
 

  

UMETNOST 
Srednje poklicno izobraževanje  

Z besedo umetnost danes poimenujemo vse dejavnosti, ki so namenjene ustvarjanju del z estetsko 

vrednostjo. Namenjena je duhovnemu vživljanju, dojemanju in osebnemu ter družbenemu 

bogatenju.     
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LIKOVNA UMETNOST 
 

Likovna umetnost je skupna oznaka za arhitekturo, slikarstvo, umetno obrt, grafiko, 

industrijsko oblikovanje. 

Umetnostna zgodovina pregleduje, kako se je umetnost razvijala skozi čas. 

 

Pomožne vede:  

 

Ikonologija ugotavlja tipološke vrste in motivne povezave. Razlaga delo v okviru vseh 

okoliščin. 

Ikonografija opisuje in poimenuje upodobljeno snov, oblikovne in vsebinske sestavine 

likovnega dela.  

Konservatorstvo ali spomeniško varstvo varuje in ohranja dela. 

Muzeologija je veda, ki varuje, hrani, razstavlja in znanstveno raziskuje in obdeluje 

predmete. 

Restavratorstvo se ukvarja z obnovo, restavriranjem likovnih del. 

Umetnik je avtor umetnine. Ustvarja, oblikuje dela estetske vrednosti. 

 

1. Slog ali stil 
 

Je skupna značilnost del iz nekega obdobja. Ločimo: 
 

Osebni slog, ki je umetnikov individualen način upodabljanja, krajevni ali lokalni slog poudarja 
značilnosti kraja ali pokrajine, časovni ali zgodovinski slog opredeljuje značilnosti nekega obdobja, 
morfološki slog ali obči likovni slog pa obravnava umetnine po njihovih oblikovnih lastnostih, ki so 

ploskovite, plastične ali slikovite. 
 

2. Razčlenitev likovnega dela 
 

Likovna dela imajo fizične lastnosti. Prepoznamo material, tehniko, dimenzije, ohranjenost. 

Zgodovinski podatki nam označujejo avtorja, čas nastanka, naročnike, zgodovino dela. 
Razčlenitev glede na vsebino je nabožna ali posvetna umetnost, glede na obliko pa temeljne prvine, 
kompozicijo. 

 

Temeljne prvine likovnega dela  
 

1      točka 

2      linija 
3.     svetlo- temno 
4.     površina 

5.     prostor 
6.     perspektiva 

7.     oblika 
8.     barva 

Kompozicija 
 

1.   simetrična- asimetrična 
2.   krožna 
3.   diagonalna 

4.   prosta 
5.   navpična 

6.   vodoravna 
7.   trikotna 
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Točka  

Točka ujame in zadrži pogled. Lahko ima različne oblike. Iz nje dobimo črte. Tudi ko imamo sekane 
linije, je tam točka. S točko lahko orišemo tudi druge likovne elemente, npr. linijo ali ploskev. Z 

nanizanjem točk lahko dosežemo temne površine, s katerimi lahko prikažemo prostor. 

 

Linija 

Linija nastane kot sled nekega gibanja. Gibanje je glavna lastnost linije. S črto orišemo in izrišemo 
predmete in oblike. Lahko jo rišemo prostoročno ali tehnično. 

 
Linije ločimo po debelini, obliki, dolžini. 
 

Črto, s katero določamo obliko imenujemo oris ali kontura. Značilnost črte je enodimenzionalnost. 
 
Črte so lahko nežne, krepke, elegantne,  ravna črta izraža strogost, resnost, ostrino, kriva črta izraža 

mehkobo, toploto, čustva. S črto lahko nakažemo površino, sestavo ali strukturo predmeta. Površine 
je lahko gladka, bleščeča, hrapava. 

 

Svetlo- temno 

Obstajajo razlike med svetlimi in temnimi predeli. Z mešanjem črne in bele barve dobimo različne 

odtenke in jih uredimo v svetlostno lestvico. S tem oblikujemo stvari, jim dajemo globina in površino 
prostora, iluzijo dimenzij. 

 

Površina 

Vsak prostor omejuje neka oblika. Oblike so omejene z zunanjimi mejami, zaznamo jih z gledanjem. 
Razlikujemo med figuro in ozadjem. Ločimo ostre, oglate, trde, mehke, okrogle, geometrijske, 
pravilne, nepravilne oblike. 

 

Ploskev je vsak dvodimenzionalni prostor, omejen z linijo. Je lahko različnih oblik. Lahko ustvarjamo 
navidezno tretjo dimenzijo. 

 

Prostor 

Izkusimo ga z zaznavanjem medsebojnih odnosov predmetov v njem. Globino prostora zaznavamo s 
pomočjo prostorskih ključev: 

nagnjenost linij, ploskev, oblik 
velikost predmetov (večje deluje bližje) 
tekstura (bolj razločna deluje bližje) 

barva (čista, intenzivna, topla barva deluje bližje) 
svetlost ( svetlejše deluje bliže) 

zgoščevanje linij 
prekrivanje predmetov 
 

Predstavo prostora na ploskvi dobimo z ustvarjanjem iluzije.  

Perspektiva 

Zgoraj (v Prostoru) navedeni prostorski ključi so del ustvarjanja iluzije oziroma globine na 

dvodimenzionalni ploskvi. Poleg tega so pomembne še linearna perspektiva z enim, dvema, tremi 
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očišči …, žabja, ptičja perspektiva, zračna perspektiva (hribi in gore v daljavi so svetlejših barv), 

barvna perspektiva (npr. tople barve delujejo bližje) … 

  
Leonardo da Vinci, Zadnja večerja – očišče je v upodobljeni Kristusovi glavi – primer linearne 

perspektive z enim očiščem 

Barva 

V fizikalnem smislu je barva valovanje drobnih svetlobnih delcev, fotonov. V beli, brezbarvni svetlobi 

so ujete vse barve, kar lahko opazujemo kot razklon svetlobnega žarka za tristrano stekleno prizmo. 

Rezultat na zaslonu je barvni spekter. 

Kako barve vidimo? Kaj je torej barva? Barve vidimo kot odbito svetlobo. Snovi, ki so barvno različne, 

imajo različno molekularno zgradbo in njihova lastnost se spreminja tako, da vselej zadržijo (vsrkajo) 

le del barvnega spektra, preostalo barvno svetlobo pa odbijajo (emitirajo). Kadar je to valovanje 

znotraj obsega človeške vidljivosti, se imenuje svetloba. Bela površina je tako tista, ki svetlobo v celoti 

odbija, črna pa vso svetlobo vpije. To je hkrati tudi energetski pojav. Barve barvnega spektra so zaradi 

večje jasnosti razvrščene v barvni krog. Eden najpopolnejših je 24-odtenčni Ostwaldov (Wilhelm 

Ostwald) barvni krog. Osnovni parametri barve: barvni ton (barvitost, kroma – npr.: rdeča, modra, 

rumena); barvna vrednost (svetlost ali temnost barve); barvna intenziteta (nasičenost; sijaj, moč in 

čistost) ter sivine pa so v plastični obliki prikazani s ponazoritvami barvnih teles.  

 

               
Barvni krog Johannesa Ittna                      Komplementarne barve v barvnem krogu ležijo nasproti 
 

 
Pri likovnem oblikovanje uporabljamo barvne snovi, ne pa svetlobe.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetloba
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-RxsaW9sgCFcS-FAodf2kLSQ&url=https://sk.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rna_perspekt%C3%ADva&psig=AFQjCNEMSmICfryogcNecubhYIxD5quVcg&ust=1446706105710343
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPWsodj288gCFUJbFAodlDMA7A&url=http://forum.igre.si/ostalo/barvni-krog-pomoc/&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNFWIKrjn-LUSYT0C4ob_knAf5u0mg&ust=1446628340862406
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Za prikaz telesnosti barvi dodamo belo ali črno(osvetljeni + osenčeni deli ). Barvi odvzamemo s tem 
pravo barvnost, barvno kvaliteto. Prostor in telesnost pa lahko nakažemo tudi z barvo (ne z belo ali 

črno). Za osvetljene dele uporabljamo tople, za neosvetljene pa hladne barve.  
 

 
Barve delimo na: 
 

 primarne barve - rdeča, rumena, modra tudi primarne barve aditivnega sestavljanja barv 
 sekundarne barve - barve, ki so sestavljene iz dveh primarnih (oranžna, zelena, vijolična) 
 tople barve - rdeče, oranžne, rumene, rjave 

 hladne barve - modre, zelene, škrlatne 
 nevtralne barve - bele, rjave, bež 

 močne barve - intezivne barve, ki niso razredčene s črno, belo ali komplementarno barvo  
 blede barve - manj intezivne barve zaradi mešanja z belo, črno ali komplementarno barvo  

 

Kontrasti: 
Svetlo temni kontrast (značilnost baroka) 

 
 
Toplo hladni kontrast (Henri Matisse)  

 
 

Komplementarni kontrast (v barvnem krogu ležijo nasproti, v optični mešanici nastane bela) 

rdeče -  zeleno 

   

Kontrast kvalitete ali kakovosti barve 

 
 

Kontrast kvantitete ali količine 

 
 
Simultani kontrast (dojemanje barve glede na sobarve) 

 
 
 
Barvna modelacija 
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Barvna modelacija ali tonsko oblikovanje je, kadar želimo obliki dodati vtis tretje dimenzije in jo na 
eni strani osvetlimo in na drugi potemnimo. Volumen telesa lahko ponazorimo s svetlimi toni neke 

barve na tistem delu telesa, ki je bližji svetlobnemu viru. S temnejšimi toni iste barve ponazorimo del 
ki je bolj oddaljen. Eno barvo osenčimo ali svetlimo z belo in črno. Tako postane tonska. Pogoj je, da 

je le ena sama barva.  
 
S tonskim slikanjem nakažemo tudi globino slikanja nekega prostora. Barvo lahko svetlimo s svetlo 

barvo ( rumeno ) ali temnimo z temno barvo ( rjavo ). Nad pestrostjo morajo prevladovati svetloba in 
tema.  
 

Vsak predmet ima lastno in metano senco. Lastna senca je senca na samem predmetu, metana senca 
pa je senca, ki jo predmet meče na drugo podlago. 

 
 
Barvna modulacija ali kolorizem 

 
Poseben način uporabe barv, ki upošteva barvni ton, imenujemo kolorizem. S pomočjo toplih in 

hladnih barv lahko naslikamo tridimenzionalne slike. Cilj barvne modulacije je, da na sliki ohranimo 
iluzijo prostora, a barve ne umažemo z belo ali črno. Rezultat so čiste in barvno intenzivne barve.  
 

 Henri Matisse, Ženska s klobukom 
 

3. Abstrahiranje 
 

Abstraktna likovna umetnost je umetnost, ki ne predstavlja predmetov, ki spreminja oblike, realnost 
spreminja v neodvisne likovne odnose tako, da niso povezani z realnim izvirom.  

 

4. Področja likovnega ustvarjanja 
 
Urbanizem 

Arhitektura 
Kiparstvo 
Slikarstvo 

Risanje 
Grafika 

Umetna obrt 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKmku7SI9cgCFUKSDwodAr8P4w&url=http://dayoftheartist.com/tag/shapes/&bvm=bv.106379543,d.bGg&psig=AFQjCNE_uHwcH0BqR20SpoogF9hU75gp0w&ust=1446667954708856


8 

 

Industrijsko oblikovanje 
Fotografija 

 

Urbanizem 

Urbanízem je dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem novih naselij in mest in s smotrnim 
vzdrževanjem obstoječih naselij in mest. 

