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POVZETEK 

 

Za izdelavo svojega diplomskega dela sem se odločil podati  v svet 

nadrealistične umetnosti z začetka dvajsetega stoletja. Poudarek pa je 

namenjen  nadrealističnem slikarskem stilu, imenovanem avtomatizem , in 

umetnikom, ki so slikali in risali v tem stilu. Da vsebina naloge  ne bi ostala 

brez kakršnega koli zgodovinskega konteksta, se je treba ozreti na korenine 

nadrealizma, ki segajo v sredo prve svetovne vojne, na nastanek Dade in vse 

nazaj do renesanse ter manierizma iz 15. in 16. stoletja, kar je vidno v delih 

umetnikov kot so Hieronymus Bosch in Giuseppe Arcimboldo. Na razvoj 

nadrealizma v času, ko je eden glavnih začetnikov le-tega, Andre Breton, 

napisal svoj prvi nadrealistični manifest (1924), so nedvomno vplivale tudi 

teorije znamenitih psihoanalitikov kot so Sigmund Freud, Carl Jung, delno 

tudi Jacques Lacan. 

Teoretični del sem se odločil dopolniti z lastnim prispevkom, zato sem se tudi 

sam preizkusil v tehniki avtomatičnega slikanja. V ta namen sem naslikal več 

del v stilu avtomatizma in nadrealizma nasplošno; pet jih je tudi 

predstavljenih v diplomskem delu. 

Diplomsko delo obsega nenazadnje tudi praktično- pedagoški del, ki zajema 

analizo dveh zaporednih učnih ur, izvedenih na srednji šoli pri predmetu 

likovna vzgoja, in reprodukcije likovnih del dijakov, nastalih v času pouka. 

KLJUČNE BESEDE 

 

Podzavestno, psiha, 1. svetovna vojna, nadrealizem, dada, avtomatizem, 

verizem, psihoanaliza, gestualno 
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SUMMARY 

 

For my undergraduate thesis work, I have chosen to delve into the 

idiosyncratic world of the early 20th century Surrealist art, while primarily 

focusing on the surrealist style that is known as automatism, and the artists 

that employed it in their works. Lest this essay be devoid of any kind of 

historical context, I have deemed it necessary to acknowledge the 

foundations of the surrealist movement which influences can be traced back 

to the World War I-spawned Dada and as early as 15th and 16th century 

renaissance and manierism eras, as can be seen in the works by the likes of 

Hieronymus Bosch and Giuseppe Arcimboldo, respectively. The writings of 

then-prominent psychoanalists such as Sigmund Freud, Carl Jung and, to a 

certain extent, Jacques Lacan, also played a notable role in the early 

formation of surrealist ideology. For evidence of this, one need not look any 

further than the first Surrealist Manifesto, penned by Andre Breton in 1924, 

which contains several references to Freud and psychoanalysis. 

In addition to writing this essay, I also decided to take a stab at the automatist 

painting technique myself, and have thus produced several paintings 

inspired by automatism and surrealism in general - five of which are 

included here. 

Last but not least, the final part of the thesis includes a detailed analysis of 

my two-hour stint as a guest teacher at a secondary school, as well as 

photographs of work made by students there under my supervision. 

KEY WORDS: 

 

subconsciousness, psyche, world war I, surrealism, dada, automatism, verism, 

psychoanalysis, gestural 
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UVOD  V AVTOMATIZEM 

 

»NADREALIZEM, samostalnik; - čista oblika psihičnega avtomatizma ki je 

namenjena izražanju resnične miselne funkcije, bodisi v govorni, pisni ali 

drugačni obliki. Gre za misel, katero diktira m, ki se je osvobodila vseh ovir 

razuma, ter estetskih in moralnih dilem.« 

-Andre Breton, Nadrealistični manifest 

 

―Avtomatizem‖ ni zelo trdno definiran pojem v umetnostni zgodovini  20. 

stoletja. Gre definitivno za del modernističnega slikarstva, ki je s pomočjo 

psihoanalize slike raziskoval področje nezavednega, zato je termin 

―avtomatizem‖, vsaj po zgoraj napisani definiciji iz Bretonovega 

Nadrealističnega manifesta, lahko tudi sopomenka nadrealizmu. Namreč, 

skoraj vsaka oblika nadrealizma je do neke mere avtomatična - ene bolj kot 

druge, seveda. Čeprav  je kasnejša, retrospektivna delitev nadrealizma na 

dve podsmeri  ―verizem‖ in ―avtomatizem‖, dokaj zanesljiva, je vendar  pri 

nekaterih delih težko reči, ,kje se konča verizem in kje začne avtomatizem ter 

včasih tudi abstraktni ekspresionizem.  

 

Dejstvo je tudi, da so mnogi  predstavniki nadrealizma v svojih karierah  

eksperimentirali z različnimi tehnikami in podzvrstmi slikarstva. Tako  ni 

presenetljivo, da so določena imena, kot so Arp, Breton, Tzara, Miro, Ray 

itd., enako relevantna za  več umetniških smeri. 

 

Določene ideje in elementi o nezavednem  ter upodabljanje sanj v slikah so 

se pojavile daleč pred  letom 1916. Vplivi in korenine  nadrealizma segajo  

še globoko v obdobje renesanse in manierizma. V različnih delih 

nadrealistov, posebej veristične smeri, lahko vidimo zapuščino in vpliv 

umetnikov renesanse in manierizma, kot so Hieronymus Bosch, Giuseppe 

Arcimboldo.  
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Čutiti je vpliv simbolističnega slikarstva iz devetnajstega stoletja ter vpliv 

romantika Williama Blakea. Giorgio De Chirico, ki je začel ustvarjati pred 

prvo svetovno vojno, se je kasneje tudi sam pridružil nadrealističnem 

gibanju, velja za predhodnika le-tega.  

 

 

William Blake, kot predhodnik nadrealizma, je združil slikarstvo in poezijo 

na svoj način. V prvi polovici 19. stoletja pri Blaku zasledimo podobe, ki jih 

je navdihnila Dantejeva Božanska komedija. V sliki Vihar ljubimcev je 

upodobljen Dante Alighieri, ki se sreča z duhom grešnice, ob njem leži 

nezavestni rimski pesnik Virgil, njegov vodič skozi  podzemlje. 

Hieronymus Bosch je imel  bolj temačen pristop k slikanju.  

V začetku 16. stoletja je upodobil več triptihov na temo trojnosti raja, pekla in 

zemeljskega življenja.  

Giuseppe Arcimboldo je upodabljal portrete, ki so bili mutacija realistično 

naslikanih rastlin, zelenjave, sesalcev in rib. Njegovo delo Voda velja za  eno 

njegovih najboljših slik, na kateri je človeški obraz sestavljen iz različnih 

podvodnih bitij.   

 

William Blake, Vihar ljubimcev, 1826, olje na platnu 
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Giuseppe Arcimboldo, Voda, 1566, tabelna 
slika 

Hieronymus Bosch, Vrt, naslad 1504, olje na lesu 
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DADA 

 

Dada je kulturno in umetniško gibanje, ki se je začelo v Zürichu med prvo 

svetovno vojno in je doseglo vrhunec med leti 1916 in 1922. Dada je bila 

neuradno gibanje, katere člani so bili iz Evrope in Severne Amerike. Začetki 

Dade se pojavljajo  prav med izbruhom prve svetovne vojne. Mnogi so to 

gibanje videli kot upor proti buržoazni in kolonialni politiki, saj je  bila 

večina dadaistov  mnenja, da je le-ta vir vseh razrednih neenakosti in vojn 

ter  kulturnemu konformizmu, ki je nastopil ob istem času kot vojna in je bil 

prisoten tako v umetnosti kot  v družbi. Izvor besede, s katero je 

poimenovano gibanje, »dada« danes še vedno ni čisto razjasnjen. Dve 

najbolj verjetni razlagi sta, da gre za francosko besedo »dada«, ki je bila 

naključno izbrana iz slovarja in pomeni konjiček oziroma hobi, ali pa 

fonetično imitacijo otroškega oz. dojenčkovega govora. Karakteristike dade 

so naključnost, elementarnost, kolektivna anonimnost in provokativnost. 

