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POVZETEK

Namen diplomske naloge je prikazati odnos med slovenskim slikarstvom in kulturno
krajino ter predstaviti načrt izvedbe likovnih delavnic na to temo.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu je prikazano izhodišče za
predstavitev pojma kulturna krajina. Predstavljen je nastanek pojma kulturna krajina, njen
pomen, vrste kulturne krajine ter njene sestavne dele. Delo je osredotočeno na razvoj
motiva krajine v slovenskem slikarstvu skozi obdobja od antike pa vse do sodobne
umetnosti ter odnos krajine do pojmovanja kulturnega prostora in ljudi.
Praktični del vsebuje ustvarjanje učencev v likovni delavnici na temo kulturne krajine.
Predstavljen je namen likovne delavnice, kjer je uvodna motivacija izhajala iz pomena
kulturne krajine, njene raznolikosti in vrednosti ter njene povezave z odnosom do
prebivalcev. V prvem sklopu so mladi ustvarjalci slikali izsek krajine z najznačilnejšim in
najznamenitejšim delom njihovega kraja. Slikali so v mešani tehniki kolaţa z uporabo
naravnih materialov, nabranih v okolici izbranega motiva ter s pomočjo tempera barv. V
drugem delu so slikali panoramski pogled na svoj kraj z elementi kulturne krajine. V tem
delu so ustvarjali v tehniki kolaţa z časopisnim papirjem in tempera barvami. V raziskavi
je bilo ugotovljeno, da učenci razumejo pomen kulturne krajine ter njeno vsebino in da z
njo bogatijo podoţivljanje svojega kraja.

Ključne besede:
-

kulturna krajina

-

naravna in nepremična kulturna dediščina

-

krajinsko slikarstvo

-

fotografija krajine

-

likovne delavnice

ABSTRACT

The aim of the thesis work was to show the relationship between painting and Slovenian
cultural landscape and present a plan teaching art workshops on the topic.
The work consists of two parts. The theoretical part shows the starting point for the
presentation of the concept of cultural landscape. It presents the formation of terms of
cultural landscape, its importance, the type of cultural landscape and its components. The
work is focused on the development of landscape design in Slovenian art from ancient
times through contemporary art and the relationship of landscape to landscape space.

The practical part contains creative art workshop of the cultural landscape. Presented is the
purpose of art workshops, where is initial motivation stemmed from the importance of the
cultural landscape, its diversity and value, and its relationship to attitudes toward people. In
the first part young artists painted the most representative section of the landscape and the
most remarkable part of their town. They painted in mixed media collage using natural
materials gathered around the scene and tempera paints. In the second part they painted a
panoramic view of their place for the elements of the cultural landscape. In this part they
painted in mixed media collage using newsprint and tempera paints. The survey found that
students understand the importance of the cultural landscape and its contents and they
enrich reliving their place.
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1. UVOD
Z vsakim dnem se odmikajo ustvarjene umetnine nekoliko dlje v preteklost. Kar je danes še
novo, tuje, nerazumljivo in za mnoge nesprejemljivo, se v perspektivi minulega časa
spreminja, izgublja čar novosti, svojo aktualno spornost in polemični značaj ter tone v
pozabo. Plasti ţivljenja, ki se pogrezajo v čas, so prekrite z vedno novimi usedlinami vsega
kar je ţivelo. Za ohranjanje naše preteklosti so zato potrebni mnogi napori ljudi, da se
vzdignejo na površje sedanjosti zakladi, ki jih hrani preteklost. Umetnine sicer imajo svojo
tvarno eksistenco, toda njih umetniška moč lahko zaţivi le v ljudeh, ki lahko nanje deluje, ko
aktivno poseţe v ţivljenje človeka in naroda, ki jo podoţivljata. Šele tedaj prinaša umetnina
svojo bogato človečnost, svojo modrost, svoje izkušnje. Sicer ne rešuje problemov sodobnega
človeka, pomaga pa mu, da jih spoznava, in s tem, da je, kaţe na človekovo voljo do ţivljenja
(Čopič, 1966).
Posebna zgodba se odvija med našim sobivanjem z naravo, kjer se ob prevladujočem
lastniško-porabniškem vzorcu ekonomsko razvitega in sitega Severa naravne razmere na
našem planetu, edinem domovanju milijonov rastlinskih in ţivalskih vrst, med njimi tudi
človeka, nenehno slabšajo. »Lastništvo« je tisto stanje duha, ko imajo ljudje veliko, sami pa
postanejo majhni. Samozavedanje neizogibnega propada človeka kot sestavnega dela narave
vodi v nujno oblikovanje drugačnega odnosa do vsega ţivega, kajti človekov obstoj je moţen
le z obstojem vseh raznoterosti narave. Naraščajoča zavest o nepovratnem izumiranju je zato
sproţila odziv. Naravovarstvo je zato, posebej zadnja desetletja, stopnjevalo svoj razvoj s
pomočjo redkih posameznikov in krajevnih amaterskih skupin, do široke mednarodne skrbi za
ustanovitev degradacije narave in okolja (ZZVKD 1994). In likovne delavnice lahko s svojimi
vsebinami v veliki meri pripomorejo pri usmerjanju mladih ljudi v ozaveščanje o pomenu in
vrednosti narave in kulturne krajine ter pripomore k boljšemu odnosu do nje.
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2. KULTURNA KRAJINA
2.1. OPREDELITEV POJMA KRAJINA
Angleška beseda krajina (landscape) je stara preko tristo let in pomeni »del zemljišča, ki ga
lahko zaobjamemo s pogledom« (Kučan 1998 po Jackson 1984: 3). Prizorišča postanejo ti
deli samo takrat, kadar jih opazujemo. Takrat v mnogih primerih tudi lahko določimo meje
krajine, ki jo opazujemo, to so tiste meje, ki omejujejo naš pogled – črto obzornico. Na
začetku, je termin pravzaprav pomenil bolj podobo prizorišča kot pa prizorišče samo ali
umetniško interpretacijo krajine. Posamezne sestavine prostora je umetnik skladno s svojo
predstavo sestavil v krajinsko prizorišče. Deleţ te manipulacije je nekoliko zmanjšala
fotografija, vendar so krajinske fotografije še vedno le poljubni izseki iz nezamejenega
prostora in zato ne predstavljajo celote, temveč le njene dele. (Kučan, 1998)
Slovar slovenskega knjiţnega jezika besedo krajina označuje kot:
- krájina -e ţ (ā) knjiţ. mejno ozemlje kake države, dežele: naseljevanje krajine / Vojna
krajina
- krajína tudi krájina -e ţ (í; ā) 1. knjiţ. manjše ali večje ozemlje glede na oblikovanost,
obraslost, urejenost; pokrajina: slikati krajino; krajina ob Otočcu; kultiviranje, varovanje
krajine // pokrajina, ozemlje: megla je leţala nad krajino / rojstna krajina rojstni kraj 2. um.
slika, na kateri je upodobljena pokrajina: na stenah visi nekaj krajin in portretov; razstava
krajin.

Slika1: Oţje območje Cerkniškega polja. Uvrščeno je med izjemne krajine Slovenije.
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2.2. KAJ JE KULTURNA KRAJINA

V zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, člen 3/15) je kulturna krajina opredeljena
kot »nepremična dediščina, ki je odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami,
katerega strukturo, razvoj in uporabo preteţno določajo človekovi posegi in dejavnost«. V
preteklosti se je v Sloveniji z izboljševanjem sistemske ureditve varstva narave povečevalo
število zavarovanih območij. Medtem ko ZVKsPz (1948) še ni imel zapisane moţnosti
razglašanja zavarovanih območij tudi na lokalnem nivoju, je samo 10 let mlajši zakon
ZVKsNz (1958) to ţe dopuščal. Prelomnico je predstavljal ZVN (1970). Kremesec Jevšenak
(2002) piše, da je bil to prvi normativni poskus celovitega varstva narave, ki ni temeljil zgolj
na konzervatorskem principu varstva, temveč je grafil varstvo tudi na mehanizmih urejanja
prostora, ki pa so bili nedodelani in neprimerni za namen varstva narave (Mikuš, 2006:167).
Leta 1972 je bila v Parizu ustanovljena Konvencija o ohranjanju svetovne kulturne in naravne
dediščine, dokument, ki opredeljuje svetovno kulturno in naravno dediščino in določa
temeljne postopke v zvezi z njo. Tako se je v tem dokumentu leta 1992 v operativnih
smernicah (operativne smernice za implementacijo konvencije svetovne kulturne in naravne
dediščine) pojavila kulturna krajina, katere opredelitev temelji na 1. členu opredelitve
dediščine v Konvenciji, in je »mešana dediščina narave in človeka«. Deli se na:
 oblikovano kulturno krajino
 organsko se razvijajoča kulturna krajina (ki se deli na podkategoriji):
o reliktna (ali fosilna) krajina,
o nadaljujoča se ali kontinuirana kulturna krajina
 asociativna kulturna krajina
Organsko se razvijajoča krajina je tista, ki »se odraţa v svojih socialnih, ekonomskih,
administrativnih in/ali religioznih potrebah in je razvila svojo sedanjo obliko skozi povezave z
ali kot odgovor na naravno okolje. Take krajine odraţajo proces razvoja (evolucijo) v njihovi
obliki in sestavnih delih«. Nadaljujoča se ali kontinuirana kulturna krajina je po definiciji
»tista, ki ohranja aktivno socialno vlogo v sodobni druţbi, tesno povezano s tradicionalnim
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načinom ţivljenja, kjer je razvojni proces še vedno v napredovanju. Istočasno predstavlja
pomemben dokaz svojega razvoja skozi čas« (Oven Stanic 2010).
Na straneh Registra nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi INDOK center na Ministrstvu
za kulturo, se je z dne 18. 9. 2011 pod geslom kulturna krajina izpisalo 89 enot: Ankaranska
bonifika, Debeli rtič, Bezenškovo Bukovje, Bločiško polje, Boršt nad Dragonjo, Brestanica,
Brezje pri Dovškem, Cerkniško jezero, Čemšenik, Čentur, Čeplje pri Predgradu, Čimerno,
Čolnišče, Davča, Dolenja vas pri Raki, Draga-Resne njive, Gabrje pri Jančah, Golče, Gorenja
Brezovica, Gorenja vas-Poljanska Sora, Gorenja in Dolenja Ţetina, Gumnišče-Rogoče,
Hmeljčič, Hotedršica, Hrastov Dol, Hudo pri Trţiču, Izola-Izolski amfiteater, JagodjeKoštrlag, Javor, Javorje pri Gabrovki, Jelenja vas, Knej-krajina reke Rašice in Mišje dline,
Kočevje-Rinţe, Kolovrat, Koreno nad Horjulom, Korte-Cetore Korte, Kriţna gora nad Škofjo
Loko, Laze pri Predgradu, Leše pri Trţiču, Lipica, Ljubljansko barje, Roţnik in Šišenski hrib,
Luče-Lučki dol, Mali Vrh pri Mirni Peči, Movraţ-Movraška vala, Petelinjek, Piranski
polotok, Podbukovje, Podgora pri Dolskem ,Podlipa, Podpeč pri Črnem Kalu-Kraški rob,
Podsreda, Praprotno-krajina Selške Sore, Retje v Loškem Potoku, Ribjek, Roţar, Sečapolotok, Selo pri Pancah, Skomarje, Spodnja Slivnica, Spodnje Danje, Srednje Bitnje,
Strunjanska dolina, Studenčice, Sveti Peter-Padna-Nova vas, Svibno, Šentgotard, Škofja
Loka-Kamnitik, Škofja Loka-Krancelj, Štanjel, Temenica, Tepe, Tihaboj-Mlaški potok,
Tinjan, Topol pri Medvodah-Katarina, Topolje, Travnik-Dolge njive, Travnik-Sodol, Trebnja
Gorica-Izvir Krke, Velike Grahovše, Vinje pri Moravčah, Volavlje, Vrhovo, Zagradinec Pri
Grosupljem-Radensko Polje, Zali log, Zgornja Javoršica, Zgornje Jezersko, ŢelimljeŢelimeljska dolina.

2.3. ELEMENTI KULTURNE KRAJINE
Kulturno krajino sestavljajo elementi naravne dediščine in elementi kulturne dediščine,
katerih pregled je strnil Humer (Humer, 1989:16) v takole sosledje:
NARAVNA DEDIŠČINA:
Geološke tvorbe: nahajališča mineralov in fosilov
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Geomorfološka dediščina: sem sodijo najprej gorski vrhovi, ki jih večji del zajemajo širša
območja (narodni, regijski parki). Preteţno so s pomembnimi grebeni in višinskimi pobočji
vred v naravnem stanju ali v sprejemljivih oblikah kultiviranja (nekateri so nm narodni,
krajinski ali drugačni simboli). Sem sodijo tudi nekatera območja posameznih hribov, soteske,
tokovi rek, doline potokov, ledeniški balvani, morene, naravna okna in mostovi,kraške jame
in jamski sistemi, skalne čeri in obeliski, podi, debri in podobno, okrog 250 od njih je
pomembnejših kvalitet; nekateri (Rakov Škocjan, Vintgar, Tolminska korita) prav vrhunskih.
Hidrološka dediščina: razmeroma malo število jezer, le 8 pomembnejših, zelo malo pa je
ostalo močvirskih ravnic in barij. Od 86 evidentiranih slapov je pomembnejših 30. Še se nam
je ohranilo 22 rek, rečic ali vsaj daljših rečnih odsekov, ki jih je vredno šteti za naravne
znamenitosti. Sem sodi tudi morska obala.
Botanična dediščina: 100 nahajališč in 23 redkih in ogroţenih rastlin. Zanje je značilno
soţitje rastlin iz več geografskih in klimatskih krogov, njihova gostota, zgodovinskost
(milijoni let) in obstoj mnogih rastlin, okrog 80, ki rastejo samo pri nas. Ogroţenost je tu eden
od kvalifikatornih elementov.
Gozdovi: pokrivajo dobro polovico slovenskega ozemlja in torej bistveno sooblikuje
identiteto krajine, še posebej tudi širših območij dediščine, hkrati pa daje pomembno zavetje
favni in flori. Od gozda sodi k najpomembnejši dediščini 12 ohranjenih pragozdov, čeprav
skromnejših po obsegu 8skupaj 350 ha), in okrog 50 posameznih dreves ali drevesnih skupin
(po naravi seveda minljivih), ki imajo pogosto tudi lastnosti kulturne dediščine.
Zoološka dediščina: najpogosteje jo najdemo skupaj z botanično. Evidentiranih je 60
najpomembnejših lokacij, štiri petine od njih so v vodnem okolju, med njimi tudi postaje
pomembnih ptičjih selitvenih poti. Naša podzemna favna je menda najbogatejša na svetu in
kar v treh četrtinah primerov lastna samo Sloveniji. V celoti moramo k najpomembnejši
dediščini šteti vsaj 500 ţivalskih vrst. Redkost ali ogroţenost, ki je tudi tu kvalifikatoren
element, povzroča največkrat posredno človekovo poseganje v naravo.
Oblikovana narava: so taki objekti, podedovani iz preteklih dob, pri katerih je človek uporabil
elemente narave in jih oblikoval v novo celoto. Med pribliţno 30 najpomembnejšimi objekti
te vrste jih je tretjina drevoredov, ki so dobro ohranjeni, tretjina javnih parkov in parkovnih
gozdov v preteţno zadovojliv em stanju, ki še sluţijo svojemu namenu, tretjina pa grajskih
parkov, odmaknjenih od rabe, ki skoraj vsi propadajo. Mnogo dragocene dediščine te vrste je
5

