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Izvleček s ključnimi besedami 

Ekspresionizem kot beseda za obdobje se najpogosteje nanaša na moderno umetnost 

nemško-govorečih dežel v začetku 20. stoletja, imenovano tudi nemški ekspresionizem. 

Izraz ekspresionistično lahko uporabimo kot izrazno značilnost za mnoge umetnine, 

vključno za dela dunajskega slikarja Egona Schieleja. Njegove umetnine so bile izjemno 

napredne in sporne za tisti čas, kljub temu pa je dosegal izjemne dosežke na področju 

umetnosti. Na to je vplivalo veliko različnih dejavnikov, od razvoja psihologije, prve 

svetovne vojne, njegovih povezav z drugimi umetniki in hkrati tudi dogodki v njegovem 

zasebnem življenju. Njegov opus sestavljajo avtoportreti, portreti, akti in krajine. Schiele je  

pustil za seboj velik vpliv na umetnost, ki je viden tudi v mojem likovnem razvoju in v delih. 

Prvi del diplomskega dela je teoretičen in namenjen analizi in raziskavi. Drugi del 

diplomskega dela je praktičen in vsebuje raziskavo mojih likovnih del, ki temeljijo na 

predhodno raziskani teoriji. 

 

Ključne besede: ekspresionizem, akt, avtoportret, erotika, tesnoba, deformacija.  



  



Summary and keywords 

Expressionism is a term, applied to modern art of German-speaking countries at the 

beginning of the 20th century. The term expressionist can also be used as a characteristic  

description for many works of art, including the works of the Viennese painter Egon Schiele, 

which is the main subject of my diploma studies and analysis. Despite the fact that his works 

of art were extremely advanced and controversial at the time, he left great achievements in 

modern art. His work was influenced by many different factors, such as the development of 

psychology, the First World War, connections with other artists and events in his private life. 

His oeuvre consists of self-portraits, portraits, nudes and landscapes. Schiele left a great 

influence on art and beacuse of that, his influence is also visible in my works and in my own 

artistic development. 

The first part of the thesis is theoretical and intended for analysis and research. The second 

part of the diploma thesis is practical and contains research through creating works of art 

based on previously researched theory. 

 

Keywords: expressionism, nude, self-portrait, eroticism, anxiety, deformation. 
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1 Uvod 

V diplomski nalogi bom na kratko predstavila obdobje ekspresionizma. Pojasnila bom vplive 

secesije in vojne na obravnavano obdobje v umetnosti. Nadaljevala bom z obravnavo 

pomembnosti razvoja in delovanja ekspresionizma ter ekspresionističnih umetnikov na 

področju nemško govorečih dežel ter na Dunaju. Nadalje se bom osredotočila na življenje 

Egona Schieleja – nemškega ekspresionističnega slikarja. V tem poglavju se bom 

osredotočila na najpomembnejše življenjske dogodke, ki so ga izoblikovali v vrhunskega 

umetnika, danes poznanega po vsem svetu. Pojasnila bom vplive, ki so jih ti dogodki imeli 

na njegov opus del, s tem pa bom tudi razčlenila njegova dela na specifična obdobja in 

razložila značilnosti njegovega ustvarjanja, ki ga je imel v vsakem obdobju (razčlenitev 

opusa del). Zaključila bom z odlomkom o Schielejevem vplivu, ki ga je pustil v svetu 

umetnosti.  

Preko analize značilnosti njegovih umetnin bom z doživljajskega vidika analize predstavila 

lastna slikarska dela, ki se referirajo na Schieleja. Pri tem bom iskala sorodne povezave in 

razlike med mojim lastnim umetniškim ustvarjanjem in raziskovanjem ter njegovimi deli. 

Preko ustvarjanja slikarskih del se bom posvetila praktični obravnavi avtoportreta, 

ekspresionistični obravnavi figur in deformaciji telesa. Prav tako bom raziskovala različne 

ekspresivne možnosti, ki jih ima linija. Ustvarjena dela temeljijo na močni risarski zasnovi 

in slikarski uporabi omejene barvne palete, zamejene s konturami, kar je sorodno delom 

obravnavanega avtorja.  

1.1 Cilji diplomske naloge 

Cilj diplomske naloge je globlja raziskava Egona Schieleja kot ekspresionističnega 

umetnika. Raziskovala bom vplive, ki so bili ključni za nastanek njegovih umetnin ter vpliv,  

ki ga je pustil v slikarstvu v nemško govorečih deželah, na Dunaju ter na drugih umetnikih. 

Osvetlila bom vpliv na moja likovna dela, ki so nastala ob obravnavi njegove umetnosti.  

Preko ustvarjanja lastnih del je cilj usvojiti in na konkretnih delih uprizoriti ter raziskati 

različne izrazne možnosti slikanja in risanja, ki se referirajo na Schielejeva dela. 
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2 Obdobje ekspresionizma 

2.1 Uveljavljanje terminov 

Pri uporabi besede ekspresionizem je pomembno biti pazljiv, saj zajema širok spekter 

pomenov in uporabe, s čimer se je termin izognil poskusom jasnega definiranja. Besedi 

ekspresionizem in ekspresionist sta se pojavili v literaturi leta 1911 kot splošna pojma za vso 

avantgardno umetnost Evrope v začetku 20. stoletja oziroma kot sinonima za vso moderno 

umetnost (Elger, 2002, str. 7).  

Berlinski trgovec z umetninami Paul Casirer je izraz uporabljal za distinkcijo med 

emocionalno nabitimi umetninami Muncha in umetnostjo impresionistov. Enaka izraza je 

uporabil umetnostni zgodovinar Wilhelm Worringer, pisatelj za revijo Der Sturm, z 

namenom kategorizacije umetnosti Cézanna, van Gogha in Matissa. Tudi v Herwarth 

Waldnovi knjigi Expressionism, A Turning Point in Art, ki je izšla leta 1918, pod 

klasifikacijo ekspresionistov najdemo italijanske futuriste, francoske kubiste in  skupino Der 

Blaue Reiter, čeprav je pet let pred izidom knjige na prvem nemškem jesenskem salonu 

(1913) Walden predstavil skupino Der Blaue Reiter (Modri jezdec) kot nemške 

ekspresioniste. S tem je omejil slogovno kategorijo ekspresionizma na nemško-govoreče 

dežele. Prav to je kasneje postanla smernica za uvrščanje likovnih del v umetnost 

ekspresionizma. Ustalitev je dosegla Fletcherjeva knjiga Der Expressionismus (1914), ki se 

je osredotočala le na umetnost skupin Die Brücke (Most) in Der Blaue Reiter (Wolf, 2006, 

str. 6).  

Čeprav je danes pregled nad moderno umetnostjo bolj jasen in razločen, ekspresionizem pa 

bolje definiran, naletimo na nejasnosti glede umetnikov, ki bi služili kot tipični predstavniki 

ekspresionizma. Nekateri literarni in umetnostni zgodovinarji so se uporabi termina 

ekspresionizem začeli popolnoma izogibati. To je zaradi mnogih izvirnih stilov, ki so se 

pojavili in so lastni le umetniku samemu, prav tako pa so nekateri umetniki samo določen 

del svojih umetnin ustvarili v ekspresionističnem duhu, ki so ga čez nekaj časa opustili. 

Začetek dobe ekspresionizma sega v leto 1905, ko je nastala skupina umetnikov, imenovana 

Die Brücke, v Dresdenu. Konec pa leto 1920, ki pa ga ne smemo zamenjati s popolnim 

koncem ali upadom ekspresionistične umetnosti. Obdobje med letoma 1905 in 1920 le 

definira leta, ko je bila tedanja politična  in socialna klima najbolje zastopana in izražena v 

umetniških delih (Elger, 2002, str. 8).  
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Ekspresionizem kot beseda za obdobje se torej najpogosteje nanaša na moderno umetnost 

nemško-govorečih dežel v začetku 20. stoletja, imenovano nemški ekspresionizem. Izraz 

ekspresionistično lahko uporabimo kot izrazno značilnost za mnoge umetnine iz kasnejših 

obdobij umetnosti dvajsetega stoletja. Beseda ekspresionistično se torej lahko nanaša na vso 

umetnost, pri kateri je podoba resničnosti izkrivljena z namenom, da bi izražala umetnikova 

notranja občutja ali ideje (Expressionism, b.d.). 

2.2 Značilnosti ekspresionistične umetnosti  

Wolf (2006, str. 7-9) navaja, da mnogi umetnostni zgodovinarji ne morejo sprejeti 

ekspresionizma kot slog. Vsak izmed umetnikov, ki ga lahko uvrstimo v kategorijo 

ekspresionistične umetnosti ima izrazit in prepoznaven edinstven in sebi lasten stil. Če 

likovno analiziramo in primerjamo, denimo, Kandinskyjeva dela z deli Kokoschke, hitro 

opazimo mnogo razlik, a le redke podobnosti. Ekspresionizem zatorej ni slog, temveč je bolj 

smer ali tendenca, ki je izraz občutja in doživljanja življenja vsakega umetnika mlade 

generacije tedanjega časa (začetka 20. stoletja). Ta doživljanja lahko variirajo od občutja 

stisk življenja v urbanem okolju do občutja nedolžnosti rajskih utopij. Ekspresionisti so 

pogosto iskali nove oblike znotraj moderne umetnosti. Pogosto pa so preučili in na novo 

uporabili stare, poznane formule, jih posodobili in jih razvili na svoj način. Glavno vodilo je 

bilo premagati pasivno naravo impresionistov ter izkoristiti moč osebnega doživljanja in 

čustvovanja z uporabo izrazitih barv in reduciranih oblik. Zvestoba perspektivi, anatomski 

pravilnosti in  naturalizmu ni ekspresionistom pomenila skoraj nič. Namesto tega so prisegali 

zvestobo popačenju, izkrivljanju, pretiranosti in pretiravanju, s katerimi so interpretirali 

materialni svet. Kasimir Edscmidt je rekel: »Ekspresionist ne gleda, on vidi«, s čimer je želel 

poudariti, da namesto imitiranja ekspresionisti raje oblikujejo svet po svoji svobodni volji in 

po svojih predstavah ter s tem ustvarjajo novo realnost. Nemirnost, mistične tendence in 

poudarek na slikarskem procesu, šok, provokacija, upiranje mladih proti ustaljenim normam 

so gonilne sile, ki so pripeljale do ekspresionistične umetnosti. Elger (2002, str. 9) navaja, 

da je bilo med mladimi ekspresionisti vezivo le upiranje in zavračanje dominantnih socialnih 

in političnih struktur. Kar so ekspresionisti dejansko odražali, je bila le preprosta in naravna 

simbioza človeka in narave. Wolf (2006, str. 12) pravi, da je moč ekspresionizma v namenu 

dati psihi izraz skozi formo samo. V ekspresionistični umetnosti je barva lahko zelo 

intenzivna in nenaravna. Poteze z debelimi nanosi barv so svobodne, za seboj pa pogosto 

pustijo opazne teksture (Expressionism, b.d.).  
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2.3 Vzroki za nastanek ekspresionizma 

Ekspresionisti so želeli ustvariti nasprotje družbe, ki je temeljila na odtujenosti, zaradi 

industrializacije tedanjih vladajočih režimov. Njihov proces spoprijemanja in sprijaznjenja 

s svetom je bil tesno povezan s slikarjevo osebno emancipacijo. Veliko mladih 

ekspresionističnih umetnikov je prihajalo iz meščanskih družin, katerim so prav ti sistemi 

prinašali udobje in dobiček. V začetku 20. stoletja je bila vodilna impresionistična umetnost 

in umetnost berlinske secesije. Pod vodstvom Maxa Liebermanna so trdili, da so edini pravi 

predstavniki umetnosti v Nemčiji (Elger, 2002, str. 9, 10). 

2.4 Vplivi na ekspresionistično umetnost 

Med prvimi vplivi je potrebno omeniti predhodne umetnike in smeri, ki so želeli z likovnimi 

deli upodobiti in prikazati notranje čustveno in psihično stanje človeka. To so 

Michelangelove figure, Dürerjeve grafike, oltarne slike Grünewalda, El Grecova dela, 

emocionalno nabite umetnine romantike zgodnjega devetnajstega stoletja in mnoge druge 

(Wolf, 2006, str. 8). Pogosto se dela ekspresionizma razume kot podaljšek ali nadgradnjo 

idej romantike (Expressionism, b.d.). 

Francoski avantgardni umetniki so se zgledovali po najdbah in artefaktih iz Afrike (maske) 

in Južnega Pacifika (kipi). Od tam se pri ekspresionistih razvije globoka težnja k 

primitivizmu. Maske, fetiši, figure prednikov, združene z ljudsko umetnostjo, otroške risbe 

in fotografije duševno obolelih postajajo vodila za razvoj umetnin ekspresionistov (Wolf, 

2006, str. 10). 

Velik vpliv na ustvarjanje je imel filozof Friederich Nietzsche, katerega knjige so mlade 

generacije brale z navdušenjem. Še posebej njegovo literarno delo Zaratustra, v katerem je 

filozof predstavil ideje samo-osvoboditve od avtoritarnih omejevanj, buržujske 

ozkoglednosti in materialistične mentalitete. Na podlagi teh idealov sta bili pred vojno 

ustvarjeni skupini Die Brücke in Der Blaue Reiter, ki sta preko manifestov mlade pozivali k 

realizaciji potencialov nove progresivne mentalitete in boemskega življenja (Wolf, 2006, str. 

8). 

Umetniki so imeli velik vpliv drug na drugega. Umetniški skupini sta zagovarjali boemsko 

življenje, delo v skupnostih in življenje po idealih romantike. Svoja dela so predstavljali na 

skupinskih razstavah in v publikacijah (Wolf, 2006, str. 11). 
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Slikarji skupine Die Brücke so si delili vse, od ateljejev in modelov do slikarskih materialov. 

Čeprav so živeli v mestu, so se poleti skupaj z modeli in partnerkami umaknili v naravo, iz 

katere so črpali motive, slikali akte in nasploh uživali življenje. Imitacija nedolžnega 

življenja se kaže kot želja po združitvi umetnosti z vsakdanjim življenjem, kot utopična ideja 

raja na zemlji, ki je v nasprotju z materialističnim svetom. Enake težnje je imela vsa 

avantgardna umetnost že od 1890 dalje (Wolf, 2006, str. 11).  

Na tako mentaliteto so vplivala dela Gaugina in van Gogha. Inspiriralo jih je odmaknjeno in 

primitivno življenje Gaugina, ki je večkrat potoval med ljudstva na Tahiti. V tem so 

ekspresionisti videli ideal in vzor za ustvarjanje svojih lastnih skupnosti in življenj. Van 

Gogh je ekspresionistom omogočal dostop do francoskih avantgardnih del, zato je Nolde 

predlagal, da se namesto imena Die Brücke uporabi ime Van Goghiana. Za zgled so si vzeli 

tudi Muncha in Ensorja, umetnika, ki sta presegla upodabljanje realnega sveta ter v svoji 

umetnosti ciljala na oblikovanje sveta po vtisih in psiholoških zaznavah. Nekateri so 

zgledovanje po simbolistih, fauvistih in Munchu zavračali, saj so poskušali ustvariti svojo 

neodvisno in avtonomno umetnost, osvobojeno od preteklosti (Elger, 2002, str. 10,11). 