Tristan Tzara, član skupine, je zapisal »Dovolj imamo intelektualnih gibanj, ki v 

imenu znanosti, izkoriščajo naše zaupanje in lahkovernost. Tisto, česar si sedaj 

najbolj želimo, je spontanost. Ne zato, ker bi naj spontanost bila lepša ali boljša 

od česarkoli drugega, ampak predvsem zato, ker nas vse tisto, kar svobodno 

izhaja iz nas  ter ne vsebuje špekulativnih idej, pooseblja in predstavlja.«    

 

 

 

 

 

 

          Prvi izvod revije Dada, julij 1917 
Cabaret Voltaire 
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ZÜRICH 

Sam začetek dadaizma se je zgodil leta 1916 v Zürichu, Švica, ki je bila 

nevtralno ozemlje med divjanjem 1. svetovne vojne. Nemška begunca, 

pesnik Hugo Ball in njegova soproga Emmy Hennings, sta splošno priznana 

kot začetnika gibanja. Kmalu za tem so se jima pridružili umetniki Tristan 

Tzara, Hans Richter, Hans Arp, Marcel Janco in drugi. Tega leta je Hugo Ball 

izdal revijo Cabaret Voltaire ( Izšla je le ena številka.), poimenovano po 

istoimenskem lokalu, ki je bil takrat priljubljeno sestajališče prej omenjenih 

umetnikov. Gibanje se je po vojni hitro razširilo v druga mesta, kot so New 

York, Barcelona, Berlin, Hanover, Köln in Paris. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hugo Ball, 1916 
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ČLANI SKUPINE DADA 

 Hans Arp (rojen 16.9.1886, umrl 7.6.1996) je bil nemško-francoski umetnik.  

Ukvarjal se je s slikarstvom, kiparstvom in poezijo. Čeprav bil rojen kot Hans 

Arp, je pogosto uporabljal francosko različico svojega imena – Jean Arp. 

Arp je bil eden od začetnikov  dadaističnega gibanja  v Zürichu. Po končani 

1. svetovni vojni se je z ostalimi umetniki preselil v Köln, kjer je osnoval 

Kölnsko dada gibanje ter je bil tudi aktiven član francoskega 

nadrealističnega gibanja. Nekaj let kasneje je zapustil svoje nadrealistične 

korenine in se preselil v Paris, kjer se je pridružil skupini Abstraction-

Creation, ki si je prizadevala nasprotovati vplivu Andrea Bretona na 

francosko umetniško identiteto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jean Arp, Portret Tristana Tzare, 1916, leseni relief 

Jean Arp, Brez naslova, 1917, kolaž 
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Francis Picabia (rodil se je 22.1.1879, umrl 30.11.1953) je bil francoski slikar, 

pesnik in tipograf.  

V svoji karieri se je  preizkušal na področju dadaizma, impresionizma in 

kubizma. Najbolj se ga spomnimo kot dadaista, saj je bil eden izmed prvih 

članov dade, in sicer od samega začetka leta 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Picabia, Obračajoči se stroj, 1918, tempera na papirju 
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Marcel Duchamp (rojen 28. julija 1887 – umrl 2. oktobra 1968) je bil eden 

izmed najvplivnejših umetnikov 20. stoletja. Vsestranski umetnik in likovni 

teoretik, katerega dela uvrščamo v kubizem, fauvizem, futurizem, dadaizem 

ter nadrealizem. Znan  je tudi kot začetnik konceptualne umetnosti. Naredil je 

številne tako imenovane ready-made instalacije. Duchamp je vplival na 

razvoj moderne umetnosti po prvi svetovni vojni. Opravljal je tudi vlogo 

svetovalca različnim zbirateljem  modernih umetnin.  

  

 

 

Marcel Duchamp, Fontana, 1917, ready-made 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Duchamp, Akt na stopnicah, 
1916, olje na platnu 
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NADREALIZEM 

Nadrealizem je kulturno gibanje, ki se je začelo v zgodnjih 20. letih 

dvajsetega stoletja, in je najbolj znano po izdelkih pripadnikov tega gibanja 

na področju  likovne umetnosti in literature. Nadrealistična dela vsebujejo 

element  presenečenja, nepričakovane kombinacije in nesmisle; toda mnogi 

nadrealistični umetniki in pisatelji so svoja dela videli predvsem kot 

izražanje ideologije filozofskega gibanja. Delo je postalo komunikacijsko 

orodje. Duhovni vodja nadrealizma, Andre Breton, je je bil trdno prepričan v 

idejo,da je nadrealizem predvsem revolucionarno gibanje. 

Zaradi prve svetovne vojne so se različni pisatelji in umetniki iz Pariza 

razselili po vsem svetu  in se v tem obdobju  mnogi povezali z gibanjem 

dada. Verjeli so namreč, da so vrednote pretiranega racionalizma buržoazne 

družbe delno povzročile vojne spopade po svetu. Dadaisti so organizirali 

protikulturne proteste, umetniške nastope, ter objavljali svojo literaturo in 

razstavljali umetnostna dela. Po vojni je večina umetnikov nadaljevala z 

gibanjem dada po vrnitvi v Pariz. 

Guillaume Apollinaire (rojen v Rimu 

26.8. 1880 – umrl 9.11.1918 v Parizu) 

je bil francoski pesnik, dramaturg, 

in umetnostni kritik.  

Kot enemu izmed pomembnejših 

pesnikov iz začetka 20. stoletja se 

mu danes priznava, da je bil prvi, ki 

je iznašel besedo surrealisme oz 

nadrealizem.  

 

Napisal  je eno izmed prvih nadrealističnih del, gledališko igro in kasneje 

tudi opero Tiresiasova dojka  Bil je ranjen med prvo svetovno vojno in je leta 

1918  umrl med epidemijo gripe. 

Guillame Apollinaire (1880-1918) 
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André Breton  (rojen 19. februarja 

1896, umrl  28. septembra 1966) 

je bil francoski  pisatelj in pesnik. 

Znan je predvsem  kot glavni 

začetnik nadrealizma. Med 

drugimi je njegovo 

pomembnejše delo  

Nadrealistični manifest (Manifeste 

du surréalisme) iz leta 1924, v 

katerem je definiral nadrealizem  

kot ―čisti psihični avtomatizem‖. 

 

Breton, ki je med drugim imel izkušnje tudi na področju medicine in 

psihijatrije, je med vojno služil na nevrološkem oddelku bolnišnice, kjer si je 

pomagal s psihoanalitičnimi metodami Sigmunda Freuda pri zdravljenju 

vojakov, ki so obolevali od post-travmatskega stresa. Ob prihodu Tristana 

Tzare v Pariz je Breton zapustil medicino in se pridružil gibanju dada,,ki se je 

v naslednjih nekaj letih prelevilo v nadrealizem. 

Leta 1924 je napisal svoj prvi nadrealistični manifest in drugega leta 1929. 

Med njegovimi številnimi deli najdemo ključne nadrealistične tekste kot so 

Nadja (1928), Les Vases communicants (1932), in L‘amour fou (1937). Leta 

1939 je prebegnil iz Francije v New York, kjer je organiziral različne razstave 

in dogodke, ob tem pa sodeloval pri reviji VVV. V Pariz se se je vrnil leta 

1946, kjer je skoraj vse do svoje smrti ostal aktiven na kulturnem in 

umetniškem področju. 

 

 

 

 

 

 

Andre Breton (1896-1966) 



16 
 

NADREALISTIČNI MANIFEST 

Andre Breton, vodja in začetnik nadrealističnega gibanja, je leta 1924 napisal 

prvi nadrealistični manifest, leta 1929 je sledil drugi. Gre za kompilacijo 

nadrealističnih zapisov, katerih cilj je bil enkrat za vselej znebiti se 

racionalizma. Pretiran racionalizem je bil po njegovem mnenju vzrok za 

začetek prve svetovne vojne. V manifestu izpostavi gibanje nadrealizma kot 

enotno ideologijo z lastnimi motivi, ne zgolj kot še en umetniški stil. V 

drugem manifestu  nekatere Bretonove ideje mejijo s socializmom. Znano 

dejstvo je, da je bil Breton član komunistične partije v Franciji. čeprav se 

mnogim njegove politične asociacije ne zdijo preveč relevantne, saj 

nadrealizem splošno velja kot apolitično gibanje.  

