi sredstvi oblikovan model kulturnega 

prostora, ki sloni na zakonitostih človekovega zaznavanja in dojemanja naravnega prostora. 

Kljub temu da je uresničen v snovi, je likovni prostor tudi posebna oblika umskega, 

duhovnega prostora (Muhovič, 2015), kajti »likovni znaki so materialni likovni pojmi, zato je 

likovni prostor najprej in predvsem duhovni prostor, izražen z likovnimi izraznimi sredstvi, v 

katerih se združujejo likovni pojmi in likovni materiali« (Butina, 1995, str. 336). Človek ga 

oblikuje glede na svoje razumevanje, dojemanje sveta in okolice. Opredeljujejo in 

strukturirajo ga likovni znaki, ki so lahko stvarni, vedno pa so predmet mišljenja. »Ko se 

likovna misel uresniči v snovni in čutni obliki, nastane iz abstraktnega miselnega prostora 

konkretni, stvarni prostor.« (Butina, 1995, str. 336).  

Likovnik s pomočjo likovnih občutkov (vidnih, tipnih, psihičnih, imagitivnih vsebin) razvija 

in ustvarja nove možnosti eksistence prostora in človeka v prostoru in času. Likovni prostor je 

lahko različnih dimenzij; tako je kiparski in arhitekturni likovni prostor po številu dimenzij 

enak naravnemu prostoru, zato lahko ustvarjalci uporabljajo vse tri razsežnosti, prav tako pa 

sami določijo neki referenčni okvir, ki ga predstavljajo različne točke in predmeti v okolju. 

Medtem je slikarski oziroma slikovni prostor dvodimenzionalen, umetnik lahko namreč 

uporablja dve dimenziji ploskve, tretjo, globino, pa mora s pomočjo iluzije ustvariti sam, 

referenčni okvir pa predstavljajo meje slikovne ploskve, pri čemer je pomemben tudi format.  

Najpomembnejši lastnosti formata sta velikost – zaradi različnega doživljanja formatov glede 

na njihovo razmerje do človekove telesne anatomije in oblika – zaradi njenih strukturalnih 

lastnosti. Pri tem bi poudarila format v obliki kvadrata, ki ga največ uporabljam pri svojem 

delu, in je po Arnheimu kot polje strukturalnih sil – njegove stranice so linearne tvorbe, ki 

vodijo oči vzdolž svojega poteka k vogalom, kjer se gibanje zaustavi in preusmeri ter opravi 

virtualno pot v diagonalni smeri proti središču. Središče formata je tako izjemno privlačna in 

močna točka, saj je presečišče diagonalnih, vertikalnih in horizontalnih gibanj (Muhovič, 

2015). 
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5.5.1 Likovni prostor kot likovni motiv 

 

Izraz motiv v likovni umetnosti opisuje vsako ključno idejo, ki je poudarjena v ustvarjalnem 

delu. Prikaz motiva je lahko očiten, na primer pokrajina, narava, morje. Motiv pogosto 

oblikuje subtilno podlago za delo, katerega del je. Običajno je to ključni koncept, za katerega 

umetnik ali oblikovalec meni, da je bistvenega pomena in ga želi predstaviti skozi neposredne 

senzorične izkušnje ob umetnini.  

Likovne lastnosti prvin točke, linije, barve in svetlo-temno vplivajo na način oblikovanja 

oblik, predvsem pa na oblikovanje likovnega prostora in s tem likovnega motiva – lahko 

ohranimo orisovanje v ploskvi ali pa slikovno ploskev poglobimo v navidezno tretjo 

dimenzijo. Kakšno pot bo slikar ubral, je odvisno od njegovega čustvenega in miselnega 

odnosa do stvarnosti, od likovnega pojmovanja sveta. »Vsako pojmovanje sveta se opredmeti 

z ustreznimi likovnimi izraznimi sredstvi in iz njih izhajajoče likovne slovnice. Končna 

formulacija je zato v enaki meri odvisna od slikarja in njegove družbe do stvarnosti, kakor od 

specifičnosti zahtev likovnih izrazil. Pri branju likovnih del je treba zato upoštevati obe 

sestavini, če naj bo branje slike razumljivo in uspešno« (Butina, 1995, str. 266), in to, »da 

imajo likovni materiali in izrazna sredstva svoje lastno življenje, ki se takrat, ko je v polnosti 

izraženo, upre in zaustavi nadaljnje likovnikovo delo.« (Butina, 1997b str. 46). 

 

5.5.1.1 Mreža kot simulator
9
 prostora 

 

Za današnji čas je značilen prehod od likovnega k vizualnemu. Današnji čas od nas zahteva 

hitre prilagoditve, tehnološki razvoj, nove tehnologije pa že kažejo k opuščanju nature. »Svet 

˝gledanja˝ je zamenjal svet ˝produkcije˝ umetnega, virtualnega sveta, čemur se še vedno upira 

neki čut za etičnost in ravnovesje med naturo in kulturo – in bojaznijo pred izgubo tega stika.« 

(Tepina, v Frelih in Muhovič, 2012, str. 101). Upravičeno se je torej vprašati, ali ni grmada 

podatkov prej ovira kot prednost.  

Moj motiv je zato minimalističen, a kljub temu učinkovit. Podatkovni vir predstavljata mreža 

in prostor sam, pri čemer mreža s pomočjo (čiste) barve in svetlobe (že same po sebi ali z 

določeno usmeritvijo in postavitvijo) v nastalih delih simulira novonastali prostor. Lastna dela 

in avtorje, za katere se mi zdi, da so se ukvarjali s podobnim problemom in so na tak ali 

drugačen način vplivali na moje delo, bom podrobneje predstavila v empiričnem delu v 

nadaljevanju.  