Arhitektura 

Ukvarja se z oblikovanjem in urejanjem prostorov. Bistvena sestavina pri tem je notranji arhitekturni 
prostor ( vsebinsko določen z namembnostjo). Arhitekturo razvrščamo  po materialu in konstrukciji: 

lesena, kamnita, opečna, betonska, železna, skeletna gradnja, po namenu: utrdbena, cerkvena, javna, 
stanovanjska, industrijska in po slogu. 
 

Krajinska arhitektura se ukvarja z načrtovanjem krajine in si prizadeva za oblikovanje skladnih in 
smiselnih celot, tako se da oblikovana narava (zemljišče, voda) in arhitekturne prvine (stavbe, 
mostovi ) zlijejo v skladno celoto. 

Kiparstvo 

Drug izraz je tudi plastično oblikovanje. Ukvarja se z oblikovanjem volumna in prostora. Je stroka 

likovne umetnosti, ki se ukvarja z ustvarjanjem telesnih oblik iz različnih materialov . Razlikujemo ga 
glede na materialne tehnike: modeliranje: po glini, vosku, klesanje, rezbarjenje, ulivanje, sestavljanje 
različnih materialov: umetnih, naravnih. 

Slikarstvo 

Temelji na uporabi barvnih ploskev. Osnovni likovni element je barva. Glede ne podlage govorimo o 
več vrstah slikarstva: stensko, tabelno, slikanje na platno, knjižno slikarstvo: inicialke v srednjem veku 

Poznamo različne tehnike slikarstva, ločimo jih po materialih in izdelavi. 

Risanje 

Osnovni likovni elementi so črte in točke. Poznamo različne materiale, tehnike in podlage. Od 
slikarstva se razlikuje po tem, da barva nima pomena ali ima drugoten pomen. V primerjavi s 
slikarstvom risba v preteklosti ni imela veljave dokončnega likovnega izdelka. Sodila je le v delovni 

postopek, pripravo slikarja ali kiparja za večje likovno delo. Tipične so vrste risbe - študije 
(preučevanje človekovega telesa).  
Najpogostejše tehnike so:svinčnik, oglje, kreda, pero, razlikujejo se po ostrini, mehkobi, debelini.  

Grafika 

Pri izdelavi grafike mora umetnik najprej s posebnim delovnim postopkom izdelati matrico v nekem 

materialu kot npr. lesu, plastični masi, kamnu ali kovini. Matrica je izdelana v negativu, po obarvanju 
s črnilom ali barvo, s pritiskom na papir, dobimo odtis v pozitivu. Nastane grafika. 

Umetna obrt ali uporabna umetnost  

Označuje oblikovanje predmetov za vsakdanjo rabo. Umetnostno obrtni izdelki so izdelani ročno ali 
strojno, o njih govorimo v povezavi z ljudsko umetnostjo (idrijska čipka). 

 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mesto
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PRIMER INTERPRETACIJE LIKOVNEGA DELA 

 

Ivana Kobilca, Poletje, 1889-1890 

Sliko in slikarko uvrščamo v slovenski realizem. 

Jedro slike so ženska, deček in deklica. Postavljeni so v piramidalni kompoziciji. Slikarka nam z rahlim 

premikom iz središčne osi sporoča, da slika ni skupinski portret, ampak razpoloženjska krajina 

(čeprav so upodobljene Ivanina sestra Fani, bratranec Blekov Janezek in njegova sestrica Katrica).  

Iluzijo prostora ustvarjajo različni likovni elementi. Spredaj je razločen travnik, obdaja ga ograja, ki 

poteka rahlo diagonalno in s tem ustvarja iluzijo poglobljenega prostora. Drevje v ozadju je 

sestavljeno iz madežev zelene. Format slike je pokončen pravokotnik, ki je primeren za figuraliko. 

Očišče je postavljeno zgoraj desno. Dečka, ki se v ozadju približujeta skupini, sta pomanjšana, to 

pomeni, da je uporabljena linearna perspektiva. Z njo dobimo občutek globine prostora. Ograja 

razdeli sliko na temnejšo spodnjo in svetlejšo zgornjo polovico. Uporabljena je tudi barvna 

perspektiva. To je še en učinek globine prostora. Barve so uravnotežene, rdeča je skrbno 

uporabljena, da slika dobi pestrost, vendar ne prevlada nad celoto. 

Figure in cvetje so natančno zarisani, okolica je barvno zmehčana in detajli niso risarsko poudarjeni.  

Opisano je doživetje poletnega počitniškega prizora v prijetnem vzdušju na vrtu. Sestavlja ga pet 

likov, trije osrednji in dva stranska. Glavni lik je ženska. Ozračje je čisto, sveže, sončno.  

Arhitekturni elementi označujejo ambient podeželskega vrta.. V njem je mladenka, ki se po obleki 

razlikuje od vaške okolice. Prikazan je trenutek vrnitve v domače okolje. 
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5. Obdobja v umetnosti 

PRAZGODOVINSKA UMETNOST 
 

Kamena doba 
Čas 

Z besedo »prazgodovina« označujemo čas pojava prvih človečnjakov, do vključno razvoja starih 

civilizacij v porečju velikih rek in so izdelovali orodje in orožje, razvila pa se je tudi pisava. To dobo 

delimo na dve veliki obdobji: kameno dobo in dobo uporabe kovin. Najstarejše znane likovne 

dejavnosti in upodobitve so stare več kot 40.000 let. 

Arhitektura 

Ko so se ljudje ustalili in niso več živeli izključno nomadsko, so razvili prva naselja ob velikih rekah 

južne Evrope in Bližnjega vzhoda, kjer so bile ugodne podnebne razmere. Najstarejša mesta so imela 

pravilen tloris, hiše so bile preprosto geometrijsko zasnovane, ki so bile hkrati bivalni in delovni 

prostor za ljudi pa tudi živali so živele v neposredni bližini.  

Znamenitost prazgodovine so megaliti, kar pomeni, da je bila arhitektura zgrajena iz velikih kamnov. 

Namembnosti so bile različne. Povezujemo jih lahko s pokopavanjem mrtvih, v drugo skupino spadajo 

menhirji (prostostoječi kamniti bloki), v tretjo skupino pa sodijo megalitska svetišča, narejena iz 

velikanskih kamnov iz menhirjev ali dolmenov (trije menhirji, od katerih dva stojita pokončno, tretji 

pa je položen čez njiju. Če so razporejeni v krog, rečemo takšnemu svetišču kromleh. Največ jih je v 

Angliji in Franciji. 

Kiparstvo 

Različne kipce so začeli izdelovati pred približno 25.000 leti. Figure imajo ponavadi masivno telo, 

noge so kratke, roke tanke, manj pomembne, glave in obrazi so brez podrobnosti. Močno imajo 

poudarjene boke in prsi. Po tem sklepamo, da so predstavljali boginjo plodnosti in življenja.  

Veliko ohranjenih kipcev je izpred 15.000 let. Oblike so raznovrstne, veliko je živalskih motivov. 

Materiali so bili čedalje bolj raznovrstni: kamen, glina, kosti … Razvita je bila obla plastika in tudi 

reliefno kiparstvo. 

Slikarstvo 

Znane poslikave so izpred 35.000 let. Nam znani so na stenah jam iz severne Španije in južne Francije 

ter južne Afrike. Najstarejše upodobitve so odtisi človeških rok. Mlajše slike prikazujejo figuralne 

upodobitve, predvsem živali. Upodobitve so stilizirane. Slike prikazujejo tudi geometrijske in 

abstraktne znake. Kompozicija je prosta, poslikave so tudi druga čez drugo.  
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Upodobitve živali, Lascaux, Francija,  
15.000-10.000 pr. n. št. 
 

 
Willendorfska Venera, ok. 25.000-20.000 pr. n. 
št., Prirodoslovni muzej, Dunaj 

 

Stonehenge, Velika Britanija, ok. 2000 pr. n. št. 

 

Kovinska obdobja 
Čas 

Najstarejše predelovanje rud je bilo že okrog leta 10.000 pr. n. št., vendar je bila predelava preprosta, 

zato to bakreno dobo štejemo še v čas kamene. Ko je človek začel pridobivati, predelovati in 

uporabljati kovine, delimo ta čas na bronasto in železno dobo. Pridobivanje brona je zahtevalo 

zapletene postopke taljenja, zlivanja in kovanja, nato so začeli predelovati tudi železo. 

Tako znanje je prineslo mnogo novih možnosti. Izdelovali so orodja, orožja, oprave, uporabne 

predmete. Postopki obdelave so bili različni: graviranje, tolčenje, kovanje … Predmeti so se ohranili 

predvsem v grobovih. Pogrebci so umrle pokopali s pridatki za življenje po smrti.  
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Sončni voz, Trundholm, Danska, 14., 15. stoletje pr. n. št., Nacionalni muzej, København 

 

 
Spirala, ženski nakit, 7. stoletje pr. n. št., 
Notranjski muzej, Postojna 

 

 
Antropomorfna figurica Barjanski idol, 

Ljubljansko barje, ok. 2300 pr. n. št., Narodni 
muzej Slovenije, Ljubljana 
 

 
Oklep, Stična, 7. stoletje pr. n. št., Narodni muzej 
Slovenije, Ljubljana 

 

 
Vaška situla, 5. stoletje pr. n. št., Narodni muzej 

Slovenije, Ljubljana 
 

 

STARI VEK 

Umetnost starih civilizacij 
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Mezopotamska umetnost 

Čas 

Mezopotamija je bilo rodovitno območje med rekama Evfrat in Tigris. Prve mestne države so tam 

nastale leta 3000 pr. n. št. Mezopotamija nikoli ni bila celovita država kot Egipt. Za nekaj časa  so pa 

zavzeli večja ozemlja Sumerci, Akadci, Babilonci, Asirci in Perzijci. Perzijci so ozemlje razširili od Inda 

do Sredozemlja. Umetnost je bila usmerjena tuzemskosti in čaščenju vladarja.  

Arhitektura 

Zgradbe so bile zidane iz opeke, redkeje iz kamna. Najpomembnejši prostor v mestnih središčih je bil 

zigurat. To je veliko stopničasto svetišče na visoki ploščadi. Na vrhu je bil postavljen oltar za 

svečenikove ali vladarjeve obrede. 

Poleg svetišč so bile pomembne razkošne vladarske palače. Grajene so bile iz dragocenejših 

materialov kot navadne hiše. 

Kiparstvo 

Ohranili so se številni kipci iz različnih materialov, darovalci in molivci, ki negibno častijo boga. 

Značilne so poudarjene oči. Pozneje so upodabljali predvsem svoje vladarje, vendar nerealistično, bili 

so si med seboj podobni. Mnogo je tudi reliefnih kamnitih kipov, ki so služili kot okras palač. Za 

upodabljanja so veljala stroga pravila, zato so tudi prizori reliefov med seboj podobni.  

 
Zigurat, Ur, Irak, ok. 2500 pr. n. št. 

