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POVZETEK 

 

»Mogoče, tako kot barva iz tube ali neobdelana plošča marmorja, tudi hrana brez 

konteksta ni umetnost.« Prevod iz originala: »Perhaps, like paint in a tube or a slab 

of uncarved marble, food without context is not art.« (Emma Enderby, 2017). 

 

Pomislimo na vprašanje bogate, praznične pojedine, ki jo v krogu družine običajno 

pripravljamo celo dopoldne ali hrano nasploh, kateri namenimo veliko časa, pa ta ni 

umetnost že sama po sebi. Kaj ta slasten produkt jedi ločuje od umetniških slik, 

reprodukcij oz. interpretacij hrane, da ta šele takrat postane umetnost? Skozi 

zgodovino umetnosti sta hrana in pijača oblikovali umetniški motiv tihožitje, ki je 

služilo kot študijsko gradivo za risanje in slikanje, saj pri tem objekti mirujejo, so 

pripovedno neobremenjajoči, torej pomirjajo, umetnik pa si sam lahko zastavi vse 

zahtevnejše izzive postavitve predmetov in z njo povezani svetlobo ter barvo. 

Tihožitje je velikokrat odraz tudi umetniške virtuoznosti, s čimer umetniki zaradi 

zahtevnosti motiva za slikanje izkažejo svoje obvladanje v slikarstvu. Kaj se torej 

dogaja v ozadju motiva tihožitja, kakšna je zgodba hrane same in kakšni so etični 

vidiki sodobnih postopkov uporabe hrane kot umetniškega medija. Na vse to se bom 

osredotočila v svojem diplomskem delu in uporabo hrane osmislila v podrobnih učnih 

pripravah. 

 

Ključne besede: tihožitje, motiv, hrana, učni načrt, učna priprava 
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ABSTRACT 

 

»Perhaps, like paint in a tube or a slab of uncarved marble, food without context is 

not art.« (Emma Enderby, 2017). 

 

Let's imagine it is a holiday time. We are sorounded with the whole family and 

alltogether we are preparing that tasty, festive feast for the whole day or even more, 

just so we will finish it later in the evening, probbably in less than an hour. How come 

that food isn't considered as art, although we spent hours preparing it. How come 

this can only become an object of art when we draw, paint or take a photo of it. What 

is it, that this delicious artistic food differes from ordinary or should i call it formal art? 

Through the history of art, food and drink shaped an art motive, called still life, which 

was primarily used as material for studying drawing and painting. Composition gives 

us still objects and it doesn't burden us with the strong ideal concepts as opposite 

they offer calmness in which artist are free to correspond with demanding positions, 

light and color of still life elements. Still life is often known as an reflection of artistic 

viruosity and with it artist can show their knowledge of different expressive 

techniques. So what is happening in the still life background, what is the story of the 

food itself and at last what are the ethical aspects of contemporary uses of food as 

an art medium? These are the questions i am going to focus on and use them in the 

fine art educational preparation papir.  

 

Key words: still life, motive, food, curriculum 
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1. UVOD 
 

Namen diplomske naloge je raziskati pomen hrane v umetnosti. Osredotočila se bom 

na pregled skozi zgodovino, torej razvoj tihožitja, na sodobni čas, ki ga bom 

povezala tudi z lastnim delom ustvarjanja s hrano, specifično s sladicami, za katere 

recepte sem izdala v avtorski knjigi Sladko jeRAJ (Jeraj, 2018) in na prihodnost, torej 

na izvedljive ideje povezovanja hrane z likovno umetnostjo in to realizirala v primerih 

učnih priprav za osnovno in srednjo šolo. 

 

Cilj naloge je raziskati in ozavestiti razsežnosti uporabe hrane pri umetniškem 

ustvarjanju izven ali znotraj šolskega kurikuluma. Možnosti bom raziskala s pomočjo 

del umetnikov, katerih medij, motiv, pripomoček ali surova ideja ustvarjanja je bila 

oz. je hrana. Ideja je, da z deli predstavim različne koncepte, iz katerih se razvije 

oblikovanje s hrano ali obratno, da se koncepti prepoznajo šele po ustvarjanju. Torej 

z umetniki, kot so Caravaggio (Fant s košaro sadja, Košara s sadjem, Večerja v 

Emmausu), Matisse (Rdeča jedilna miza, Tihožitje Blue Cameo, Tihožitje s 

pomarančami, Tihožitje z grenadinami), Arcimboldo (Serija štirih letnih časov), 

Claesz (Tihožitje s puranjo pito), Pregelj (Prevrnjeno omizje, Pompejansko omizje), 

Morandi (Tihožitje s sladkornico, Tihožitje s kruhom in limono, Tihožitje), Cezanne 

(Tihožitje z breskvami in jabolkami, Tihožitje s košaro), in še nekaj sodobnih 

umetnikov, kot so Uli Westphal (Mutatoes), Alison Anselot (Pantone Food), 

Christopher Boffoli (Big Appetites), Daniel Spoerri (Kinderstuben Fallenbild), Antoni 

Miralda in Dorothée Selz (Croque Jesus), Wayne Thiebaud (Pies) in Bojana 

Križanec (Kabinet čudes). 

Hrana tudi v mojem življenju predstavlja veliko vlogo, saj jo razumem kot eno izmed 

možnosti oblikovanja likovne »estetike« in ne le kot prehranjevalno nujnost. Z njo je 

možno sestaviti različne prostorske in barvne kompozicije, kar zabeležim s 

fotoaparatom, nato pa po nastali fotografiji ustvarim še grafiko. Iz enega motiva torej 

razvijem tri stopnje oblikovanja s hrano. Prva, da sladica nastane in je postavljena v 

prostor sožitja s sestavinami, druga, da le to fotografiram in tretja, ko to prenesem v 

grafični tisk in računalniško grafiko. Vprašanje, ki sem ga zastavila v opredelitvi 

problema, izhaja torej iz zapisanega procesa. Zakaj hrana, ki služi le kot jed, sama 

po sebi ne more biti umetnost oz. biti postavljena v razstavni prostor? Zakaj jo kot 
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umetniško delo običajno razumemo šele, ko je ujeta v nekem trenutku, na platnu, 

tiskanem ali fotografskem papirju? Je takšno prepričanje veljalo le včasih in se s 

sodobno umetnostjo takšnemu pojmovanju vse bolj približujemo, ali ostajamo zvesti 

tradicionalni filozofiji tihožitja, katerega elementi imajo simbolni, osebni, kulturni ali 

socilani pomen. 

To se sprašujem predvsem zaradi skupnih točk, ki jih zaznamo tako v slehrni 

postavitvi kot v fotografiji ali sliki. Razen tega, da prvo od drugih dveh ločuje 

tridimenzionalnost, so jim skupne osnove oblikovanja, ki so: kontrasti, gestaltski 

zakoni in načela, ravnovesje, motiv in ozadje, ritem, vzorec, tekstura, številčnost, 

perspektiva in globina, vizualna teža, potem pa so tu še osnovni likovno teoretski 

elementi, kot so točka, linija, krivulja, osvetlitev oz. ekspozicija in barve v kompoziciji. 

In ravno tako kot se v običajnih likovnih tehnikah pojavijo zamisli o navadnem ali 

izzivalnem, spontanem ali načrtovanem, dokumentarnem ali izraznem, preprostim ali 

zapletenim in jasnim ali nejasnim produktom, ravno tako se (lahko) iste zamisli 

pojavijo v sami postavitvi motiva. (Freeman, 2007). Glede na to, da kriteriji, po 

katerih se vrednoti umetnost, niso zanemarjeni pri nobeni od omenjenih treh stopenj 

in da le ena točka ni pri prvem koraku izpuščena, se spet vprašam, zakaj hrana torej 

ni umetnost sama po sebi. Iz tega razloga sem se odločila oblikovati dve učni 

pripravi za predmet likovne umetnosti z neobičajnim pristopom uporabe hrane in 

upoštevanjem naštetih, likovno teoretskih kriterijev vrednotenja. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

Osnovna trditev se dotika samega izvora besede tihožitje, torej »stilleven«, »natura 

morta«, »dead nature« oz. »still life«. Termin izvira iz vsaj starodavnega Egipta, ko 

so ljudje s podobnimi motivi krasili notranjost grobnic, saj so bili prepričani, da bodo 

poslikave hrane in drugih elementov v posmrtnem življenju oživele in tako postale 

uporabne za pokojne. Tudi stari Rimljani so svoje domove krasili s slikami in mozaiki 

motivov hrane in cvetja, kar je bil znak praznovanja letnih časov in življenja, pa tudi 

gostoljubja. Skozi zgodovino umetnosti se je tihožitje kazalo kot prenos alegoričnih in 

metaforičnih sporočil, pogosto kot znak religiozne ikonografije (Artists Network, 

2019). 

 

2.1. HRANA IN TIHOŽITJE, KOT MOTIV V ZGODOVINI LIKOVNE 

UMETNOSTI 

 

Iz rimskih časov cesarja Hadrijana so ostali ostanki mozaika (avtor: Sosus iz 

Pergamona) iz jedilnice neke vile na hribu Aventine v Rimu. Talni mozaik so našli 

leta 1737, sestavljenega iz majhnih koščkov stekla in barvnega marmorja. Tla 

delujejo kot ruševine oz. kot ostanki hrane, ki bi jih drugače zavrgli. Prepoznamo 

ostanke sadja, piščančje kosti, jastogove kremplje, školjke in majhno miš, ki gloda 

orehovo lupino. Resnost predmetov je dosežena z uporabo barv in pojmovanjem 

svetlobe in sence na belem ozadju (MVSEI VATICANI, 2018). Tam, kjer naj bi bil 

prvotno vhod v vilo, je oblikovana gledališka scena s šestimi maskami in ritualnimi 

predmeti, kot so oljčna vejica, oblačila in amfore. Središče mozaika referira na Egipt 

– reka Nil s krokodili, pticami, vodnimi rastlinami in figurama Isis in Osiris. Preostali 

del so ti. nepometena tla. Vsi trije deli skupaj tvorijo celoto, ki naj bi jo še najbolj 

povezoval Nil, kot simbol združevanja (intelektualno in fizično udobje) (Slices of Blue 

sky, 2015). 
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Slika 1: Heraklit, Asàrotos òikos mosaic, 2. stol. pr. Kr. (del večjega mozaika Sososa 

iz Pergama), 4,05 x 4,05 m. Muzej v Vatikanu. 

 

 
Slika 2: Heraklit, Asàrotos òikos mosaic, 2. stol. pr. Kr. (detajl nepometenih tal 

mozaika). Muzej v Vatikanu. 
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Memento mori vtis v mozaiku obroka predstavlja minljivost oz. smrt hrane. Tla, 

gledališki performans, in vse tisto kar živi, vključno z nami opozarjajo na sporočilo 

»spomni se, a moraš umreti«. Vse se enkrat konča, a zato moramo živeti polno 

življenje (Slices of Blue sky, 2015). 

 

Angleški izraz »still life« torej izhaja iz nizozemskega ekvivalenta »stilleven«. 

