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POVZETEK
Franc Kavčič nedvomno velja za najpomembnejšega predstavnika neoklasicizma na
Slovenskem. Poleg tega kot ravnatelj dunajske likovne akademije še danes velja za umetnika z
najvišjo akademsko kariero med slovenskimi slikarji. V diplomski nalogi sem analizirala
njegovo slikarsko delo, ki je nastalo pred letom 1801 z naslovom Dekle reši Aristomena iz
ujetništva. Slika je naslikana v tehniki olje na platnu v velikosti 71 x 95 cm in je del stalne
umetniške zbirke Narodne galerije v Ljubljani.
Za raziskovanje in analizo slike Dekle reši Aristomena iz ujetništva sem se odločila zato, ker je
le ta v literaturi o Francu Kavčiču največkrat izpuščena in ji do sedaj še ni bilo namenjeno
veliko pozornosti. Po osnovnih podatkih o sliki sem se osredotočila na formalno analizo slike,
kjer sem obravnavala snov, oziroma predmet umetniškega dela in opredelila merilo,
oblikovanje telesnosti, mase ter prostora. Analizirala sem tudi linije v sliki, figuralno
kompozicijo, svetlobo in uporabo barve. V nadaljevanju sem s pomočjo ikonografske analize
ikonografsko klasificirala motiv, razbrala osnovne pomene in bolj prikrita sporočila, poiskala
atribute ter predstavila pomene posameznih likov ter pomen barv. Sledila je kontekstualna
analiza oziroma ikonološka interpretacija dela, kjer sem umetnino umestila v čas in prostor.
Tako sem predstavila obdobje in prostor v katerem je umetnik ustvarjal (umetniški, družbeni,
gospodarski in socialni vidik), delo umestila v umetnikovo življenje ter med ostala njegova
dela.1

KLJUČNE BESEDE: Franc Kavčič / Caucig, neoklasicizem, antična zgodovina,
neoklasicistično slikarstvo, ženski lik v slikarstvu.
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Za diplomsko delo sem delno uporabila tudi seminar, ki je nastal pod mentorstvom izr. prof. dr. Jurija Selana pri
predmetu likovna teorija z naslovom Likovna interpretacija: Franc Kavčič, Dekle reši Aristomena iz ujetništva.

ABSTRACT
Franc Kavčič is undoubtedly one of the most important representatives of neoclassicism in
Slovenia. As the director of the Vienna Academy of Fine Arts, he is still considered to be the
most successful Slovenian artist in the world. In my thesis I analysed his painting from 1801
ante quem, titled Girl saves Aristomenes from Captivity. The painting is painted in oil on canvas
technique in the size of 71 x 95 cm and is part of a permanent collection of the National Gallery
in Ljubljana.
I chose to analyse and research the painting Girl saves Aristomenes from Captivity because it
is not present in literature about Franc Kavčič and his work. After extracting the base
information about the painting I concentrated on the formal analysis where I discussed subject
of the artwork, size of the painting, physicality and mass of the figures and defined the space. I
also analysed the use of lines, composition, light, colours that Kavčič used for the painting.
After that I focused on iconographic analysis where I classified the motive of the painting,
identify basic meanings, search for possible attributes, presented the meaning of characters and
the importance of colour. That was followed by contextual analysis, where I presented the
impact of time and space in which the painter created the painting. I included social and
economic aspect, placed the work in Kavčič’s personal life and among his other art works.2

KEYWORDS: Franc Kavčič / Caucig, Neoclassicizm, History of Antique, Neoclassicistic
painting, the role of woman in painting.
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For my thesis I partly used my paper which was created under the mentorship of dr. Jurij Selan in Visual Art
Theory Course titled Art interpretation: Franc Kavčič, Girl saves Aristomenes from Captivity.
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1. UVOD
Franc Kavčič velja za enega pomembnejših predstavnikov evropskega neoklasicizma ter
nedvomno najpomembnejšega neoklasicista rojenega na Slovenskem. Ker je živel in deloval v
času, ko državne meje še niso sovpadale z današnjimi, si ga lastimo kar tri države: Slovenija,
Avstrija in Italija. Sliko Dekle reši Aristomena iz ujetništva je naslikal okrog svojega 46. leta v
neoklasicističnem slogu. Njegovo umetniško delo sovpada s pomembnimi zgodovinskimi
dogodki kot so francoska revolucija, vladavina Napoleona ter množična arheološka odkritja.
Vse to ima velik vpliv tako na Kavčičev slog slikanja kot tudi na motive, po katerih posega.
Kavčič se je v svojem slikarskem opusu ukvarjal predvsem s slikanjem antičnih zgodovinskih
motivov, biblijskih scen ter idilične krajine. Ohranjenih je tudi veliko skic v tehniki tuša, vedut
evropskih mest ter risb po starih renesančnih mojstrih- predvsem Rafaelu. Slika Dekle reši
Aristomena iz ujetništva kaže zgodovinski motiv. Kot omenja Ksenija Rozman (2010, str. 1819), je imel Kavčič v lasti veliko knjig o zgodovini stare Grčije, od koder je najverjetneje črpal
motiv tudi za slikarsko delo Dekle reši Aristomena iz ujetništva. V literaturi sem zasledila, da
poleg slike, ki se nahaja v Narodni galeriji, obstaja tudi njena replika v večji dimenziji, katere
avtorstvo je bilo na eni od dražb pripisano francoskemu slikarju Nicolasu Andreu Monssiauu.
Kavčičeva slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva je med letoma 1810 in 1988 veljala za
izgubljeno. Za sliko je še danes ohranjenih sedem s črno kredo narisanih študij glav in delov
telesa, katere hranijo v Grafičnem kabinetu Akademije likovnih umetnosti na Dunaju.
Ker slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva še ni bila temeljito analizirana, je namen mojega
diplomskega dela formalna, ikonografska ter kontekstualna analiza umetniškega dela.
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2. OSNOVNI PODATKI O UMETNINI
Avtor: Franc Kavčič/Caucig
Naslov: Dekle reši Aristomena iz ujetništva
Datacija: pred letom 1801
Tehnika: olje na platnu
Mere: 71 x 95 cm
Nahajališče: Narodna galerija v Ljubljani, stalna zbirka
Provenienca: Sliko je prvič omenil Hans Rudolph Füssli leta 1801. Do leta 1810 je bila slika v
Kavčičevem stanovanju, nato pa se je sled za njo do leta 1988 izgubila. Tistega leta jo je neznan
zasebnik prodal avkcijski hiši Dorotheum na Dunaju, kot delo neznanega slikarja. V
Dorotheumu jo je med nedražbenimi predmeti kupila starinarnica Oswald & Kalb GmbH iz
Dunaja in jo 1989 dala v prodajo na božično avkcijo v Dorotheumu. Istega leta je bila z
denarjem Kulturne skupnosti Slovenije in koncerna Gorenje iz Velenja slika kupljena za
Narodno galerijo (Rozman, 2010, str. 103).
Razstave: 29. 10. 1990 – 21. 1. 1991, Ljubljana, Narodna galerija, brez kat.; 1993, Ljubljana,
št. 70.
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3. FORMALNA ANALIZA DELA

Slika 1, Franc Kavčič, Dekle reši Aristomena iz ujetništva, olje na platnu, ok. 1801, 71 x 95 cm, Narodna
galerija

Kavčič je za sliko Dekle reši Aristomena iz ujetništva uporabil ležeč format s horizontom v
sredini platna. Slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva prikazuje interier preproste kamnite
hiše z debelimi zidovi rjavkastih odtenkov, ki so na delih razpokani. V interjerju sta dve skupini
oseb, na levi sta dve ženski in en moški, na desni pa trije moški. Osrednja oseba na sliki je desna
ženska leve skupine, ki je naslikana v sredini slike. Svetlolasa ženska je oblečena v belo tuniko,
katera ji razgalja levo ramo ter levo dojko. Čez tuniko ima svetlo moder plašču podoben kos
blaga, ki ji pada prek hrbta. Njeni lasje so skodrani in pol speti v figo, nekaj kodrov ji pada po
ramenih, pričesko pa ji krasi rdeč in črn trak. Ženska ima izredno svetlo polt, njen obraz in
pogled, ki izražata spokojnost, sta obrnjena navzdol k srebrnemu bodalu z zlatim ročajem, s
katerim reže vrvi na rokah moškega poleg sebe. Zvezan rjavolasi bradat moški ima pogled
usmerjen v dekle. Njegova polt je zagorela. Oblečen je v olivno zeleno tuniko z črtastim robom,
v rjavo-rdeči in črni barvi, na rokavu. Tunika je prevezana s širokim rjavim črtastim blagom, ki
3

