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POVZETEK 

Koncept diplomskega dela temelji na avantgardnem modernističnem umetniškem delu 

Kazimirja Maleviča, Črni kvadrat, 1915, Tretjakovska galerija, Moskva, zato prvotno 

predstavim izvor in pomen tega dela ter druga referenčna dela, ki so bistvena za razumevanje 

ideje Črnega kvadrata. Nadalje opišem dva načina likovne artikulacije z območja realnega 

sveta oziroma mimetičnega v območje simbolnega in abstraktnega sveta, realiziranega na 

področju likovne umetnosti. Na kratko predstavim tudi poglavitne značilnosti in lastnosti 

geometrijske abstrakcije in priložim lastna likovna dela, vezana na ideje geometrijske 

abstrakcije. Poglobim se tudi v predstavitev slikovnih modelov modernizma, ki so bistveni za 

Malevičevo idejo Črnega kvadrata in moje ustvarjanje. Nazadnje pa preko znanja, informacij 

in ugotovitev o sami ideji Črnega kvadrata, ki sem jih pridobila med pisanjem diplomskega 

dela, ustvarim lastna likovna dela.  

 

KLJUČNE BESEDE:  

geometrijska abstrakcija, suprematizem, Kazimir Malevič (1878-1935), Črni kvadrat, ideja, 

redukcija, konstrukcija, kolaž, risba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The concept of my thesis is based on an avant-garde modernistic artwork by Kazimir 

Malevich, Black Square, 1915, Tretyakov Gallery in Moscow, so I first present the origin and 

the meaning of this artwork as well as other referring works, which are crucial for 

understanding Black Square. Furthermore I describe the two ways of artistic articulation from 

the realistic and mimetic world into the symbolic and abstract world, realized in the field of 

visual art. In short I also present the key characteristics and features of geometric abstraction 

and enclose my own artworks, connected with the idea of geometric abstraction. I then go into 

details with the presentation of the graphic models of modernism, which are crucial for 

Malevich’s idea of Black Square and my own artworks. At the end I use the knowledge, 

information and findings about the idea of Black Square itself, which I acquired during my 

writing of the thesis to create my own artworks.  

 

KEY WORDS:  

geometric abstraction, suprematism, Kazimir Malevich (1878-1935), Black Square, idea, 

reduction, construction, collage, drawing 
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1  UVOD 
 

Za razumevanje abstraktnega likovnega dela ne zadostuje zgolj gledanje, temveč se je 

potrebno poglobiti v širši kontekst posamezne umetnine. To velja tudi za sliko Kazimirja 

Maleviča, z naslovom Črni kvadrat, 1915. Povsem izčiščena forma, ki sočasno oznanja konec 

in začetek umetnosti, mi je bila navdih pri zasnovi diplomskega dela. Na prvi pogled je črn 

kvadrat na belem ozadju zgolj le naslikan kvadrat, vendar s študijem ugotovimo, da 

obravnava različne problematike in odpira polemike, ki se jim želim približati, jih raziskati in 

predstaviti.  

Slika Črni kvadrat me je povsem prevzela s svojo enostavnostjo, jasnostjo, jedrnatostjo, 

nepredmetnostjo in izčiščenostjo. Z diplomskim delom se osredotočam na samo idejo Črnega 

kvadrata, na podlagi katere želim narediti izvirne likovno – praktične interpretacije te 

umetnine.  K temu bistveno pripomore slog, ki opredeljuje delo Črni kvadrat, in je obenem 

slog, ki osmišlja moje ustvarjanje. Geometrijske abstrakcije se namreč poslužujem že kar 

nekaj časa, jo teoretično in praktično raziskujem, predvsem pa mi je pisana na kožo, ker 

uteleša red, natančnost, doslednost in meditacijo.  

Menim, da natančne, geometrične, čiste in jasne forme ter obenem še nepredmetne oziroma 

abstraktne lahko konstruiraš le ob kontemplaciji oziroma meditaciji. Preko »miselne 

blokade«, ki nastaja zaradi navezanosti na realni svet, je potrebno slediti notranji intuiciji in 

meditativno zarisati nepredmetne oblike ter jih nato skonstruirati v osmišljeno formo. In kljub 

popolni izolaciji od mimetičnega se kdaj pa kdaj na slikovnem polju še vedno zarišejo 

asociativne oblike iz realnosti. Zato je moj cilj diplomske raziskave ustvariti »čisto« 

abstrakcijo, ki bo nastala izhajajoč iz ideje Črnega kvadrata.  
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2  IZVOR IN POMEN ČRNEGA KVADRATA    
 

2.1  KAZIMIR MALEVIČ IN SUPREMATIZEM 

 

Delovanje ruskih umetnikov po letu 1908 je bilo neposredno povezano s takratnimi 

družbenimi spremembami, ki so leta 1917 v Rusiji privedle do oktobrske revolucije.  

Umetniki so preko manifestov oznanjali konec »stare umetnosti« oziroma umetnosti 

mimetičnega posnemanja narave. Zamisli ruskih avantgardistov o tem, kakšna naj bi bila 

»nova umetnost«, so bile zelo raznolike in so izzvale medsebojna nestrinjanja, obtožbe, 

prepire. Združevala pa jih je ideja o umetnosti, ki je osvobojena od podob in projekcije 

mimetičnega sveta (Zalaznik, 2008).  

Eden izmed ustvarjalcev t. i. ruske avantgarde in obenem njen najradikalnejši predstavnik je 

bil ruski slikar in scenograf Kazimir Malevič (1878 – 1935). Umetnik je sprva ustvarjal 

samosvoje interpretacije postimpresionizma, kubizma in futurizma, kasneje pa se je usmeril v 

abstraktno umetnost. Zagovarjal je, da morajo slike predstavljati resničnost, ki je breztelesna, 

brezsnovna in porojena v kozmičnem niču (Zalaznik, 2008). 