Romantizirana fraza »dead nature« (mrtva narava) se v francoskem jeziku oblikuje v 

»nature morta«. Motiv tihožitja se je tako verbalno kot tudi likovno praktično vedno 

bolj širil po vsej Evropi, a je moč zaznati razvoj slogovnih razlik med severom in 

jugom. Flamska in nizozemska umetnost tihožitja je temeljila na hiper-realističnem 

slogu, medtem ko je južna Evropa priviligirala mehkejši slog, npr. Caravaggov 

neidealizirani naturalizem. S pojavom impresionizma so se alegorična in mitološka 

vsebina tihožitja, predvsem pa detajlni pristop k slikanju zabrisala. Impresionisti so to 

zamenjali z eksperimentiranjem črt, linij, tonskih vrednosti in barvnih umestitev, kar 

je bila posledica njihove popolne predanosti naravi (Artists Network, 2019). 

 

2.1.1. Michelangelo Merisi da Caravaggio 

 

Caravaggio (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571 – 1610) je italijanski umetnik 

in eden izmed prvih, ki je tihožitje obravnaval kot samostojni slikarski motiv. Pred 

tem so bila tihožitja le kot del večje slikarske kompozicije, kasneje pa so nastala 

tako, da je umetnik iz vsakdanjega prizora izvzel dramatičen element in ga naslikal 

(Lambert, 2000). 

 

Inspiracija iz vsakdanje realnosti in odnos do svetlobe na inovativen način sta za 

tihožitja, ki ju bomo opisali, poglavitnega značaja. Novi pristop, ki se je takrat 

uveljavil za obravnavo svetlobe, se imenuje chiaroscuro. Vsakdanji motiv hrane kot 

samostojni motiv ali v spremstvu dečka, ki tihožitju spremeni vsebino, ni več pod 

vplivom »svete« svetlobe, saj je le-ta naslikana takšna, kot je. Umetnik je »Boga« 

uprizarjal v podobi Bacchusa, ki nosi lastnosti debelušnega in zdravega fantiča, 

omamljenega/zaspanega pogleda, običajno okronanega z vinsko trto in s stekleno 

čašo (Lambert, 2000). 
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Slika 3: Caravaggio, Fant s košaro sadja, 1593 – 1594, olje na platnu, 70 x 67 cm. 

Galerija Borghese, Rim. 

 

 
Slika 4: Caravaggio, Košara s sadjem, 1598 – 1599, olje na platnu, 31 x 47 cm. 

Knjižnica Ambrosiana, Milano. 

 

Za večkrat reproduciran motiv košare s sadjem je značilna dramatičnost, saj rob 

košare previdno visi iz roba mize, sveže sadje pa je v sožitju pokvarjenega s 



 17 

posušenimi listi. To je bil Caravaggiov odgovor na takratne religiozne teme (Lambert, 

2000). 

 

Menim, da se sliki med seboj precej povezujeta, saj iz stališča formalne analize v 

obeh prevladujejo likovni elementi barve, svetlo-temnega in navideznega - 

iluzionističnega prostora. Koloristično slikanje temelji na barvni modulaciji, prav tako 

svetloba in senca, ki sta izraženi s toplo hladnim kontrastom. Oblikovno načelo 

dominance je vidno zaradi izstopajočega motiva košare s sadjem, ki v prvi sliki 

dominira nad podobo dečka, v drugi pa je izražen kot samostojen, realističen, 

neidealiziran motiv, saj v nasprotju s prvo sliko, kjer je sadje sveže, tu ovelost 

rastlinja spominja na vanitas. Bistvena razlika je v kompoziciji. V prvi prevladuje 

trikotna kompozicija, v drugi pa že sam format slike nagovarja na horizontalno 

kompozicijo, v kateri se od skrajno levega v skrajno desni rob slike razprostira 

tihožitje. 

 

 
Slika 5: Caravaggio, Večerja v Emmausu, 1601, olje na platnu, 141 x 196,2 cm. 

Nacionalna Galerija, London. 

 

Aranžma s petimi figurami, uporabo svetlobe, geste in ekspresije protagonistov so 

sliko pripeljale do »perfekcije«. Izražen temeljni likovni element je svetlo-temno, slika 

deluje bogato, zato ji pripisujem valerski ključ srednjega dura. Voluminoznost in 

barvna modelacija definirata iluzijo prostora ploskovite slike. Prevladujoče oblikovno 
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načelo prepoznamo v kontrastu različnih svetlostnih tonov, katerih pozicijo definira 

vir svetlobe (zgoraj - levo - spredaj). Zaradi razgibanosti slike, raje kot o simetriji 

govorimo o ravnovesju, saj nam vseeno ponuja vtis harmonije. Leva stran dopolnjuje 

desno in obratno; dinamika vstajajočega moža na levi v odnosu s trdno sedečim, a 

»krilatim« na desni in odnos stoječega, zato višjega moža na levi s sedečim, a 

vsebinsko pomembnim Kristusom, desno od njega oz. v središču slike. Kompozicija 

slike temelji na prepletu horizontalne smeri, ki jo ponujata format in diagonala, ki se 

razprostira od zgornjega levega v spodnji desni kot. 

 

 
Slika 6: Henry Matisse, Rdeča jedilna miza, 1908, olje na platnu, 180 x 122 cm. 

Muzej Hermitage, Leningrad. 

 

2.1.2. Henry Matisse 

 

Henry Matisse (Henri Émile Benoît Matisse, 1869 – 1954) je francoski umetnik, ki je 

zaznamoval prehod iz ekspresionizma preko postimpresionizma do fauvizma. 

Slika tihožitja prikazuje umetnikovo radikalno transformacijo realnosti, saj motiv služi 

kot izgovor za uporabo čistih barv, ki so osvobojene verodostojnosti materiala in 

enotno prekriva skoraj neločljivi steno in mizo. Predmetno drugačnost ugotovimo le 
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zaradi različnega naklona, ki ga opazimo v pregibu okrasja. V sliki poleg tihožitja, kot 

osrednjega motiva, nosi pomembno vlogo tudi ženska figura, ki služi kot 

konfiguracija krivulj celote slike. Pravtako pa nastopa, kot »odgovor« gibanju dreves 

zunaj okna - namig, da se notranjost in zunanjost neposredno povezujeta z ritmom 

barv. (Durozoi, 1989). 

 

Prevladujoča likovna elementa slike sta barva in oblika. Prostor sicer ploskovite 

modernistične slike, razbija dekor, ki se razprostira skozi celoto. Pomembno se mi 

zdi omeniti oblikovno načelo dominance, saj hrana s svojo barvo in svetlostno 

vrednostjo v sliki izstopa in je neponovljiva. Kompozicija slike je horizontalna, saj se 

razprostira od roba okna, preko roba mize in smeri tihožitja na njej, do leve roke 

ženske figure oz. vodoravne linije njenega pasu. 

 

 
Slika 7: Henry Matisse, Tihožitje Blue Cameo, 1909, olje na platnu, 88 x 118. Muzej 

Hermitage, Leningrad. 

 

Polje slike Tihožitje Blue Cameo deluje enotno, a ga blagó brez kakršnegakoli 

pregiba občutno razdeljuje na steno in horizontalno površino. S tem se ustvari 

prostor, v katerega so postavljeni elementi tihožitja brez projektiranih senc. Le tako 

je Matiss izenačil pomembnost samostojnosti ozadja v odnosu do tihožitja (Durozoi, 

1989). 
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Slika temelji na aktivnih, ponekod tudi medialnih linijah, ki skupaj z barvo definirajo 

naslikane videze površin (gladko ali hrapavo, bleščeče ali mat). Tihožitje je toplo, 

okolica je hladna (kontrast). Osrednja postavitev elementov sliki določa krožno 

kompozicijo, dekor okolice pa središčni krog razgiba. Likovni prostor v sliki je plitev, z 

izjemo posode s sadeži, ki z modelacijo in modulacijo ter delnim prekrivanjem ustvari 

iluzijo prostora. 

 

 
Slika 8: Henry Matisse, Tihožitje s pomarančami, 1913, 94 x 83 cm. Muzej Louvre 

(donira jo Picasso). 

 

Matissova vodilna barva za vidne površine je oranžna, kar sklepamo po njegovem 

vajeništvu barvnih kvalitet pri Chardinu, de Heemu in Schneiderju. Tihožitje je 

nastalo v Maroccu, artikulacija oblik je subtilna, hkrati ostra in nežna (črtna kontura). 

Kljub pomembnosti osrednjega motiva, pomembno vlogo ponovno nosi tudi okolica 

(Durozoi, 1989). 

 

Aktivna in medialna linija uokvirjata predmetnost, v kombinaciji z barvo pa enako, kot 

v sliki Tihožitje Blue Cameo definirata naslikane videze površin slike. Temeljno 

oblikovno načelo je razpoznavno v dominanci oblik tihožitja in komplementarnih 

barvnih kontrastih (kombinacije: rdeča – zelena, modra – oranžna, rumena – 
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vijolična). Navpično usmerjen format, v smeri podstavka, prta in okolice za prvim 

planom podstavka s košaro sadja, sliki določajo vertikalno kompozicijo. 

 

 
Slika 9: Henry Matisse, Tihožitje z grenadinami, 1947, olje na platnu, 80 x 60 cm. 

Matissov Muzej, Nica. 

 

Od leta 1946 dalje se Matisse poslužuje reprezentacij prostorov oz. motivov brez 

perspektive. Okna ne odpirajo več pogleda v krajino oz. v svet, ločen od interijerja. 

Nasprotje med dvema prostoroma definira na način, kot ga opazimo na sliki z 

grenadinami, torej z barvami. Rdeča, rumena in črna predstavljajo notranjost, 

zelena, modra in bela pa zunanji prostor. Pomembno vlogo nosijo oblike, saj 

členjenost prostora kažejo s poenotenjem predmetnosti. Pravokotniki služijo barvnim 

površinam stene in mizi, krožne oblike so namenjene sadju, zaznamo pa tudi 

večkotne oblike na zavesah, ki so kot protiutež linijam palm eksterierja (Durozoi, 

1989). 
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Bogat vtis slike, ki daje nabor svetlih in temnih nasičenih barv, pripisujemo 

valerskemu ključu srednjega dura. Dvodimenzionalna slika daje zaradi izbire barv 

močno iliuzijo prostora, ki jo krepi ploskovit odnos med interierjem in eksterierjem. Ta 

odnos deli sliko v 4 plane; prvi z zaveso, drugi z mizo in tihožitjem na njej, tretji s 

steno in oknom, in četrti s palmami, kot vtis zunanjosti. Kompozicija je vertikalna, na 

kar namiguje format sam, notranja členitev slike pa pravtako sledi navpičnim 

smerem (linije zaves, mize, okna), ki nas vodijo po prostorskim planih od spredaj - 

desno v zadaj - levo. 

 

2.1.3. Giuseppe Arcimboldo 

 

Nadaljujemo z nekoliko neobičajno uporabo hrane, ki se je pojavila v umetnosti 

manierizma in jo je razvil italijanski slikar Giuseppe Arcimboldo (1526 – 1593). Svoj 

enoviti slog je nazorno prikazal s serijo del Štirih letnih časov, kjer prikazuje 

zaporedje le-teh in temelji na simbolični simetriji. Gre za 4 dela, ki so v 

medsebojnem odnosu parov, dveh ujemajočih se glav v profilu; zima – spomlad in 

poletje – jesen. Umetnikov koncept se je začel razvijati pod vplivom Boscha, 

Brueghela in Cranacha ter se okoli leta 1563 dalje svojstveno izpopolnil, kar je 

povezano tudi z umetnikovo priljubljenostjo med sodobniki in naročniki monarhi. S 

slogom, ki ga je razvil, je uprizarjal praznovanja v smislu domišljijskega oblikovanja 

kostumov, nenavadnih figur, grotesknih mask oz. novega pojmovanja zabave. Tako 

lahko razumemo tudi Štiri letne čase, pri čemer gre za obilje alegoričnih in 

simboličnih aluzij. Število štiri ponazarja lastnosti parnih prepletov; hladno : toplo in 

mokro : suho ter same interpretacije do letnih časov: poletje (vroče in suho, kot 

ogenj), zima (mrzla in mokra, kot voda), spomlad (vroče in mokro, kot zrak), in jesen 

(mrzlo in suho, kot zemlja) (Kriegeskorte, 2000). 
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Slika 10: Giuseppe Arcimboldo, Pomlad, 1573, olje na platnu, 76 x 64 cm. Nacionalni 

muzej v Louvru, Pariz. 