ţe propadlo, čeprav ne brez moţnosti, da jo obnovimo. Trije objekti te vrste imajo posebno
povdarjeno raziskovalno, učnovzgojno, demonstracijsko vlogo; Arboretum Volčji potok,
Alpski botanični vrt Julijana v Trenti in botanični vrt Univerze v Ljubljani.
Krajinska območja: so strnjene posebno dragocene naravne dediščine več vrst ali celo vseh
vrst, pogosto hkrati s kulturo, v novo celoto višjih kvalitet. Za taka območja šteje stroka poleg
Triglavskega narodnega parka in Spominskega parka Trebče še kraški regijski park,
notranjski regijski park, karavanški in kamniškosavinjski regijski park in Pohorje ter še nekaj
manjših. Skupaj zajemajo pribliţno 11% slovenskega ozemlja (Humer, 1989: 16, 17)

NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA:
Arheološka dediščina: ima med zvrstmi kulturne dediščine svoje značilnosti; njen »nastanek«
je največkrat vezan na odkritje, saj gre preteţno za območja, objekte in predmete, ki jih
prekriva zemlja. Njen najbogatejši »namen« pa je, da se sčasoma vsaj preteţno izčrpa.
Zgodovinska dediščina: tu gre za objekte ali območja, ki so pomembni zavoljo ljudi ali
dogodkov, s katerimi so v bolj ali manj tesni zvezi. Med njo so tudi vsi ohranjeni avtentični
objekti, kot so vojaške bolnice, tehnike, bunkerji, tiskarne, baze.
Naselbinska dediščina: Po vsej Sloveniji in v skoraj vseh občinah so taki mestni in ruralni
kompleksi (v glavnem treh tipov: »notranjega«, mediteranskega in panonskega), ki so
preteţno ali vsaj v veliki meri ohranili svoje urbanistične kulturne kvalitete. Gre za celotna
naselja, pogosteje za njihova jedra oziroma dele, ki segajo s svojim nastankom v različna
obdobja od dvanajstega do začetka dvajsetega stoletja, v obmorskih mestih pa še dlje v
preteklost.
Umetnostna dediščina: tukaj ima posebno mesto skupina gradov (grajskih utrdb, dvorcev,
graščin...). Med pribliţno 600 objekti te vrste pripisujemo skoraj 100 razvalinam in blizu 300
ohranjenim stavbam spomeniške lastnosti.
Meščanska arhitektura: med dediščino te vrste, ki je vsaj trikrat številnejša, je stroka doslej
spoznala okrog 1700 spomeniško pomembnih objektov.Njen največji del izvira iz srednjega
veka, a je kasneje predelovan, nekaj je med spomeniki tudi arhitekture 20. Stoletja. Skoraj vse
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te zgradbe so v urbanističnih spomeniških območjih. Največ meščanskih arhitekturnih
spomenikov je torej v Ljubljani, Mariboru, Kopru in nekaj drugih mestih.
Sakralna kulturna dediščina: tej skupini (v veliki večini cerkvam) pripisuje stroka v največ
primerih spomeniško vrednost, kar pač izhaja ţe iz tradicije in namena graditve teh objektov,
iz bogastva njihove opreme in iz njihove pomembne vloge v prostoru. To velja v polni meri
tudi za ohranjene samostane. Nekaj je romanskih, veliko gotskih, daleč najbogatejši pa je v
slovenskem stavbarstvu barok.
Etnološka dediščina: so predvsem objekti vemakularne arhitekture (domačije, gospodarstva,
delavnice, vaška in delavska naselja, planšarije itd.), ki pričajo, kako so posamezni druţbeni
sloji v preteklosti ţiveli svoje vsakdanje ţivljenje, delalo, gospodarili itd. Taka kakršna je, pa
ta dediščina bistveno opredeljuje tudi našo krajino in nekatere vrste naselij.
Tehniška dediščina: priča o razvoju tehniške kulture na slovenskem in ohranja spomin na
pomembna poglavja in doseţke tega razvoja. Sem sodijo spomeniški objekti te vrste s
področja obrti, industrije, gradbeništva, prometa, energetike itd. Precejšnji del te dediščine je
zaradi izgube svoje unkcije opustel.
Kulturna krajina

Slika 2: Ostrnice v Dolenji vasi
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2.4. »NARAVA« KULTURNE KRAJINE
Razvoj tehnologije in ekonomike, povezan z ekološkimi vprašanji in osredotočen v problemu
gospodarjenja s prostorom in ohranjanju njegovih kvalitet, zastavlja v svetu in pri nas vse bolj
tudi vprašanja kulturnih kvalitet pokrajine kot celote, torej še poleg konkretnih objektov in
območij v njej, ki jih spoznavamo in varujemo kot naravno in kulturno dediščino. Govorimo o
kulturni krajini kot o varovanja vredni zbirnki kvalitet, ki jo sestavljajo med drugim: meje
gozda in značilni poloţaji dreves in drevesnih skupin; lega parcelacija, razvrščanje kultur in
druge oblikovne značilnosti obdelovane zemlje; značilni vodni tokovi in z njimi povezana
vegetacija; lega, značilnosti gradnje in izpeljanost prometnic; ţive meje, ograde, ograje,
zidovi: lokacija zgradb glede na relief in glede na druge sestavine krajine; medsebojna
razvrščenost zgradb; značilne oblike, barve, mere in medsebojno skladje mer objektov;
značilna uporaba in ne-uporaba gradiv itd. (Humer, 1989: 20).
Dejansko stanje dediščinskih kulturnih krajin v Sloveniji, njihove ohranjenosti (npr.
prostorska razmerja, posamezne ustvarjene ali pa naravne prvine) je čedalje slabše ravno
zaradi prevelike splošnosti programskih in prostorskih aktov in zaradi tega slabše uporabnosti,
ne dovolj eksaktno določnega prenosa s planske na projektno in izvedbeno raven, pa tudi
zaradi odsotnosti učinkovite kontrole izvajanja prostorskih določil. Po eni strani se pojavlja
opuščanje naselbin in kmetovanja, ki vodi v zaraščaje obdelovalnih površin in propadanje
naselij, po drugi strani pa se pojavlja vse več novih posegov v ta območja z neustreznimi
prenovami, novogradnjami, spremembami parcelne strukture, vodnogospodarskimi in drugimi
ureditvami (Hudoklin,2005).

Slika 3: Kozolec, slovenska in svetovna arhitekturna posebnost.
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3. KRAJINA IN SLIKARSTVO
3.1. ZGODOVINA
Najstarejše slike po svetu prikazujejo malo, da bi se lahko imenovale krajine, čeprav
vključujejo talne črte in včasih znake gorovja, dreves ali drugih naravnih značilnosti. Prej
"čiste pokrajine" brez človeške figure so naprimer freske iz Minoan v Grčiji okoli 1500 pred
našim štetjem.

Slika 4: »Pomladna freska«, Thera, Santorini

Prizori slik, še posebej tisti, ki so ujeti v zaprtih pogledih na trsja iz delte Nila iz starega
Egipta, dajejo močan občutek kraja, vendar je poudarek na posameznih oblikah rastlin, ljudi
in ţivalskih figur, ne pa na celoviti krajini. Za skladno upodobitev celostne krajine je
potrebna uporaba perspektive (poznamo več vrst perspektiv), ki pa se je, po literarnih zapisih,
najprej razvila v antični Grčiji, v helenističnem obdobju, vendar je ohranjenih le malo
primerkov. Ohranjene so tudi stare rimske pokrajine iz 1. stoletja pred našim štetjem, še
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posebej freske in mozaiki, ki so se ohranili v Pompejih in Herkulanumu (Hugh Honour and
John Fleming 1982).
Enako moč imajo tudi tradicionalne aspektivične Kitajske tradicije slikanja s črnilom Shan
shui (»gorska-voda«), ali »čista« pokrajina, ki se je prvič pojavila v petem stoletju. Zanimivo
je, kako ţe v tem času pokrajina, v kateri je edini znak civilizacije podoba kmeta, ali pogled v
njegovo kočo, uporablja za ozadja prefinjeno izdelane krajine z natančnimi detajli. Krajinska
umetnost tega obdobja ohranja klasični in zelo posnemovalno-fotografski status v kitajski
tradiciji. Običajno so prikazane velike panorame imaginarne pokrajine, podprte z vrsto
spektakularnih gora. (Na Kitajskem, pogosto s slapovi, v Rimskem slikarstvu pa tudi ob
morju, jezerih in rekah). Ti so bili pogosto uporabljeni za zapolnitev praznega prostora med
prvim planom in daljnim panoramskim razgledom, kar je bil splošni problem za krajinske
umetnike. Pri kitajskem slogu so zaradi teh teţav dostikrat prikazali samo oddaljen motiv,
brez tal do roba formata ali pa so to prekrili z meglico.

Slika 5: »Zgodnja pomlad«, Guo Xi (ok. 1020)
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Pri nas smo se upodabljanju krajine posvetili veliko kasneje. V času gotike pri nas, kakor tudi
drugod, nastopa slikarstvo predvsem v dveh oblikah, kot stensko in kot tabelno slikarstvo.
Tretja, v gotiki zelo razvita vrsta, slikarstvo na steklu v oknih, je bila nedvomno razširjena
tudi pri nas, ohranilo pa se je od nje prav malo. Stensko slikarstvo sluţi v prvi vrsti in povsod
krasilnim namenom in vrši to sluţbo vselej strogo v okviru gradbenega smisla delov stavbe,
katere krasi. V drugi vrsti sluţi zgodovinsko pripovednemu namenu, saj je namenjena pridigi
v slikah ali »bibliji revnih«, nepismenih, katerim v podobah posreduje vsebino, ki bi jim bila
sicer nedostopna. V tretji vrsti pa sluţi organsko simbolnemu namenu, ker podčrtuje
funkcijski pomen in namen posameznih delov prostora. Pri stenskih slikarijah gotike lahko
opazimo rastlinske ornamente, dekorativne trte ali listnate veje, ki pa največkrat rešujejo
predvsem krasilno vlogo, figuralnost pa vpleta v enotno mreţo rastlinskih ornamentov.
Zanimivi primer take fresko slike imamo na juţni zunanjščini cerkve na Pristavi pri Polhovem
Gradcu iz okrog 1520/30. Slikar pripada ţe novi, severnorenesančni umetnosti. Najbolj je
slikarja zanimal spodnji motiv, kjer je v enotni pokrajini zdruţil obiranje sadnega drevja, peko
kruha, kvartanje, ljubimkanje in vinsko klet z velikim sodom, v katerega vliva moški verjetno
vodo, pri pipi nataka steklenico ţenska, za hrbtom pa ji čepi rogat hudič (Stele, 1969: 11-30).
Slovenska pokrajina, ki je bila v preteklosti politično razdeljena na tri deţele, na Koroško,
Kranjsko in Štajersko, je svojo podobo v času med sredo 13. in sredo 15. stoletja precej
spremenila. Predvsem se je zaradi kolonizacije poselitveni prostor zelo razširil, gozdovi so se
krčili, naselja so se ustalila tudi na višinah. Grajske in kastelne utrdbe iz visokega srednjega
veka so kot klicaji vrh hribov nodzorovale dogajanje po dolinah, a videti je, da do gotike v
podobo naselij, ki so se stisnila ob pete pobočij, niso globoko posegale. Vsa pokrajina si je
morala gmotno opomoči, da se je spremenil videz naselij, da je staro, povečini leseno bivalno
arhitekturo začela nadomeščati zidana (Golob, 1998:80).
Podruţnične cerkve so bistveni razlog za trditev, da je gotika na slovenskih tleh dobila
dimenzije prostorskega sloga. Podruţnične cerkve ne govorijo z monumentalnimi
dimenzijami, temveč s prefinjenostjo detajlov, s kakšnim imenitno izklesanim kapitelnim
vencem, z varijacijami krogovičij na oknih, s kakšnim poslikanim lesenim stropom, ki je
vzporednica ornamentike, bolj znane iz iluminiranih rokopisov, izraţajo se s pritajenim
dokazovanjem novatorstva v ţanrskih, realističnih podobah, s svobodnim iskanjem dobrih
umetnikov in stvaritev tudi daleč čez lokalne meje (Golob, 1998: 110). Nadčasna veljavnost
podruţnične cerkve je vsebovana v vsebini, ki je reflekcija občutij in razmišljanj
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poznosrednjeveškega časa, in v imanentni vrednosti barve, ki s čarnostjo svojega bogastva
določa doţivljanje in tudi premaguje formalne oţine, slikarske spodrsljaje. Ti so vidni
predvsem v prostorskih razmerjih, v utesnjenih postavitvah protagonistov v kulisasto in
ploskovito pokrajino, pred izkrivljene in poenostavljene ponazoritve arhitekturnega ozadja, ki
so zgolj simbolična oznaka ambienta, saj na drsečih, strmo padajočih odrskih ploskvah bi
malone nihče ne mogel stati. Skorajda nerazumljivo je kako je mogoče, da se je v enem
samem umetniškem delu slikar lahko dokazal s prefinjenim oblikovanjem oseb, njihovih
obrazov, milih gest, z modeliranjem senc v draperijah različnih teţ in tekstur, vendar se ni z
enako občutljivostjo posvetil tudi realnosti okoli protagonistov. Seveda je takšna razpetost
predvsem zrcalo slikarjevega hotenja in njegove izbire med pomembnim in manj
pomembnim. Pokrajino ali arhitekturni prostor je upošteval le kot atribut lokacije, ki zgolj
pojasnjuje dogodek. V tem odnosu prepoznamo tudi odsev slikarjevega ambienta, v katerem
se je izoblikoval. Ne smemo pa pozabiti tudi na vlogo grafičnih listov in vsaj za 15. stoletje
lahko rečemo, da je marsikatera kompozicija nastala taka kot je, zaradi tovrstnega
posredovanja figur ali figuralnih skupin. Ker pa so grafični listi pogosto ponazarjali le
osamljene osebe brez obdajajočega okolja, se zdi, da tudi v tem tiči razlog za ta dvojni, in po
svoje protislovni odnos v slikarstvu, za kontrastnost med dobro zasnovanimi figuralnimi deli
in šibkejšim, manj domišljenim ozadjem, in to velja za velik del srednjeveškega slikarstva. V
stenskem slikarstvu je razmeroma zgodaj prevladoval plastični realizem: iz popolne
poetičnosti časa okoli 1400 je v telesno prepričljivost pomagala predvsem voluminoznost
draperij, medtem, ko so bile poti do obraznega realizma različne. Seveda gre za več poti, ki so
določene z velikimi individualisti, kakršni so bili pri nas Suški mojster, Mojster Bolfgang,
Janez Ljubljanski in drugi. To je poetični realizem, ki vsebuje značaj dvorskega,
aristokratskega. Na eni strani gre za pristajanje mojstrov na tradicijo in ne na razkol z njo;
zadovoljno, nekoliko pozno sodelovanje s slogom mednarodne gotike je posebej razvidno v
obrazih, ki se ujemajo s formulo poenotene očarljivosti ki prevzema vso kompozicijo, na
drugi strani pa gre za vtis (ali vsaj iluzijo) realizma. Tega so sredi 15. stoletja najprej dosegli v
dimenzijah detajla, ki je bil izoliran, a zvest posnetek narave, delno pa tudi z odslikavanjem
različnih stanov, ki so prisotni na mnoţičnih prizorih, v zrcaljenju druţbene vertikale (Golob,
1998: 112-114).