Na potek ekspresionističnega gibanja je močno vplivala prva svetovna vojna. V Nemčiji so 

vojno opevali z nacionalističnim navdušenjem. Nekateri ekspresionistični umetniki so nanjo 

gledali kot na močno katarzo (moralno očiščenje). Verjeli so, da bo vojna uničila stare 

zatirajoče režime, iz njihovega prahu pa bo vstala nova, boljša družba. Zato so se nekateri 

umetniki (npr. Beckmann, Kirchner, Heckel, Macke, Marc, Kokoschka, Dix, idr.) 

prostovoljno javili na služenje v vojni, z naivnim upanjem, da bodo pridobili nove inspiracije 

za ustvarjanje. Menili so, da bodo izkušnje občutja skupnosti in bratstva med bojevanjem 

presegle občutke omejitev buržoazne družbe, ki so jo tako zavračali. Le redki umetniki niso 

sprejemali prihajajoče vojne (Elger, 2002, str. 13). Posledice vojne so čutili vsi, saj je odprla 

vrata mnogim travmam, gospodarskim krizam in socialnim stiskam, kasneje izraženih tudi 

v umetnosti. Vojna je dejansko vzela življenje nekaterim umetnikom (npr. Marcu, Mackeju, 

Morgnerju). V obdobju pred prvo svetovno vojno so umetniki eksperimentirali z oblikami 

in barvami, ki so odraz umetnikovega notranjega stanja in počutja. Po vojni so se mnogi 

usmerili k uprizarjanju socialnih stisk, žrtev, nepravičnosti in posledic, ki so jih čutili na 

lastni koži (Wolf, 2006, str. 11).  
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3 Ekspresionizem na Dunaju 

3.1 Prostor in čas 

Če pogledamo umetniške centre okoli leta 1900, ima vodilno pozicijo Pariz.  Kljub temu ga 

je Dunaj postopoma začel dohajati. Zaradi naraščanja kapitala je mesto na umetniškem 

področju cvetelo. (Lemoine  in zu Salm-Salm, M.-A., 2005, str. 20, 25). Pred izbruhom prve 

svetovne vojne je bil Dunaj dokaj malo mesto, v primerjavi z ostalimi prestolnicami. Zaradi 

težnje po industrializaciji in vse večjemu tehnološkemu napredku se je v začetku 20. stoletja 

povzpel med ''velika'' mesta Evrope. Za takšne spremembe so bile potrebne velike finančne 

investicije, zaradi katerih je ekonomski vpliv srednjih slojev (bankirji, trgovci, finančniki, 

ipd.) rasel, politični vpliv aristokracije pa se je zmanjševal (Vergo, 2007, str. 9).  

Z rastjo Dunaja so se zgodile širitve in spremembe na socialnem aspektu. Na Dunaj se je 

priseljevalo mnogo ljudi različnih ras in narodnosti. Dunajska populacija se je zvišala na 2,6 

milijona (Egon Schiele, 2004, str. 20). Vladali so Habsburžani pod vodstvom cesarja Franca 

Jožefa. Rastoča industrija, tehnološki in zdravstveni napredki so bili glavni razlogi, ki so 

privabili širšo populacijo ljudi na Dunaj. Stefan Zweig je v časniku Die Welt von Gestern 

napisal, da je religijo zamenjala vera v stalen, neprekinjen napredek, kar je bilo na dnevni 

bazi videti kot čuda mehanike in znanosti. Hitro višanje standardov in navajenost na udobje 

sta se širila v domovih plemstva in buržoazije. Ljudje so bili bolj zdravi zaradi višanja 

higienskih standardov in na novo vzpostavljenega ukvarjanja s športom. Vse splošno je bilo 

mišljenje, da bo napredek neprekinjen, da bo sledilo obdobje miru, tolerance, stabilnosti, 

razlike med narodi in prepričanji pa bodo sčasoma zbledele (Vergo, 2007, str. 9-13). 

Za ohranitev stabilnosti je Franc Jožef uvedel precizen in birokratsko dodelan sistem 

sprememb v gospodarskem svetu, ki je bil tako trdno in dobro zasnovan, da je bil navidezno 

neuničljiv. Nova pravila za plačevanje delavcev in za napredovanje na delovnih mestih so 

uvedla sistemsko predvidljivost v življenja posameznikov. Vsak prebivalec je vedel, kje bo 

pri dvajsetih letih, kje pri petdesetih in katere življenjske prelomnice se morajo zgoditi ob 

določenem času. Ta občutek stalnosti, stabilnosti in ohranitve, asociiran z vladavino 

Habsburžanov, je pripeljal do intelektualne in moralne stagnacije v nasprotju z vsakdanjim 

napredkom na tehnološki in zdravstveni ravni. V dobi razuma in reda, ki je trajala pod 

celotno vladavino cesarja Franca Jožefa, so bile spremembe v intelektualnih in kulturnih 

vodah v smislu nepredvidljivosti, radikalnosti, kaosa, nasilja in iracionalnosti, 
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nepredstavljive. Danes si težko predstavljamo izoliranost in samoto, ki so jo občutili 

intelektualni in kulturni pionirji v tedanjem času (Vergo, 2007, str. 9-13).  

Občutki zaostajanja, degradacije, odtujitve in rigidnosti, pomešani z občutki nestabilnosti in 

nemira, ki so jih prinašale hitre spremembe, so vodile do premikov, ki so se začeli dogajati 

na Dunaju. Posamezniki so se počutili odtujene od skupnosti, zaradi česar je prej 

poveličevana moralnost izgubljala smisel med širšo populacijo. Razvije se fenomen 

posameznika, njegovo delovanje pa postane glavno zanimanje raziskovanja psihologov, kot 

sta Schnitzler in Freud (Vergo, 2007, str. 9-13). 

3.2 Vplivi na dunajsko ekspresionistično umetnost 

3.2.1 Razvoj psihologije in Sigmund Freud 

Umetnost Dunaja je bila pod velikim vplivom razvoja psihologije. Avstrijska psihologa 

Schnitzler in Freud sta preučevala vplive posameznika na celotno družbo. Psihologi in 

umetniki so se prvi začeli ukvarjati s temami smrti in erotike, ki je bila ob koncu stoletja v 

vsakdanjem življenju tabu. Seksualnost je bila v tedanji družbi obravnavana kot zlovešča, 

pogubna in nevarna. Posledica tega je bilo širše zanikanje celotnega obstoja spolnosti 

(Vergo, 2007, str. 14).  

3.2.2 Spolna represija in razvoj pornografske industrije 

Zanikanje spolnosti je bilo v tedanji družbi dvolično. Po eni strani je vladala seksualna 

represija, po drugi strani pa je bila seksualnost prisotna povsod. Prostitucija, s slabo higieno, 

je bila kljub brezhibnim fasadam na starih delih mest, prisotna. Erotične klube so obiskovali 

ljudje vseh slojev. Zaradi seksualne represije so bile ženske v višjih slojih primorane nositi 

oblačila, ki so popolnoma deformirala njihova dejanska telesa, da so ustrezala lepotnim 

idealom družbe. Nosile so ličila, korzete in dolga široka krila, zaradi katerih so moški (do 

poročne noči) težko razbrali, kakšne postave so zares pod vsemi oblekami. V umetnosti v 

začetku dvajsetega stoletja pogosto najdemo ženske akte (gola ženska telesa) z dokaj 

erotično obarvanostjo, zaradi česar so bila ta dela pojmovana kot ''naslikana pornografija'', 

ki v tedanji družbi ni bila dobro sprejeta (Vergo, 2007, str. 14-17).  

Po letu 1850 z razvojem fotografije postanejo pornografski prizori posebej popularni. Bili 

so zbirateljski predmeti, umetniki so jih uporabljali kot reference za svoja dela. Takšne 

fotografije so služile tudi kot ''meniji'' v bordelih. Medtem ko je bilo pornografsko 

fotografiranje tolerirano, je bilo njihovo oglaševanje in lastništvo prepovedano. Posedovanje 
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takšnih fotografij je imetnika lahko poslalo v zapor. Modeli za pornografske fotografije so 

bile večinoma prostitutke, ženske v finančnih stiskah ter otroci in mladostniki na dnu družbe. 

Zbiratelji so imeli tudi do 4000 takšnih fotografij. Do leta 1870 so množično začele krožiti 

v javnosti. Da bi fotografije dobile nek drug, bolj sprejemljiv pomen, so scene uredili v 

krščanske ali grške. Umetniki so imeli dostop do golih modelov, zato so bili pogosto prav 

oni tisti, ki so ustvarjali pornografske fotografije in jih preprodajali naprej za dodaten 

zaslužek (Egon Schiele, 2004, str. 53,54).  

Tudi Freudove inovativne psihološke teorije (psihoanaliza in obravnava mentalnih bolezni) 

na Dunaju niso bile dobro sprejete in so bile sprva prezrte zaradi prevelikega poudarka na 

seksualnosti. Dunaj je bil v času okoli 1900 izjemno konservativen. Širša množica je 

potrebovala izgrede in ponižanja velikih mož, saj so predstavljali nekaj novega, kar ni bilo 

vedno v skladu z moralnimi ideali, na katerih je stala država. Mešanica nestrpnosti, 

profesionalne ljubosumnosti, ozkoglednosti in konservativnosti, so bile povod za 

neustavljivo rastočo željo po reakciji, uporu in revoluciji (Vergo, 2007, str. 16,17).  

3.2.3 Secesija, Klimt in celostne umetnine 

Zaradi širitve mesta, gospodarskega in finančnega razcveta cesar Franc Jožef naroči 

približno 850 novih kipov in arhitekturnih objektov. Značilni so za umetnost Dunaja okoli 

1900, pojmovali pa so jih kot secesijske oziroma v jugendstilu. Med ljudmi se bogati in širi 

zavest, da je umetnost življenjski stil, ki zavzema arhitekturo in umetnostne izdelke 

dunajskih delavnic (Wiener Werkstätte). Gre za arhitekturo, oblikovanje notranje opreme, 

predmetov, oblačil, nakita in drugega. Celostne umetnine vključujejo vse od arhitekture do 

sijajnih stenskih poslikav. Zaradi dostopnosti postane celostna umetnina last vseh ljudi od 

nižjih do višjih slojev. (Egon Schiele, 2004, str. 20 in Elger, 2002, str. 235).  

Nekatere stenske poslikave v teh celostnih umetninah je med letoma 1886 in 1899 naslikal 

Gustav Klimt. Zaradi rigidnosti institucij in zlaganega odnosa do del, ki so temeljila na 

ženskih aktih, je Klimt leta 1897, skupaj z enako mislečimi dunajskimi umetniki, ustvaril 

revolucionarno gibanje imenovano dunajska secesija. Ta majhna skupina se od ustaljenih 

norm udarno loči s sloganom: Času svojo umetnost, umetnosti njeno svobodo (Der Zeit ihre 

Kunst, Der Kunst ihre Freiheit) (Egon Schiele, 2004, str. 20). Klimt je postal vzor mnogim 

mlajšim umetnikom. Z nekaterimi najbolj talentiranimi je tesno sodeloval, čeprav na splošno 

velja, da so starejše in  mlajše generacije umetnikov zaradi svojih različnih idealov pogosto 

v konfliktu. Razlog za to je bil spor Klimta z nekaterimi bolj naturalističnimi, 
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konservativnimi umetniki. S tem se je osvobodil okov akademskih krogov in postal del 

revolucije mladih. Egon Schiele je bil eden izmed mladih umetnikov, s katerimi je Klimt 

sodeloval. Schiele je s pomočjo Klimta našel svojstven ekspresionistični izraz (Elger, 2002, 

str. 235).  

Vpliv Klimta in Freuda je dal dunajskemu ekspresionizmu svojo specifično noto, ki ga 

razlikuje od ekspresionizma drugje po Evropi. Ta pomeni obravnavanje življenjskih tematik, 

ki se dotikajo seksualnosti, bolezni in smrti na neposreden, udaren in odkrit način, prikazan 

z izzivalnimi, drznimi formami in barvami (Wolf, 2006, str. 12,13 in Elger, 2002, str. 235). 

Wolf (2006, str. 12) pravi, da je bil glavni namen ekspresionizma, »dati psihi njen izraz skozi 

samo formo, prav v  tem pa leži glavna moč ekspresionizma«.  

4 Egon Schiele  

Na smrtni postelji, preden je v mladih letih umrl za gripo leta 1918, je Egon Schiele dejal, 

da bodo njegove slike obešene v vseh galerijah po svetu. Njegova napoved lastne genialnosti 

in pomembnosti se je uresničila, saj ga danes štejemo med največje umetnike dvajsetega 

stoletja. Kljub mnogim poskusom uničenja njegove umetniške kariere, je Schiele ustvaril 

bogat opus del, ki vsebuje risbe in slike (Wilson, 1987, str. 7). Ustvaril je 334 oljnih slik in 

2503 risbe (Egon Schiele, 2004, str. 5). V kratki in zreli dobi ustvarjanja od leta 1908 do 

1918 je pokazal širok in izjemen napredek, saj je kljub zgodnji smrti svoje umetniške 

potenciale razvil do polnosti (Wilson, 1987, str. 7). Schielejeve umetnine so vizualno bogate 

in intenzivne. Združujejo kvalitete komponiranja oblik in barv ter ekspresivno zmožnost 

izražanja. V kombinaciji s pomembnostjo in svežino obravnavanih tematik si je Schiele 

priboril mesto med velikimi umetniki moderne dobe (Wilson, 1987, str. 9). 

4.1 Schiele kot ekspresionistični slikar 

Wilson (1987, str. 7) navaja, da se pomembnost umetnin Egona Schieleja kaže kot doprinos 

dosežkom ekspresionizma z močnim vplivom na kasnejše dobe moderne umetnosti. Ko 

ekspresionizem doseže vrhunec, kot je vidno v delih Egona Schieleja, pride do uravnotežene 

simbioze med modernističnimi težnjami po abstrahiranju in doseganju avtonomnega stila. V 

delih je opaziti najmočnejšo evropsko tradicijo, ki je prisotna že od renesanse dalje. V tej 

tradiciji je človek prikazan naturalistično, teme pa so predstavljene skozi zgodbe, s simboli 

in v podobah alegorije. Čeprav se ekspresionistični umetnik spopada s tradicionalnimi 

temami, jih obudi in oživi na svojstven in svež način. Skozi dela se sooča z realnostjo, ki ga 
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obdaja, jo preoblikuje, deformira in poustvari, s čimer preseže zgolj posnemanje videnega. 

Realnost, upodobljena na slikarskih delih, postane samostojna slikovna entiteta. Naslikana 

nova, slikarjeva realnost je nabita z avtorjevimi lastnimi idejami, občutji in mišljenji. S tem 

likovno delo pridobi doživljajsko noto, ki jo občuti tudi gledalec ob gledanju umetnine. 

Preoblikovanje se ne nanaša zgolj na obliko, ampak tudi na barvo in teksturo. Z uporabo 

določene barve, lazurnimi ali pastoznimi nanosi in teksturami, ki se ustvarijo z nanašanjem, 

želi slikar ustvariti določen učinek in izraz. Barva je uporabljena in nanešena svobodno. 

Izbrana je le glede na svojo izraznost in glede na ekspresivne impulze umetnikove inspiracije 

momenta in ne na podlagi upodabljanja realnosti in naravnosti. Izbira barve je posledica 

umetnikovega čustvenega stanja oziroma odnosa, ki ga ima do objekta. Površina, ki se 

ustvari z nanosi barv, je posledica umetnikovega čustvenega izraza, ki se ustvari z izbranim 

načinom in tehniko slikanja (Wilson, 1987, str.7). Tak način ustvarjanja je bil tedaj mogoč, 

saj so imeli za kopiranje realnosti in naravnosti novo tehnologijo - fotografijo, ki je 

objektivno zajela trenutek in ga prikazala točno takega, kot je. Umetniki so začeli upodabljati 

realnost subjektivno, ne reprezentativno. Želeli so ujeti in prikazati lastno doživljanje 

trenutka in svoj pogled na svet z raziskovanjem izraznosti likovnih prvin (Wilson, 1987, str. 