 

Slika je uokvirjena v girlande (vitični okvir), ki so v popolnoma drugačnem stilu kot 

figura sama. Vidimo portret mlade ženske z nežnim nasmehom, katere obraz 

prepoznamo šele ob pogledu od daleč. Od blizu opazimo, da so njena koža, lasje in 

obleka le iluzija. Podobo sestavljajo cvetni listi in stebla, obraz je v razcvetu od bele 

do rozne barve, lasje so kot veličastno polje barvnih cvetlic, obleka je iz zelenja, nos 

je lilija, uho je tulipan in ovratnik so bele cvetlice, ki obraz ločijo od obleke 

(Kriegeskorte, 2000). 
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Slika 11: Giuseppe Arcimboldo, Zima, 1573, olje na platnu, 76 x 64. Nacionalni 

muzej v Louvru, Pariz. 

 

Osrednji element je staro umirajoče drevo z odpadajočim lubjem, ki predstavlja 

patetičnega starca. Njegova koža se lušči, usta so otekla (goba) in je brez zob. 

Obraz obdajajo posušena bradica, rane in kraste. Oko je skrito v globoki razpoki 

lubja, pred mrazom pa ga varuje slamnat plašč. Slika ne daje le občutka hladnega, 

temveč tudi udobje zime (sijoče barve pomaranče in limone, ki visita z veje in dajeta 

toplino celotni atmosferi). Zadaj je zeleni bršljan, ta se povezuje z zapletom vej, ki 

izraščajo iz glave in so kot krona, kot znak upanja, da zima ni večna (Kriegeskorte, 

2000). 
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Slika 12: Giuseppe Arcimboldo, Jesen, 1573, olje na platnu, 76 x 64. Nacionalni 

muzej v Louvru, Pariz. 

 

Vidimo leseni sod, katerega zaobjema obroč prepleten iz vej. Gre za »grob« tip 

človeka iz jesenskih plodov, ki so simbol plodnosti jeseni. Popačen zabuhel obraz 

sestavljajo sočna hruška kot nos, zrelo jabolko kot zdravo lice, granatno jabolko za 

brado, velika goba za uho in viseča (pre)zrela počena figa, kot uhan. Glava je 

»okronana« z belim in rdečim grozdjem, vinsko trto in veliko bučo. Vidimo tudi oster 

in majhen jezik z bodičastimi ustnicami, kar opozarja na kulinarične užitke jesenskih 

pridelkov (Kriegeskorte, 2000). 
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Slika 13: Giuseppe Arcimboldo, Poletje, 1573, olje na platnu, 76 x 64. Nacionalni 

muzej v Louvru, Pariz. 

 

Tudi to sliko uokvirjajo girlande, človeško podobo pa sestavljajo sadje in zelenjava 

poletja. Rdečično lice predstavlja sočna breskev, brada in nos sta bolj in manj zreli 

hruški, glava je zopet »okronana« z viticami in vejami sliv in češenj, vinsko trto, 

jajčevcem in artičoko. Krepke in sijoče barve sadja in zelenjave človeško figuro 

zaradi temnega ozadja postavljajo v drugi plan. Poletje je edina slika iz serije, ki jo je 

umetnik opremil s podpisom na pšeničnem ovratniku: »Giuseppe Arcimboldo – F«. 

Črka 'F' stoji za fecit, kar pomeni »he has done it«, torej znak avtorstva. Na rami 

vidimo tudi letnico slike: »1573« (Kriegeskorte, 2000). 
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Pri vseh štirih slikah gre za nazoren kontrast svetle podobe proti temni okolici. 

Svetlostni prehodi so nakazani z dodajanjem črne barve za temne predele in 

dodajanjem bele za svetlejše predele. Voluminoznost temelji na tonskem slikanju oz. 

modelaciji. Ostrih svetlostnih prehodov znotraj samostojne podobe ali v okolici ni, 

ostrejša pasivna linija se zaradi svetlostnih razlik pojavi le na meji med podobo in 

ozadjem, zlasti v predelu sprednjega dela glave oz. obraza in obleke. Barve so v 

primerjavi s temnim ozadjem sijoče/žareče. Celostno gledano dajejo vtis toplih 

zemeljskih tonov, a se vmes pojavijo tudi hladna zelena, temno modra in vijolična. 

Barve se prelivajo in so mehko oblikovane, brez ostrih prehodov ali barvnih kontur. 

Na slike lahko gledamo kot celoto, kot eno točko, a nas s svojo fragmentarnostjo 

vodijo v razpoznavanje posameznih delov, ki sestavljajo portretni profil človeške 

figure. Vsak samostojen plod lahko razumemo kot točko, ki je v odnosu do celote in 

kot sam ali v skupini z drugimi elementi upodablja nek del figure. Če slike oblikovno 

poenostavimo, zaznamo dve glavni obliki, portret in okolico. Portret kot iluzija 

voluminozne podobe v prvem planu in druga kot ploskovito prizorišče v drugem 

planu. 

 

Serija slik Štirje letni časi me je izmed vseh najbolj zanimala. Za lažje razumevanje 

dela sem oblikovala interpretacijo dela in slike grafično združila. Postavila sem jih v 

razgibano kompozicijo, pri čemer sem ohranila elemente, ki so iluzija prostora, 

ploskovito ozadje sem poenotila in jih postavila na belo brezprostorsko površino, kot 

nalepke. Pari podob so ostali v prvotnih odnosih, a so zaradi povezanosti in 

redukcije elementov dobili nov kontekst. 

 
Slika 14: Natalija Jeraj, Interpretacija likovnega dela Štirje letni časi, računalniška 

grafika, 2019. 
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2.1.4. Pieter Claesz 

 

Nekoliko bolj temačnega pojmovanja hrane oz. tihožitji se je poslužil holandski 

umetnik Pieter Claesz (1597 – 1660). Uprizarjal je zajtrke in večerje v stilu domače 

predmetnosti in umirjene monokromatske palete, kar je služilo primarni izraznosti in 

subtilnemu vtisu svetlobe in teksture. Tihožitja so kot alegorije z lobanjami, ki 

opozarjajo na človeško umirljivost, s tem pa je Claesz postavil tradicijo Haarlemskih 

tihožitij, ki so pod močnim vplivom umetniškega gibanja - vanitas (Wikipedia, 2018). 

 

 
Slika 15: Pieter Claesz, Tihožitje s puranjo pito, 1627, olje na platnu, 75 x 132 cm. 

Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Dinamiko slike izraža pester nabor predmetov; podstavki iz kositra, pita, ostrige, 

limona, sol, poper, olive, vrč, klobučevina, nož, oreščki, žemljice, veliki puran in dva 

razpoznavna elementa; Nautilus skodelica in Wan Li skleda s sadjem (Wikipedia, 

2018). Na mizi je razvidna dominanca oblike, in sicer v detajlih tiste hrane, ki je že 

napol pojedena, kar krepi idejo gibanja vanitas. Celota slikovne površine deluje 

harmonično, saj je slika kljub razgibanosti svetlobnega preigravanju levo in desno 

uravnotežena. Prostor slike je iluzionističen, ne le zaradi prostora pred nami, temveč 

tudi zaradi tistega za nami, ki je viden v odsevu porcelana in stekla. Vso dogajanje 

slike je zajeto v vodoravnem pasu, kar delu določa horizontalno kompozicijo. 
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2.1.5. Marij Pregelj 

 

Eden najpomembnejših povojnih slovenskih modernistov, ki je del svojega opusa 

posvetil predvsem motivu omizja, je Marij Pregelj (1913 – 1967). Prizori z mizami za 

pogrebne, svečane ali vsakdanje dogodke imajo večplastni pomen. Tema se pojavi v 

času umetnikovega nemškega in italijanskega ujetništva, kjer je preživel 32 

mesecev. Po Pregljevih besedah: »Človek je v taboriščih sedel za mizo in razmišljal 

o svoji usodi, jaz sem si pa zadal slikati ljudi za mizo, ker ta skupina ljudi vedno 

predstavlja nekaj več.« (MG+MSUM, 2017). Semantični krog posameznih omizij 

oblikuje idejo eksistence omizij. Miza je zbirališče in mesto pomembnih odločitev, 

lahko kot oltar, kjer se eksistenca začne, ali kot mrtvaški oder – mesto smrti, kjer se 

eksistenca konča. Primarni smisel mize je hrana, kot vir življenja, druženja, topline in 

čustvenega zavetja. Pregelj, kot avtor izrazite ekspresije, je v svojih tihožitjih oz. 

omizjih opozoril na eksistenco drame, saj ko uničimo primarni pomen omizja, nam 

ostane le še to – drama, boj za preživetje (MG+MSUM, 2017). 

 

 
Slika 16: Marij Pregelj, Prevrnjeno omizje, 1964, olje na platnu, 114 x 146,5 cm. 

Muzej savremene umetnosti, Beograd. 

 

Mračni rutuali Preglevih tihožitij prikazujejo hrano v znak človeškega preživetja. V 

slikah upodobi sledi prisotnega ali odsotnega človeka, kot živega mrliča. Na sliki 

Prevrnjeno omizje je figura odsotna, a v razbitih skledah in dolgih curkih rdeče 
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tekočine vidimo sledi njenega obstoja, zaznamovanega v razkolu med veseljem in 

žalostjo (MG+MSUM, 2017). 

 

Ploskovita slika daje s svojo barvno nasičenostjo, prekrivanjem in s preigravanjem 

aktivne in pasivne linije vtis iluzije prostora. Prevladujoči likovni element je točka, saj 

fragmentira členjenost slikovne površine, zaradi česar naš pogled potuje od točke do 

točke. A vendar lahko središče slike zaznamo kot eno samo točko, ki je v centru 

rumenkaste okolice. Likovna tehnika in načelo oblikovanja z barvo sta skozi celotno 

površino enotna, razkrije pa se nam tudi kontrast zgoščenih elementov v zgornjem 

delu slike proti redko zapolnjenemu spodnjemu delu formata. 

 

 
Slika 17: Marij Preglej, Pompejansko omizje, 1964, olje na platnu, 90,5 x 72,5 cm. 

Muzej savremene umetnosti, Beograd. 