 

Najenostavnejše nadrealistično dejanje bi bilo, če bi se s pištolo v roki podali 

na ulice mesta in poskusili s hitrimi stiski na petelina postreliti  čim več ljudi. 

-Andre Breton, Drugi nadrealistični manifest  

 

 

 

Andre Breton, Nadrealistični manifest 
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Tristan Tzara (rojen 1896, umrl 1963) je bil romunsko-francoski avantgardni 

poet, esejist in performance umetnik.  

Ukvarjal se je tudi z novinarstvom, dramaturgijo, literarno in umetnostno 

kritiko, skladateljstvom in režijo, vendar je najbolj znan kot eden izmed 

začetnikov in ključnih članov dade. Tzara  je v zgodnjih letih začel zanimati 

simbolizem, zato je s prijateljem, slikarjem Marcelom Jancom , v Romuniji 

ustanovil revijo Simbolul .  

V času prve svetovne vojne se je preselil v Švico, kjer ga je čakal Janco. V 

Zürichu so njegove predstave in večeri poezije doživele premiero v 

Cabaretu Voltaire, in so postale prvi primer verbalne umetnosti zgodnjega 

dadaizma. 
 

Potem, ko se je preselil v Pariz leta 1919,  je bil Tzara  že eden glavnih 

predstavnikov dade. Postal je član uredništva revije Litterature, ki je 

naznanila eventualen razvoj dade v nadrealizem.  

 

 

 

 

 

Tristan Tzara (1896-1963) 
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VERISTIČNI NADREALIZEM (IN NJEGOV ODNOS Z 

AVTOMATIZMOM) 

 

Ena izmed dveh tendenc nadrealističnega slikarstva, znana kot veristični 

nadrealizem, katerega predstavniki so bili Rene Magritte, Yves Tanguy, 

Salvador Dali idr., je stremela k upodabljanju sanjskega sveta z izjemnim 

smislom za detajl. 

Avtomatistični pristop k samem dojemanju realnosti je takšen, da se je nikoli 

popolnoma ne zavedamo, medtem ko je veristični pristop ravno nasproten, 

kjer je realnost je treba preučevati.  

Andre Breton je zapisal, da je cilj verističnega nadrealizma "stremenje k 

svobodi in transformacija človekove zavesti."  

Veristični nadrealizem se je soočal s težavami v drugi polovici dvajsetega 

stoletja. Tekel  je vzporedno v boju z avtomatizmom in abstraktnim 

slikarstvom. V ZDA sta bila abstrakcija in avtomatizem  sprejeta kot legitimni 

obliki umetniškega izražanja, saj so umetniki in kritiki v njih videli nasprotje 

socialističnemu  realizmu, ki je bil preferirana oblika umetnosti v Sovjetski 

zvezi. Veristični nadrealizem je bil ujet nekje  med tema dvema svetovoma.  

Nadrealistične slike, ki jih je naslikal Rene Magritte, so obenem  kombinacija 

realističnih in deskriptivnih podob ljudi in predmetov, ki so postavljeni v 

bizarne situacije.  Z druge strani pa je Magrittova slikarska tehnika  precej 

tradicionalistična. Veristični nadrealizem spreminja vsakodanjo realnost, jo 

popolnoma spreobrne in iz nje naredi novo nadrealnost. S temi nenavadnimi 

kontrasti je eksperimentiral tudi angleški slikar Edward Wadsworth, ki je s 

tempera tehniko pričaral svet sanj v svojih delih. V bitki med emocijami in 

razumom  je veristični nadrealizem  kot tudi avtomatizem, navijal za emocije. 
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Giorgio de Chirico (rojen 10.7.1888, umrl 20.11.1978) je bil grško-italijanski 

slikar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Chirica se danes obravnava kot proto-nadrealista.  Vpliv njegovega stila - 

upodobitev sanjskih podob znotraj formata slike - je najbolj čuten  pri 

slikarjih verističnega sloga kot so Dali, Tanguy, Magritte,  in podobni. Yves 

Tanguy je zapisal, da je  bil De Chirico glavna inspiracija in razlog, da je 

prvič vzel čopič v roke. Kasneje je De Chirico tudi sam postal član 

nadrealističnega gibanja. Leta 1925 je razstavljal na prvi nadrealistični 

skupinski razstavi v Parizu. 

 

 

 

Giorgio De Chirico, Ljubezenska pesem, 1914, olje na platnu 
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Preden se je seznanil z metafizičnimi slikami De Chirica in postal eden od 

članov nadrealističnega gibanja leta 1929, je Salvador Dali (1904-1989) pred 

tem občudoval občutek za detajl pri umetnikih kot so Ernest Meissonier 

(1815-1891) in britanske skupine slikarjev The Pre-Raphaelites; v njegovi 

slikarski tehniki je bilo tudi kasneje vidno  njegovo občudovanje tega 

pristopa. Dalijev prispevek k poglavju  nadrealizma je v tem, da je izumil 

svojo lastno psihično tehniko, metodo, ki jo poimenoval 'kritična paranoja'. 

Namenoma je ustvarjal zablode, podobno kot različni paranoiki, da bi se 

lahko spopadal s halucinatornimi oblikami iz svoje podzavesti. Dalijeve 

podobe – njegove zvite ure, njegove figure, napol človeška oblika, čigar  

trup sestavljajo predali – so ene izmed najbolj znanih podob v zgodovini 

nadrealističnega slikarstva. Ko je Dalijev stil leta 1937 pridobil bolj 

akademski pristop, ga je Andre Breton uradno izključil iz gibanja. 

 

 

 

Salvador Dali, Antropomorfni predali, 1936, olje na platnu 



21 
 

Max Ernst (rojen 2.4.1891, umrl 1.4 1976) je bil nemški slikar, grafik, kipar in 

kolaž umetnik.  

Pomemben umetnik svojega časa, Ernst, velja za enega začetnikov dade  in 

nadrealizma, hkrati pa je znan kot začetnik frottage tehnike. Leta 1922 se je 

preselil v Pariz, kjer je uradno zaključil svoje sodelovanje v skupini Dada. 

Kakor ostali veristični nadrealisti, je začel delati  slike po vzoru na Giorgia de 

Chirica. Kmalu po premestitvi v Pariz, je imel svojo prvo razstavo 

nadrealističnih slik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Ernst, Angel, 1937, olje na platnu 
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Paul Delvaux (rojen 23.9.1897, umrl 20.7.1994) je bil belgijski slikar, najbolj 

znan po svojih veristično nadrealističnih slikah ženskega akta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V značilnem veristično nadrealističnem stilu Paula Delvauxa pogosto 

najdemo ženske akte, ki so postavljeni sredi mističnega okolja klasične 

arhitekture. Atmosfera Delvauxovih slik je obenem halucinatorna in erotična. 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Delvaux, Speča Venera, 1944, olje na platnu 



23 
 

Yves Tanguy (rojen 5. Januarja 1900 – umrl 15. januarja 1955) je bil 

francosko-ameriški slikar. 

V likovnih delih Yvesa Tanguya najdemo posebno obliko verističnega 

nadrealizma. Sanjske vizije upodobljene v Tanguyevih slikah, za katere je 

Tanguy prav gotovo dobil inspiracijo, ko je raziskoval območje 

nezavestnega, vsebujejo precizno zamišljene in upodobljene predmete, ki 

so pa popolnoma imaginarni. Tukaj ni zaslediti bizarnih kombinacij oz. 

kontrastov realnega in imaginarnega kot pri drugih verističnih nadrealistih.  

 

Tanguyev svet  ima svojo lastno estetiko pravil in zakonov, ki imajo malo 

opraviti s svetom izven meja sanj. Tisto, v čemer je Tanguy dosleden drugim 

veristom, je v tradicionalnosti in natančnosti njegove slikarske tehnike, zato 

je vizualni efekt iluzije, ki ga slika pusti pri opazovalcu, podoben 

halucinaciji, saj je iluzija slike dovolj močna da pozabimo, da  konec koncev 

gledamo barve  na platnu.  