 

                                                 
9
 Simulírati – delati, da je določeno izmišljeno ali lažno stanje, dejanje videti kot resnično, 

hliniti (SSKJ, b. d.). 
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6 AKCIJSKA RAZISKAVA 

 

Ker je moje raziskovanje opárta akcijska raziskava, ki jo bom konkretneje predstavila v 

nadaljevanju v empiričnem delu, jo najprej na kratko lahko razložim po Mažgonovi (2008), ki 

pravi, da je metodologija akcijskega raziskovanja usmerjena k oblikovanju lokalnih, 

kontekstualno vezanih teorij, v svoji osnovi pa je dokaj ohlapna, saj ne vsebuje togo 

predpisanih metodoloških pravil. »Poteka v spiralnih krogih med akcijo in refleksijo, na vseh 

nivojih pa ponuja dovolj prostora za aplikacijo kvalitativnih postopkov.« (str. 57). Akcijski 

raziskovalni projekti s takšnim povezovanjem pridobijo metodološko ostrino. Zame 

najpomembnejše predpostavke, na katerih naj bi temeljil koncept akcijskega raziskovanja, so 

(prav tam, str. 69): 

 

- raziskovalni postopki naj bodo vključeni v praktično akcijo, tako da jo po potrebi 

spreminjajo in usmerjajo, hkrati pa omogočajo neposredno prisotnost v dejanskem 

dogajanju; 

- eksperiment ostaja najprimernejša metoda pri izvajanju akcijskih raziskav; 

- akcijsko raziskovanje poteka v ponavljajočih se ciklusih, v katerih si zaporedno sledijo 

opredelitev problema, načrtovanje, akcija in evalvacija; 

- pomembno vlogo v akcijskem raziskovanju ima preplet akcije, raziskovanja in učenja.  

 

Prepletata se torej spoznavanje in praktično delovanje, prek uvajanja sprememb v 

proučevanem polju. V središču je predvsem sprotno uvajanje sprememb na podlagi cikličnega 

procesa refleksije in akcije – vsakršno nadaljnje delovanje v proučevanem polju je plod 

sistematičnega pridobivanja podatkov, ki so v procesu refleksije ovrednoteni in predstavljajo 

vir, na podlagi katerega se uvajajo nadaljnje spremembe. Dokler se ne zberejo in analizirajo 

osnovni podatki, ni vnaprejšnjih kategorij in konceptov, ni pričakovanih rezultatov – 

raziskovalna vprašanja niso naprej opredeljena, kajti sam raziskovalni proces vodi 

raziskovalca do odkrivanja vprašanj, razvije se težnja po izboljšanju obstoječe situacije (prav 

tam, str. 162–164). »Tekom akcijskih korakov se na podlagi refleksije vsake posamezne faze 

tvorijo načrti novih akcij, ki razrešujejo določene probleme, obenem pa odpirajo nov sklop 

raziskovalnih vprašanj.« (str. 164). 

Strauss in Corbinova (v Mažgon, 2008) pri takem raziskovanju opozarjata na postopke 

kodiranja, predvsem na tehnično pravilo »stop and memo« – gre za sprotno uporabo notic 

(memos) in diagramov, kar pomeni, da se takoj, ko nam kaj pride na misel, ustavimo in to 

zapišemo. Notice začnemo izdelovati na začetku raziskovalnega projekta, sčasoma, predvsem 

z uporabo primerjav in postavljanja vprašanj, pa notice dobijo nekakšno obliko – abstraktne 

pojme utemeljijo v realnosti. Ker cilj akcijske raziskave ni tvorba teoretičnih stavkov, ampak 

uvedba sprememb, se s selektivnim kodiranjem približujemo končnemu koraku analize – 

»integraciji konceptov okoli osrednje kategorije in umeščanju kategorij, ki potrebujejo 

nadaljnje razvijanje in obdelavo. /.../ Tako lahko raziskovalec tudi dokaže in utemelji, na 

kateri točki raziskovalnega procesa se je odločilno spremenilo njegovo videnje in delovanje v 
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lastni praksi. Zbiranje podatkov torej ne poteka brez vnaprejšnjega načrta, ampak v skladu z 

namenom kasnejše uporabnosti. /…/ Kar lahko akcijski raziskovalec uspešno uporabi pri 

pisanju teorije, so mreže povezanih pojmov in pojavov okoli osrednje kategorije, ki 

predstavlja temeljni raziskovalni problem. Akcijsko raziskovanje kot del praktičnega 

raziskovanja pomeni preprosto to, da raziskovanje opravljajo posamezniki v svoji lastni 

praksi. Dobro izvedena akcijska raziskava ima za posledico osebnostni razvoj, izboljšanje 

profesionalne prakse, v kateri akcijski raziskovalec praktik deluje /…/.« (prav tam, str. 116–

165).  
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7 PREDSTAVITEV LASTNE AKCIJSKE RAZISKAVE 

 

Empirični del predstavljata lastna akcijska raziskava ter predstavitev akcijske raziskave in 

lastnih likovnih del. Ob tem navajam primere različnih avtorjev, ki so vplivali name in za 

katere se mi zdi, da so se ukvarjali s podobnim problemom.  