ima funkcijo pasu. Blago je enake rjavkasto-rdeče barve, kot detajl na rokavu tunike z
vzporednimi belimi in črnimi črtami. Nad tuniko ima rdeč plašč, katerega skupaj drži zlata
zaponka. Tako plašč kot pas tunike valovita v vetru. Za zvezanim moškim v temnem kotu na
levi strani slike stoji še ena ženska figura. Ženska je oblečena v črna oblačila s kapuco. Izza
kapuce se vidijo rjavkasti lasje, njen pogled leži na moškemu in svetlolasem dekletu v ospredju
slike. Njena levica počiva na desni prsni strani. Ženska je po gubah na čelu sodeč starejša od
ostalih figur na sliki. Njen izraz na obrazu kaže skrb in nemirnost. Pred svetlolaso žensko v beli
tuniki je je kot edini kos pohištva postavljena lesena svetlo rjava miza. Na tej mizi slonijo
oziroma sedijo trije speči moški, ki tvorijo drugo skupino. Na mizi v pol sedečem položaju spi
rjavolasi moški. Glavo naslanja nazaj, njegova desnica oklepa razkošen srebrn vrč. Desna noga
moškega počiva na mizi, leva noga pa visi z mize. Moški je oblečen v rumeno tuniko prepasano
z rjavkastim pasom. Na nogi, ki počiva na mizi, ima speči moški obut sandal s svetlo rjavimi
trakovi. Pod trakovi sandala ima od gležnja navzgor nekakšno sivkasto blago, katero sega do
sredine piščali ter je zgoraj okrašeno z zlato broško v kateri se nahaja drag kamen. Speči moški
ima med razkrečenimi nogami prislonjeno navzgor štrlečo železno sulico z lesenim ročajem,
izza tunike pa se vidi njegov moški spolni organ. Nad spečim moškim v rumeni tuniki, na
skrajni desni strani zgoraj, je naslikan bradat moški, ki se naslanja na svojo roko ter prav tako
spi. Na glavi ima srebrno čelado z rdečim perjem. Ker je naslikan v ozadju, in zatorej rahlo v
temi, je njegovo oblačilo slabo vidno. Po kosu belega blaga ob glavi moškega v rumeni tuniki
lahko sklepam, da je moški s čelado najverjetneje oblečen v belo tuniko. Levo od slednjih dveh
moških je naslikan še skodran rjavolas mož. Tudi on spi, na kar nakazuje glava, ki mu počiva
na rokah. Oblečen je v ohlapen rjavemu plašču podoben kos oblačila. Vsi trije speči moški
imajo tako kot zvezani moški zagorelo polt. V ozadju kamnite hiše se na desni strani slike
nahaja vhodni obok, kateri odpira pogled na gorato pokrajino v ozadju. Pred gorami se
razprostira gričevnati gozd temno zelenih odtenkov, za gorami pa je naslikana pojemajoča se
svetloba zahajajočega sonca. Nebo je, nad rumenkasto ter roza svetlobo sončnega zahoda,
obdano s sivimi in modrikastimi plastovitimi oblaki. Oblaki so najverjetneje vrste altostratus,
saj se v ozračju pojavljajo v obliki sive koprene ter izredno slabo propuščajo sončne žarke.

Oblikovanje telesnosti
Slikar je v delo vkomponiral kar šest figur, katerih telesnost je skladno z realistično snovjo
naslikana v plastičnem stilu. Plastičen stil skuša upodobiti predmet vidnega sveta kot
tridimenzionalna, plastično zaokrožena telesa (Cankar, 1995, str. 81). V sliki skoraj ni opaziti
4

aktivnih linij, ki nastanejo z gibanjem točke. Oblikovanje telesnosti figur na sliki je naslikano
v plastičnem slogu. Na to nakazujejo anatomsko pravilno naslikane figure ter uporaba senčenja
in svetlenja. Slikar je uporabil jasne konture. Aktivne linije lahko najdemo le na redkih delih
slike, kjer je senčenje ploskev na robu toliko temnejše, da človeško oko drastično senčenje
zazna kot aktivno linijo. Veliko več kot aktivnih linij je na Kavčičevi sliki najti pasivnih linij.
Le te nastanejo iz robnega kontrasta med dvema blizu ležečima ploskvama. Linija v
Kavčičevem delu ima tudi pomembno vlogo pri artikuliranju prostora. Linija omogoča
prekrivanje ter modeliranje z linijo.

Slika 2, Linije v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva

Ploskve se v Kavčičevem slikarskem delu pojavljajo v tesni povezanosti z barvo. Uporaba barve
namreč poudarja izražanje ploskve in z njimi poenostavlja prostor. Ploskve se pojavljajo kot
del plastičnega stila, ki skuša upodobiti predmet vidnega sveta kot tridimenzionalna, plastično
zaokrožena telesa (Cankar, 1995, str. 81-95).
Oblačila ujetega moškega so v komplementarnem kontrastu, medtem ko se je Kavčič za samo
gradnjo prostora s pomočjo barve posluževal barvne modelacije. Pri tonskem senčenju slikar
spreminja predvsem vrednost barvne svetlosti. Ploskve, ki se ovijajo telesnega volumna so tako
neenakomerno osvetljene, kar se lepo vidi predvsem na plašču zvezanega moškega. Slikar
uporabi tudi stopnjevanje kontrasta z oddaljevanjem, kar je vidno predvsem v delu slike, kjer
se odpira pokrajina.
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Skladno s plastičnim slogom so figure ki ne spijo, prikazane v rahlem gibanju. Figure tako
vsebujejo vse tri glavne značilnosti plastičnega stila: enotno konturo v celoti in v delih, s
pomočjo senčenja doseženo zaokroženost teles ter razgibanost v prostoru (Cankar, 1995, str.
81-95).

Oblikovanje prostora
Slika obsega omejeno prizorišče, saj kljub temu, da so figure na levi in desni strani le delno
naslikane ter da se noga moškega v rumeni tuniki nadaljuje izven platna, prizor vzbuja vtis
zaključene, umirjene ter stabilizirane prostornosti. Prostor na sliki Kavčič artikulira s pomočjo
manjšanja predmetov z oddaljevanjem, izginjanjem podrobnosti z oddaljevanjem (krajina vidna
skozi obok), delnim prekrivanjem, uporabo senc ter zračno perspektivo. Za zračno perspektivo,
ki je najbolj izrazita v megli, je značilna sprememba štirih variabel: barve postajajo manj
nasičene, kontrasti se zmanjšujejo, fokusiranje se otežuje, detajli postajajo manj izraziti. Vse to
je jasno vidno v delih slike, kjer je naslikana krajina.
Slikar si pri slikanju trodimenzionalnega prostora na dvodimenzionalno platno pomaga tudi z
uporabo prostorskih ključev. Že na prvi pogled lahko zaznamo, da Kavčič pri slikanju za
gradnjo prostora uporabi prostorski ključ delnega prekrivanja. Delno prekrivanje je eden
najmočnejših globinskih vodil. Na sliki ga zelo jasno zaznamo pri naslikanih prekrivajočih se
figurah. Poleg delnega prekrivanja je vidno tudi stopnjevanje velikosti in sicer figure v ospredju
so veliko večje, kot gorovje in gozdovi v ozadju. Kavčič se pri svojem delu poslužuje tudi
zvračanja oblik. Lep primer slednjega je način, kako je naslikal mizo. Kljub temu, da vemo, da
je zgornja ploskev mize pravilni pravokotnik, jo Kavčič naslika v mrežični projekciji kot trapez.
Posebna, urejena oblika zvračanja v prostor je perspektiva. Obok na desni strani in rob mize
nakazujeta, da je slikar vključil linearno perspektivo z očiščem na zgornjem delu glave spečega
moškega v rumeni tuniki.
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Slika 3, Linearna perspektiva v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva

Prostor na Kavčičevi sliki je razdeljen v pet planov. Prvi plan predstavljata miza in speči moški
v rumeni tuniki, ki sedi na mizi. Drugi plan predstavljata osrednji osebi - Aristomen in dekle,
ki ga rešuje. Tretji plan vključuje speča vojaka v ozadju ter starejšo žensko, četrti plan pa
predstavljajo debeli zidovi kamnite hiše. Zadnji, peti plan pa je pokrajina, ki je vidna skozi
obok.

Kompozicija

Slika 4, Različne kompozicije v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva
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Kompozicija likovnega dela je tektonsko zgrajena. Posamezne figure se gibljejo odvisno ena
od druge, ter tako tvorijo višjo kompozicionalno enoto. V delu je tako zajetih več
kompozicionalnih enot in sicer krožna kompozicija, katero tvorita mlado dekle in zvezan moški,
speči moški v rumeni tuniki tvori diagonalo in vertikala, ki jo tvori ženske v ozadju z črnim
ogrinjalom. Slednje kompozicijske enote pa se povezujejo v prosto likovno kompozicijo.
Zlahka opazimo tudi ritem nizajočih se figur na levi strani slike. Slika nazorno prikazuje tudi
princip bližine, ki temelji na zakonu bližine. Prostorska bližina Aristomena ter dekleta, ki ga
rešuje v likovnem kontekstu izraža duhovno bližino. Temeljna oblika odnosov, med deli in
celoto v sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva, je vzorec. Le ta nakazuje na kompleksnost
likovne kompozicije, saj predstavlja soočenje kaosa in reda. Kot red zaznamo tri stoječe figure
na levi strani slike, medtem ko ležeče figure na desni strani ta red rušijo.

Slika 5, Princip diagonalnih mrež v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva

Na Kavčičevi sliki lahko opazimo tudi prvi in najbolj intuitivni kompozicijski princip- princip
diagonalnih mrež. Jasno je vidno da oblike, ki se pojavljajo na mestu silnic v formatu delujejo
bolj trdno, statično ter pričakovano. Kavčič tako v odnosu do diagonalne mreže skoraj
nadzorovano ureja kompozicijo kot kontrapunkt kaosa in reda. To pomeni, da vzpostavlja
relacijo oziroma prej izpostavljen kontrapunkt med oblikami, ki naj delujejo bolj trdno in
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stabilno in oblikami, ki naj delujejo bolj nepričakovano. Tako figura ženske v beli tuniki in nogi
spečega vojaka v rumeni obleki, ki se skladata z diagonalno mrežo, delujeta stabilno ter urejeno,
medtem ko je smer vojakove sulice nepredvidljiva in že skoraj kaotična.