Leta 1913 je Kazimir Malevič sodeloval pri postavitvi opere Zmaga nad soncem kot 

oblikovalec načrtov za kostume in scenografijo. Ti so bili zasnovani na kubistični ideji. 

Umetnik se je ob tem družil z ruskimi pesniki, ki so iskali nove učinke preko nelogičnega 

nizanja besed. Besede so razporejali brez nekega smisla, jih preurejali in postavljali v povsem 

novo funkcijo (Lynton, 1994). 

Del scene za opero, ki jo je zasnoval Kazimir Malevič, je bil tudi velik kvadrat, diagonalno 

razdeljen na belo in črno ploskev. In ne le omenjen kvadrat, temveč celotna snov za opero je 

Kazimirja Maleviča privedla do umetnosti, ki jo je poimenoval suprematizem (Lynton, 1994).  

Suprematizem je oblika abstraktne umetnosti, ki se je pojavila v Rusiji leta 1917 (Fer, 2010).  

Suprematizem velja za enega prvih in najbolj radikalnih izumov v okviru abstraktne 

umetnosti. Z željo, da bi eksperimentirali z abstraktnim jezikom, so predstavniki 

suprematizma izolirali bistvene umetniške elemente in na ta način ustvarili stroge in čiste 

abstrakcije, ki so se zdele skorajda mistične. Suprematizem je imel pomemben vpliv na ruski 

konstruktivizem (The art story fundation, 2016).  
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2.2  ČRNI KVADRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prva in hkrati tudi najodmevnejša umetnina suprematističnega obdobja je bila slika Črni 

kvadrat. Preprosta in dogmatična umetnina, na kateri je upodobljen črn kvadrat, na sredini 

večjega, belega kvadrata. Slika Črni kvadrat ne upodablja predmeta iz vidnega sveta, temveč 

je osmišljena kot znak, ne pa kot podoba nečesa. Prvič je bila razstavljena v St. Peterburgu 

leta 1915. Obešena je bila tako, da je visela nagnjena naprej v kotu med dvema stenama. Idejo 

o postavitvi je umetnik zasnoval na umetnosti ikon, ki so jih v ruskih domovih podobno 

obešali v t. i. bohkovem kotu. Kazimir Malevič je s tem želel nakazati, da se njegova slika 

nanaša na nek neskončen prostor, ki pa ni del našega neposrednega okolja, temveč je nekje 

drugje, nekje v vesolju (Lynton, 1994). 

Slika 1: Kazimir Malevič, Črni kvadrat, 1915, olje na platnu, 79,5 cm x 79,5 cm, 

Tretjakovska galerija Moskva 
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Slika Črni kvadrat je imela tako za Kazimirja Maleviča kot za njegove prijatelje pomen ikone. 

Tudi po umetnikovi smrti leta 1935 je nad njegovim truplom na mrtvaškem odru, tik nad 

njegovo glavo, visela inačica Črnega kvadrata. Tudi umetnikov nagrobnik je temeljil na ideji 

Črnega kvadrata – bel, kamnit, kvadraten nagrobnik, z vdelanim črnim kvadratom (Lynton, 

1994). 

Leta 1990 so v Los Angelesu naredili rentgenski posnetek Črnega kvadrata. Iz barv, vidnih 

skozi razpoke, je razvidno, da je pod vrhnjim slojem slike še ena plast. Sodeč po analizi 

rentgenskega posnetka je bil Črni kvadrat naslikan čez kompozicijo, ki jo sestavljajo 

diagonalni, barvni elementi (Fer, 2010). 

Forma kvadrata je fikcija, ki je povezana z vrednostnimi sistemi modernizma. Vzporedno z 

razvojem modernizma so se pojavljale različne verzije Črnega kvadrata drugih interpretov.  

Malevičev suprematizem je namreč veljal za izraz celega sklopa univerzalnih načel, ki preko 

jasnosti in čistosti njegovih oblik predstavljajo neko višjo resničnost (Fer, 2010).  

Črnemu kvadratu so pripisovali različne pomene, kar potrjuje dejstvo, da je v abstraktni sliki 

mogoče videti oziroma prebrati karkoli – nekateri so ga videli kot izvorno konceptualno idejo, 

drugi kot duchampovsko protiumetniško gesto, nekateri pa spet kot jasno in čisto Idejo ali 

materialni predmet. Vsem omenjenim interpretacijam Črnega kvadrata pa je skupna 

predpostavka, da Kazimirju Maleviču pripada mesto simbolnega izvora. Njegovo delo je 

namreč sprožilo eno najtrajnejših modernističnih fantazem o lastnih začetkih (Fer, 2010). 

 

2.3  34 RISB  

 

Malevič je suprematizem prvič predstavil javnosti leta 1915 na razstavi z naslovom 0,10: 

Poslednja futuristična razstava, v Moskvi. Kljub temu da si je Malevič začrtal pot v 

prihodnost, je v resnici šel nazaj po stopinjah svoje abstrakcije. Zreti v prihodnost pa 

pravzaprav obenem pomeni tudi vračati se v preteklost, iskati izvor. 34 risb je knjiga 

litografij, v kateri je povzet razvoj njegovega suprematizma. V risbah je predeloval in obenem 

poustvarjal svojo suprematistično preteklost v obliki novih podob. Vračal se je k istim 

geometrijskim likom, h kvadratu, križu in krogu ter jih zasnoval kot pomanjšano različico 

njegovih večjih stvaritev (Fer, 2010). 
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Slika 2: Malevič, Supermatizem: 34 risb, izšlo pri Unovisu, Vitebsk, 1920. Tri dvojne strani. 

 

V knjigi 34 risb so suprematistična dela razvrščena v linearni niz zaporednih podob, med 

katerimi ni logične povezave. Niz predstavlja zaporedje dogodkov v času. Na začetku niza je 

črni kvadrat, sledi mu krog, nato križ, velik trapezoid in majhen trapezoid. Geometrijskim 

likom se nato pridružijo novi, dodatni elementi, ki se že preko nadaljnjih podob množijo in 

sočasno razpadajo na manjše dele. Kvadrat pa je tisti, ki daje obliko vsem nadaljnjim 

permutacijam. Tako se pravzaprav vse vrača nazaj k izvoru (kvadratu) ali »nični« obliki. 