8). 

4.2 Odnos umetnika do družbe 

Preko Schielejevih del je viden odnos med umetnikom in družbo. Slikar je gledal na vlogo 

umetnika kot na boga, ki je nad družbenimi normami, zunaj okvirjev in omejitev 

normalnega, vsakdanjega življenja. Njegova dela niso bila dobro sprejeta, zaradi česar je bil 

pogosto zmeden. Ljudje njegovih del niso razumeli, pogosto so imeli do njih brezbrižen, 

sovražen odnos, kar je v umetniku sprožilo občutke jeze, prezira ter zaničevanja družbe. 

Kljub vzponom in padcem njegovega slovesa za časa njegovega življenja, je Schielejev 

ugled med leti 1930 in 1945 drastično upadel, kar sovpade z vladavino nacistov, ki so ga 

označili za izrojenega umetnika. Šele leta 1960 je bila v Ameriki druga samostojna razstava 

Schilejevih del po prvi razstavi leta 1918 na Dunaju, s katero si je umetnik pridobil sloves 

(Wilson, 1987, str. 8). 

4.3 Obravnavane teme 

Teme, ki se neprekinjeno ponavljajo v njegovih delih so seksualnost, občutki tesnobe in 

smrt. Schiele predstavi in obravnava pomembne teme modernega človeka, ki se sooča z 

občutki tesnobe, hudim duševnim trpljenjem in obupom, ki jih povzroča prepričanje, da je 
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življenje le trpljenje z vzponi in padci ter smrtjo, preko katere se človek zave svoje 

minljivosti. Istočasno je v Schielejevih delih zaznati obsedenost s seboj, pojav, značilen za 

modernega človeka. Obravnavane teme lahko povežemo z razvojem psihologije, ki se 

ukvarja s posameznikom. V času njegovega ustvarjanja na Dunaju so bile ideje psihologije 

že razširjene in znane med umetniki, saj tako prvi kot drugi, obravnavajo teme seksualnosti 

in ukvarjanja s psiho (Wilson, 1987, str. 8). Medtem ko je Freud poudarjal spolno zatrtost 

višjih slojev dunajske družbe, ki je ženske zatirala in jim dajala le družbeno pomembno 

vlogo matere, je Schiele v svojih delih portretiranke in portretirance razgalil dobesedno in 

metaforično. Njegovi akti prebijejo zastor zasebnosti med golim modelom in gledalcem, 

zaradi česar je gledalec soočen tudi s svojimi seksualnimi težnjami. Erotični portret 

človeškega telesa zapeljuje gledalca s spolno svobodo in upodabljanjem čutne ljubezni. 

Klišeji in kriteriji ženske lepote Schieleja ne zanimajo. V svojih delih pokaže globoko 

razumevanje prepletenosti radovedne želje po pogledu za zastor zasebnosti z mešanico 

privlačnosti in čara ter gnusa in odpora. (Egon Schiele, 2004, str. 5).  

4.4 Opus del 

V Schielejevi umetnosti so teme predstavljene preko dveh motivov, katerima se je dosledno 

posvečal. To so ženske in on sam. Velik del njegovega opusa del so ženski akti in avto-

portreti, na katerih je mnogokrat gol. V posebno kategorijo lahko uvrstimo še dela s 

simbolično ali alegorično noto, izraženo z avtoportreti ali avtoportreti z drugimi figurami. 

Četrto kategorijo njegovega opusa sestavljajo portreti drugih ljudi, peto pa njegove krajine 

(Wilson, 1987, str. 9).  

4.5 Življenje in delo 

4.5.1 Otroštvo 

Egon Schiele je bil rojen v času industrializacije, 12. junija 1890, v Tullnu, majhnem mestu 

na jugu Avstrije. Bil je tretji otrok očeta Adolfa Eugena (1886-1974) in matere Marie (1862-

1935). Imel je dve starejši sestri, Melanie (1886-1974) in Elviro (1883-1893). Schiele je bil 

pod velikim pritiskom s strani staršev. Bil je njun edini moški potomec, ki je odraščal v senci 

treh umrlih nedonošenih bratov. Ko je bil Egon star tri leta, je umrla sestra Elvira. Smrt, s 

katero je bil soočen v zgodnjem otroštvu, je kasneje postala ključen del njegovih umetnin 

(Egon Schiele, 2004, str. 8). Pri štirih letih je Egon dobil mlajšo sestro Gertrude (1894-1981), 

ljubkovalno Gerti, s katero je imel zelo tesen, skoraj incesten odnos. (Egon Schiele, 2004, 

str.18). Schielejeva mati je poročala, da je začel ustvarjati pri komaj osemnajstih mesecih. 
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Ustvarjal je ne glede na to, da v družini ni bilo umetnikov. Veljal je za izjemno nadarjenega 

otroka. Njegovi sestri sta opisali, da je risal od jutra do večera (Wilson, 1987, str. 9). 

4.5.2 Šolanje 

Leta 1900 je šolal v Kremsu, vendar je veljal za slabega, samotnega učenca, ki je večino časa 

posvetil svojim risbam. Schiele je bil zaradi tega leta 1902 prešolan v Klosterneuburg, kamor 

se je preselila celotna družina, njegove risbe pa je njegov oče uničil v kaminu (Egon Schiele, 

2004, str. 8,9). Wilson (1987, str. 9) navaja, da je bil to za mladega Schieleja izjemno težek 

čas. Svoje nerazumevajoče učitelje je videl kot sovražnike in prestajal je smrt očeta. 

4.5.3 Smrt očeta 

Schiele je imel težko otroštvo, ki ga je zaznamovala očetova bolezen – sifilis, ki ga je dobil 

med obiskom bordela na medenih tednih v Trstu. Oče je bil zaradi sifilisa hudo duševno 

bolan, postajal je vedno bolj paraliziran. Zaradi napredujočega trpljenja in slabšanja 

duševnega zdravja je izgubil upanje nad življenjem. Leta 1904 se je vrgel skozi okno hiše. 

Umrl je zaradi popolne paralize na novoletni večer leta 1905. Zaradi duševnega obolenja je 

med čustvenim izgredom zažgal družinsko premoženje (delnice). Družina po je po očetovi 

smrti zato ostala brez denarja. Schiele je imel z očetom tesen odnos. Z njegovo smrtjo se ni 

mogel sprijazniti. Zapisi poročajo, da je mladi umetnik velikokrat govoril, da je oče še vedno 

z njim. Videval ga je v vizijah in sanjah.  (Egon Schiele, 2004, str. 9). Smrt očeta je bila po 

Steinerju (200, str. 8) glavni razlog, da se je Schiele začel v svojih umetniških delih ukvarjati 

s temami smrti. Navaja tudi, da je zaradi izgube očetovske figure in njegove naklonjenosti 

naslikal mnogo svojih avtoportretov, v katerih se je upodobil grandiozno, saj je moral sam 

nadomestiti očetovo vlogo v svojem življenju in družini. 

4.5.4 Mladostniška leta 

Ko je Schiele dopolnil petnajsto leto starosti, ga je skupaj s sestrami zaradi hude revščine 

posvojil njihov stric Leopold Czihaczek (glavni inšpektor železnic). Od Schieleja se je 

pričakovalo, da bo nadaljeval družinsko tradicijo in postal železničar. Njegov razvoj in 

odraščanje sta spremljala njegov dragi učitelj Karl Ludwig Strauch in lokalno znani slikar 

Max Kahrer, ki sta opazila njegov talent in ga usmerila na umetniško pot (Egon Schiele, 

2004, str. 9 in Wilson, 1987, str. 9). V tem času je Schiele že ustvarjal dela z izjemnim 

tehničnim napredkom in hitro razvijal svoj osebni slog. Njegova dela so bila v tem obdobju 

v slogu simbolizma, za katerega je značilna povezava med človekom in njegovimi 

emocijami, ne vizualna podobnost realnosti. Gre za nadaljevanje tradicije renesanse 16. 
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stoletja, katere ideje je prekinil kasnejši realizem (1890 dalje). Nadaljevanje renesančnih idej 

se kaže kot uprizarjanje človeka, njegovih notranjih stanj, prej prežetih z versko vsebino, kar 

je pomembno omeniti tudi glede razvoja ekspresionizma. Realizem pa se osredotoča 

predvsem na prikazovanje zunanjega sveta, na čim bolj naturalističen način. Za simbolizem 

sta značilna stilizacija in želja po vtisu na gledalce. Delo Madonna mit Kind, 1906, prikazuje 

močno mističnost s hierarhično frontalno pozicijo. Tu je viden Schielejev začetek. Figura 

Madonne se nahaja v ozadju s poudarjenimi, ekspresivnimi, žarečimi očmi. Detajli figur so 

skriti v kontrastih svetlobe in senc. Emocionalnost poudarjajo geste dolgih rok, postavljenih 

v trikotnik, ki simbolizirajo sveto trojico. V delu občutimo odnos, ki ga je imel z materjo 

(1987, str. 10, 11).  

 

4.5.5 Odnos z materjo  

Odnos, ki ga je imel Schiele s svojo mamo je bil odtujen, hladen in nerazumevajoč, popolno 

nasproten odnosu, ki sta ga imela z očetom. Schielejeva mati je bila po očetovi smrti v hudi 

finančni stiski. Od Schieleja je pričakovala, da bo preživljal sestri in njo. Schiele je trdil, da 

je ''večni otrok'', domnevno zaradi posebne pozornosti in razvajanja v otroštvu, zato je delo 

prevzela starejša sestra (Egon Schiele, 2004, str. 9).  

Slika 1 Egon Schiele, Madona in otrok, 1906, rdeča in bela kreda, oglje, 60 x 43,5 cm, Dunaj, Niederösterreichisches 

Landesmuseum. 
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4.5.6 Umetniška izobrazba 

V nasprotju s pričakovanji skrbnika Leopolda se je Schiele pridružil predavanjem na 

Dunajski akademiji, kjer je dosegal izjemne rezultate (Steiner, 2000, str. 94). Schiele je bil 

že pri šestnajstih letih, leta 1905, sprejet na Akademijo vizualnih umetnosti na Dunaju (Egon 

Schiele, 2004, str. 9). Tam je med letoma 1905 in 1906 naslikal vrsto del, vključno s prvim 

avtoportretom (Steiner, 2000, str. 94). 

 

4.5.7 Gustav Klimt in Egon Schiele 

Simbolizem je bil pomemben predhodnik ekspresionizma. Eden izmed najbolj zanimivih 

premikov v Schielejevi karieri je bil prestop iz simbolizma v ekspresionizem. Šlo je za 

vitalno spremembo v njegovih delih med letoma 1906 in 1910. Ključna osebnost v njegovem 

razvoju je bil Gustav Klimt (1862-1918), eden izmed bolj dinamičnih umetnikov 

simbolistične skupine v dunajski secesiji  (Wilson, 1987, str. 11, 12). Leta 1907 je že vidno, 

da je imel Klimt močan vpliv na mladega Schieleja. Klimt je v svoji karieri dobil veliko 

število javnih naročil, predvsem za stenske poslikave, vendar je pri sodobnikih naletel na 

nerazumevanje in kritiziranje upodobljenih motivov. Nekaj njegovih slik so zasegli državni 

tožilci, saj so upodobitve golih figur kršile norme spodobnosti in žalile javnost. Z uporom 

proti normam kolegov se je osvobodil okov akademskih krogov in postal del revolucije 

mladih. Med študijem je leta 1907 Schiele spoznal Klimta, ki je prevzel vlogo očetovskega 

lika, mentorja in kasneje prijatelja, ki ga je podpiral skozi vse življenje. S Schielejem sta 

izmenjavala risbe in modele (Egon Schiele, 2004, str. 26).  Leta 1918 je bil prisoten ob 

Klimtu na smrtni postelji. Takrat je ta trenutek obeležil z risbami (Wilson, 1987, str. 12).  

Slika 2 Egon Schiele, Avtoportret, 1906, oglje, 45,5 x 34,6 cm, Albertina Museum Dunaj. 
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Slika 3 Gustav Klimt, Vodne kače II, 1904-1907, 80 cm × 145 cm, zasebna zbirka. 

 

 

Slika 4 Egon Schiele, Vodne kače I, 1907, mešana tehnika (gvaš, vodenke, voščenke, zlata in srebrna barva na papirju), 

24 x 48 cm, zasebna zbirka. 

 

Vodne Kače I (Wasserschlagen I),1908, so bile prvo Schielejevo delo, kjer opazimo 

podobnosti s Klimtom. Med letoma 1904 in 1907 je Klimt naredil podobno delo, s podobnim 

naslovom (Vodne kače II). Kljub podobnostim lahko med umetnikoma vidimo opazne 

razlike. Schielejevo delo je dekorativno, a kljub temu ne dosega izjemne bujnosti in razkošne 

dekorativnosti secesijskega dela. Klimtove figure preko tekočih krivulj in krožnih form 
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izražajo senzualnost. Schielejeve figure izražajo erotičnost s sploščenostjo in ostrejšimi, bolj 

oglatimi konturami. Zaspane oči in poželjiv nasmešek v Klimtovem delu Schiele zamenja 

za spačen nasmešek in nevrotičen pogled. Vidno je, da že dobiva svoj lasten umetniški izraz, 

ki temelji bolj na tesnobi, značilni za začetek dvajsetega stoletja, in ne na hedonizmu, 

samozavesti in razkošju, značilnimi za obdobje konca devetnajstega stoletja in secesijo. V 

tem času razvije tehnične potenciale do polnosti (Wilson, 1987, str. 12). 

4.5.8 Akti sestre Gerti 

Mladoletna sestra Gerti je bila velikokrat model, ki ga vidimo na Schielejevih ženskih aktih. 

Freud zapiše, da odkrivanje samega sebe poteka preko erotičnih izkušenj ter da se radovedna 

želja po pogledu pojavi kot spontan izraz otroka, kar opazimo v aktih sestre Gerti. Zaradi 

njune bližine je bil že kot otrok soočen s seksualnostjo drugega spola. Svoje zanimanje za le 

to je iskal in razumeval preko risanja gole sestre Gerti. V aktih so vključene erotične igre 

odkrivanja in interes za genitalije, ki jih razkriva prepovedan pogled. Gerti, rdečelasa 

mladenka s pegami na obrazu in zelenimi očmi, je postala prototip vseh Schielejevih 

kasnejših modelov (Egon Schiele, 2004, str. 18, 20). 