 

 
Molivci, Irak, ok. 2700-2500 pr. n. št., Iraški 

muzej, Bagdad 

 
Hamurabijev zakonik, ok. 1760 pr. n. št., Louvre, 

Pariz 
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Ištarina vrata iz Babilona, Irak, ok. 575 pr. n. št., Državni muzej, Berlin 

 

Egipčanska umetnost 

Čas 

Okrog 3000 pr. n. št. je v porečju Nila nastalo kraljestvo Egipt. Obdržalo se je več kot 2500 let. 

Obdobja Egipta so: staro, srednje in novo kraljestvo. Ves čas obstoja je bil Egipt enoten. Vodil jo je 

faraon. Častili so ga kot boga, ki se bo po smrti pridružil ostalim božanstvom, zato je umetnost 

namenjena posmrtnemu življenju. V središču so bili vladar z družino, svečeniki in uradniki.  

Arhitektura 

Služila je predvsem religiji: svetišča in grobnice. Sprva so jih gradili iz opeke, kasneje pa je arhitekt 

Imhotep uveljavil gradnjo iz kamna. Gradili so brez malte. Kamnite bloke so polagali enega na 

drugega. 

Mastaba je najstarejša oblika egipčanske grobnice. Trapezoidne stavbe so bile postavljeno nad 

grobnico. Do pokojnika pod zemljo je vodil jašek zasut s peskom. Iz mastabe se je razvila stopničasta 

piramida, kasneje pa piramida. Največje piramide so nastale za faraone Keopsa, Kefrena in Mikerina. 

Kasneje so faraone pokopavali v podzemske grobove izklesane v skalne stene. 

Svetišča so bila velika, imela so predpisano obliko. Ob vhodu so bili postavljeni ogromni kipi. Pot je 

vodila skozi dvorišča in dvorane do prostora, kjer je stal kip božanstva. Kip je Egipčanom pomenil 

pravo utelešenje boga. Posmrtna svetišča so bila sprva postavljena v bližini vladarskih grobov.  

Kiparstvo 

Za upodabljanje človeškega telesa so veljala stroga pravila, ki so ostala nespremenjena tisočletja. 

Portreti faraonov in ostalih oseb so bili dostojanstveni, negibni in po njihovi lepoti sodeč, namenjeni 

večnosti. 

Slikarstvo 

Grobnice vladarjev in premožnejših so bile okrašene z bogatimi poslikavami. Teme in motivi so bili 

strogo določeni. Poslikave so igrale vlogo pri kultnem čaščenju mrtvih: zemeljsko pokojnikovo 

življenje, pogrebni obredi, življenje v onostranstvu. Človeške figure so slikali iz dveh očišč: boki in 

glava so bili naslikani s strani, oko in ramena pa od spredaj. 
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Džoserjeva piramida, Sakara, Egipt, ok. 2600 pr. 
n. št. 
 

 
Keopsova, Kefrenova in Mikerinova piramida, 
Gize, Egipt, sredina 3. tisočletja pr. n. št. 
 

 
Grobno svetišče Hačepsut, Deir el-Bahari, Egipt, 
ok. 1480 pr. n. št. 

 

 
Sfinga, Gize, Egipt, ok. 2500 pr. n. št. 
 

 
Portret faraona Mikerina z ženo, 2599-2571 pr. 
n. št., Muzej lepih umetnosti, Boston 
 

 
Tutankamonova posmrtna maska, ok. 1340 pr. n. 
št., Egiptovski muzej, Kairo 
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Portret kraljice Nefretete, ok. 1360 pr. n. št., 

Državni muzej, Berlin 
 

 
Tri glasbenice, Nakhtov grob, Tebe, Egipt, ok. 

1420 pr. n. št. 
 

 

Antična umetnost 

Kretska umetnost 

Čas 

Kultura s Krete se je širila 2000 let pr. n. št. Kreta je bila pomorska in trgovska sila, ki je obvladovala 

večino Sredozemlja. Od kulture so se ohranili ostanki velikanskih palač in nerazumljiva minojska (po 

kralju Minosu) pisava. Že sredi 2. tisočletja pr. n. št. so bile vse palače porušene, verjetno zaradi 

napadov ljudstev s celine. Takrat se je središče preselilo na celino, v Mikene. 

Arhitektura 

Palače so bila prebivališča vladarja, dvora, urbanizirana središča z bivalnimi, gospodarskimi, 

obrtniškimi prostori in trgovinami. Prepleti hodnikov, prehodov in stopnišč so bili povezani z 

dvoranami okrog velikega dvorišča. Palače so bile grajene v več nadstropjih. Imeli so tudi že vodovod 

z odtočnimi kanali, prezračevalne naprave, tlakovane ceste. Starejše palače so bile okrog leta 1600 

pr. n. št. porušene, na ruševinah pa zgrajene nove podobne palače.  

Kiparstvo 

Prevladujejo majhni izdelki iz lesa, kovine in slonove kosti. Kipci so verjetno imeli kultno funkcijo. Niso 

gradili svetišč, obrede so izvajali na svetih krajih. 

Slikarstvo 

S freskami raznovrstnih motivov so bili poslikani pomembnejši prostori kretskih palač. Figuralni 

prizori so bili povezani s kretsko mitologijo, z motivi iz živalskega in rastlinskega sveta in 

geometričnimi ornamenti. Poslikavali so tudi keramične posode.  
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Morski prizor z delfini, Minosova palača, Knosos, Grčija, ok. 1500 pr. n. št.  

 
Vaza s hobotnico, ok. 1500 pr. n. št., Arheološki 
muzej, Heraklion na Kreti 
 

  
Boginja s kačami, ok. 1600 pr. n. št., Arheološki 
muzej, Heraklion na Kreti 
 

 

Mikenska umetnost 

Čas 

Na grški celini se je v 15. stoletju pr. n. št. pojavila mikenska kultura. Imenuje se po mestu Mikene. 

Mikenska družba je bila urejena hierarhično. Vodili so jo mogočni vojskovodje. Mikenci so razvili 

pisavo, ki je ena od predhodnic grškega alfabeta. Mikenska civilizacija je zamrla v 12. stoletju pr. n. št.  

Arhitektura 

Mikenci so gradili svoja mesta, ki so prave vojaške utrdbe, obdane z zidovi iz velikanskih kamnitih 

blokov, ki so jih po legendi lahko prenašali samo Kiklopi (zato »kiklopski zidovi«). Palače niso bile 

prostorne. Glavni prostor je bil v skladu s tlorisom megarona (velika osrednja dvorana, strop nosijo 

štirje osrednji stebri). V sredini je veliko odprto ognjišče. Mo megaronu so se kasneje zgledovali grški 

templji. Grobnice so bile okrogle, pokrite z zašiljeno kupolo in imele dolg nepokrit procesijski hodnik.  
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Kiparstvo 

V grobovih so arheologi našli veliko dragocenih izdelkov: meče in bodala iz brona, umetelno izdelane 

ščite, posode iz tolčenega zlata, nakit in najdragocenejše zlate posmrtne maske (kovinske maske, ki 

so jih Mikenci polagali najpomembnejšim pokojnikom na obraz, da so po  smrt označevale njihov 

posebni položaj). 

 
Kiklopsko obzidje z Levjimi vrati, Mikene, Grčija, 
1250 pr. n. št. 

 

 
Agamamnonova maska, 1550-1500 pr. n. št., 

Nacionalni arheološki muzej, Atene 
 

 

Grška umetnost 

Čas 

Grčija je bila zveza samostojnih državic. V politično enoto jih je združil šele Aleksander Veliki ob koncu 

3. stoletja pr. n. št. Po potrebi so se združevali v boju proti skupnemu sovražniku ali na vsegrških 

športnih igrah. Državice so povezovale v celoto: jezik, vera in umetnost. Zametke grške kulture 

najdemo v starejših egejskih kulturah, vendar pa začetek grške umetnosti umeščamo v 9. stoletje pr. 

n. št. S kolonizacijo se je grška umetnost razširila po vsem Sredozemlju, z osvojitvami Aleksandra 

Velikega v 3. stoletju pr. n. št. pa tudi proti vzhodu, do Indije. Delimo jo na obdobja: predarhajsko, 

arhajsko, klasično, helenistično. 

Arhajska umetnost 

Arhitektura 

Okrog leta 650 pr. n. št. so bile prve monumentalne stavbe so bile v Grčiji iz lesa, nato pa iz kamna. 

Oblika svetišča se je razvila iz mikenskega megarona. Svetišče je z vseh straneh obdajala vrsta 

stebrov. Nekateri deli svetišča so bili tudi kiparsko okrašeni. Svetišča se skozi stoletja niso dosti 

spreminjala. Poznamo tri stavbne sloge oziroma stebrne rede. Dorski in jonski sta se razvila v 

arhajskem obdobju, korintski pa je mlajši.  

Kiparstvo 

Sočasno z monumentalnim stavbarstvom se je v Grčiji pojavilo monumentalno kiparstvo. Svetišča so 

krasili s skoraj polnoplastičnimi reliefi, ki izstopajo oz površine.  
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Takrat se je v Grčiji pojavila tudi kamnita obla plastika. Kipe razdelimo na dva tipa: kuros (goli 

mladenič v mirni drži) in kora (oblečena deklica).  

Slikarstvo 

Slikarskih dela se je ohranilo malo, o stenskih in tabelnih slikah vemo iz pisnih virov. Takratno 

slikarstvo poznamo samo iz keramičnih posod. Vazno slikarstvo se je razmahnilo tako motivno kot 

tehnično. Delimo ga na: geometrični, orientalski, črnofigurni in rdečefigurni slog.  

  
Kuros s Krojzovega groba, ok. 525 pr. n. št., 

Nacionalni arheološki muzej, Atene 
 
 

  
Kora, ok. 530 pr. n. št., Muzej na akropoli, Atene 

 

 

 Dipilonska vaza, 8. stol. pr. n. št., Mestni umetnostni muzej, New York 

 



20 

 

Klasična umetnost 

Arhitektura 

Arhitekte in gradbenike je takrat zanimala predvsem skladnost stavbe. Osnovna mera za celoto je bil 

modul, ki je ustrezal srednjemu polmeru stebra. Za popolnejši videz so uporabljali optične prevare: 

razširjeni srednji deli stebrov, nagnjene stranice …) 

Sprva so prevladovale stavbe v dorskem slogu, manj v jonskem. Za vrhunec klasične arhitekture 

štejemo Partenon, ki so ga gradili po letu 447 in je postal zgled za takratno arhitekturno snovanje, 

potem pa se je pojavila še ena oblika: majhno okroglo svetišče – tolos. 

Razvijati se je začel urbanizem. Mesta so imela pravokotno mrežno obliko. Središče obrednega 

življenja je bila akropola, ponavadi na hribu. Na hribih so stala pomembna svetišča in oltarji. Središče 

upravnega življenja je bila agora. 

Kiparstvo 

Uvedli so novost – razgibanje negibnih in togih arhajskih kipov. Kipi so stali mirno z eno nogo, rahlo 

pomaknjeno pred drugo, s težo na zadnji nogi. Pojavil pa se je tudi kontrapost – kipi stojijo v 

dinamični drži z obremenjeno sprednjo nogo in poševno zasukanimi boki in rameni, kar nakazuje 

gibanje. Težnja po razgibanju kipov je bila čedalje večja.  

Poleg kamna so uporabljali bron, vendar so bronaste kipe pretopili in zato grško kiparstvo poznamo 

predvsem po rimskih kopijah v kamnu in po antičnih zapisih.  