Stalno preurejanje prehaja od preprostega k zapletenejšemu in nasprotno, konča pa se z 

grafičnimi prikazi slik Belo na belem (Fer, 2010). 
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Slika 3: Kazimir Malevič, Belo na belem, 1917-18, olje na platnu, Muzej moderne umetnosti, 

New York 

Razvijajočim se vzorcem geometričnih oblik je Malevič dodal še barvno dimenzijo. Zapisal 

je, da so risbe zapisi različnih stopenj suprematizma, ki se vrstijo skozi tri obdobja od črne 

preko rdeče k beli. Simbolika barv temelji na politični konotaciji. Črna in bela barva prvih 

kvadratov, rdeča kot barva revolucije in bela kot barva nove svetovne ureditve. Obenem bela 

in črna predstavljata absolutno redukcijo barve (Fer, 2010). 

Pomembno vlogo pri seriji 34 risb igra tudi razporejanje posameznih elementov. Kako si 

oblike sledijo, katere so pomembnejše, katere so bile realizirane prej in katere so jim sledile. 

To zaporedje ni zavezujoče, saj ob razrešitvi vedno usmeri pozornost nazaj k izvoru. Knjiga 

štiriintridesetih risb nazorno prikazuje, da ima ta izmišljeni sistem svoj ritem, ki ga je Malevič 

zasnoval z združevanjem in razdruževanjem, nagibanjem, vrtenjem ter nizanjem v skupine 

elementov. Niz se sočasno vzpostavlja in razpada (Fer, 2010). 

Povezava med risbami in slikami na razstavah Maleviča ni kar neposredna. Niz v knjigi je 

linearen,  medtem ko je na razstavi postavljen tako, da poudarja navpično os. Črni kvadrat pa 

je vedno razstavljen na svojem tradicionalnem mestu ikone v zgornjem kotu med dvema 

stenama (Fer, 2010). 

Črni kvadrat lahko razumemo kot sestavljeno sliko, vendar ne le zato, ker se pod njim skriva 

druga slika, temveč tudi zato, ker moramo poznati še cel niz drugih slik, če ga želimo videti in 

obenem razumeti. Posebno, če ga želimo videti kot začetek in doumeti, do katere mere je 

zaznamovan s ponavljanjem in serijskostjo (Fer, 2010).  
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3  IZ PREDMETNEGA V ABSTRAKTNO  
 

Ob Kazimirju Maleviču velja za pionirja »čiste« geometrijske abstrakcije tudi nizozemski 

slikar Piet Mondrian (1872 – 1944).  Čeprav oba na videz uporabljata geometrijske like, se 

njuno delo v skoraj vseh pogledih razlikuje (Fer, 2010). 

Kot primerjavo dveh poti, po katerih prehajamo iz območja realnega sveta oziroma 

mimetičnega v območje simbolnega in abstraktnega, se bom osredotočila na omenjena 

umetnika. Preko analize umetniških del enega in drugega bom predstavila »neposredno« pot 

skozi simbol v abstrakcijo in v kontrastu do le –te »postopno« pot abstrahiranja vidnega sveta 

v območje čiste abstrakcije.  

 

3. 1  PIET MONDRIAN –  »POSTOPNA« POT 

 

 

Slika 4: Piet Mondrian, The Red Tree, 1908, olje na platnu, 70 cm x 99 cm, 

Gemeentemuseum, Haag 

Delo The Red Tree velja za eno zgodnejših slik Pieta Mondriana. Forma drevesa je na sliki 

jasno prepoznavna, vendar pa izbor in uporaba barv ter preprosta podoba pokrajine nakazujejo 

na prve zametke abstrakcije (Wikiart: Visual Art Encyclopedia, 2018).  
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Slika 5: Piet Mondrian, Gray Tree, 1911, olje na platnu, 79,7 cm x 109,1 cm, 

Gemeentemuseum, Haag 

Slika Gray Tree ali Sivo drevo velja za prvo delo v procesu, preko katerega je Mondrian 

postopoma prehajal z območja realnega na območje abstraktnega vidnega sveta. Slika je 

opredeljena kot krajina, oblikovana v okviru kubističnih načel. Tridimenzionalno drevo iz 

vidnega sveta je naslikano z omejeno barvno skalo črne barve in namešanih sivin, obenem pa 

je podobo drevesa slikar reduciral s pomočjo temeljne orisne likovne prvine linije. Slika Gray 

Tree je sicer še opredeljena kot naturalistična, vendar pa preko nadaljnjih slik postopoma 

postajajo podobe dreves vse bolj abstraktne (The art story fundation, 2018).  

 

Slika 6: Piet Mondrian, Blossoming Apple Tree, 1912, olje na platnu, 78,5 cm x 107, 5 cm, 

Gemeentemuseum, Haag 
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Pri delu Blossoming Apple Tree, so linije še bolj reducirane, nanizane vertikalno in 

horizontalno v osmišljeno kompozicijo, tako da je forma drevesa komaj prepoznavna. Ostane 

pravzaprav le še aluzija drevesa, ki ga poznamo iz mimetičnega sveta (The art story 

fundation, 2018). 