Skozi različne postopke razvijam svoj model delovanja na področju opárta, kjer določim 

nekaj korakov, ki jih tehnološko osmislim in dopolnim. Za vsak korak bi lahko rekli, da je ena 

stopnja akcijskega raziskovanja, kjer razmišljam o alternativah, jih opišem, se odločim za eno 

od teh in predstavim.  

Grobo strukturo akcijskega raziskovanja lahko predstavim s shemo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Vsak korak je neke vrste »postaja«, kjer naredim likovni eksperiment (korak 1), ga analiziram 

in se na osnovi rezultata odločim za alternative – analiza mi nekaj pokaže, mene pa zanima, 

kako bi to naprej razvijala, zato si postavim na primer tri alternative. Vsako od teh alternativ 

na kratko opišem, se odločim za najprimernejšo in izvedem nov likovni eksperiment (korak 

2). Ciklično spet sledi analiza, določitev alternativ (lahko jih je več ali manj, odvisno od 

primera), izbor primerne in nov likovni eksperiment (korak 3). Rezultat je ta, da od izhodišč 

pridem do cilja, ki je likovni rezultat oziroma slika, ki pa je boljša od izhodiščne, bolj jasna, 

bolj čista, bolje analizirana, bolje predelana.  

 

KORAK 1 

Likovni 

eksperiment 

 

Analiza 

 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

+ opis 

KORAK 2 

Likovni 

eksperiment 

 

Analiza 

 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

+ opis 

 

IZHODIŠČA 

KORAK 3 

Likovni 

eksperiment 

 

Analiza 

 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

+ opis 

 

 

CILJ = LIKOVNI 

REZULTAT; 

SLIKA 
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7.1 Raziskovalna vprašanja 

 

- Zakaj so opártistična likovna vprašanja lahko aktualna tudi danes? 

Dobra likovna dela so dokaz, da na vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno. To potrjuje 

dejstvo, da se moja metoda v teoriji ujema z metodo v praksi, se pravi, da metoda tukaj ni 

nekaj, kar je »v breme«, ni nekaj, kar je ločeno, ampak je nekaj, kar pomaga in podpira.  

 

- V čem je vizualna privlačnost opárta? 

Sprašujemo se, zakaj se pravzaprav v današnjem času sploh še da ukvarjati, raziskovati opárt. 

Preprosto, sodoben čas je pluralen in nima samo ene likovno-raziskovalne smeri in v tem času 

je demokratičen. Opártizem nas zanima osebno, zato ker v razvoj slike vnaša vedno novo 

tehnologijo, je dražljiv na vizualni ravni, je stimulativen in s tem spodbuja vedno nove 

raziskave.  

 

- Kakšna je družbena vloga opárta?  

Pri opártu gre vedno za draženje vidnega živca in to vedno je in bo pripomoglo k njegovi 

zanimivosti – v bistvu ima sam po sebi to veliko moč »lovilca pogleda«. 

 

- Ali je model akcijske raziskave primerno orodje za reševanje likovnih problemov? 

Zdi se mi, da je opárt pravzaprav ena vrsta umetnosti, ki na videz nima nobene povezave s 

socialnimi vprašanji, je pa zato po drugi strani bolj povezan z intimizmom. Prav tako je zaradi 

svoje privlačnosti našel svoje mesto tudi med publiko, tudi tako, ki ni preveč likovno 

izobražena in podkovana.  

 

- Ali so možne nove alternative, raziskave na področju opárta? 

Da. (1.) Na eni strani imamo tehnologijo, na drugi strani pa imamo to, da se pravzaprav 

(2.) po obdobju tehnologij zopet vračajo slikarska vprašanja, ki jih je načel modernizem. 

(3.) Živimo namreč v svetu, ki mu lahko rečemo vizualni svet, kjer gre vedno za neke 

vrste borbo za vizualno pozornost – in opárt ima to slikovitost sam v sebi.  
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7.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za strokovno-teoretično raziskovanje bom uporabila metodo deskripcije in opazovanja, 

metode študija literature, zgodovinsko metodo, primerjalno metodo, metodo abstrahiranja in 

konkretiziranja. Prav tako bom uporabila kavzalno eksperimentalno metodo. Raziskovalni 

pristop je teoretična, kvalitativna in kvantitativna raziskava, akcijska raziskava (znotraj te še 

sekvenčna analiza in študija primera).  

 

7.2.1 Vzorec 

 

Vzorec je namenski, in sicer lastna likovna dela, nastala v tej raziskavi. 

 

7.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Vir podatkov so lastna likovna dela. Tehnike zbiranja podatkov bodo pisanje 

raziskovalnega dnevnika, anekdotska tehnika, tehnika kritičnih dogodkov in tehnika 

stalnega primerjanja. Primarni raziskovalni instrument je raziskovalec. Uporabljeni 

instrumenti bodo lastni dnevniški zapisi, nastali med raziskavo, foto in video 

dokumentacija, nastala likovna dela.  