Slikarstvo 

Iz virov vemo, da se je slikarstvo v klasičnem obdobju precej razmahnilo. Želeli so narediti vtis 

realizma. Veliko časa so posvetili raziskovanju optičnih prevar. Vazno slikarstvo je zamrlo, stensko 

slikarstvo pa doseglo vrh. Nastali sta dve novi tehniki: enkavstika in mozaik.  

 
Akropola, Atene, 5. stoletje pr. n. št. 
 

 
Partenon, akropola, Atene, 448-432 pr. n. št. 
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Tolos, Delfi, Grčija, 4. stoletje pr. n. št. 
 

 Gledališče, Epidaver, Grčija, ok. 350 pr. n. št. 
 

 Agora, Atene, 5. stoletje pr. n. št. 
 

 
Miron, Metalec diska, ok. 450 pr. n. št. 
 

 

Helenistična umetnost 

Arhitektura 

Nadaljevali so tradicijo klasične arhitekture in jo dopolnili z novostmi: bogatenje in izpopolnitev 

starejših arhitekturnih oblik. Klasično zadržanost in racionalniost sta zamenjala razkošje in sijaj.  

Posvečali so se oblikovanju notranjega prostora in večnadstropnosti. V tem obdobju so  nastala nova 

mesta, urejena po strogih pravilih. Stavbe so bile iz kamna, bogato okrašene (prej je to veljalo le za 

verske stavbe). Ta helenistična načela je prevzela rimska arhitektura.  

Kiparstvo 

Posvetili so se skrajnemu naturalizmu in idealizaciji. Kipi so izrazitih, pretiranih oblik in gest, ki so 

poudarjale mišičavost, zaneseno drži, prizore boja in bolečine. Vladarji so podpirali portretno 

umetnost. Arhitekturna plastika je oblikovana v globokem reliefu. 

Slikarstvo 
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Obvladali so perspektivo, popolno človeško anatomijo in svetlobo. Pogosto so slikali fantazijske 

arhitekturne prizore in okrasje. Slike so izgubljene, predstavljamo si jih ob ogledu stenskih poslikav v 

Pompejih in Herkulaneumu. 

 
Zevsov oltar, Pergamon, Grčija, ok. 180 pr. n. št., 
Pergamonski muzej, Berlin 

 
 

Agesandros, Atenodorus in Polidorus z Rodosa, 
Laokoontova skupina, 1. stoletje, Vatikanski 

muzeji, Rim 
 

 

Etruščanska umetnost 

Čas 

Južni del apeninskega polotoka so v 8. in 7. stoletju pr. n. št. naselili Grki in tam ustanovili t. i. Ve liko 

Grčijo. Tam je bilo tudi ljudstvo, ki je verjetno prišlo z Vzhoda - Etruščani so naselili osrednji del, 

Etrurijo, Padsko nižino in Kampanjo. Tudi Etruščani so tako kot Grki oblikovali mestne države, ki se 

nikoli niso združilo v enoto. Imeli pa so svojo vero in pisavo. Bili so odlični gradbeniki. Ob koncu 7. 

stoletja pr. n. št. na sedmih gričih ustanovili z obzidjem obdano mesto Rim. Leta 509 pr. n. št. so jih iz 

njega izgnali Itali in razglasili rimsko republiko. 

Likovne podobe je sprejemala z Vzhoda, predvsem iz Grčije. Te pobude so predelovali v skladu z 

lastnimi verskimi in družbenimi potrebami. Glavne značilnosti so bile dekorativnost, sproščenost in 

lahkotnost, a realizem. 

Arhitektura 

Bili so odlični gradbeniki. Kot Grki so gradili mestne utrdbe. Razvili so nov tip naselja, strogo 

geometričen, v obliki kvadratne mreže. Pravokotni glavni ulici sta delili mesto na štiri kvadrante. 

Mesta so imela močno obzidje, kanalizacijo in vodovod. Gradili so javne in stanovanjske 

večnadstropne stavbe. Novost je gradnja lokov in obokov, pri monumentalnih zgradbah so kot prvi 

uporabljali tudi kombinacijo loka in stebra. Po Etruščanih so to prevzeli Rimljani.  

Svetišča so bila iz lesa, zato so se ohranili le kamniti temelji. Grobnice so bile pogosto podzemeljske, 

labirinti hodnikov, galerij in dvoran s kamnitimi sarkofagi ali sarkofagi iz žgane gline, stene poslikane s 

freskami. Posamezne dvorane so bile opremljene kot bivalni prostori.  

Kiparstvo 
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Kiparstvo se je razvijalo v terakoti in bronu. Izdelovali so kipe mladeničev in mladenk. Iz terakote so 

izdelovali tudi pogrebne umetnine, žare in sarkofage. Sarkofagi imajo značilno obliko skrinje s 

pokrovom, na katerem zleknjen leži pokojnih (ali več družinskih članov). Na stranicah so upodobljeni 

različni prizoru. V bronu so oblikovali kipe živali. Izdelovali so tudi dragocen nakit.  

Slikarstvo 

Dvorane podzemeljskih grobnic so bile okrašene z bogatimi stenskimi slikarijami, s prizori življenja, 

smrti in posmrtnega življenja pa tudi žalovanje, igre, gostije, ribolov z delfini, ptiči in lovske prizore.  

 
Sarkofag z upodobitvijo zakoncev, Cerveteri, 
Italija, ok. 520 pr. n. št., Nacionalni muzej Villa 

Giulia, Rim 
 

 
Ribolov, Grobnica lova in ribolova, Tarquinia, 
Italija, ok. 520 pr. n. št. 

 

 

Rimska umetnost 

Čas 

Rimska država se je raztezala čez vse Sredozemlje in čez večino Evrope. Oblast je bila z razliko Grčije 

centralna. Likovno ustvarjanje je bilo raznovrstno pa tudi uradna likovna umetnost za propagandni 

namen. Rimsko umetnost niso družile oblike, ampak predvsem motivi.  

Arhitektura 

Od Etruščanov so prevzeli tri pomembne konstrukcijske prvine: lok, obok, kupolo. Danes to 

razumemo kot tipično rimsko. Uporabljali so beton, zidove so oblagali s kamnitimi ploščami. 

Najpomembnejše in najveličastnejše stavbe so bile iz marmorja, pri gradnji so uporabljali tudi opeko. 

Zunanji zidovi niso bili nosilni, zato so imeli krasilno vlogo: reliefi, stebri, polstebri, največkrat s 

korintskimi kapiteli.  

Zgledovali so se po Grkih in Etruščanih. Načrti so bili strogi: pravilen tloris, pravokotno sekajoče se 

ulice. Ob križišču obeh glavnih ulic je bil osrednji mestni trg – forum, ki je predstavljal središče 

javnega življenja. Forum je bil pravokoten, obdan s stebri, poleg so bile najpomembnejše javne 

zgradbe. 

Svetišča so se zgledovala po etruščanskih in italskih. Bila so na visokih podstavkih. Bazilika je bila 

pravokotna stavba, ki je bila tržnica ali sedež sodišča. Razdeljena je bila na tri ladje (srednja je bila 
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višja, zgoraj so bila okna). Zaključevala jo je polkrožna apsida. Druga javne stavbe so bile še: 

kopališča, gledališča, amfiteatri. Velikanski slavnostni arhitekturni vhodi, skozi katere so potekali 

zmagoslavni sprevodi so bili slavoloki. Premožnejši so živeli v razkošnih hišah, kjer si bili prostori 

razporejeni okrog osrednjega dvorišča (atrija) in vrta, obdanega s stebriščem. Taka hiša se je 

imenovala domus. Revnejši so živeli v večnadstropnih pravokotnih blokih.  

Kiparstvo 

Najpomembnejši so portreti, ki so realistični in psihološko poglobljeni, služili pa so tudi propagandi 

cesarja, ki pa sicer ni bil povsem realističen, ampak idealiziran. 

Pomembni so bili reliefi, ki so bili, podobno kot grški, globoki, v več prostorskih ravninah. Reliefi so 

bili zgodovinski (prikazovali so politično življenje) in mitološki (namenjen čaščenju bogov). V 2. 

stoletju se je uveljavljal skeletni pokop, zato so klesali kamnite sarkofage in nagrobne reliefe.  

Slikarstvo 

V Pompejih in Herkulaneumu, ki ju je prekril pepel iz vulkana Vezuv so ohranjene stanovanjske in 

javne stavbe s stenskimi poslikavami. Ker so dobro ohranjene, lahko sledimo razvoju rimskega 

slikarstva »pompejanskega slikarstva«. 

Tla in stene stavb so okraševali z mozaiki. 

Ilustrirane knjige so se pojavile v Egiptu (knjige mrtvih), razmahnile pa so se v antiki. Od 4. stoletja so 

se zvitki začeli umikati vezani knjigi, papirus pa pergamentu.  

Fajumski portreti so bili portreti na platnu ali lesenih deščicah, naslikane v tehniki enkavstike (tehnika 

z uporabo segretega čebeljega voska, barvnih pigmentov in nekaterih dodatkov). Med 1. in 4. 

stoletjem so take portrete v Egiptu (takrat pod Rimljani) polagali na mumije svojih pokojnikov. 

Prikazani so prijazno in realistično. 

 
Kolosej, Rim, 72-80 
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 Akvedukt, Pont du Gard, Francija, zgodnje 1. 

stoletje 
 

 Konstantinov slavolok, Rim, 312-315 

 

  
Portret dečka, Fayum, Egipt, 2. stoletje, Mestni 
muzej umetnosti, New York 

 

  
Emonec, druga polovica 1. stoletja, Narodni 

muzej Slovenije, Ljubljana 
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SREDNJI VEK 

Zgodnjekrščanska umetnost 
Čas 

Krščanstvo se je na začetku našega štetja z Vzhoda širilo po vsem rimskem cesarstvu. Sprva so ga 

strogo preganjali, ker je ta vera pomenila čaščenje enega boga, ne pa čaščenja cesarja. Zato so prvi 

kristjani opravljali bogoslužja skrivaj v zasebnih hišah ali v katakombah, podzemnih grobiščih. Leta 

313 pa je cesar Konstantin z milanskim odlokom priznal krščanstvo in je do konca 4. stoletja postala 

edina državna vera. Zato je 4. stoletje čas razcveta starokrščanske umetnosti. Kristjani so se zbirali 

javno, gradili so svoja svetišča z bogatimi slikami in kipi. S podobami so oznanjali in širili vero. Razvili 

so lastne likovne podobe, motive, simbole. Glavni temi sta bili Kristus in Odrešenje.  

Arhitektura 

Ločimo dva tipa stavb: vzdolžni in središčni.  

Vzdolžne oblike so bile povzete po rimskih bazilikah, zato so prav tako imenovane bazilike. 

Sestavljene so bile iz glavne (višje) in stranskih ladij. Nad stranskimi stenami so bila okna. Na koncu 

glavne ladje je bil polkrožni prostor (apsida). Bazilike so imele raven lesen strop ali pa odprto ostrešje.  

Središčne stavbe so bile pomožne, namenjene krščevanju ali pokopavanju.  

Kiparstvo 

Veliko je bilo reliefov, zlasti na stranicah kamnitih sarkofagov so bile upodobitve Jezusa in Stare 

zaveze, potem pa podobe krščanskih simbolov. 

