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POVZETEK
V diplomskem delu se posvečam obdobju ekspresionizma, ki ga skozi secesijo in
simbolizem povežem s staroslovanskimi miti in verovanji. Ekspresionizem
formalno definiram in opredelim. Povzamem tudi generalije staroslovanskih
mitoloških verovanj. Ekspresionizem členim zgodovinsko in s pomočjo analize
zgodnejšega obdobja, secesije, vzpostavim navezavo ter pojasnjujem uporabo
bajeslovnih in folklornih motivov. Pri tem se v ekspresionizmu in še posebej v
secesiji bolj posvečam toku na slovenskih tleh. To posledično pripelje do
obravnave treh slovenskih predstavnikov ekspresionizma. Na kratko predstavim
tudi predpostavke simbolizma in uporabo simbola. V delu diplomskega dela, kjer
se posvečam slovanski mitologiji, povzamem in predstavim utrip mitologije
slovanskega panteona. Za boljše razumevanje v delo vpeljem dva predstavnika
slovanskih božanstev ter bajke, pripovedke, vraže in vizualni izgled, ki jima
pritičejo. Namen diplomskega dela je predstaviti razvoj ekspresionizma skozi
mitološke podobe in religiozna verovanja. Na kratko obravnavam tudi čustveni
vidik, ki je elementaren za ekspresijo.
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ABSTRACT
In the BA thesis I devote to the Expressionistic era, which is trough Art Nouveau
and Symbolism connected with old Slavic mythology and beliefs. I formally
define and characterise Expressionism. I also summarise the general aspect of old
Slavic mythology. Expressionism is then divided historically and with the help of
an earlier historical era, Art Nouveau, I establish a connection and explain the
usage of fabled and folk motives. With the concern of all elements I take Slovene
aspect and historical current in art as the paramount link. Following the Slovene
Expressionism coincidently leads to examination of three Slovene Expressionists.
In short I present Symbolism and the meaning of symbol. In the part of BA thesis
concerning Slavic mythology I summarise and present two representatives of
Slavic gods and their fables, myths, superstition as well as their appearance. The
final goal is to represent development of Expressionism trough old Slavic
mythology and beliefs. In short I also take in account and present emotional
aspect which is fundamental for expression in art.
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1 UVOD
Da bi si lažje predstavljali, kako je ekspresionizem povezan s staroslovansko
mitologijo in verovanji, je treba gledati na razpoložljive vire. Ekspresionizem
opišem na splošno in izpostavim elemente, ki imajo bolj ali manj skupni
imenovalec, ki zadeva vse predstavnikov obdobja, tako naše kot tuje. V
diplomskem delu se tako bolj posvetim slovenskemu ekspresionizmu in njegovim
predstavnikom. Prav tako je pomembno, da razumemo secesijski čas in
simbolizem, ki sta močno vplivala na slovenske ekspresioniste. Pri tem pridemo
skozi obravnavo teh obdobij tudi do ljudskih motivov, ki so uporabljeni kot eden
izmed snovnih motivov med ekspresionisti. Beseda sodobni je potemtakem tu
uporabljena kot izraz za današnji ali sodobni čas, ki pa povsem mogoče reflektira
ekspresionizem v njegovih najzgodnejših in kasnejših letih. Tu ne mislim in se ne
obračam na neoekspresionizem ali transvangardo, temveč poudarjam časovnost,
ki si jo izbiram, da lahko vanj lažje umestim svoja dela ter omogočim združenje in
povezovanje motivike staroslovanske mitologije in verovanj.

1.1 Definicija ekspresionizma
V prvem delu uvoda navajam definicijo ekspresionizma, povzeto iz Leksikona
likovne teorije.
»Ekspresionizem […] je v okviru likovne umetnosti dvojna oznaka: v širšem
smislu oznaka za vse tiste likovne artikulacije, katerih temelj je ekspresija, v
ožjem smislu pa oznaka za posebno zgodovinsko in stilno okolje v Zahodni
umetnosti z začetka 20. stoletja. a) V širšem smislu se izraz ekspresionizem
uporablja za opis likovnih del, katerih formalna karakteristika je raba močnih
barv, velikih kontrastov in oblikovnih transformacij, semantična karakteristika pa
poudarjeno izražanje emocij in umetnikovih notranjih vizij. V tem pogledu sta
npr. Mathias Grünewald (1475/14801528) in El Greco (15411614) večkrat
označena za ekspresionista, Vincent Van Gogh (18531890) pa za »predhodnika
ekspresionizma«. b) V ožjem smislu je izraz »ekspresionizem« rezerviran za opis
umetniškega gibanja in stilne usmeritve umetnosti v zgodnjem 20. stoletju
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(19011920; posebej v Nemčiji, pa tudi drugih državah tedanje Evrope). Splošne
karakteristike tega stilnega okolja so na likovnem področju sproščen odnos do
barve in oblike, raba čistih, nemešanih barv, redukcija motiva na najnujnejše,
opuščanje perspektive in iskanje novih prostorskih prezentacijskih shem,
nagnjenost k poudarjanju občutenja, eksplicirane emocije itd. […]«1
V naslednjem odstavku bi rada na kratko prikazala, kako je bil ekspresionizem
razumljen na slovenskih tleh.
»Čas med koncem prve vojne in koncem dvajsetih let, ko izzveni imenovana nova
stvarnost v iskanjih novih obzorij, pomeni v slovenski umetnosti tudi obdobje
novih razmerij med likovno umetnostjo in družbenim okoljem. Čeprav se je prvi
nazorski spopad odigraval že v prvem desetletju  ko se je kot svojska reakcija na
slovenski impresionizem uveljavila Vesna s svojim folklorizmom, se umetnost kot
del splošne življenjske filozofije (pa tudi kot nosilka nazorskih agregatov) razvije
in uveljavi šele v sorazmerno kratkem ekspresionističnem obdobju. Impresionisti,
predvsem Rihard Jakopič, pojmujejo umetnika kot demiurga in kot preroka, ki pa
s svojim početjem ostaja vedno v mejah sveta umetnosti. Umetnik sicer razmišlja
o usodi človeštva in vsakega posameznika posebej (posebej pa o njegovem
razmerju do transcendence), ne posega pa v realizacijo velikih projektov, ki naj bi
dali pečat obdobju.«2