 

Eno najodmevnejših Pregljevih velikih tihožitij je Pompejansko omizje. Rdeči 

»banket« z mrtvo ptico opozarja na lakoto oz. konkretno in simbolno siromaštvo. S 

tem omizjem umetnik pokaže svoje zanimanje za antične vsebine, saj se sprašuje, 

kaj je lahko hujšega kot tragedija sama. Ali obstaja bolj grozna izkušnja, kot je tista 

znotraj sveta tragedije? Vse to izvira iz moderne izkušnje nasilja in grozot druge 

svetovne vojne. Veliko tihožitje sestavljajo prisotne figure, ki se naslanjajo na krvavo 

omizje s ptico oz. »hrano«. In tudi ta je »umrla«, saj se niti ona nima več s čim za 

hraniti (MG+MSUM, 2017). 
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V sliki prevladujeta aktivna in pasivna linija, saj oblike prepoznamo na podlagi 

komponiranja barvno nasičenih ploskev. Izstopa intenzivna rdeča barva mize, ki je 

ploskovita in skupaj z okolico ustvarja vtis plitvega prostora. Oblikovno načelo temelji 

na dominanci rdeče barve, ki je kontrast zamolklim, zemeljskim barvam okolice. Je 

tudi kontrast kot poenostavljena oblika nasproti nekoliko bolj detajlnim figuram in 

ostalim elementom slike. Zaradi zgoščenosti elementov v zgornjem vodoravnem 

delu formata sliko uvrščamo med horizontalne kompozicije. Od zgoraj proti središču 

slike in navzdol, natančneje od levega roba omizja preko pasu figur in v skrajno 

desno pa naš pogled usmerja padajoča linija, ki sliki daje negativen vtis. 

 

2.1.6. Giorgio Morandi 

 

Mojster zahodne umetnosti 20. stoletja, ki je svoj opus še posebej posvetil grafiki oz. 

jedkanicam, je Giorgio Morandi (1890 – 1964), ki v svojih delih išče tišino. Tišino 

sveta in odsev tišine človeka (Pasquali, 1996). 

 

 
Slika 18: Giorgio Morandi, Tihožitje s sladkornico, limono in kruhom, bakrorez, 1921, 

85 x 102 mm. Muzej Morandi, Bolonija. 
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Slika 19: Giorgio Morandi, Tihožitje s kruhom in limono, 1921, bakrorez, 35 x 72. 

Zasebna zbirka, Modena. 

 

V letih od 1920 do 1922 njegova tihožitja zaznamuje nemir, med leti 1929 in 1937 pa 

močna napetost. Ta intenzivna občutja mu sčasoma uspe nadzorovati. Dela tihožitij 

začne načrtovati v risbah, z namenom poglobitve likovnega problema in motiva 

(prostornina, globina svetlobe in sence, odnosi med predmeti, itd.), realizira pa jih z 

jedkanjem. Grafična tehnika je izbrana zaradi možnih svetlobnih razsežnosti. 

Svetloba bogati, vibrira, ima močan izraz in prihaja iz notranjosti predmetov oz. 

podob (vpliv Rembrandta). Motiv mu predstavlja študijsko gradivo za proučevanje 

svetlobe, izbrana tehnika pa nudi edinstven način izražanja s svetlobo. Chiaroscuro 

Morandi rešuje z nadzorovanim črtkanjem brez zabrisovanja oz. z mrežo linij 

različnih značajev, s čimer določa vse prej naštete likovne probleme (Pasquali, 

1996). 

 

V obeh grafikah prevladujeta aktivna in pasivna linija, s katerima je izražen likovni 

element svetlo – temnega. Zaradi bogatega vtisa, ki ga dajejo svetlostne razlike, 

grafikam določamo valerski ključ srednjega dura. Iluzija prostora temelji na 

preigravanju svetlobe in sence, ki sta prepoznavni zaradi gostih in redkih nizov linij. 

Prevladujče oblikovno načelo je torej kontrast med različnimi gostotami linij in 

nasprotujočimi si svetlobnimi efekti, ki jih kontrast ponuja. Grafiki se konkretno 

razlikujeta le v kompoziciji. Postavitev tihožitja prve določa trikotno kompozicijo, 

drugo pa že sam format uvršča med horizontalne kompozicije. 
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Slika 20: Giorgio Morandi, Tihožitje, 1956, olje na platnu, 30,2 x 32,2 cm. Muzej 

Morandi, Bolonija. 

 

Če v grafikah identiteto oblikam določa svetloba, je v slikah za to zaslužena barva. 

Slike so neposreden prenos narave na platno, saj v primerjavi z jedkanicami niso 

zrcaljene. Z njimi si umetnik prizadeva za ti. »ohladitev« podob, saj jim »popači« 

telesnost in snovnost. Oblike postopoma izgubijo vsako opisno in čustveno 

konotacijo, barve so neintenzivne, celota pa se kaže le še kot prostor bistvenosti. Z 

grafikami je ravno obratno, misli in čutnost sta svobodni. Pojavi se močen izraz med 

belim in črnim, med prištevanjem in odštevanjem, kar ustvarja vtis globine. Motiv 

sam mu daje možnost gestualnosti, saj predmetnost organizira oz. strukturira znotraj 

zaznavnega konteksta (Pasquali, 1996). 

 

V sliki vidimo preplet pasivne in aktivne, ponekod tudi medialne linije. Monotono 

slikanje daje vtis barvne nenasičenosti, hrati pa enotnost barvnih tonov prispeva k 

občutku harmonije, ki okrepi horizontalno usmerjeno simetrijo oz. ravnovesje slike. 

Glede na vmestitev tihožitja v format je kompozicija horizontalna, saj so elementi 

postavljeni na vodoravno linijo, ki je vzporedna stranicam mize. 

 

2.1.7. Paul Cezanne 

 

Avtor dejanskih prostorskih tihožitij, katerih postavitev lahko še danes vidimo v 

umetnikovem ateljeju v Aixu, je slikar Paul Cézanne (1839 – 1906). Z umetnostjo si 

je prizadeval za odnos njegovih čustev do narave. Impresionizem, ki po Cézannovih 



 34 

besedah kaže bežne vtise površinskih odsevov, je Cezzane iz tega vidika označil kot 

prešibkega, saj je hotel slikati večnost oz. nesmrtne resnice, ki jih ponuja narava. 

Možnost takšnega izražanja je dosegel v tihožitjih, v katerih je proučeval kako 

svetloba oblikuje trdno in kako mehko predmetnost. Trdil in tudi realiziral je idejo, da 

vse izhaja iz treh temeljnih oblik; valja, stožca in krogle, in dveh naborov temeljnih 

barv; primarne in sekundarne. Njegova tihožitja sestavljajo nepogrešljivi predmeti, 

kot so miza s predalom, lončeni in glazirani vrč, majolike, bokali, krožniki, beli prti in 

sadje. S tem naborom je predmetnost reduciral do te mere, da je dosegel skladnost 

kompozicije in z njo izrazil vtis večnega veličastja (Swinglehurst, 1995). 

 

 
Slika 21: Paul Cézanne, Tihožitje z breskvami in jabolkami, 1888, olje na platnu, 81 x 

100,5 cm. Muzej likovne umetnosti Pushkin, Moskva. 

 

Sliko prevzema beli prt, ki se razprostira čez celotno platno, a hkrati s svojo čisto 

svetlostjo poudarja barvo sadja. Opazimo predmetno tradicijo Cézannovih tihožitij. 

Vse skupaj daje zaradi načina slikanja prefinjen vtis, saj so vsi elementi natančno in 

čvrsto postavljeni v kompozicijo (Swinglehurst, 1995). 

 

Slika temelji na kolorističnem slikanju oz. barvni modulaciji, saj je voluminoznost oz. 

iluzija prostora na slikovni površini izražena s polaganjem čistih, toplo – hladnih barv 

ena zraven druge. Osrednji del slike je tihožitje, ki dominira nad okolico, saj barvno 

izstopa iz svetlega namiznega prta in daje vtis naravnega proporca, ki je v kontrastu 

z disproporcom oz. neskladno perspektivo okolice oz. prostora zadaj tihožitja. 

Kompozicija je horizontalna, saj so temeljni elementi v sliki zgoščeni v vodoravnem 

pasu, ki je vzporeden zgornjemu in spodnjemu robu mize. 
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Slika 22: Paul Cézanne, Tihožitje s košaro, 1890, olje na platnu, 65 x 80 cm. Muzej 

Orsay, Pariz. 

 

V sliki nasičene in bogate predmetnosti z mizo, belim prtom, vrčem, sladkornico in 

košaro , lahko razumemo filozofijo slikanja tihožitij, kot jo je opisal Cézanne: »Najbolj 

pomembno je naslikati to, kar vidiš. Pri naravi pozabi na svoj temperament in 

spretnosti... Zdaj sem star človek, skoraj 70 let imam in »barvna zavest«, ki jo 

povzroča luč, mi da ogromno misliti.« Tihožitja je slikal v miru, premišljeno, v samoti 

in svoja občutja do narave izražal skozi svetlobo v predmetnem svetu (Swinglehurst, 

1995). 

 

Slika ponovno temelji na barvni modulaciji, torej polaganju čistih barv eno zraven 

druge, kjer se iluzija prostora doseže na način, da se par svetlo – temno nadomesti s 

parom toplo – hladno in barve pri tem ohranijo svojo čistost. Prevladuje vtis svetlega 

in veselega vzdušja, ki na podlagi likovnega elementa svetlo - temnega temelji na 

valerskem ključu visokega dura. Znotraj iluzije prostora slikovne površine dominira 

razgibano postavljeno tihožitje, ki ga izpostavlja svetel namizni prt. V sliki prevladuje 

harmonija tonov, izraziti kontrast pa opazimo le v odnosu svetlega prta nasproti 

temni predmetnosti, kot sta steklenica in košara. Temeljna dinamika tihožitja je v 

centru formata, zato je kompozicija slike središčna. 
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2.1.8. Uli Westphal 

 

Tudi v času sodobne likovne umetnosti se hrana kot medij uporablja na vse različne 

načine. Nemški umetnik Uli Westphal je ustvaril umetniško zbirko fotografij – Mutato, 

katere koncept temelji na neobičajni uporabi sadja, zelenjave in korenov (korenin) le 

teh. Z njimi opozarja na raznovrstnost oblike, barve in teksture, saj je mnenja, da 

ljudje na omenjene vidike nismo pozorni oz. so nam samoumevni. Na njih gledamo 

le iz komercialnega vidika, kot vir življenja oz. prehranjevanja. S fotografijami 

prikazuje odsotnost naravnosti in izvornosti produktov v trgovinah z živili oz. sprejetja 

»umetnega« za »naravno«. Opozarja na prevlado kvantitete nad kvaliteto, kar hrano 

monotono racionalizira (Westphal, 2006). 

 

 
Slika 23: Uli Westphal, Mutatoes, 2006, tisk na papir, vsaka 23,6 x 30 cm. Zasebna 

last. 

 

Umetnik se ob tem sprašuje, ali smo sploh kdaj resnično okusili pravi okus in videli 

pravo obliko sadja in zelenjave. Zato njegove fotografije služijo kot dokumentacija, 

ohranitev in »reklama« čistosti oz. naravnosti agrikulture (Westphal, 2006). 
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2.1.9. Alison Anselot 

 

Ključ barvne skladnosti v svetu grafičnega oblikovanja in reklamnih plakatov so 

barvni vzorci oz. ti. »pantone swaches«. Da dobimo točno določen odtenek neke 

barve, so nam ti vzorci v pomoč pri določitvi tona končnega izdelka, torej je 

predviden odtenek skladen s sistemom barv. Prav ti barvni vzorci so navdihnili 

belgijsko umetnico Alison Anselot, da je tone uskladila s hrano v seriji del – Pantone 

Food. Uporabila je tipične Pantone vzorce in jih dopolnila z ustrezno hrano, da je 

dobila ujemajoče se odtenke (Anselot, 2013). 