12

Slika 6: Levo krilo poznogotskega
oltarja, cerkev sv. Kancijana v Kranju

Slika 7: Desno krilo poznogotskega oltarja,
cerkev sv. Kancijana v Kranju

Lep primer sta – ostanek imenitnega glavnega gotskega oltarja ţupnijske c. sv. Kancijana v
Kranju iz začetka 16. stoletja - poslikani oltarni krili, ki prikazujeta beg in smrt farnih
zavetnikov, (1886 leta sta bili prodani na Dunaj). Tako razširjena gotika, ki je iz svojih
aristokratskih višin sestopila na raven meščanov in podeţelanov, je začela postajati
vsepovsoden slog slovenskih deţel, »prostorski slog« (Stele), ki je s svojimi motivi, trkanjem
na čustva in likovno barvno podobo za vselej zaznamoval slovensko pokrajino (Golob,
1998:90).
Čas okoli leta 1700 bi lahko označili kot obdobje edine prave slovenske (ali vsaj kranjske)
renesanse juţnega tipa – če se ne bi vse skupaj dogajalo v slogovnih okvirih visokega baroka
in predvsem v bistveno drugačnem duhovnem ozračju. Poloţaj se je začel spreminjati šele v
zgodnjem 17. stoletju, torej v času, v katerem so beneški ustvarjalci izgubili pomembno
vlogo, ki so jo igrali v poznorenesančni Evropi, seveda pa so umetniki tega obdobja ţe
uporabljali novi, zgodnjebaročni jezik. Obenem pa je treba povdariti, da tako v drugem
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desetletju 16. stoletja kakor pozneje je v obalnem slikarstvu prevladovala sakralna, predvsem
naboţna motivika (Menaše, 1998:126-128). Korenine tega razvoja je treba iskati ţe v sredi in
drugi polovici 15. stoletja, ko so likovni umetniki – kakor tudi pisatelji – v ţelji za čim večjo
prepričljivostjo svojih del začeli izpopolnjevati stare pripovedne tehnike in jih dopolnjevati z
novimi, vedno bolj realističnimi in končno naturalističnimi poudarki. Ta razvoj je pri nas
dosegel vrhunec prav v freskah pri sv. Primoţu, na katerih takšni povdarki segajo od
prostorsko prepričljive perspektive do psihološko nič manj prepričljivega oblikovanja teles in
obrazov (Menaše, 1998:135).

Slika 8: Freska v cerkvi sv. Primoţa in sv. Petra nad Kamnikom, ok. 1504

Naslikal jih je neznani mojster nadpovprečnih sposobnosti, ki mu niso bili neznani doseţki
tedanjega holandskega, nemškega in italijanskega slikarstva.
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4. OSAMOSVOJITEV MOTIVA
4.1. TOPOGRAFSKI ALBUMI

Na krajinah 17. stoletja je mogoče komaj kje pokazati, da so umetniki reproducirali tisto, kar
so res videli. Vse večje arheološko zanimanje za antiko pa je spodbudilo razvoj še ene šole,
krajinarstva; ti umetniki so vzpostavili sklop pravil, ki so opredeljevala kompozicijo in
zgradbo slike, da bi tako nastala podoba, ki bi oţivljala vsaj duha, če ţe ne realnosti
klasičnega sveta. Vpeljevanje razuma in reda v ustvarjanje idealizirane lepote je bilo zavesten
poskus, dati krajini intelektualno vsebino. Ta tip slike, znan kot klasična krajina, so razvili v
Rimu ţiveči umetniki, predvsem Poussin in še en francoski umetnik Claude Larrain
(Hollingsworth, 1993: 352). Drugačne namene in načine upodobitve so imela topografska
opazovanja in podajanja krajine pri nas.

Slika 9: Pleterhoff - Pleterje pri Sevnici; Johann Weichard Valvasor; Topographia Ducatus Carnioliae. Modernae
Bogenšperk: 1679; bakrorez, 12 cm x 21 cm
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Pisni in risani opisi slovenske krajine, krajev, značilnosti in naravnih pojavov segajo v
sedemnajsto stoletje. Zbrani so v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske (Kučan, 1998: 68), ki
je izšla leta 1689 in obsega petnajst, v štiri zajetne foliante vezane knjige o nekdanji Kranjski
(Stopar, 2011: 59). Objektivni opisi prostora se prepletajo z duhom dobe, z Valvasorjevo
lastno domišljijo ter z ljudskimi vraţami in verovanjem. Janez Vajkard Valvasor (1641-1693)
ugotavlja heterogenost v noši, obnašanju in značaju prebivalcev kakor tudi v jeziku. Pri tem
najde Valvasor še eno pomembno skupno prvino – kozolec, s katerim celo označi Vojvodino
Kranjsko kot drugačno od drugih deţel. Kozolca kot posebnosti Valvasor ne pripiše
klimatskim pogojem, temveč agrarnemu sistemu, kar je druţbena določilnica. V enajsti knjigi
Mesta, trgi, gradovi in samostani na Kranjskem se v ospredju bakrorezov pojavljajo pre
naštete krajinske značilnosti: gore, hribovit, valovit svet, cerkvice na vzpetinah in obdelana
polja. Seveda ga najbolj presune Cerkniško jezero, ki mu v ţelji, da bi predstavil in razloţil to
»najčudovitejše in najnenavadnejša vseh naravnih čudes v deţeli«, posveti kar nekaj poglavij
(Kučan, 1998: 68).

Slika 10: Valvasorjeva karta Cerkniškega jezera, bakrorez v IV. knjigi njegove Slave vojvodine Kranjske
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Valvasorjeve grafike pa niso zanimive samo kot dokument, ampak tudi jasno zaznamujejo
značaj slovenskega slikarstva 17. stoletja. Še vedno se opirajo na evropski sever in na
manieristično umetnost, torej so za svoj čas dosti konservativne: značilne posebnosti so malo
ali nič prostora, neklasična kompozicija, pa bizarni detajli, kot npr. v obraze spremenjeni
vojaški čšiti (Menaše, 1981: 144).
Podobno kakor Valvasor na Kranjskem in Koroškem pa se je na Štajerskem spoprijel s
topogtrafskimi nalogami Georg Matthäus Vischer. Čeprav je ciklus njegovih
slovenještajerskih vedut v novem ponatisu izšel ţe pred štirimi desetletji, njegovo ime in
njegov za našo kulturno zgodovino dovolj pomemben opus, pri nas še vedno nista širše znana
(Stopar, 2011: 62).

Slika 11: G. M. Vischer – M. Greischer, Grad Borl z Dravskega Brega. Bakrorez, ok. 1681

V sedemnajstem stoletju pri nas še vedno nimamo (razen topografskih opazovanj posebej v
grafiki Valvasorjevega kroga) pravega pribliţevanja umetniško podani domači krajini.
Nedvomno je treba računati z maniristično estetiko, ki je gojila eksotično, od domačega
motiva odmaknjeno, včasih celo grozljivo krajino (Šumi, 1975: 168).
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4.2. ROKODELSKI POTNI LISTI
Vedutno slikarstvo baročne dobe pri nas, se je postopno uveljavljalo zunaj topografskega
prizadevanja in zlagoma postajalo potreba novega časa. Likovno ustvarjanje se je medtem ţe
zdavnaj izmuznilo izpod okrilja cerkve in visoke fevdalne gospode ter prešlo v roke
meščanske druţbe, predvsem njenega čedalje bolj uveljavljajočega se segmenta rokodelskih
zdruţenj, cehov. Način njihovega delovanja so določala stroga pravila, ki so jim po eni strani
zagotavljala posebne pravice, po drugi pa onemogočala vsako morebitno konkurenco. Mladi
rokodelci pomočniki, kseli, so si takrat, kakor je bilo v navadi, nabirali svoje znanje in
izkušnje tako, da so odhajali v fremd, v uk k mojstrom v tuje kraje in celo deţele. Na sliki je
eden naših prvih rokodelskih potnih listov, list usnjarskega ceha, ki ga je leta 1762 zasnoval in
signiral stavbni nadzornik deţelnih stanov iz ljubljane Joţef Leopold Wiser. Hrani ga Grafični
kabinet Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani (Stopar, 2011: 68, 69).

Slika 12: Potni list iz leta 1762 z Wiserjevo veduto Ljubljane.
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4.3. BOŢJEPOTNE PODOBICE
Drugačno vlogo kakor rokodelski potni listi, v literaturi tu in tam označeni kot pomočniški
listi ali cehovske diplome, so imele naboţne podobice. A ne vse. Predvsem le tiste, ki so jih
romarji s svojih poti prinašali domov za spomin, na njih pa je bila poleg Marije ali češčenega
svetnika tudi podoba boţjepotne cerkve ali kraja. Vzporedno z bujnim baročnim romarskim
vrenjem se je pri nas zlasti sredi 18. stoletja razširilo tiskanje boţjepotnih podobic. Z vsaj
petnajstimi signiranimi podobicami se je na našem trgu uveljavil Dunajčan Franz Leopold
Schmiter (1703 – 1761), med znanimi imeni pa naletimo tudi na več bakrorezcev iz graške
druţine Weinmann. Največ naših boţjepotnih podobic je signiral Marcus, eden od njih pa je
bil tudi Joseph Weinmann, ki ga dr. Josip Mal v svoji knjigi Stara Ljubljana in njeni ljudje
šteje kar za ljubljanskega grafika in je za Teinbergovo knjigo o Cerkniškem jezeru iz leta
1758 izdelal vsaj dve signirani sličici.

Slika 13: Marcus Wienmann, Višnja Gora na baročni boţjepotni podobici sv. Ane.
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4.4. VEDUTE, MARINE IN KRAJINE
Cesarski Dunaj! Ţe od srednjega veka naprej so odhajali tja najbolj nadarjeni slovenski fantje,
in ni jih bilo malo, ki so se tam povzpeli med intelektualno elito in pustili za seboj globljo
sled. Na koncu 18. stoletja pa je kar nekaj naših umetnikov sooblikovalo likovni utrip
staroslavne habsburške prestolnice. Na akademiji je delovala krajinarska šola in v njej so se
okoli profesorja Johanna Christiana Branda (1722 – 1795) zbirali mladi ljudje, v vedutno
slikarstvo usmerjeni slikarji, med katerimi sta bila Ljubljančana Janez Karel Schütz (1745 1800) in pa zlasti Lovro Janša (1747 – 1818), vodilna dunajska vedutista (Stopar, 2011: 92).

Slika 14: Johann Christian Brand, Sipina, 1744, olje na platno

Vedute, marine in krajine so beleţile kontekst ţivljenja in odsevale urbane, pomorske in
poljedelske vire tamkajšnjega bogastva. Čeprav so bile te slike manj ugledne kot zgodovinski
motivi in portreti, so bile previdno komponirane in niso zvesto reproducirale realnosti. Imele
so tudi svoje globlje pomene. Viharji in ladjelomi so opozarjali na muhavost sreče. Mirno in
razburkano morje je bilo tudi metafora za uspeh in neuspeh v ljubezni. Izhajajoč iz idej, ki jih
je mogoče najti v antični rimski literaturi, so pogosto upodabljali kontrast med mestnim in
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podeţeljskim ţivljenjem, ki govori o nasprotju med obveznostjo do izpolnjevanja
drţavljanjskih obveznosti in osvobojenostjo od teh obveznosti (Hollingsworth, 1993: 344).
Iz tistih časov sta tudi za nas najpomembnejši vedutni seriji, Velika Stöcklova in Ederjeva
suita. Prva, z 207 listov obsegajočo serijo koloriranih jedkanic s skupnim naslovom Vues de
differents Bourgs Villages et Villes de Autriche sup. Et inf.,de Stirie de Carinthie – Podobe
raznih trgov, vasi in mest Zgornje in Spodnje Avstrije, Štajerske in Koroške, je bila natisnjena
med letoma 1795 in 1805. Vse vedute so francosko in nemško podnaslovljene in signirane,
med podpisanimi avtorji pa pri naših krajih dosledno naletimo le na imeni slikarja Ferdinanda
Runka in bakrorezca Johannesa Zieglerja, ki sta signirala vseh osem naših vedut: Mesto Celje,
Trg in grad Cmurek, Pogled na Khevenhüllerjev dvorec Črnci na Spodnjem Štajerskem,
Brodišče ob Dravi na Spodnjem Štajerskem in Stara vitanjska gradova v vitanjski dolini.

Slika 15: F.F. Runk – J. Ziegler, Vitanje. Kolorirana jedkanica iz Stöcklove suite

Runk je hkrati pripravljal akvarelne predloge tudi za serijo vedut dunajskega zaloţnika
Edgerja oz za njegovo veliko, po njem imenovano suito. Njen originalni naslov ni znan, v
Nebehay – Wagnerjevi bibliografiji pa je povzet po prodajnem katalogu Edgerjevega dediča,
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dunajskega zaloţnika Bermana iz ok. Leta 1825: Podobe Vojvodine kranjske, avstrijske obale
in mejnih deţel. Doslej smo jih zanesljivo evidentirali osemnajst, od tega 14 z današnjega
slovenskega ozemlja. Tudi te so nemško in francosko naslovljene: Znamenito Cerkniško
jezero, Most čez Savo pri Črnučah, Dvorec Hošperk ob Unici, Pogled na cesarsko-kraljevo
rudarsko mesto Idrija v Vojvodini Kranjski, Pogled na Kobenzlov dvorec Jama ob Lokvi,
Pogled na mesto Kranj na visokem brgu nad Savo, Deţelna cesta čez goro Ljubelj s strani
Vojvodine Kranjske, Razgled z vrha gore Ljubelj proti Vojvodini Kranjski, Pogled na glavno
mesto Ljubljana v Vojvodini Kranjski, Izvir Notranjske reke pri Škocjanu na Krasu, Izvir
Unice pri Planinski jami, Ponor Notranjske reke skozi naravni most pri Škocjanu, Pogled na
mesto Škofjo Loko v Vojvodini Kranjski, Pogled na trg Trţič pod goro Ljubelj.

Slika 16: F. F. Runk – C. Postl, Izvir Unice pri Planinski jami. Kolorirana jedkanica.