1.2 Staroslovansko mitološko verovanje
V prvem delu uvoda o praslovanski mitologiji in verovanjih bom navedla bajko iz
časa pokristjanjevanja, ki kaže razumevanje sveta naših prednikov in nam prav
tako nudi vpogled v podobnost med krščansko religijo in miselnostjo ter
miselnostjo staroslovanskih plemen. Pomembno je, da razumemo, zakaj se v
ekspresionizmu poleg ljudske umetnosti vpletajo tudi ikonografski motivi.

1

Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Celje – Ljubljana 2015, str. 147.
Ivan SEDEJ, Prvine ljudske umetnosti in odmevi slovenske etnologije v ekspresionistični umetnosti na
Slovenskem, v: Ekspresionizem in nova stvarnost na Slovenskem 19201930: Moderna galerija, 10. oktober–
21. december 1986 (ur. dr. Milček Komelj in Igor Kranjc), Moderna galerija Ljubljana, Ljubljana, 1986, str. 58,
kat.
2
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»S početka ni bilo ničesar ko Bog in Bog je spal in sanjal. Od vekomaj mu je ta
sen trajal. Pa (je bilo usojeno, da) se je zbudil. Zbudil se je iz sna in se ogledoval
in vsak pogled se mu je spremenil v zvezdo (prvi pogled je ustvaril našo lepo
zemljo, drugi pogled naše ljubo sonce, tretji pogled našo prijazno luno, vsak
poznejši pogled bleščečo zvezdo.) Bog se je začudil in začel potovati, da si
ogleda, kaj je z očmi ustvaril. Potuje in potuje, pa nikjer ne konca ne kraja.
Na poti pride tudi (dol.: nazaj!) na našo zemljo. Pa se je bil že utrudil: pot mu je
na čelo stopil. Na zemljo mu pade kaplja potu, kaplja oživi in to je bil prvi človek.
(Božji mu je rod. Ni bil ustvarjen za razblode, že od začetka mu je bilo usojeno,
da se bo trudil in znojil.).«3
V drugem delu povzamem staroslovansko mitologijo kot raziskavo v kulturnem in
družbenem smislu.
»Na kratko bi lahko zapisal, da je slovanska mitologija celota mitoloških predstav
starih Slovanov (Praslovanov) v času njihove enotnosti (do konca prvega
tisočletja štetja). Kakor so se Slovani selili s praslovanskega ozemlja […] tako je
slovanska mitologija razpadla v ločene krajevne variante, ki so dolgo ohranile
osnovne značilnosti obče slovanske mitologije. Na podlagi razpoložljivih
podatkov je težko količkaj popolno in zanesljivo podati historiat nastajanja in
razvoja stare slovanske religije in kulta. Mitološki pojavi in obredno-magični
postopki sestavljajo to, kar bi lahko imenovali praslovanski religijski sistem, ne
glede na to, koliko je skupina različnih sestavin, kasneje urejena na podlagi niza
analogij in bolj ali manj podkrepljenih podmen, bila pravzaprav sinhrona
projekcija diahronih pojavov.« 4
O tem, zakaj je ljudska motivika del ekspresionizma in kako je v to vpletena
secesija, bom obširneje razpravljala v nadaljevanju. V naslednjem odstavku pa na
kratko pojasnim, kako je prišlo do vpletenosti secesije in ljudske motivike, ki
posledično spodbujata ekspresionistično težnjo po nagibanju k ljudskim in
folklornim motivom.