 

 
Slika 24: Alison Anselot, Pantone 478 C, Pantone Food, 2013. Zasebna last. 

 

Sveže jagode, sir, fižol, rdeče zelje, losos, tortica in kolač, kot samostojni elementi ali 

v kombinaciji so harmonično vkomponirani na monokromno ozadje oz. barvni 

vzorec. Končni izdelek je kot mavrica živahnih, privlačnih in predvsem okusnih 

fotografij. (Anselot, 2013). 
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2.1.10. Christopher Boffoli 

 

Poznamo pa tudi dela ameriškega umetnika Christopherja Boffolija, ki predstavljajo 

male ljudi v svetu velike hrane. Pravzaprav gre za majhne figurice, ki so postavljene 

v okolje hrane naravne velikosti, s čimer je poveličana zaradi svoje barve in teksture, 

pa hkrati zelo estetska, lepa oz. privlačna. Ideja izhaja iz dejstva, da smo vsi bili 

nekoč otroci in živeli v svetu odraslih – nam proporcionalno velikih. Motiv izvira torej 

iz otroštva, ki ga zaznamujejo igrače oz. figurice in hrana. Gre za intimno povezavo 

oz. primarni instinkt okusov posameznika z njegovimi izkušnjami. To so elementi, ki 

jih imamo vsi, neglede na jezikovne, kulturne, religiozne ali socilane razlike. Vsak se 

lahko identificira z igračo ali specifično hrano iz otroštva. Pa naj bo igrača lesena 

palica ali avto na dalinjski upravljalnik in hrana, ki jo zaužijemo z golimi rokami, 

vejico ali s priborom iz porcelana. Hrana združuje. Ko obedujemo, smo v krogu 

bližnjih in to nam daje občutek našega porekla – človeškosti. Hrana ima torej cilj, da 

gledalca poveže s spomini iz otroštva (Ansel, Enderby, 2013). 

 

 
Slika 25: Christopher Boffoli, Serviserji skodelic z arašidovim maslom, Big Appetites, 

2013. Zasebna last. 

 

2.1.11. Daniel Spoerri 

 

Obravnavo hrane kot temeljnega umetniškega izražanja pa določa tudi umetniški 

slog 'eat art', česar dobesedni prevod je 'jesti umetnost'. Termin je prvi uporabil 
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Daniel Spoerri in z njim označil svoja in dela drugih umetnikov, kjer je bil medij 

oblikovanje hrane. Prisotna je bila kot užitna ali neužitna, vključena je bila v koncept 

vizualne komunikacije, preko nje pa se je pojavila tudi povezava uživanja in 

destrukcije tradicionalnih umetnostnih vrednot (Kovič, Pagon, Zabel, 2003). 

 

 
Slika 26: Daniel Spoerri, Kinderstuben Fallenbild, 3D konstrukcija iz različnih 

materialov, 43,5 x 99 cm. 

 

Umetnostni slog sega v obdobje od abstraktnega ekspresionizma do dadaizma in 

nima nič skupnega z upodobitvami hrane v njenem izvornem pomenu. Tudi 

metaforične podobe živil, ki jih najdemo v pop artu nimajo z eat artom nič skupnega. 

Slog poudarja dve ideji, prva je, da hrana vključuje različna védenja in vidike kulture, 

druga pa govori o arhaičnih silah, kot so iniciacijske ceremonije ali kanibalizem in 

govori o smrti. S tem opozarja na idejo, da je umetnina končana le, ko jo dopolni 

prisotnost slučajnosti oz. nekega naključja in gledalca. Spoerri je izdal koncept za 

»multiple« dela Množične umetnostne tranformacije (Multiplication d'Art 

Transformable, 1959) narejena s hrano, ki so jih realizirali Warhol, Beuys, Gerstner, 

Arman, César, Brecht, Filliou, Lindner in drugi. Umetniki so oblikovali objekte iz 

kruha, čokolade in mandljeve kreme. Spoerri je organiziral še številne kulinarične 

manifestacije, da so bile javnosti čim bližje, vzporedno pa so začele nastajati slike 

pogrinjkov in ostankov hrane. Ti ostanki so običajno bili prilepljeni na pladenj, vse 

skupaj je bilo kot slika obešeno na steno in bilo prepuščeno slučajnosti in 

konstantnim spremembam zaradi takšnih ali drugačnih dejavnikov okolja (Kovič, 

Pagon, Zabel, 2003). 
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Slika 27: Antoni Miralda, Dorothée Selz, Croque Jesus, (Hrustljav kolačel Jezus), 

1979, slezovo testo. 

 

2.1.12. Antoni Miralda, Dorothée Selz 

 

Umetnika Antoni Miraldi in Dorothée Selz sta na božič leta 1979 svojim prijateljem 

poslala 'Hrustljav kolaček – Jezus', ustvarjala sta krajine iz jajčnega beljaka in 

sladkorja, torte – vrtove in kolače – garaže. Bila sta pripravljalca kolorističnih jedi. 

Obarvana hrana, kot je npr. zelen kruh ali moder piščanec, je bila del poetičnega ali 

ironičnega dogodka oz. Performansa s točno zasnovano scenografijo. Eat art lahko v 

tem smislu primerjamo z akcijami iz 70-tih let, ko je umetnikovo telo proizvajalec ali 

prejemnik jedi, kar pa nakazuje na telesno umetnost oz. Body art. Od leta 1973 dalje 

je Miralda še vedno deloval znotraj koncepta omenjenih manifestacij, Selzova pa je 

ustvarjala dela na osnovi sladkorja (Dorothee, Selz, 2019). 
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Slika 28: Dorothée Selz, Touristic cake, 1969. 

 

 
Slika 29: Dorothée Selz, Garden cake, 1969. 

 

2.1.13. Wayne Thiebaud 

 

Povezavo svojih fotografij hrane vidim z ameriškim slikarjem Waynom Thiebaudom, 

ki je znan po svojem barvitem upodabljanju vsakdanjih predmetov, kot so šminke in 

pločevinke, hrane, pite, sladoled in pecivo pa tudi figure in pokrajine. Vpliv na njegov 

opus upodabljanja hrane sta pustila umetnika Jasper Jones in Robert 

Rauschenberg. Thiebaud reuporablja slike takšne, kot jih vidi, in jih preoblikuje s 

tehnikami, ki jih sam imenuje za tradicijo slikarstva. V zgodnjih šestdesetih letih je 

oblikoval serije barvitih slik sladic z naslovom Pite, Pite, Pite (Pies, Pies, Pies) 
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(1961), Okoli torte (Around the Cake) (1962) in Torte (Cakes) (1963). S svojimi deli 

opozarja na lepoto vsakdana, katero dandanes tako lahkotno prezremo, pa smo ves 

čas v sožitju z njo. In kot pravi umetnik, je lepota v intimi preprostih dejanj, ki so 

vredne pozornosti. Navede dejanja, kot so obuti se, pripeti si kravato, pojesti zajtrk, 

pripraviti si jed ali pomiti posodo (Wood, 2015). 

 

 
Slika 30: Wayne Thiebaud, Torte (1963), olje na platnu, 152,4 x 182,9 cm. 

Nacionalna galerija umetnosti, Washington. 

 

2.1.14. Bojana Križanec 

 

Do sedaj sem se posvetila obravnavi del bolj tradicionalnih umetniških pristopov do 

hrane, da pa razsežnosti motiva še podkrepim in hkrati napeljem na lastno likovno 

izražanje, naj predstavim še nekoliko neobičajno delo sodobne kiparke Bojane 

Križanec. V soboto, 30. marca 2019 se je na Gradu Negova v Slovenskih goricah 

odvil umetniško – kulinarični dogodek z naslovom »Kabinet čudes«. Kiparka je 

sodelovala z mladimi kuharskimi mojsti in skupaj so unikatno oblikovali hrano (izbira 

sestavin, kreacija jedi, imena za artefakte). Hrana danes velja za trend 

prehranjevanja, a temu primerno jo je potrebno postaviti v kontekst in ji dati estetsko 

vrednost. Ideja performativnega dogodka je zbuditi vsa čutila, tako kot to počnejo 

vrhunski kuharji s kreacijami celostnih krožnikov. Ime projekta je oznaka za zbirke 

zgodovinskih oz. etnografskih predmetov, vsebina pa je povezana z zgodovino 

gradu, legendami in miti. Na dogodku so kuharji in umetnica postregli z menijem, ki 

ga sestavljajo: Razmazani graščak, Negovske čelade, Grajska čipka, Odsekani prst, 

Jezerske školjke, Pobegla gos, Možganska kap, Napitek proti steklini, In ostali zvarki 
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in na koncu še Prsi grajske gospodične, pri čemer so prsi običajno mesna jed, a se 

pod tem imenom skriva sladica. Nasprotno temu pa se v keramičnem srcu našlo 

meso, ki ga je spekla kiparka sama – performativna nota dogodka, zraven pa je 

pripomnila: »Če si bo kdo želel kak drug organ, ga lahko po želji oblikujem.« (Večer, 

2019). 

 

 
Slika 31: Vabilo na umetniško – kulinarični 

dogodek, Kabinet čudes, 2019. 

 

 

 
Slika 32: Bojana Križanec, 

Odsekani prst, 2019. 

 

 

 
Slika 33: Bojana Križanec, Prsi grajske 

gospodične, 2019. 

 

 

 
Slika 34: Bojana Križanec, Goreče 

srce, 2019. 
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2.2. HRANA IN TIHOŽITJE KOT MOTIV AVTORSKEGA DELA Sladko jeRAJ 

IN NJIHOVA APLIKACIJA V GRAFIČNI TISK IN GRAFIČNO 

OBLIKOVANJE 

 

Le redki kulturni produkti so imeli v zgodovini likovne umetnosti in danes tako močen 

izraz prepričanja in vrednost, kot ga ima hrana. Od nekdaj je pričala o statusu 

naročnika in/ali umetnika, torej o bogastvu ali revščini ljudi. Potovala je vse od 

»primitivnih ljudstev«, do pojava tihožitja, preko klasičnega starega veka, do pop arta 

in vse do sodobnega časa. Motiv hrane živi in korenini podobo časa in kraja. 

Pomislimo na jabolko iz zgodbe Adama in Eve in kasnejše interpretacije granatnega 

jabolka kot simbol plodnosti. Torej pojav hrane na samem začetku življenja in vse do 

danes, le da je v sodobnem času le-ta bolj prepletena z vplivom socialne kulture v 

smislu komercializacije (Shonberg, 2015). 

 

Moja ideja ustvarjanja s hrano temelji na estetski privlačnosti, predvsem z vidika barv 

in se povezuje z vizualno zaznavo, saj ta ustvarja odnos privlačnosti med nami in 

stvarmi okoli nas. Prinaša sporočila o stvareh in dogajanjih v svetu, zato velja za 

temeljno področje mišljenja. In kot pravi avtor Leksikona likovne teorije (Muhovič, 

2015), je našim mislim ta spekter zaznave nujno potreben, saj nam o svetu, zlasti 

predmetnem, največ pove. Pravi tudi: »Vid je temelj vizualnega in vizualno je temelj 

likovnega. Vid spada med temeljne likovne čute, torej je vidno medij naše 

percepcije.« (Muhovič, 2015). 