 

7.2.3 Postopki obdelave podatkov 

 

Likovna dela bom sproti ocenila – uporabila bom metodo formalne analize likovnega dela, 

podala možne alternative za nadaljnje delo za dosego zastavljenega cilja. Izmed podanih 

alternativ bom izbrala najprimernejšo rešitev, jo opisala, predstavila in izvedla akcijo kot 

likovni eksperiment. Na tak način bom po korakih izvedla akcijsko raziskavo – to so 

postaje, kjer naredim likovni eksperiment, ga analiziram in se potem na osnovi tega 

odločim za alternative, ki jih tudi opišem. Sledi nov likovni eksperiment, ki ga spet 

analiziram, opišem, izberem alternative in nadaljujem z izbrano rešitvijo. Rezultat bi bil 

prehod od izhodišč do cilja, ki je likovni rezultat oziroma slika, ki je boljša od izhodiščne, 

bolj jasna, bolje analizirana, bolje predelana.  
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7.3 PREDSTAVITEV LASTNIH LIKOVNIH DEL 

 

 

Skozi večino študijskih let sem kopičila informacije o geometrijski in optični umetnosti, ki so 

me popeljale na pot lastnih likovnih eksperimentov in raziskav na tem področju. V 

nadaljevanju bom predstavila rezultate, torej svoja dela, v smiselnem zaporedju razvoja 

lastnega stila.  

Za vsakim delom bom predstavila različne avtorje, za katere ob prebiranju različne literature 

in iskanju informacij menim, da so se ukvarjali z istim ali podobnim problemom, ali pa so na 

tak ali drugačen način vplivali na moje delo.  

Vsa dela, nastala tekom raziskovanja, so bila predstavljena na samostoji razstavi v Galeriji-

Muzeju Lendava, na lendavskem Gradu (9. 11.–3. 12. 2018). Skozi fotogalerijo bom prikazala 

postavitev razstave in druga dela, ki jih nisem podrobneje opisovala v magistrskem delu. Vse 

fotografije razstave so iz osebnega arhiva.   
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7.3.1 π 

 

 

Slika 12: Maša Mlinarič: π, 2016–2018, tuš na papir in kolaž, 63 x 23 cm 

 

Slika predstavlja začetke lastnega raziskovanja dela z emajlirano mrežo, ki me spremlja še 

danes. Delo z neslikarskimi materiali je zame vznemirljivo že od nekdaj, želja po 

preoblikovanju in uporabi nečesa neobičajnega v umetniško stvaritev mi daje občutek 

zadovoljstva v umetniškem udejstvovanju. V začetnih delih – risbah mrežo uporabim kot 

šablono, pri čemer ustvarjam polne in prazne prostore, na podlagi čistih barv – izbiram med 

osnovnimi barvami. Barva razmejuje, razlikuje, vsebuje tudi obliko. Vsako vidno polje je 

določeno z barvno strukturo, ki je različno organizirana na področja – pod profilom oblike 

torej ne moremo iztrgati iz njenega barvnega konteksta. Črne kockice niso več le kockice, 

ampak določajo novo obliko, ki sodeluje pri izražanju celote – ena oblika prikliče drugo, ureja 

ravnotežje in gibanje v procesu konkretizacije barv in oblik. Risbe so nastale že leta 2016, in 

sicer kot skice za slike. Pozneje, ob raziskovanju prostora, barve, svetlobe v opártu, sem jih 

združila v enotno sliko. Likovne prvine v svojem gibanju z medsebojnimi odnosi porajajo 

prostor in na ta način oblikujejo oblike, ploskve, globino in telesa. Z ustvarjanjem likovnih 

odnosov oblikujem nove možne prostore. Sliko sestavljajo tri risbe, kvadrati s stranicami 14 

cm, zato delo nosi naslov π (Pi), približek te matematične konstante pa je 3,14.  

Ob prebiranju literature sem pozneje našla povezavo s poljskim umetnikom Henrykom 

Berlwijem in njegovo mehanofakturo. 
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7.3.1.1 Henryk Berlewi (1894–1967) 

 

Henryk Berlewi je ekscentrični utopistični tehnolog, rojen v Varšavi 30. oktobra 1894. V času 

študija je živel v Parizu, zanimal ga je kubizem, po vrnitvi na Poljsko pa se je zbližal z 

dadaizmom in futurizmom. Od tam je odšel v Berlin, kjer je sodeloval na mednarodnem 

kongresu napredne umetnosti, bil je tudi član skupine »G«. Berlinska leta so bila odločilna za 

njegovo oblikovanje; od tod izvira njegovo posebno pojmovanje umetnosti s teorijo 

mehanofakture.  

Mehanofakture temeljijo na objektivnosti in na mehanično natančno izdelanih geometrijskih 

oblikah. Gre za predhodnico kinetizma, programirane umetnosti in mehanske ter 

neindividualistične razdelave umetniškega dela. Berlewijeve kompozicije iz teh let so 

konstruirane z dinamičnim ali statičnim razvrščanjem pravokotnikov, kvadratov, krogov. Ti 

so bili homogeni ali pa je bila njihova sestava mrežasta. V naslednjih letih je nadaljeval 

raziskovanje ritmov oblik in pri tem uporabljal nove znanstvene podatke o zaznavanju na 

očesni mrežnici (»Portfolio«, 1995). 

 
Slika 13: Henryk Berlewi: Neo-faktura 23, gvaš na papir, 1923, 55 x 44 cm 

 

»Ena osnovnih značilnosti mehanofakture je enakomerno ponavljanje istih subelementov, ki 

se podrejajo enakomernemu ritmu in stalnemu tempu. Časovno-prostorski intervali si sledijo s 

preciznostjo mehaničnega inštrumenta, to enakomerno ponavljanje istih subelementov 

ustvarja – kljub navidezni monotoniji – nov aspekt upodabljanja /…/. Z različnimi 

kombinacijami elementov odkriva mehanofaktura svet neskončnih možnosti upodabljanja. Iz 

najpreprostejših geometričnih oblik nastajajo slike fascinantne moči, ki daleč presegajo 