4.5.9 Zgodnja odraslost 

Medtem, ko Schiele obiskuje akademijo, naslika vrsto portretov. Med najpomembnejše 

spadajo Portret sestre Gerti, 1909, Portret Antona Peschke, 1909, Portret Hansa 

Massmanna, 1909 in Avtoportret I, 1909. Peschka se leta 1914 poroči s Schielejevo sestro 

Gerti. Massman in Peschka sta študirala skupaj s Schielejem na dunajski akademiji, ki jo je 

Schiele obiskoval med letoma 1906 in 1909. Hkrati je bil to čas, ki je zabeležil začetek 

njegovega zrelega in neodvisnega ustvarjanja. Avtoportret I, 1909, še vedno nosi sledi 

secesije, vendar je tu že zaznati zanj značilen narcisizem in erotičnost, dve glavni 

komponenti njegovih del tudi kasneje. Portret sestre Gerti, 1909, zaznamuje njegov odmik 

od vplivov Klimta. Linije postanejo bolj oglate, poudarek ni več na dekorativnosti, najbolj 

pomembno pa je prazno ozadje, ki na delu ustvarja občutek izolacije, osamljenosti (Wilson, 

1987, str. 12, 13).   
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4.5.10 Neukunstgruppe 

Schielejev odhod iz akademije leta 1909 je bil posledica študentskega upora proti tedanjim 

profesorjem, direktorju in togim smernicam dunajske akademije. Napisali so dolg dokument 

s kritikami njihovih metod poučevanja, ki so jih predstavili javnosti. Zaradi nestrinjanj 

spomladnega semestra 1909 je skupina študentov zapustila študij. Ustanovili so skupino 

Neukunstgruppe, katere predsednik je bil prav Schiele. Za prvo razstavo, ki so jo imeli leta 

1909 na Dunaju, je napisal manifest z naslovom Umetnost – novi umetnik (Die Kunst – der 

Neukünstler). Posebnost manifesta je, da se osredotoča na modernost umetnika, ne 

umetnosti. Ta ideja je bila zanj izjemno pomembna, saj je v pismu zapisal, da umetnost ostaja 

skozi čas enakovredna, vrednost vloge umetnika pa se spreminja (Wilson, 1987, str. 16). 

Schielejeva formula drugačnosti je bila opozicija tedaj sprejetim umetniškim normam. 

Zakoreninjene katoliške vrednote je obrnil na glavo in se osredotočil predvsem na surovo 

erotiko. Njegova strategija je bila šokirati. Naslikal je vrsto erotičnih aktov, avtoportretov, 

homoseksualnih parov, duhovnikov, ki se ljubijo z nunami in ženske z dna družbe. S tem je 

izzval fantazije sodobnikov in obelodanil tabuje (Egon Schiele, 2004, str. 32).  Sprva je bila 

dunajska družba nad Schilejevimi deli zgrožena in ogorčena. Dejali so, da upodablja 

Slika 6 Egon Schiele, 

Avtoportret I, 1909, olje 

na platnu, 152,5 x 150 

cm, zasebna zbirka. 

Slika 5 Egon Schiele, Portret Gerti Schiele, 1909, svinčnik, olje, srebro, zlato 

na platnu, 139,5 x 140,5 cm, Gradec, Zbirka Viktorja Fogarassyja. 
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pregreho. Ob gledanju Schielejevih aktov so bili soočeni s svojo lastno seksualnostjo, kar 

jih je spravljajo v zadrego in nelagodje (Egon Schiele, 2004, str. 30). 

Leta 1909 sta se za Schieleja zgodili dve pomembni prelomnici. Prva je bila povezava z 

dunajskimi delavnicami, eno izmed tedaj najbolj pomembnih organizacij. Revolucionarno 

so združili oblikovanje z umetnostjo. Tam je Schiele stkal veliko novih poznanstev in 

navezal pristen stik z novo revolucijo v umetnosti. Druga prelomnica je bila razstavljanje na 

Klimtovi Mednarodni razstavi (Internationale Kunstschau) leta 1909, kjer je Schiele spoznal 

umetnost Muncha in van Gogha, dveh očetov ekspresionizma. Prek njunih del se je seznanil 

z možnostmi različnih uporab barv, ki so lahko svobodno nanešene, uporabljene ekspresivno 

in ne naturalistično (Wilson, 1987, str. 16). Pomembno je omeniti tudi stik z deli Kokoschke, 

zaradi katerih se je Schiele začel ukvarjati s temami smrti. Med njunimi deli vidimo 

pomembne podobnosti glede psihološke upodobitve portretirancev (Egon Schiele, 2004, str. 

41). Z novim zavedanjem Schielejeva dela med letoma 1909 in 1910 hitro napredujejo in se 

razvijajo v nekaj originalnega, samo njemu lastnega. Med ta dela štejemo vrsto Schielejevih 

avtoportretov, portretov Gerti in portretnih risb umetnika van Osena. 

Leta 1910 se je Egon Schiele s prijateljem Erwinom Domom van Osenom in domnevno 

ljubimko, eksotično plesalko, imenovano Moa Mandu, odpravil na potovanje. Van Osen je 

bil mimik, ki je kot model Schieleju omogočil številne priložnosti za raziskovanje različnih 

gibov in položajev človeškega telesa. Obstaja serija njegovih risb, kjer lahko najdemo nove, 

svojevrstne geste in kretnje rok modela. Tukaj prvič odkrijemo zanimiv izteg prstov, kjer se 

izrazito ločita sredinec in prstanec na dva dela. Gre za čas, ko imajo Schielejevi modeli dolge 

in raztegnjene postave, tako tanke, kot da bi v resnici videli njihove kosti (Egon Schiele's 

Peculiar Gestures, 2020).  

Po mnenju Steinerja obstajajo trije glavni razlogi za Schielejev ekspresionistični izraz. 

Razlog ali prvi navdih je bilo zanimanje za eksotične figure, predvsem za lutkovno 

gledališče Wayang - gledališče senc, kjer so se premikali na nenavadne načine. Njihove 

silhuete odmevajo v njegovi značilni liniji. Drugi navdih je prihajal iz eksotičnega in 

modernega plesa s konca devetnajstega in začetka dvajsetega stoletja, z novimi načini 

gibanja, raztezanja in zvijanja telesa. In tretjič, njegov stik z duševno bolnimi bolniki. 

Prijatelja van Osena, ki je bil ekspresionistični slikar, so zdravniki najeli, da je fotografiral 

duševno bolne paciente in s tem spremljal njihove kretnje, tike, izraze, krče itd. Fotografije 

so služile kot slikovno gradivo za predavanja. Kasneje je z zdravnikom sodeloval tudi 
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Schiele. Steiner meni, da od tod izvira Schielejeva osredotočenost na patološke izraze, 

kretnje in mimiko ter neprepoznavne geste. Za Schieleja so vse to načini za izražanje 

notranjega stanja modelov in zdi se, da je bila to smer, v katero je šel takrat (Steiner, 2000, 

str. 44). 

Schielejeva dela je mamljivo razlagati s freudovskimi izrazi, vendar ni dokazov, da je bral 

Freudove znanstvene članke ali bil seznanjen z njegovimi deli, čeprav je verjetno slišal, da 

so o tem razpravljali v dunajskih kavarnah, kjer so se običajno srečevali pripadniki različnih 

poklicev. Na Schielejeve gole portrete, zlasti tiste, ki so bili narisani oziroma naslikani med 

letoma 1910 in 1911 so verjetno vplivale fotografije bolnikov s konvulzivnimi stanji ali 

telesnimi deformacijami iz devetnajstega stoletja, ki jih je naročil francoski nevrolog Jean-

Martin Charcot in široko razširjene ilustrirane revije, ki jih je izdajala bolnišnica La 

Salpêtrière v Parizu (Colin, 2014). 

S temi deli je Schiele dosegel svojo polno originalnost. V slikah se vidi očiščenost vseh 

zunanjih vplivov in dekorativnega simbolizma. Schiele postane ekspresionist, ki se sooča z 

golo realnostjo tako, da jo preoblikuje v svojo lastno vizijo. Med ta dela štejemo Sedeči 

moški akt, 1910, ki je njegov avtoportret (Wilson, 1987, str. 16). 

4.5.11 Neodvisnost 

Zrelost njegovih del lahko povežemo z dejstvom, da ni bil več pod skrbništvom strica, saj se 

ni želel pridružiti vojski. Schiele je bil leta 1910 v finančni stiski, saj je njegov stric 

Czihaczec zaradi nenavadnega življenjskega sloga in drugih sporov preklical svoje 

skrbništvo zanj. Bil je primoran postati neodvisen in finančno samostojen. Schiele se je 

zaradi preobremenjenosti s prijatelji umaknil v vasico Krumau, kjer je preživel poletje (Egon 

Schiele, 2004, str. 35). 

Schiele se je na Mednarodni razstavi (Internatonale Kunstschau), 1909, predstavil s štirimi 

deli, s katerimi je pridobil prvo priznanje. Istega leta je imela skupina Neukunstgruppe (Nova 

umetniška skupina) prvo razstavo. Istočasno je spoznal pomembne osebe dunajske 

umetniške scene, ki so mu ostale zveste ves čas. Schiele jih je veliko portretiral. Spoznal je 

Arthurja Roesslerja, pisatelja in kritika, ki je postal njegov promotor, založnika arhitekturne 

revije Eduarda Kosmacka, premožnega zbiratelja Carla Reininghausena, ki je v svojo zbirko 

vključil Schielejeva dela in Heinricha Benescha, ki mu je kasneje namenil knjigo. Zaradi 

novih poznanstev je dobil nova naročila za portrete, s katerimi si je finančno opomogel. S 
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širjenjem socialnega kroga se je širil njegov sloves, zaradi česar je sodeloval na vedno več 

razstavah. (Egon Schiele, 2004, str. 36). 

4.5.12 Upodabljanje moških 

Sedeči moški akt, 1910, prikazuje sliko moškega, ujetega v prazen prostor, videnega s 

čudnega, nenavadnega kota, postavljenega v izredno nenavaden položaj. To je nova vrsta 

upodobitve moških, ki jo stežka najdemo v dolgi zgodovini zahodne umetnosti. Razvil je 

nov in svež način pogleda na moške, kar je izjemen dosežek. Predstavi jih kot seksualna 

bitja, v njihovi polnosti in edinstvenosti, istočasno upodobljenimi z močnimi psihološkimi 

poudarki (Wilson, 1987, str. 18). 

  

4.5.13 Avtoportreti 

Sedeči moški akt, 1910, je celopostavni akt moške figure, ki je skoraj brez dvoma Schielejev 

avtoportret, kljub temu, da je obraz le malo viden. Napoveduje kasnejšo serijo mnogih golih, 

pol golih ali redkih oblečenih avtoportretov, ki jih je ustvarjal vse do konca svojega življenja. 

Največja kakovost ni v njihovi količini, temveč v raznovrstni emocionalni nabitosti, ki je še 

posebej opazna v njegovih aktih med letoma 1910 in 1912. Ti avtoportreti so 

najpomembnejši v njegovem zrelem opusu, saj so srž, ki je vidna tudi v ženskih aktih, 

Slika 7  Egon Schiele, Sedeči moški akt, 1910, olje in barva za telo na platnu, 152,5 x 150 cm, zasebna zbirka. 
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alegorijah in krajinah. Srž je izražanje tesnobe, ki jo lahko delimo na metafizično in 

seksualno. Hkrati avtoportreti kažejo na pretirano ukvarjanje umetnika s samim seboj in 

njegove narcistične težnje (Wilson, 1987, str. 21,22).  

Schielejevi zgodnji avtoportreti (1905-1907) so prve upodobitve samega sebe z 

grandioznimi, ekshibicionističnimi nagnjenji, s katerimi je kompenziral odsotnost očetovih 

pohval po njegovi smrti. Schiele je imel pretirano dobro mnenje o sebi. Menil je, da je 

artistični genij, saj so ga tako zgodaj sprejeli na dunajsko akademijo. Od tod izvira njegov 

občutek grandioznosti. Po obdobju posnemanja Klimta (od 1910 dalje) se v Schielejevih 

avtoportretih zazna napetost. Od leta 1913 dalje je v avtoportretih tako intenzivno stopnjeval 

ekspresionistični izraz, da se težko razbere, da gre za eno osebo – Schieleja samega. 

Reflektirana podoba postane alter-ego, odtujena podoba samega sebe. S temi deli se umetnik 

želi izogniti enotni definiciji svoje osebnosti. Karakteristike teh del so asketsko suho telo, ki 

je izkrivljeno in zvito, spačene obrazne mimike, mrkega pogleda in bizarnega izraza na 

obrazu. Čudne, pretirane geste rok, se izogibajo jasni definiciji. Naelektreni lasje vzbujajo 

napetost. Kljub temu, da je figura dokaj anatomsko urejena, je umetnik na njej odtujen in 

neprepoznaven. Slike ne izražajo zastarele objektivnosti upodabljanja, temveč 

modernistično poznavanje razdeljene zavesti in samopodobe. Nietzsche, ki so ga mladi 

umetniki tedaj imeli za zgled, razloži, da je moderni umetnik psihološki sorodnik histerije in 

nosi znake histeričnosti tudi v svojem karakterju. Absurdna vzhičenost in dramatiziranje 

vsako življenjsko situacijo spremenita v krizo, zaradi česar je v histerični osebi prisotna 

nevarna nepredvidljivost. Sebstvo tako ni več eno samo, ampak predstavlja skupek zbranih 

predstav o sebi, ki ustvarjajo občutek samozavesti. Zaradi tega je Schiele velik igralec, ki se 

lahko prelevi v željen karakter (Steiner, 2000, str. 9,10). 

Poznamo preko sto Schielejevih avtoportretov in golih študij lastnega telesa. Kljub temu, da 

so bili moški akti del akademskega umetniškega študija, je Schiele svojim delom dodal novo 

prvino, to je psihološka samoupodobitev. Ne razgali le svojih modelov, temveč tudi sebe in 

prikazuje fascinacijo nad lastno spolnostjo. Poleg tendence raziskovanja samega sebe, lahko 

zaznamo novo ekshibicionistično težnjo in sicer željo biti viden (Egon Sciele, 2004, str. 42). 
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4.5.14 Metafizična in spolna tesnoba 

Schiele je večino avtoportretov naslikal z vodenimi barvami, med najzgodnejšimi je 

Avtoportret z dvignjenimi rokami, 1910. To delo uvrščamo med metafizične tesnobne 

avtoportrete. Figura miži, kleči in s štrlečimi rokami poskuša prodreti naprej. Izgleda, kot da 

je naletela na oviro, na katero ima prislonjeno desno roko in je ujeta v prostor. Tak učinek 

je dosegel s pomočjo gledanja samega sebe v ogromnem ogledalu, ki ga je imel v ateljeju. 

V avtoportretu vidimo velik poudarek na gestah rok, pomembnem elementu njegove 

izraznosti. Roke so izjemno ekspresivne, so del človeške komunikacije, hkrati pa so tudi 

pomembno orodje ustvarjalca. Nejasen pomen geste rok v gledalcu vzbudi občutek 

mističnosti (Wilson, 1987, str. 24, 25).  

 

Slika 8 Egon Schiele, Avtoportret z dvignjenimi rokami, 1910, črna kreda, vodenke, gvaš, Gradec, zasebna zbirka. 
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Avtoportret, Akt nagnjen naprej, 1910, izraža Schilejev pogled na modernega človeka, na 

bitje, obsojeno na močno duševno in spiritualno mučenje. Občutek tesnobe je izražen skozi 

koščeno, poraščeno in oglato obravnavo telesa ter postavitvijo v fizično napeto in 

obremenjeno držo. Napetost je poudarjena z belim sijem okoli figure, ki nakazuje na 

sevajočo energijo. Obraz je spačen v grozljivo grimaso (Wilson, 1987, str. 25, 27). 

Celoten občutek tesnobe je stopnjevan do ekstrema v njegovih risbah, kot je Torso, 1911, 

kjer je telo le izmaličen in pohabljen fragment (Wilson, 1987, str. 27). 

Kompozicija s tremi moškimi figurami, 1911, je eden izmed najbolj bizarnih Schielejevih 

avtoportretov. Vidne poteze čopiča se stapljajo v skoraj abstraktno rdečo obliko, iz katere so 

razvidne zgolj roke, oči in obrazi. Nejasni obrisi, nematerialnost in duhovni izrazi na obrazu 

v kombinaciji z močno rdečo barvo nakazujejo na hudo duševno mučenje (Wilson, 1987, 

str. 28).  