3

Damjan J. OVSEC, Slovanska mitologija in verovanje, v: J. Kelemina, Bajke in pripovedke ljudstva, Ljubljana
1991, str. 98.
4
Damjan J. OVSEC, Slovanska mitologija in verovanje, Ljubljana 1991, str. 23, 26.
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»Bolj od slednjega je bistveno, da se naša secesija močno povezuje z vesnani, ki
jim je bil izhodišče literarni oziroma pripovedni slog. Ti so se močno oprli na
izročilo naroda (narodna pesem, pravljice, legende, folklora, slovenski ornament
…) in skozi narodne simbole iskali samoidentifikacijske teme.« 5
Poleg mitoloških tendenc, ki so del ekspresionizma, se v njem pojavlja tudi
simbolizem. Ta je skozi simbole in mitologijo rimskega in grškega panteona
vsebino popeljal na raven vizualnega.

5

Rober SIMONIŠEK, Slovenska secesija, Ljubljana 2011, str. 12.
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2 JEDRO
2.1 Ekspresionizem v širšem
Ekspresionizem se po predlogi iz Leksikona likovne teorije deli na dva vidika:
ožjega in širšega. V širšem vidiku obravnava metafizično ekspresijo kot najbolj
elementarno lastnost ekspresionizma.
Razvoj ekspresionizma pomeni spremembo znotraj njenega nadaljevanja.
Umetniški impulzi in razumevanja, ko so enkrat realizirani, niso nikoli izgubljeni
v nadaljnjem času. Začetki ekspresionizma pa so se v zametkih v slikarstvu
pojavili že okoli šestnajstega stoletja. Pri tem je treba upoštevati psihološki ustroj
Nemčije in nasploh Severne Evrope. Ti zametki ekspresionizma so se v svojih
začetkih manifestirali v psihološkem in spiritualnem trpljenju, ki ga je mogoče
razbrati iz Grünewaldovega dela Križanje in dela Martina Schongauerja z
naslovom Temptation of Saint Anthony, čeprav določamo ekspresionizem kot
gibanje, ki se je pojavilo na začetku dvajsetega stoletja s skupino Most (Die
Brücke), v kateri so delovali Ernst Ludwig Kircher, Emil Nolde, Max Pechstein
idr. Skupina se je distancirala od tedanjega ustroja umetnosti ter se poglobila v
afriške in oceanske umetniške oblike in ljudske umetnosti. Navdihovale so jih
prvobitne kulture in njihov primitiven, a prav tako pristen odnos do narave.
Primitivnost se, kot bo tudi kasneje pojasnjeno, kaže v nekaterih slikarskih
tehnikah, ki so pomembno vplivale na razvoj vizualnosti in čutnosti, ki je bila
vtisnjena v ekspresionistična dela. Posledično je konec devetnajstega stoletja
ekspresionizem doživel ponovno rojstvo. 6
Ponovno rojstvo pa je ekspresionizem doživel tudi letos na praški razstavi.
»Ekspresionizem je z zahtevo po novem človeku še kako aktualen.«7 Tako je
naslovljen članek, objavljen 18. junija 2019, na spletni strani RTV SLO. Napisan
je z namenom, da predstavi bralcem razstavo Obrazi ekspresionizma. Razstava je
Expressionism  History and Concepts, The Art Story, dostopno na:
<https://www.theartstory.org/movement/expressionism/history-and-concepts/> (20. 7. 2019)
7
A. K. in M. B., Ekspresionizem je z zahtevo po novem človeku še kako aktualen, RTV SLO: Vizualna umetnost,
dostopno na < https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/ekspresionizem-je-z-zahtevo-po-novem-clovekuse-kako-aktualen/492344> (20. 7. 2019).
6
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pravzaprav zapolnila škrbino reflektivnosti slovenskega ekspresionizma, ki je v
nasprotju z impresionizmom precej zapostavljena likovna smer na slovenskih tleh.
Dr. Robert Simonišek je ob odprtju razstave izjavil, da je v zgodovini človeštva
ekspresionistično gibanje najizraziteje eksperimentiralo s čustvi in iskalo poti,
kako jih izraziti. Ekspresionizem se je v Sloveniji razvil v duhu posledic prve
svetovne vojne in prihajajoče druge svetovne vojne, zato ga lahko nekoliko
razlikujemo od ekspresionizma na nemškem in češkem področju, kjer se je sprva
obračal na predvojni svet romantike in idealizma. V Sloveniji je zato morda
najbolj logična posledica časa, v katerem se je ekspresionizem razvil, slikanje
alegoričnih, subjektivnih motivov, čustev, notranjih svetov, ki so tesno povezani s
tesnobo in razkrojem humanističnih idealov. Za vse pa velja, da je
»ekspresionizem subverzivno sugeriral, da religija ni več absolutna resnica, na
katero se posameznik lahko opre, ampak je to vlogo prevzela umetnost«.8
Ker se bo komponenta čustev skozi celotno diplomsko delo še nekajkrat ponovila,
saj se navsezadnje ekspresionizem razvije v času velikih čustvenih dilem,
razkolov, kontradikcij in sfer, je legitimno posegati tudi po suhoparni definiciji
čustev oziroma emocij v umetnosti, da bi le-to lažje in pravilneje razumeli. V
Leksikonu likovne teorije je razlaga pod geslom emocije, natančneje 3. emocije in
likovna umetnost, naslednja:
»Emocije lahko opišemo kot tipične psihične odgovore na tipične dražljajske
situacije iz zunanjega in notranjega sveta, ki imajo močno psihofiziološko noto.
Psihoanalitično gledano so nagoni in emocije locirani v nezavednem sloju psihe,
iz katerega se prebijejo v zavestni sloj v situacijah, katerih osnovna struktura je
enaka ali vsaj podobna strukturi tipičnih situacij, na podlagi katerih so
emocionalna reagiranja nastala.[…] b) emocije in neskladja med zunanjim in
notranjim svetom: Na vsaki ravni  ali v kombinaciji ravni lahko nastajajo
neskladja med zunanjim in človekovim notranjim svetom, kar povzroča stiske, ki
so vedno najprej doživete kot stiske posameznika ali kot stiske skupine
posameznikov. Stiske kot situacije, ki zahtevajo rešitev, iz globine nezavednega
»kličejo« oblike odgovorov, ki jih Carl G. Jung imenuje arhetipe. V svojem