človekovo predstavno zmožnost, vsak človek, tudi če ni umetnik, lahko z določenimi 

manipulacijami mehanofakturnih elementov odkrije nepričakovane likovne strukture, ki daleč 

presegajo obstoječi oblikotvorni repertoar (na primer v ornamentiki vseh časov in narodov). V 

tem pogledu je mehanofaktura predhodnica jutrišnje kibernetične umetnosti. In kar je najbolj 

nenavadno: iz teh osnovnih geometričnih oblik nastajajo konstelacije, ki so analogne 

oblikovnim zakonitostim organskega sveta.« (Henryk Berlewi, v »Portfolio«, 1995, str. 58). 
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7.3.2 Intro 

 

 

Slika 14: Maša Mlinarič: Intro, 2017, arhivsko črnilo na brezkislinski papir, 50 x 50 cm 

 

Lahko bi rekli, da mi šablonsko risanje in slikanje predstavljata umik iz zunanjega sveta 

v notranji svet – enakomerno, ritmično, pomirjujoče, premišljeno. Kljub geometričnosti pa še 

vedno deluje organsko, in to organskost sem želela nadgraditi. Eksperimentiranje me je po 

naključju zapeljalo v raziskovanje opárta. Skozi likovno eksperimentiranje gradim z barvo, pri 

čemer slika nastaja v notranjosti. Geometrični red določa duha in vsebino; je organski, 

harmoničen – geometrična urejenost vsega je odvisna od navideznega gibanja. Z delom sem 

dosegla navidezno gibanje – ob tem izrazu pomislimo na spreminjanje, premikanje, 

razvijanje. Simetrijo pa dosežem z medsebojno odvisnostjo posameznih delov, ki sestavljajo 
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enkratno celoto – vse, kar je, je intimno natančno, organsko, oblika izražanja je »pristno 

gibanje«.  

Izbirala sem različne podlage, barve, materiale. Da delo ne bi delovalo kot preprost »študijski 

primer«, sem se posvetila lastnostim različnih tušev, markerjev in barv, kako kateri deluje na 

različnih podlagah.  

 

 

 
 

Slika 15: Maša Mlinarič: Likovno eksperimentiranje in raziskovanje opárta – test različnih 

pisal na različne podlage 

 

Intro je risba z arhivskim tušem na brezkislinskem papirju, zaključena z lastno izdelanim 

globokim okvirjem. Gostota ustvarja rastre in ritme, ti pa nas vodijo v organizirano slikarsko 

polje delovanja. Likovni prostor je z likovnimi sredstvi predelan psihološki prostor, zato bi 

lahko rekli, da je meditativni prostor – v kaosu odkriti red, urejeno neurejeno. Na risbo kot 

celoto vplivajo še druga materialna sredstva, med njimi vpletenost naravne svetlobe. To mi 

omogoča, da si problem ogledam ne le na dvodimenzionalnem delovanju strukture, ampak 

tudi prostorsko. Po površini se preliva svetloba, jo oživlja – črna in bela delujeta kot lovilki 

svetlobe. Kaos je dinamični proces nazobčanih robov in nenadnih skokov, gibljivo tkivo, 

navidezno vibrirajoče, ne pa obstoječe stanje. Z eno samo črto rišem dve obliki in misliti 

moram na obe strani črte, čutiti obe strani, ju poznati – nobena pa mi ni pomembnejša od 

druge. To ustvarja dva svetova, ki sta si v neposrednem nasprotju, kljub temu pa sta tako 

dobro povezana, da se prilegata drug drugemu, kot se morajo prilegati delčki vsake 

sestavljanke. Ker pa okvir na neki način omejuje gledalčev pogled, risbo razbremenim 

prostorske omejenosti – spremenim obliko, gostoto, položaj, težo elementov in prvin, prav 

tako povečam format, ohranim pa barvo.  
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7.3.3 Go With The Flow 

 

 

 

Slika 16: Maša Mlinarič: Go With The Flow, 2018, tuš in akril na platno, Ø 40 cm 
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Z izbiro večjega formata naletim na oviro – običajni pripomočki, ki jih uporabljam pri delu, 

ne zadostujejo več. V ta namen izdelam svoje orodje, ki ga lahko prilagajam svojim zamislim. 

Zamenjam tudi risalo in podlago, slikam s tušem na platno.  

 
Slika 17: Dimenzionirano šestilo – lastna izdelava, test 

 

Študiranje dinamičnih učinkov celote vpliva na večanje formata in spremembo oblike, s čimer 

želim povečati slikovni prostor in s tem vpliv na gledalca. Ritem krožnic se brez jasno 

zamejenih robov iluzionistično nadaljuje v neskončnost in bi s še večjimi površinami verjetno 

učinkoval bolj grozljivo. Format, ki ga lahko v pokončni drži še obsežemo z iztegnjenimi 

rokami, pa ohranja človeku prijazno občutje, usklajeno z njegovim telesom. Z uporabo strogih 

linij poudarim natančnost, soočeni črna in bela kot energiji izhajata iz oblike – njuna 

interakcija v sliko uvaja občutek razsežnosti prostora. Ena oblika prikliče drugo, črta preneha 

biti le črta, določa novo obliko, ki sodeluje pri izražanju celote, ta pa zaživi kot neskončen 

prostor. »Slika se rojeva, ko deluje ritem, torej abstrakcija.«
10

 Harmonično urejen sistem sliki 

vdihuje življenje. 

S podobnim problemom se je ukvarjal Milan Dobeš, slovaški predstavnik optične umetnosti. 