Slika 6, Princip zvračanja krajših stranic pravokotnika v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva

Formalna struktura principa zvračanja krajših stranic pravokotnika lahko izraža poseben tip
vsebin, ki zahteva vsebinsko presečnost dogodkov. V slednjem primeru Kavčičeve slike je to
reprezentacija situacije, kjer se sreča več dogodkov hkrati. Na sliki vidimo rešitev Aristomena,
presenečeno starejšo žensko v ozadju ter tri speče vojake. Pri principu zvračanja krajših stranic
pravokotnika je pomembna tudi desna (spodnja) diagonala, ki teče iz desnega kota zgoraj proti
koncu mize, saj ločuje speče vojake na desni strani od ostalih treh vertikalnih figur. Iz vsega
tega lahko rečem, da je kompozicija Kavčičeve slike Dekle reši Aristomena iz ujetništva
neločljivo povezana z vsebino.
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Barve in svetloba

Slika 7, Franc Kavčič, Dekle reši Aristomena iz ujetništva, barvna skala

Slikar je za delo uporabil snovne barve, mešane na subtraktivni način. Barvna skala uporabljena
v delu je sestavljena iz pretežno toplih terciarnih odtenkov z izjemo dekletovega oblačila ter
krajine. Glede na Goethejev trikotnik, se v sliki po večini pojavljajo terciarne barve. Le te
dobimo, ko mešamo primarno barvo z odtenkom sekundarne barve, ki je mešanica ostalih dveh
primarnih barv. Terciarne barve so tudi najmanj nasičene ter zavzemajo zelo širok barvni
spekter. Podobno kot siva barva so tudi terciarne barve uporabljene v Kavčičevem slikarskem
delu Dekle reši Aristomena iz ujetništva zelo dovzetne za delovanje simultanega kontrasta.
Kadar terciarna barva leži poleg primarnih barv le te delujejo bolj žareče. Slednje se lahko opazi
pri izstopajočem rdečem Aristomenovem plašču ter rumeno tuniko spečega vojaka, ki ravno
zaradi simultanega kontrasta delujeta veliko bolj živi kot sta v resnici.
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Slika 8, Goethejev trikotnik

Goethejev trikotnik poleg tega, da je edini barvi krog, ki prikaže primarne, sekundarne in
terciarne barve, omogoča določitev posameznih barvnih skupin, ki jim pravimo barvni akordi.
Kavčičevo sliko bi lahko uvrstili v vedri akord, ki prestavlja levi spodnji del Goethejevega
trikotnika (rumena, zelena, oranžna ter mešanica oranžne in zelene). Zaradi prevladovanja barv
vedrega barvnega akorda slika deluje svetlo, vedro ter na nek način optimistično. Kavčičeva
uporaba vedrega barvnega akorda je tako nedvomno povezana s samo optimistično vsebino
slike.
Svetlo temen kontrast pripomore k boljši prostorski predstavi slike. Dekle v ospredju ter njeno
belo oblačilo predstavljata najsvetlejši del, medtem ko je starejša ženska v ozadju ter njena
okolica izredno temna. Kavčič s pomočjo svetlo temnega kontrasta izpostavi vsebinsko
pomembnejše dele slike- svetlolaso dekle v beli tuniki, ki rešuje Aristomena. Močan toplo
hladni kontrast je prisoten tudi v sami figuri starejše ženske med njeno temno obleko in
svetlejšo kožo na roki ter obrazu. Drugi deli slike, predvsem trije speči moški in pokrajina so
bolj nevtralni in svetlostno neizraziti. Na sliki še vedno v ospredje stopa risarska zasnova, katero
je Franc Kavčič nato natančno preslikal s pomočjo barvnih nanosov. V sliki prevladujoče
zemeljske barve so ustavljene z mehkimi prehodi v visokem duru. Razpon med svetlimi in
temnimi barvami je velik, vseeno pa so večje ploskve v najsvetlejših vrednostih. Slika tako
deluje aktivirajoče ter spodbudno.

11

Slika 9, Slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva v sivi barvni lestvici

Svetloba na sliki prihaja iz dveh strani. Najmočnejši vir svetlobe prihaja iz levega zgornjega
kota slike, katerega potrjujejo sence pod dlanmi zvezanega moškega, ter senca noge spečega
moža v rumeni tuniki. Drugi vir svetlobe je posledica sončnega zahoda v pokrajini in osvetljuje
del gozda pod gorami. Predvsem prvi svetlobni vir pripomore k ustvarjanju iluzije telesnosti ter
prostora. Medtem ko je prvi svetlobni vir umeteno proizveden, je drugi svetlobni vir povsem
naraven produkt zahajajočega sonca.

Snov in predmet likovnega dela
Na sliki so upodobljene dve ženski in štiri moške figure v interierju s pogledom skozi obok na
grško pokrajino. Glede na oblikovno analizo bi rekla, da je snov likovnega dela realistična.
Slika je namreč deležna tako karakteristik naturalistične snovi, kot tudi idealizma, a ni čista
forma ne prvega, ne drugega. Prikaz dejanske pokrajine vidne skozi obok, ter relativno bogata
predmetnost sta znaka, lastna naturalističnim snovem. V nasprotju s tem osvetljena središčna
postavitev mlade ženske in zvezanega moškega, nikakor ni naturalistični element, saj ima
miselno vrednost, ki je tipična sestavina idealistične snovi likovnega dela. Kot pravi tudi Izidor
Cankar (1995, str. 58), je narava obravnavana kot umetnikov čutni vtis snov naturalizma, narava
kot izraz umetnikove duševnosti pa je snov idealizma. V sliki Dekle reši Aristomena iz
ujetništva je mogoče najti tako izraze umetnikove duševnosti pri prikazu figur ter čutnih vtisov
v upodobitvi okolja. Slikar, kot realist, na sliki ne upodablja ničesar, kar bi ne moglo biti tako
v naravi, vseeno pa snov dela ni povsem povzeta z naravnega vzorca, ampak jo slikar prilagodi
miselnemu ozadju celotne slike (Cankar, 1995 str. 58). Predmetnosti na sliki so oblikovane s
pomočjo natančnosti ter detajlov.
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4. IKONOGRAFSKA ANALIZA
Že iz samega naslova slike je razvidno, da slika upodablja zgodovinki prizor rešitve
Aristomena. Tako lahko Kavčičevo sliko Dekle reši Aristomena iz ujetništva glede na motiv
uvrstimo med profana oziroma posvetna dela, saj le ta prikazuje zgodovinski dogodek. Slednje
še potrdi naslikana arkadijska krajina, ki dogajanje postavi na grški polotok Peloponez.
Maloazijski popotnik, geograf in pisec Pavzanij je zgodbo o Aristomenu zapisal v drugem
stoletju našega štetja (Pausanias, 1998, str. 277). Zgodba govori o tem kako so Krečani, ki so
se borili na strani Špartancev, ujeli Mesenijca po imenu Aristomen (Pausanias, 1998, str. 277).
Kot ujetnika so ga odpeljali s seboj na kmetijo, kjer sta živeli dekle in njena mati. Dan pred
njihovim prihodom je dekle sanjalo, da so na kmetijo volkovi pripeljali leva brez krempljev,
kateremu je v sanjah pomagala tako, da je levu nadela kremplje. Lev je tako raztrgal volkove.
Dekle se je ob prihodu ujetega Aristomena in Krečanov spomnila sanj ter opijanila Krečane.
Enemu od Krečanov je vzela bodalo ter prerezala Aristomenove spone in ga tako osvobodila
(Pausanias, 1998, str. 277).
S pomočjo poznavanja zgodbe o rešitvi Aristomena lahko brez večjih težav ugotovimo, da slika
prikazuje najpomembnejši del zgodbe, ko dekle z bodalom začne prerezati Aristomenove
spone. Ta podatek nam pomaga prepoznati tudi naslikane osebe. Zvezani moški na sliki je
najverjetneje Aristomen, dekle z nožem pa njegova rešiteljica. To še podkrepijo njuni atributi,
vrv in nož, barva oblačil in postavitev v sliko ter krožna kompozicija. Aristomen je oblečen v
rdeč plašč, ki po simboliki barv nakazuje moč in je izraz življenja, njegova zelena tunika je
poznana kot barva upanja, ki je v stari Grčiji veljala za barvo zmage (Chevalier in Gheerbrant,
2006, str. 505-507 in 694-697). Kavčič premišljeno izbere tudi izgled dekleta. Tako svetli lasje,
kot tudi belo oblačilo nakazujejo na njeno nedolžnost in čistost. Kot pišeta Chevalier in
Gheerbrant (2006, str. 52-54) je bela barva čistosti. Bela barva deluje nevtralno in pasivno iz
česar izvira tudi njen začetni pomen deviške beline (Chevalier in Gheerbrant, 2006, str. 52-54).
Modro ogrinjalo govori o njeni razumskosti in vrednotah. Dekletova polt je izredno svetla, kar
je v nasprotju z njenim grškim poreklom. Pretirano svetla polt v slikarstvu nakazuje, da gre za
žensko iz višjega sloja, prav tako pa so slikarji s tem poudarjali ženstvenost in milino. Ženska
v ozadju je dekletova mati, saj je skladno z zgodbo na njenem obrazu mogoče razbrati
negotovost ter strah ob hčerkinem pogumnem dejanju. Temu v prid govori tudi dejstvo, da je
postavljena v ozadje ter odeta v črna oblačila. Črna oblačila lahko povežemo z žalovanjem za
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pokojnim možem, saj je Pavzaij v svojih zapisih omeni, da je dekle brez očeta (Pausanias, 1998,
str. 277). Trije moški na desni strani slike so vojaki, ki so ujeli Aristomena. Zanimivo je tudi,
da je Kavčič na sliki upodobil le tri vojake, saj Pavzanij piše, da je Aristomena na kmetijo
matere in dekleta odpeljalo pet vojakov (Pausanias, 1998, str. 277). Glede na srebrn vrč za vino
je jasno, da so bili vojaki opijanjeni. Temu ustreza tudi srebrna barva vrča, ki ima ženstveno
energijo ter skladno s psihologijo barv signalizira čas za premislek, osvetljuje prihodnost,
navdihuje intuicijo ter jasnovidnost. Ranljivost vojakov poleg spečnosti nakazujejo tudi razprte
noge ter vidne genitalije vojaka v rumeni tuniki, ki leži na mizi. Vojakova razgaljena moškost
je v jasnem kontrastu s sulico, katero ima vojak prislonjeno med nogami. Sulica je namreč
nepredvidljivo usmerjena navzgor in v nasprotju s samim vojakom, kot tudi njegovimi
genitalijami deluje izredno aktivno.
Antični motivi so se sprva tematizirali v starogrški umetnosti, ko po dobi geometričnega sloga
nastopi okoli leta 700 pred našim štetjem arhajska umetnost. Iz tistega časa so ohranjene vazne
poslikave, kjer so slikarji vsebinsko prikazovali vse od mitoloških zgodb pa do takratnega
vsakdanjega življenja. Primeri arhajske umetnosti so slikarska dela črnofiguralnega sloga Ahil
in Ajaks pri kockanju iz časovnega obdobja 540-530 pred našim štetjem, ki se nahaja v
Vatikanskem muzeju v Rimu, vazna poslikava Ahil ubije kraljico Amazonk prav tako iz 6.
stoletja pred našim štetjem ter poslikava Heraklej se bojuje z Antejem iz leta ok. 510 pr. n. št. v
rdečefiguralnem slogu.