8

Prav tam.
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dviganju k zavestnim plastem duševnosti sprožajo arhetipi nagonske in čustvene
reakcije. Ko te reakcije dosežejo zavest (če jo dosežejo), se mora človek odločiti,
kaj bo z njimi napravil. Na voljo ima dve možnosti. Prva je, da nagonskim in
čustvenim odgovorom pusti prosto pot, kar navadno tako na posameznika kakor
na družbo deluje destruktivno. Druga pot je v tem, da jih uredi in oblikuje na
racionalen in s kulturo skladen način. S tem urejanjem in kibernatiziranjem jih
humanizira, ker jim da individualno in družbeno sprejemljivo obliko.«9
Čustva postanejo ključni del za uporabo različnih slikarskih tehnik in materialov.
Ekspresija čustev je to, kar je za ekspresionizem pomembno.

2.2 Zlata žila ekspresionizma
V tem poglavju obravnavam ekspresionizem po njegovi poglavitni poti. Z
opažanji iz knjižnega vira Sheldona Cheneyja si lahko bolj nazorno
predstavljamo, kaj ekspresionizem v likovni kompoziciji pravzaprav določa.
»Sodobni ekspresionizem lahko na splošno (in zaenkrat le v povezavi s
slikarstvom) razložimo z naslednjimi opažanji:
1. Razmišljanje glede umetnikove naloge v razmerju do novega medija je veliko
bolj natančno. V slikarstvu je posledica tega povsem novo upoštevanje platna kot
dvodimenzionalnega polja, ki mora imeti v končni obliki lastno integriteto in
enotnost. Okvir slike ni več okno v naravo, znotraj katerega je z določeno mero
izbiranja in interpretacije v nekem prizoru ali predmetu fiksirana lepota narave.
Prvi cilj ekspresionistične umetnosti je tako ohraniti slikovno polje in mu podeliti
ustvarjalnost s katero se razlikuje od narave.
2. Umetnik v prostoru slike razvršča določene elemente-volumne, ploskve, linije,
barve, teksture-v red, ki ga določa njegovo doživljanje, morda navdihnjeno s
prizorom iz narave ali spominom nanj, morda pa z občutenjem, ki je vzniknilo iz
globljega vira zaznave. Tako vzpostavljena ureditev, poenotena abstraktna
9