 

S svojo interpretacijo hrane oz. njeno fotodokumentacijo želim opozoriti na 

neobičajno uporabo različnih sestavin. Z njimi pokažem možnost raznovrstnosti 

oblike, barve in teksture, saj menim, da na te vidike nismo dovolj pozorni. Nanje 

gledamo predvsem iz komercialnega vidika, kot vir prehranjevanja. Izražam torej 

kritiko sprejetja »umetnega« za »naravno«. 
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Slika 35: Natalija Jeraj, Sladko kisli muss 

- fotografija, 2018, Sladko jeRAJ. 

 

 

 
Slika 36: Natalija Jeraj, Trislojna sadno 

zelenjavna osvežitev - fotografija, 2018, 

Sladko jeRAJ. 

 

S postavitvijo svojih tihožitij se predvsem osredotočam na likovno kompozcijo, torej 

organizacijo raznorodnih oblikovnih in semantičnih prvin v funkcionalno celoto. 

Kompozicijsko urejanje oblik, predmetnih ali nepredmetnih (svetlostne vrednosti, 

barve, tekstura, položaj, smer, proporci, itd.) vpliva na doživljajske lastnosti 

(Muhovič, 2015). Držim se načela reda znotraj zmešnjave oz. obratno, izogibam se 

“popolnim” simetrijam oz. centralnim zasnovam, z “razmetanostjo” sestavin okoli 

sladkega produkta pa želim ohraniti živost, prvinskost oz. vitalnost hrane. V vseh 

fotografijah iz knjige Sladko jeRAJ je možno zaslediti načela kompozicije, ki jih v 

Leksikonu likovne teorije (2015) navede J. Muhovič, torej ritem (ponavljanje, 

gibanje), ravnovesje (statičnost, dinamičnost, odnos med elementi), simetrija oz. 

asimetrija, estetski red (odnos med harmonijo in kontrastom) in celota (funkcionalna 

povezanost med elementi). 

In kot pravi avtor knjige Leksikon likovne teorije (Muhovič, 2015), v smislu barvne 

kompozicije raznobarvnost največkrat sestavim v vedre akorde, ki se kot celota 

umirijo, saj svojo intentiteto odtehtajo v skladu optične sivine. 
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Slika 37: Natalija Jeraj, Sladko kisli muss 

– grafična obdelava fotografije 1, 2018. 

 

 
Slika 38: Natalija Jeraj, Sladko kisli muss 

– grafična obdelava fotografije 2, 2019. 

 

 

 
Slika 39: Natalija Jeraj, Sladko kisli muss 

– grafična obdelava skice, 2019. 

 

 

 
Slika 40: Natalija Jeraj, Sladko - kislo, 

vernis mou, 20 x 25 cm, 2019. 

 

 

 



 47 

 
Slika 41: Natalija Jeraj, Trislojna sadno 

zelenjavna osvežitev - grafična obdelava 

fotografije, 2019. 

 

 
Slika 42: Natalija Jeraj, Trislojna sadno 

zelenjavna osvežitev - grafična 

obdelava skice, 2019. 

 

 

 

 
Slika 43: Natalija Jeraj, Blitva – špinača, vernis mou, 3/5, 15 x 20 cm, 2018. 
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Za nadaljno likovno izražanje svoje fotografije uporabim takšne kot so, jih skiciram s 

svinčnikom in skico prenesem v grafično tehniko - jedkanico. Črno bela tehnika 

globokega tiska mi predstavlja izziv, kako tudi brez barv tihožitje ohranim »barvito«, 

oz. motiv hrane z likovnoteoretskimi pristopi dvignem na likovni nivo. Ista dela 

reinterpretiram s pomočjo programske opreme in jim dodam barvo. Vtis, ki ga 

pridobim na tak način, sicer barvno nima tolikšne moči kot izvorna fotografija ali črno 

bela grafika, vendar služi kot poizkus v raziskovanju razsežnosti barve. 

 

Zanimivo se mi zdi tudi grafično oblikovanje, ki temelji na vektorizaciji in redukciji 

barv (min. 3 ali 6 in max. 16 barv) izvorne fotografije. Ta pristop ustvari vtis 

ploskovitosti, a več barv kot pri oblikovanju določim, bolj lahko ohranim iluzijo 

prostora v dvodimenzionalni sliki. 

 

 
Slika 44: Natalija Jeraj, Mandljevi keksi z borovničevim nadevom - barvna skica, 15 x 

20 cm, 2019. 
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Slika 45: Natalija Jeraj, Mandljevi keksi z 

borovničevim nadevom – fotografija, 

2018, Sladko jeRAJ. 

 

 

 
Slika 46: Natalija Jeraj, Mandljevi keksi z 

borovničevim nadevom – grafična 

obdelava fotografije (16 barv), 2019. 

 
Slika 47: Natalija Jeraj, Mandljevi keksi z 

borovničevim nadevom – grafična 

obdelava fotografije (6 barv), 2019. 

 

 
Slika 48: Natalija Jeraj, Mandljevi keksi z 

borovničevim nadevom – grafična 

obdelava fotografije (3 barve), 2019. 

 

  

Fotografije sladic pretvarjam v barvne skice in takšne tudi odtisnem. Takšen način 

doprinese še en vtis pojmovanja barve, ki se pojavi linijsko in ne v ploskvah. 

Prosevanje praznih vmesnih prostorčkov oz. beline pa ploskovitost razbije in daje 

vtis prostora. 
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Slika 49: Natalija Jeraj, Kakavovi mafini iz 

ajde – skica, 15 x 20 cm, 2018. 

 

 

 
Slika 50: Natalija Jeraj, Kakavovi mafini iz 

ajde – barvna skica, 15 x 20 cm, 2018. 

 

 

 
Slika 51: Natalija Jeraj, Kakavovi mafini iz 

ajde – fotografija, 2018, Sladko JeRAJ. 

 

 

 
Slika 52: Natalija Jeraj, Ajda, barvni vernis 

mou, 2/5, 15 x 20 cm, 2018. 
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Slika 53: Natalija Jeraj, Orehi - fotografija, 

2018. 

 

 

 
Slika 54: Natalija Jeraj, Orehi – barvna 

skica, 15 x 20 cm, 2018. 

 

 
Slika 55: Natalija Jeraj, Orehi, barvni vernis mou, 2/5, 15 x 20 cm, 2018. 
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Slika 56: Natalija Jeraj, Čokoladna krema 

– fotografija, 2018, Sladko JeRAJ. 

 

 
Slika 57: Natalija Jeraj, Čokoladna krema 

– grafična obdelava fotografije, 2018. 

 

 

 
Slika 58: Natalija Jeraj, Kakavova potica 

z datlji in figami, barvna skica, 15 x 20 

cm, 2019. 

 

 

 
Slika 59: Natalija Jeraj, Kakavove 

palačinke z datljevo kremo, barvna skica, 

15 x 20 cm, 2019. 
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Slika 60: Natalija Jeraj, Čokoladni souffle na 1 2 3 , barvna skica, 15 x 20 cm, 2019. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Na podlagi obravnavane vsebine sem oblikovala dve učni pripravi za predmet 

likovne umetnosti v osnovni in srednji šoli. Zasnovala sem ju z nekoliko neobičajnim 

pristopom uporabe hrane, saj sem na ta način le še bolj povdarila, razsežnosti, ki jih 

ta motiv omogoča. Prva temelji na oblikovanju logotipa na tradicionalen - linorez in 

sodobnejši – programska oprema način dela, z drugo pa sem se osredotočila na 

sodobnejše likovne prakse – performans. Pri tem sem upoštevala konkretne 

likovnoteoretske kriterije vrednotenja. 

 

3.1.1. UČNA PRIPRAVA 1 

 

Konceptualno področje 

 

LOGOTIP 

 

Logotip je grafični element, ki označuje in omogoča lažjo prepoznavnost 

posameznega podjetja, programa ali nekega produkt. Angleški izraz logo prevajamo 

z besedo znak in ne logotip. Sestavljen je iz besednih ali slikovnih znakov oz. 

kombinacije obojega, predstavljen pa mora biti kar se da poenostavljeno, a hkrati 

toliko nazorno, da iz njega razberemo vsebino, ki jo zastopa. Njegova vrednost je 

komunikativne in reklamne narave, saj si podjetja z njim želijo doseči prepoznavnost 

v javnosti. 

 

TIHOŽITJE 

 

Upodobitev razpostavljenih negibnih stvari, kot so hrana, cvetje, keramika, glasbila, 

tudi mrtve živali. Glede na predmetnost, govorimo o tihožitju nežive narave 

(najrazličnejši predmeti: posoda, instrumenti, knjige, nakit, itd), mrtve narave (lovska 
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tihožitja z mrtvim plenom), pritajenim življenjem (cvetlična, sadna, povrtninska 

tihožitja) ali prepleta vseh treh, ko gre za večje upodobitve tihožitja. 

 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

 

Ustvarjalni proces se nanaša na umetniške in strokovne discipline, ki so 

osredotočene na vizualno komunikacijo, natančneje na tipografijo. Termin je pogosto 

neposredno povezan z odnosom med oblikovalcem in stranko in se kot končni 

produkt izrazi v produkcijski obliki. 

 

EX LIBRIS 

 

Exlibris (latinsko: “iz knjige”) je grafična oznaka, s katero avtor običajno označi svoje 

knjige. Je majhna umetniško zasnovana ali zgolj dekorativna grafika, ki je 

od/natisnjena na majhen format. Če pripada knjigi, je nalepljena na naslovnico, ob 

njej običajno zasledimo ime avtorja, znak ali drugo znamenje, ki daje informacije o 

lastništvu. 

 

UČNI CILJI 

 

Učenci: 

• Ponovijo pojme: logotip, tihožitje, kompozicija, odnos delov do celote, 

prostorski ključi. 

• Spoznajo nova pojma: grafično oblikovanje, ex libris. 

• Domiselno uporabijo osnovne postopke digitalnih tehnologij. 

• Spoznajo razliko med industrijsko in umetniško grafiko. 

• Razvijajo motorične spretnosti ob uporabi različnih materialov, orodij in 

tehnologij. 

• Tehnično primerno izdelajo linorez in grafično podobo logotipa. 

• Domiselno načrtujejo in oblikujejo logotip za namišljeno ali obstoječe podjetje, 

ki se (ne)posredno ukvarja s hrano. 

• Oblikujejo skico na papir in jo realizirajo v računalniškem zapisu (prvi 2 uri v 

računalniški učilnici). 
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• Prenesejo isto skico v tehniko linoreza in ustvarijo grafični odtis (drugi 2 uri v 

likovni učilnici). 

 

VREDNOTENJE IZELKOV IN KRITERIJI OCENJEVANJA 

 

• Domiselno načrtujejo logotip (uporabijo eno izmed vrst kompozicij, upoštevajo 

skladnost znotraj barvnih dimenzij - svetlost, barvnost in nasičenost, oblikujejo 

motiv hrane - lahko kot del motiva pokrajine, portreta, tihožitja, žanra, 

živalskega, sakralnega motiva, itd., logotip je berljiv, vizualno služi svojemu 

namenu in je prepoznaven). 

• Tehnično primerno izdelajo linorez in računalniško grafiko (linorez je čist 

grafični odtis, računalniška grafika je čistih linij – vektorizirana). 

• Spoznajo in razumejo pojem ex libris. 