Reliefne upodobitve so tudi na slonokoščenih izdelkih, skrinjicah, relikviarijih … Prizori so bili podobni 

kot na sarkofagih. 

Slikarstvo 

Najstarejše slike iz tega obdobja najdemo v podzemnih grobiščih, hodnikih in dvoranah. Največ 

katakomb se je ohranilo v Rimu. Po letu 313 so kristjani v svoja na novo grajena svetišča umeščali 

mozaike, na tla in stene. Motivika in simbolika je bila svetopisemska in je služila tudi kot napotek, 

kako živeti. Pogosti motivi so bili Križ, Dobri pastir, Molivec z dvignjenimi rokami. Nekaj je še 

ohranjenih ilustriranih rokopisov. Najdragocenejši so purpurni. Pergament so najprej namočili v 

purpurno barvo, potem pa nanj pisali s srebrnim ali zlatim črnilom.  



27 

 

 
Prostor s poslikavo Dobrega pastirja, katakombe 

sv. Petra in Marcelina, Rim, 4. stoletje 
 

 
Mavzolej Galle Placidije, Ravena, 5. stoletje 
 

 
Sarkofag z Dobrim pastirjem, stara cerkev sv. 
Marije (Sta. Maria Antiqua), Rim, 3. stoletje 
 

 
Kristus Dobri pastir, mavzolej Galle Placidije, 
Ravena, 5. stoletje 
 

 

Bizantinska umetnost 
Čas 

Cesar Konstantin je združeval cesarstvo in prestolnico in Rima prenesel na vzhod, v Konstantinopel = 

Bizanc je bil stičišče grške, rimske in vzhodne kulture. Ob koncu 6. stoletja je verski zbor določil nove 

doktrine, pravoslavja. S tem je prišlo do ločitve zahodnega in vzhodnega krščanstva. Bizanc je ostal 

kulturna prestolnica Vzhoda do leta 1453 do prihoda islamskih zavojevalcev. 

Prvi vrh je doživela bizantinska umetnost v 6. stoletju pod cesarjem Justinijanom, za tem je sledila 

kriza. V Bizancu je nastopil ikonoklastični spor med cerkvijo in prosveto. Šlo se je za čaščenje svetih 

podob (ikon). Med ikonoklazmom je bilo uničenih veliko  likovnih del. Potem je spet sledil preporod 

umetnosti. Po padcu Bizanca se je razvoj bizantinske umetnosti nadaljeval v slovanskih pravoslavnih 

deželah. 

Arhitektura 

Bizanc je bil središče arhitekturnega razvoja za vso Sredozemlje od 5. stoletja. Sprva so gradili 

vzdolžne in središčne cerkve, kot v zahodnem delu cesarstva. Za časa Justinijana pa so razvili središčni 

tip stavbe, ki je v bizantinskem cesarstvu ostala celo tisočletje glavna vrsta cerkvenih zgradb. Tloris je 
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v obliki križa. Nad vogalnimi štirimi polji in središčnim kvadratom je pet kupol, zato tak tip cerkve 

imenujemo križnokupolni. 

Kiparstvo 

Glavna kiparska oblika je bila relief na arhitekturnih delih. Izdelovali so tudi kakovostne slonokoščene 

in zlatarske izdelke. Vidno je nadaljevanje helenistične umetnosti. 

Slikarstvo 

Slikarstvo je bilo monumentalno (mozaiki in freske), tabelno (ikone), miniaturno (ilustracije). Po 

stenah cerkva so mozaiki. Kupola je predstavljala krščansko vesolje, zato je tam upodobljen Kristus 

Vladar. Apsido krasi Marija z Jezuščkom, po stenah so podobe svetnikov. Na mozaikih je navzoč tudi 

posvetni vladar, ki je tik ob najbolj svetih osebah. Najlepši mozaiki so v carigrajskih cerkvah, Raveni, 

Benetkah, Siciliji. Ker je bila izdelava mozaikov draga, so jih zamenjale freske. Pomembne so tudi 

ikone, ki so s svojo prenosnostjo »širile vero« in so sprožile ikonoklazem, zato so se takrat namesto 

upodabljanja oseb razmahnile simbolične upodobitve. Po porazu ikonoklazma se je poslikavanje ikon 

nemoteno nadaljevalo.  

 
Cerkev Božje modrosti (Hagia Sophia) Carigrad, 532-537 
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 Cesar Justinijan, cerkev San Vitale, Ravena, ok. 547 

  Vladimirovska Mati božja, ok. 
1125, Tretjakovska galerija, Moskva 

 

 

Umetnost v obdobju preseljevanja ljudstev 
Čas 

od 4. stoletja so na območje rimskega cesarstva prihajala germanska ljudstva, da bi se naselila in 

ustvarila svoja kraljestva. Germani so s seboj prinesli drugačne likovne predstave. Nekatera ljudstva 

so prevzela krščanstvo, druga ne. Umetnost v tem obdobju pomeni preplet rimskoantične, krščanske 

in germanske umetnosti. 

Arhitektura 

Germani so za gradnjo uporabljali les, ne kamen. Pri gradnji iz kamna so se zgledovali pri domačih 

rimskih mojstrih.  

Kiparstvo 

Večinoma so le klesali reliefe, prostostoječe plastike ne poznamo. Okraševali so dele opreme. 

Slikarstvo 

Poslikavali so knjižne ilustracije. Ilustrirani rokopisi so nastajali v pisarskih delavnicah v samostanskih 

središčih. To je bilo predvsem na Britanskem otočju. 
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Orlovska fibula, ok. 500, Nemški nacionalni 
muzej, Nürnberg 

 

  
Stran z inicialo, Evangeliar iz Kellsa (Book of 
Kells), ok. 800, Knjižnica Trinity Collegea, Dublin 

 

 

Karolinška in otonska umetnost 
Čas 

V 4. stoletju so Franki po prihodu v rimsko cesarstvo prevzeli krščanstvo. Leta 800 je papež v Rimu 

Karla Velikega kronal za cesarja, takrat je bil po padcu rimskega cesarstva spet združen Zahod. Na 

svojem dvoru je zbral učenjake in umetnike, da bi oživil kulturo rimske antike. To je obdobje prenove.  

Leta 962 je papež okronal Otona I. za rimsko-nemškega cesarja. Umetnost otonskega časa je doživela 

svoj vrh okrog leta 1000. Povzemala je iz karolinške in bizantinske umetnosti. Vladar je imel položaj 

božjega izbranca.  

Arhitektura 

Karolinških cerkva se je ohranilo malo. Po tradiciji antičnega stavbarstva sta bila tipa prostora 

bazilikalni in središčni. Notranjost so krasili stebri, kapiteli. 

Otonsko obdobje je nadaljevalo karolinško arhitekturo. Vzdolžne cerkve z dvema koroma so postajale 

vse večje. 

Kiparstvo 

V karolinški umetnosti so številni zlatarski in slonokoščeni izdelki (platnice liturgičnih knjig, relikviariji, 

mašno posodje …). Zgledovali so se po antiki. Uporabljali so drage kamne.  

V otonski dobi se nadaljuje karolinška tradicija. Začeli so oblikovati oblo plastiko. Kristusa so začeli 

upodabljati kot trpečega mrtvega moža, razpetega na križu, Marijo pa na prestolu z Jezuščkom. 
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Slikarstvo 

Ilustrirane knjige so nastajale v samostanskih delavnicah. Pomembne so zato, ker so v njih ohranjeni 

izgubljeni antični originali. Novost pa so bili motivi evangelistov s svojimi atributi.  

 
Evangelist Marko, Adin evangeliar, ok. 800, Mestna knjižnica, Trier, Nemčija  

 

Romanika 
Čas 

Obsega čas približno od sredine 11. stoletja do zgodnjega 13. stoletja.  Na razvoj vpliva ideja rimskega 

cesarstva, katerega dediči so nemški cesarji, rojstvo kraljevin (Francija, Anglija, Španija), krepitev 

Cerkve, samostanska kultura, romarske poti, romarska središča, čaščenja relikvij, križarske vojne ter 

bizantinska in islamska umetnost. 

Arhitektura 

Prepoznavni slog je v kamniti gradnji z uporabo velikih klesancev. Stavbni volumni so jasni, pervlada 

polkrožni lok v konstrukcijski in dekorativni vlogi, polkrožno banjasto obokanje in zaprtost stene z 

majhnimi odprtinami. Najbolj izrazna je arhitektura v velikih romarskih cerkvah, ki temeljijo na 

bizikalnem tipu. Tloris ima obliko latinskega križa, na vzhodu je zaključen s polkrožno apsido, ob 

kateri sta velikokrat še dve manjši stranski. Cerkve so tri- ali petladijske. Prečna ladja je poudarjena, 

nad križiščnim kvadrom se dviguje kupola ali visok zvonik. Ladje so slabo osvetljene, korni del pa 

presvetljen. Značilno je dvostolpno zahodno pročelje (v Nemčiji več stolpov, v Italiji en zvonik).  

Kiparstvo 

Ni enotnega sloga, prevladuje arhitekturna plastika. Najbolj značilni so klesani portali, kiparsko 

okrašeni so kapiteli, prižnice in oltarji. Prevladujejo reliefi, značilna je močna stilizacija, toge 

dostojanstvene drže, neizoblikovana anatomija, disproporcionalnost teles, hierarhični proporci, 

dekorativnost, trdo gubanje draperij in polikromacija (večbarvnost). Prevladujejo biblični prizori.  

Slikarstvo 
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Ni enotnega sloga. Figure imajo močno, sklenjeno konturo, skromno razgibanost, togo držo, 

poudarjene kretnje, anatomija je shematična. Gubanje draperije je dekorativno, shematizirano. 

Kompozicija je preprosta. Slikarski prostor je omejen na najnujnejše. Barve so močne, slikarji ne 

upodabljajo vsakdanje resničnosti, ampak idejo, predstavo.  

Najpogostejše zvrsti so stensko, miniaturno slikarstvo, poslikave nabožnih knjig, vitraž in tabelno 

slikarstvo.  

 
Cerkev St. Etienne, Caen, Francija, 1064-1087 

 

 
Kristus v mandroli, freska v apsidi samostanske cerkve v Berzé-la-ville, Burgindija, 12. stoletje 
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Rotunda v Selu, 13. stoletje, Selo v Prekmurju 

 

  
Velesovska Madona, ok. 1220 
 

 

 

Gotika 
Čas 

Obsega obdobje približno od druge polovice 12. do konca 15. stoletja (časovni razvoj umetnosti je v 

Evropi različen glede na dežele). Na razvoj vplivajo kraljevine s Francijo na čelu, križarske vojne, 

razvoj viteške kulture, pojav pridigarskih redov, razcvet mest, hiter gospodarski napredek, krepitev 

meščanstva (naročnikov in podpornikov umetnosti), ustanavljanje univerz, večje zanimanje za naravo 

in krščansko mistiko. 

Arhitektura 

Prepoznavni slog je skeletna gradnja, ki temelji na matematičnih, statičnih in konstrukcijskih 

spoznanjih. Stena se »dematerializira«, uveljavljajo se velika okna. Svetloba igra ključno vlogo pri 

oblikovanju cerkvene notranjščine, arhitektura gre v višino, arhitekturni členi se dopolnjujejo. V 

konstrukciji prevladujeta šilasti lok in križnorebrasto obokanje.  