MUHOVIČ 2015, op. 1, str. 153–154.
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zasnova ali plastična arhitektura slike, je pomembnejša od površinskega videza
naravnih predmetov, ki utegnejo biti del zasnove. Dovršitev tega formalnega reda
kot lastnosti, skupine modernemu slikarstvu, je za ekspresionizem bistvena tako v
materialnem kot kompozicijskem pogledu.
3. Čeprav je še prezgodaj za končno sodbo o teh umetnikih in šolah, je očitno, da
glavni tok modernizma sledi liniji od Cézanna, preko fauvistov in kubistov do
vrste aktualnih skupin, ki so navadno označene kot tiste, ki iščejo formo. Rečeno
drugače, ekspresionizem se je vedno napajal pri dosežkih slikarjev različnih šol,
ki so bili pripravljeni žrtvovati vse, da bi razkrili vsaj delček te dragocene ritmične
organizacije, formalne arhitektonike, opisane zgoraj. Najintenzivnejšo
ustvarjalnost pa srečamo pri umetnikih, ki so ta bistven ritmično-dinamični
element ločili od statičnih kompozicijskih vrednot, značilnih za stare mojstre in
celo nekatere primere površinskega realističnega slikarstva v zadnjem času. To
ločevanje izhaja iz njihovega pojmovanja plastične organizacije: soodnosnosti
dinamičnih elementov, napetosti in sil, vzpostavljenih z ureditvijo volumna in
prostora, zamolkle barve itd. Najjasnejše razlage so tiste, ki se posvečajo gibanju
na platnu: s tem ne mislimo na upodobljeno naravno gibanje, temveč na
oblikovanje ozadja in ospredja, uravnotežene ali spiralaste silnice, potisk in odboj
ter kontrapunktične variacije plastičnih elementov. Obstajajo načini odpiranja
slike, usmerjanja pozornosti, utrjevanja občutka gibanja, ki opazovalcu slike
dopuščajo razbrati temeljni abstraktni red, razkriti plastično strukturo. Fiksiranje
tega gibanja na platnu je pogosto doseženo s plastenjem in prekrivanjem ploskev
ter njihovo deformacijo, z napetostjo volumnov, z bogatimi ali neizrazitimi
teksturami ter s spretno uporabo živih in zamolklih barv. Ti elementi so pogosto
kombinirani za doseganje osrednjega gibanja na sliki za obogatitev stranskih
konrtastov pretoka med ozadjem in ospredjem.
4. Goreča prizadevanja ekspresionistov, da bi odkrili sredstva za fiksiranje igre
gibanja na platnu ter razkrili ekspresivnost oblike in dinamični red so privedli do
vse večje abstraktnosti. Vsakdanji vidiki narave, celo lepota narave, kot bi jo
poimenovali nekateri, so bili pri tem vse bolj zapostavljeni; naravne oblike in
teksture so postale popačene, prepoznavna objektnost pa velikokrat v celoti
opuščena. Povsem abstraktna razmerja so pridobila večjo veljavo kot izposojanje
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iz naravne zakladnice lepega in pitoresknega. Znotraj ekspresionističnega toka
lahko pravzaprav razberemo dve glavni usmeritvi: prvo, pri kateri je iskanje
abstraktnih vrednot cilj na sebi, neodvisen od naravne pojavnosti ali zgolj
naključno povezan z objektivnim svetom; in drugo, pri kateri slika, zgrajena z
materiali iz narave in bogata z občutji, vsebuje nek podporni skelet ali strukturo
abstraktnega, ki je v estetskem smislu dejansko glavni razlog njenega obstoja –
čeravno je prisoten tudi nek širši razpon vrednot, odvisnih od samega predmeta
slike, ki dopušča človeško in družbeno zanimanje ter dražljaj.
5. Prizadevanje razkriti drobec ustvarjalnega formalnega reda, abstraktne
arhitekture platna, implicira določeno univerzalno-mistično pomenskost.
Intenzivno ustvarjalno abstraktno umetniško delo, ki nudi skorajda ekstatičen
užitek, je povezano z mistikovim prizadevanjem za individualno poistovetenje z
ritmom v osrčju univerzuma, z zavestjo o dinamičnem in harmoničnem razširjanju
vesolja, onkraj časa in prostora. Te trditve bralcu ni treba sprejeti (če je v dvomih
glede mističnih analogij ter špekulacij v območju četrte razsežnosti), da bi lahko
sledil razpravi v naslednjih poglavjih. Kljub temu pa mnogi ekspresionistični
umetniki izhajajo iz prepričanja o neposredni povezanosti abstraktnih vrednot v
umetnosti z globljimi duhovnimi vidiki življenja; in mnogi med nami so prišli do
razumevanja moderne umetnosti s preučevanjem nekaterih sodobnih duhovnih
gibanj, tako z zahoda kot vzhoda, ki poskušajo posamezno dušo zavestno
poistovetiti z izvorom večne biti. Z nekaj vedenja o mističnem pojmovanju
zgradbe in pomena biti smo tudi sami zmožni bolje prepoznati odmev
univerzalno-večne arhitekture v ustvarjalni umetnosti in v njem uživati.
Pripravljenost, da v končnem uzremo neskončno, nam pomaga uvideti abstraktno
jedro slike. Umetnost s tem postane čutno sredstvo za razodetje vesoljnega reda.
Dovršitev ekspresivne oblike odpira štiridimenzionalne razglede. (Moderno si pri
tem pomaga in se utrjuje s preučevanjem starodavne kitajske umetnosti, v praksi
kot v teoriji.)
6. Natančnejši občutek za materiale in metodo ter izkoristek novo odkritih in
doumetih potencialov barve, gibanja itd. v razmerju do osnovne površine slike,
vodita do nove intenzivnosti ekspresije, do polnosti in živosti, ki je tipično
moderna. To intenzivnost krepi druga pridobitev, ki jo predstavlja plastična
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organizacija slike: formalna ureditev, ki bi jo nekateri označili za mistično
razodetje, pa zgolj za mehaničen dinamičen ritem. Poleg teh dejavnikov,
materialnega in ritmično strukturnega, ki prispevata k polnosti ekspresionističnega
slikarstva, je prisoten – razen pri docela abstraktnih primerih – še element, ki
izhaja iz narave ali človekovega izkustva in ga še ni mogoče očrtati. Prezgodaj je
še, po mnenju pričujočega opazovalca, da bi poskušal soditi, v kolikšni meri lahko
ta življenjski element, ta odsev polnosti in intenzivnosti običajnega življenja,
prispeva k že tako poudarjeni intenzivnosti ekspresionistične umetnosti v smislu
likovne vsebine. Z njegovim vplivom se bodo lahko v naslednjih desetletjih
ukvarjali zgodovinarji; ocenili bodo pomensko vrednosti človeških in družbenih
tem v modernizmu zgodnjega 20. stoletja.«10