• Spozanjo in definirajo razliko med industrijsko in umetniško grafiko. 
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Šola:  Osnovna šola 

Študent:  Natalija Jeraj 

Predmet Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

6 šolskih ur 

Razred: 9. 

Likovno področje: Grafika 

Likovna naloga: Načrtovanje in oblikovanje logotipa za podjetje, ki se 

ukvarja s hrano. 

Likovna realizacija na dva načina: grafični tisk – linorez 

(črno-belo) in grafično oblikovanje - programska oprema 

(črno -belo ali barvno s pomočjo A. Ilustratorja ali Gimpa). 

Likovna tehnika: Risanje/skiciranje tihožitja in smiselna vpeljava le-tega v 

logotip. 

Odobrena skica se za predmet likovne umetnosti 

preoblikuje v tehniko linoreza, za predmet računalništva se 

vektorizira in grafično oblikuje. 

Likovni motiv: Tihožitje kot del logotipa. 

Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor. 

Oblike dela: Individualna. 

Učni mediji (sredstva): Fotografije umetniških del tihožitja iz zgodovine likovne 

umetnosti. 

Likovni materiali: Papir in linolej (format A5), svinčnik in nožki za linorez, 

grafične barve, računalniška programska oprema. 
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Medpredmetne 

povezave: 

Računalništvo. 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska predstavitev 

fotografij. 

Vrsta učne ure: Kombinirana. 

Literatura: • Tacol, T. (2003). Likovno izražanje; didaktična 

izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora, str. 5 -

119. 

• Učni načrt, likovna vzgoja, program osnovna šola, 

Lj. 2007/2013 

• Butina, M. (2011). Likovna teorija, Učbenik za 

umetniške gimnazije likovne smeri od prvega do 

četrtega letnika. Narodna in univerzitetna knjižnica, 

Ljubljana. 

Cilji / učenci: • Ponovijo pojme: logotip, tihožitje, kompozicija, 

odnos delov do celote, prostorski ključi. 

• Spoznajo nova pojma: grafično oblikovanje, ex 

libris. 

• Domiselno uporabijo osnovne postopke digitalnih 

tehnologij. 

• Spoznajo razliko med industrijsko in umetniško 

grafiko. 

• Razvijajo motorične spretnosti ob uporabi različnih 

materialov, orodij in tehnologij. 

• Tehnično primerno izdelajo linorez in grafično 

podobo logotipa. 

• Domiselno načrtujejo in oblikujejo logotip za 

namišljeno ali obstoječe podjetje, ki se 

(ne)posredno ukvarja s hrano. 
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• Oblikujejo skico na papir in jo realizirajo v 

računalniškem zapisu (prvi 2 uri v računalniški 

učilnici). 

• Prenesejo isto skico v tehniko linoreza in ustvarijo 

grafični odtis (drugi 2 uri v likovni učilnici). 

Učitelj Učenci Učne metode, 

oblike, učna 

sredstva, 

pripomočki 

 

 Uvodni del  

Učitelj učencem na tablo skicira nekaj 

logotipov obstoječih podjetij, ki se ukvarjajo 

s hrano (npr. logotip za organsko, bio, 

vegansko, mesno prehrano itd.). 

Sledi pogovor o tem, kaj prikazujejo, na 

kakšen način so predstavljeni in, ali jih 

prepoznajo oz. tudi če jih ne, ali iz znaka 

lahko razberejo, kaj je njegova okvirna 

vsebina. 

Skupaj pridemo do 

odgovora, da je 

logotip grafični 

element, ki označuje 

nek produkt ali 

podjetje. Sestavljen 

je iz besednih ali 

slikovnih znakov, 

predstavljen pa mora 

biti kar se da 

poenostavljeno, a 

hkrati tako nazorno, 

da iz njega 

razberemo vsebino, 

ki jo zastopa. 

Frontalna 

oblika, pogovor 

ob slikovnem 

gradivu. 

 

Osrednji del 

Učitelj poudari, kako pomembno je razvijanje 

ideje pri logotipu, da na koncu pridemo do 

najboljše možne rešitve. 

Učenci spremljajo 

predstavitev 

osnovnih funkcij 

Frontalna 

oblika, pogovor, 

delo z 
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Opozori na številne skice, ki so v procesu 

oblikovanja potrebne in v povezavi s tem, 

predstavi programsko opremo, ki omogoča 

hitro in učinkovito oblikovanje logotipov (npr. 

Gimp in Adobe Ilustrator). Ta se tiče 

industrijske zvrsti grafike, saj jo lahko 

neomejeno množimo brez izgube kvalitete. 

Hkrati napove še umetniško grafiko in z njo 

poudari kvaliteto enega oz. manjšega števila 

del. 

računalniških 

programov za 

izdelavo industrijske 

grafike. 

Seznanijo se še z 

umetniško grafiko in 

v povezavi z njo 

razmišljajo o izvedbi 

istega motiva v 

tehniki linoreza. 

računalnikom. 

Demonstracija 

računalniške in 

likovne tehnike. 

 

Napoved likovne naloge 

Načrtovanje in oblikovanje logotipa za 

podjetje, ki se ukvarja s hrano. 

Likovna realizacija na dva načina: linorez in 

računalniška grafika (programska oprema: 

ilustrator ali gimp). 

Poslušajo, 

sodelujejo pri 

pogovoru.  

Frontalna oblika 

pogovora. 

 

 

 

 

 

 

Likovno izražanje 

Učitelj učence usmeri v pripravo likovnih 

materialov in pripomočkov ter v reševanje 

prvega dela likovne naloge, torej skice 

motiva. Nadaljujejo s prenosom skice v 

račiunalniško obliko (vektorizacija) in na 

koncu še v izvedbo linoreza. Pri delu jih 

spodbuja in jim pomaga pri reševanju 

likovnih problemov in problemov povezanih 

z programsko opremo. 

Pripravijo 

računalniško opremo 

in likovne materiale 

ter pripomočke, da 

lahko pričnejo z 

izdelavo izdelka. 

Individualno 

delo. 
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Sklepni del 

Učence usmeri v obnovitev likovne naloge in 

oblikovanje meril za vrednotenje. 

- Ponovijo stare in nove pojme. 

- Uporabijo osnovne postopke 

digitalnih tehnologij. 

- Razlikujejo med industrijsko in 

umetniško grafiko. 

- Ob uporabi različnih materialov, orodij 

in tehnologij, razvijajo motorične 

spretnosti. 

- Razvijajo sposobnost za oblikovanje 

kriterijev in vrednotenje likovnih del. 

- Izdelajo linorez in grafično podobo 

logotipa. 

Učenci oblikujejo 

merila za 

vrednotenje 

izdelkov. 

 

 

 

Zapiše ocene in uredi razstavo izdelkov.  
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3.1.2. UČNA PRIPRAVA 2 

 

Konceptualno področje 

 

PERFORMANS 

 

Telesna aktivnost z zmožnostjo nastopanja/uprizoritve. Uspešno zaključeno 

»dejanje« z uporabo znanja, veščin in sposobnosti v različnih oblikah »zabave« oz. 

ti. »entertainment«. Poznamo umetniške uprizoritve – performans, dramske 

uprizoritve ali glasbene utrinke. Umetniški performans je publiki predstavljena 

uprizoritev, znotraj umetniškega konteksta, običajno interdisciplinarno. Lahko je 

načrtovan ali nenačrtovan, naključen in spontan ali skrbno vnaprej pripravljen, z 

vključitvijo občinstva ali brez. Uprizoritev je lahko živa ali preko medijev, izvajalec je 

lahko prisoten ali odsoten. Performans je lahko vsaka situacija, ki vključuje 4 

osnovne elemente: čas, prostor, telo izvajalca (oz. njegov medij) in odnos med 

izvajalcem in občinstvom. Prostor in čas dogodka sta formalno nedefinirana, zgodi 

se lahko kjerkoli in kadarkoli. Umetniško delo performansa je torej konstituirano z 

dejanji posameznika ali skupine na določenem mestu in v določenem času. 

 

KONCEPTUALNA UMETNOST 

 

Gre za umetnost idej oz. konceptov in predlogov. Samo umetniško delo se postavi 

na isto raven pomembnosti, kot sta sama ideja oz. koncept zanj. S to umetnostjo ne 

definiramo tradicionalne oblike, kipa ali slike, ni osredotočena na specifično estetiko 

oz. izdelavo umetnine, temveč je svobodna v vseh razsežnostih. Takšna umetnost 

se začne pojavljati izven galerij in muzejev, torej na javnih mestih, ulicah, v medijih 

itd. Glavna tema konceptualne umetnosti pa so težave našega vsakdana, odnosi 

med ljudmi, ekologija, sporazumevanje, delovanje posameznika in družbe itd. 

 

SODOBNI UMETNIŠKI PRISTOPI 

 

Na podlagi razvoja konceptualne umetnosti in njene raznolikosti so se oblikovale 

različne vrste le-te; instalacija (kiparsko izražanja, ki se osredotoča na medsebojne 
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odnose oziroma interakcijo med umetnino in gledalci, gledalec se giblje v prostoru in 

doživlja prostor kot celoto), krajinska umetnost (land art), besedna umetnost 

(umetnost, glasov, črk, besed), body art (umetnost s človeškim telesom, kot glavnim 

medijem), pop art (umetnost naklonjena komercializaciji, potrošništvu družbe), 

minimalizem (redukcija modernizma; proti abstraktnemu ekspresionizmu), video, 

fotografija, film, spletna umetnost in performans. 

 

UČNI CILJI 

 

Učenci: 

• Ponovijo pojme: gledališka igra, medij. 

• Spoznajo nove pojme: performans, konceptualna umetnost, sodobni 

umetniški pristopi. 

• Poznajo razliko med performansom in gledališko igro. 

• Razvijajo in bogatijo domišljijo, likovno mišljenje, zaznavne in opazovalne 

spretnosti, sposobnosti, predstavljivost. 

• Raziskujejo likovni jezik in ga oblikujejo v osebno govorico z namenom 

učinkovite sporočilnosti. 

• Bogatijo in razvijajo svoje čustvene, intelektualne, doživljajske, intuitivne, 

moralne, socialne in estetske osebnostne kvalitete, značilnosti in sposobnosti. 

• Spoznajo smisel sodobnih umetniških praks in konceptualne umetnosti. 

• Nazorno skicirajo koncept uprizoritve (tega pojasnijo učitelju, nakar se lotijo  

»vaje« za izvedbo performansa). 

• Izberejo primeren prostor (znotraj/zunaj oz. zasebni/javni) na lokaciji šole in 

izbiro pojasnijo. 

• Domiselno načrtujejo in izvedejo performans (z neposredno ali posredno 

razpoznavnim motivom hrane). 

• Računalniško obdelajo video in fotografijo, ki ju med performansi posname 

učitelj (video/fotodokumentacija). 
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VREDNOTENJE IZDELKOV IN KRITERIJI OCENJEVANJA 

 

• Nazorno skicirajo vsebinski koncept performansa ((ne)posredna uporaba 

motiva hrane, s čimer razumejo pomen konceptualne umetnosti – skupinsko 

delo). 

• Suvereno izvedejo performans (sodelujejo vsi, vsak v svoji vlogi – skupinsko 

delo). 