 

 

Yves Tanguy, Odgovor na rdečo barvo, 1943, olje na platnu 
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Yves Tanguy, Odgovor na rdečo barvo, 1943, olje na platnu 



25 
 

"Nikoli nisem imel namena posnemati svojih sanj . Hotel sem jih le realizirati." 

-Man Ray,  1945 

Man Ray (rojen 27.8.1890 , umrl 18.11.1976, pravo ime Emmanuel Radnitzky) 

je bil ameriški umetnik. 

Večino svoje ustvarjalne kariere je preživel v Parizu. Verjetno ga je najlažje 

označiti kot modernista. Bil je eden izmed glavnih začetnikov dade v New 

Yorku in je bil tudi aktiven član nadrealističnega gibanja. Čeprav je najbolj 

znan po svojih avantgardnih fotografijah,, je Ray ustvarjal v različnih medijih, 

zase pa je govoril, da je predvsem slikar. V 30-ih letih 20. stoletja so njegove 

sliko dobile veristično obliko. Pogosto je upodabljal sanjske figure in 

predmete, katere je postavlil v nadrealistično pokrajino. 

 

 

 

 

 

 

 

Man Ray, Nedojemljivi, 1938 
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Man Ray, Bogatstvo, 1938, olje na platnu 
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René Magritte (rojen 21.11.1898, umrl 1.8. 1967) je bil belgijski slikar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes ga poznamo predvsem  zahvaljujoč njegovim duhovitim  in 

provokativnim slikam.  Eden izmed njegovih cilljev in motivacij je bil v tem, 

da s svojimi deli izzove gledalčeve predsodke in percepcije realnosti, jih 

prisili, da se na drugačen način začno zavedati svojega okolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rene Magritte, varljivost podob, 1928, olje na platnu 

Rene Magritte, Sin človekov, 1964, olje na 
platnu 
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V Magrittovih delih lahko pogosto najdemo postavitev vsakdanjih, navadnih 

predmetov v nenavaden kontekst, kar jim da popolnoma drugačen pomen. 

Njegova reprezentacijska uporaba predmetov kot  nekaj popolnoma 

drugega, kot je od njih pričakovano, je odlično demonstrirana v sliki  La 

trahison des images ali  slovensko Varljivost podob, v kateri je upodobljena 

pipa ,pod katero se nahaja podnapis, ki pravi "Ceci n'est pas une pipe" ali 

―To ni pipa‖, kar se nam sprva zdi kontradiktorno, pa je vendarle res: slika 

ni pipa, je le slika, na kateri je naslikana pipa. Mnogim se ta odgovor ni zdel 

zadovoljiv. Magritte je nekoč odgovoril na kritike o dvoumnosti in 

kontradiktornosti tega podnapisa, da ―Seveda ni pipa. Le poskusite jo 

napolniti s tobakom.‖. 

 

 

 

 

 

 

 

Magritte je isti princip uporabil v upodabljanju jabolka; naslikal je sad na 

realistični način potem pa je dodal memorandum znotraj slike, ki zanika 

obstoj jabolka.. V tem "Ceci n'est pas" opusu del nam Magritte poskuša 

dopovedati, da ne glede, kako realistično in natančno upodobimo nek 

predmet, nikoli nam ga ne bo uspelo vzeti s slikev roke. 

 

 

Rene Magritte, Stanje človeštva, 
1935 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Human_Condition_1935.jpg
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V serijah slik Stanje človeštva in Evklidove promenade, Magritte prikaže 

težave, s katerimi se sreča umetnik, ki želi s svojimi deli komunicirati 

nekakšen pomen gledalcu. V vseh slikah iz teh serij je skupni imenovalec en 

predmet, stojalo s platnom, ki s pomočjo dvodimenzionalne iluzije slike, 

prekriva del ozadja in ga nadomesti z novo meta-realnostjo. V odprtem 

pismu, ki je bilo naslovljeno na Andrea Bretona, je zapisal, da pri sliki Stanje 

človeštva, ni pomembno, kaj se v resnici nahaja za tem platnom  in ali se 

sploh razlikuje od tega, kar  je upodobljeno na platnu, "temveč izbrisati meje 

med tistim, kar se vidi od zunaj in od znotraj sobe." V nekaterih slikah tega 

opusa vidimo zavese na levi in desni strani okna, kar bi lahko simboliziralo 

gledališče. 

.Magrittov stil nadrealizma je definitivno bolj reprezentativen kot pa 

avtomatski stil avtomatističnih umetnikov. Z vsakdanjimi, arbitrarnimi 

predmeti, ki so postavljeni v drugi luči, je želel Magritte ustvariti poezije 

podob. Proces slikanja je opisal kot "razstavljanje barv eno ob drugi ,tako da 

je njihov prvoten pomen izbrisan. Nam znani predmeti—nebo, ljudje, 

drevesa, planine, pohištvo, zvezde, stavbe in grafiti — se družijo v enotno, 

disciplinirano, poetično podobo. Poezija te podobe ne potrebuje nobenega, 

bodisi starega ali novega, simboličnega pomena.‖ 

Magritte je opisal svoje slike kot "vidne podobe, ki ne skrivajo ničesar, 

čeprav zbujajo občutek skrivnosti v opazovalcu. Ko nekdo vidi eno mojih 

slik, se vpraša ―Kaj to pomeni?‖. Ne pomeni pa čisto nič, ker sama skrivnost 

nima nobenega pomena, saj je nikakor ne moremo dojeti, niti nam je ni 

treba dojeti." 

Mnogi moderni psihoanalitiki Magrittovo igro z iluzijo, konstantnimi prestopi 

med realnim in imaginarnim, pripisujejo zgodnji smrti njegove matere. Z 

iluzijo je želel kompenzirati  materino smrt. 
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Rene Magritte, iz serije  Stanje človeštva 
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AVTOMATIZEM 

 

Avtomatizem, ki ga je Andre Breton definiral kot sam nadrealizem, lahko 

pomeni več različnih stvari. Avtomatizem najdemo v različnih oblikah: 

avtomatistično pisanje in risanje, katerega so se posluževali nadrealisti, lahko 

primerjamo z podobnimi umetniškimi oblikami,  ki so se ob istem času 

vzporedno razvijale, kot je glasba, ki temelji na improvizaciji; denimo 

improvizirani jazz, psihedelična inštrumentalna glasba itd. 

Avtomatistično slikanje in risanje so razvili pripadniki nadrealizma, kot način 

izražanja svoje podzavesti. Med procesom avtomatičnega risanja se roka 

premika ―naključno‖ po nosilcu. S tem, ko risba nastaja s pomočjo naključja 

in nenamernih napak, je osvobojena kakršnega koli racionalnega nadzora. 

Zato je nastala risba v neki meri produkt nezavednega in lahko nekaj 

razkrije o človeški psihi, ki je ponavadi potlačena. Poleg znanih umetnikov so 

se z avtomatizmom amatersko ukvarjali tudi različni terapevti in 

psihoanalitiki.  

Začetnik avtomatičnega risanja je bil po vsej verjetnosti  André Masson in 

nato še umetniki, ki so enako prakticirali avtomatistično risanje; Jean Arp, 

Joan Miro ter Henri Michaux.  

Tehnika avtomatizma se je kmalu zatem pojavila tudi v slikarstvu in se je 

razširila po drugih področjih umetniškega ustvarjanja.  

Veliko avtomatističnih slik in risb je bilo iluzionistične narave, kjer so 

naključne črte so začele same graditi obliko. Nadrealisti so se pogosto 

soočali z dejstvom ,da njihov ‗avtomatizem‘ ni popolnoma avtomatičen, 

temveč je vseboval določeno količino zavestnega načrtovanja, da bi bila slika 

vizualno prezentabilna in razumljiva. Andre Masson je sam  priznal, da so 

njegove avtomatične podobe rezultat dvoplastnega procesa – nezavedne in 

zavedne aktivnosti.  
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Jean Arp, Avtomatična risba, 1917, tuš 
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JOAN MIRO 

 

Joan Miró ( rodil se je 20.4. 1893, umrl 25.12. 1983) je bil španski umetnik. Bil 

je slikar, kipar in keramik. 