Schiele je v adolescenci razvil močno spolno slo in seksualne impulze. Dokler ni spoznal 

Wally Neuzil, je bila njegova edina sprostitev spolnih impulzov redna in intenzivna 

masturbacija. To je vidno v njegovih avtoportretih med letoma 1910 in 1911, kjer je njegovo 

samozadovoljevanje nov motiv likovnih del. S tem je izrazil svoje močno stališče do tedanje 

spolno zatrte družbe. Rezultat razširjenega puritanstva je bil pogost, stalen in globok občutek 

sramu ter konflikti na področju posameznikove seksualnosti. Močni seksualni vzgibi so 

Slika 11 Egon Schiele, Avtoportret, 

akt nagnjen naprej, 1910, svinčnik, 

vodenke, gvaš, lepilo, bela barva za 

telo, 55,7 x 36,8 cm, Dunaj, 

Graphische Sammlung Albertina. 

Slika 9 Egon Schiele, Torso, 1911, 

tempera in vodenka, 43,2 x 28,5 cm, 

Courtesy Fischer Fine Art Ltd., 

London. 

Slika 10 Egon Schiele, 

Kompozicija s tremi moškimi 

figurami, 1911, svinčnik, 

vodenke, gvaš, bela barva za telo, 

55 x 37 cm, privatna zbirka. 
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zaradi tega postali pošastno breme. To je izkušnja, ki jo je Schiele izrazil v svojih delih in v 

svojem dnevniku, kjer je zapisal, da mora trpeti spolno mučenje, vse dokler ima spolne 

občutke, ki so jih drugi odrasli lahko pozabili (Wilson, 1987, str. 28).  

Iz Schielejeve serije del masturbiranja in ejakulacij, 

povezanih s seksualno tesnobo, izstopa delo z naslovom 

Eros, 1911. Proti gledalcu je obrnjen ogromen falus, ki 

izvira iz mučene figure v ozadju. Pomembno je izpostaviti 

tudi delo z naslovom Goli avtoportret, 1910, kjer se je 

prikazal v momentu ejakulacije, takrat, ko je izgubil 

mentalno in fizično kontrolo. V tem delu je natančno ujel 

občutke nemoči, nebogljenosti in razuzdanosti v izčrpanem 

in zakrčenem telesu (Wilson, 1987, str. 30, 32). 

Glede na stalno prisotnost spolnih tematik v avtoportretih in 

ženskih aktih, lahko sklepamo, da je spolnost imela velik 

pomen v njegovem življenju, pogledu na svet, dojemanju 

sebe in razumevanju drugih. Odkrito obravnavanje spolnih 

tem in seksualnih nagnjenj je bil velik premik v umetnosti, 

saj je Schiele prvi prikazal celosten in iskren portret 

človeške anatomije in spolnega obnašanja oziroma vedenja 

(Wilson, 1987, str. 32). 

Najdena pisma so razkrila, da je bil Schiele zelo postaven, 

urejen mladenič z izjemnimi manirami. Kljub temu je bila 

njegova upodobitev samega sebe popolnoma drugačna od 

tega. Zase je pogosto trdil, da ga ne zanima ilustriranje 

videnega, temveč reprezentacija njegovega notranjega, 

duševnega življenja. Gola študija je tista, ki po njegovem 

mnenju najbolj radikalno razkriva in zares ekspresivno 

uprizarja in upodablja, saj je telo razgaljeno, duša in zavest 

pa sta s tem ujeti v celoti (Egon Sciele, 2004, str. 43 in 

Steiner, 2000, str. 12).  

Slika 13 Egon Schiele, Gol avtoportret, 

1910, svinčnik, gvaš in lepilo, Dunaj, 

Graphische Sammlung Albertina. 

Slika 12  Egon Schiele, Eros, 1911, 

vodenke in gvaš, Zbirka Victorja 

Lownesa. 
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4.5.15 Upodabljanje žensk 

Schielejevi ženski akti potrebujejo manj razlag kot njegova 

druga dela. Predstavljajo žensko spolno celostnost, brez prej 

omenjenih tesnobnih občutkov. Figure so prikazane 

subjektivno. So projekcije umetnikovih moških spolnih 

občutij, v čimer leži njihova ekspresivna kvaliteta. Prvi 

Schielejev model je bila sestra Gerti, upodobljena tudi na 

delu Stoječ ženski akt s prekrižanimi rokami, 1910. Na sliki 

razberemo Schielejeva spolna nagnjenja, o katerih govori 

prejšnji odlomek. Na ženskih aktih iz tega obdobja opazimo 

osredotočanje na spolne organe, ki so naslikani z 

ekspresivnimi barvnimi poudarki, zaradi česar postanejo 

fokus njegovih kompozicij. Zaradi preprostosti ostalega 

telesa obarvani seksualni deli še toliko bolj izstopajo. Za še 

večjo osredotočenost na erotične dele so ostali deli telesa 

(udi) odrezani iz formata ali pa so popolnoma izpuščeni iz 

slike. Glava je pogosto obrnjena stran in delno odrezana 

(Wilson, 1987, str. 34).  

Mlada, pusta telesa, z rdečimi lisami in s suhimi rokami 

okostnjaka vzbujajo občutke pomilovanja. Telesa so napeta, 

ustnice rdeče, rdeče genitalije pa delujejo strastno, nenasitno 

in čakajo na pogled gledalca. Kljub mladosti so se 

Schielejevi modeli zavedali erotičnega vtisa, ki ga puščajo 

na sliki (Egon Schiele, 2004, str. 30). Izpostaviti je potrebno 

sorodnost med Freudovo teorijo o strahu pred kastracijo in 

Schielejevimi upodobitvami žensk. Freudova teorija pravi, 

da je smrtonosen pogled Meduse enak pogledu na ženske 

genitalije, saj gledalec ob pogledu nanju od strahu otrpne in 

okameni. Takšno stanje rigidnosti in otrplosti naj bi bilo 

podobno erekciji (Egon Sciele, 2004, str. 48). Poze in geste 

modelov pogosto nakazujejo na masturbiranje. Pogled 

modela spremlja in zapeljuje gledalca. V tedanji meščanski 

družbi je bilo nedopustno že predolgo umivanje spolovil ali 

Slika 14 Egon Schiele, Stoječ ženski 

akt s prekrižanimi rokami, 1910, črna 

kreda in vodenke, 48,8 x 28 cm, 

Dunaj, Graphische Sammlung 

Albertina. 

 

Slika 15 Egon Schiele, Stoječe črno-

laso golo dekle, 1910, vodenke, 

svinčnik, beli poudarki, 52,3 x 30,7 cm, 

Dunaj, Graphische Sammlung 

Albertina. 
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golota v domači hiši. Schielejeve risbe pričajo o drugačnem zavedanju in odnosu do 

ženskega telesa, ki ni bil pogosto upodobljen v umetnosti. Takšno zavedanje in odnos sta 

bila do tedaj razširjena le med najnižjimi sloji družbe. Tu je bila prostitucija in s tem 

seksualnost pri ženskah del vsakdana. Če so Klimtovi ženski akti in personifikacije narave 

še secesijski, dekorativni in organski, se je Schiele zgledoval in osredotočal le na tisti del 

Klimtovih umetnin, ki so javnost provocirala. To je bilo golo telo, ki ga je Schiele slekel vse 

dekorativnosti. Osredotočal se je le na goloto človeka, prikazano na erotičen in spolno 

vzburjen način, kar je bilo v popolnem nasprotju s tedanjimi širše sprejetimi upodobitvami 

golih teles. V akademskem slogu je bilo telo prikazano na spodoben, zgolj anatomski način 

(Egon Schiele, 2004, str. 30). 

Schielejev odnos do žensk je bil dualističen. V nekaterih delih so ženske predstavljene čutno 

in lirično, medtem ko so v drugih prikazane kot erotična spolna bitja z živalsko energijo. 

Prva gledalca vabijo, druga odbijajo. Ta dualizem se je po letu 1911 umiril (Wilson, 1987, 

str. 34,36). 

 

Zanimivo je, da je Schiele naslikal mnoga dela z lezbično vsebino, aspektom ženske 

seksualnosti, ki je tedaj zelo zanimal in fasciniral moške. Navdih je črpal iz japonskih podob, 

imenovanih ''shunga'', ki nazorno prikazujejo spolne prizore. Druga tema interesa je žensko 

masturbiranje, ki sta ga, tako Klimt, kot Schiele, upodabljala v svoji delih (Wilson, 1987, 

str. 38). 

Slika 16 Egon Schiele, Ljubimki, 1911, svinčnik, gvaš, 48,3 x 30,5 cm, Courtesy Fischer Fine Art, London. 
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4.5.16 Wally, prva sopotnica 

Leta 1911 je mladi umetnik spoznal Wally 

(Valerie) Neuzil, Klimtov model in ljubico. Zaradi 

Schielejeve fascinacije nad njo, mu jo je Klimt 

predal. Wally je postala njegova nova muza, prva 

življenjska sopotnica in njegova velika ljubezen. 

Zopet se je v njem vzbudila želja po umiku iz 

velikega mesta, zato sta se iz Dunaja preselila v 

Kramau, v dom umetnikove matere, kjer se je za 

Schieleja začelo novo, izjemno produktivno in 

ustvarjalno obdobje. Poleg slikanja krajin je 

ustvaril vrsto aktov sebe in Wally. Ustvaril je 

mnogo študij, ki upodabljajo erotično 

zunajzakonsko združenje dveh teles, kar je bilo v 

tedanji družbi prezirano (Egon Sciele, 2004, str. 

36). 

 

4.5.17  Aretacija 

Schiele in Wally sta se leta 1911 preselila v Neulengbach, malo mesto v okolici Dunaja. 

Meščani so se proti mlademu paru zarotili, saj sta z mladoletno Wally živela v grehu in 

bivala povsem nenavadno in boemsko. Kljub temu je pobeg iz mesta v naravo, Schieleju 

predstavljal varno zavetje. Aprila 1912 je k mlademu paru zašla deklica, ki je pobegnila od 

doma. Ko jo je oče našel v Schielejevem domu, ga  je prijavil in obtožil ugrabitve mlade 

hčere. Kasneje se je situacija razrešila. Policija je med preiskavo v Schielejevem domu našla 

mnogo ''nedostojnih'' risb golih mladoletnih deklet, na podlagi katerih je bil Schiele obtožen, 

saj zanje ni imel pojasnila, razen tega, da so risbe umetniška dela, ki jih policisti niso bili 

sposobni razumeti. Z aretacijo je bilo njegovo prej zasebno življenje izpostavljeno javnosti. 

Več kot sto njegovih risb so ocenili za neprimerne in jih zasegli iz njegovega ateljeja. Po 

enaindvajsetih dneh pripora je bil spoznan za krivega. Obsodili so ga za prikazovanje 

pornografskega gradiva mladoletnikom, saj so dekle našli v njegovem domu, kjer so bile 

tudi risbe. Med sodbo je sodnik pred umetnikom zažgal eno od njegovih risb in mu dodelil 

še nadaljnje tri dni zapora. Med prestajanjem zaporne kazni mu je Wally ostala zvesta in mu 

Slika 17 Egon Schiele, Ljubimca, 1914, vodenka, 

svinčnik, Leopold Museum, Dunaj. 
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dostavljala hrano in umetniške pripomočke. Schiele je čas v zaporu obeležil z mnogimi 

risbami in slikami (Egon Schiele, 2004, str. 61,62). 

4.5.18 Vloga umetnika v družbi 

V poznem 18. stoletju opazimo spremembo dojemanja položaja umetnika v družbi. 

Umetniki so bili vedno manj odvisni od mecenov, zato so začeli ustvarjati dela, neodvisna 

od okusa in zahtev družbe. Posvečali so se delom, ki so odražala umetnikove lastne ideje in 

vizije. Mnogi umetniki v času njihovega življenja niso bili znani in cenjeni, kasneje pa so 

bili označeni za umetniške genije (Wilson, 1987, str. 56). Umetniki so se zaradi rastočega 

moralnega in estetskega razkoraka vedno bolj oddaljevali od družbe. Schiele se je te vrzeli 

zelo zavedal in umetnikom pripisoval poseben družbeni status. Umetnik sam naj bi bil 

umetnost in utelešenje moralnih in artističnih vrednot, po katerih se ravna v življenju. Schiele 

je bil od družbe odtujen - oblačil, obnašal in živel je drugače od ostalih, ki tega pogosto niso 

razumeli (Wilson, 1987, str. 57). V delu Samotarja, 1912, je prikazal svoje razumevanje in 

občutke do družbe. Na sliki prepoznamo Schieleja in Klimta, kot mistična, tavajoča 

izobčenca, v skoraj svetniški podobi, ki velja nekaj več od navadne človečnosti. Pomembno 

je omeniti androginost podob, ki kaže način njegovega dojemanja umetniške posebnosti in 

ločenosti od drugih (Wilson, 1987, str. 57). 

 

Slika 18 Egon Schiele, Samotarja, 1912, olje na platnu, 180 x 180 cm, Leopold Museum, Dunaj. 
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Občutke izobčenosti in izdaje med ljudmi je povečala Schielejeva aretacija, zaradi 

družbenega neodobravanja boemskega načina življenja z Wally in spornosti izjemno 

erotičnih del, ki so bila preveč razkazujoča za tedanjo zatrto družbo. Schiele se je po 

izpustitvi iz zapora videl kot svetnika. Kot tak se je upodobil v nekaterih avtoportretih. 

Zavračanje družbe je uprizoril v satiričnih prizorih ljudi, ki so postavljali moralne norme, 

zaradi kršenja katerih je bil zaprt. Primer tega je delo Kardinal in nuna, 1912. V tem delu 

lahko vidimo podobno kompozicijo figur, kot v Klimtovem delu Poljub, narejenim med 

letoma 1907 in 1908, vendar sta vsebina in učinek slike popolnoma drugačna (Wilson, 1987, 

str. 60). 

 

Slika 19 Egon Schiele, Kardinal in nuna, 1912, olje na platnu,  805 x 700 cm, Leopold Museum, Dunaj. 

4.5.19 Vrnitev na Dunaj in začetek vojne 

Novembra 1912 sta se Schiele in Wally vrnila na Dunaj. V tem času je Schiele sodeloval na 

mnogih mednarodnih razstavah in si s tem povrnil ugled in sloves. Leta 1913 je postal član 

Federacije avstrijskih umetnikov pod vodstvom Klimta. Julija 1914 je bila razglašena vojna 

med Avstro-ogrsko in Srbijo. Ob tem se je Schiele izrazil takole: »Živimo v najbolj nasilnem 

času zgodovine, sto tisoče ljudi žalostno premine, vsi nosijo usodo življenja ali smrti v svojih 

rokah, mi pa postanemo trdni in neustrašni. Kar je bilo pred 1914, pripada drugemu svetu.« 

Kljub temu je umetnik nadaljeval s svojim delom. Tedaj je bil mednarodno priznan umetnik, 

ki je sodeloval na razstavah v Rimu, Bruslju in Parizu (Egon Schiele, 2004, str. 62, 63).  
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4.5.20 Zakonsko življenje z Edith 

Nasproti Schielejevega ateljeja na Dunaju so živeli njegovi najemodajalci, meščanska 

družina Harms z dvema hčerkama, ki sta Schieleju pozirali in se borili za njegovo 

naklonjenost. Umetnik je brezčutno informiral Wally, da se bo poročil z Edith Harms, saj je 

bila iz višjega družbenega razreda in mu nudila stabilno življenje. Želel si je zagotoviti boljši 

družbeni položaj, česar mu Wally ni mogla nuditi, saj je bila brez denarja, njuno boemsko 

življenje pa ni bilo družbeno sprejemljivo. Schiele ji je razkril, da se je sramuje. Wally je 

odšla. Prijavila se je kot medicinska sestra za pomoč ranjenim na fronti, kjer je leta 1917 

zaradi bolezni umrla. V alegorični sliki Smrt in dekle, 1915-16, vidimo umetnikovo soočanje 

z izgubo ljubljene Wally (Egon Schiele, 2004, str. 70). 