Tak umetniški pristop je poimenoval »dinamični konstruktivizem«: »Geometrija pronica skozi 

zgodovino umetnosti – navdihuje tako oblikovalce veličastnih arhitektur kot oblikovalce 

strojev. Stvarem, kakršne so same po sebi, ne moremo ubežati. Človeško telo in njegove 

sestavine so urejeni v geometričnem redu – tak je zakon, čistost in urejenost oblike. Tako je 

vsak ustvarjalni umetnik, pa če mu je prav ali ne, nujno tudi glasnik geometrije. /…/ Kadar 

gibanje iz resničnosti prenesemo v njegovo čisto, konstruktivno-geometrično umetniško 

predstavitev v risbi, sliki, grafiki in kolažu, se zaradi dinamične nestabilnosti vznemiri 

geometrično ravnovesje. Le-to zahteva odkritje optimalnega pristopa in procesa za 

                                                 
10

 Sonia Dealunay (1885–1979), francoska slikarka 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Delaunay).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Delaunay
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predstavitev dinamično negotove točke, da bi tako izzvali občutek posebne vrste 

pričakovanega gibanja.« (Milan Dobeš, 1988, v »Portfolio«, 1995, str. 90). 

 

Slika 18: Maša Mlinarič: Go With The Flow, postavitev z razstave 
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7.3.3.1 Milan Dobeš (1929–) 

 

Milan Dobeš je najpomembnejši predstavnik slovaške optično-kinetične in 

nekonstruktivistične umetnosti. Likovno umetnost je študiral v Bratislavi, kjer je pripravil tudi 

svojo prvo osebno razstavo. Na začetku kariere ga je zanimalo slikanje krajin, vendar je 

kmalu začel raziskovati optične značilnosti abstraktne umetnosti. Sprva je svetlobo 

predstavljal zgolj kot nekaj bleščečega, v šestdesetih letih pa jo je začel uporabljati kot 

umetniško sredstvo in začel izdelovati cikle »optičnih« grafičnih listov.  

 

 

Slika 19: Milan Dobeš: Brez naslova, sitotisk na aluminij, 1961 

 

Ti listi so postali izhodišče njegovih številnih poznejših monumentalnih del, pogosto 

izdelanih v različnih materialih, kot so steklo, kovina, plastika, cement in tkanina. Njegovo 

delo se je v tem času ustalilo in nadaljeval je svoje optično-kinetične raziskave v slikarstvu, 

kiparstvu, grafiki in oblikovanju. Njegovi kinetični objekti so postajali z uporabo različnih 

tehnoloških postopkov vse bolj pretanjeni. Danes lahko verjetno številna dela vidimo v 

različnih javnih prostorih (»Portfolio«, 1995). 

  

Slika 20: Milan Dobeš: Brez naslova, 1980, 

Bratislava, reliefna stena 
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7.3.4 Meet Me At The Corner 

 

 

Slika 21: Maša Mlinarič: Meet Me At The Corner, 2017, kombinirana tehnika, 100 x 100 cm 
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Med likovnim eksperimentiranjem sem za krajši čas ukinila običajno slikarsko-risarsko utvaro 

tretje dimenzije in skušala vtis novih prostorskih razsežnosti doseči z igro svetlobe na reliefno 

otipljivi površini. Mrežo sem začela uporabljati kot likovni motiv. Nastala je serija 

vibrirajočih zaslonov, ki do skrajnosti zmedejo gledalčevo oko in um ter od njega zahtevajo 

večjo mero zbranosti in natančnega ogledovanja. S plastenjem ustvarjam slike, ki hkrati 

ustvarjajo in zanikajo prostor, slika sama v reliefni površini lovi svetlobo in jo iz nje oddaja. 

Natančno delo s čopičem zamenjam za akrilni sprej. Tako delo mi omogoča več svobode, 

akcije, bolj gestualno delo kot natančno slikanje in risanje. Meet Me At The Corner je 

monkormna slika – izginejo beline, svetlejši toni, ustvarja se notranje svetlenje. Vizualno 

ravnovesje je dvoumno – skoraj nemogoče je, da bi bila slika ob ogledovanju mirujoča 

oziroma statična, kajti že rahel nagib, premik, odmik gledalca povzroči spremembo v 

delovanju kompozicije in s tem mirujočo sliko spremeni v spremenljivo in dinamično. 

Gledalec je prisiljen, da menja svoj položaj. S tem sem uresničila namero, da slika komunicira 

z gledalcem, pri tem pa izziva človeške sposobnosti vizualnega zaznavanja. Trdno zarisani 

liki se pred našimi očmi v spreminjajočih se in utripajočih svetlobnih lomih členijo v vedno 

manjše enote, dokler se ne razblinijo v točke brez razsežnosti. Vsak element, ki sestavlja delo, 

vsako obliko in vsak del površine lahko obravnavamo, kot da je v ospredju ali v ozadju. 

Posledica tega je op-učinek – zdi se, da se premika vsaka oblika, ki delo sestavlja, da se 

pomika naprej ali nazaj, v gledalčevem optičnem prostoru, pri tem pa se ustvrja dinamika, 

optična nestabilnost, ki je odvisna od tega, kako gledalec sprejema vsako obliko. Množini 

beline in črnine sta enakovredni, prostor torej ustvarjajo oblike same. Doživimo dramatičnost 

popolnega nereda, ob natančnem ogledovanju pa opazimo samo strukturo, torej red znotraj 

kaosa. 