Njegove slike so umetnostni kritiki že zgodaj uvrstili med nadrealistična 

dela, hkrati pa jih opisovali kot igrišče podzavesti, reprodukcije otroške 

naivnosti ter kot ponosen produkt katalonskega uma.  

V številnih intervjujih, ki so bili opravljeni z njim v tridesetih letih, je Miró 

izrazil svoj gnus do standardnih slikarskih tehnik, za katere je menil, da so 

sredstvo poveličevanja buržoazne družbe in ideologije. Skoval je znamenito 

frazo "atentat na slikarstvo", s katero se je želel posmehovati 

konvencionalnim umetnostnim vrednotam. 

 

 

 

 

 

 

 

Miró spada med začetnike avtomatizma. V njem je videl odgovor na 

predhodne, ustaljene slikarske metode in tehnike. Skupaj z Andréjem 

Massonom, sta bila glavna predstavnika avtomatičnega pristopa 

nadrealističnega gibanja. Sicer pa Miro nikoli ni postal uradni član 

nadrealističnega gibanja, ker je želel ohraniti svojo umetniško avtonomnost 

ter svobodo, ki mu je omogočala, da eksperimentira z ostalimi umetniškimi 

tehnikami, ne da bi s tem prišla pod vprašaj njegova nadrealistična 

kredibilnost. Poleg avtomatizma in nadrealizma na splošno je Miro 

eksperimentiral tudi z ekspresionizmom  in abstraktnim slikarstvom. 

Joan Miro, Obdelano polje, 1924, olje na platnu 
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Mirójevo sklicevanje na ―atentat slikarstva‖ izhaja iz njegovega negativnega 

mnenja o kakršnikoli obliki buržoazne umetnosti, ki je služila kot 

propagandno sredstvo bogatih elit v Evropi. Negativno je gledal tudi na 

kubizem, ki je v tem času bil ustanovljen kot legitimen umetniški stil v 

Franciji. V enem od intervjujev je Miró o kubizmu rekel: "Zlomil bom njihovo 

kitaro!". Ta izjava je seveda bila ne-zelo-subtilna verbalna klofuta namenjena 

Pablu Picassu. S tem je napadel Picassa in kritiziral njegovo popularnost kot 

posledico tedanje politike. 

Modra barva je prisotna v mnogih avtomatističnih slikah nadrealistov iz tega 

obdobja. Tudi v delih Miroja tudi Joan Miro najdemo nekaj takšnih ―modrih‖ 

slik. Ena izmed teh je slika ―Modra zvezda‖, v kateri vidimo odnos med 

različnimi geometričnimi oblikami in čistimi barvami. 

"Vedno me je prevzemal spektakel modrine neba. Očaran sem, ko zagledam  

mesec ali sonce na neskončno velikem nebu. Tam, na mojih slikah, se 

nahajajo majhne oblike in figure na velikih ozadjih. Prazni prostori, prazni 

horizonti, prazne ravnine – vedno me je impresionirala praznina vsega." - 

Joan Miró, 1958 

 

Joan Miro, detajl iz slike Lestev za pobeg, 1940 
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V nekem intervjuju je Miró izrazil negativno mnenje o umetnostnih kritikih, 

rekel je, da  kritiki "poskušajo biti bolj filozofi kot kaj drugega. Ustvarijo si 

mnenja, ki temeljijo na predsodkih, preden si sploh ogledajo kakšno 

umetnino. Slika jim zgolj služi kot plašč, s katerim pokrivajo svoje šibke 

filozofske sisteme." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Miro, Modra zvezda, 1927, olje na platnu 
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ANDRE MASSON 

 

André  Masson (rojen 4.1.1896, umrl 28.10. 1987) je bil francosko-belgijski 

umetnik. 

 

 

Masson se je rodil v majhni vasi Balagny-sur-Therain na severu Francije, 

odrasel je pa Belgiji že v svojem enajstem letu je bil študent na likovni 

akademiji v Bruslju in kasneje tudi v Parizu. Kot vojak je med prvo svetovno 

vojno služil Franciji do leta 1917, ko je bil ranjen. Po krajši hospitalizaciji je 

zaradi svojega psihičnega stanja končal na psihiatričnem  oddelku. Povojni 

stres je nedvomno pustil svojo sled na Massonu, kar je čutiti tudi v njegovih 

nadaljnjih slikah in risbah. 

V njegovih zgodnjih delih je čutiti vplive kubizma. Kasneje se je vedno bolj 

približeval nadrealizmu, natančneje, avtomatizmu. Med ostalim, je znan po 

svojih številnih avtomatičnih risbah, katerih je bila večin  narisana s 

svinčnikom in tušem. Masson je sam sebe silil, da ustvarja pod  neugodnimi 

okoliščinami, na primer samega sebe je stradal ali pa je jemal različne 

opojne substance. Zagovarjal je ekstremno obliko nadrealizma; samega 

sebe je spravljal v stanje omejene zavesti, misleč, da mu bo uspelo 

osvoboditi se racionalne misli ter tako nemoteno na risbah upodabljal svoje 

nezavedno.
 

Andre Masson, Bitka rib, 1926, oglje, svinčnik, lepilo in pesek na platnu 
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Od sredine dvajsetih let je začel eksperimetnirati z nanašanjem  peska in 

lepila na platno, nakar je nastale oblike upodobil z oljnimi barvami. Sredi 

tridesetih let se je odpovedal avtomatizmu, njegov stil je postal bolj 

strukturiran  z erotično in vojno tematiko.  

 

 

Andre Masson, Avtomatična risba, 1924, oglje na papirju 
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HENRI MICHAUX 

Henri Michaux (rojen 24.5.1899, umrl 19. 10. 1984) je bil belgijsko-francoski 

pesnik, pisatelj in slikar. 

Michaux je znan kot pisatelj, predvsem zaradi svojih namišljenih potopisov 

in poezije ter kot slikar in riser  zaradi svojih precej ekscentričnih slik. Začel 

je slikati pozneje kot ostali, pri svojih 30-ih letih. Od takrat je  pogosto 

poskušal vzporedno hkrati pisati in slikati, obenem je tudi eksperimentiras 

halucinogenimi drogami. Likovna umetnost se mu je zdela čistejša in bolj 

jasna oblika upodabljanja lastne narave, kajti menil je, da je mu je pri 

pisanju vedno na poti stala jezikovna ovira. Čeprav sam  sebe nikoli ni želel 

klasificirati kot nadrealista, je pa njegov stil verjetno eden najboljših 

primerov čistega psihičnega avtomatizma po definiciji Andrea Bretona.  

Eno izmed njegov del z naslovom 

Repos dans le malheur oz. grobo 

prevedeno v slovenščino 

―Nesrečnežev počitek‖,je tipičen 

primer Michauxovih risb/slik. 

Upodobljena je kvazi človeška oblika, 

ki zaradi svojega nedefiniranega in 

izmaličenega obraza deluje precej 

strahotno. 

 

 

 

 

 

 

Henri Michaux, 1945 
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Henri Michaux, Brez naslova, 1960, tuš 
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»LES AUTOMATISTES« (AVTOMATISTI) 

 

V štiridesetih in petdesetih letih dvajsetega stoletja je francosko-kanadska 

skupina iz Quebeca imenovana Les Automatistes ali Avtomatisti ustvarjala 

predvsem slikarska dela po vzoru  nadrealističnih načel. V njihovih delih 

prav tako ne najdemo reprezentativne figuralike znotraj okvirja 

avtomatizma. Vodja te skupine umetnikov je bil Paul-Emile Borduas, drugi  

pripadniki so bili Marcel Barbeau, Roger Fauteux, Claude Gauvreau in Jean-

Paul Riopelle. Po vzoru  Bretona so napisali so svoj lasten manifest, v katerem 

so definirali univerzalno etiko in lastne vrednote. 