  

Slika 20 Egon Schiele, Smrt in dekle, 1915-1916, olje na platnu, 150 x 180 cm, Dunaj,.Österreichische Galerie Belvedere 

Leta 1915 se je poročil z Edith. Štiri dni kasneje je bil vpoklican v vojsko. Leta 1916 je bil 

ujet in poslan v vojni tabor v Rusijo. Ves vmesni čas je ustvarjal in beležil svet okoli sebe. 

Leto kasneje se je vrnil na Dunaj. Njegov model je bila nekaj časa le Edith. Njegov stil se je 
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spremenil in postal bolj naturalističen, morda kot odraz nežnosti in intimnosti, ki jo je delil 

z njo. Kmalu se je Edithina oblika telesa spremenila. Ni bila več vitka in krhka, kar je 

Schieleja inspiriralo, zato leta 1918 v njegovih delih vidimo stosedemnajst različnih 

modelov (Egon Schiele, 2004, str. 70). 

Ob Klimtovi smrti je bil Schiele že priznan umetnik. Leta 1918 se je udeležil velike razstave 

Dunajska secesija (Secession 49. Ausstellung) na kateri se je predstavil z devetnajstimi 

velikimi slikami in štiriindvajsetimi risbami. Na razstavi je bilo njegovo delo Portret sedeče 

žene, 1918, kupljeno za Galerijo moderne umetnosti (Galerie der Moderner Kunst). Umetnik 

si je lahko privoščil nov atelje, star pa naj bi postal umetniška šola, ki bi združevala različne 

discipline umetnosti (literaturo, glasbo in vizualno umetnost). Načrt se ni uresničil zaradi 

umetnikove smrti.  

31. oktobra 1918, tri dni po smrti šest mesecev noseče Edith, je sedemindvajsetletni Schiele 

umrl zaradi španske gripe. Tri dni kasneje je razpadel Avstro-ogrski imperij (Egon Schiele, 

2004, str. 73). 

4.5.21 Teme življenja in smrti 

Slike, v katerih se Schiele dotika tem življenja in smrti, spadajo med prej omenjen del cikla 

alegorij. V njih umetnik nadaljuje tradicijo in na svoj način prikazuje teme spočetja, rojstva 

in smrti. Te teme se v delih med seboj prepletajo, nekatera vključujejo njegov vidik položaja 

umetnika v družbi. Alegorije v umetnosti so definirane kot prispodobe, kjer so abstraktni 

pojmi predstavljeni v konkretni obliki. Alegorična dela so v večini oljne slike velikih 

dimenzij, s čimer je Schiele poudaril pomembnost tematik in hkrati nadaljeval evropsko 

tradicijo monumentalnega upodabljanja pomembnih tem, ki jim je dodal svoj moderni 

pridih. V skupini alegorij je združil teme življenja in smrti, torej celotnega življenjskega 

cikla človeka (Wilson, 1987, str. 43).  

Na prelomu stoletja opazimo romantično hrepenenje po smrti. Nekateri umetniki so 

obiskovali psihiatrične bolnišnice, kjer so risali obrazne mimike trpečih bolnikov. V kliniki 

ginekologa je Schiele risal študije bolnih nosečnic in mrtvorojencev. Schieleja je navdihnil 

obup groznega trpljenja, kateremu so bili izpostavljeni (Egon Schiele, 2004, str. 43). 
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V alegorijah je opazen njegov močan odnos do 

obravnavane tematike. V slikah zasledimo 

avtobiografsko naracijo. V delu Mrtva mati, 1910, je 

upodobil odnos z mamo. V delu Smrt in dekle, 1915-

16 (str. 30), je upodobil konec odnosa z Wally. Smrt 

in dekle je alegorično delo, kjer je spet upodobljen 

življenjski cikel z dvema figurama. V sliki je smrt 

upodobljena kot slovo ob ločitvi ljubimcev (Wilson, 

1987, str. 45).  

Po poroki z Edith so Schielejeve kasnejše alegorije 

življenjskega cikla postale drugače obarvane. 

Uprizarjajo družino, upodobljene so bolj 

naturalistično. Slika Družina, 1918, je nastala tik pred 

Schielejevo smrtjo. Ostala je nedokončana. Draperija 

ni več sklop abstrahiranih barvnih polj, podoba očeta 

je Schielejev avtoportret, podoba matere je narejena 

po neznanem modelu. (Wilson, 1987, str. 48).  

Ekvivalent slikam materinstva in družine je delo, ki 

se ukvarja le s smrtjo. Gre za dvojni avtoportret z 

naslovom Samo-opazovalec II, 1911, kjer se Schiele 

ukvarja s svojim psihološkim stanjem in z njim 

obarva tradicionalno tematiko smrti. Takšna dela 

prikazujejo dualistično človeško naravo, smrt pa kot 

del življenja, ki ga nosimo s seboj in je integriran del 

naše psihe. Desetletje po nastanku slike Samo-

opazovalec II, torej leta 1921, je Freud izdal teorijo, 

v kateri je opisoval, da ljudi vodita dva instinkta. To 

sta Eros (instinkt življenja) in Thanatos (instinkt 

smrti), ki nezavedno vodita človeško delovanje. 

Zaradi Schielejevega zavedanja smrtnosti nas ne 

čudi, da je naslikal vrsto risb Klimta in svoje žene 

Edith na smrtni postelji. (Wilson, 1987, str. 48, 49, 

52). 

Slika 22 Egon Schiele, Družina, 1918, Olje na 

platnu, 152,5 x 162,5 cm, Dunaj, 

Österreichische Galerie Belvedere. 

Slika 23 Egon Schiele, Samo-opazovalec II 

(Smrt in človek), 1911, olje na platnu, 80,5 x 80 

cm, zasebna zbirka. 

Slika 21 Egon Schiele, Mrtva mati, 1910, olje 

na lesu, 32 x 25,7 cm, zasebna zbirka. 
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Schieleja je navduševala ljubezenska tematika. V njegovih redkih uprizoritvah ljubečih 

prizorov vidimo avtobiografske tendence. Dela, naslikana med letoma 1913 in 1915, 

prikazujejo njega in njegovo ženo Edith. Dela so manj izrazite alegorije, kot tiste omenjene 

prej, večinoma so tudi na manjših formatih, izdelane so z vodenkami in svinčnikom. Izjema 

je oljna slika Objem, 1917, ki jo štejemo med Schielejeve velike mojstrovine in med 

najboljše slike v umetnosti, ki prikazujejo človeško seksualno ljubezen (Wilson, 1987, str. 

52). 

 

Slika 24 Egon Schiele, Objem, 1917, olje na platnu, 110 x 170 cm, Dunaj, ,.Österreichische Galerie Belvedere. 

4.5.22 Krajine 

Slike narave, mest, rož, dreves, tihožitij in interierjev predstavljajo pomemben del 

Schielejevega ustvarjanja. Ta dela ustvarjajo ravnovesje v njegovem opusu del, ki temelji 

predvsem na figuraliki. Tudi njemu so ta dela predstavljala oddih od preobremenjenosti s 

figurami, hkrati pa je ob slikanju krajin občutil nostalgijo po svojem otroštvu na podeželju. 

V slikah vidimo Schielejev avtentičen, liričen in močan odnos do narave in človeškega 

okolja. V njegovih prvih delih začutimo simbolizem z dekorativnim učinkom, kjer so prostor 

in objekti posplošeni v barvne oblike. Sčasoma postanejo njegove upodobitve narave bolj 

naturalistične in ekspresivne. Njegove zrele krajine so kot figure kombinacija naturalizma z 

ekspresionistično stilizacijo oblik, ki še vedno vsebujejo topografsko natančnost (Wilson, 

1987, str. 62 - 66).  
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4.5.23 Portreti 

Pri naročenih portretih je umetnik pogosto prisiljen do neke mere 

zatreti svoj stil in vizijo upodobitve. Z izjemo poznih portretov pri 

Schieleju do tega ni prišlo. Zadnji del opusa so portreti, v katerih 

najdemo njegove največje dosežke. Schielejeva brezkompromisna 

narava pristopa k portretom je razvidna že iz njegovih zgodnjih del. 

Leta 1910 je dobil pomembno naročilo portreta člana Dunajske 

delavnice. Upodobljena Poldi Lodzinsky je bila otrok, ki mu je 

Schiele nadel seksualni izraz. S položajem grotesknih rok se ustvarja 

podoba genitalij, zaradi česar je bil portret po izdelavi zavrnjen 

(Wilson, 1987, str. 66, 67). 

Slika 25 Egon Schiele, Polje rož, 

1910, črna kreda, gvaš, zlata in 

bronasta barva na papirju, 44,5 x 30,8 

cm, zasebna zbirka. 

Slika 26 Egon Schiele, Krajina Kramau, 1916, olje na platnu, 110 x 

140,5 cm, Linz, Neue Galerie, Wolfgang Gurlitt Museum. 

Slika 27 Egon Schiele, 

Portret Poldi Lodzinsky, 

1910, gvaš in olje na 

platnu, 109,5 x 36,5 cm, 

Winnipeg, Dr. Ferdinand 

Eckhardt. 
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Pomembno delo je Portret Eduarda Kosmacka, 1910, urednika arhitekturne revije in kasneje 

direktorja Dunajskih delavnic. Slika je izjemno ekspresivna. Če primerjamo fotografijo s 

portretom, opazimo, da je natančno upodobil njegov zunanji videz. Uporabil ga je kot nosilec 

svoje lastne vizije upodobljenca. Le ta vključuje izjemno psihološko napetost, ustvarjeno s 

kombinacijo gest rok in obrazne mimike. Kljub subjektivni naravi portreta je Schielejev 

ekspresionistični izraz našel občudovalce tudi med Dunajsko avantgardo (Wilson, 1987, str. 

66, 68, 72). 

Med bivanjem v Neulengbachu je Schiele slikal le portrete Wally. Po vrnitvi na Dunaj in 

ujetništvu v zaporu je bil umetnik depresiven, odsoten in odmaknjen. Klimt mu je želel 

pomagati, zato ga je povezal z  industrijskim velikanom in umetnostnim navdušencem 

Augustom Ledererjem. Schiele je naslikal portret njegovega sina, mladega umetnika, ki je 

Schieleja zelo navdušil, hkrati pa je zaradi skupnega interesa v umetnosti z njim čutil 

povezavo, kar ga je rešilo depresije (Wilson, 1987, str. 72).  

Leta 1913 je Schiele naslikal dvojni portret Heinricha Benescha, umetnostnega zgodovinarja 

in njegovega sina Otta. Dvojni portret, 1913, je posebno pomemben, saj je portret, ki poleg 

vizualnega izgleda portretirancev prikazuje tudi odnos med očetom in sinom (Wilson, 1987, 

str. 72).  

Slika 29 Egon Schiele, Portret Eduarda Kosmacka, 1910, olje na 

platnu, 100 x 100 cm, Dunaj, Österreichische Galerie Belvedere. 
Slika 28 Fotografija Eduarda Kosmacka, okoli 1910. 



36 

 

V Schielejevih zadnjih letih življenja, po poroki z Edith, opazimo stilsko spremembo. Način 

slikanja je postal bolj grob, bogat in kompleksen, nanosi barve bolj pastozni. Ukvarjati se je 

začel s splošnim učinkom barv in tekstur. Opazimo bolj naturalistično upodabljanje z manj 

izkrivljanja in pačenja. Spremembe dajejo Schielejevim portretom bolj uravnotežen in 

harmoničen izgled, ki ga sicer stežka najdemo v njegovih drugih delih. V kasnejših portretih 

je umetnik manj prisoten. Tak primer je Portret Johanna Harmsa, 1916, Schielejevega tasta 

(Wilson, 1987, str.76, 80).  

Preden je pri sedemindvajsetih letih umrl za špansko gripo, je razvil svojstven in nov način 

upodabljanja, ki ga je združil z lastno vizijo in interpretacijo upodobljenca. Portret slikarja 

Parisa von Gütersloha, 1918, je ostal nedokončan, zato bo Schielejev nov način slikanja 

ostal skrivnost (Wilson, 1987, str. 80). Čeprav je bil likovno aktiven le kratko obdobje, je 

njegovo delo postavilo temelje dunajskemu ekspresionističnemu gibanju in navdihnilo 

prihodnja gibanja, kot je na primer abstraktni ekspresionizem (9 Things You Didn't Know 

About Egon Schiele, b.d.). 

Slika 31 Egon Schiele, Dvojni portret (Heinrich in Otto Benesch), 

1913, olje na platnu, 121 x 131 cm, Linz, Neue Galerie, Wolfgang 

Gurlitt Museum. 

Slika 30 Egon Schiele, Portret Johanna Harmsa, 

1916, 140 x 110, 5 cm, New York, Solomon R. 

Guggenheim Museum. 
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Slika 32 Egon Schiele, Portret Parisa von Güttersloha, 1918, olje na platnu, 140,5 x 110 cm, Minneapolis, Minneapolis 

Institute of Arts. 

 

5 Vpliv Schielejevih del na umetnost 

Čas visokega modernizma ni bil naklonjen Schielejevim umetniškim delom. Šele 

postimpresionizem, po letu 1980, revitalizira interes za secesijo in umetnike ekspresioniste. 

Novi ekspresionizem je v osemdesetih letih 20. stoletja deloval kot velika oživitev slikarstva 

na ekspresionističen način in se uveljavil na mednarodni ravni. V ZDA sta bili vodilni 

osebnosti Philip Guston in Julian Schnabel, v Veliki Britaniji Christopher Le Brun in Paula 

Rego. v Nemčiji je neoekspresionizem, zaradi ekspresionistične dediščine doživel velik 

razvoj. Neoekspresionisti so v Nemčiji postali znani kot Neue Wilden (t.i. novi fauvi). V 

Italiji se je neoekspresionistično slikarstvo pojavilo pod zastavo Transavanguardia (trans-

avantgarda), pojem, ki ga je uvedel Achille Bonito Oliva. V Franciji so leta 1981 ustanovili 

skupino Figuration Libre, ki so jo ustanovili Robert Combas, Remi Blanchard, Francois 

Boisrond in Herve de Rosa (Neo-expressionism, b.d.). Schiele je bil povod zato, da mlade 

generacije umetnikov še danes raziskujejo sebe, zlasti v seksualnem smislu. Tabu spolnosti 

je razgalil in ga obelodanil. Odprl je vrata novim umetniškim potencialom in utrl pot 

današnjim modernim dojemanjem ljubezni, odnosov, sebstva in človeka (Egon Schiele, 

2004, str. 30). 



38 

 

6 Analiza lastnih slikarskih del in primerjava s Schielejevimi 

slikarskimi deli 

6.1 Avtoportret 

Schielejevi avtoportreti presegajo veristično upodobitev. Pozicije, v katere se postavlja, so 

nenavadne in presenetljive, geste rok so izjemno učinkovite in izrazne. Portreti ukinejo 

celostnost človeške osebnosti in duše. Upodobitev sebe na platnu postane odtujena od 

dejanske podobe, izgleda in duše umetnika. Slika s tem dobi svojo lastno identiteto, ki 

predstavlja ločen del slikarjeve duše. Postane ogledalo, v katerem se umetnik raziskuje in 

išče (Steiner, 2000, str. 8). Schiele je v pismih izrazil, da je pomembnost del v raziskovanju 

in s tem večjem razumevanju samega sebe. Raziskovanje je bil način osvobajanja energij 

skozi medij in obravnavo teles (Steiner, 2000, str. 13). 