Vedute so bile neţno kolorirane, na njih pa opaţamo, tako kot na vseh vedutah tistega časa,
ţivahen ţanrski vrveţ. Sicer pa je ţanr malone najbolj prepoznavno znamenje vedutistov.
Drobni prizori iz vsakdanjega ţivljenja, ki jih topografi baročnega časa skoraj ne poznajo, so
konca 18. in začetka 19. stoletja pri vedutistih, bodisi Slovencih, ki so se kakor Janša ali
Schütz uveljavili na tujem, bodisi tujcem, ki so hodili po naših krajih in jih umetniško
dokumentirali, postali pravilo. Tu so sprehajalci peš in jeţ, tu so splavarji, čolnarji, tu so
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lojtrniki in poštne kočije, predvsem pa ljudje tistega časa v takratnih nošah pri svojih
vsakdanjih opravilih.
V dobi od romantike do realizma se razvija tudi krajinsko slikarstvo (Kučan, 1998: 80). Gore
so prvič v zgodovini umetnosti postale samostojen slikarski motiv. Doslej so se na slikah
pojavljale zgolj kot kulisa. Umetniki, ki so v slikah dokumentirali novo, razgibano in divjo
pokrajino, so hkrati s tem lahko z visokimi, strmimi vrhovi, previsnimi stenami in
izginjajočimi slapovi pričarali gledalcu notranjo razdvojenost, odtujenost od vsakdanjega
sveta in dramatično vznemirjenost posameznika, ki se je v tem času vedno bolj zavedal
izjemnosti svoje osebnosti (Zgonik, 2002:128).
Sočasno s portretisti so v sloveniji delovali tudi bidermajerski krajinarji, tudi ti krepko ujeti v
konvencije. Še najzanimivejši med njimi je koroški slikar Marko Pernhart, večkrat bolj
topograf kot »pravi« slikar, ki je času primerno sicer iskal romantične pokrajinske motive in
jih ustrezno predeloval. Ostril vrhove in poglabljal prepade, kar pa danes prej zbuja občutek,
da gre za napačne in ne za dramatične upodobitve. Več sreče je imel, kadar se je spustil v
opisovanje atmosfere, pri čemer se je včasih pribliţal občutju nizozemskih slikarjev 17.
stoletja (Menaše, 1981: 182). Tako se ob koncu osemnajstega in v dobrem delu devetnajstega
stoletja v našem slikarstvu pojavi predvsem alpska krajina, poznoromantične podobe M.
Pernharta (1824 – 1871) in A. Karingerja (1829 – 1870). Karingerjevo oko je iskalo
romantičnih in nasploh zanimivih motivov tega sveta iz doline, Pernhart pa je prvi pri nas
odkril slikarsko mikavnost panoram z gorskih vrhov od Velikega Kleka do pohlevne Šmarne
gore (Šumi, 1975:169).
Karingerjeva slikarska ostalina pri nas ni posebno velika. A kar je je, so zlasti portreti in
krajine, dela, s katerimi je močno presegel siceršnje povprečje ljubljanskih slikarjev. Pernhart,
ljubitelj vršacev v premenah letnih časov, je v šestdesetih letih poleg koroških obiskal tudi
vrhove v Karavankah in Julijcih in tako so nastale njegove včasih po več metrov v šir
razpotegnjene panorame s pogledi, ki se odpirajo z vrha Stola, Šmarne gore in od drugod.
Njegova moč se je polno izrazila predvsem v tenko občutenih risbah in drobni vedutni grafiki,
zlasti pa v oljih malega komornega formata. Če kje, potem tu občutimo vonj zgodnje pomladi,
soparno poletno ozračje pred bliţajočo se nevihto, zamolklo tesnobnost jesenskih
popoldnevov, ki se zrcali na motnih jezerskih gladinah, hladni srh nenadnega zimskega
viharja (Stopar, 1998: 203). Karinger je bil romantik, ki pa je svoja dela v dobršnji meri očistil
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bidermajerske navlake; njegove krajine ţe spregovorijo same zase, ne da bi jim slikar dodajal
drobne narodopisne figurice, kot je rad počenjal Pernhart; odrekal se je spreminjanju
sorazmerij in vzdušje raje dosegel z upodabljanjem atmosfere – pa naj gre za nevihto, ki jo
preseka krik osamljene ptice, ali pa za svečano večerno svetlobo; bil je slikar in ne samo
pripovedovalec (Menaše, 1981:184).

Slika 17: Anton Karinger: Bohinjsko jezero. 1862, olje na platno, 54 x 62 cm
Narodna galerija, Ljubljana

Dela Pernharta in Karingerja so bila namenjena meščanstvu, zvečine nemškemu, in tudi oba
slikarja, čeprav slovenskega rodu, sta kot predstavnika tega meščanstva delovala v nemškem
kulturnem prostoru. Ker pa so njuna dela imela odjemalce, so gore v kranjskih meščanskih
krogih okrog leta 1860 postale zanimiv in slikanja vreden del pokrajine (Kučan 1998: 81, po
Zupan 1964). Četudi sta se oba gibala preteţno v nemških meščanskih krogih, je gorska
pokrajina v njunih delih vsaj posredno začela graditi simbolično konstituirano identiteto
prostora in tako postala proces, skozi katerega se oblikujejo druţbene identitete (Milovanović,
2009: 7).
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Slika 18: Marko Pernhart: Panorama s Stola I. (Pogled proti Kranju in Ljubljani). olje na platno, 87 x 186 cm

V romantiki je prvi vzgib za sliko moral priti iz zunanjega sveta, torej iz neposredne
posameznikove naravne bliţine in ne iz njegove notranjosti, iz psihičnih pobud in domišljije
Zgonik, 2002:128).

Slika 19: Anton Karinger: Triglav iz Bohinja. 1861, olje na platno, 81 x 104 cm
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Po romantiki je sledil slikarski realizem, ki pa se v zadnjih treh desetletjih devetnajstega
stoletja pri nas ne more ponašati s tolikšno bero, saj je bila krajina kot samostojni motiv v
ozadju glavnega toka slikarskih prizadevanj. Poleg tega je treba ugotoviti, da prve problemsko
zanimive krajine v dobi realizma nastanejo po predlogah od drugod. Med realisti se je največ
krajini posvečal Ferdo Vesel (1861 – 1946), neutrudni raziskovalec barvnih mikov naše
pokrajine, ki se je prebil tudi do impresionistične tehnike, vendar ni nikoli zanemaril
predmeta. Popolnoma pa je slovenska krajina stopila v ospredje slikarskih prizadevanj šele pri
naših impresionistih (Šumi, 1975:169).

Slika 20: Ferdo Vesel: Motiv iz Stranj. Med 1899 in 1901. Olje na platno, 70 x 80 cm
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5. IKONIZACIJA KRAJINE
Generacija mladih slovenskih slikarjev impresionistov, sopotnikov naše moderne, ki se je z
elementarno silo prvič predstavila javnosti na pragu novega, 20. stoletja, je sicer zrasla iz
realizma ali, natančneje, iz njegove variante, vizualnega naturalizma, a se prvič v naši likovni
zgodovini ni zgledovala pri vodilnih slikarskih osebnostih iz bliţnje soseščine, zlasti Dunaja,
temveč je zajemala iz vrelcev, ki so preplavili vso Evropo, iz najpomembnejše umetnostne
prestolnice, iz Pariza (Stopar, 1998: 214).
Ustvarile so se nova slikarska zanimanja in razmišljanja o krajini. Impresionistično
pojmovanje krajine je po novem temeljilo na razpoloţenjskih, liričnih, poetično zasanjanih
prizorih, na pojavni sliki sveta, kakor jo zaznava posameznik. Pa vendar, ker je zapisovanje
tega videnja izvedeno na dosledno objektiven način, ima do neke mere tudi dokumentaristično
vlogo kot zapis oziroma upodobitev prostora in krajinskih značilnosti (Kučan, 1998: 89).
Ţanr je pomenil nadaljevanje realistične tradicije, ki se je z deli Vesela in Kobilice podaljšala
globoko v 20. stoletje. Za slikarje impresioniste pa odklon od ţanrskega slikarstva pomeni
tudi odklon od tradicije in utiranje nove poti. Sledijo prve impresionistične krajine, ki so po
letu 1901 nastajale pri Stranski vasi, kjer sta Jakopič in Jama slikala topole in breze ob potoku
Gradaščica. Slikarji v času impresionizma so se usmerili v krajino, ki je nadomestila
zgodovinsko slikarstvo kot program narodne umetnosti. Krajina je v delih slovenskih
impresionistov povezana z impresijo fizične podobe, hkrati pa tudi s simbolično vsebino, ki ni
le osebne narave, temveč je z nekaterimi deli zavzela nacionalno sporočilo, ki je postalo
univerzalno, saj te slike kot take doţivljamo še danes (Jaki, 2008:14, 15).
V primerjavi z vlogo literature v slovenskem nacionalnem razvoju postane tudi likovna
umetnost nacionalno konstitutivna, intelektualno nobilitirana med artes liberales, ob tem pa
uveljavlja značilne lastnosti in prvine lastne institucionalne organizacije (razstave, galerije),
profesionalizacije (umetniška šola, načrt za akademijo, oblikovanje strokovnih društev in
»secesij«) ter recepcije (likovna kritika, estetika, umetnostna teorija) (Brejc, 1998:217).
V devetnajstem stoletju je bila krajina pogosto delo akademika, ki si je privoščil izlet na
področje, ki ni bilo visoko vrednoteno in je šele po uspehu barbizonskih slikarjev doseglo
visok cenovni in vsebinski status, moderni krajinar pa je specialist v barvni interpretaciji
krajine (Brejc, 2006:211). Kar je z romantiko pomenil konj, za realizem Barbizonov in
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Flageyev hrast, je za impresionizem pomenilo sonce. Postalo je impresionističen simbol in
bog. Slikarstvo se je napolnilo s svetlobo in bleščavo. Courthion povzame besede Dureta
(Duret, 1885), ki pravi, da se je slikarstvo »dokončno znebilo barve svinca, asfalta, čokolade,
tobaka, temnega zelenja in rjavine« (Courthion, 1992:17). Čeprav so bili naši slikarji
kmečkega ali malomestnega izvora, so povzdignili svoj slog v moderni »meščanski« ţanr in
(post)impresionistična ustvarjena krajina je postala sestavni del meščanskega salona.
Impresionisti pa so po eni strani nasprotovali zgodovinski alegoriji (Jakopič), kar pomeni, da
jih ni zanimala akademska lestvica ţanrov, kjer je imela zgodovinsko – mitološka podoba
najvišje mesto, in so v študijsko in analitično pojmovani krajini razvili moţnost osebne,
subjektivno radikalizirane likovne govorice. Z impresionisti se začenja proces ikonizacije
krajine, ki je morda najpomembnejša metoda slovenskega modernizma sploh, namreč, da je
krajina tisto predstavno polje, ki pri štafelajni sliki omogoča najbolj avtentičen razvoj likovne
problematike. Po drugi strani pa šele tako pojmovana »likovna« krajina dopušča, da se v njej
naselijo predstave o nacionalni biti, identiteti in izrazu. Pomemben razlog za uveljavitev
krajine je splošna sekularizacija predstav o človeku in svetu, ki jih uveljavlja kapitalski
realizem. Pogled na svet, ki temelji na kritiki neposrednega iskustva tako, da ga le nadgrajuje
z oroţarno »liberalnih« mitov (subjekt, svoboda, narava), je kljub vsemu idealno
epistemološko orodje za pozni impresionizem, ki na tak način potegne vase elemente
simbolizma in jugendstila (Brejc, 1998: 219,220).
Prve impresionistične slike so nastajale po letu 1901 ob Gradaščici pri Stranski vasi. Jakopič
in Jama sta slikala breze in jagnede v pomladni sončni luči in v takšnih drobnih podobah ujela
toplo plapolanje zraka ob rečnem bregu in travnikih. Jakopičeve breze so iz tega zgodnjega
obdobja.
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Slika 21: Rihard Jakopič: Breze, 1901. Olje na platno

V primerjavi z Jakopičevimi, so Jamove Breze (Matija Jama (1872- 1947)) bolj preudarno
slikane. Slikar pozorno sledi motivu, ga zvesto odslika in si dovoli le rahlo stopnjevanje
liričnega razpoloţenja, ki ga doseţe z občutljivo tonsko izenačenostjo vseh elementov
krajinskega motiva.

Slika 22: Matija Jama: Breze, 1901-02. Olje na platno
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Motivi so seveda večinoma krajinski (okolica Škofje Loke), z značilnimi ponavljajočimi se
lokacijami (in to je vse kar smemo reči o »Škofjeloškem Barbizonu«), ki jim daje poseben čar
nekakšna osebna zavzetost; »ujeti« motiv očitno ni bila lahka stvar (Brejc, 1998:226).
Na drugi strani nam impresionistična slika, kot je »Sneţni meteţ v Škofji Loki«, pričara vse
bogastvo Groharjevega slikarstva: v gostem sneţenju potihnejo zvoki korakov, zrak se zgosti
v malone nepregledno zaveso sneţnih kosmov in mestna pokrajina se spremeni v
melanholično idilo, izza katere slutimo umetnikovo osamljenost (Brejc, 1998:230).

Slika 23: Ivan Grohar: Sneţni meteţ v Škofji Loki, 1905. Olje na platno

Prav nova urbana modernost (Ljubljana po potresu) je lahko spodbudila proizvodnjo ne le
novega naturalizma, temveč tudi novega poetičnega »idealizma«, torej »štimunge« in
simbolne krajine (Groharjeva Pomlad) ter moderne etnografske ikonografije (Gaspari).
»Škofjeloški Barbizon« je dokaz, da je bil za naše slikarje, ko so se znašli s podobnimi
namerami v skupnem kraju in času, impresionizem med 1904 in 1907 modernejši kot
dunajska dekorativna secesija in linearni münchenski Jugendstil. Toda to ni bil impresionizem
leta 1874, pa tudi ne samo simbolistični postimpresionizem, temveč sinkreatistična oblika
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poznega impresionizma, poznega stila, ki pa je na novo vzcvetel v spremenjenih predstavnih
razmerah 20. stoletja. Tako se je torej tudi Škofja Loka znašla na zemljevidu evropskih
umetniških kolonij na prehodu stoletij. Čas »škofjeloškega Barbizona« nobilitira krajino v
slikarski »subjekt« in povzdigne naturalistični kos narave v izraznost psihičnega razpoloţenja
ter nacionalne identifikacije. Krajina postane metamorfoza za psihično doţivetje, za odslikavo
notranjih ustvarjalnih bojev in intenc, ter postavi razumevanje narave v umetelne forme
sodobne kulture (Brejc, 2006: 211-212).
Impresionizem je ukinil tudi vse, kar je predmetno, pregnal je ravnovesje svetlih in temnih
mest, predmeti se niso več natanko ločevali od okolja temveč so se zavili v zrak okrog sebe in
se pokrili z odsevi. Konec je bilo s statično risbo, z razločnimi obrobami. Udomačila se je
negotovost, kakršno prinašajo različni časi dneva, svetloba in okus. Narava, v kateri iščejo
navdih, nima več natančnih, jasnih obrisov, za kar je potrebno potrpeţljivo izdelovanje slike v
ateljeju. V potezah, naslikanih z mehkim čopičem, nastane roj bolj ali manj jasnih potez, iz
katerih se pokaţe narava, ki je megla, iskrenje, ogenj. Tedaj je postalo pomembno le to, da je
s slike mogoče začutiti, kako piha veter, kako trepetajo listi, kako megla prekriva predmete,
kako se plesalka razgreva v soju pisanih luči in kako sonce z ţarki prekriva telo nimfe, ki se je
spremenila v kopalko (Courthion, 1992: 22-23, 26).
Informalnost tehnike, načina slikanja, je prvi pogoj za produkcijo impresionističnega učinka,
saj podvaja teksturno različnost motiva in s fakturami razgibava impresijo do ekspresije in
vizije. Kar zares izginja pri tem postopku, je realistična razvidnost motiva, ki pa je ne
nadomešča simbolistična linija ali barvna ploskev, temveč se naturalistični status impresije
dobesedno razblinja in se na koncu sprašujemo, ali Jakopičeve Save kot motiv izginjajo v
lastni viskozni potezi, dobesedno izgubljajo tla pod nogami (Brejc, 2006: 270).
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Slika 24: Rihrad Jakopič: Večer na Savi, 1926. Olje na platnu