 

 

Jean-Paul Riopelle, Slika, 1958, olje na platnu 
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PSIHOANALIZA 

 

Psihoanaliza je definitivno pustila svojo sled v svetu umetnosti. Ob glavnih 

dveh akterjih, Sigmund Freud in Carlu Jung, so številni drugi avtorji po 

njunih stopinjah nadaljevali z raziskovanjem tega področja. Likovna 

umetnost je ena izmed oblik neverbalne komunikacije in zato zahteva 

drugačen pristop k psihoanalizi kot pa verbalna komunikacija. Danes vemo, 

da na umetniško delo lahko gledamo kot na kompromis med impulzivnimi 

refleksi in vnaprej premišljeno racionalnostjo. Psihoanaliza nam razkriva 

ideje znotraj nezavednega, pove, kaj se dogaja za takoimenovano kuliso 

umetniškega dela. Za razliko od literature, je za psihoanaliziranje likovni 

umetnosti bolj pomembna sama forma oziroma estetika, kakor pa motivi ali 

tematika. 

Sigmund Freud (rojen 6.5.1856, umrl 23.9.1939) je bil avstrijski nevrolog in 

psiholog in velja za očeta moderne psihoanalize. 

Freud je, med drugim, napisal knjigo o umetniku Leonardu da Vinciju 

―Leonardo Da Vinci in spomini na njegovo otroštvo‖, v kateri je s pomočjo 

analize Da Vincijevih slik poskušal razvozlati njegovo psiho in spolno 

usmerjenost. Freud je iz svojih analiz zaključil, da je bil Leonardo po vsej 

verjetnosti homoseksualec. Čeprav se nekaterim, posebej umetnostnim 

zgodovinarjem, zdi sporno izvajati psihoanalizo na umetniških delih pokojnih 

umetnikov, posebej zato, ker so norme in simbolike iz Da Vincijevega in 

Freudovega časa precej različne, pa vendarle obstajajo določena zgodovinska 

dejstva o Leonardovem življenju, ki govorijo v prid Freudovi teoriji. Enako 

pozornost je Freud posvetil Michelangelu Buonarottiu. Leta 1914 je Sigmund Freud 

objavil  psihoanalitično interpretacijo v obliki eseja o Michelangelovem kipu 

Mojzesa imenovano ―Der Moses des Michelangelo‖, ki velja za enega izmed prvih 

psihoanalitičnih tekstov o nekem specifičnem umetniškem delu. Freud je bil pod 

vplivom knjige Giorgia Vasarija Življenja umetnikov iz leta 1550, ki vsebuje 

recenzije slavnih umetnin iz časa renesanse in vpogled v življenje umetnikov tega 

časa. 
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Freud je predstavil zanimiv pogled v svoji psihoanalitični kritiki nadrealizma. 

Govoril je namreč o tem, da je najbolj zanimivo pri nadrealističnih umetnikih 

to, da lahko pridemo do relevantejših zaključkov, če analiziramo njihovo 

zavedno namesto nezavednega. S tem je želel povedati, da so manifestacije 

in eksperimentiranje s psihičnim nadrealizmom, kar so nadrealisti označevali 

kot vrhunec svobode nezavestnega, je popolnoma zavestno ustvarjen 

produkt človeškega ega, podoben procesu samocenzuriranega 

pripovedovanja sanj. Zato je, meni Freud, v osnovi napačno govoriti o 

nadrealistični poeziji ali slikarstvu kot o direktnih manifestacijah 

nezavestnega, saj so le-ti direkten produkt zavestnega ega in ne stranski 

produkt podzavesti. Pri takšni interpretaciji, kvaliteta nadrealističnih 

umetnin res da ni sporna, toda sam način, na kateri so bila tadela ustvarjena, 

je nastal na zavestni poti, ne podzavestni - nadrealistični umetniki živijo v 

lastni zablodi, če mislijo, da njihova dela neposredno in nekontrolirano 

prihajajo iz podzavesti, saj se v pravilnem razumevanju analize nezavedno 

ne more preprosto avtomatično materializirati v obliki medija, lahko se le 

odkriva in analizira s pomočjo upora in transferja samega psihoanalitičnega 

procesa. 

Carl Gustav Jung (rojen 26. julija 1875, umrl 6. junija 1961) je bil švicarski 

psihiater, pomemben mislec na področju psihologije ter eden od začetnikov 

psihične analize.  

Tudi Carl Jung je, kakor Freud, uporabil psihoanalizo kot orodje za 

interpretacijo umetnosti. Jung je obenem kot osnovo za razumevanje 

psihologije zagovarjal raziskovanje človeške psihe, med ostalim s pomočjo 

sveta umetnosti, mitologije, sanj, filozofije in svetovnih religij. Jung je dosti 

časa posvetil raziskovanju vzhodne in zahodne filozofije, sociologije, 

alkimije, astronomije kakor tudi umetnosti in literature. Jungove najbolj 

znane teorije na področju psihologije so koncept psihološkega arhetipa, 

kolektivno nezavedno, ter teorija sinhronicitete.  
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Jung je menil, da mnogi dogodki in izkušnje, za katere menimo, da gre le za 

naključja, niso le posledica slučajnosti, temveč da gre za ideje, ki so se pod 

spletom specifičnih okoliščin vzporedno razvijale v naši podzavesti. V 

umetniških delih je analiziral kolektivne nezavedne in arhetipske podobe. 

Jung je obenem tudi poudarjal pomembnost ravnovesja in harmonije v 

umetnosti. Njegov vpliv v svetu je skoraj vseprisoten v moderni umetnosti 

20. stoletja. Njegove teorije o psihoterapiji, sanjah in nezavednem so bile 

popularne med umetniki iz obdobja nadrealizma ter tudi kasneje med 

obdobjem abstraktnega ekspresionizma v 40-ih in 50-ih letih.  Kar je zelo 

podobno principom nadrealizma, je to, da je menil, da se sodobni ljudje 

preveč zanašajo na znanost in razum, zato bi jim koristilo, da bi začeli resneje 

jemati in globje raziskovati spiritualnost in ceniti področje nezavednega. 

Poleg nadrealizma, lahko potegnemo vzporednice s prej omenjenim 

abstraktnim ekspresionizmom. Vzemimo za primer Jacksona Pollocka (rojen 

28.1.1912, umrl 11.8.1956), ki je bil ameriški slikar, eden od vodilnih 

predstavnikov abstraktnega ekspresionizma in ‗action painting‘ slikarske 

tehnike.Jackson Pollock, denimo, je znan  po tem, da je naredil številne 

risbe, ki so bile narejene v sklopu psihoanalitičnih seans pri Jungovskem  

psihiatru in psihoanalitiku, Josephu Hendersonu. Henderson je kasneje izdal 

knjigo o teh seansah z naslovom ―Jackson Pollock: “Psychoanalytic” 

drawings‖. 

Enako močno so teorije o psihičnih nagonih in razvoju osebnosti francoskega 

psihoanalitika in psihiatra Jacquesa Lacana vplivale na zapise Andrea 

Bretona. Prav tako se je tudi Dali ukvarjal s podobnimi problemi kot Lacan, 

na primer z agresijo kot naravnim delom človeške psihologije. Druga osnova 

te teorije je bila »dialektika paranoje« - v Dalijevih paranoičnih zapisih in 

slikah zasledimo poteze človeškega obraza v konfiguracijah različnih 

predmetov in figur, kar bi lahko spet primerjali z Lacanovo psihoanalitično 

teorijo »pogleda«, ki govori o paranoičnem stanju  uma, ki ga sproži 

zavedanje, da nas nekdo v določenem trenutku opazuje. 
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O MOJEM DELU 

 

Iskreno povedano, ne govorim rad ne o svojem delu in niti o sebi na splošno. 