 

Slika 33 Lana Janežič, Avtoportret, 2019, akril in oglje, 

100 x 70 cm, zasebni arhiv. 

 

Avtoportrete sem izdelala s pomočjo 

ogledala, kot je ustvarjal tudi Schiele. Za 

razliko od njega sem se upodobila s svojo 

mačko, s katero sem čutila izjemno 

povezanost, saj mi je bila karakterno zelo 

podobna. Geste rok so pretirane, barvna 

paleta je omejena in naturalistična, s 

poudarki živih barv. Okoli figure je sij. 

Figura je ujeta med robove formata in 

spodaj odrezana, s čimer se ustvarja 

občutek napetosti.  Figura je postavljena 

na ploskovito ozadje, s čimer se izogne 

prostorski definiciji. Vse to so značilnosti, 

ki jih je uporabljal tudi Schiele. Obrazna 

mimika in lastna upodobitev predstavljata  

vtis same sebe, kot sem ga začutila v trenutku ustvarjanja dela. Fizične značilnosti sem 

poudarila do skrajnosti, da so dosegle vtis spačenosti in deformacije. Poudariti moram, da je 

bilo slikanje avtoportreta sprva neprijetno, saj sem se upodobila gola, razgaljena. Naslikala 
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sem se, kot sem se takrat videla, obenem pa mi je postal pogled na ustvarjeno spako 

neprijeten. Prav tako nisem želela, da bi to sliko videl še kdo drug. Imela sem občutek, da 

del mene gleda nazaj iz platna. Počutila sem se razdvojeno, a hkrati tudi zelo osvobojeno. 

Spominjalo me je na fragment iz knjige Oscarja Wilda, Slika Doriana Graya, kjer je 

protagonistova gnusna in grešna podoba skrita v kleti in živi svoje življenje na platnu, on 

sam pa je zaradi tega mladosten in popoln.  

V avtoportretih sem se želela dotakniti svojih ''grdih'' 

delov duše, jih ''dati ven'' iz sebe na platno. Zaradi 

tega so dela postala izjemno ekspresionistična, meni 

pa so služila kot psihološko čiščenje, kjer so bile moje 

negotovosti izlite na prazen list papirja pred mano. 

Prvi naslikan avtoportret je bil zame velik ustvarjalni 

in osebnostni napredek, saj sem se soočila z lastno 

percepcijo sebe in jo na razstavi pokazala tudi 

drugim.  

V dveh avtoportretih narisanih s svinčnikom sem se 

upodobila v čustveno napornih trenutkih. V prvi risbi 

sem se soočala z nizko samozavestjo, kjer sem se 

gnusila sama sebi zaradi vizualnega izgleda. Na način 

spontanega ustvarjanja sem se upodobila kot 

groteskno bitje ali pošast, kot sem se takrat tudi 

počutila. Linije so oglate, poteze so hitre in 

ekspresivne. Dodan je napis, ki še stopnjuje moje 

razmišljanje v tistem trenutku. Ko je delo nastalo, se 

mi je podoba zdela tako smešna, da so problemi kar 

izginili. Po risanju sem se pogledala v ogledalu in se 

primerjala z ustvarjeno podobo na listu in zopet se je 

pojavil občutek razdvojenosti in ločenosti. 

6.2 Uporaba ogledala 

Risba z naslovom Beda je bila ustvarjena med prvo 

karanteno v času pandemije covida. Jasno prikazuje, 

kako sem doma sedela za mizo, nad katero imam 

Slika 34 Lana Janežič, Pošast, 2019, svinčnik, 

A3, zasebni arhiv. 

Slika 35 Lana Janežič, Beda, 2020, grafit, A4, 

zasebni arhiv. 
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ogledalo, v katerem se lahko opazujem. Ogledalo služi analizi obraznih mimik, gest in 

anatomskega dojemanja figur. Poteze so hitre, ekspresivne. Roka je pretirano velika. Želela 

sem zajeti pogled na popolno bedo in dolgčas, ki sem ju takrat občutila. 

Ujetost figur v format je Schiele ustvarjal s pomočjo 

uporabe ogromnega ogledala, za katerega je leta 1907 

rotil svojo mati, da mu ga podari. Kljub ogromni 

velikosti in teži se od ogledala nikoli ni ločil. 

Kamorkoli se je selil, ga je odnesel s seboj. Ogledalo 

je bil ključen pripomoček pri umetnikovem ustvarjanju 

(Wilson, 1987, str. 24). Z njegovo pomočjo je Schiele 

ustvaril veliko ženskih aktov in avtoportretov (Egon 

Schiele, 2004, str. 32). 

Risanje golega ženskega modela pred ogledalom, 

1910, kaže takšen način dela. Ženska je stala pred 

ogledalom, on pa je lahko na ta način hkrati narisal 

njeno zadnjo stran, njeno zrcaljeno sprednjo stran in 

hkrati sebe, ki se odseva v ogledalu (Wilson, 1987, str. 

24). Zanimivo je, da gledalec ob gledanju njegovih del 

pogosto zavzame pozicijo ogledala, v katerem 

odsevajo modeli ali umetnik sam (Egon Schiele, 2004, 

str. 32).  

Umetniki so že od nekdaj za svoje avtoportrete 

uporabljali ogledala. Ta tradicija se nadaljuje že od 

časa Dürerja in Rembrandta, ki sta ogledalo 

uporabljala za študijo svoje podobe. Ogledalo je bilo 

pomembno za razvoj moderne umetnosti, saj je služilo 

kot inštrument za odkrivanje osebne identitete in 

poglobitev v lastno duševnost. Ob slikanju sebe je 

lahko igral določeno vlogo ali se je prestavil v 

določeno čustveno in duševno stanje. S tem je želel od 

celote vseh različnih delov, ki ga sestavljajo, ločiti le en 

določen del in ga upodobiti na platnu. Popolna ločitev 

Slika 37 Egon Schiele, Risanje golega 

ženskega modela pred ogledalom, 1910, 

svinčnik, 55,2 x 35,3 cm, Dunaj, Graphische 

Sammlung Albertina. 

Slika 36 Johannes Fischer, Egon Schiele pred 

velikim ogledalom v studiu, Dunaj, 1916, Star 

srebrni print, 16,1 x 11,5 cm. 
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sebstva in upodobitev fragmenta sebe je Schieleju uspela na njegovih kasnejših 

avtoportretih, narejenih med letoma 1907 in 1918. Mestoma je nemogoče določiti ali sploh 

gre za isto osebo na upodobitvah (Steiner, 2000, str. 7,8).  

6.3 Način risanja in slikanja 
 

 

 

Skozi svoja dela se umetnik sooča z realnostjo, ki ga obdaja. Realnost preoblikuje, deformira 

in poustvari, s čimer preseže zgolj posnemanje videnega. Realnost, upodobljena v sliki, 

postane posebna slikovna entiteta. Naslikana nova slikarjeva realnost je nabita z avtorjevimi 

lastnimi idejami, občutji in mišljenji. S tem likovno delo pridobi doživljajsko noto, kar 

občuti tudi gledalec ob gledanju umetnine. Preoblikovanje se ne nanaša zgolj na obliko, 

ampak tudi na barvo in teksturo. Z uporabo določene barve, lazurnimi ali pastoznimi nanosi 

in teksturami, ki so ustvarjene z nanašanjem, želi slikar ustvariti določen efekt in izraz. Barva 

je uporabljena in nanešena svobodno, izbrana je le glede na svojo izraznost in ekspresivne 

impulze umetnikove inspiracije v danem trenutku, ne na podlagi uprizarjanja realnosti in 

naravnosti. Izbira barve je posledica umetnikovega čustvenega stanja oziroma odnosa, ki ga 

ima do objekta. Površina, ki se ustvari z nanosi barv, je posledica umetnikovega čustvenega 

izraza, ki se ustvari z izbranim načinom in tehniko slikanja (Wilson, 1987, str.7). 

Slika 38 Egon Schiele, Akt na barvnem blagu, 1911, vodenke in svinčnik z belimi poudarki, 54,3 x 30,7 cm, Dunaj, 

Graphische Sammlung Albertina. 
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Z le nekaj linijami Schiele skicira figuro na papir. Poteza je hitra, natančna in dinamična, pri 

koncih pogosto bolj rahla. Njegova poteza je kaligrafska, saj nazorno oriše telesni izraz. 

Fizionomija njegovih modelov kljub temu ostaja anonimna in nejasna. Fantomski obrazni 

izrazi in lutkaste oči bi lahko predstavljali marsikatero žensko. Pozicija modela je namenjena 

gledalčevemu pogledu, proti kateremu kaže genitalije, ki so za razliko od telesa, naslikane 

bolj mehko in okroglo. Schiele ignorira sence, ki telo oblikujejo, s čimer odstrani prostorske 

učinke. V njegovem ateljeju je bila visoka lestev, s katere je risal svoje modele iz ptičje 

perspektive, zaradi česar je gledalec še bolj prostorsko dezorientiran, hkrati pa takšen način 

ustvari občutke nadvlade in dominacije umetnika/gledalca ter podredljivost modela. 

Zanimivo je, da je Schiele ležeče modele slikal vertikalno, ne horizontalno, kot je bila 

prevladujoča slikarska tradicija v Evropi od renesanse dalje. Z vertikalnostjo ženski akti 

izgubijo vtis pasivnosti in učinkujejo bolj aktivno. (Egon Schiele, 2004, str. 46,47). Telo 

oblikuje in od ozadja loči le nekaj barvnimi potezami, zaradi česar je prostorska kompozicija 

pogosto težko zaznavna. Zaradi majhnih kontrastov pri oblikovanju telesa gledalec dobi 

občutek, da model opazuje od blizu, kar daje vtis intimnosti. Barvni kontrasti uporabljeni za 

detajle telesa ustvarjajo agresivno napetost. Telesa modelov niso upodobljena brezmadežno, 

belo. Barvni kontrasti dajejo vtis pogleda pod kožo, kjer je meso, z vsemi grdotami in 

nepravilnostmi vidno navzven, (Egon Schiele, 2004, str. 51).  

Večino Schielejevega dela sestavljajo risbe in akvareli. Velja za enega najboljših risarjev 

vseh časov. Edinstven in izjemen učinek upodobljenih figur dosega z uporabo linije in 

kontur. Linija je zasnova v strukturi vseh njegovih del. Najbolj dramatične spremembe v 

njegovem slogu so vidne v njegovih risbah s svinčnikom, ogljem ali črnilom, z ali brez 

dodatka akvarela ali gvaša. (Al Nik, The Development of Egon Schiele’s Line, 2020). Čeprav 

so večini umetnikov risbe služile kot osnova za slikanje, v Schilejevem primeru risba 

predstavlja zaključen izdelek. Konturna linija tako jasno definira telo v prostorskem smislu, 

zaradi česar je dodatna umestitev telesa v prostor nepotrebna. Grob način skiciranja in 

občutek nedokončanosti je Schielejeva značilnost. Čeprav je najbolj jasno razvidna v risbah, 

je podobne učinke dosegal tudi s čopičem. S poudarki na ostrih linijah in agresivnih potezah 

je v slikah dosegal podobne učinke kot v risbi (Egon Schiele, 2004, str.30, 31). Njegova 

najbolj izrazna zmožnost je bila naslikati objekte skozi perspektivo občutja, kar je eden 

izmed glavnih razlogov za veliki sloves zgodnjega ekspresionista (Wilson, 1987, str.7). 
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6.4 Modeli 

Schiele je svoje modele našel na ulicah. Pozirala so mu mlada mestna dekleta in prostitutke. 

Njegove preference so bile ženske z dokaj otroškim in rahlo moškim telesom. Suhljata, 

turobna telesa prikazujejo nižji status njegovih upodobljenk, medtem ko bujna, zrela telesa 

upodabljajo njegove buržoazne modele (Egon Schiele, 2004, str. 28). Schielejeve študije 

modelov odsevajo notranje duševno stanje. Iz vloge umetnika prehaja na vlogo 

upodobljenke in na tak način združi oboje. Njegov cilj je hkrati ujeti lastno psihološko 

izkustvo in odnos do modela (Egon Schiele, 2004, str. 53). 

 

Slika 39 Lana Janežič, Ela, 2020, akril in svinčnik, 100 x 70 cm, zasebna zbirka. 

 

Slika 40 Aja Jaques, fotografija, zasebni arhiv. 
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V mojem delu Ela, 2020, je upodobljena Ela Puc, ki me je navdušila. Ela je umetnica, ki je 

po končani gimnaziji odšla v Nemčijo živet svoje sanje in postala striptizeta. Njene 

fotografije na socialnih omrežjih so me očarale, saj so izjemno ekstravagantne, unikatne in 

drzne. Lahko bi rekli, da so kar v duhu Schieleja, hkrati pa me Elina zgodba spominja na 

boemsko življenje umetnikov okoli leta 1900. Bila sem fascinirana nad njenimi videi, kjer 

ob drogu zvija in upogiba svoje suho in oglato telo. Pisala sem ji, ali lahko njene fotografije 

uporabim kot motiv za svoje slike, nad čemer je bila navdušena. Tako sva začeli sodelovati, 

nastalo pa je delo z naslovom Ela, narejeno po Schielejevem zgledu in s tehničnimi 

značilnostmi slikanja in risanja, opisanih v prejšnjem poglavju. Predvsem me je očarala 

njena brutalna erotičnost in vtis ''femme fatale''. Fasciniralo me je suho, oglato telo, ki je 

hkrati izjemno mišičasto in moško. Njen obraz je jasen in strog, netipičen za žensko, zaradi 

česar deluje androgino. Že sama izbira modela in način upodobitve je torej izjemno podoben 

Schielejevemu. Predvsem sem želela uporabiti njene fotografije, kjer je upodobljena v zvitih, 

napetih pozah s erotičnim čustvenim izrazom na obrazu. Okrog figure je bela aura, barve so 

ne-naturalistične in služijo za namene poudarkov. Figura je sestavljena dokaj anatomsko 

pravilno, z nekaj deformacijami in pretiravanji. Linije so ekspresivne in oglate. Za občutek 

nelagodja in nejasnosti je pri mojem delu figura zavita v plašč črnine na enobarvnem ozadju. 

To ustvari občutek lebdenja brez prostorske dimenzije. Opazna je risarska zasnova, vidne so 

konture, ki figuro anatomsko zajamejo, kljub opazni deformaciji in pretiranosti oblik. Ela je 

v primerjavi s Schielejevimi modeli še vedno dokaj prepoznavna in upodobljena bolj 

naturalistično (Egon Schiele, 2004, str. 51). 
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Slika 41 Lana Janežič, Samota, 2021, akril na platnu, 100 x 70 cm, zasebna zbirka. 

V naslednjem delu Samota, 2021, je figura še bolj karikirana. Lasje so podobni 

dekorativnosti v simbolizmu in Schielejevemu obdobju ustvarjanja, ko se je zgledoval po 

Klimtu. V delu so občutja izražena preko upodobitve figure, s čimer se približa 

Schielejevemu ekspresivnemu značaju del. Slika je zanimiva tudi zaradi ptičje perspektive, 

kjer lahko izgleda, kot da figura leži na postelji ali pa stoji in deluje breztežno (Egon Schiele, 

2004, str. 51). Inkarnat je zelenkast, daje občutek bolehnosti, figura je suhljata in krhka. Kot 

v Schielejevih delih, imamo tudi pri tej figuri občutek, da gledamo pod povrhnjico kože, ki 

nam kaže vse nepravilnosti, hkrati pa ustvarja občutke nepopolnosti (Egon Schiele, 2004, 

str. 51). Želela sem uprizoriti občutke samote, izolacije in odrezanosti od sveta med 

obdobjem zaprtja države v času korona pandemije. Občutek praznine je poudarjen z belim 

ozadjem. S postavitvijo figure na desno stran sem nakazala občutje neuravnoteženosti. 