 

 

Slika 7: Piet Mondrian, Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray and Blue, 

1921, olje na platnu, Gemeentemuseum, Haag 

 

S postopnim reduciranjem, omejitvijo barvne palete in izpostavitvijo osnovnih likovnih  

elementov je Mondrian prišel do čiste abstrakcije. Ena izmed »čistih« abstraktnih slik je  

Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray and Blue. Na reprodukciji zgoraj 

lahko vidimo, da je konstrukcija dela povsem razvidna. S komponiranjem strogo geometričnih 

horizontalnih in vertikalnih linij je Mondrian oblikoval asimetrično kompozicijo. Z ritmičnim 

nizanjem linij so se začele vzpostavljati različno velike ploskve. Nekaterim izmed njih je nato 

dodal še barvno dimenzijo, ob čemer je barvno paleto omejil na tri primarne barve ter črno in 

belo, ob čemer rdeča barvna ploskev dominira v odnosu do celotne površine slikovnega polja 

(The art story fundation, 2016). 
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3. 3  KAZIMIR MALEVIČ – »NEPOSREDNA« POT 

 

Kazimir Malevič se ni posluževal postopnega procesa, preko katerega je prešel do abstrakcije, 

temveč je izhajal neposredno iz ideje, ki je bila že sama po sebi abstraktna. Naslanjal se je na 

intuicijo, za katero je menil, da zavestno ustvarja oblike. To je svet geometričnih oblik in 

simbolov. Menil je, da so umetniki v preteklosti izničevali ustvarjanje, ko so želeli slikarstvo 

podrediti razumskemu analiziranju vidnega sveta.  Preko deformacije so nekateri skorajda 

dosegli izginotje prepoznavnih oblik, vendar ničelne točke (kvadrata) niso prestopili. Malevič 

pa je že v osnovi izhajal iz nemimetične oblike, preko katere je prišel do značilnih 

suprematističnih oblik. Prišel je do suprematizma kot umetnosti novega slikarskega realizma 

oziroma brezpredmetnega ustvarjanja (Brejc, 1984).  

Malevič je tudi v svojem eseju jasno opredelil svojo umetnost in ustvarjanje. Zapisal je, da 

kvadrat ni nezavedna oblika, ampak je ustvarjena preko intuitivnega razuma. Kvadrat je prvi 

korak k ustvarjanju čiste umetnosti (abstrakcije). Vse, kar je bilo prej, je le posnemanje narave 

in naivne deformacije. Nova umetnost (suprematizem) definira nov svet, brezpredmeten in 

čist.  Poudari tudi, da bo vse, kar je bilo poprej, izginilo, nastale bodo popolnoma nove oblike. 

Te bodo živele v suprematizmu, tako kot živijo žive oblike v naravi. Stari realizem želi 

posnemati živo naravo. V novem slikarskem realizmu pa ni realizma gora, neba in vode, 

temveč je realizem slikarskih barvnih enot, zgrajenih neodvisno od oblike in barve ter njunega 

medsebojnega položaja. Vsaka oblika je svobodna in individualna (Brejc, 1984). 
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4  GEOMETRIJSKA ABSTRAKCIJA  
 

Geometrijska abstrakcija je pomemben del abstraktne umetnosti. S konceptom 

nepripovednega in brezpredmetnega sveta je naredila revolucionaren premik v svetu 

umetnosti (Stepančič, 2012). Opredeljujejo jo nemimetične in nereprezentativne likovne 

formulacije. Obenem pa jo opredeljuje tudi uporaba geometrijskih oblik in struktur oziroma 

upoštevanje geometrijskih načel ob komponiranju umetniškega dela. Geometrijska abstrakcija 

poudarja racionalnost in analitični pristop, pri katerem je preko pregledne gradnje  razviden 

tudi sam proces dela (Alčeva, 2009).  

Preko geometrijske abstrakcije se umetnost povezuje z znanostjo, kar se je kazalo že pri 

izhodiščih ruskega konstruktivizma in Bauhausa, predvsem pa v prepričanju, da sta umetnost 

in vsakdanje življenje tesno povezana. (Alčeva, 2009).  Vendar ta povezava ni le novost 20. 

stoletja, temveč je njena stalnica še dandanes (Stepančič, 2012). 

Poleg povezave, ki jo preko geometrijske abstrakcije vzpostavimo med umetnostjo in 

znanostjo, ima geometrijska abstrakcija pomembno vlogo tudi v družbenem angažmaju, kar 

so »izkoriščali« zlasti po 2. svetovni vojni. Kot oblika čiste, brezpredmetne umetnosti se 

namreč giblje znotraj lastnega prostora in je posledično politično in ideološko nevtralna 

(Stepančič, 2012). Primarno vlogo ima likovna sintaksa, ki odklanja simbolne vrednosti 

likovnih prvin in poudarja materialni značaj umetniškega predmeta. Pri ustvarjanju 

umetniškega dela se umetnik načrtno izogiba emocionalnosti in stremi k objektivnosti. 

Nastala umetniška dela tako pogosto učinkujejo kot hladna, neekspresivna in objektivna. K 

objektivnosti abstraktnega dela pa obenem pripomore tudi uporaba industrijskih materialov. 

(Alčeva, 2009).   

Za geometrijsko abstrakcijo je značilna natančna in metodična obravnava likovnih odnosov. 

Ti so komponirani z jasno in smiselno nanizanimi ter razmejenimi geometrijskimi oblikami in 

enotnimi barvnimi ploskvami. Likovne formulacije nastanejo preko analitične in sistemske 

geometrijske strukture, pri čemer geometrijske enote ne nastanejo na podlagi abstrahiranja 

motiva iz realnosti, temveč so že izvorno zasnovane kot avtonomne likovne enote, ki se 

sestavljajo v natančno zamišljene kompozicije, ki jih mestoma poimenujejo tudi konstrukcije 

(Alčeva, 2009).    
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4.1  AVGUST ČERNIGOJ 

 

Pionir geometrijske abstrakcije na Slovenskem je Avgust Černigoj (1898 – 1985), ki se je kot 

slovenski umetnik šolal na Bauhausu. Sprva je ustvarjal po načelih konstruktivizma, ob čemer 

je umetnost povezoval z družbeno in politično akcijo ter poudarjal njeno uporabno funkcijo. 

Ukvarjal se je s slikanjem in konstruktivističnimi objekti ter oblikovanjem arhitekturnih 

maket in idejnih osnutkov za scenografije (Alčeva, 2009).    