2.3 Slovenska secesija
Secesija je močno vplivala na ekspresionizem. Poleg nekaterih likovnih in
semantičnih lastnosti, ki si jih obdobji delita, je v slovenskem secesionizmu
močno prisotna tudi ljudska motivika. Za obrazložitev sem navedla citate iz knjige
Roberta Simoniška, ki se posveča obdobju secesije vse od prerafaelitov do
začetkov ekspresionizma.
»Secesijski slog, ki je na prelomu stoletij pretresel Evropo pod različnimi imeni,
[…] je bil v primerjavi s prejšnjimi izjemno dekorativen in slikovit. V njem se
srečujemo s pestri oblikovno-vsebinskimi poudarki in težnje po ustvarjanju
celostne umetnine (Gesammtkunstwerk). Secesija se tudi pri nas druži s
senzualizmom in ornamentalnostjo ter išče oporo v naravnih formah (rastline,
vitičaste forme ipd.). Zaradi čutnosti in poudarjanja lepote bi jo lahko, v
primerjavi z drugimi slogi in obdobji, označili za enega izmed najbolj feminilnih
slogov, zato je toliko bolj pričakovano, da je Izidor Cankar v navezavi z
dekadenco in simbolizmom navajal pojem »parfumski slog«.«11
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»Umetnikova ustvarjalnost se oblikuje na podlagi vzajemnega dvosmernega
procesa njegovega ponotranjanja duha časa, ki ga sočasno s svojim umetniškim
izražanjem že preoblikuje oz. narekuje. Ustvarjalnost ni zgolj avtobiografski
zapis, niti celoten seznam umetniških del, saj živi kot notranji ritem posameznika,
ki se izkristalizira oziroma izrazi bodisi v slikarskem, kiparskem ali arhitekturnem
delu. Osebni umetniški pečat, ki jih daje ustvarjalec dobi, preživijo, če zna
umetnik intuitivno uskladiti notranja iskanja z zgodovinskimi okoliščinami.
Pomen posameznega likovnega umetniškega dela je torej vpet v razgibano
fenomenološko strukturo in je s tem povezan s celotnim človekovim mišljenjem
in čustvovanjem.«12
Izidor Cankar je, kot navaja Simonišek, začetek dvajsetega stoletja opisal kot
zgodovinski vrhunec, kjer je kult umetnosti dosegel svojo kritično točko, in
sodbo, ki postavlja umetnost za najvišjo emanacijo življenja, ki nadomešča
religiozno izkustvo. Pri nas se v tem času na vseh področjih umetnosti pojavlja
tako imenovani slovenski paradoks, razpet med naslonitvijo na tuje slogovne
značilnosti in nacionalno motiviko, kar je izredno pomembno tudi v
nadaljevanju.13
»Vprašanje narodnostnega momenta je na začetku 20. stoletja zajelo slehernega
umetnika, znanstvenika oziroma kritika. Pri nas so bili šele ekspresionisti tisti, ki
so triado narod-umetnik-vsebina potisnili na dokončen rob problematiziranja. […]
Novodobni skepticizem se je na likovnem področju razodeval v slogovni
pluralnosti, v filozofski razcepljenosti med tradicionalnim in modernim (npr.
Cankarjev roman S poti) in v »profanosti estetskega relativizma«. Vse to pa se je
združevalo v poudarjanju pomena umetniške individualnosti. Prav nenavadno je,
da se je vprašanje umetniške svobode pri nas odprlo hkrati s hotenim
prepoznavanjem narodne ukoreninjenosti posameznika. Na likovnem področju se
je subjektivizem najmočneje izražal skozi psihološko poglobljene portrete, v
literaturi pa s povzdigovanjem novodobnega bohema (npr. V Cankarjevih črticah
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Popotovanje Nikolaja Nikiča in Petkovškov Obraz), ki je postal nekakšen prototip
umetniške genialnosti.«14
Simonišek z analizo zgodnjih del avtorjev, ki zadostujejo kontekstu slovanske
secesije, odkriva univerzalne skupne oblikovne in vsebinske vidike, a se pri tem
zaveda specifike umetniške artikulacije vsakega posameznika. Združujejo se
realistične, secesijske, simbolistične, ekspresionistične in celo nadrealistične
prvine. Pri tem nastane razmejitev med njimi pogosto subjektivna interpretacija.
Zlivanje vseh teh likovnih prvin se vzpostavi tudi v poznejšem ekspresionizmu,
po prvi svetovni vojni, ko se pri nekaterih avtorjih posledično prikazujejo kot
latentna secesijska izhodišča.15
V nadaljevanju Simonišek pojasni, zakaj se pri nas secesija ni ohranila kot
pomemben umetniški slog.
»V nasprotju z impresionisti secesionisti niso razvijali slikarstva na platnu do
takšne mere kot slikarji v večjih evropskih središčih. Dejstvo, da nimamo
»stalnih« monumentalnih slikarjev secesionistov (kakršna sta npr. Gustave Klimt
in Alfons Mucha), je pri nas zapostavilo pojem secesijo in ustvarilo iluzijo, da gre
za usmeritev, ki ustvarjalcev ni globlje pretresla. Dodaten razlog za tak pogled je
sama dinamika sloga in recepcija oblikovno-vsebinskih značilnosti posameznih
avtorjev, ki so spreminjali secesijske spodbude, v mladosti, pozneje pa so jih
opuščali ali vztrajali v nihanju med različnimi slogovnimi usmeritvami.«16
Dva izmed poglavij sta v nadaljevanju posvečena tudi bratoma Kralj in Božidarju
Jakcu, ki so sicer ekspresionisti, vendar se njihova pot vsekakor obregne tudi ob
secesijo.
»V razpoznavanju oblikovnih in vsebinskih značilnosti je razvidno, da so bili še
posebaj Tratnik in brata Kralja tisti, ki iz današnje perspektive pomenijo most od
secesije do ekspresionizma. K njim je kljub poznejši dataciji mogoče prišteti celo
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nekatera dela Božidarja Jakca, ki ga je na začetku navdihovala secesijskosimbolistična usmeritev. Razprava torej vključuje tudi avtorje, ki jih je
umetnostna zgodovina tradicionalno uvrščala v ekspresionizem […] Vendar se bo
pokazalo, da so njihova dela na bolj ali manj intenzivne načine dokazljivo
povezana s secesijo.«17