Če Save iz povojnega časa primerjamo z ekspresionistično oziroma fauvistično krajino,
delamo Jakopiču krivico. Medtem ko so njegove zgodnje krajine, posebej študije Sonca iz
okoli 1903-05, primerljive s slikami, ki pri ekspresionistih in fauvistih napovedujejo prestop
iz postimpresije v nove ekspresionistične načine, pa je evropsko krajinarstvo v dvajsetih letih
popolnoma v znamenju »vrnitve k redu«, ki je impresionističnim pogledom diametralno
nasproten. Takrat se dogaja tisti odmik od impresionističnega doţivljanja narave, ki ga v
Franciji predstavlja neoklasicistična smer s Pablom Picassom in Andreom Derainom na čelu,
v Nemčiji nova stvarnost in pri nas Veno Pilon. V likovni sintaksi skupine okrog L'Esprit
nouveau, v Mondrianovi preobrazbi narave v teozofsko geometrijo, v procesih, v katerih
hipostaziranje prevladuje nad abstrahiranjem, izginejo še zadnje sledi impresionističnega
navdiha. Jakopičeve krajine so zato vzporedne (a nikakor podobne) Kokoschovemu
dramatičnemu impresionizmu in poznim krajinam ekspresionista Emila Noldeja. Save so
postale nekakšna ikonografska kategorija, znotraj katere Brejc razlikuje posamične motivne
sklope. Med njimi so posebej pomembni večeri na Savi pri Mednem, ki se razvijejo v
kombinirano, alegorično Gorenjsko krajino.
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V njih se prvotno impresionistično/ekspresionistično doţivetje spreminja v »slovensko
nacionalno sliko« z barvo trobojnice, z vesnanskimi pastirčki in ovčkami,
secesijsko«štimungo« dreves na levi, teatralno večerno zarjo in zmagovitim Storţičem, ki ga
mimogrede zamenjamo za Triglav (Brejc, 2006:275).
Kakorkoli ţe, po letu 1904 impresionistična skupina, z izjemo slovanskega juga, ni več ţela
pomembnejših tujih prizadevanj. Čeprav so bili tujek v domačem prostoru in v tujini dokajšnji
zamudniki, so vendarle obveljali kot avtentični odsev slovenske narodne duše (Prelovšek,
1998:254).
V zgodovinskih pregledih moderne umetnosti je takorekoč pot k abstrakciji običajno
predstavljena kot osrednja usmeritev modernizma. V devetnajstem stoletju je avantgardno
slikarstvo napredovalo večinoma s krajinami in tihoţitji. Kadar pa se je ţe podalo na območje
zgodovinskega slikarstva, se je najraje omejilo na zelo okleščeno obliko s posplošenim in
neoprijemljivim pomenom, nakazanem s simboli. Najpomembnejši dogodek je bil prav
vsesplošno zavračanje zgodovinskega slikarstva kot umetnostne kategorije, ki bi ji drzen
ambiciozen umetnik hotel posvetiti svoje najboljše ustvarjalne sile. To pa je pomenilo zavreči
najbolj učeno, najbolj dognano obliko umetnosti, krono tradicionalne ustvarjalnosti Zahoda
(Lynton, 1994: 19).
V drugi polovici devetnajstega stoletja se je pojavila vrsta slikarjev – Gauguin, Puvis de
Chavannes, Rossetti, Seurat in Cezanne – ki so si prizadevali zmanjšati oziroma ukiniti
prostorske učinke. Umetnost se je vedno poigravala z resničnostjo in je pogosto imela za
svojo dolţnost, da preseţe naravo, pa tudi, da jo preuredi v prid slikovne enovitosti. Realizem,
ki so ga zastopali Courbet, Manet, in impresionisti, je bil enako izjemen kot naklonjenost
devetnajstega stoletja do umetnosti, ukoreninjene v naturalizmu, vsaj kar zadeva obdelavo, če
ţe ne vsebino (Lynton, 1994: 64).
Jakopič je spoznal, da vodi pot do modernega slikarstva skozi impresionizem, da pa je
impresijo ţe nadvladala izrazna avtonomija poteze in barve (Van Gogh, Paul Gauguin) ter
simbolne in eksistencialne motivike (Giovanni Segantini, Gustav Klimt, Ferdinand Hodler)
(Brejc, 2006: 266).Brejc označi Jakopiča kot sopotnika ekspresionistične krajine, v razponu
od Edvarda Muncha (1863-1944) do Emila Noldeja (1867-1956). Takrat je skušal svoje
slikarstvo povzdigniti v izrazano nadčasje, zunaj utečenih stilnih in kritiških kategorij.
Domače vzporednice so ali dosti bolj zahtevne, saj jih slikajo mladi umetniki ekspresionizma
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in nove stvarnosti (na primer ljubljanske vedute Franceta Kralja, Štanjel v interpretacijah
Vena Pilona in Toneta Kralja), ali pa spet poenostavljeno lahkotne, ilustrativne (Boţidar
jakac, Rajko Slapernik, France Pavlovec, Ivan Vavpotič). Resne likovne probleme v moderni
krajinski podobi rešuje Gojmir Anton Kos, v konstrukciji tonskih in kromatičnih odnosov
lastne različice barvnega realizma, vendar z motivi, ki vsebinsko pripadajo impresionistični
tradiciji (Brejc, 2006: 307).

Slika 25: Veno Pilon: Ob vodi (Ob Soči), 1914. Olje na platno.

Impresionizem je bil praviloma poimenovan kot naturalistična, optična in neposredna izkušnja
narave, ekspresionizem pa kot stopnjevanje simbolistične zamisli, da je naloga umetnosti
izpostaviti skrito duhovno bistvo predmeta ali pojava. Idealistični, normativni pojem lepote
postane nepomemben in se umakne znanstveni analizi fiziologije in estetike izkušnje. Zato se
ţe rigorozno stopnjevanje impresionistične metode izteče v »estetiko grdega«. Predmeti so v
ekspresionizmu grdi in neresnični, njihov izraz pa je dekadentno subjektiven in celo
abstrakten (Brejc, 2006: 262).
Zanimivo je, da so mnogi umetniki iskali nasvete v zapisih drugih slikarjev. V njih so našli
vrsto nasvetov in splošnih napotkov, ki pa so jim kar prepogosto pridajali pomene, ki jih
slikar verjetno ni imel v mislih. Mnogi so se odločili za večkrat ponavljano navodilo Cezanna,
da je treba »naravo obravnavati v smislu krogle, stoţca in valja«, ta ali oni je podzavestno
dodal še manjkajočo kocko, nato pa vse skupaj navajali kot dokaz v prid umetnosti, ki bi
temeljila na geometrijskih, figuralnih ali celo abstraktnih oblikah (Lynton, 1994: 23).
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6. KRAJINA, IDENTITETA IN NJEN NACIONALNI POMEN
V splošnem je bila umetnost devetnajstega in začetka dvajsetega stoletja v Evropi tesno
povezana z narodnim gibanjem, in je tudi pri nas ţe delovala kot samostojna »slovenska
umetnost«, tako v glasbi in literaturi kot tudi v slikarstvu. Z novimi slikarskimi smermi je
prihajalo v ospredje tudi krajinsko slikarstvo, ki je začelo, podobno kot literatura, uvajati nove
kraje in krajinske prvine v druţbeno predstavo o nacionalnem prostoru. Ni imelo sicer
tolikšnega kroga odjemalcev kot pripovedništvo, vendar je kot likovni medij morda še hitreje
prodrlo v narodno zavest (Kučan, 1998:88).
Ko so se slovenski impresionisti, predvsem oba vodilna, Jakopič in Grohar, odločili proti
zgodovinskemu ţanru v prid krajini, so sprejeli odločitev, ki je odločila tok slovenske
umetnosti. Če dilemo poveţemo z dvojnostjo med zgodovino in naravo kot dvema različnima
moţnima prostoroma identifikacije naroda, lahko slikarsko odločitev slovenskih
impresionistov za krajino uvrstimo v sklop odločitev, ki izhajajo iz identitete tistega naroda,
ki se sklicuje na pravico do obstoja po naravnem pravu (Zgonik, 2002:127).
Slovenske impresioniste odlikuje, predvsem Ivana Groharja (1867-1911), tudi simbolistično,
monumentalno videnje kmečkega dela. Kmečke figure vključuje v svoje impresije tudi Matija
Jama (1872-1947), ki slika prizore iz Bleda, krajev ob Kolpi in iz okolice Ljubljane.
Upodabljanje slovenske krajine je najbolj nepostredno izraţeno v Groharjevih platnih
Macesen (1904) in Pomlad (1903).
Za Slovence ta doba pomeni rojstvo moderne vizualne civilizacije, ki se je s tradicionalnih
zvrsti razširila na film, fotografijo, knjiţno ilustracijo, oblikovanje knjig in plakatov. V teh
treh desetletjih se je izoblikoval odzivni prostor slovenske vizualne kulture, dela slikarjev,
slovenskih impresionistov, pa so slovenski umetnosti zagotovila širšo prepoznavnost. Ikone
slovenskih impresionistov srečujemo v vsakdanjem ţivljenju, v učbenikih, knjiţnih opremah,
na znamkah, v reklamnih sporočilih; podobno velja za dela nekaterih njihovih sodobnikov, če
omenim le generacijsko starejše Antona Aţbeta, Ivano kobilico in Freda Vesela ali mlajša
Maksima Gasparija ter Hinka Smrekarja (Jaki, 2008:14).
Postopen razvoj se je v dobi romantike začel tudi v likovni umetnosti, ki je pripeljal do
zamisli o tipičnem pejsaţu. Ta bi predstavljal značilen, za vse predstavnike neke narodne
skupnosti prepoznaven izsek iz »nacionalne pokrajine«. Tak koncept krajinske slike se je v
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tem času lahko uresničil zato, ker v slikarstvu ni šlo več zgolj za portretiranje krajine, pač pa
se je v njem pogled na pokrajino uglasil s čustvenim razpoloţenjem tistega, ki se je v ta
pogled vţivljal. Krajina je tako postala prizorišče domovinskih čustev (Zgonik, 2002:128).
Pernhartovo slikanje panoram, kjer se pogled z gorskega vrha osvajalsko usmerja v daljave,
do koder le seţe, pomeni utrjevanje nove miselnosti. Gledanje v daljavo je omogočilo
nadregionalne povezave. Optično osvajanje prostora, prisvajanje s pogledom, je meščana
odvezovalo kampanilistične miselnosti, zavest o prostoru se je širila, razširjen fizični prostor
je bilo postopoma potrebno zapolniti z novimi idejnimi in političnimi vsebinami. Tako se je
polagoma pripravljal čas, ko je pokrajinsko zavest lahko nadomestila nova nacionalna zavest
(Zgonik, 2002: 132).
V romantiki je krajina predstavljala človekovo duhovno stanje. Iz tega lahko sklepamo: ko je
to stanje narodna zavest, pridobi tudi krajina kot prizorišče dogajanja iz vzpostavljanja
narodne zavesti identifikacijski pomen (Kučan, 1998). Ker je odslikovanje določenega
pejsaţa njegovo simbolno prisvajanje, je s tem slika lahko tudi upodobitev ţelje po politični
ekspanziji. Umetniško osvajanje geografskega prostora je pripomoglo k uresničitvi
pragmatičnih političnih ciljev (Zgonik, 2002: 129).
Značilni pejsaţ se je v slovenski likovni umetnosti spreminjal tako hitro, kot so se menjavala
slogovna obdobja. Z impresionizmom je bil geografsko še vedno vezan na najbolj slovensko
pokrajino, Kranjsko. Impresionisti so hkrati s postavljanjem problema nacionalne identitete v
umetnosti prestavili tipični pejsaţ iz visokogorstva v niţji, predgorski svet. Središče slovenske
samopredstave je postalo geografsko središče Kranjske, to je Škofja Loka z okolico. Zaradi
posebnih klimatskih pogojev, (Jakopič je povdarjal posebnosti ljubljanjskega podnebja,
megličasto zastrte, le rahlo razgibane barjanske pokrajine), se je v slovenskem slikarstvu
lahko uveljavil poseben izraz.
Z ekspresionizmom se je tipični pejsaţ zamenjal. Uveljavljati sta se začeli dotlej neznani
slovenski pokrajini, Dolenjska ter Kras in Goriška. V tridesetih letih se je predvsem z
umetnostjo, ki je bila druţbeno angaţirana, umetnostnim pokrajinam poleg Dolenjske
pridruţila še Štajerska. Po drugi svetovni vojni so slovenski umetniki odkrili obmorski pejsaţ,
torej zadnjo priključeno pokrajino nove drţave. Ko je v umetnosti od šestdesetih let naprej
začela prevladovati ideologija svetovljanstva, sta se oblikovala abstraktni pejsaţ in njegove
informelske inačice. Namesto narodnega pokrajinskega označevalca se je uveljavila
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mednarodna lokacija z nevtralnimi motivi, npr. brezpomenski zid, gola stena in očiščena
materialnost zemeljske strukture; to so fragmenti nove, univerzalne pokrajine (Zgonik, 2002:
133).
Slovensko modernistično slikarstvo se je po drugi svetovni vojni po kratki epizodi
socrealistične umetnosti priključilo zahodni umetnosti z abstraktnimi formami, ki so bile
izpeljane iz krajinskih motivov. Postopke reduciranja narave v kompozicijske abstraktne
obrazce je v petdesetih letih najbolj dosledno uresničil Stane Kregar. Zglede za tovrstne
abstrahirane stilizacije so slovenski modernisti poiskali v novi pariški šoli in pri tem negovali
občutja, ki jih zbujajo slovenske regionalne značilnosti.