Leta 1924 je po zgledu ruskega konstruktivista El Lisickega na Tehniški srednji šoli v 

Ljubljani zasnoval prvo ambientalno razstavo pri nas, vendar mu geometrijske abstrakcije pri 

nas pred vojno ni uspelo uveljaviti, zato je svojo kariero nadaljeval v Trstu. Tu se je začel 

posvečati tudi figuraliki. Z geometrično gradnjo slikovnega prostora je konstruiral svoje t. i. 

»konstruktivistične portrete«, med katerimi je zagotovo najbolj poznan portret Srečka 

Kosovela iz leta 1926 (Alčeva, 2009).    

 

Slika 8: Avgust Černigoj, Srečko Kosovel, 1926, linorez, 41,9 cm x 29,8 cm 
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4.2  LASTNA LIKOVNA DELA  

 

Izhodišče mojega likovnega ustvarjanja je sledenje načelom geometrijske abstrakcije. Slike in 

risbe temeljijo na komponiranju geometrijskih oblik v čim bolj smiselno in izvirno likovno 

kompozicijo.  

Z risanjem geometričnih, anorganskih in ploskovnih oblik nastajajo abstraktne forme. Te se 

porajajo preko »miselne blokade« predmetnega sveta. Takrat neposredno zarisujem oblike, ki  

jih s pomočjo kontemplacije komponiram v kompozicije, ki se na ta način zasnujejo z idejo, 

ki je že v osnovi abstraktna. Začetne risbe z vidika kompozicije in odnosa med obliko, likom 

ter formo še niso likovno kompleksne. S konstrukcijo nadaljnjih, bolj premišljenih in 

kompleksnejše zasnovanih oblik pa se znotraj slikovne površine že vzpostavljajo prve forme 

in likovno zahtevnejše kompozicije.  

Pri slikarstvu eksperimentiram s tehniko kolaža, pri čemer različne odtenke naslikam sama in 

jih nato smiselno, a vendar intuitivno konstruiram v kompozicije. Razporejanje mi omogoča 

določeno mero fleksibilnosti. Omejila sem se le na položaj oblik, ki jih postavljam vertikalno 

in/ali horizontalno, zato moje kompozicije učinkujejo strogo, trdno in togo. V nekaterih slikah 

pa vključim tudi diagonale in na novo skonstruirane oblike, kar pripomore k temu, da 

kompozicija deluje bolj dinamično in igrivo.  
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4.2.1  Risbe  

 

 
 

Slika 9: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, oglje, 30 cm x 30 cm 

 

 
 

Slika 10: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, oglje, 30 cm x 30 cm 

 



15 
 

 

 
 

Slika 11: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, oglje, 30 cm x 30 cm 

 

 
 

Slika 12: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, oglje, 30 cm x 30 cm 
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Slika 13: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, oglje, 50 cm x 50 cm 

 

 
 

Slika 14: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, oglje, 50 cm x 50 cm 
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4.2.2  Slike 

 

 
 

Slika 15: Katja Sorta, Brez naslova, 2016, kolaž, 35 cm x 25 cm 

 

 
 

Slika 16: Katja Sorta, Modra, 2016, kolaž, 50 cm x 19,5 cm 
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Slika 17: Katja Sorta, Brez naslova, 2016, kolaž, 47,5 cm x 34,5 cm 

 

 
 

Slika 18: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, kolaž, 50 cm x 35 cm 
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Slika 19: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, kolaž, 50 cm x 39,5 cm 

 
 

 
 

Slika 20: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, kolaž, 50 cm x 35 cm 
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Slika 21: Katja Sorta, Brez naslova, 2017, akril in kolaž, 94,5 cm x 58,5 cm 

 

 

Slika 22: Katja Sorta, Krajina, 2017, akril in kolaž, 65 cm x 50 cm 
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5  UPODOBITVENE STRATEGIJE  MODERNIZMA 
 

V modernizmu so se oblikovale nove upodobitvene strategije, t. i. slikovni modeli, ki so se 

ohranili in se uporabljajo tudi v današnjem sodobnem slikarstvu. Ti slikovni modeli nastajajo 

z združevanjem različnih slikovnih formulacij, ki se oblikujejo znotraj posamezne 

reprezentacijske strategije, ki jo določa neka značilna poteza, na kateri je določen model 

zasnovan. Takšne poteze so redukcija, konstruiranje, kolaž in montaža, strukturiranje barve, 

uporaba geste oziroma materiala, inscenacije prizorov in reprezentacije figur. Izhodiščna 

predpostavka posameznega modela je prikazati migracijski značaj slikovne forme v različnih 

interpretativnih okoljih in spreminjajočih se kontekstih (Gnamuš, 2010). 

Med naštetimi slikovnimi modeli se bom osredotočila na tiste osnovne lastnosti in značilnosti 

posameznega modela, ki so bistvene za idejo Črnega kvadrata in referenčna dela Kazimira 

Maleviča ter lastna likovna dela. Podrobneje bom tako predstavila strategijo redukcije, 

konstrukcije ter kolaža in montaže.  

 

5.1  REDUKCIONIZEM 

 

V procesu abstrahiranja predmetnega sveta redukcija poenostavlja, odvzema in izključuje 

odvečno z namenom, da izniči prepoznavno lastnost upodobljenega kot njegovo bistvo in kot 

takšna proizvede nov znakovni sistem. V najeksplicitnejši obliki, torej v abstrakciji, privede 

do izbrisa predmetnega. Značilna je skrajna zgostitev slikovnih znakov v neposredno in 

idealno formo neke ideje. Redukcionizem lahko tako opredelimo kot »hojo po robu« slikarske 

prakse in mesto stalnega soočanja z možnostjo njenega konca, s črpanjem poslednjih 

možnosti in  slikanjem »zadnje« slike (Gnamuš, 2010). 