Slika 10, Ahil ubije kraljico Amazonk, 6.stol. pr. n. št.
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Motivi iz antične zgodovine so se tako naprej ponavljali skozi klasično obdobje ter helenizem.
Tudi rimska umetnost kasneje temelji na predhodni grški umetnosti, vendar se motivno oddalji
od antičnih motivov. Le ti spet pridejo v ospredje v italijanski renesansi, ko pride do obuditve
antične filozofije in antične umetnosti. Sandro Botticelli tako uporabi grško zgodovino in
mitologijo v delu Parisova sodba naslikanem med 1485 in 1488 ter sliki Atena (Pallas) in
kentaver iz leta 1482. Alegorične interpretacije antičnih motivov pa so vrhunec dosegle v
renesansi v Rafaelovem umetniškem krogu (Kostanjšek Brglez, 2018, str. 28). Rafael je antično
motiviko uporabil pri freski za papeževe prostore naslovljeni Atenska šola, naslikani med leti
1509-1511. Antična tematika se pojavlja čez celotno renesanso, predvsem na dvorih, saj so z
njo želeli reprezentirati politično moč in status (Kostanjšek Brglez, 2018, str. 28-47). Veliki
meceni umetnosti, ki so se reprezentirali skozi antično motiviko so bili predvsem Medičejci.
Uporaba antičnih motivov se nadaljuje tudi še v času baroka. Pri tem je pomembno omeniti
francoskega kralja Ludvika XIV- sončnega kralja, ki si je za svojo identifikacijo izbral grškega
boga svetlobe, glasbe in umetnosti Apolona (Kostanjšek Brglez, 2018, str. 29).

Slika 11, Raffaello Sanzio, Atenska šola, 1509-1511, Vatikanski muzej, Rim

Do ponovnega črpanja motivov iz antike pride v času neoklasicizma. Neoklasicizem se pojavi
kot reakcija na rokoko in v nasprotju z njim išče umirjenost, red in resnost. Za neoklasicistično
slikarstvo je značilna uporaba antičnih tem, precizna in jasna risba, plastičnost in jasna
kompozicija. Na pojav neoklasicizma imajo ogromen vpliv tudi arheološka odkritja Johna
Winckelmanna v Grčiji, odkritje Pompejev in odkritje Herkulanuma v Italiji. J. Winckelmann
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velja za očeta sodobne arheologije in enega pomembnejših umetnostnih zgodovinarjev. Rodil
se je leta 1717 v revni družini v nemškem mestu Stendal, študiral je teologijo, matematiko in
medicino (Rozman, 1978, str. 35-37). Leta 1748 je po naključju prišel v stik z grško umetnostjo
o kateri je napisal tudi esej z naslovom Refleksija grškega slikarstva in kiparstva (Wiencke, M.
I., b.d.). Esej je kmalu postal manifest grškega ideala. Po odhodu v Rim je Winckelmann kmalu
postal vatikanski knjižničar in pomočnik kardinala Albanija, kar mu je omogočilo dostop do
mnogih rimskih umetniških zbirk in zakladov (Rozman, 1978, str. 35-37). Njegovi spisi so v
ljudeh prebudili ponovno zanimanje za antično kulturo, tako na umetniških področjih kot sta
kiparstvo in slikarstvo, kot tudi v literaturi in filozofiji. Leta 1755 je J. Winckelmann opisal kip
Apolona Belvederskega kot najboljši primer popolnosti grškega estetskega ideala. Plemenitost
in veličastnost slednjega kipa je postala vodilo in ideal neoklasicistične umetnosti (Rozman,
1978, str. 35-37).

Slika 12, Apolon Belvederski, replika po Leocharesu, ok. 120-140 pr. n. št., bel marmor, Vatikanski muzej

Utemeljitelj ter eden pomembnejših predstavnikov neoklasicizma je Jacques-Louis David.
Jacques-Louis David je antične teme v svojih delih uporabljal kot neke vrste vzgojno motiviko.
Poleg slikanja je risal tudi antične kostume za teater ter razne slavnostne sprevode. Bil je velik
podpornik Napoleona, saj je bil njegov dvorni slikar ter učitelj ali zgled ostalim slikarjem kot
so Antoine-Jean Gros, Jean-Auguste-Dominique Ingres, François Gérard, Anne-Louis Girodet
de Roussy-Trioson ter Franc Kavčič.
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Slika 13, Jacques-Louis David, Prisega Horacijev, 1784, Louvre, Pariz

Poleg Kavčiča je lik Aristomena v svojem delu uporabil tudi francoski pisatelj, ilustrator in
slikar Jean-Jacques-François Le Barbier I' Aîné na podlagi druge zgodbe o Aristomenu
(Narodna galerija, b.d.). Le Barbier I' Aîné je bil od leta 1780 glavni slikar francoskega kralja,
bil pa je tudi oče slikarke Élise Bruyère.

5. KONTEKSTUALNA ANALIZA
Franc Kavčič je v svojih delih tematiziral predvsem mitološke in antične zgodovinske zgodbe,
Biblijo ter življenja krščanskih svetnikov (Slapšak, 2011, str. 9-10). V olju je slikal predvsem
vsebine, ki ponazarjajo moralne vrednote njegovih naročnikov. Kavčičeve upodobitve, ki
temeljijo na literarnih in zgodovinskih virih, so zelo težko razumljive, saj je največkrat
upodabljal zgodbe, ki jih danes ne poznamo več (Rozman, 2010, str. 17-29).
Slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva je bila naslikana pred letom 1801, saj je tega leta prvič
omenjena (Rozman, 2010, str. 103). Konec 18. in začetek 19. stoletja je čas dinastičnih in novih
revolucionarnih vojn v Evropi. Reforme, ki sta jih sprožila cesarica Marija Terezija in njen sin
cesar Jožef II., so imele velik vpliv na umetnost ter umetnike habsburške monarhije. Cerkveni
naročniki so pred reformami kar tekmovali kdo bo posedoval večje in lepše slike ter druge
umetnine. Po reformah Marije Terezije in Jožefa II. pa so cerkvena naročila za nekaj časa
usahnila (Stopar, 1998, str. 185). Položaj plemstva, kot naročnikov umetniških del so zamenjali
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premožnejši meščani pomembnih deželnih središč. Kot posledica slednjih sprememb so se v
večjih političnih in urbanih središčih začele ustanavljati umetnostne šole in akademije, ki so
prevzele vlogo slikarskih delavnic povezanih z domačimi, pogosto v več generacijah
uveljavljenimi mojstri (Stopar, 1998, str. 185). Te šole so tako pritegnile mnoge obetavne
umetnike, med drugim tudi slovenskega slikarja Franca Kavčiča.