Prevladujejo cerkve (katedrale, župnijske in samostanske), dvorne kapele, samostani in gradovi, ki 

postanejo udobna prebivališča in niso zgolj trdnjave. Uveljavljajo se mestne hiše, palače, bolnice. 

Mesta so ograjena z močnim obzidjem, mesta so načrtovana.  

Katedrale izvirajo iz bazilikalnega tipa romanskih cerkva. Tloris ima obliko latinskega križa. So tri- ali 

petladijske. Prečna ladja je poudarjena, nad križiščnim kvadratom se dviguje zvonik ali dekorativni 

stolpič. Delitev stene je največkrat tridelna: visoke arkade v pritličju, slepo ali odprtjo nadstropje in 

svetlobni pas z velikimi okni. Ladje so dobro osvetljene. Še iz romanike izvira monumentalno 

dvostolpno pročelje (v Italiji zvonik stoji sam). 

Arhitektura je bogato členjena, okna so razkošno poslikana, katedrale so bogato kiparsko okrašene, 

svetloba v notranjosti jim da lebdeč občutek in vernika navda z občutkom nebes na zemlji. Katedrale 

pomenijo nebeški Jeruzalem na Zemlji. 

Kiparstvo 
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Ni enotnega sloga. Vse večja je težnja po naturalizmu, druži jih zanimanje za antiko. To se kaže na 

oblikovanju človeške anatomije, modeliranju draperije, postavitvi figur, razgibanosti , čustveni 

izraznosti, dekorativnih rastlinskih detajlih (rastlinski kapiteli). Začne se raziskovanje perspektive. 

Figure so elegantne, proporci spotegnjeni, obrazi lepi in izrazni. 

V zgodnejših obdobjih je kiparstvo močno vezano na arhitekturo, pozneje pa se arhitekture osvobaja 

in se uveljavlja prostostoječa obla plastika. Poudarek dajo prižnicam, kornim pregradam, krilnim 

oltarjem. Razvijejo se miniaturni oltarji, mali kipi Marije in svetnikov namenjene zasebni pobožnosti.  

Prevladujejo biblični prizori in mistične teme. Kristus im Marija postaneta humanizirana in približana 

vsakdanjemu človeku (Marija Zavetnica s plaščem), razvijejo se legende priljubljenih svetnikov. 

Slikarstvo 

Poznamo več zvrsti: stensko, tabelno, miniaturno slikarstvo in slikana okna.  

Vitraži še dolgo obdržijo stroge sklenjene konture in nasičene avtonomne barve. Anatomija je 

pravilna, živa, gubanje draperije naravno pada, a vseeno je dekorativno. Kompozicije postanejo 

zahtevnejše in bolj razgibane, slikarji oblikujejo slikarski prostor in perspektivo.  

V Italiji se pojavijo veliki slikarji z osebno slikovno govorico (Giotto), sledijo jim francoski in nemški 

slikarji. 

 
Sveta kapela (Sainte-Chapelle), ok. 1243-1248, Pariz 
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Stolnica Naše gospe (Notre-Dame), 1194-
1260, Chartres, Francija 

 

 
Stolnica Naše gospe (Notre-Dame), notranjost, 1194-

1260, Chartres, Francija 
 

 
Stolnica Naše gospe (Notre-Dame), 1211-

1275, Reims, Francija 
 

 
Stolnica Naše gospe (Notre-Dame), notranjost, 1211-
1275, Reims, Francija 
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Stolnica Naše gospe (Notre-Dame), 1220-

1288, Amiens, Francija 
 

  
Stolnica Naše gospe (Notre-Dame), notranjost, 1220-

1288, Amiens, Francija 
 

 

 Doževa palača, 1340-1448 (gotski del), Benetke 

 

 Giotto, Objokovanje, ok. 1304-1306, kapela 
Scrovegni, Padova 
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 Romarska cerkev v Crngrobu, 1521-1524, Crngrob pri 

Škofji Loki 
 

 
-Benečanka-, 15. stoletje, Piran 

 

 

 
Marija Zavetnica s plaščem, 1410-1420, romarska cerkev, Ptujska Gora 

 

 
Janez iz Kastva, Mrtvaški ples, freska v cerkvi Sv. Trojice, ok. 1490, Hrastovlje  
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NOVI VEK 

Renesansa 
Čas  

Obsega obdobje približno od leta 1420 do 1600. V Italiji se ta slog hitro uveljavi, v severnih deželah pa 

kasneje. Vodilno vlogo prevzame Italija. Renesanso delimo na zgodnjo, visoko in pozno (manierizem). 

Na razvoj renesanse vpliva krepitev meščanstva. Bogati trgovski razred postane naročnik umetnost. 

Gospodarski razvoj in zmanjševanje vpliva cerkve, dostopnost izobrazbe dajejo več priložnosti 

nadarjenim posameznikom. Okoliščine postavijo človeka v središče sveta, razumevanje sveta se 

spremeni. Umetnik ni več samo rokodelec, ampak umetniški genij, kot ga razumemo danes.  

Zgodnja in visoka renesansa je polna optimizma, pozno renesanso pa zaznamujejo reformacija, 

verske vojne, kmečki upori … Vzpostavi se nov estetski kanon.  

Arhitektura 

Obuja se antika. Upošteva se estetski kanon. Oblike so uravnotežene, proporci idealni.  

Uveljavljajo se centralni stavbni tipi, povzetimi po antičnih templjih. Nastajajo mestne palače, 

podeželske vile, javne stavbe in vojaške utrdbe. Vse večjo vlogo pridobiva urbanizem, ki se zgleduje 

po antiki.  

Arhitektura renesanse v poznem času razvije nove nasprotne oblike klasične renesanse. Manierizem 

uvaja asimetrične tlorise, pretirava z okrasjem, zanika kanon visoke renesanse. 

Arhitektura renesanse predstavlja meščanske palače, monumentalne cerkve središčnega tipa. Palače 

imajo pravokotni ali kvadratni tloris z notranjim dvoriščem. Naročnik je želel prikazati s svojo zgradbo 

moč, bogastvo in omikanost. Je mecen in poznavalec renesančne umetnosti.  

Cerkve so kombinacija kvadrata in kroga. Nad osrednjim delom se dviga kupola. Razmerja stremijo k 

matematični popolnosti oblike in kozmične harmonije. 

Kiparstvo 

Največji razcvet doživi v Italiji in postavi standarde za razvoj po celi Evropi. Vodilni ideji sta 

naturalizem in obujanje antike. Zgledujejo se po grškem in rimskem kiparstvu in študirajo človeško 

anatomijo. 

Veliki umetniki renesanse ustvarijo lastno likovno govorico, zato ni povsem enotnega sloga. Skupno 

pa jim je: doslednosti pri kanonu idealnih proporcev, kontrapost, anatomsko pravilno oblikovano 

telo, psihološka izraznost, uravnoteženost kompozicije. V reliefnih prizorih je v ospredje postavljeno 

dogajanje, prostor je oblikovan s pravili centralne perspektive. 

V nasprotju z zgodno in visoko renesanso pa pozna renesansa uvaja estetiko prefinjene dvorne 

elegance, odreče se kanonu idealnih proporcev, figure so sloke in spotegnjene. Manierizem vaja tudi 

serpentinaste kipe, ki jih lahko opazujemo z vseh strani enakovredno. 

Slikarstvo 
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Vplivni državi v slikarstvu sta bili predvsem Italija in Nizozemska. Obe sta imeli različni izhodišči 

poslikav. Razvilo se je oljno slikarstvo, ki ponuja bolj prefinjene izrazne možnosti kot prejšnje tehnike. 

Dovršena je bila iluzija poglabljanja krajine, uporabljali so atmosfersko perspektivo in sfumato ali 

mehčanje obrob, ki je značilen za italijansko visoko renesanso. Severni mojstri nadaljujejo bolj gotsko 

tradicijo. 

V renesansi doživi razcvet grafika (lesorez, bakrorez), krepi se vloga risbe, knjižna iluminacija izgublja 

svoj pomen. Motivika je podobna kot pri kiparstvu, le da slikarstvo uvaja tudi krajino, tihožitje in žanr.  

  
Leonardo da Vinci, Študija 
človeških proporcev po 

Vitruviju, ok. 1490, Galerija 
Akademije, Benetke 

 

 Sandro Botticelli, Rojstvo Venere, ok. 1485, Galerija Uffizi, Firence 
 

 

  
Donatello, David, ok. 1430-1440, Muzej Bargello, 
Firence 

 

 
Michelangelo, Bazilika sv. Petra, kupola, 1558-

1561, Rim 
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Michelangelo, Pietà, 1497-1499, bazilika sv. 
Petra, Rim 

 

 
Leonardo da Vinci, Mona Liza, ok. 1503-1505, 
Louvre, Pariz 

 

 

 
Leonardo da Vinci, Zadnja večerja, 1495-1498, samostanska cerkev Sta. Maria delle Grazie, Milano 
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Hieronymus Bosch, Triptih z vrtom naslad, ok 1500, Prado, 

Madrid 
 

 
El Greco, Pogreb grofa Orgaza, 1584-
1586, cerkev Santo Tolomé, Toledo 
 

 

 

Barok 
Čas 

Obsega čas 17. in 18. stoletja, razvoj v evropskih deželah ne teče enotno in pozna regionalne 

različice, ki so izpeljanke italijanskih vzorov. Barok se je začel v papeškem Rimu, pozneje pa se 

središče te umetnosti prestavi v Francijo. Čutiti pa je razliko med katoliškim jugom in protestantskim 

severom. Barok se je uveljavil v vseh umetnostnih zvrsteh. Od literature, glasbe, likovne umetnosti, 

gledališča po celi Evropi. Na razvoj vpliva verska obnova katoliške Cerkve in razcvet absolutističnih 

monarhij. Značilnosti so: monumentalnost, razgibanost oblik, razkošje, okrašenost, slikovitost, 

poudarjanje čustev. Poimenovanje obdobja izhaja iz draguljarstva. Barroco v portugalščini pomeni 

biser nepravilne oblike. 

Arhitektura 

Arhitektura je monumentalna, razgibana, slikovita. Vključene so tudi velike urbanistične zasnove s 

cestami, trgi in parki. 

Začetki so v Rimu. Nasprotno od renesančne arhitekture, ki je bila jasna in pregledna, baročna 

poudarja dramatičnost, dinamiko, razgibanost ter igro svetlobe in sence. V tlorisih je pogosta elipsa, 

prostori se odpirajo in prelivajo drug v drugega, priljubljena je kupola, ki poudarja osrednji prostor. 

Fasade so dekorativne, vzvalovljene, okrašene. 

Posvetna arhitektura je dvorec, zasnovan z monumentalnim osrednjim delom in stranskima kriloma. 

Vključene so fontane, kipi in cvetlične grede. Temu svetijo tudi mestne palače.  

Kiparstvo 
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Kipi so bogat okras stavbnih členov, oltarjev, prižnic, nagrobnikov, so pa tudi kiparske upodobitve: 

portreti, spomeniki, verski in mitološki motivi, vodnjaki … 

Ker je bil barok povezan s katoliško obnovo, je bilo kiparstvo namenjeno verskim upodobitvam. 

kompozicije so bile razgibane, prisotni so bili močni svetlobni kontrasti, telesa so oblikovana v 

dinamičnih zasukih, kretnje so izrazite, patos pretiran. Izdelovali so iz marmorja pa tudi iz lesa, 

izrezljane in polikromirane in pozlačene spomenike (oltarji).  