 

5.1.1  Mondrianova mreža 

 

Redukcionizem se uresničuje preko analize medija, z dekonstrukcijo simbolnega reda 

slikarstva, barve, oblike, nosilca, okvirja, slikarskega postopka in njihovo ponovno 

rekonstrukcijo. Ta proces odlično ponazarja Piet Mondrian, preko svojih postopnih in 

sistematičnih transformacij, ki sem jih podrobneje predstavila že v poglavju Od predmetnega 
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k abstraktnemu. Tako imenovana Mondrianova mreža je zasnovana preko opazovanja narave 

in je nastala s postopnim krčenjem in sintezo stvarnosti, dokler ni postala povsem avtonomna 

struktura, ki je ukinila vse klasične prostorske orientacijske smernice in mimetično projekcijo 

(Gnamuš, 2010). 

 

5.1.2  Malevičev kvadrat 

 

V odnosu do izhodišča redukcije imamo na drugi strani Mondrianove mreže Malevičev 

kvadrat. Ta ni nastal kot končen stadij izčiščevanja in odpravljanja podrobnosti pri 

upodabljanju stvarnosti, temveč že kot oblika nastopi kot čisti znak z močno simbolno 

konotacijo. Za Maleviča je to ikona nepredmetnega občutja oziroma transformacija mentalne 

podobe odsotnosti predmetnega. Ta odsotnost pa se pravzaprav utelesi preko prisotnosti 

slikovne površine, kar definira sliko kot objekt.  Preko strategije redukcije se vzpostavlja igra 

slikovnega in objektnega, prisotnosti zaradi odsotnosti in obratno (Gnamuš, 2010). 

Črni kvadrat biva v neopredeljivem prostoru, osvobojen je teže snovnosti, s čimer namiguje 

na možnost osvoboditve človeka iz gravitacijske vpetosti. Obenem je tudi emblem družbene 

klime in politične misli. Preko prizadevanja za prenovo nazorov in splošnega napredka 

poskuša vključiti umetnost kot pomembnega družbenega akterja. Izpostavlja dejstvo, da naj se 

nova družba uresničuje z novo umetnostjo, ta pa mora zavreči vse, kar je bilo do sedaj 

(Gnamuš, 2010). 

Umetniška dela doletijo tudi negativne odzive, česar je bil deležen tudi Malevič s svojim 

Črnim kvadratom. Slikar Erik Bulatov je Črni kvadrat opredelil kot blokirajočo 

dvodimenzionalno površino, ki naj bi pomenila odpravljanje oziroma prepoved prostora. 

Interpretacija Erika Bulatovega je, da kvadrat uteleša zaprto okno. Kvadrat torej ne namiguje 

le na slikovni format, temveč tudi na okenski okvir. Podobnih kritik in subjektivnih opazk je 

še veliko, vendar velja poudariti, da Črni kvadrat temelji na tradicionalnem prostorskem 

odnosu med figuro in ozadjem ter vzpostavlja dialoško razmerje med površino in globino. 

Tako ga lahko beremo, kot da lebdi nad površino ali pa kot odprtino v le-tej (Gnamuš, 2010). 

Malevič je figuro prevedel v kvadrat, v geometrijsko abstraktno obliko. Obenem je ukinil 

tradicionalno prostorsko orientacijo, ki jo določa razmerje figura – ozadje. Oba slikovna 

elementa – figura in ozadje – se enakovredno aktivirata in vzpostavljata, tako da se nadvlada 
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enega ali drugega medsebojno izključuje. Sestavni deli slike so reducirani na minimum, zato v 

tem primeru slikovno polje nastopi kot monokromna celota. Umetnost je opredeljena na 

osnovi negacije oziroma odsotnosti, ki se vzpostavi skozi svoj »pozitiv« (Gnamuš, 2010).  

 

5.2  KONSTRUKCIJA 

 

Pojem konstrukcija označuje (z)gradbo ali ustroj nečesa, pri čemer je jasno razvidna logika 

nastajanja in princip mišljenja. Konstrukcija se nanaša na vizualno arhitektoniko, za katero so 

značilne sistematičnost, racionalnost in metodičnost pristopa, ki zavrača subjektivne 

intervencije in jih nadomešča z neosebnim, anonimnim in objektivnim (Gnamuš, 2010). 

Konstrukcija pa se ne navezuje le na tridimenzionalna dela, ampak se v konstruktivizmu 

uporablja namesto izraza kompozicija. Konstrukcija tako v konstruktivističnem smislu  

ponazarja način oblikovanja slikovne ploskve, pri katerem se preko samega procesa 

strukturirajo materiali, ki izražajo prostor, čas, volumen, plan, barvo, linijo in svetlobo 

(Gnamuš, 2010). 

 

5.3  KOLAŽ IN MONTAŽA 

 

Upodobitveno načelo kolaža in montaže je posledica preoblikovanega odnosa do videnja 

sveta. Slikovni model se je odmaknil od tradicionalnega pojmovanja časa in prostora, ki ga je 

opredeljeval perspektivizem in objektivna mimetična projekcija. Na ravni reprezentacije je 

vpeljal materialen, fizičen in resnični predmet. Zasnova slike tako ne temelji več na projekciji 

pogleda, temveč je pravzaprav informacijsko polje, kjer se vzpostavljajo različni znakovni 

redi (Gnamuš, 2010). 

Za model je značilno opuščanje analoškega razmerja do narave. To razmerje je nadomestilo 

sestavljanje in povezovanje heterogenih vizualnih informacij, med katerimi ni naravnih ali 

logičnih povezav. Ta urejevalna logika na prvi pogled združuje nezdružljive resničnosti, 

vendar ravno ta segment pripomore k temu, da se vzpostavi neskončno možnih povezav, ki 

omogočajo enakopravnost heterogenih in kontradiktornih znakov ter izključujočih se 

reprezentacijskih strategij. Formulacije v modelu temeljijo na intervalu, prekinitvi oziroma 
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rezu heterogenih segmentov, kar uteleša njihovo nekompatibilnost in jih sočasno povezuje 

(Gnamuš, 2010). 