• Načrtujejo foto in videodokumentacijo performansa (fotografija temelji na eni 

izmed vrst klompozicij, katero lahko tvorijo človeške figure ali predmeti; video 

sestavlja vsaj en prizor; format fotografije in videa je enoten – ali vertikalen ali 

horizontalen, v obeh prevladujeta likovna elementa – točka in svetlo – temno 

– skupinsko delo). 
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Šola:  Srednja šola 

Študent:  Natalija Jeraj 

Predmet Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

2 šolski uri 

Razred: 1. letnik 

Likovno področje: Sodobne umetniške prakse in mediji, vizualne 

komunikacije. 

Likovna naloga: Načrtovanje in izvedba skupinskega performansa z 

neposredno ali s posredno razpoznavnim motivom hrane 

oz. prehranjevanja. 

Likovna tehnika: Video in fotografija. 

Likovni motiv: Hrana oz. svobodna interpretacija hrane. 

Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor. 

Oblike dela: Skupinska. 

Učni mediji (sredstva): LCD projektor, računalnik, programska predstavitev YT 

posnetkov. 

Likovni materiali: Papir, svinčnik, različni materiali oz. predmeti za uporabo. 

Medpredmetne 

povezave: 

/ 

Učni pripomočki: Fotoaparat in kamera (ali uporaba telefona za pridobitev 

obojega: fotografije in videa). 

Vrsta učne ure: Kombinirana. 
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Literatura: • Učni načrt, likovna umetnost, gimnazija, Ljubljana, 

2008. 

• Butina, M. (2011). Likovna teorija, Učbenik za 

umetniške gimnazije likovne smeri od prvega do 

četrtega letnika. Narodna in univerzitetna knjižnica, 

Ljubljana. 

Cilji / učenci:   • Ponovijo pojme: gledališka igra, medij. 

• Spoznajo nove pojme: performans, konceptualna 

umetnost, sodobni umetniški pristopi. 

• Poznajo razliko med performansom in gledališko 

igro. 

• Razvijajo in bogatijo domišljijo, likovno mišljenje, 

zaznavne in opazovalne spretnosti, sposobnosti, 

predstavljivost. 

• Raziskujejo likovni jezik in ga oblikujejo v osebno 

govorico z namenom učinkovite sporočilnosti. 

• Bogatijo in razvijajo svoje čustvene, intelektualne, 

doživljajske, intuitivne, moralne, socialne in 

estetske osebnostne kvalitete, značilnosti in 

sposobnosti. 

• Spoznajo smisel sodobnih umetniških praks in 

konceptualne umetnosti. 

• Nazorno skicirajo koncept uprizoritve (tega 

pojasnijo učitelju, nakar se lotijo  

»vaje« za izvedbo performansa). 

• Izberejo primeren prostor (znotraj/zunaj oz. 

zasebni/javni) na lokaciji šole in izbiro pojasnijo. 

• Domiselno načrtujejo in izvedejo performans (z 

neposredno ali posredno razpoznavnim motivom 

hrane). 

• Računalniško obdelajo video in fotografijo, ki ju med 
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performansi posname učitelj 

(video/fotodokumentacija). 

Učitelj Učenci Učne metode, 

oblike, učna 

sredstva , 

pripomočki 

 

 Uvodni in osrednji del 

Temeljna stvar, ki jo dijaki morajo razumeti, je 

razlika med performansom in gledališko igro, 

ter kje so povezave. 

 

Predvajanje video posnetkov: 

1. Performans: Bruce Nauman, Walk 

(00:40 – 01:10) (video dokumentacija) 

https://www.youtube.com/watch?v=x7D

Wz_jMtR4&t=87s 

 

2. Gledališka igra: 'Mandićstroj' (00:20 – 

01:00) (video posnetek) 

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

M4&t=43s 

 

Ko si pogledamo oba posnetka ju 

obravnavamo: 

Kaj smo videli? 

Kakšne so razlike? 

Ali gre pri obeh za uprizoritev? Kaj uprizoritev 

sploh je? 

Ugotovitve: performans (prvi video) in 

gledališka igra (drugi video). 

Pri prvem videu, gre za: performans ali 

Poslušajo, 

gledajo, sledijo 

pogovoru, 

komentirajo. 

 

Odgovori, do 

katerih pridemo: 

Način prikaza, kot 

smo ga videli na 

posnetkih, 

performans ohrani 

živ in nepozaben, 

a takpnega, kot je 

bil v trenutku 

postavitve oz. 

uprizoritve, ne 

bomo nikoli več 

videli. 

 

Služi svojemu 

namenu: 

konstantna 

spremenljivost in 

(načrtna) 

Pogovor in 

video gradivo. 
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posnetek le tega? Ja/ne in zakaj? V čem se 

razlikuje foto ali video dokumentacija od 

originalnega umetniškega dela, ki ga vidimo v 

živo? 

 

3. Performans: Jennifer Hartley: Zadnja 

večerja – povezava na motiv hrane 

https://www.youtube.com/watch?v=LtBb2RDgj

hc 

Kaj je temeljni medij umetnice? 

Odgovor: telo. Glavni medij performansa in 

gledališke igre je človeško telo, le da se z njim 

realne stvari zgodijo le v performansu, saj je 

povezan z body artom (telo osmislimo v vseh 

njegovih razsežnostih). Performans zaradi tega 

opredelim, kot samostojno zvrst ustvarjanja, iz 

katere se je v 70-tih letih gledališče (tu je vse 

zaigrano) umaknilo. 

 

Definiramo še lokacijo uprizoritve: 

1) Kakšen je prostor in od česa je odvisen? 

Ali imata nanj vpliv intima in čustva 

(javni oz. zasebni prostor)? Ali nanj 

vpliva publika, kateri je namenjen 

(urbani zunaji oz. notranji prostor)? 

2) Ali lahko govorimo o prepletu vseh 

dimenzij prostora hkrati? 

Odgovorimo s pomočjo slike performansa 

'Bonnie Sher – Public Lunch' - povezava na 

motiv hrane. 

slučajnost. 
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Napoved likovne naloge 

Učitelj napove, da bodo v skupinah po 4 - 5 

članov načrtovali in izvedli performansa z 

neposredno ali s posredno razpoznavnim 

motivom hrane oz. prehranjevanja (znotraj te 

omejitve so svobodni). 

Koncept performansa dovršeno skicirajo na 

risalni list (A3 format), ga pojasnijo učitelju in se 

šele po njegovi odobritvi lotijo načrtovanja oz. 

vaje za izvedbo performansa. 

Izberejo primeren prostor (znotraj/zunaj oz. 

zasebni/javni) na lokaciji šole in izbiro 

pojasnijo. 

Vsaka skupina prepričljivo (suvereno vsak v 

svoji vlogi) izvede performans. 

S pomočjo učitelja na računalniku obdelajo 

video in fotografijo, ki ju med performansom 

posname učitelj in si jih na koncu vsi skupaj 

ogledajo. 

Opazujejo.  Demonstracija 

fotografij 

sodobnih 

stadionov in 

fotografij maket, 

razlaga. 

 

 

Demonstracija 

likovne tehnike 

 

 

 

 

 

 

Likovno izražanje 
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Učitelj učence naključno razdeli v skupine, 

poskrbi za ves potreben material, nato se vsi 

skupaj lotijo dela. 

Pri delu se dijake spodbuja in se jim pomaga 

pri reševanju likovnih problemov. 

Pripravijo likovne 

materiale in 

pripomočke ter 

pričnejo z 

izdelavo izdelka. 

Individualno 

delo 

Sklepni del 

Učence usmeri v obnovitev likovne naloge in 

meril za vrednotenje, ki jih skupaj obnovijo in 

obrazložijo ob pregledu nastalih likovnih delih. 

Ogledajo si jih na računalniku. 

o Ponovijo pojme: gledališka igra, koža. 

o Spoznajo nove pojme: performans, 

urbani (zunanji/notranji, javni/zasebni) 

prostor. 

Učenci oblikujejo 

merila za 

vrednotenje 

izdelkov. 

 

Zapiše ocene in uredi razstavo izdelkov.     
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4. SKLEP 

 

V sklopu svoje diplomske naloge sem teoretično in praktično raziskala razsežnosti 

uporabe hrane pri umetniškem ustvarjanju izven in znotraj šolskega sistema. 

Obravnava umetnikov naše zgodovine in sodobnega časa mi je razširila pogled na 

različne koncepte oblikovanja s hrano, pa naj bo to kot medij, motiv, pripomoček ali 

surova ideja likovnega izražanja. Z različnimi načini upodobitev hrane sem se 

ukvarjala že prej, vendar nikoli nisem poizvedela kaj več o samem ozadju vsebine 

tihožitja, ki se je oblikovalo od nekoč do danes in se še vedno spreminja oz. razvija. 

Na tem mestu bi povzela svoje lastno delo. Ukvarjam se z grafičnim tiskom, pri 

čemer se poslužujem predvsem aktivnih in pasivnih linij, s katerimi izražam likovni 

element svetlo - temnega. V procesu skiciranja, ki vključuje tudi medialno linijo, 

razmišljam o različnih stopnjah valerskih ključev močnega dura in milega mola. 

Grafični odtisi in skice so v črno-belih in barvnih izvedbah, s čimer raziskujem 

razsežnosti prostora in živost motiva. Iluzijo prostora upodobim s preigravanjem 

svetlobe in sence in to realiziram z zgoščevanjem oz. redčenjem linij. Prevladujoče 

oblikovno načelo temelji torej v odnosu kontrasta med bolj in manj gostim oz. redkim 

nizanjem linij. 

 

V grafično oblikovanje »vstopam« s skicami oz. grafikami, ki že imajo vse likovne 

elemente, zato je z njimi moj glavni cilj doseči drugačen vtis tihožitij. Približati se 

želim podobi ilustracije; s tem, ko skice in grafike vektoriziram, zagotovim kakovost 

in obstoj motiva, hkrati pa omogočim tako kvalitativno kot kvantitativno 

reproduciranje svojih del. 

 

Z novim znanjem, ki sem ga s pisanjem diplomske naloge pridobila, sem na koncu 

oblikovala izvedljivi učni pripravi za osnovno in srednjo šolo, za kateri si želim, da ju 

v svojem pedagoškem poklicu kmalu tudi realiziram. 
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5. IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Spodaj podpisana Natalija Jeraj izjavljam, da je diplomska naloga »Dobre« grafike 

moje avtorsko delo. 

 

S svojim podpisom potrjujem, da je predloženo diplomsko delo izključno rezultat 

mojega lastnega raziskovanja in ustvarjanja. Zagotavljam, da so dela in mnenja 

drugih avtorjev in avtoric, ki sem jih v svojem delu uporabila, ustrezno navedena in 

citirana. Vsa neavtorska dela in besede sem navedla v seznamu virov, ki je sestavni 

element predloženega dela in z njim zagotavljam svoje zavedanje, da je 

plagiatorstvo – predstavljanje tujih del v obliki citata ali skoraj dobesednega 

parafraziranja, s čimer so tuje misli in ideje predstavljene kot lastne, kaznivo dejanje 

(Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008). Zavedam 

se, da morebitna kršitev pomeni hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o 

disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani, da dokazano plagiatorstvo 

terja škodljive posledice predloženi diplomski nalogi in mojemu statusu na Pedagoški 

fakulteti. Zagotavljam, da so elektronska oblika naloge, naslov (slov., angl.), 

povzetek (slov., angl.) in ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko 

diplomske naloge v zbirki Dela PeF UL in dovolim javno objavo osebnih podatkov 

vezanih na zaključek študija na spletnih straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL. 

 

Ljubljana, 29. 5. 2019       Natalija Jeraj 
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