To besedilo nedvomno  ne bo izjema.  Verjetno bom  zapravil vsaj  odstavek 

govoreč o takorekoč ničemer. Nikoli se nisem rad udeleževal otvoritvev 

razstav, čeprav sem bil  prisoten na mnogih že od začetka svojih najstniških 

let . Posebej težko mi je bilo biti fizično prisoten ravno ob tistih trenutki, ko 

umetnik, že na meji pretencioznosti, zagovarja in recenzira svoje lastno delo, 

kaj šele, da bi sam to počel. Vedno sem si mislil: »Je res treba ob samih 

slikah še nekaj povedati o njih? Mar dela ne govorijo sama zase?«.  Najlažje 

bi bilo, če bi eden mojih akademskih kolegov napisal kilometerski uvod, 

poln hvalospevov in hiperbolnih izjav, kot si jih vsak veliki umetnik tudi 

zasluži... 

 

… ker pa nisem veliki umetnik, in število akademskih kolegov, ki bi bilo 

pripravljeno napisati dolgo recenzijo mojih slik, bi težko naštel na prstie ene 

roke. 

Bom pa vendar kolikor se le da, na čim bolj koherenten način opisal 

naslednja dela. Vsekakor sta bila moj pristop k delu in proces, ob katerem 

so nastajale te slike, precej avtomatična. Čeprav na nekaterih izmed teh slik 

figuralika in estetska podoba delno spominjata  na verizem, lahko 

zagotovim, da so bile vse slike naslikane impulzivno, brez daljših 

premislekov, čeprav se Freud verjetno s tem ne bi strinjal.  

 Če je verjeti njegovim zapisom, bi me verjetno okarakteriziral kot 

kalkulativnega cinika, ki, pod krinko nezavednega, razširja svoj anti-

intelektualizem.  

 

Ne bi se rad spuščal v verbalni boj z (namišljenim) Freudom. Freud vedno 

zmaga.  
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PEDAGOŠKI DEL 

 

PRIPRAVA 

DATUM:  9.6.2011 

AVTOR: Damir Dragulj  

ŠOLA: ekonomska gimnazija, Maribor  

LETNIK: 1. letnik 

PREDMET: Likovna vzgoja 

ŠTEVILO UR:  2 (blok ura) 

OBLIKOVALNO (LIKOVNO) PODROČJE: slikanje  

LIKOVNA NALOGA: avtomatistična slika  

LIKOVNA TEHNIKA: tempera/akril 

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: papir, čopiči, barve, palete, voda 

LIKOVNI MOTIV: upodobitev zvokov, glasbe 

METODE DELA: razlaga, diskusija, pogovor, demonstracija.  

OBLIKE DELA: frontalna, individualna  

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power Point, avdio posnetki, reprodukcije 
slik 

VRSTA UČNE URE: kombinirana  

MEDPREDMETNA POVEZAVA: glasbena vzgoja, umetnostna zgodovina 

VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA: 

Šuštaršič N. Likovna teorija (2004), Debora 

Butina M. Mala likovna teorija (2002). Debora  

Internet (slikovno gradivo) 
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CILJI:  

Dijaki: 

- razvijajo psihomotorične sposobnosti 
- Seznanijo se z obdobjem slikarstva iz prve polovice 20. stoletje  
- naslikajo avtomatistično sliko, 
- spoznajo psihološki in fiziološki vpliv barve na človeka, 
- osvojijo pojme kontrastov barv, različne oblike kontrastov ter jih še dodatno 

utrdije s pomočjo praktičnega dela. 
- razvijejo sposobnost lastne slikarske interpretacije 

 

  

POTEK UČNE URE  

UVODNI DEL 

Uvodna motivacija – razgovor o barvah in o vplivih barve na človeško psiho. 
Ponovimo pojem kontrastov, s katerim so učenci že vsaj delno seznanjeni. 
Posebej izpostavimo svetlo temi, toplo-hladni ter komplementarni kontrast. 

OSREDNJI DEL 

Obravnava novih likovnih pojmov. Učencem prikažem hiter pregled obdobja v 
likovni umetnosti po 1. svetovni vojni pa vse do 2. svetovne vojne. 
 
Ustavimo se pri pojmu avtomatizem. Razgovor o avtomatističnih slikah različnih 
slikarjev in motivih, katere so ti slikarji upodabljali. 
 
Vsak učenec ob poslušanju različnih avdio posnetkov upodobi nekaj slik. 

ZAKLJUČNI DEL-VREDNOTENJE 

Dela razstavimo in jih skupaj z učenci vrednotimo. Tudi sami poskušajo razložiti 
lastne občutke med ustvarjanjem likovnega dela. 
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                                SNOVNA PRIPRAVA 

 

                                 METODIČNA PRIPRAVA 

  

                         UČNA SNOV 

 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

 

UČNA METODA 

 

TABELNA SLIKA 

1.  

Uvodna motivacija 

 

 Z učenci ponovimo likovni pojem barvni 

kontrast. Ponovimo, katere vrste barvnih 

kontrastov obstajajo. Poudarim tri glavne 

kontraste: svetlo-temni, toplo-hladni ter 

komplementarni kontrast.  

Primeri slik 

umetnikov: 

Jean Arp, 

Avtomatistična 

slika, 1917 – svetlo 

temni (črno-beli) 

kontrast 

Andre Masson, 

Eclosion V, 1956 – 

komplementarni 

kontrast 

Joan Miro, Lestev 

skozi modro nebo, 

1953 – svetlo temni 

kontrast 

Razlaga,  pogovor, 

primerjava, 

demonstracija 

Barvni krog 

2. Osrednji del  
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 Pogovor o kontrastih in barvah 

preusmerim na  aktualno temo, spoznamo 

pojem nadrealizem. Seznanimo se z 

začetki nadrealističnega slikarstvo iz prve 

polovice 20. stoletja. Naredimo hiter 

pregled od začetka nadrealizma do 2. 

svetovne vojne. Omenim nekatere 

pomembne predstavnike nadrealizma kot 

so Joan Miro, Guillarme Apollinaire, Andre 

Masson ter Andre Breton, ki je prvi 

uporabil pojem »avtomatizem« v 

kontekstu slikarstva. Breton je 

nadrealizem nasplošno definiral kot »čisti 

psihični avtomatizem«.  Pogledali bomo 

nekaj primerov avtomatičnih slik in 

poskušali razumeti umetnikov miselni 

proces pri nastajanju slike ter likovno 

tehniko, uporabo barv in kontrastov na 

slikah. 

Računalnik, Power 

Point projekcija 

Slike: 

 Joan Miro – Modra 

zvezda, 1927  

Joan Miro – 

Modrina II 

Andre Masson – 

Bitka rib, 1926  

Andre Masson –

Avtomatična risba, 

1924,  

Jean Arp – 

Avtomatična risba 

(2), 1918 

Razlaga, pogovor, 

opazovanje 

Reprodukcije del 
umetnikov 
nadrealističnega 
avtomatizma: 
Joan Miro 
Andre Masson 
Jean Arp 

                                                                                               

Likovna tehnika 

 

 Delalo se bo z barvami ki so na voljo, 

tempera barvami.  Način nanosa barv 

(risarski, tanjši nanos ali bolj gost, slikarski 

oz. pastozni) bom prepustil učencem, saj 

je pri nalogi pomemben individualen izraz. 

Tempera, risalni list Razlaga, pogovor  

 Likovni motiv  

 Tudi v glasbi najdemo različne kontraste, 

harmonije ter disharmonije, zato bo v tej 

uri likovni motiv upodobitev glasbe v sliki. 

Pred začetkom praktičnega dela bom 

dijakom zavrtel dva kratka zvočna 

posnetka in jih vprašal po njihovih 

občutkih in asociacijah, ki jih imajo ob 

poslušanju teh posnetkov.  Povem jim, da 

bo likovna naloga potekala na podoben 

način; poslušali bodo dva daljša glasbena 

posnetka in poskušali vse vizualne in 

likovne asociacije in občutke upodobiti v 

sliki, ob tem pa upoštevati odnose med 

Računalnik,  mp3 

predvajalnik, 

Kratki posnetki: 
Chopin – »Pogrebni 
marš« 
Grieg – 
»Morgenstimmung« 
Posnetki ob katerih 
učenci delajo slike:  
Bela Bartok – 
»Godalni kvartet št. 
4, 5. Gibanje« 
ter 
Liquid tension 
Experiment – »Acid 

Razlaga, 

spraševanje, 

opazovanje 
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barvami in kontrasti. Rain« 

 Praktično delo  

 Delo učencev poteka individualno. Med 

njihovim delom nudim individualno 

pomoč ter spodbudo tistim, ki jo 

potrebujejo. 