2.3.1 Forma kot princip umetniškega izražanja
Simonišek navaja, da je razpoloženje, ki ga prikaže secesijska umetnina v celoti,
bistveno drugačno kot na realistični sliki, kar delno izvira iz drugačnega
pojmovanja človeške figure. Te so večinoma odmaknjene od naturalistične
deskriptivnosti, ki temelji na izražanju plastičnosti in pravilnih telesnih razmerij.
Na splošno naj bi ga poznali že v gotski umetnosti in manierizemu. Simonišek
zapiše, da naj bi šlo za specifično napetost znotraj polja likovnega izražanja, ki
kljub fragmentaciji obdrži fotografske prvine v kompoziciji. Za figure je značilno,
da se pojavljajo v profilu ali obrnjene neposredno k nam, pri čemer prevladuje
ploskovitost. Čeprav v svojih konturah ostajajo v zarisanem okvirju, kot je
značilno za realistično slikarstvo, se odmikajo v imaterialne sfere in ne zapadejo v
iracionalno fragmentarnost, kakršna je znana nadrealizmu. V skladu z estetizacijo
sta zabrisani njihova individualnost in dejanskost fizičnih potez z njihovimi
detajli. Simonišek poenostavi razmerje med realističnim nasprotjem, kjer naj bi
vsebinski del kompozicije nagovarjal od znotraj, v nasprotju s secesijo, kjer
kompozicija fascinira z gibanjem oziroma oddaljevanjem. Igrivost te spremembe
v karakteristiki komponiranja dela naj bi bila po Simonišku eden izmed ključnih
momentov, ki ustvarja protirealistično razpoloženje in vodi v poetizacijo
likovnega izraza. Tako je barok po helenizmu v likovni umetnosti ponovno oživil
gibanje, ki v statičnih prizorih ustvarja občutek bližine neresničnih, pravljičnih in
sanjskih svetov.18
Figure tako ustvarijo iluzijo, ki naj bi se nagibala k breztežnosti. To je prisotno
tako v kiparstvu kot v slikarstvu. Secesijsko delo je v vizualnem kontekstu
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razločno berljivo. V ekspresionizmu sta dinamična linija in stilizacija
ploskovitosti razvrednoteni, kar pa ne velja za samo secesijo.19
Topografsko določljiv renesančni tip prostora postaja za secesijo kot osnovna za
različne strukture, a se v njem pojavljata nezaupanje in odmik. To pomeni, da je
lahko prostor v osnovi ohranjen, a v njem lahko pride do deformacij v smislu
perspektive, pri nekaterih pa je prostor radikalneje relativiziran ali celo
popolnoma izgine in posledično prevzame ornamentalno funkcijo (npr. Oznanenje
Helene Vurnik). Abstrakcija je tako logična posledica, posledica te pa je sanjskopoetični pridih, ki se pojavlja v umetniškem delu. Simonišek zapiše, da naj bi bila
prav ta razrahljanost prostora svojevrstna posebnost secesijskih del, ki bi se jo
dalo primerjati z zgodnjekrščansko umetnostjo, in da naj bi bila protiutež
racionalistični umetnosti prejšnjih slogov ter jo posledično lahko razumemo kot
nezavedno bežanje v abstrakcijo. Zmerne deformacije, v katerih vzpostavljata
figura in prostor dialog, naj bi učinkovale lahkotno in naj ne bi dosegale
antagonizmov. Radikalna uporaba abstrakcije v secesiji tako še ni izvedena, a
težnje po njeni uporabi niso skrite našim očem. Da bi se abstrakcija lahko razvila
v secesiji, bi bila ena izmed logičnih posledic, če vzamemo v zakup naznanjanje
in povzdigovanje evropskega futurizma in kubizma pri nas pred prvo svetovno
vojno.20
Ideje za secesijo naj bi pripravili že prerafaeliti. Z nastopom vesnanov se secesija
dotakne tudi naših krajev. Primerjava s prerafaeliti ne sme ostati nedorečena in
izgubljena v oblakih, zato je Simonišek poudaril, da imata prerafaelitska
ideologija in koncept trdnejšo oporo, ki se v naših krajih močno odraža pri delih
Dobnikarja in Vurnikove. Tu je mogoče razločno opaziti navezo s prerafaeliti v
ikonografskih poudarkih (npr. gestikulacija figur), ki so bili znani evropskim
secesionistom in simbolistom. Omeniti je treba tudi bogastvo v podajanju vsebine,
ki pa je ni mogoče sistematizirati. Secesija je tako kot tudi druge likovne smeri
razvila vsebinsko komponento, in sicer na svoj zapleten način, to je z uporabo
ikonografije in njene razširitve v pravljične in fantastične motive.21
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O ideoloških nazorih in prvih pojavih ambivalentnosti Simonišek piše na podlagi
novoromantičnega zanosa na prelomu stoletja, ki se je na eni strani povezal z
optimističnimi nazori nacionalnega bujenja, bratstva in panslavističnim
navdušenjem. Na drugi strani pa ga preveva pesimizem s temami o smrti in
melanholijo, ki kaže na notranjo disharmonijo posameznika. Simonišek ga
opredeli kot človeka »findesièclovskega tipa«, torej nekoga iz dobe dekadence ob
koncu devetnajstega stoletja. »Ustvarjalci so odkrivali kopreno, za katero se
dviguje človeška melanholija, brezup, nostalgija po izgubljeni mladosti in
neizbežnosti smrti. Ob tem pa so s simbolično tradicijo inspirirani ustvarjalci
nakazovali globlje teme, ki se povezujejo z vprašanjem eksistence posameznika v
družbi.«22
Novi ideali in duh dobe pripeljejo umetnike v spoznavanje zanimivega motivnega
sveta. V lahkotno secesijsko risbo se vpletejo klasične, religiozne, pravljične,
simbolične literarne teme, ki pa jih umetnik modernizira.
Simonišek opiše tip idej, ki se porajajo kot programsko oporišče, ki slovenske
secesioniste obvaruje pred tako imenovanim radikalnim prikazovanjem
eksistencialnega krika, ki pa se močno pojavlja kasneje v ekspresionizmu. Slednji
so dokončno razgradili klasični tip lepote. To je bila logična posledica prve
svetovne vojne, kjer se je umetnik skladno z dogajanjem v družbi obračal v
pesimizem in negacijo tradicionalnega razmerja med obliko in vsebino.23