Model kolaža in montaže opredeljuje vpeljava »elementa realnosti«. Ta se odmakne od 

slikovnega prostora, vendar z njim še vedno ohranja vez preko zunajslikovnega prostora in je 

posledično opredeljen kot »drugi«. Z drugimi besedami, element realnosti je premeščen v 

fikcijskost slikovnega polja. Element realnosti je definiran z integracijo vsakdanjih materialov 

iz realnega, predmetnega sveta in proizvodov množilne kulture ter s privzemanjem 

neslikarskih tehnik, procedur in drugih medijev (Gnamuš, 2010). 

Kolaž vpelje novo ustvarjalno metodo, ki temelji na načelu igre in improvizacije, naključij ter 

svobode izbire. Fizična neposrednost izdelovanja in poseganja v material – rezanje, 

sestavljanje, lepljenje, nalaganje, pritrjevanje – je opredeljena kot drugačna artikulacija 

slikovnega prostora od risanja in slikanja. Tehnika kolaža vpelje v slikarstvo izkustvo 

snovnega, ki je bilo prej izključno v kiparski domeni (Gnamuš, 2010). 

 

5.3.1  Kubistični kolaži Kazimirja Maleviča  

 

Tudi Malevič se je v svojem ustvarjalnem opusu posluževal strategije kolaža, v kateri je 

ustvarjal še preden je utemeljil suprematizem. Kolaž pa je skorajda neizogibno omeniti v 

povezavi s kubizmom, ki mu pripisujejo pomembno vlogo pri nastajanju abstraktne 

umetnosti. Kubizem in kolaž namreč predstavljata prelom v načinu reprezentacije, torej sta za 

abstrakcijo najpomembnejša zato, ker sta najpomembnejša za reprezentacijo (Fer, 2010).  

Malevič je barvo in material raziskoval preko kubističnega kolaža. Načelo kolaža in uvajanje 

novih materialov je opisal kot »vrsto dodatnega elementa, ki spreminja tako umetnikov odnos 

do barvne lestvice kakor tudi odnos do materiala in prostora« (Fer, 2010).    
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Slika 23: Kazimir Malevič, Ženska ob stebru za lepake, 1914, olje in kolaž na platnu, 71 cm x 

64 cm, Muzej Stedelijk, Amsterdam 

 

Vpliv kubizma na Maleviča se nesporno kaže v njegovi sliki Ženska ob stebru za lepake. Z 

ogledom zgornje reprodukcije lahko uvidimo nekaj redukcijskih učinkov kot so poenostavitev 

oblik ter izključitev vseh narativnih in figuralnih elementov. In ravno preko tega je umetnik 

prešel do čistih form suprematizma. Kolaž so namreč v povezavi z Malevičem predstavljali 

kot sredstvo, ki mu je omogočilo doseči čisto abstrakcijo (Fer, 2010). 

 

5.3.2  Abstraktni kolaži Kazimirja Maleviča  

 

Preko intuitivne obravnave barve je Malevič  prešel k sistematični obravnavi. Trdil je, da ima 

barva dvojno vlogo. Kot prvo opozarja na sistem razporejanja, hkrati pa se izmika njegovemu 

s pravili določenemu značaju. Menil je, da ima barva strukturo, ki se spreminja in ni 

absolutna. Poudarjal pa je tudi, da barva ne more biti podrejena obliki, saj ima sprememba v 

barvni lestvici to sposobnost, da nadgradi ali pa poruši predhodno strukturo. (Fer, 2010).   

Sprva je Kazimir Malevič v sliki razporejal in lepil koščke barvnih elementov ter najdenih 

materialov (koščki čipk, časopisni papir, idr.). Kasneje pa je začel slikati na način, kot bi 
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sestavljal kolaž. Uspelo mu je zamenjati tip z vidom oziroma v sliki vzpostavi kroženje od 

vida k dotiku in obratno (Fer, 2010).   

 

 

Slika 24: Kazimir Malevič, Suprematistična slika, po 1920, olje na platnu, 84 cm x 69,5 cm, 

Muzej Stedelijk, Amsterdam 

 

Ena izmed slik, ki vsebuje barvno dimenzijo in je naslikana po principu kolaža, je 

Suprematistična slika. Določa jo črn pravokotnik, ki leži pravokotno na rdečem tako, da 

skupaj tvorita križ, ki lebdi v nedoločljivem, praznem prostoru. Forma križa odraža 

mogočnost, težo in monumentalnost. Robovi pravokotnika niso naslikani strogo geometrijsko, 

temveč malenkost odstopajo od natančne ravne linije. Vrh rdečega pravokotnika pa je 

nekoliko nagnjen (Zalaznik, 2008).  

Suprematistična slika je v osnovi abstraktna, ampak kot tudi nekatera njegova druga dela 

vzbuja asociacije na ruske ikone. Z gotovostjo lahko trdimo, da ne gre za križ v krščanskem 

pomenu, temveč je to ikona iz Malevičevega mističnega sveta, vredna primerjave s klasičnimi 

podobami križanja (Zalaznik, 2008). 
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6  IZHAJAJOČ IZ IDEJE ČRNEGA KVADRATA  

6.1  LASTNE LIKOVNO – PRAKTIČNE INTERPRETACIJE  

 

 

Slika 25: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje, 50 cm x 50 cm 

 

 

Slika 26: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje, 50 cm x 50 cm 
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Slika 27: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje, 50 cm x 50 cm 

 

 
 

Slika 28: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje, 50 cm x 50 cm 
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Slika 29: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje, 50 cm x 50 cm 

 

 

Slika 30: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje in kolaž, 72 cm x 50 cm 
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Slika 31: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, oglje in kolaž, 49,5 cm x 71,5 cm 

 

 

 

Slika 32: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, kolaž,  50,5 cm x 51,5 cm 
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Slika 33: Katja Sorta, Brez naslova, 2018, kolaž, 50 cm x 50 cm 

 

 

 

6.2  ANALIZA NASTALIH  DEL 

 

Izhajajoč iz zamisli Črnega kvadrata kot »ničelne« točke sem ustvarila serijo risb in kolažev. 