Neoklasicizem
V 18. stoletju je bila klasična umetnost v Evropi, kljub temu, da je bil vodilni umetniški slog
tega časa rokoko, močno zastopana. Klasično usmerjeni umetniki so z vehementno reakcijo na
rokoko zavračali dela Boucherja in njegovih sodobnikov, saj so menili, da so le ta neresna,
banalna in lahkomiselna (Irwin, 2000, str 5-8). Tako pride do ponovne oživitve klasičnega sloga
pod imenom neoklasicizem. Neoklasicizem je temeljil na precej večjem znanju klasičnega sloga
antike in novem navdušenju nad antično umetnostjo. V drugi polovici 18. stoletja pride zaradi
arheoloških najdb do novih informacij in celovitejšega razumevanja takrat že propadle grške in
rimske civilizacije. To je namreč čas odkritja in izkopa mest Herculaneum in Pompeji ter objave
pomembnih arheoloških najdišč na območju Grčije (Irwin, 2000, str. 4-10). Novo znanje o
klasični umetnosti je lepo dopolnjevalo vplivne zgodovinske zapise ter zgodovinske artefakte
in tako pripomoglo k vsesplošni sprejetosti in razširjenosti neoklasicističnega sloga.
Neoklasicizem pa ne označuje le klasicistični vpliv črpan neposredno iz antike, ampak tudi iz
antične tradicije skozi renesanso ter 17. stoletje (Irwin, 2000, str. 8-9). Tako forma kot vsebina
neoklasicizma pa ne temeljita le na antiki, ampak tudi na umetnosti egipčanske civilizacije,
srednjeveški umetnosti ter vzhodnih kulturah (Irwin, 2000, str. 8). Vsebinska plat
neoklasicističnih del je bila večinsko črpana iz antične zgodovine in mitologije, nekateri
umetniki pa so posegali celo po takrat sodobnih motivih. Neoklasicizem je tako zadovoljil
ogromno različnih umetniških okusov ter zahtev. Neoklasicistična dela so skladno s tem
variirala vse od intelektualno zahtevnih do očarljivo dekorativnih. Uporabljena so bila lahko
kot pomemben del politične propagande ali pa komercialne reklame.
Izraz neoklasicizem se je prvič uporabil kot ime umetniškega sloga v 20. stoletju in tako ni
neposredno povezan z gibanjem samim. Pred tem so umetniški kritiki besedo neoklasicizem
povezovali le z Poussinovimi deli, katera so opisovali kot »plemenita«, »svečana« in
»skromna« (Irwin, 2000, str. 9). Slednje izraze so začeli povezovati tudi z umetnostjo nastalo v
obdobju med letom 1750 in 1830. Tako šele od leta 1920 beseda neoklasicizem postane
vsesplošno razširjeno ime umetniškega obdobja (Irwin, 2000, str. 9). Neoklasicistično
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slikarstvo povezujemo z jasnimi barvami in potezami, uravnovešeno kompozicijo, naravno
svetlobo, likovni jezik pa je podrejen moralni zgodbi slike. David Irwin (2000, str. 10) deli
neoklasicizem na tri stopnje. Prva stopnja zajema čas od 1750 do 1790, kateri označuje
izobraževanje in pridobivanje znanja umetnikov, piscev in aristokracije na področju klasične
umetnosti. To je čas ustvarjanja arhitektov Piranesija, Ledouxa in Boulèeja, ter mnogih
slikarjev vse od Benjamina Westa pa do Jacques-Louis Davida.
V drugi stopnji, med leti 1790 in 1830 postane slog neoklasicizma preprostejši, njegov vzor pa
postane specifično grška antika. Neoklasicizem pridobi veliko veljavo tudi v takrat že
samostojnih Združenih državah Amerike ter britanskih kolonijah v Indiji in Avstraliji. V drugi
stopnji neoklasicizem postane tudi sredstvo patriotistične propagande francoske revolucije ter
kasneje Napoleonove vladavine. V slednjem časovnem obdobju nastane tudi Kavčičeva slika
Dekle reši Aristomena iz ujetništva. Franc Kavčič je tako ustvarjal v času vojn z Napoleonom.
Vojni čas je prinesel lakoto, pomanjkanje osnovnih materialnih dobrin, slabe življenjske
razmere, Dunajska akademija pa je formirala celo prostovoljno akademijsko bojno enoto
(Rozman, 1978, str. 26-28). Napoleonove vojne so imele tudi neposreden vpliv na samo
umetnost. Neoklasicizem je bil Napoleonov najljubši umetniški slog. Vsi spomeniki,
novonastala arhitektura ter slikarska dela, ki so častila Napoleona so bila izdelana v
neoklasicističnem slogu (Irwin, 2000, str. 10). Že prej omenjeni francoski slikar Jacques-Louis
David, eden pomembnejših predstavnikov neoklasicizma je bil velik podpornik in oboževalec
Bonapartove vlade. Razvilo se je medsebojno spoštovanje in David je postal eden vodilnih in
najbolj cenjenih Francoskih slikarjev. Tako je z deli kot so Napoleon na prelazu sveti Bernard,
Napoleonovo kronanje, Kronanje Napoleona in Jožefine neoklasicistični slog v slikarstvu
postal tesno povezan z Napoleonovo vladavino (Irwin, 2000, str. 143-153). V širšem
umetniškem krogu je to pomenilo upad zanimanja in navdušenja nad antiko.
Tretja ter zadnja stopnja neoklasicizma sega od leta 1830 pa vse do danes. Čeprav ni več
dominanten

slog,

vseeno

jasno

vpliva

na

umetniško

ustvarjanje.

Jasen

primer

neoklasicističnega vpliva je razstava v Kristalni palači v Londonu leta 1851, ali novozgrajena
arhitektura, ki so jo naročili nacistični voditelji v času tretjega rajha (Irwin, 2000, str. 10).

Življenje in delo Franca Kavčiča
Avtor slike Franc Kavčič se je rodil leta 1755 v Gorici. Kavčič je že v otroštvu veliko risal in
tako kmalu začel posnemati njemu poznane bakroreze in slike. Filip grof Cobenzl, član stare
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plemiške družine Cobenzl, ki izvira iz Koroške in je prvič omenjena že leta 1209, je opazil
njegov talent ter 16 letnemu Kavčiču financiral šolanje na Dunaju (Rozman, 1978, str. 25).
Kavčič je na Dunaju ostal štiri leta, kjer se je učil slikarstva, kopiral stare, zlasti italijanske
mojstre ter dela iz galerije v Belvederu. Takraten ravnatelj Dunajske akademije Joseph Rosa je
Kavčiču za študije dajal risbe starih mojstrov kot so Leonardo DaVinci, Carracciji, Guido
Reni… Ob tem pa je prebiral tudi zgodbe iz stare zgodovine (Rozman, 1978, str. 26). Kavčič
se je v letih na Dunaju izkazal za izredno nadarjenega ter zaupanja vrednega posameznika, zato
ga je mecen grof Cobenzl leta 1779 poslal v Bologno. Kavčič je v Bologni risal akte in figure
po mavčnih odlitkih (Rozman, 1978, str. 28-29). Študij je nadaljeval kot eden od štipendistov
v Rimu. Med navodili je bilo prejemnikom štipendije za izobraževanje v Rimu priporočeno, naj
rišejo po antičnih vzorih, ustvarjajo plemenito preprostost, izraz figur naj bo neprisiljen vendar
vseeno vzvišen, obris figur naj bo nežen, risba natančna (Rozman, 1978, str. 30-31). Slednja
priporočila kažejo, da je program študente usmerjal v neoklasicistični slog. Študenti so bili
nagovorjeni, da si sami izberejo vzorce, katere bodo v Rimu prerisovali. Kljub temu je bila
svoboda izbire omejena, saj so študenti lahko izbirali poleg Raffaela le med slikarji 17. in 18.
stoletja z izjemo naturalističnih umetnikov kot so Michelangelo Merisi Caravaggio in Gian
Lorenzo Bernini (Rozman, 1978, str. 31). Tako kot mnogi štipendisti je tudi Kavčič pri
prerisovanju Caravaggia izpuščal slikovitost, temen kolorit ter predvsem naturalistične detajle,
kot so nagubana čela, strgana oblačila in tako dalje. V času študija na akademiji v Bologni in
Rimu je Kavčič sodeloval in prijateljeval s slikarji Josefom Bergerjem, Simonejem
Pomardijem, Josefom Riedlom, Michaelom Köckom in Felicejem Gianijem (Zeri in Rozman,
1993, str. 84-85). Po sedemletnem bivanju v Rimu se je Kavčič vrnil na Dunaj, kjer je naslikal
nekaj historičnih slik, kot na primer Paris in Helena pred egipčanskim kraljem Protejem. Leta
1791 je bil Kavčič poslan v Mantovo, da bi dunajski akademiji priskrbel mavčne odlitke
antičnih kipov. Tam je Kavčič risal tudi po delih starih mojstrov ter reliefih antičnih sarkofagov,
nato je naslednjih sedem let preživel na Beneški akademiji, kjer je bil leta 1796 imenovan za
člana gremija (Zeri in Rozman, 1993, str. 84-85). Ob Kavčičevi tretji vrnitvi na Dunaj mu je
grof Cobenzl pomagal dobiti mesto korektorja na dunajski akademiji. Kavčič je poleg mesta
profesorja na Dunajski akademiji delal tudi kot nadzornik slikarjev in risarjev v Dunajski
porcelanski manufakturi. Ob upokojitvi kiparja in direktorja dunajske akademije, Franza
Zaunerja, je bil Kavčič predlagan za mesto direktorja Dunajske akademije. Kavčič je funkcijo
sprva odklonil, sprejel jo je šele po smrti naslednjega direktorja dunajske akademije Martina
Fischerja. Leta 1823 je Kavčič prejel še eno priznanje, saj ga je Rimska akademija imenovala
za častnega člana (Rozman, 1978, str. 72-76).
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Kavčič se je v mladosti zaljubil v kočijaževo hčer Barbano Haitzinger, vendar je njegov mecen
zvezi nasprotoval zaradi njenega nižjega družbenega položaja. Po dolgih letih čakanja grof
Cobenzl končno blagoslovi zvezo in tako se Kavčič leta 1803 poroči s svojo izbranko (Slapšak,
2011, str. 53). Njegova življenjska zgodba ter ljubezen do Barbare močno vplivata na Kavčičev
odnos do žensk ter posledično upodabljanje žensk. Barbara namreč Kavčiču predstavlja
pomemben del njegovega življenja, kar se odraža tudi v njegovih slikah, kjer ženske velikokrat
zavzamejo pomembne vloge. Kavčič je umrl le nekaj dni po smrti svoje žene, 17. novembra
1828 zaradi pljučnice. Z ženo Barbaro nikoli nista imela otrok (Rozman, 1978, str. 75).
Kavčičevo ime je prvič omenjeno leta 1787 v rimskem časniku Giornale delle Belle Arti, ki je
poročal o Kavčičevi sliki Srečanje Jožefa II. s papežem Pijem IV. (Rozman, 1978, str. 15).
Kavčičev priimek je kot omeni Ksenija Rozman (1978, str. 14) mogoče zaslediti v kar v enajstih
različicah, najpogostejše pa je uporabljen priimek Caucig. Tudi na svoja dela se je Franc Kavčič
vse do svoje smrti podpisoval kot Frañco ali Francesco Caucig.
Kavčiča se tako po risbi, kompoziciji, koloritu kot po izboru tem uvršča med neoklasicistične
slikarje. Na njegov slikarski slog je imel nedvomno ogromen vpliv študij v Rimu, kjer se je
spoznal s francoskim neoklasicističnim slikarstvom. V tehniki tuša je risal skice za oljne slike,
vedute Rima, Benetke, Salzburg ter Dunaj z njihovo okolico ter risbe po delih starih mojstrov.
Ohranjenih risb je okrog dva tisoč in mnoge izmed njih pa imajo izredni dokumentarni pomen
(Zeri in Rozman, 1993, str. 84-85). Glavni motivi Kavčičevih del so, kot sem že omenila,
antične teme, katere brez strogih pravil dunajske akademije ter Kavčičevega študija v Rimu ne
bi mogle nastati. Slikar je namreč ravno v Rimu med leti 1781 ter 1787 prišel v stik z bogato
antično literaturo, povestmi o grških bogovih in njihovemu življenju, o resničnih in legendarnih
junakih Antike ter o osebah in dogodkih iz antične zgodovine (Rozman, 2010, str. 17-19).
Slednje potrjuje tudi dejstvo, da se v njegovih delih mnogokrat pojavljajo kupola rimskega
Panteona, kandelabri, sarkofagi, rimske kamnite, glinaste ali bakrene posode, glave antičnih
kipov ter ostale stvari, ki jih je videl ter prerisoval v rimskih javnih in zasebnih zbirkah. Za
svoje upodobitve je mnogokrat posegel po antičnih virih kot so Homer, Herodot, Ovidij,
Pavzanij in drugi (Rozman, 2010, str. 18-19). Mnogim mladim nadobudnim umetnikom so
takrat priporočali, naj se učijo od starejših mojstrov, predvsem Rafaelu zaradi fizično in
anatomsko odlično naslikanih figur, izvirnosti, očarljivosti kretenj ter izrazov na obrazih figur
ter jasne pripovednosti. Poleg Rafaela se je Kavčič zgledoval tudi po Nicolasu Poussinu,
Coreggiu zaradi harmoničnosti, Tizianu in njegovemu obvladovanju barv ter Annibalu
Carracciju ter njegovim veličastnim herojskim figuram (Rozman, 2010, str. 14-15). Kavčič je
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bil leta 1784 v Rimu, ko je Jacques-Louis David razstavil sliko Prisega Horacijev (Rozman,
2010, str. 15). Obisk Davidove razstave je imel velik vpliv na razvoj Kavčiča kot slikarja. Slika
Prisega Horacijev ga je navdušila za neoklasicistični slog ter imela vpliv na njegovo izbiro
motivov v prihodnosti. Kavčičeva dela so se že v času njihovega nastanka zdela zelo učena.
Tako so jih, kot pravi Ksenija Rozman (2010, str. 18), razumeli ter posledično naročali
predvsem izobraženi plemiči dunajskega kroga kot so knezi Auerspergi, grofi Colloredo
Mansfeld, grofi Czernin, grofi Fries, knez Liechtenstein, grof Porzia iz Trsta, vojvoda Albert
von Sachsen-Teschen, grofi Schafgotsch in Schönborn, Franz von Thun, grof Brunsvick,
dunajski trgovec Nikolaus Ba(o)ronowsky, direktor dunajske porcelanske manufakture
Matthias Niedermayer in Zeilinger iz Burkersdorfa.
Naročnika Kavčičeve slike Dekle reši Aristomena iz ujetništva ne poznamo, vendar lahko po
zapeljivosti in razgaljenosti ženskega lika predvidevamo, da je moškega spola ter glede na
kompleksnost motiva verjetno višje izobražen. Kot sem omenila zgoraj, so Kavčičeve slike
naročali predvsem plemiči dunajskega kroga, zato je tudi naročnik slednje slike najverjetneje
član dunajske elite. Zanimivo je, da je Kavčič naslikal dve sliki Dekle reši Aristomena iz
ujetništva v različnih dimenzijah. Ni znano ali si je kupec slike želel ponovitev oziroma repliko
v večjih merah, ali pa je Kavčič kot pravi Ksenija Rozman (2010, str. 103) manjšo sliko
ponovno naslikal zase, da jo je imel v svojem stanovanju. Sporočilo slike je tako pogumna, a
hkrati plašna in erotična ženska, kot nek ideal ženske, ki so si ga predstavljali takratni moški.
Kavčič je z izbiro motivov svojih del še vedno ostal vezan na tradicijo, vseeno pa je pozorno
spremljal novosti in najsodobnejša slogovna prizadevanja. Tako je razgibanost baročnih del
zamenjal s hladno, klasično umirjeno kompozicijo, živahen kolorit slik je zamenjal z ubito
barvno skalo (Stopar, 1998, str. 185-186). Sliko Dekle reši Aristomena iz ujetništva je Kavčič
naslikal pri svojih 46. letih. To je čas, ko je deloval kot profesor in član akademijskega sveta
dunajske akademije. V istem času kot je nastala slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva je
Kavčič izvršil več naročil. V letih 1799 in 1802 je Kavčič naslikal še štiri slike za Galerijo lepih
umetnosti na Dunaju, ki jih je naročil grof Johann Rudolf Czernin: Dion pred Sirakuzami,
Herod se spravi s sinovoma, Otrok Kipsel z nasmehom omehča razbojnika in Fokion zavrne
Aleksandrova darila. Okrog leta 1801 Kavčič naslika tudi dela Arkadija, Odisej in Navzikaa,
Temistokles išče zatočišče pri kralju Admetu ter Herneto umira v Deifontovih rokah (Rozman,
2010, str. 32). Iz slednjega je jasno razvidno, da je Kavčič v času nastanka slike Dekle reši
Aristomena iz ujetništva za svoja slikarska dela pogosto posegal po antičnih motivih.
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Vloga ženskega lika v neoklasicizmu in v Kavčičevem opusu ter
primerjava z drugimi neoklasicističnimi slikarji
Čas francoske revolucije je pomemben tudi za začetke feminističnih gibanj. Konec 18. stoletja
izideta namreč dve izredno pomembni literarni deli. Olympe de Gouges leta 1791 izda delo
Deklaracija o pravicah ženske in državljanke, leto kasneje pa izide še delo Zagovor pravic
ženske, avtorice Mary Wollstonecraft. Slednje nam daje jasen vpogled v takraten položaj
ženske. M. Wollstonecraft (1993, str. 3-16) v svojem delu pojasni, da je zanemarjena vzgoja
žensk poglavitni razlog za njihovo šibkost. Moč in koristnost sta pri ženskem spolu žrtvovana
lepoti, saj so jih ravno moški, ki so spisali vzgojni sistem, videli kot predmet poželenja in ne
kot človeško bitje. Slednji opis je mogoče jasno povezati z neoklasicističnimi deli tega časa.
Ženske so imele na slikah sekundarne vloge, zavzemale so pasivne položaje. V ospredju je bila
njihova lepota ter nežnost ali pa so bile prikazane v trenutku nemoči, joka in žalosti, kot kažeta
tudi Davidovi sliki Prisega Horacijev in Rimski služabniki Brutu pripeljejo trupla njegovih
sinov.