     

Slika 22: Meet Me At The Corner – pogled z leve in desne strani          
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S plastenjem dveh mrež, tokrat na monokromni podlagi, in ročnim šivanjem s črno volno sem 

podobne učinke prenesla še na ambientalno oblikovanje, v sklopu projekta za podjetje Rolf 

Benz, ki se ukvarja z izdelavo in prodajo luksuznega pohištva.  

7.3.5 Rolf Benz Project 

 

 

Slika 23: Maša Mlinarič: Rolf Benz Project, 2017, kombinirana tehnika 

Slika 24: Maša Mlinarič: Rolf Benz Project, 2017, kombinirana tehnika 

 

 

S podobnim problemom, globinskostjo slikarskega polja, se je na svojevrsten način ukvarjal 

tudi akademski slikar Vlado Stjepić. 
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7.3.5.1 Vlado Stjepić (1958–) 

 

Vlado Stjepić je v Bosni in Hercegovini rojen ter v Ljubljani delujoč akademski slikar. Do 

konca študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je raziskoval in se udejanjal v 

skladu s svojo likovno in človeško občutljivostjo ter odprtostjo, in sicer znotraj evropskega 

informela. Neposreden pretok umetnikove energije na slikarski nosilec je zanj risba (končna 

podoba je pogosto bolj slika kot risba). S polaganjem izključno belega ali črnega sukanca 

dosega reliefno razgibanost podob. Prevladuje črtovje v odtenkih sivih tonov, uporablja pa še 

druge neslikarske materiale, od gaze, delcev fotografij do različnih vrst papirja – vse izbira na 

podlagi strukture in teksture. »Z likovno igro, ki je preplet spontanega ustvarjanja in 

razumskega nadzora, slikar ustvarja prostore kot utripajoče zaslone. Ne le, da se Vlado Stjepić 

odreka vsaki mimetičnosti zunanjega sveta, zanimiva je njegova izjava, da ga tudi podoba, ki 

bi jo pred tem uzrli v svoji zavesti, ne zanima, ker bi bila le ponovitev njemu že videnega.« 

(Vlado Stjepić, b. d.). 

 

 

Slika 25: Vlado Stjepić: Med črnim in belim, 2006, tuš, akril, sukanec, gaza, rižev papir, 

steklo, platno, 150 x 277 cm 

 

Triptih Med črnim in belim je primer tako imenovane tihe umetnosti – s kompleksnostjo in 

raznovrstnostjo izraznih sredstev pokončnih slik, ujetih v ležeč format, vabi občutljivega 

gledalca v kroženje večnega gibanja. Slika zahteva zrenje in ne le bežnega pogleda. 

»Stjepićeva umetnost je vseskozi odraz avtorjeve biti, odprta filozofski misli z likovno 

abecedo črt, pik, barvnih ploskev in kolažiranih neslikarskih materialov v svoji ritmični 

razgibanosti sorodna glasbeni umetnosti.« (prav tam, b. d.). 

Stjepić živi in dela v Sloveniji, od leta 1985 ima status samostojnega kulturnega delavca in je 

član Društva slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani.  

 



43 

 

 

7.3.6 Can´t Stop 

 

 

 

 
 

Slika 26: Maša Mlinarič: Can´t Stop, 2018, akril na platno, 50 x 50 cm 
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7.3.7 Serenity 

 

 

 

 
 

Slika 27: Maša Mlinarič: Serenity, 2018, akril na platno, 50 x 50 cm 
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Ta živa dejavnost svobode je zame s sabo prinesla tudi negativne posledice – zmedenost, 

zmanjšano senzibilnost, materiale in tehnike, ki so na neki način omejili izrazne zmožnosti. 

Svoje lastne odločitve sem želela zmanjšati na najmanjšo možno mero. Intuicija me je 

povlekla od dela z mrežami in me pripeljala od te, lahko bi rekli »nečistosti« v »čistost« – v 

nov, jasen likovni svet, ki hkrati vsebuje za umetniško delo nujen element življenja čutne 

zaznavnosti. 

Začela sem uporabljati preproste in jasne sisteme – slika je sistematična celota, redukcija 

izraznih sredstev daje občutek popolne svobode v čistem čutnem prostoru. Uporabljam samo 

eno barvo – črno ali belo. Strog, a preprost sistem sem podvrgla pomnoževanju. Z dinamično 

in harmonično razporeditvijo površini ustvarjam vznemirljivo ravnovesje. Optično površino 

teže dosežem s tridimenzionalno in definirano geometrijsko obliko, pri čemer zanimanje slike 

ni usmerjeno le vanjo samo, ampak tudi v njeno razmerje do stvari zunaj in okoli nje. Gradim, 

konstruiram in razvijam ritme – ritmični delci ustvarjajo harmonično enoto celotnega učinka, 

svetloba zasije na platnu. Z grupiranjem razbremenim dinamične vizualne strukture, gostota 

materiala je temeljni modul. Delam s čisto akrilno barvo, ki ji dodajam različne medije 

(redčenje, tekstura, zgostitev), dokler ne dosežem želene oblike točk.  