Tempera barve, 

čopiči, voda, risalni 

listi, palete, 

računalnik, mp3 

posnetki 

Navodila in pomoč 

ob praktičnem 

delu 

 

 Zaključni del – vrednotenje  

 Približno dvajset minut pred koncem 

pozovem dijake ,da počasi zaključijo ter 

označijo s številko, katero delo pripada 

katerem glasbenem posnetku. Dela 

razstavimo in jih vrednotimo glede na 

kontekst glasbe, uporabe kontrastov, ter 

izvirnosti. Dežurni dijaki pospravijo pribor 

in spravijo slike na varno. Vsem ostalim se 

zahvalim za sodelovanje. 

Razstavljena dela na 

tleh učilnice 

Primerjava, 

opazovanje, 

razgovor 
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ANALIZA UČNE URE 

Moj nastop in izvajanje likovne naloge je trajalo dve združeni šolski uri.Prvih 

dvajset minut sem porabil za uvod. Po kratki predstavitvi, uvodni motivaciji in 

projekciji naslova teme na tablo, smo z učenci ponovili barvne kontraste; svetlo-

temni, komplementarni ter toplo-hladni kontrast. Za lažjo vizualizacijo sem na 

tablo projeciral barvni krog. Na srečo so učenci večinoma bili seznanjeni s 

pojmom kontrastov, tako da smo kmalu prešli na osrednji del: 

S pomočjo opornih točk in slikovnega gradiva sem učencem razložil nastanek 

nadrealizma v Evropi v 1. polovici 20-ega stoletja, od začetka 1. svetovne vojne 

ter obdobjem med vojnama. Prebral sem jim citat, s katerim Andre Breton opiše 

celoten nadrealizem kot psihični avtomatizem, nato sem s pomočjo konkretnih 

primerov slik Andrea Massona, Jeana Arpa ter Joana Miroa poskusil razložiti 

proces in tehniko, s katerima so delane avtomatične slike.  

Kot uvod v samo likovno nalogo sem učencem zaigral dva kratka glasbena 

posnetka in jih povprašal po občutkih, likovnih in barvnih asociacijah, ki jim 

avtomatično pridejo na misel ob poslušanju teh posnetkov. Po njihovih 

odgovorih sem jim razložil, da bo na podoben način potekala njihova naloga. 

Zastavil sem jim nalogo, da s potezami čopiča in nanosom barv poskusijo zajeti 

karakter in ritem glasbe, ki jo slišijo. 

Učenci so delali s tempera tehniko, ki nam je sicer edina bila na voljo, a se je 

izkazala za več kot primerno. Po kratki pripravi pribora in materialov, sem 

naznanil učencem da se naj koncentrirajo na glasbo in čim bolj spontano slikajo. 

Prva skladba, “Bela Bartok –Godalni kvartet št 4, peto gibanje” , ki sem jo 

zavrtel, je bila polna temačnih melodij in atonalnosti, obenem je imela zanimiv 

ritem. Skladba številka 2, Liquid Tension Experiment – Acid Rain je moderni 

rock inštrumentalna skladba, ki vsebuje hitre solaže in hitro, dinamično ritem 

sekcijo. Ker sta bili obe skladbi dolgi okrog šest minut dolgi, sem ju nekajkrat 

zavrtel. 

Večina učencev se je dela lotila z entuziazmom , seveda nekateri bolj kot drugi, 

ampak na splošno bi ocenil, da je bila naloga uspešno izpeljana, predvsem 

zahvaljujoč kooperativnosti razreda. 

 

Ob zaključku dela smo nekaj minut pred koncem ure dela razstavili po tleh in jih 

skupaj vrednotili. Učence sem spodbudil, da sami zagovarjajo svoje kreacije ter 

razložijo lastne občutke in asociacije, ki so imeli med delom. 
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Slika 1: anonimen učenec, Skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

 

Učenec se je lotil naloge tako, da je po beli papirni podlagi s čopičem sledil 

zvokom   glasbe. Ta proces, vidimo, je večkrat ponovljen. Na črtah, ki so 

nastale, vidimo, da je eno dolgo, kontinuirano črto vlekel v vse smeri po papirju, 

vse dokler čopič ni ostal brez barve. Kar se tiče barvne palete,  se je specifično 

držal rdečih in zelenih odtenkov komplementarnega kontrasta ter mešanic rjavih 

tonov. Opaziti je tudi preseke med horizontalnimi in vertikalnimi linijami, kar da 

občutek mrežaste konture črt. Celotna kompozicija je kompresirana v 

pravokotno obliko. 
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Slika 2: anonimen učenec, Skladba št. 1, 2011, tempera na papirju 

 

 

Ta učenec je ob poslušanju Bele Bartoka dobil vizualne asociacije na nenavadna 

bitja. Upodobil je nekakšen hibrid ribe in ličinke, ki lebdi nad vodo ali pa 

mogoče celo iz vode seže proti vijoličnem soncu. Smer kompozicije poteka 

diagonalno od leve proti desni.  Kar se tiče uporabe barv, je večinoma  uporabil 

hladne barve  v modrih, zeleno-turkiznih in violičnih odtenkih ter rdeče na 

orisnih robovih glave bitja. Na nepobarvan del znotraj glave pa bi lahko gledali 

kot na naravno svetlobo. 
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Slika 3: anonimna učenka, skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

 

Učenka je izkoristila belo podlago papirja, po kateri ja slikala s kratkimi 

potezami čopiča. Dinamičnost glasbe je izrazila tako, da je naslikala  kratke črte 

ali pike vijoličnih, rdečih in zelenih kapelj masivnega dežja barv. Enotnost 

kompozicije je čutiti predvsem v ponavljajočih se vzorcih, ki gredo v isto smer, 

potujejo oziroma padajo diagonalno od desne proti levi strani. 
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              Slika 4: anonimna učenka, skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

Na tej sliki vidimo uporabo toplo-hladnega barvnega kontrasta. Predvsem gre za 

kromatične prehode iz temnih, hladnih violičnih in zelenih odtenko v odtenke 

tople, rumene in rožnate. Obenem  je barvo na list nanašala s širokimi potezami 

čopiča v različne smeri. Podobno kot pri sliki ena,je  kompozicija postavljena 

znotraj okvirja  navideznega pravokotnika. 
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Slika 5: anonimen učenec, skladba št 1, 2011, tempera na papirju 

 

 

Pri tej sliki se je učenec lotil naloge na risarski način. Imel je minimalističen pristop, 

omejil se je le na uporabo rdeče in črne barve.  Ob poslušanju glasbe,  je nakazal 

silhuete, ki spominjajo na kljunasta bitja, ki se nahajajo znotraj rdeče črnega sveta. V 

sliki je čutiti kaotičnost kompozicije - črne konture in krvavo rdeče sledi se lahko 

interpretirajo kot upodobitev nasilnega dejanja. 
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Slika 6: anonimna učenka, skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

Učenka je v tej sliki uporabljala predvsem paleto toplih barv,  katere je s 

čopičem nanesla avtomatično in naključno s cirkularnimi in valovitimi gibi roke, 

nakar so se nastale barvne linije eventualno nakopičile v enotno celoto. 
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Damir Dragulj, Brez naslova (3), 2011, akril na platnu 

 

Damir Dragulj, Brez naslova (4), 2011, akril na platnu 

 

Damir Dragulj, Z naslovom, 2011, akril na platnu 

 

Pedagoški del: 

 
Slika 1: anonimna učenka, Skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

 

Slika 2: anonimen učenec, Skladba št 1, 2011, tempera na papirju 

 

 

Slika 3: anonimna učenka, Skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

 

Slika 4: anonimna učenka, Skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

 

Slika 5: anonimen učenec, Skladba št 1, 2011, tempera na papirju 

 

 

Slika 6: anonimna učenka, Skladba št 2, 2011, tempera na papirju 

 

 

 
 