Slika 14, Jacques-Louis David, Rimski služabniki Brutu pripeljejo trupla njegovih sinov, 1789, Louvre, Pariz

Ženski liki so skoraj v večini neoklasicističnih slikarskih del vsaj delno razgaljeni, zelo pogosto
so oblečene tudi v prosojna oblačila, medtem ko moški liki ne izražajo čustev, so močni,
popolnoma oblečeni ter navadno zavzemajo pomembnejše vloge. Davidova slika Prisega
Horacijev, ki je bila leta 1785 razstavljena na Salonu, je imela drastičen vpliv na tematiko
slikarskih del v naslednjem desetletju (Chadwick, 2002, str. 171). Slikarji so, podobno kot
David, začeli slikati patriotične motive z moškimi heroji. Slike tako prikazujejo in podpirajo
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neenakopravnost spolov. Ženske niso naslikane ne le fizično in psihično šibkejše, ampak so
tudi kompozicijsko jasno ločene od močnih patriotskih moških (Chadwick, 2002, str. 171-172).
Tako je skoraj protislovno, da je imel David pomembno vlogo v svetu umetnosti tudi kot učitelj
slikark v času, ko so bile ženske vsesplošno zatirane ter spregledane s strani akademij
(Chadwick, 2002, str. 174). Kot opisuje tudi John Berger (2008, str. 62) se je družbena
navzočnost ženske razvila kot posledica življenja znotraj omejenega prostora pod
pokroviteljstvom moškega. Ženske so od zgodnjega otroštva učili, da se mora neprestano
opazovati, kar privede do razcepa identitete, saj v sebi vidijo opazovalca in opazovano. Moški
tako gleda žensko, medtem ko ženska opazuje sama sebe in kako jo opazuje moški. Tako je
opazovalec v ženski identiteti moški, medtem, ko je opazovan del ženske identitete ženskega
spola (Berger, 2008, str, 62-63). S tem ženska sama sebe spremeni v objekt oziroma objekt
pogleda-podobo (Berger, 2008, str. 63). Kako so ženske prevzele vlogo objekta pogleda
oziroma podobe, je mogoče opaziti predvsem pri tradiciji aktov v evropskem oljnem slikarstvu.
Akte so navadno slikali moški, njihov namen pa je bil zadovoljitev seksualnosti idealnega
moškega gledalca (Berger, 2008, str. 71). Vloga žensk na slikah je tako potešiti apetit gledalca.
O tem govori cela vrsta slik kot na primer Tintorettova slika z naslovom Suzana s starcema,
Cranachova in Rubensova slika z naslovom Parisova sodba, Bouguereauova slika Oreade in
še bi lahko naštevali. Kljub temu, da je dekle na Kavčičevi sliki le delno razgaljeno, je
nedvomno naslikana kot objekt opazovanja. Njena izraz na obrazu bi lahko navezala na tradicijo
sramežljivosti Eve pri golih upodobitvah Adama in Eve (na primer: Masaccio- Izgon iz raja)
ter na Giorgionovo Spečo Venero. Mlajše dekle ne sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva je
tako kot svetopisemski lik Eve ali lik Venere naslika izredno privlačno, s svetlimi lasmi.
Simbolika svetlih las se začne že z grško boginjo ljubezni Afrodito, ki naj bi po Homerjevih
zapisih sodeč imela zlate lase. Svetle lase so predvsem v stari Grčiji povezovali s soncem ter
zlatom, simbolično pa so predstavljali čistost. Simbol čistosti in nedolžnosti je tudi bela toga v
katero je dekle oblečeno.
Za razliko od ostalih neoklasicistov pa v Kavčičevih delih ženska predstavlja ključno simbolno
figuro (Slapšak, 2011, str. 53-59).V njegovem opusu kaj hitro opazimo, da so ženski liki
velikokrat ključnega pomena. Pomembne ženske vloge se pojavijo na slikah kot so Semiramido
hranijo golobi, Fokion z ženo in bogato Jonko, Venera, Amor in Peristera in še bi lahko
naštevali. Tudi dekle s slike Dekle reši Aristomena iz ujetništva ni naslikana kot pasiven
karakter, ampak zavzema vlogo rešiteljice, pri tem izraža takrat predvsem moško vrednoto
pogum. Ta pogum pa je skladno s časom, v katerem je delo nastalo, še vedno podrejen
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spokojnosti njenega obraza ter razgaljenosti. Kljub temu, da ima dekle pomembno vlogo v sliki
vizualno ni upodobljena kot herojinja. Dekle je še vedno upodobljeno predvsem kot objekt
moškega poželenja. Njen sklonjen pogled nakazuje na sramežljivost, bela oblačila na devištvo,
njena razgaljenost pa vabi moškega gledalca.
V sredini 18. stoletja, kljub velikim spolnim razlikam ter še vedno prevladujoči dominanci
moškega spola, veljavo ter prepoznavnost dobijo tudi nekatere ženske umetnice. Ena izmed njih
je tudi Angelica Kauffmann, ki je ena prvih žensk, ki je izzvala moški monopol nad
zgodovinskim slikarstvom akademij. Angelica Kauffmann je svojo mladost preživela na
potovanjih s svojim očetom, slikarjem Johannom Josephom Kauffmannom, kjer je kot njegova
pomočnica dobila priložnost videti in kopirati veliko renesančnih slikarskih del (Chadwick,
2002, str. 152-153). Leta 1763 je Angelica Kauffmann v Rimu spoznala Winckelmanna, kar je
v njej prebudilo zanimanje za neoklasicizem (Chadwick, 2002, str. 153). Ker Angelica
Kauffmann kot ženska ni imela dostopa do golih modelov, katerih študije so bile osnova za
večja historična slikarska dela, njena zgodnja dela obsegajo predvsem portrete. S slikanjem
portretov Angleških aristokratov si je pridobila tako ugled kot tudi zadostno finančno podporo,
da je lahko začela tudi s slikanjem pomembnejših zgodovinskih motivov (Chadwick, 2002, str.
153-157). Njena slikarska dela se odražajo po izvirnosti, transparentnih nanosih, bogatem
koloritu ter izvirnosti motivov iz angleške zgodovine kot tudi antike. Poleg tega pa je Angelika
Kauffman danes pomembna tudi kot ena od dveh ženskih ustanoviteljic Kraljeve akademije v
Londonu (Chadwick, 2002, str. 152-161).