Kiparstvo v Franciji in Angliji je bilo zasnovano bolj umirjeno. 

Slikarstvo 

V katoliških deželah motivi podpirajo katoliška načela, nove verske motive, upodobitve svetniške 

zamaknjenosti, priljubljeni so reprezentativni portreti, tihožitja in krajine.  

Velika tema so bile iluzionistične poslikave. Velike in dinamično zasnovane kompozicije ustvarjajo 

vznesenost, ki jo podpira bogata barvna paleta. Igre svetlobe so razgibane, svetlobni kontrasti močni 

– chiaroscuro. Figure so oblikovane slikovito, z dramatično razblinjeno potezo, telesa so dinamično 

zasukana, kretnje so čustveno poudarjene. 

V protestantskih deželah severne Evrope je slikarstvo manj dramatično, bolj ponotranjeno. V 

holandskem slikarstvu so motivi žanr, tihožitje, skupinski portretu, v Franciji pa zgodovinsko in 

krajinsko slikarstvo. 

 Giovanni Lorenzo Bernini, Trg sv. Petra, 1656-67, 
Vatikan 

 

 Giovanni Lorenzo Bernini, Zamaknjenje sv. 
Terezije, 1645-52, kapela Cornaro v cerkvi 

Santa Maria della Vittoria, Rim 
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 Caravaggio, Poklicanje sv. Mateja, 1598-1601, kapela 

Contarelli v cerkvi San Luigi dei Francesi, Rim 
 

 Rembrandt, Avtoportret z belo čepico, 
1660, Louvre, Pariz 
 

 

 
Diego Velázquez, Las Meninas, 1656, Prado, Madrid 
 

 
Francesco Robba, Vodnjak treh kranjskih 
rek, 1751, Mestni trg, Ljubljana 
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Franc Jelovšek, Sveta družina, 1734, Narodna galerija, Ljubljana 

 

Rokoko 
Čas 

Rokoko je umetnostni slog 18. stoletja, ki se razvije v Franciji, nadaljuje v Nemčiji, Avstriji in 

Benetkah. Rokoko se je razvil iz baroka in se od njega ločil. Rokoko je graciozen, dekorativen, 

ornamentika je nepravilnih oblik. Pogost je motiv školjke. Rocaille v francoščini pomeni okras iz 

školjk. Je nasprotje baročni monumentalnosti in predstavlja lahkotnost, intimnost, igrivost, 

pomembna za ta čas pa je tudi umetna obrt. 

Arhitektura 

Stavbne strukture se zakrivajo z okrasjem, kar je prisotno v francoski dvorni arhitekturi, opremi, 

štukaturami, pozlato, nežnimi svetlimi barvami, elementi drobne umetnosti. Te oblike se nadaljujejo 

v Nemčiji in Avstriji. 

Kiparstvo 

Kiparstvo je dekorativno, v ospredju so miniature, umetna obrt: zlatarstvo, pohištvo in porcelan 

visoke kakovosti. 

Slikarstvo 
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V ospredju je dekorativna vloga. Upodobljeni so školjčni motivi, valoviti oblike, nežne svetle barve, 

pasteli … Priljubljeni motivi so aristokrati in komedijanti, mitološki prizori, krajine, vedute, marine.  

 
Jean Honoré Fragonard, Gugalnica, 1767, Muzej Lambinet, Versailles 

 

UMETNOST 19. IN 20. STOLETJA 
 

Neoklasicizem 
Čas 

Neoklasicizem v Evropi se razvija med letoma 1770 in 1830, svoj vrh doseže med francosko revolucijo 

in Napoleonovim cesarstvom., takrat se je razširil po Evropi in celo v ZDA. Pomenil je odziv na barok 

in rokoko. Takrat so bili ponovno navdušeni nad antiko. Krepila se je nacionalna zavest, razsvetljenske 

ideje, nova odkritja, ustanavljanje muzejskih zbirk … 

Arhitektura 

Poteze so čiste, urejene, preproste, uravnotežene. Gradili so muzeje, slavoloke, gledališča., črpali so 

iz arhitekture antike.  

Kiparstvo 

Tudi kiparstvo temelji na antiki. Oblikuje se neoklasicistični estetski kanon. Dela so dovršena, čistih 

oblik iz gladkega belega marmorja. Motivika je bila antična mitologija in zgodovinske teme.  

Slikarstvo 

Poudarjena je sporočilnost antike. Izraža se v temah rimske zgodovine, mitologije. Risba je natančna, 

barva je zapostavljena in dobi le funkcijo polnila. Barvni toni so enotni. Kompozicija je stroga in 

natančna. V ospredju so motivi, ki poudarjajo moralo, teme so tudi zgodovinske.  
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Jacques Louis David, Prisega Horacijev, 1784-85, Louvre, Pariz 

 

Historični slog v arhitekturi 
Čas 

19. stoletje 

Arhitektura 

Prebuja se nacionalna zavest. Arhitekturne prvine so bile iz posameznih zgodovinskih slogov 

(neoromanika, neogotika, neorenesansa, neobarok), več različnih zgodovinskih prvin je bilo združenih 

tudi v eni stavbi. Začeli pa so uporabljati nove materiale.  

Inženirska arhitektura 
Čas 

Druga polovica 19. stoletja. Na razvoj vplivajo tehnološki napredek, industrijska revolucija in nova 

komunikacijska sredstva. 

Arhitektura 

Konstrukcije postanejo drzne. Gradijo se mostovi, industrijske stavbe, razstavne dvorane, 

veleblagovnice … Uporabljati pričnejo nove konstrukcijske materiale: lito železo, jeklo, steklo, 

železobeton … , ki so navzven jasno vidni. Ob koncu 19. stoletja postane simbol inženirske arhitekture 

nebotičnik, ki kasneje postane pomemben funkcionalno. 

 
Gustave Eiffel, Eifflov stolp, 1889, Pariz 
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Romantika 
Čas 

Uveljavlja se ob koncu 18. stoletja in močno zaznamuje prvo polivico 19. stoletja. Na njen razvoj so 

vplivala nacionalna gibanja, vstaje, osvoboditvene vojne, konec Napoleonove dobe, velike umetniške 

razstave, časopisne umetniške kritike. Romantika se je uvljavljala v literaturi, glasbi, slikarstvu. 

Romantično razpoloženje so dobili s poudarjanjem individualizma, vrednot in idealov ter 

dramatičnostjo, vznesenostjo. 

Uveljavi se meščanska kultura, bidermajer, ki postavlja v ospredje urejenost in umirjenost 

družinskega življenja, spodobnost. 

Kiparstvo 

Upodabljali so zgodovinske in domoljubne vsebine. Priljubljen motiv je tudi orientalizem, upodobitve 

daljnih dežel. 

Slikarstvo 

V ospredju so literarni, zgodovinski, eksotični in legendarni motivi. Pomembno vlogo dobi krajina. 

Poteze čopiča so nemirne, barvna paleta osebno občutena, barvni nanosi spontani. Slikarstvo želi s 

slike ustvariti čustveno nabitost in vznemirjenje, ki ga občuti gledalec.  

 
Eugene Delacroix, Svoboda vodi ljudstvo, 1830, 

Louvre, Pariz 
 

 
Anton Karinger, Triglav iz Bohinja, 1861, Narodna 
galerija, Ljubljana 

 

 

Realizem 
Čas 

Spada v obdobje nekako med 1840-1870. Razvoj povezujemo s sočasnim družbenopolitičnim 

dogajanjem, industrijsko revolucijo, z razvojem znanosti. Sprva se uveljavi v Franciji, potem se razširi 

po vsej Evropi. 

Slikarstvo 
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Slikali so vsakdanje prizore iz življenja preprostih ljudi, kmetov in delavcev,podobam mesta in krajine. 

Poleg žanra dobi svoje mesto tudi karikatura (v grafiki, litografiji). Barvna pa leta je rjavkasta, 

temnejša, pa seveda tudi realistična, stvarna. Uveljavi se plenerizem (ozračje in svetloba na prostem, 

barbizonska šola), pri katerem barvna paleta ni tako temna. Uveljavi se krajinarstvo. Na razvoj 

realističnega slikarstva pomembno vpliva nastanek fotografije, ki postane nov tehnični pripomoček za 

raziskovanje. 

 
Jean Francois Millet, Paberkovalke, 1857, Louvre, Pariz 

 

  
Anton Ažbe, Zamorka, 1895, Narodna galerija, 

Ljubljana 
 

  
Ivana Kobilca, Kofetarica, 1888, Narodna galerija, 

Ljubljana 
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Ivan Zajec, spomenik Francetu Prešernu, 1903-05, Ljubljana 

 

Impresionizem 
Čas 

Razvil se je v Franciji med 1860 in 1890 kot odpor do akademskega in ateljejskega slikarstva. Uveljavil 

se je po vsej Evropi. Impresionizem je utrl pot številnim slikarskim smerem, zato impresionizem 

pomeni mejnik med starejšo tradicionalno in moderno umetnostjo.  

Slikarstvo 

Impresija je trenuten vtis nenehno spreminjajoče podobe resničnosti. Ni bila pomembna natančna 

risba in perspektiva, ampak optični vtis s stališča svetlobe in barve. Prav zato so se zavezali 

plenerističnemu slikanju. Raziskovali so vpliv svetlobe na snov, barve so nanašali s hitrimi navrženimi 

potezami, barvne ploskve so bile lisaste. Tako so dobili učinek atmosferske igre svetlobe in barve.  

Motivika se je spremenila. V ospredju so bile teme iz vsakdanjika (kavarne, zabave, sprehodi), krajina 

in tihožitja. Želeli so ujeti trenuten vtis različnih delov dneva, letnih časov, vremena, zato so radi 

slikali isti motiv v različnih časih. 

Na Slovenskem so impresionizem prevzeli šele po letu 1900.  
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Claude Monet, Impresija, sončni vzh od, 1872, Muzej Marmottan, Pariz 

 

 
Ivan Grohar, Sejalec, 1907, Narodna galerija, Ljubljana 
 

  
Matej Sternen, Rdeči parazol, 1904, 
Narodna galerija, Ljubljana 
 

 

 

Postimpresionizem 
Čas 

Sledi impresionizmu ob koncu 19. stoletja. 

Slikarstvo 

Razmahne se težnja po vsebinsko bogatejši in bolj intelektualni umetnosti.  
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Seurat raziskuje nove barvne kombinacije. Nanaša komplementarne barve v pikah (pointilizem). Sledi 

novim optičnim spoznanjem in raziskovanjem vidnih zaznav. 

Van Gogh poudarja čustveno vsebino slik z ekspresivno uporabo barv in vrtinčastimi potezami. 

Umetnost razume kot izraz osebnosti in ni obremenjen s pravili. To odločilno vpliva na razvoj 

umetnosti v 20. stoletju. 

Gauguin išče navdih pri primitivnih umetnostih. Razvije slog omejenih barvnih ploskev čistihj barv. 

Njegov slog je simbolističen 

Cézanne ustvarja globino z modulacijo barvnih tonov, naravo geometrizira, kar vpliva na razvoj 

kubizma. 