To je bil zame začetek konca starega mimetičnega sveta in prestop v nov, nepredmeten svet. 

Na reprodukcijah mojih del lahko vidimo asimetrične in dinamične kompozicije, 

skonstruirane z uporabo posameznih likovnih prvin in spremenljivk. Izmed štirih temeljnih 

orisnih likovnih prvin uporabljam svetlo – temno in linijo. Z različnimi stopnjami »črnenja« 

ploskev z ogljem posamezne ploskve porišem le enkrat, druge dvakrat, nekatere pa večkrat in 

na ta način vzpostavim razliko med svetlejšimi in temnejšimi površinami. S svetlostnimi 

razlikami tako ustvarjam občutek prostora v slikovnem polju. Globino prostora pa obenem 

dosežem z uporabo prostorskega ključa prekrivanja oblik.  

Kot upodobitveno strategijo se poslužujem konstrukcije, s katero komponiram ploskovite, 

anorganske in geometrične oblike. Pojem oblike se sprva nanaša na notranje odnose med 
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njenimi sestavnimi deli. Z oblikovanjem kompleksnejših oblik, ki obogatijo svojo absolutno 

vrednost s svetlostnimi in teksturalnimi vsebinami, v največji meri pa z vzpostavljanjem 

odnosov z okoliškim prostorom, enostavne oblike preidejo v lik. Ta se nadgradi v formo, kot 

najvišjo stopnjo organiziranja likovnih prvin v celoto. Že povsem enostaven lik, kot je na 

primer kvadrat Kazimirja Maleviča, je opredeljen kot forma, saj ima svojo strukturo, 

individualnost in pomen (Butina, 2000). Podobnega procesa organiziranja oblik v formo se 

poslužujem tudi sama.  

Slikovni model kolaž in montaža je prav tako strategija mojega ustvarjanja, kjer se 

poslužujem dveh načinov likovne artikulacije. Posamezne risbe izdelujem neposredno z 

rezanjem, sestavljanjem, razporejanjem, kopičenjem in lepljenjem elementov na slikovno 

ploskev. Ta način artikuliranja je izjemno fleksibilen, saj mi omogoča naključno variiranje 

oblik pri komponiranju likovnega dela. Večina risb pa temelji na principu risanja v smislu 

kolaža. V tem načinu je proces konstruiranja kompozicije mnogo bolj omejen in ne vznikne iz 

naključij, temveč iz zavednih odločitev.   

Kompleksnost likovnih del vzpostavljam tudi z uporabo likovnih spremenljivk. Zanje je 

značilno, da obliki dodajo nove čutne lastnosti in čustvene kvalitete, obenem pa še nove 

vsebine in pomene. Porajanje dinamičnih napetosti v odnosih med oblikami vzpostavljam z 

razlikami v velikosti oblik znotraj formata (Butina, 2000). Te oblike so nanizane strogo 

vertikalno in/ali horizontalno, kar daje kompoziciji učinek strogosti, trdnosti, stabilnosti in 

togosti. Tudi položaj oblik je navpičen in/ali vodoraven, predvsem pa preigrava komponento 

spodaj – zgoraj v odnosu do likovnega prostora. Ob tem se znotraj slikovne površine 

vzpostavi gibanje posameznih oblik. Smer gibanja variira med levo ali desno in zgoraj ali 

spodaj. V posameznih risbah in kolažih pa dobimo celo občutek, da se oblika navidezno 

nadaljuje tudi preko roba slikovne površine. Med zarisanimi linijami, ploskvami in oblikami 

se spontano oblikujejo površine, ki se definirajo z neko novo obliko in so prav tako 

pomemben kompozicijski element.  
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7 ZAKLJUČEK  
 

Uvodoma sem si kot osrednji cilj diplomske raziskave zadala skonstruirati popolnoma 

abstraktna dela,  ki bi izhajala iz ideje Črnega kvadrata. Z navdušenjem lahko zapišem, da je 

moj cilj uresničen. Likovno – praktične interpretacije Črnega kvadrata so moja 

najradikalnejša dela v mediju risbe. Odmaknila sem se od vseh prepoznavnih podob 

mimetičnega sveta in prestopila v svet čistih oblik.  

Pisanje študije je bil zahteven proces in skupek aktivnosti. Ob prebiranju in poglabljanju v 

literaturo, raziskovanju in eksperimentiranju v tehniki oglja ter kolaža, pisanju in brisanju, 

razmišljanju, razglabljanju, napakah ter diskutiranju sem pridobila mnogo novih informacij, 

znanj, idej in inspiracij. Z gotovostjo lahko potrdim, da se »proces« ne končuje s pisanjem 

tega zaključka, temveč se bo nadaljeval še preko nadaljnjega praktičnega ustvarjanja in 

študijskega raziskovanja.  

Z ozirom na obravnavano sliko Črni kvadrat kot sklepno ugotovitev lahko zapišem, da nisem 

niti slutila, da je na videz povsem enostavna forma kvadrata lahko tako kompleksna. Če sem 

želela celostno razumeti sliko Črni kvadrat, niso zadostovali le spoznanja o lastnostih in 

značilnostih te umetnine, temveč sem morala raziskati širši kontekst celotnega procesa dela in 

umetnikovega ustvarjanja. Razjasniti sem morala, kdaj je umetnina nastala, kakšna sta njen 

izvor in pomen ter kakšni so bili vplivi okolja. Obenem sem naredila tudi pregled referenčnih 

del Kazimirja Maleviča in del drugih umetnikov, ki so se mi zdela smiselna za razumevanje 

celotnega konteksta, ter na ta način v polnosti doživela sliko Črni kvadrat.  
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