Slika 15, Angelica Kauffmann, Zeuxis izbira modele za svojo sliko Helene, 1780-1782
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Slika 16, Angelica Kauffmann, Rinaldo in Armida, 1771

Tako kot moški slikarji tistega časa tudi Angelica Kauffmann ženske like v slikah z
zgodovinsko motiviko slika na podoben način kot njeni predhodniki. Namen njenih slik je
skladno s tem obdobjem zadovoljitev seksualnosti idealnega moškega gledalca. Ženski liki na
slikah Angelice Kauffmann se ponašajo predvsem s svojo lepoto in nežnostjo. Tudi v njenih
delih so ženske delno razgaljene, medte ko so moški oblečeni. Moška telesa so izrazito
mišičasta in nakazujejo moč, medtem ko bleda polt žensk nakazuje na njihovo delikatnost in
občutljivost. Skladno z zapisi Johna Bergerja (2008, str. 61-80) bi lahko rekli, da Angelica
Kauffman kot ženska s svojimi slikami lasten spol spremeni v objekt pogleda-podobo. Medtem
ko Angelica Kauffman ženske upodablja skladno z družbenimi normami tistega časa, pa svoj
avtoportret postavi v vlogo enakovredno moškim. To je vidno na sliki Zeuxis izbira modele za
svojo sliko Helene. Angelica na sliki upodobi slikarja Zeuxisa, ki za upodobitev popolnosti
Helene združi najboljše poteze petih modelov. Model na skrajni desni strani, ki je tudi njen
avtoportret, pa stoji za slikarjem s čopičem v roki, pripravljena, da prevzame slikarjevo nalogo.
Sama vizualna podobna žensk na slikah Angelice Kauffmann je izredno podobna Kavčičevim
ženskim figuram. Skladno s tradicijo so njune ženske figure izredno privlačne, na mnogih delih
imajo razgaljeno dojko, so blede polti. Kljub temu, da Angelica sebe uprizarja enako moškim,
ženski figuri v sliki ne da ključne vloge, tako kot to stori Kavčič s sliko Dekle reši Aristomena
iz ujetništva.
Eden ključnih predstavnikov neoklasicizma je poleg Jacques-Louis Davida tudi njegov učenec
Jean-Auguste-Dominique Ingres. Vloga ženskega lika v njegovih slikah je še vedno vezana na
tradicijo, vendar pa nekatere slike izstopajo. Ena izmed izstopajočih slik je Ivana Orleanska na
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kronanju Charelsa VII v katedrali v Reimsu. Ivana Orleanska je bila priljubljen motiv slikarjev,
vendar pa je na slednji sliki prikazana v nasprotju z zgodovinskimi dejstvi.

Slika 17, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Ivana Orleanska na kronanju Karla VII v katedrali v Reimsu, 18511854

Tako kot pri Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva, ima tudi na Ingresevi sliki
Ivana Orleanska na kronanju Karla VII v katedrali v Reimsu ženska najpomembnejšo vlogo vlogo junakinje. Ingres upodobi Ivano Orleansko, ki velja za junakinjo francoskega naroda,
oblečeno v siv oklep, ki je v velikem kontrastu z njeno nežno bledo kožo, milim obrazom ter
urejenimi lasmi. Tudi sama oblika oklepa poudarja Ivanine obline ter povsem nerealno ozek
pas, poleg oklepa ima Ivana na sebi tudi dolgo krilo, ki je povsem v nasprotju s historičnimi
dejstvi. S krilom Ingres poudari ženstvenost lika, z obliko oklepa pa junakinji doda še erotično
noto, da bi slika ugajala predvsem moškemu gledalcu (Grimme, 2006, str. 74-75). Enako kot
Kavčič se tudi Ingres kljub pomembni vlogi ženskega lika v sliki ne more izogniti pretirani
seksualizaciji žensk.
Figure v Kavčičevem delu so psihološko natančno dodelane. Njihova individualna občutja so
izredno jasna in dobro vidna. Ksenija Rozman (2010, str. 103) predvideva, da je Kavčič dobro
poznal takrat objavljene razsvetljenske razprave o psihologiji in fiziognomiji ljudi. Tako ni
naključje, da je dekle, ki rešuje Aristomena močno osvetljena, da pa vzbudi še več gledalčeve
pozornosti je dekle precej poželjivo ter napol razgaljeno. Namen slikarskega dela Dekle reši
Aristomena iz ujetništva je tako estetska zadovoljitev gledalca- predvsem moškega. Mnogi
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neoklasicistični slikarji so uporabljali mitološke motive za izražanje vrednot, katere naj bi
posedoval naročnik ali pa izražanje moralnih vrednot, ki so mu pomembne. Kavčičeva slika
izraža prijaznost in sočutje dekleta, ki rešuje Aristomena, njen pogum, da si drzne rešiti
Aristomena ter Aristomenovo poštenost in vero v rešiteljico. Etično sporočilo dela je tako
popolnoma relevantno tudi v današnjem času, hkrati pa zrcali čas velikih družbenih sprememb.
Po pregledu opusov dveh pomembnih neoklasicistov, Jacques-Louis Davida in njegovega
učenca Jean-Augusta Ingresa sem ugotovila, da je prikazovanje ženskega lika močno sovpadalo
s takratnimi družbenimi spremembami. Kot sem že omenila, so v času revolucije ženske želele
več pravic ter enakovreden družbeni položaj, kar seveda ni bilo skladno z željami moških
(Wollstonecraft, 1993, str. 3-24). Le ti so tako skozi slike in druga umetniška dela družbi
narekovali, kakšno vlogo naj bi zavzemala popolna ženska. Podoba zale ženske z lepimi
obraznimi potezami, dolgimi lasmi, svetlo gladko kožo ter poudarjenimi oblinami je postala del
slikarske tradicije. Tako tudi ženske slikarke, kot na primer Angelica Kauffmann, uprizarjajo
žensko na enak način kot slikarji moškega spola. Motivika mnogih neoklasicističnih slikarjev
je nemalokrat temeljila na antični mitologiji. Kljub temu, da v stari Grčiji ženske niso bile
enakovredne moškim, je vloga ženskih likov v grški mitologiji zelo velika. Atena, boginja
modrosti, je ena pomembnejših ter najbolj čaščenih grških bogov, Nika je boginja zmage,
Artemida boginja lova. Tako vidimo, da so v grški mitologiji nekatere povsem moške kvalitete,
kot so modrost, lov in druge pripisane ženskim boginjam. Pomembno vlogo igrajo tudi grške
muze, saj jih poleg lepote odlikuje tudi njihovi raznovrstni talenti (Impelluso, 2003, str. 9-257).
Izbira močnih ženskih likov je tako v grški mitologiji ogromna, vseeno pa so neoklasicistični
slikarji upodabljali predvsem mite, kjer ima glavno vlogo moški. Izbira motivov je nedvomno
povezana z dejstvom, da so bili naročniki slik takrat predvsem moškega spola, saj ženske niso
bile finančno samostojne (Wollstonecraft, 1993, str. 3-24). Tako so slikarji in slikarke pri izbiri
motiva stremeli k zadovoljitvi moškega naročnika. Eden izmed izjem, ki je v svojih slikah
prikazoval močne ženske like, je Franc Kavčič. V njegovem opusu lahko najdemo mnogo slik,
kjer ima glavno vlogo ženski lik: Venera, Amor in Peristera, Semiramido hranijo golobi,
Mikonov grob ter seveda Dekle reši Aristomena iz ujetništva. Pri opazovanju Kavčičevih slik z
žensko v vlogi protagonista, pa kot sem že omenila, pride do protislovja. Če za primer vzamem
sliko Dekle reši Aristomena iz ujetništva lahko jasno vidimo, da dekle na sliki zavzema vlogo
junakinje, kljub temu je njena glava sramežljivo ter ponižno sklonjena z njeno razgaljenostjo
ter samim fizičnim izgledom pa nedvomno predstavlja predmet moškega poželenja.
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Galerijski kontekst
Slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva se danes nahaja v Narodni galeriji v Ljubljani. Le ta
velja za osrednjo slovensko nacionalno ustanovo, ki hrani starejšo umetnost, saj hrani največjo
zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja (Narodna
galerija, b.d.). Umetniška dela v Narodni galeriji so razstavljena po obdobjih. Slika Dekle reši
Aristomena iz ujetništva je postavljena med neoklasicistična dela, ki se nahajajo v 1. nadstropju
v jugovzhodnem delu stavbe, vzhodno od vrha velikega stopnišča v starem delu stavbe.