Slika 26: Stane Kregar: Zorane njive, 1959. Olje na platno

V modernizem pa so skozi krajino vstopili tudi slikarji kot naprimer Rado Jerič v okviru
umetnostne galerije na severovzhodu Slovenije nadaljuje značilnosti posebne pokrajine, ki je
v preteklosti ţe navdušila precej dobrih umetnikov. Malo pred prvo svetovno vojno se je to
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ozemlje zdelo zelo privlačno Janu Oeltjenu, slikarju in grafiku, po rodu Nemcu s severa. Med
obema vojnama je tu delal France Mihelič, umetnik, ki se ni rodil tukaj, pač pa se je spuščal v
globine zelo starega ljudskega izročila in odkrival njegovo aktualno psihološko vrednost.
Ante Trstenjak, eden od umetnikov tega območja, se je v podobah čutil globoko povezanega s
pokrajino. V ta del Slovenije je pot za kratek čas zanesla tudi Zorana Mušiča, ki je uveljavil
prvine abstraktnega pejsaţa v mariborski pokrajini. Po drugi svetovni vojni pa je izzival
pokrajino v svojih znamenitih gvaših Maks Kavčič, kakovostno je izraţal posebnosti Prlekije
v abstraktnih pejsaţih tudi Albin Lugarič, ki je uspel uravnoteţiti severnjaške
ekspresionistične in zahodne impresionistične značilnosti. V tej tradiciji tudi Rado Jerič
abstrahira nadrobnosti krajinskega sveta in pri tem uporablja asociativne, gestualne in
svobodne forme, ki vizualno spominjajo na pejsaţ, vzbujajo pejsaţno atmosfero in so
izpeljane z redukcijo pejsaţnih prizorov. Vitalnost njegove umetnosti izhaja iz kriţanja
slogov, njena stalnost pa iz korenin, ki rastejo globoko v rodni zemlji (Lenard, 2009).

Slika 27: Albin Lugarič: Zagorski motiv, 1970. Olje na platnu
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V procesu, ki teče prek simbolne identifikacije, je bilo potrebno s pomočjo podob in pripovedi
oblikovati znake, ki so poenostavljeni, da so hitro prepoznavni, lahko razumljivi in
omogočajo pomensko identifikacijo čim širšemu občinstvu. Tako sta pomembnejši od
zgodovinskega podatka v slovenskem grbu obliki, ki izhajata iz pokrajine. Kot pri naših
impresionistih, tudi v grbovni izvedbi pri Slovencih stopa narava pomensko pred zgodovino
(Zgonik, 2002:136).

Slika 28: Grb bivše Socialistične
republike Slovenije

Slika 29: Grb Republike Slovenije
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7. FOTOGRAFIJA KRAJINE
7.1. FOTOGRAFIJA, MEHANIČNO BELEŢENJE
Fotografija je v času svojih prvih korakov delila in hkrati soustvarjala status, pomen in moralo
realistične likovne umetnosti v druţbi. Kateri med likovnimi mediji je bil primernejši za
izpolnitev zahteve po odslikavi resnice, same resnice in ničesar drugega kot resnice, ki je
postala hkrati moralna in estetska zapoved realizma (Lampič, 2000: 100, po Nochlin:
Realism). Medtem ko je v znanosti ugled fotografije kot izuma, ki človeku učinkovito pomaga
pri opazovanju in opisovanju narave, od vsega začetka nenehno naraščal, pa sta fotografska
praksa in spremljajoča refleksija kmalu po sredi 19. stoletja začeli kritizirati tisto razmerje
med fotografijo in stvarnostjo, ki ga je Francastel videl kot enačenje kamere obskure in
človekovega vida. Tako ustvarjalci kot pisci so bili torej usmerjeni proti istemu
»nasprotniku«, seveda pa so bila izhodišča in mesto, kjer so se spopadali z njim lahko dokaj
različna. Ustvarjalni prispevki fotografov in teoretikov druge polovice 19. stoletja pa so
sčasoma ustvarili pogoje, v katerih se je tudi fotografija začela osvobajati prvotnega slovesa
optično-mehaničnega izuma, ki naj bi renesančno prostorsko organizacijo domnevno
dokončno potrdil, se izvila iz realizma in začela razvijati do tedaj še neodkrite slikotvorne
potenciale. (Lampič, 2000: 107).

7.2. FOTOGRAFIJA IN SLIKARSTVO
Vloga fotografije je bila veliko bolj zapletena, kot pa se običajno priznava. Ko je bila
izumljena, okoli 1840, so bili nekateri prepričani, da bo nemudoma izpodrinila slikarstvo.
Namesto tega se je zgodilo, da so slikarji začeli uporabljati fotografije kot pripomoček pri
svojem delu, v njih pa so odkrili tudi vznemirljive nove kompozicijske, svetlobne in
prostorske učinke. A če fotografija ţe ni zatrla slikarstva, je prav gotovo zbila vrednost tistim
vrstam slikarstva, katerih prednostna funkcija je bilo natančno beleţenje vnanjosti. Podobno
tudi film in televizija tako učinkovito obvladata pripovedne prijeme, da je zgodovinsko
slikarstvo, ta najvišji doseţek renesančne umetnosti in dolgoletni vrhunec akademskih
ambicij, domala povsem izginilo (Brejc, 2006: 56).
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Vprašanje umetnosti v fotografiji se je razpravlalo širom evrope, še posebej v Angliji v
začetku 1850ih. Leta 1869 je Henry Peach Robinson izdal Pictorial Effect in Photography, ki
je dodala samozavest fotografiji in popularizirala kritičen concept piktorializma. Piktorializem
se je na splošno uporabljal v poznih letih 19. stoletja in zgodnjih letih 20. stoletja in sicer za
artistični pristop pri nastajanju fotografij kakor tudi za promocijo nekaterih fotografov in
njihovega dela. Sluţil je kot protireakcija nič kaj izjemnim in enostavnim fotografijam. Obrnil
se je stran od primarne fotografije ki je vsebovala portrete, arhitekturo in pokrajine in se začel
ukvarjati s slikovitim idealizmom in osebnimi pogledi ki so kazali zavestno in skrbno
pozornost slikoviti kompoziciji široki razmejitvi in tonaliteti, simbolom in alegoričnim
alizijam in znakom skrbne roke umetnika (Peres, 2007: 103).
Karkoli smo ţe pridobili ali izgubili, vsa ta pomagala so umetnosti vtisnila posebno vlogo
neposredno izraţenega izkustva; in če so ţe nekatere umetnike spodbudila, da so umetniška
sredstva uporabili za ustvarjanje predmetov, ki se ne opirajo na vidni svet, so druge napeljala,
da so vidni svet upodobili siloviteje, včasih pa tudi bolj natančno, kot pa to zmorejo stroji
(Brejc, 2005:56).

7.3. FOTOGRAFIJA IN UMETNOST
Od leta 1860 dalje so se revije s fotografijami občasno dotaknile teme umetnost. Mnogi
ustvarjalci niso bili priznani v tistem času, in so uspeli šele kasneje ko so pictorialisti začeli z
dekonstrukcijsko konvencijo fotografije (Peres, 2007:31). V analogijah teoretičnih besedil o
fotografiji pogosto naletimo na razmišljanje angleške publicistke Elizabeth Estlake (18091893) o razmerju med fotografijo in umetnostjo, ki je bilo prvič objavljeno v Quarterly
Rewiew marca 1857. Bolj kot poseganje v ţe tedaj utrujajočo razpravo o tem, ali sploh in v
kolikšni meri lahko fotografijo štejemo za umetnost, se zdi pomembna njena skrbna analiza
moţnosti in meja fotografije pri repreodukciji narave. Njen članek lahko razumemo kot dober
povzetek številnih opaţanj tedaj ţe dveh generacij fotografov, ki so se trudili napraviti sliko
kar najbolj podobno stvarnosti. Občutljivost za tonska razmerja so sredi 19. stoletja v
slikarskih krogih še skrbno gojili in nanjo so oprli analize svojih del tudi fotografi. Elizabeth
Estlake je zato lahko poročala o številnih neskladjih med motivom in posnetkom tako pri
portretu kot pri krajini in odslikavanju rastlinskega sveta. Izkazalo se je, da fotografija nikakor
41

ne more zadovoljiti senzibilnega gledalca, ki poleg grobe podobnosti išče globje dokaze o
posnetku kot o sliki, na kateri se odslikava narava sama, kakor tudi ne tistega, ki pozna
najboljše slikarske doseţke v posameznem ţanru. (Lampič, 2000:118, 119).
Premik od zavesti o sebi kot opazovalcu, ki spreminja predpostavljeno, dejansko pa
neulovljivo objektivnost v subjektivno videnje, je v fotografiji, seveda pod vplivom dognanj
impresionističnega slikarstva, napravil Peter Henrey Emerson (1856-1936). Osnovno
izhodišče umetnosti in fotografije je bila tudi zanj narava. Vendar gesla »skladno z naravo«
(true to nature) ni več razumel zgolj v smislu realističnega objektivizma, kjer sta si v boju za
resnico znanost in umetnost podajali roke. Zdaj je Emerson eksplicitno ločil med korektnostjo
znanstvene fotografije na eni in verodostojnostjo umetniške fotografije na drugi strani.
Emerson je v svojih razmišljanjih začel kot ključni dejavnik uveljavljati opazujoči subjekt.
Čeprav je videl naturalizem kot nekoliko desubjektivizirano različico impresionizma –
impresionizem naj bi bil po njegovem mnenju premočno odvisen od umetnikovega videnja,
naturalizem pa je kot izhodišče vendarle še priznaval naravo – , so se odgovori na vsa glavna
fotografska vprašanja vrteli okrog človekovega vida v nasprotju z »vidom« fotografske
kamere (Lampič, 2000: 122).
V nastajanju modernizma je fotograf in galerist Alfred Stieglitz (1864-1946) postal neutruden
zagovornik fotografij kot estetski medij. Bil je nadarjen “amater” v času, ko je svet likovne
umetnosti fotografije bil sestavljen iz amaterskih društev in klubov fotografije. Profesionalni
fotografi so bili tisti, ki so še zmeraj pristajali na studie, pokrajino, izdelovanje fotografij za
dokumente in sentimentalne prizore za komercialno rabo. Zato se je Steiglitz lotil uvedbe
meril, po katerih bi lahko fotografijo vadili kot obliko umetnosti. Zamislil si je fotografijo kot
slikovno umetnost, kot podobo tega, kaj fotograf opazi skozi objektiv in ne kot predmet
manipulacije. Kot tak je nasprotoval praksi mnoge likovne umetnosti in fotografom ki so
spreminjali fotografske podobe z rokami ali kemično, da bi izgledale bolj slikarske.
Fotografije in slike so bile po mnenju Stieglitza posebne oblike umetnosti, ki jim mora vsak
slediti po svoje. Zaradi nove prakse abstrakcije je Stieglitz napovedal, da fotografija ne bo
mogla slediti slikarstvu. Pa vendar to ni bilo res. Medtem ko je ostal zvest pristopu “čiste”
kamere, so Paul Outerbridge Jr., Edward Weston, Charles Scheeler, Edward Steichen, Imogen
Cunningham in Paul Strand ustvarili slikovne strategije, ki so obrnile stvari v realnem svetu
kot so skedenj, vzorci listov ali preprosto geometrijo industrijskih oblik v abstraktne ali
polabstraktne slike (Peres, 2007:181,182).
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Po štirih generacijah ustvarjalcev, ki so zavestno skušali zavreči, preseči ali nadgraditi
realistični koncept fotografije, je medij v 20. stoletje stopil dodobra osvobojen svoje izvorne
hipoteke. Medij si je sčasoma pridobil status sredstva, primernega tako za individualni izraz
kot tudi za posredovanje idej. Hkrati je izdelal modele podob, ki ilustrirajo ponotranjenje
zaznave, izgubil pa je tudi svojo »nevidnost« in začel podpirati ta ali oni stil. Fotografija kot
izrazni medij in izdelek je dosegla avtonomijo, se s tem ločila od stvarnosti oziroma od
»narave« ter se dokončno spojila s »kulturo« (Lampič, 2000: 137).

7.4. FOTOGRAFIJA IN KRAJINA
Krajinska fotografija ustvarja fotografske interpretacije naravne in kulturne krajine. Krajinske
fotografije so tako raznolike kot je raznolika narava na zemlji in fotografi, ki te fotografije
posnamejo. Medtem ko je pri fotografiranju pokrajine splošno priznano da zahteva poglede
narave same, mnogi umetniški fotografi pa pogosto vljučijo tudi ljudi, akte, stavbe in druge
objekte v naravi, ki jih privlačijo (Peres, 2007:333).
Kljub temu, da je fotografija le izsek iz nezamejenega krajinskega prostora (v resnici ima
opazovalec mnogo širše vidno polje, saj krajino dojema celostno), lahko iz rezultatov raziskav
o učinkovitosti uporabe fotografije pri preučevanju o vrednosti krajine (Coerterier, 1983;
Zube, 1978) sklepamo, da so v raziskavah odnosa krajina – opazovalec barvne fotografije
sprejemljiv nadomestek stvarnih krajin, kadar so posnete v zornem kotu, sorodnem
človekovemu (Kučan, 1998: 176).
Krajinska fotografija se je začela bolj ali manj v času izuma fotografije. Eno prvih fotografij
je posnel Louis Daguerre leta 1839 v Parizu s pogledom na Sieno in Tuileries. Lahko bi trdili
da je to začetek fotografiranja mestnega urbanizma kot krajine.
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Slika 30: Louis Daguerre: Palais des Tuileries, ca. 1839. Fotografija

Zgodnji poskusni fotografi-Francis Frith, bratje Bisson, Timothy O'Sullivan, in William
Henry Jackson so ustvarili slike krajev, kjer Evropejci prej še niso bili. Fotografije Jacksona
so bile tako prepričljive, da so vplivale na kongres pri ustanavljanju Yellowstone Parka leta
1872. Ti in številni drugi fotografi, so pomagali povečati ozaveščenost javnosti o lepoti,
bogastvu, in krhkosti našega okolja.
Igra svetlobe in vremenske razmere v pokrajini, ki vplivajo na svetlobo so velikega pomena
za nastanek fotografije. To je zmeraj izziv za fotografa - ujeti minljivo kakovost.
Razpoloţenje slike je odvisno od smeri, barve in kvalitete svetlobe in predstavlja izziv za
fotografa saj se ti pogoji nenehno spreminjano (Peres, 2007: 333).
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Slika 31: Vekoslav Kramarič: Cerkniško jezero – razglednica nasipa, 1930
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8. O LASTNEM DELU
Moje delo lahko opišem kot področje raziskovanja snovnosti barve in njene materije, ki se
skozi gestualnost in nanos, giblje v okvirih informela in kolaţa. Delo je bilo osredotočeno na
uporabo barve in strukture njenega nanosa oziroma teksture barvnih površin. Pomemben del v
nastajanju slike je bil tudi duhovni in miselni vloţek in pa interpretacija gledalca.
Ugotovil sem, da nam barva v nekaterih delih lahko zbudi empatijo. Madeţi barve nam lahko
zbujajo tudi določene misli in jih lahko razumemo kot posledice nekih dogodkov. Če ne kaj
drugega, se lahko gledalec osredotoči na sam stik ustvarjalca z platnom in išče te posege na
slikarski površini. Vendar sem pri nekaterih nanosih gojil distanco do kontroliranega in
gestualnega giba s čopičem, ki na površini slike ni puščal vidnih sledi.
Ustvarjalni proces je usmerjen v strukturiranje slikarske površine. Dvodimenzionalnost
razbijejo le nekakšni akcenti ki pa ne izstopajo agresivno, saj kontrasti med lastnostmi
elementov niso veliki. Harmonija v mojih delih je mehka. Ustvarja jo barva, ki se ponavadi
stopnjuje le po njeni svetlosti in intenzivnosti. Podoben učinek ustvarijo tudi oblike raztresene
po celi površini slike. Dela so slikana v naravnem koloritu. Barve so ena do druge neagresivne
in se ponekod mehko prelivajo ena v drugo.
Preizkušal sem različne moţnosti nanosa barve, ki so mi sluţili kot nosilci izraznosti slike.
Nanos barve se namreč razlikuje glede na njeno gostoto in se ji prilagaja ali pa izkorišča njene
moţnosti. Razredčena barva se kar sama prelije po površini medtem ko mi na nekaterih delih
pastozen nanos barve dopušča tudi grobo poseganje v njeno površino. Barve po plasteh
nanašene ena na drugo ustvarijo tanke reliefne prehode in dajejo občutek globine.
V tehniki kolaţa poleg naravne barvitosti uporabljam materiale, ki se barvno povezujejo.
Slika daje občutek, kot bi rasla, bila ţiva vse do vidne stopnje. Kakor da mi da je občutek
spreminjanja, ko bom naslednjič ob stiku z njo uzrl nekaj novega.
Za moja dela bi lahko rekel da so plod naravnih procesov. Na sliki ţelim raziskati ali
preizkusiti, kakšne sledi pustim na platnu z poseganjem na različne načine. V mislih imam
različne sledi, ki jih puste za sabo najrazličnejši premikajoči se »osebki« in predmeti. Sledi
lahko za sabo pusti tudi papir, ki se ob stiku z vodo zguba in čez čas ponovno posuši.
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Na slikah igrata temeljno vlogo tako oblika kot barva, ki delujeta na medsebojne odnose
elementov na ploskvi. Manj so povezane z mestom postavitve v format, saj so ponavadi
razmetane po celotni površini. Pa vendar lahko na ravni sintakse likovne kompozicije
ugotovimo, da se elementi v medsebojnem odnosu in v odnosu do celotne gradnje slike
podpirajo, nadgrajujejo. Velikosti oblik so v resnici premišljeno variirane glede na postavitev
v format, saj teţa v formatu v mojih delih odigra veliko funkcijo. Na desni strani format
prenese večjo teţo elementov kot na levi. To pa lahko izrabimo in na sliki s temi odnosi
ustvarimo neko izraznost in moč slike.
Na slikah je vidna neurejenost. Vse deluje kot je bila ustvarjena čisto naključno, daje vtis
svobode ali pa kaţe sledi le nje. Ta kaos v meni vzbudi neko zanimanje. Do oblik na slikah
občutim neko povezavo z madeţi iz ţivljenja. Tudi v povezavi z krajem, kjer sem odraščal.
To pa v meni vzbudi iskanje reda, ki je pomembno za moje nadaljnje ustvarjanje.