 

                 

Slika 28: Detajl: učinki različnega        in  Slika 29: Detajl: Učinki svetlobe pri sliki Serenity 

zornega kota pri sliki Can´t Stop 

 
       

Obe sliki funkcionirata na osnovi luči, s tem ustvarjam optični učinek brez optične iluzije, pri 

čemer črna deluje bolj kot masa, bela pa je bolj dražljiva. Belo monokromno ozadje dela 

Serenity postane nepravilno in odseva svetlobo ter projicira sence. Pri črnem monokromnem 

platnu Can´t Stop pa spreminjam barvo v svetlobo. Zaradi reliefne površine in osvetlitve se 

zdi, kot da bi koncentrično razporejene oblike s svetlikanjem želele zapustiti ploskev in 

nadaljevati svoje gibanje v prostoru. Z različno osvetlitvijo se slika spreminja. Ko izginejo vse 

beline ali svetlejši toni, se izgubi tudi notranje svetlenje, ki je monokromno ploskev reševalo 

pred monotonijo. Slike lovijo svetlobo, ki iz njih zavibrira in se seli v skladu z gledalčevim 

pogledom.  
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Prekmurski slikar, Sandi Červek, mojster lovljenja svetlobe na črnih slikah, pravi, da taka 

slika gleda njega, kajti človek namreč vidi samo z ene točke, viden pa je od povsod.  

 

7.3.7.1 Sandi Červek (1960–) 

 

Sandi Červek je prekmurski umetnik, rojen v Murski Soboti. Študiral je na Akademiji za 

likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral na oddelku slikarstva. Ukvarja se s 

slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo in oblikovanjem. »Ustvarjati je začel v drugi polovici 

osemdesetih let, znotraj generacije, ki se je neposredno obrnila k abstrakciji in modernistični 

tradiciji. Velik del likovnega ustvarjanja je posvetil študijam optičnih učinkov in popolni 

redukciji barve, enobarvnim površinam, kjer svetloba prikaže različne vzorce in globine 

likovnega dela na precizno ustvarjenih barvnih nanosih. Od leta 1989 namreč ustvarja slike, v 

katerih uporablja samo črno barvo, s čimer se je uvrstil v zgodovinsko zaporedje mojstrov, ki 

jih je njihova problematika uročila.« (Sandi Červek, b. d.). 

Po letu 1990 uporablja samo še črno barvo, poteze, ki učinkujejo sprva brezoblično, kot 

naključno valujoče, pa začne strogo, s konstruktivistično natančnostjo, organizirati v pravilne 

geometrijske oblike lokov, spiral, plaščev valjev, stožcev in drugih krožnih likov in teles.  

    

Slika 30: Sandi Červek: Skica za sliko in    Slika 31: Sandi Červek: Slika, 2008, olje na 

platno, 140 x 190 cm 

Grobe poteze čopiča, ki jih vedno bolj nadomeščajo vrezi s slikarsko lopatico, se združujejo v 

različno usmerjene, po platnu razmetane gmote in spominjajo na naključno izoblikovano, 

razbrazdano in strjeno magmo. Z delom ukinja običajno slikarsko utvaro tretje dimenzije in 

skuša vtis novih prostorsko-časovnih razsežnosti doseči z igro svetlobe na reliefno otipljivi 

površini. Nove izraznosti izvablja z absolutnimi črninami, ki utelešajo vse odsotno in nevidno. 

Način je avtor najbolje opisal sam: »Risba je postala načrt, s pomočjo katerega skušam 

kanalizirati svetlobo po sliki, ki jo lahko le slutim kljub natančnostim samega postopka. Je le 

slutnja nečesa, kar se bo zgodilo šele na koncu. Zato me slika vedno preseneti. Slika ima svoj 

pravi pogled, so pa še drugi, in prav ti so pomembni. Z analizo le-teh lahko naredim naslednjo 

sliko. Slika je nekakšen živ zemljevid svetlobe, ki spreminja podobo v skladu s pogledom 

nanjo.« (Mikuš, v Červek, 2012, str. 12). Červek živi in ustvarja v Murski Soboti.  
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7.3.8 POSTAVITEV RAZSTAVE: Galerija-Muzej Lendava, 9. 11.–3. 12. 2018 
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8 SKLEP 

 

Če pogledam nazaj, vidim, da vse moje delo temelji na vaji izpopolnjevanja in nadgrajevanja 

imaginacije, na želji po tem, da se ne ustalim z nekim strogo določenim stilom, ampak da si 

jemljem vedno več svobode in da, črpajoč iz vseh dogodkov, ki me spremljajo, nadgrajujem, 

obnavljam in razvijam svoje delo.  

Moj cilj je, da likovno delo deluje na gledalca, da se ga dotakne, mu postane izziv, da ga 

spodbudi k odkrivanju in domišljiji, h komunikaciji s pričujočim delom. Od svobode in 

sposobnosti vsakega posameznega gledalca pa je odvisno, do kakšne mere se bo ta 

komunikacija razvila in udejanjila. Tisto, kar želim, je, da bi moja dela poleg tistih, ki se na 

umetnost razumejo, opazili tudi preprosti, nepoučeni. Dokaz, da je nekaj takega mogoče, so 

dela sama – ni nobenega skrivnega sporočila, ni skritega simbolizma, ni globljega 

razumevanja ozadja, teme, zgodbe. Slika je, kar je, in ima svojevrstno sporočilnost, za katero 

ni potrebno širše znanje umetnosti in umetnostne zgodovine.  

Vse ideje so na neki način grafične, izvedene deloma na grafični, deloma na slikarski način. 

Lahko bi rekli, da na slikah razvijam ideje, ki jih pozneje lahko prenesem še v grafiko – risbe 

in slike s tušem se lahko uporabijo kot predlogi, s katerimi naredim filme za sitotisk; mrežne 

slike imajo prav tako grafično logiko (pršenje barve prek šablone); reliefne slike s pikami bi 

lahko bile matrice za odtiskovanje.  
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