Razvijati se začne tudi plakatna umetnost. 

Kiparstvo 

Prav tako se odmakne od akademske umetnosti. Razvija nove postopke, poudari kombinacijo 

obdelanega in neobdelanega kamna, v kipu pustijo umetniki sledi prstov in orodja, načina izdelave. 

Površina kipa je ekspresivna. 

 
Georges Seurat, Nedeljsko popoldne na otoku La Grande Jatte, 1884-1886, Umetnostni inštitut, 

Chicago 
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 Vincent van Gogh, Zvezdna noč, 1889, Muzej moderne 

umetnosti, New York 
 

  
Henri de Toulouse-Lautrec, La 

Goulue (litografija), 1891, Muzej 
Albi, Francija 
 

 

 

Simbolizem 
Čas 

Uveljavi se tudi konec 19. stoletja kot odziv na impresionizem.  

Slikarstvo 

Umetniki razvijejo svojo slogovno govorico. Umetnina naj bi bila ideja, simboli, ker je notranja 

resničnost skrivnostna, globoka. Pomembno na to vpliva razvoj psihoanalize. Poudarjajo subjektiven 

svet simbolov. Izoblikuje se tudi predstava o usodni ženski (femme fatale). Simbolizen vpliva na 

ekspresionizem in nadrealizem. 

 
Edvard Munch, Krik, 1893, Narodna galerija, Oslo 
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Secesija 
Čas 

Uveljavi se med letoma 1890 in 1910, ki je v različnih državah poimenovana različno: Sezession, 

Jugendstil, Art Nouveau, Liberty. Osredotoča se na dekorativno in uporabno umetnost. Dekoracije so 

rastlinskih in geometrijskih motivov. Za obdobje je značilno iskanje novih estetskih idealov, 

uporabljajo nove materiale. 

Arhitektura 

Kombinirajo nove materiale: steklo, železo, keramiko. Upodabljajo rastlinske valovite organske oblike 

pa tudi geometrijske ploskovite. Na tak način sta oblikovani notranjost in zunanjost. Na Slovenskem 

se pojavi pri obnovi Ljubljane po potresu. S tem se začne moderna slovenska arhitektura.  

Slikarstvo 

Tudi v slikarstvu je prisotna igriva vegetabilna črta in dekorativnost slik. Umetniki iščejo navdih pri 

srednjeveški, orientalski in oceanski umetnosti.  

V secesiji se prvič uveljavi plakat kot začetek umetniškega oglaševanja. 

  
Gustav Klimt, Poljub, 1908, 

Avstrijska galerija, Dunaj 
 

 
Josef Hronek, Hranilnica, Čebelica, 1906, Radovljica 

 

 

Arhitektura 20. stoletja 
Industrializacija je povzročila velike spremembe: socialne, gospodarske, tehnološke. Ljudje so se 

množično selili iz podeželja v mesta. Mestno prebivalstvo skokovito narašča, oblikovale so se velike 

metropole s prestižnimi centri na eni in gosto naseljene revne četrti na drugi strani.  

Arhitektura stopi v službo množične družbe. Obe svetovni vojni s svojim opustošenjem arhitektom 

ponujata nove možnosti za nove vizije. Po drugi svetovni vojni postanejo ZDA politična, gospodarska 

in intelektualna velesila in tja se seli tudi arhitekturni razvoj. 
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Značilnosti 

Sprva želijo ukiniti dekorativnost in uvesti funkcionalnost. Arhitektura nove dobe ne potrebuje 

dekoracije, arhitektura mora odsevati njeno namembnost in poudariti konstrukcijo – oblika naj sledi 

funkciji. Novi gradbeni materiali – železobeton, jeklo, steklo, umetne mase – omogočajo arhitektom 

racionalnost in standardizirano gradnjo. Posvečajo se predvsem socialističnim stanovanjskim in 

industrijskim gradnjam. 

Temu sledi tudi izobraževalni sistem. V Nemčiji ustanovijo šolo sodobnega oblikovanja, arhitekture in 

obrti (Bauhaus), ki zaznamuje evropski prostor. Funkcionalizem v Evropi postane splošno sprejet slog: 

prosti tloris, ravna streha, gladka površina, kubusi, abstraktne kompozicije, vodoravnice in 

navpičnice. 

Ob arhitekturi se razvija moderni urbanizem. Istovrstne dejavnosti so na posameznih mestnih 

območjih, ulični bloki se prosto postavljajo v mrežo. Hkrati pa se razvija tudi organska arhitektura, ki 

je zasnovana odprto in se prilagaja oblikam narave. Po drugi svetovni vojni se socialistična arhitektura 

močno uveljavi, to pa pripelje do uniformiranosti in brezosebnosti zgradb. V odgovor na to nastopijo 

smeri kritičnega regionalizma – stavba naj bo odsev okolja – pa tudi druge moderne zvrsti. 

Po obdobju secesije (M. Fabiani) in ob iskanju slovenskega nacionalnega sloga (I. Vurnik) prevladuje 

smer moderne arhitekture z upoštevanjem klasičnega izročila (J. Plečnik). Funkcionalizem se uveljavi 

po drugi svetovni vojni. Uveljavijo se stolpnice in paviljonske stavbe. Po 70. letih 20. stoletja nastopi 

postmodernizem, ki se spreminja sočasno s svetovno arhitekturo. 

 
Jože Plečnik, Tromostovje, 1930-32, Ljubljana 

 

  
Vladimir Šubic, nebotičnik, 1930-

1933, Ljubljana 
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Jože Plečnik, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1936-41, Ljubljana 

 

Slikarstvo in kiparstvo 20. stoletja 
V 20. stoletju se je z veliko naglico spremenilo ogromno stvari. To se kaže tudi v likovni umetnosti. 

Freudova opredelitev podzavesti pripelje do spremenjenega pogleda na človeka, Einsteinova 

relativnostna teorija pa do novega razumevanja časa in prostora. Nastopijo fotografija, film, telefon, 

radio, televizija, avto, letalo, kar drastično spremeni človekov pogled na svet. Svet postaja globalna 

vas. Tehnologija je v službi človeka, pokaže pa se, da ga tudi zasužnji, nadzoruje, razčloveči.  

Umetnost želi šokirati, zdramiti, pritegniti pozornost. Je upor, kritika, igra, razmislek … Umetniki 

iščejo vedno nekaj novega, kar bo vznemirjalo. Iščejo nove barve, motive, material. Odrečejo se 

predmetnemu in posnemanju narave. Želijo si čisti slikarski ali kiparski izdelek. To pa vodi v 

abstraktno umetnost. 

Umetnost 20. stoletja delimo na modernizem (1900-1970), postmodernizem (1970-1990) in sodobno 

umetnost (1990 do danes). 

Za umetnost 20. stoletja je pomembna inovativnost. Umetnost ni podrejena, da bi morala odslikavati 

stvarnost zunanjosti. Osredotoča se na čiste likovne prvine: barvo, obliko, kompozicijo.  

Smeri 

Fauvizem (H. Matisse) se posveča uporabi čistih barv.  

Ekspresionizem ((E. Nolde, E. L. Kirchner) nastopi kot protest zoper družbeno dogajanje. V uporabi so 

močne barve in deformacija oblik 

Kubizem (P. Picasso, G. Braque) zanika perspektivično upodobitev. Motive razgradi na geometrijske 

oblike, spreminja zorne kote gledišč, vpelje kolaž kot novo tehniko. Zgleduje se tudi po afriški 

umetnosti. 

Futurizem slavi sodobno civilizacijo, hitrost, sodobno gibanje. 
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Konstruktivizem ustvarja novo umetnost za novega človeka. Povezujejo novo umetnost in življenje. 

Umetnost naj bo uporabna, za svoje projekte uporabljajo montaže. Umetnino sestavijo iz različnih 

komponent. 

Dadaizem si želi provokacije in ironije. Upora se obstoječemu družbenemu redu. Dadaisti (M. 

Duchamp, K. Schwitters) razvrednotijo umetnost in estetske norme. Združijo različne vrste 

umetnosti. 

Nadrealizem (M. Ernst, S. Dali, R. Magritte) vključuje sanje in podzavest. Želijo ustvarjati 

neobremenjeno, podzavest je osvobojena uma, pomembna je domišljija. Te vsebine pretvorijo v 

umetnino. 

Abstraktna umetnost ne vsebuje predmetnega sveta, ampak samo likovnost: barvo, obliko, 

kompozicijo, ploskev in volumen, ki spregovorijo zase (P. Mondrian, K. Malevič, V. Kandinski) 

Abstraktni ekspresionizem velja za ameriški modernizem, elitističen. Pop art pa se pojavi s tematiko 

potrošništva in množične kulture in uveljavi sitotisk kot grafično tehniko.  

Konceptualna umetnost je usmeritev, ki ni več vezana na galerijski prostor. 

V postmodernizmu figuralika spet prevlada nad abstrakcijo. V sodobno umetnost pa se vključijo 

moderne tehnologije. 

Kiparstvo in slikarstvo sta povezana po dojemanju umetnosti. Kiparstvo raziskuje in preizkuša nove 

materiale, vključuje prazne in polne oblike v dela. Odkrivajo gibljive forme (mobile).  

Land art preseli kiparsko formo v zunajgalerijski prostor in dobi večje razsežnosti.  

Na Slovenskem se modernizem uveljavi skupaj z impresionizmom. Po prvi svetovni vojni mu sledi 

generacija ekspresionistov, ki vnesejo kmečki izraz (brata Kralj). Potem se srečamo s 

konstruktivizmom (A. Černigoj) in nadrealizmom (S. Kregar). Ekspresionizem se umiri v konkretnost 

(V. Pilon). Barvni realizem z meščanskimi motivi ustvarjajo  M. Maleš, F. Mihelič … 

Po drugi svetovni vojni se uveljavi Ljubljanska grafična šola. V šestdesetih nastane informel (J. Bernik), 

ki vsebuje razpadlo formo in konceptualna umetnost (skupina OHO). V osemdesetih se uveljavi 

postmodernizem, devetdeseta in sodobna umetnost pa se vključujeta v sočasno svetovno dogajanje.  
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VPRAŠANJA 
 

 Razloži, analiziraj, interpretiraj določeno delo iz poglavja umetnostne zgodovine na 

način, kot je na strani 9. (V pomoč pri učenju naj ti bo besedilo o likovnem motivu, 

vsebini in snovi ter kompoziciji.) V katero umetnostno obdobje bi delo uvrstili? 

Analiziraj likovno delo in ga razčleni na osnovne likovne prvine: kakšne linije so, je 

upodobitev točkasta, kakšne barve so uporabljene, kako učinkujejo med sabo, je 

uporabljena perspektiva in kakšna, kako je upodobljen prostor … kakšna tehnika je 

uporabljena oz. način izdelave (freska, mozaik, klesanje, kamen …)  Kako delo 

učinkuje na nas glede na likovne prvine? 

 Likovna dela umesti v čas v zgodovini likovne umetnosti. Glavne značilnosti glavnih 

obdobij. 

 Kako se ti zdi, da likovna dela učinkujejo na tvojem poklicnem področju? Kako bi 

likovne prvine uporabil v tvojem službenem prostoru in katera likovna dela bi bila 

primerna za tja? Kakšen učinek bi s tem dosegel? 

 

 

 