Slika 32: Jernej Jakomin: Brez naslova, 2010. Akril na platno
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Slika 33: Jernje Jakomin: Svoboda 1, 2010. Akril na platno

Slika 34: Jernej Jakomin: Svoboda 2, 2010. Akril na platno

48

Slika 35: Jernej Jakomin: Odnos, 2010. Mešana tehnika

Slika 36: Jernej Jakomin: Brez naslova, 2010. Akril na platno
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9. PEDAGOŠKA RAZISKAVA
Namen diplomskega dela je raziskati in predstaviti povezave in razvoj med kulturno krajino in
slikarstvom ter predstaviti moţnosti načrtovanja in izvedbe likovnih delavnic na temo
kulturne dediščine pri učencih predmetne stopnje.
Cilj diplomskega dela je prikazati zmoţnost uspešnega vključevanja vsebin z vidika
ohranjanja kulturne dediščine z vsebinami likovne vzgoje v praksi.

Raziskovanje je izhajalo iz naslednjih raziskovalnih vprašanj oz. hipotez
-

Kakšen odnos imajo ljudje do slikanja krajine skozi različna umetnostna obdobja?

-

Kako se to kaţe skozi slikarska dela oziroma kako je to povezano z upodabljanjem
krajine?

-

V katerih obdobjih je to bolj povdarjeno, pride bolj do izraza?

-

Kako otroci dojemajo in upodabljajo elemente kulturne krajine v svojem ustvarjanju?

Metode dela
V diplomskem delu je bila uporabljena kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega
raziskovanja s kvalitativno raziskovalno metodo. Pregled literature v slovenskem in
angleškem jeziku. Praktični del predstavlja pedagoški pristop k načrtovanju in izvedbi
likovnih delavnic na temo (ohranjanja) kulturne dediščine. Izvedeni sta bili likovni delavnici
in analiza izdelkov otrok na delavnici. Pred izvedbo vsake delavnice je bil izdelan načrt
poteka učne ure.
Delavnice so bile izvedene v šestih urah in sicer prve tri v torek, 5. 4. 2011 od 16.00 do 18.15
ure, druge tri ure pa naslednji torek, 12. 4. 2011 od 16.00 do 18.15 ure v Galeriji Krpan v
Cerknici. V prvi delavnici je sodelovalo osem učencev ( 4 učenci starosti 11 let, 2 učenca
starosti 13 let in dva učenca starosti 14 let) v drugi pa so zaradi bolezni sodelovali le štirje
učenci ( 1 učenec starosti 11 let, 2 učenca starosti 13 let in 1 učenec starosti 14 let).
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Pri izvedbi delavnic je bil upoštevan natančen zapis načrta dela. Upoštevani so bili prostorski,
tehnični, materialni in časovni pogoji izvajanja delavnic v galeriji. Delo je potekalo v ateljeju
Galerije Krpan v Cerknici, ki je bil urejen za potrebe likovnih delavnic. Delavnici v galeriji
Krpan je vodila ena oseba.
Ob zaključni fazi izvajanja vsakega sklopa delavnic v Galeriji Krpan smo skupaj z učenci
izvedli tudi vrednotenje nastalih izdelkov. Izdelke smo si natančno ogledali, jih fotografirali
in se pogovorili o tem, ali so dosegli zastavljene cilje.

10. PREDSTAVITEV IN ANALIZA IZDELKOV
10.1. PRVI DEL
V okviru projekta so na prvi delavnici učenci slikali krajino po spominu. V uvodnem delu
smo se z učenci pogovarjali o slikanju krajine. Kako in s čim lahko doseţemo globino
prostora, kar je zelo pomembno pri slikanju krajine. Ob slikovnem gradivu slik in fotografij
krajin smo se pogovarjali o odnosih med lastnostmi posameznih elementov. Primerjali smo
med sabo njihove barve, velikosti, teksture… Govorili smo tudi o značilnostih krajine.
Vprašal sem jih, če je krajina lahko tudi prepoznavna in jo štejemo kot naravno slovensko
znamenitost. Učenci so nekatere kulturne krajine poznali, kot tudi njihove znamenitosti.
Našteli smo slovenske najznamenitejše krajine z kulturno vrednostjo. Nato sem jih usmeril k
razmišljanju o njihovem kraju. Katera je njihovemu domu najbliţja naravna kulturna
znamenitost. Ker so bili vsi učenci iz Cerknice, je bilo za vse najpomembnejše in
najznamenitejše Cerkniško jezero.

Glava priprave na delavnico
Udeleženci: osem mladih učencev likovnega društva Paleta v Cerknici (učenci predmetne
stopnje: štirje učenci šestega razreda, dva učenca osmega razreda in dva učenca devetega
razreda).
Število ur: 3 ure
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Likovno področje: Slikanje
Likovna naloga: Slikanje krajine po spominu
Likovna tehnika: mešana tehnika, kolaţ- tempera
Podlage, materiali, orodja: karton, škarje, lepilo, tempera, čopiči, lončki, naravni material
Likovni motiv: Glavna znamenitost mojega kraja
Vzgojno izobraževalni cilji:
Učenci:
-razširjajo znanje o naravnem in kulturnem prostoru
-razvijajo, bogatijo in ohranjajo sposobnosti za likovno izraţanje in oblikovanje
-samostojno in dosledno oblikujejo slikarsko nalogo
-namensko uporabijo različne materiale in izrabijo njihove značilnosti in izrazne moţnosti
-ustvarijo (domišljijsko,prostorsko ali abstraktno) kompozicijo po izbranih oblikovalnih
načelih
-primerjajo in analizirajo lastna dela, dela sošolcev
-analizirajo lastno delo po merilih, ki jih pripravijo v sodelovanju z učiteljem
Metode dela: razlaga, diskusija, praktično delo, demonstracija
Oblike dela: frontalno, individualno in skupinsko
Vrsta učne ure: kombinirana (teoretična, praktična, ura vrednotenja)
Medpredmetne povezave: umetnostna zgodovina, geografija
Medpodročno povezovanje: risanje
Likovno-didaktična sredstva: reprodukcije likovnih del, fotografije, predstavitev v PP ...
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POTEK UČNE URE

UČITELJ:
UVODNA MOTIVACIJA:
Ob slikovnem gradivu usmerim učence v
opazovanje slik krajine.
Ob primerih se pogovarjamo o gradnji
prostora na slikarski površini.
Učence usmerim v razmišljanje kako in
kaj vse bi uporabili za doseganje globine
prostora.
Naštejemo prostorske ključe in jih
poiščemo na primerih. Govorimo tudi o
odnosih med lastnostmi posameznih
površin, lastnosti elementov v
kompoziciji. Primerjamo lastnosti bliţjih
in oddaljenih predmetov, primerjamo
njihove teksture, barve in velikosti.
Razloţim jim, da imajo tudi materiali
svoje lastnosti, ki jih lahko uporabimo za
ustvarjanje različnih površin.

PODAJANJE LIKOVNE NALOGE:
Učencem demonstriram tehniko
in dam nalogo, naj s pomočjo iz okolice
nabranih naravnih materialov ustvarijo
kompozicijo po spominu in sicer izsek
krajine z motivom glavne znamenitosti v
bliţini njihovega domačega kraja. Poleg
naravnih materialov lahko uporabijo tudi
eno tempera barvo.

DIJAKI:

UČNI PRIPOMOČKI:
Slikovno gradivo v PP.

Učenci opazujejo
razmišljajo in opisujejo.

Učenci začnejo z
ustvarjalnim delom.

Škarje, lepilo, karton,
naravni materiali, čopiči,
tempera.

Dijaki sodelujejo pri
diskusiji in vrednotenju.

Razstava izdelkov.

Kriteriji vrednotenja so smiselna uporaba
materialov in njihove postavitve, gradnja
prostora ter prepoznavnost motiva.
ZAKLJUČEK:
Vrednotenje:
Na sredino postavimo izdelke in o njih
diskutiramo.
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IZDELKI PRVE DELAVNICE
Učenci so ustvarili zelo različne izseke krajine, zajete poglede na Cerkniško jezero. Prostor so
spretno poglobili z prekrivanjem elementov, še bolj izrazito poglobitev je uspelo doseči
učencem ki so plane vrstili v globino horizonta. Kombinirani nanosi različnih naravnih
materialov nabranih iz okolice ustvarijo zanimive odnose med teksturami, barvami in
strukturami površin na slikovni ploskvi. Nekatere slike delujejo tudi zelo abstraktno.
Barvitosti so pogojene z uporabljenim materialom iz narave, kar vzpostavlja zanimive
medsebojne odnose.
Določeni elementi so upodobljeni zelo poenostavljeno, zato delujejo celo ikonično. Mlajši
učenci so prostor zvračali naprej, starejši pa so prostor spretno poglobili tudi z
izmenjavajočimi se svetlostnimi ekrani. Na nekaterih slikah opazimo tudi utrinke ţivljenja
ljudi. Imamo občutek kot da jih opazujemo iz skritega kotička ob robu jezera.

Slika 37: Udeleţenka št. 1, 11 let

Barvni izrazni stil udeleţenke št. 1 je relativno pester, kar daje likovnemu delu ţivahen
prizvok. Jezero s svojo močno barvitostjo sili v ospredje. Površine ploskev so enakomerno
teksturirane in delujejo zelo ploskovito in so zvrnjene naprej. Kompozicija je grajena
simetrično in se deli horizontalno.
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Slika 38: Udeleţenec št. 2, 13 let

Udeleţenec št. 2 je zelo spretno gradil prostor. Izmenjeval je svetlostne ekrane in plane ter
močno poglobil prostor. V prvi plan je postavil trdne pokončne linije. Z diagonalami in
naraščajočim ritmom je ustvaril zelo dinamično kompozicijo. Za razliko od udeleţenke št. 1 je
uporabil svetlejši in manj intenzivni barvni spekter.

Slika 39: Udeleţenka št. 3, 14 let
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Udeleţenka št. 3 je jezero preričljivo zvrnila v prostor. Kompozicija deluje zelo prostorsko
zaradi prekrivanja. Za dvema bregovoma se zdi da se gladina jezera odpre in se nadaljuje do v ozadju oddaljenega hriba. Vidne poteze čopiča in nenanešenega lepila ustvarjajo negativne
ploskve in dajejo sliki poseben čar.

Slika 40: Udeleţenka št. 4, 11 let

Udeleţenka št. 4 je teţo kompozicije postavila v desni spodnji rob. Barve ţarijo in delujejo
zelo ekspresivno. Valovita medialna linija v ozadju naredi sliko zelo dinamično in ţivo.
Gladino jezera je zvrnila naprej in z ogljem narisala dodatke.
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Slika 41: Udeleţenec št. 5. 11 let

Udeleţenec št. 5 je z polkroţnimi linijami čez cel format ustvaril ukrivljeno površino slike.
Kompozicija je zelo simetrična. Globine prostora ni občutiti zato slika deluje ploskovito. Do
izraza pridejo različne teksture ploskev.

Slika 42: Udeleţenka št.6, 11 let
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Udeleţenenka št. 6 je podobno kot udeleţenec št. 5 ustvarila ukrivljeno površino slike.
Površine so zelo razčlenjene. Prostorski učinek nam pričarajo linije v ospredju, ki jih lahko
osmislimo kot pokončne ali leţeče, razmetane po tleh. Kompozicija je zelo razgibana.