Samota, odrezanost in osamljenost so občutja, značilna za modernega človeka, ki jih je v 

svojih delih uprizarjal tudi Schiele (Wilson, 1987, str. 60). 

6.5 Uporaba linije 

Schielejeva zgodnja dekorativna in ornamentalna linija dunajske secesije je med letoma 

1910 in 1911 utrla pot ostrejšemu in oglatemu obrisu, ki ga vidimo v kasnejših delih. Iskal 

je lasten izraz, drugačen od Klimta. Rezultat so linijski eksperimenti za doseganje večje 

izraznosti, ki jih prepoznamo v njegovih figurah. Različni pristopi iskanja lastnega 
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risarskega izraza so pripeljali do kombinirane linije, sestavljene iz različnih gostot, ki so 

odvisne od mesta in pomena orisane oblike. Vzporedno z njegovimi eksperimenti slikanja 

po letu 1912 so tkanine, oblačila, odeje in draperije dobile zgolj abstrahirane oblike, ki 

povezujejo figuro s praznim ozadjem. Obdobje vojne je povzročilo novo obravnavo linije. 

Stilizacija se je postopoma prevesila v iskanje več volumna in gostote pri oblikovanju teles, 

rok in obrazov v bolj realistične, manj razpotegnjene in nenaravno podolgovate oblike. 

Kasnejše Schielejeve risbe imajo več potez in različnih linij, ki se križajo, da ustvarjajo večjo 

gostoto. Leta 1918 je bila linija že mehkejša, narisana z več nežnosti in skrbnosti, na kar je 

morebiti vplivala njegova vloga moža in bodočega očeta (The Development Of Schiele's 

Line, 2020). 

 

 

Zgornji dve deli predstavljata študiji, kjer sem se osredotočala na deformacijo telesa in 

učinke linij. Prvo je primer moškega akta, narisanega po modelu. Figura je poudarjena z 

debelimi, oglatimi linijami, ustvarjenimi z ogljem. Ostali detajli so narejeni z manj izrazitimi 

linijami in s hitrimi potezami. Ozadja ni, roke so pretirano velike, sam model pa ni 

popolnoma prepoznaven, saj figura ni narisana z namenom realističnega upodabljanja. V 

drugem delu je narisan ženski akt. Figura je upodobljena bolj lirično. Linije so mehkejše, 

krožne in neizrazite v primerjavi s prejšnjim aktom. Še vedno je opazna deformacija, vendar 

je omiljena s poudarki nežnih barv, ustvarjenih z lazurnimi nanosi vodenk, kot je značilno 

tudi za Schielejeve ženske akte. Genitalije sem poudarila z živo rdečo barvo, kjer sem se 

zgledovala po Schielejevem delu Stoječe črno-laso golo dekle, 1910 (Wilson, 1987, str. 34). 

Ozadja tudi na tej študiji ni bilo potrebno realizirati. 

Slika 42 Lana Janežič, Akt, 2019, 

oglje, 100 x 70 cm, zasebni arhiv. 
Slika 43 Lana Janežič, Akt, 2020, 

svinčnik, vodenke, A4, zasebni arhiv. 
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6.6  Moj slikarski credo 

V mojih kasnejših delih se še vedno zaznajo vtisi, ki so jih Schielejeva dela pustila na meni. 

Kljub razvoju mojega slikarstva v bolj simbolistično smer, se še vedno zazna močna 

deformacija figur in poudarek na mističnih gestah rok, ki nimajo jasne definicije. Linije so 

oglate, poteza je hitra in ekspresivna. Barva je uporabljena ne-naturalistično, z namenom 

ekspresivnega poudarka. V delih se zazna občutek nelagodja in napetosti. Če se je Schiele 

bolj posvečal psihološkemu raziskovanju prek figur, je v mojih kasnejših delih opazno 

posvečanje bolj spiritualnim in mističnim vsebinam. (Wilson, 1987, str. 25- 27). 

 

  

Slika 44 Lana Janežič, Brez naslova, 2021, vodenka, tuš, 

zlati lističi, 100 x 70 cm, zasebni arhiv. 

Slika 45 Lana Janežič, Zen, 2021, tuš, vodenka, 

akril na barvnem papirju, 100 x 70 cm, zasebni 

arhiv. 
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7 Zaključek 
 

Dunaj je bil na prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja kulturni kotel za sodobnost v 

arhitekturi, umetnosti, dramatiki, literaturi, glasbi in filozofiji. V medicini je Sigmund Freud 

oblikoval teorije, ki so prispevale k razvoju psihoanalize. Pod tem privilegiranim in 

svetovljanskim dunajskim furnirjem pa se je skrivala temnejša senca revščine, prostitucije 

in spolno prenosljivih okužb (Colin, 2014). 

Avstrijski slikar Egon Schiele je zloglasen po intenzivnosti, zvitih telesih in surovi spolnosti, 

ki jih je upodabljal na svojih slikah, med katerimi so mnoge avtoportreti. Velik figurativni 

slikar 20. stoletja je ustvaril več kot 3000 del na papirju in okoli 300 slik, ki so zaradi njihove 

eksplicitne erotike veljale za šokantne in žaljive. Njegove ostro zarisane oglate linije in 

kombinacija barv ga ustoličijo kot prvaka zgodnjega avstrijskega ekspresionizma, ki je 

zavračal lepotne norme in v umetnost vnašal grdoto in pretiranost čustev (Egon Schiele's 

Peculiar Gestures, 2020). Schiele je bil umetnik z močnim interesom ekspresionističnega 

upodabljanja telesnih gest in obraznih izrazov. Izjemen doprinos umetnosti je viden v 

njegovem raziskovanju človeške psihe in prikazu črnih kotičkov duše, ranljivosti in hib na 

nenavaden in brutalno odkrit način. Razprl je zastor, ki zakriva dogajanje v notranjosti 

človeka in je dobesedno ter metaforično, poleg svojih modelov razgalil tudi sebe. Že v 

mladih letih mu je uspelo preseči senco svojega velikega mentorja Gustava Klimta. Ustvaril 

je svoj unikaten slog, ki ga težko zamenjamo s katerimkoli drugim. Kljub zelo kratkemu 

življenju je prešel več izrazitih ustvarjalnih obdobij. Zaznamovali so jih življenjski dogodki, 

njegov umetniški napredek, eksperimentiranje z različnimi tehnikami in dinamika lastne 

notranje občutljivosti. Za njegovo delo je značilno obvladovanje linije kot glavnega 

izraznega sredstva in gradbenega elementa kompozicij, ne glede na to, ali gre za risbo ali 

oljno sliko (The Development Of Schiele's Line, 2020). 

Med Schielejevim in mojim risanjem in slikanjem lahko najdem veliko podobnosti. Te so v 

gradnji slike na osnovi linij, ki so ekspresivne in oglate ter s potezami, ki so hitre in 

dinamične. Podobno, kot Schiele uporabljam omejeno barvno paleto z ne-naturalističnimi 

barvnimi poudarki in ekspresivno izbiro določene barve za doseganje psiholoških učinkov. 

Raziskovanje deformacij in mutilacij telesa ter uprizarjanje napetosti in anksioznosti mi niso 

več tuji pristopi k slikanju. Zaradi linijskega poudarka anatomije in kontur so ozadja bolj 

nevtralna. Pri obeh zaznavam zanimanje za figuro, predvsem za akte. Preko Schieleja sem 

spoznala pomembnost avtoportretov za raziskovanje in iskanje same sebe. Naučila sem se 
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odmika od tendenc naturalističnega upodabljanja in želje po uprizarjanju realnosti, kar je bil 

zame velik in nepričakovan korak v umetniškem ustvarjanju. Hkrati sem našla lepoto v 

grdem. Že od nekdaj imam veliko zanimanje za psihologijo in delovanje človeka, duše ter 

psihe. Poleg branja teorije sem to začela raziskovati tudi preko ustvarjanja likovnih del, kjer 

raziskujem globoke dele sebe in svojega dojemanja sveta. Slutim, da je to svoje kratko 

življenje iskal tudi Egon Schiele.  
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Pridobljeno januarja 2022 s 
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https://arthistoryproject.com/site/assets/files/9132/egon_schiele-lovers-1914-trivium-art-

history.jpg j.  

Slika 18 Egon Schiele, Samotarja, 1912, olje na platnu, 180 x 180 cm, Leopold Museum, 

Dunaj Pridobljeno januarja 2022 s 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Egon_Schiele_-

_The_Hermits_-_Google_Art_Project.jpg/888px-Egon_Schiele_-_The_Hermits_-

_Google_Art_Project.jpg.  

Slika 19 Egon Schiele, Kardinal in nuna, 1912, olje na platnu, 805 x 700 cm, Leopold 

Museum, Dunaj Pridobljeno marca 2022 s 

https://artsandculture.google.com/asset/cardinal-and-nun-caress-egon-

schiele/sQEGragBFtvMmA 

Slika 19 Egon Schiele, Smrt in dekle, 1915-1916, olje na platnu, 150 x 180 cm, 

Dunaj,.Österreichische Galerie Belvedere Pridobljeno januarja 2022 s 

https://static.independent.co.uk/s3fs-

public/thumbnails/image/2013/01/17/16/5513578.jpg?width=1200 

Slika 20 Egon Schiele, Mrtva mati, 1910, olje na lesu, 32 x 25,7 cm, zasebna 

zbirka.Pridobljeno januarja 2022 s 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Egon_Schiele_091.jpg/823p

x-Egon_Schiele_091.jpg 

Slika 22 Egon Schiele, Samo-opazovalec II (Smrt in človek), 1911, olje na platnu, 80,5 x 

80 cm, zasebna zbirka. Pridobljeno januarja 2022 s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self_Seers_II_(Death_and_man)_Egon_Schiele_

1911.jpg 

Slika 21 Egon Schiele, Družina, 1918, Olje na platnu, 152,5 x 162,5 cm, Dunaj, 

Österreichische Galerie Belvedere. Pridobljeno januarja 2022 s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egon_Schiele_014.jpg 

Slika 23 Egon Schiele, Objem, 1917, olje na platnu, 110 x 170 cm, Dunaj,Österreichische 

Galerie Belvedere. Pridobljeno januarja 2022 s 

http://www.miacollectiveart.com/articles/2017/4/5/lovers 

Slika 24 Egon Schiele, Krajina Kramau, 1916, olje na platnu, 110 x 140,5 cm, Linz, Neue 

Galerie, Wolfgang Gurlitt Museum.Pridobljeno januarja 2022 s 

https://uploads8.wikiart.org/images/egon-schiele/landscape-at-krumau-1916.jpg!Large.jpg 
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Slika 25 Egon Schiele, Polje rož, 1910, črna kreda, gvaš, zlata in bronasta barva na papirju, 

44,5 x 30,8 cm, zasebna zbirka. Pridobljeno januarja 2022 s https://www.myddoa.com/wp-

content/uploads/2018/08/field_of_flowers-egon_schiele.jpg 

Slika 26 Egon Schiele, Portret Poldi Lodzinsky, 1910, gvaš in olje na platnu, 109,5 x 36,5 

cm, Winnipeg, Dr. Ferdinand Eckhardt.Pridobljeno januarja 2022 s 

http://assets.egononline.com/images/work/work-p162.jpg 

Slika 27 Fotografija Eduarda Kosmacka, okoli 1910 Pridobljeno januarja 2022 s 

https://media.gettyimages.com/photos/publisher-eduard-kosmack-photograph-around-

1910-picture-id143113382.  

Slika 28 Egon Schiele, Portret Eduarda Kosmacka, 1910, olje na platnu, 100 x 100 cm, 

Dunaj, Österreichische Galerie Belvedere.Pridobljeno jauarja 2022 s 

https://uploads2.wikiart.org/images/egon-schiele/portrait-of-the-publisher-eduard-

kosmack-1910.jpg!Large.jpg 

Slika 29 Egon Schiele, Dvojni portret (Heinrich in Otto Benesch), 1913, olje na platnu, 121 

x 131 cm, Linz, Neue Galerie, Wolfgang Gurlitt Museum. Pridobljeno januarja 2022 s 

https://www.wikiart.org/en/egon-schiele/double-portrait-chief-inspector-heinrich-benesch-

and-his-son-otto-1913 

Slika 30 Egon Schiele, Portret Johanna Harmsa, 1916, 140 x 110, 5 cm, New York, S 

olomon R. Guggenheim Museum.Pridobljeno januarja 2022 s 

https://uploads6.wikiart.org/images/egon-schiele/portrait-of-an-old-man-johann-harms-

1916.jpg!Large.jpg 

Slika 31 Egon Schiele, Portret Parisa von Güttersloha, 1918, olje na platnu, 140,5 x 110 

cm, Minneapolis, Minneapolis Institute of Arts.Pridobljeno januarja 2022 s 

https://6.api.artsmia.org/800/10219.jpg 

Slika 32 Lana Janežič, Avtoportret, 2019, akril in oglje, 100 x 70 cm, zasebni arhiv.  

Slika 33 Lana Janežič, Beda, 2020, grafit, A4, zasebni arhiv.  

Slika 34 Lana Janežič, Pošast, 2019, svinčnik, A3, zasebni arhiv.  

Slika 35 Johannes Fischer, 1916, Egon Schiele pred velikim ogledalom v studiu, Dunaj, 

Star srebrni print, 16,1 x 11,5 cm. Pridobljeno januarja 2022 s 

https://www.neuegalerie.org/collection/artist-profiles/egon-schiele. . Slika 36 Egon Schiele, 

Risanje golega ženskega modela pred ogledalom, 1910, svinčnik, 55,2 x 35,3 cm, Dunaj, 

Graphische Sammlung Albertina Pridobljeno januarja 2022 s 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egon_Schiele_-

_Schiele_with_Nude_Model_before_the_Mirror,_1910_-_Google_Art_Project.jpg. 
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 Slika 37 Egon Schiele, Akt na barvnem blagu, 1911, vodenke in svinčnik z belimi 

poudarki, 54,3 x 30,7 cm, Dunaj, Graphische Sammlung Albertina. Pridobljeno januarja 

2022 s https://fineartamerica.com/featured/young-female-nude-against-a-colourful-cloth-

egon-schiele.html 

Slika 38 Lana Janežič, Ela, 2020, akril in svinčnik, 100 x 70 cm, zasebna zbirka.  

Slika 39 Aja Jaques, fotografija, zasebni arhiv.  

Slika 40 Lana Janežič, Samota, 2021, akril na platnu, 100 x 70 cm, zasebna zbirka.  

Slika 41 Lana Janežič, Akt, 2019, oglje, 100 x 70 cm, zasebni arhiv.  

Slika 42 Lana Janežič, Akt, 2020, svinčnik, vodenke, A4, zasebni arhiv.  

Slika 43 Lana Janežič, Brez naslova, 2021, vodenka, tuš, zlati lističi, 100 x 70 cm, zasebni 

arhiv.  

Slika 44 Lana Janežič, Zen, 2021, tuš, vodenka, akril na barvnem papirju, 100 x 70 cm, 

zasebni arhiv.  
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