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Risanje in Slikanje sta predmeta, ki sta prisotna vsa štiri leta dodiplomskega študija Likovne 

pedagogike. V tretjem letniku je študij pri teh predmetih namenjen preizkušanju »slikovnih 

modelov modernizma«, kot je dr. Nadja Gnamuš naslovila svojo knjigo, v kateri podrobno 

analizira raziskovanja modernističnih umetnikov in umetnic. Dandanes, s časovnim 

odmikom od takratnih ustvarjalnih intenc in tendenc, se zdi modernizem zares temeljita 

raziskava likovnega jezika in ne glede na to, da je kot obdobje prešel in smo se znašli v 

postmoderni sodobnosti, še vedno ohranja svojo prepoznavnost in se pojavlja kot temelj, 

referenca, izhodišče, citat, praksa, teorija itn. tudi v sodobnih umetniških stvaritvah. 

Na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete ohranjamo poznavanje 

modernizma in v študijskih segmentih Risanje 5 in Slikanje 5 se posvetimo zgodnjim 

avantgardam od impresionizma do dadaizma. Prehod iz klasičnega načina risanja in slikanja 

v eksperimente novih in drugačnih možnosti pojmovanja slikovnega polja zna biti za 

študentke in študente precej težek, saj je prej doseženo znanje in suverenost potrebno 

preseči in preizkusiti še druge načine ustvarjanja. Svetlo-temno barvno paleto zamenja 

toplo-hladna, gre za uporabo čistih barv, ki jih uvajajo impresionisti; sledijo številni novi 

kompozicijski prijemi, od ekspresionizma do kubizma; naposled pa že prestopimo v 

popolnoma avtonomen likovni svet, ki ni nujno več mimetično prepoznavna podoba, 

temveč rezultat konceptualnih prijemov, kot jih je zasnovalo dadaistično raziskovanje. 

V tem študijskem letu sem delal z izrazito ustvarjalno skupino študentk in študentov, ki so 

v teh raziskavah videli veliko ustvarjalnih možnosti ter realizirali dela, ki so trenutno 

razstavljena. Priprava razstave je bila skupinsko delo, sodelovali so vsi prisotni in zlahka 

smo sledili nekakšni rdeči niti, ki razstavljena dela poveže v kronološkem smislu razvoja 

zgodnjega modernizma. Seveda ne gre le za »šolske vaje«, kajti pri vseh risbah in slikah je 

možno začutiti individualne tendence in možnosti za nadaljnji razvoj umetniške izpovedi. 
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