Slika 18, Soba številka 12 v Narodni galeriji
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Poleg slike Dekle reši Aristomena iz ujetništva je v stalni zbirki Narodne galerije še osem
Kavčičevih slik in sicer: Fokion z ženo in bogato Jonko, Idealna krajina z mostom in
amfiteatrom, Krajina z nimfejem Domicijanove vile, Mikonov grob, Salomonova sodba,
Semiramido hranijo golobi, Sokrat z učencem in Diotimo ter Venera, Amor in Peristera. Slika
Dekle reši Aristomena iz ujetništva se nahaja v sobi številka 12. V isti sobi se nahajajo tudi vsa
ostala Kavčičeva dela z izjemo Salamonove sodbe, dve sliki Lovra Janše ter porcelanast
krožniček Moritza Michaela Daffingerja. Pri tem je Kavčič sliko Dekle reši Aristomena iz
ujetništva naslikal pred vsemi ostalimi prej omenjenimi slikami, ki so del stalne zbirke Narodne
galerije. Temu primerna je tudi postavitev z ostalimi deli, saj visi na steni pri vhodu v
neoklasicistični del zbirke. Na desni strani pod Kavčičevo sliko Dekle reši Aristomena iz
ujetništva se nahaja tudi podnapisna tablica, ki obiskovalcu nudi osnovne informacije o delu.
Obiskovalcu so ob vhodu v prostor na voljo tudi listi z dodatnimi informacijami o
neoklasicizmu ter Francu Kavčiču. Podrobnejšo interpretacijo vsakega dela posebej pa
obiskovalec lahko dobi na spletni strani Narodne galerije.
Da Kavčičeva dela predstavljajo tako velik in pomemben del zbirke Narodne galerije je
zaslužna dr. Ksenija Rozman. Eden njenih vseživljenjskih projektov je bil namreč slikarstvo
Franca Kavčiča (Kovačič, N., 2015, str. 9-10). Prvo razstavo mu je posvetila leta 1978 zadnjo
pa leta 2010. Rezultate njenih dolgoletnih študij Franca Kavčiča je zapisala tudi v številne
kataloge ter članke, kateri so tudi meni predstavljali temelj za pisanje te diplomske naloge
(Kovačič, N., 2015, str. 9-10).
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6. SKLEP
Iz vsega že napisanega lahko zaključim, da je Kavčič nedvomno izjemen slikar. Likovni jezik
zelo dobro služi in podpira motiviko ter sporočilnost slikarskega dela. Tudi izvedba dela kaže
na natančnost ter kompleksnost. Slika je odličen primer neoklasicističnega slikarstva, saj odraža
jasne poteze, uravnovešeno kompozicijo ter daje poudarek na moralni zgodbi motiva. Motiv
močno odraža čas velikih arheoloških odkritij klasične umetnosti, v katerem je umetnik živel.
Nedvomno je za delo ključen tudi Kavčičev študij v Rimu, kjer se je učil z risanjem po
klasicističnih kipih in arhitekturi ter z obiskom raznih razstav spoznal francosko
neoklasicistično slikarstvo. Kavčičeva slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva za razliko od
del neoklasicističnih umetnikov, kot so Ingres, David in Angelica Kauffmann nima motivnega
poudarka na patriarhatu. V Kavčičevem opusu so imele ženske relativno pomembne vloge, pri
sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva tako ženska zavzema vlogo junakinje in rešiteljice,
medtem ko je glavni moški lik v vlogi ujetnika. Ker je naročnik slike neznan sta namen in
sporočilnost dela še vedno negotovi, vendar glede na način slikanja razgaljene ženske figure
lahko rečemo, da je bila slika namenjena moškemu, ki je bil sodeč po antični motiviki iz višjega
sloja. Sporočilnost slike skladno z motivom odraža naročnikov pogum, razsodnost in občutek
za pravico. Kljub temu, da Kavčič v sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva naslika žensko v
vlogi junakinje, se ne more znebiti tradicije upodabljanja ženske kot objekta moškega pogleda.
Tako je v liku dekleta mogoče zaznati več protislovnih vlog. Dekletov sklonjeni pogled
nakazuje na sramežljivost in ponižnost, pomanjkljiva oblačila jo prikažejo kot izzivalno ter
vabečo, skoraj fatalno žensko, skladno z zgodbo pa dekle uprizarja eno pomembnejših vrednot
– pogum.
Kavčičeva slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva je pritegnila mojo pozornost že med mojim
prvim sprehodom po Narodni galeriji. Kot ljubiteljica neoklasicističnega slikarstva ter
navdušenka nad antično zgodovino sem z veseljem podrobneje raziskala motiv slike ter delo in
življenje avtorja, ki je sliko naslikal. Seveda pa to še zdaleč ni edini razlog. Pri sliki me je
navdušil predvsem Kavčičev smisel za kompozicijo ter učinkovita uporaba terciarnih barv. Kot
praktikantka slikanja to še toliko bolj občudujem, saj tudi sama pri slikanju uporabljam
predvsem terciarne barve, veliko pozornosti pa namenim tudi razgibani kompoziciji. Tako mi
je ta diplomska naloga predstavljala zanimivo raziskavo s področja umetnostne zgodovine in
slikanja.
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8. VIRI SLIK
Slika 1: Franc Kavčič, Dekle reši Aristomena iz ujetništva, olje na platnu, ok. 1801, 71 x 95
cm, Narodna galerija. Pridobljeno s: https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/18001820/dekle-resi-aristomena-iz-ujetnistva-franc-kavcic-caucig?workId=1568
Slika 2: Linije v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva. Osebni arhiv.
Slika 3: Linearna perspektiva v Kavčičevi sliki delu Dekle reši Aristomena iz ujetništva.
Osebni arhiv.
Slika 4: Različne kompozicije v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva. Osebni
arhiv.
Slika 4: Princip diagonalnih mrež v Kavčičevem delu Dekle reši Aristomena iz ujetništva.
Osebni arhiv.
Slika 5: Princip diagonalnih mrež v Kavčičevi sliki Dekle reši Aristomena iz ujetništva.
Osebni arhiv.
Slika 6: Princip zvračanja krajših stranic pravokotnika v Kavčičevi sliki Dekle reši
Aristomena iz ujetništva. Osebni arhiv.
Slika 7: Franc Kavčič, Dekle reši Aristomena iz ujetništva, barvna skala. Osebni arhiv.
Slika 8: Goethejev trikotnik. Osebni arhiv.
Slika 9: Slika Dekle reši Aristomena iz ujetništva v sivi barvni lestvici. Osebni arhiv.
Slika 10: Ahil ubije kraljico Amazonk, 6.stol. pr. n. št. Pridobljeno s:
http://www.artnit.net/razglednica/item/2760-ahil-ubija-kraljicu-amazonkipentesileju.html
Slika 11: Raffaello Sanzio, Atenska šola, 1509-1511, Vatikanski muzej, Rim. Pridobljeno s:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Atenska_%C5%A1kola#/media/File:%22The_School_of
_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg
Slika 12: Apolon Belvederski, replika po Leocharesu, ok. 120-140 pr. n. št., bel marmor,
Vatikanski muzej. Pridobljeno s:
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Apolon#/media/File:Belvedere_Apollo_PioClementino_Inv1015.jpg
Slika 13: Jacques-Louis David, Prisega Horacijev, 1784, Louvre, Pariz. Pridobljeno s:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prisega_Horacijev#/media/File:JacquesLouis_David,_Le_Serment_des_Horaces.jpg
Slika 14: Jacques-Louis David, Rimski služabniki Brutu pripeljejo trupla njegovih sinov,
1789, Louvre, Pariz. Pridobljeno s:
https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/david/brutus.jpg
Slika 15: Angelica Kauffmann, Zeuxis izbira modele za svojo sliko Helene, 1780-1782.
Pridobljeno s https://www.theartstory.org/images20/works/kauffman_angelica_6.jpg
Slika 16: Angelica Kauffmann, Rinaldo in Armida, 1771. Pridobljeno s
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Angelica_Kauffmann__Rinaldo_and_Armida_-_Google_Art_Project.jpg/1056px-Angelica_Kauffmann__Rinaldo_and_Armida_-_Google_Art_Project.jpg
Slika 17: Jean-Auguste-Dominique Ingres, Ivana Orleanska na kronanju Charelsa VII v
katedrali v Reimsu, 1851-1854. Pridobljeno s https://www.ngv.vic.gov.au/wpcontent/uploads/2017/12/EXHI047262_edited.jpg
Slika 18: Soba številka 12 v Narodni galeriji. Osebni arhiv.
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