Slika 43: Udeleţenka št. 7, 14 let

Udeleţenka št. 7 se je podobno kot udeleţenca št. 2 in 3 izrazila z izjemno učinkovitim
vizualno prostorskim načinom upodabljanja. Prostor je spretno poglobila z prekrivanjem in
plani. Intenzivno modro v ozadju je uspešno potisnila za oddaljen hrib. V prvem planu je
uporabila večje oblike in z njimi omejila odprtost formata.
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Slika 44: 8. udeleţenka, 13 let

Udeleţenka št. 8 je kompozicijo slike razdelila na dva dela, zgornji in spodnji del. V ozadju so
z močno konturo narisane gore, ki lahko ikonično spominjajo na Triglav. Teksturirane
površine je nizala eno do druge in je z njihovo obliko ustvarila prostorski učinek. V levem
spodnjem robu slike je v prvem planu uporabila navpične linije ki kot nek akcent nasprotujejo
umirjeni desni strani slike. Slika deluje zelo dinamično. Prav tako se kot pri udeleţenki št. 3
nepolepljene površine vklučijo v izraznost ploskev in delujejo naravno.
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10. 2. DRUGI DEL
V okviru projekta so na drugi delavnici učenci slikali kulturno krajino po spominu. Likovni
motiv je bil panoramski pogled na svoj kraj. Z učenci sem v uvodnem delu debatiral o krajini,
kjer smo se dotaknili njenih značilnosti in raznolikosti, katere povzroča bivalna kultura ljudi
v njej, kot tudi samo podnebje. Po tej poti smo prišli do samih elementov kulturne krajine, ki
jih je razvila narava sama ali s pomočjo ţivljenja ljudi. Razloţil sem jim tehniko dela z
kolaţem. Povdaril sem, da naj se najprej posvetijo večjim ploskvam in nato postopoma
prehajajo proti manjšim. S primeri sem jim pokazal, da lahko karakteristike potiskanega
papirja (teksturo, svetlost, gostoto) smiselno uporabijo za doseganje svetlostnih stopenj na
sliki.
Glava priprave na delavnico
Udeleženci: osem mladih učencev likovnega društva Paleta v Cerknici (učenci predmetne
stopnje: štirje učenci šestega razreda, dva učenca osmega razreda in dva učenca devetega
razreda).
Število ur: 3 ure
Likovno področje: Slikanje
Likovna naloga: Slikanje kulturne krajine po spominu
Likovna tehnika: mešana, kolaţ-tempera
Podlage, materiali, orodja: karton, škarje, lepilo, barve, čopiči, lončki, časopisni papir
Likovni motiv: Panoramski pogled na moj kraj
Vzgojno izobraževalni cilji:
Učenci:
-razširjajo znanje o naravnem in kulturnem prostoru
-samostojno in dosledno oblikujejo slikarsko kompozicijo
-namensko uporabijo različne materiale in izrabijo njihove značilnosti in izrazne moţnosti
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-ustvarijo (domišljijsko, barvno) kompozicijo po izbranih oblikovalnih načelih
-primerjajo in analizirajo lastna dela, dela sošolcev
-razvijajo občutek za barvna ravnovesja
-analizirajo lastno delo po merilih, ki jih pripravijo v sodelovanju z učiteljem
Metode dela: razlaga, diskusija, praktično delo, demonstracija
Oblike dela: frontalno, individualno in skupinsko
Vrsta učne ure: kombinirana (teoretična, praktična, ura vrednotenja)
Medpredmetne povezave: umetnostna zgodovina, geografija
Medpodročne povezave: risanje
Likovno-didaktična sredstva: predstavitev v PP : reprodukcije likovnih del, fotografije, …
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POTEK UČNE URE
UČITELJ:

DIJAKI:

UVODNA MOTIVACIJA:
Ob slikovnem gradivu usmerim dijake v
razmišljanje o krajinskem slikarstvu.

UČNI PRIPOMOČKI:
Slikovno gradivo v PP.

Dijaki opazujejo in
opisujejo
Ob primerih slik z učenci ugotovimo kateri
elementi kulturne krajine so upodobljeni na
slikah ter med sabo primerjamo njihovo
barvo, teksturo in svetlost. Ugotavljamo,
kako se te spremenljivke spreminjajo v
globino prostora.
S pomočjo primerov fotografij krajin in
elementov kulturne krajine jim prikaţem
raznolikost slovenske krajine.

PODAJANJE LIKOVNE NALOGE:
Učencem demonstriram tehniko in dam
nalogo, naj v mešani tehniki kolaţa in
tempera barv ustvarijo kompozicijo po
spominu z motivom širokega
panoramskega pogleda na njihov kraj.
Opozorim jih naj začnejo ustvarjati z
večjimi ploskvami in nato postopoma
nadaljujejo z manjšimi. Vklučijo naj čim
več elementov kulturne krajine njihovega
kraja.

Škarje, lepilo, karton, naravni
materiali, čopiči, tempera.
Dijaki začnejo z
ustvarjalnim delom.

Kriteriji so smiselna uporaba materialov in
njihove postavitve, ter prepoznavnost
motiva in vključitev elementov kulturne
krajine.
ZAKLJUČEK:
Vrednotenje:
Na sredino postavimo izdelke in o njih
diskutiramo.

Dijaki sodelujejo pri
diskusiji in
vrednotenju.
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Razstava izdelkov.

IZDELKI DRUGE DELAVNICE
Kombinirani nanosi z barvnimi kolaţi so razprli prostor, ki ob teksturi omogoča očesu
stopanje v iluzijo barvnega prostora. Barvitosti so v teh delih zračne, saj je šlo pri teh delih za
vstopanje v širok eksterier, v njegovo zračnost.
Starejši udeleţenci najstniki z razliko od mlajših, so vstopali v prostor z izrazitimi plani, ki se
vrstijo v globino horizonta. Najbliţji plan je vsakič določen z najbolj sugestivnimi sledmi, z
nalepljenimi oblikami, ki enkrat spominjajo na košenice, drugič na rastje ob vodi, nato se
prostor ploskovito uduši in z oddaljenostjo zamegli. Mlajši so slikali sebi primerno z
dvignjemim prostorom, kjer se razvrščajo sledi enakomerno po vsej površini neglede na
bliţino in oddaljenost. Prostor je določen le z povdarkom na predmetu ali podobi, ki je
čustveno otroku najbliţja.

Slika 45: Udeleţenec št. 1, 11 let

Udeleţenka št. 1 je ustvarila barvno zelo ekspresivno sliko. V spodnjem delu slike je
uporabila svetlejše in toplejše barvne tone, v zgornjem delu pa temnejše in hladne tone.
Upodobila je prostorsko zanimivo in razgibano kulturno krajino, značilno za gorenjsko.
Tehniko kolaţa je smiselno spojila z barvno in trgane oblike uporabila tudi za razgibanost
barvne površine.
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Slika 46: Udeleţenec št. 2, 13 let

Udeleţenec št. 2 je uporabil preteţno nianse zelene barve. Slika je površinsko zelo razgibana
ker je zgrajena iz ţivahnih oblik in tekstur. Izraznost dajejo sliki tudi vidne poteze čopiča.
Prostorsko slika ni čisto prepričljivo usklajena. Nekatere pravokotne oblike je učenec zvrnil
naprej.

Slika 47: Udeleţenka št. 7, 14 let
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Udeleţenka št. 7 je ustvarila zelo harmonično sliko. Na sliki se vzajemno podpirata harmonija
barv in harmonija oblik. Povdarek na sliki je edino modro ozadje in osamljena oblika na
sredini slike. Dobro je uravnoteţila barvito močno nebo v ozadju in neţno naravno obarvanig
hrbov v ospredju. Globino prostora skorajda ni občutiti.

Slika 48: Udeleţenka št. 8, 13 let

Udeleţenka št. 8 je ustvarila razgibano pokrajino. V prvi plan je postavila visok hrib z
cerkvico na vrhu. Kompozicijo je razgibala z različnimi površinami in diagonalami. Očišče je
postavila zelo visoko in s tem povdarila višino hiba v ospredju. Prostor je poglobila tudi z
temnejšo barvo v ozadju. Uporabila je lazurne nanose barve in teksturi kolaţa dodala poteze
čopiča.
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10.3. RAZSTAVE

Otvoritev 1. razstave »MLADIH PALETNIKOV« je potekala 16. 6. 2011 v galeriji Krpan v
Cerknici. Izdelki so nastali v delavnicah, ki so jih vodili prof. lik. ped. Jernej Dolničar, absol.
lik. ped. Nal Mahne in Jernej Jakomin. Odprtje so popestrili učenci glasbene šole Fran
Gerbiča.

Slika 43: 1. Razstava

Otvoritev 2. razstave »Kulturna dediščina in ustvarjalnost« je potekala 29. 9. 2011 ob posvetu
s predstavniki dediščinskih skupnosti Lokalne akcijske skupine (LAS) po poteh dediščine od
Idrijce do Kolpe in predstavniki (eko)šol iz tega območja glede partnerstva pri delovanju
dediščinskih skupnosti in oblikovanja učnih ciljev (eko) šol. Razstava je bila na ogled v v
sejni soba nad knjiţnico v Novi vasi na Blokah

Slika 44: 2. Razstava
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11. SKLEP
Proces usmerjanja umetnikove pozornosti v način upodobljanja krajine v slikarstvu, je viden
skozi časovna obdobja umetnosti. Ni se spreminjal le odnos do krajine temveč so se slikarji
poglobili tudi v način nanosa barve, ki pa močno vpliva na samo izraznost slike. Morda je to
najbolj opazno v impresionizmu, kjer so slikarji kot pravi Brejc (Brejc, 2006) oblikovali
posebno »štimungo« ter postavili krajino v slikarski subjekt, povzdignili naturalistični kos
narave v izraznost psihičnega razpoloţenja ter nacionalne identifikacije. Tako so vodilni
umetniki pri svojih predhodnikih iskali lastno izraznost in iz krajine črpali svojo semantično
plast in to v okvirih druţbene kritike skušali pričarati tudi gledalcu. Skozi obdobja se namreč
oblikujejo tudi različni odnosi in pomeni ljudi do krajine. Vidne so spremembe, kot piše
Zgonikova (Zgonik, 2002), da v romantiki ni šlo več zgolj za portretiranje krajine, temveč se
je v njem pogled na pokrajino uglasil s čustvenim razpoloţenjem tistega, ki se je v ta pogled
vţivljal.
Krajina je svoj pomen v upodabljanju pri nas začela dobivati v 17. stoletju - z Valvasorjevimi
topografskimi listi. Sprva je šlo le za topografska opisovanja, vendar so bili tudi za to potrebni
spretni risarji in slikarji. Ti grafični listi prikazujejo slovensko pokrajino, pomembnejše kraje
in njihove značilnosti. Glavna mesta in pomembne lokacije so se začela pojavljati tudi na
rokodelskih listih, boţjepotnih podobicah ter vedutah. Vedute pa kot pravi Hollingsworth
(Hollingsworth, 1993) niso več le beleţile konteksta ţivljenja in odseva urbanih pomorskih in
poljedelskih virov tamkajšnjega bogastva, vendar so imele tudi svoje globlje pomene. Viharji
in ladjelomi so opozarjali na muhavost sreče, mirno in razburkano morje pa je bilo tudi
metafora za uspeh in neuspeh v ljubezni. Z upodabljanjem krajine sta se postopoma razvili
linearna in zračna perspektiva, ki sta omogočile upodobitev povsem realne krajine, kateri so
umetniki dodajali svojo osebno noto in v odnosu do nje skozi čas razvili različne izme, od
naturalizma do idealizma, impresionizma, ekspresionizma, nadrealizma itd...
Kot meni Lynton (Lynton, 1994) je v devetnajstem stoletju na poti k abstrakciji slikarstvo
napredovalo večinoma s krajinami in tihoţitji. Pri tem je bil umetnikom v veliko podporo tudi
nov medij, fotografija. S pomočjo le te so slikarji analizirali učinke svetlobe in kompozicije
ter na slikarskih platnih preizkušali učinke barve. Danes pa se krajina v slikarstvu kaţe kot
izvor vsega človeškega in se v njej išče tudi vsaka stopinja človeka, z njo pa se povezuje
67

vprašanje bistva našega ţivljenja in obstoja. V ospredje prihaja naš odnos do krajine ter
kulturne dediščine, ki je edini veznik med nami in našimi predniki.
Dvajseto stoletje v umetnosti zaznamujejo različni slogi, ki pa se kaţejo tudi v umetniškem
podajanju krajine z različnimi tehnikami in nosilci. Tudi v likovnih delavnicah je snovnost
likovnih nosilcev del ustvarjalnih postopkov, ki v učencih zbujajo empatijo (vţivljanje) v
materialne nosilce nekega kraja, kot duhovne podobe tradicionalnega duhovnega prostora.
Tako se učenec zave ne samo materialnih elementov krajine temveč tudi širše pomene
kulturne krajine. Učenci so na delavnicah dobili občutek za to, kaj je naravna dediščina in kaj
kulturna dediščina in da to skupaj predstavlja našo kulturno krajino, ki se mi zdi da je
dragocena za vse - tudi za naše potomce.
Naš materialni svet kulturne krajine je zelo raznolik. Vsak material v naravi ima svojo
prvotno funkcijo in lastnost. Ko pa ga vzamemo in uporabimo kot material za izraţanje, ga
nemudoma postavimo v njemu neznano okolje in posledično, neznane odnose do tega okolja.
S tem damo temu materialu neko novo funkcijo, lahko mu pa tudi povečamo izrazno moč, ki
je v naravi mogoče niti ne opazimo. Drugič spet je zanimiv tudi medsebojni odnos naravnih in
umetnih materialov. V njem lahko vidimo prenesen pomen, odnos »umetnega« človeka do
naravnega okolja. Danes je namreč največji problem človeka predvsem v tem, kakšen odnos
ima do narave, »da s preveliko hitrostjo spreminja razmerja med naravnimi snovmi na
določenih predelih planeta« (Sedmak, 2005). Skozi ta problem lahko učence s pomočjo
likovnih nalog osvestimo o škodljivosti teh umetnih snovi za naše naravno okolje.
Pri nalogi, kot smo jo izvedli v prvem delu projekta, sem učence z materialom, ki so ga
uporabljali, usmeril v razmišljanje o teksturi in strukturi površin na sliki. Tako so se spopadli
s samim materialom in njegovimi lastnostmi. Vsi učenci so poznali material in so vedeli, da je
iz okolice jezera, vendar niso imeli moţnosti, da bi ga uporabili v njegovi naravni obliki
postavitve. Zato sem jih usmeril v lastnosti samega materiala. Bili so različnih velikosti in
dimenzij, imeli so različne barve, teksture in te lastnosti so morali upoštevati, da so dosegli
ţelen cilj. Tako je mah postal pokošen travnik ali zelo oddaljen zaraščen gozd, nekoč majhen
list ravno pravšen čoln za lovljenje rib...
Zanimivo bi se mi zdelo, kako bi to izkušnjo učenci nadaljevali, nadgradili v razmišljanju o
krajini še v klasičnih tehnikah slikanja. V drugem delu so imeli učenci čisto drugačno
izkušnjo z materialom. Kasneje sem razmišljal, da bi v drugem delu izvedli podobno nalogo,
68

kot smo jo, tudi v tehniki kolaţa vendar v drugačni različici. Namesto časopisnih raztrganih
oblik bi učenci trgali in uporabili papir teksturiran s travo, nebom, zemljo, skalovjem,
gozdom, se pravi celotne strani, teksturirane z elementi krajine. Nato pa bi s tempera barvami
dodajali elemente kulturne dediščine in tako ustvarili podobo kulturne krajine. Zdi se mi da se
učenci nebi trudili z videzom motiva vendar bi lahko svoje razmišljanje usmerili predvsem v
kompozicijo in odnos med površinami in teksturami.
Učenci so pri obeh nalogah kazali zanimanje za različne materiale pri ustvarjanju. Zanimala
jih je njihova izrazna moţnost, ki so jo preizkušali vsak na svoj način. Z njimi so ustvarjali
zanimive odnose med površinami po velikostih, postavitvah, oblikah, nazadnje pa so jim
dodali še strukture in teksture s samim materialom. Razmišljali so o razmerjih med
površinami kot tudi o materialih, ki jih vidimo ob pogledu na kulturno krajino. V izziv pa jim
je bilo tudi doseganje globine prostora z danimi materiali, ki jim niso spreminjali izrazne
vrednosti v prvi nalogi in izbranimi materiali v drugi nalogi, ki so jim lahko dodajali barvnost
in intenzivnost. Postavljeni cilji so bili tako doseţeni.
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