2.4 Upoštevanje simbolizma
2.4.1 Simbol
Simboli so prisotni v veliko ikonografskih motivih. Glavna predpostavka uporabe
simbolov v umetniških delih je, da se z uporabo simbolov vzpostavi
komunikacija. Simboli so lahko prepoznaven objekt (npr. križ-trpljenje Jezusa,
kača-hudič, jagnje-mir). Uporabljali so se že zelo zgodaj, saj je bila njihova
uporabna vrednost pogojena s prepoznavnostjo in razumevanjem s strani ljudi
22
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oziroma gledalcev. V renesansi se veliko umetniških del naslanja na
svetopisemske motive. Da bi lahko razumeli svetopisemska sporočila in zgodbe
tudi tisti, ki niso bili pismeni, so umetniki v svoja dela vkomponirali simbole.
Simboli na tej ravni so prisotni tudi v staroslovanskih mitih. Troglavost kot tri
časovne komponente, tri zemeljske stvarnosti ali pa enostavno troje vrhov gora je
ena izmed simbolik boga Triglava. Tudi Mokoš, slovanska boginja, je imela
različne simbolne prvine, kot so kolovrat, preja, predivo ipd.
Simboli so lahko izraženi tudi kot barva. Bela je na primer barva čistosti in
upanja, medtem ko je črna barva smrti, žalosti in praznine. Rdeča je barva
poželenja, krvi in groze ipd.24 Lepota kot simbol je prepoznana v delih Metke
Krašovec, ki povzema nazore lepote kot nekaj resničnega v povezavi z dobroto.
Njen slog ni simbolen, vendar se temu stanju vsekakor podreja. Njene
neoklasicistične podobe se vračajo k sublimnemu slikarstvu, kjer se prepleta
dvojnost sublimnega in lepega. Estetskega užitka pa ne prinaša le lepota, temveč
fenomen vzvišenosti in skrivnosti, ki se izraža v sublimnem.25

2.4.2 Simbolizem
V simbolizmu se pojavljajo metafore, te pa se v nadaljevanju preobrazijo v
alegorije. Alegorija je tako nadgradnja ali razširitev metafore in simbolizma.
Simbolizem se pojavlja tako v lirični in književni umetnosti kot tudi v likovni
umetnosti. To omenjam zato, ker so simbolistične prvine lahko prepoznane v
veliko delih ekspresionistov. Povsod je mogoče prepoznati tendence simbolizma,
a njihova umestitev ni nujno lahka, saj se preliva z drugimi umetniškimi slogi.26
Simbolizem v umetnosti in kot umetniška smer predstavlja oziroma uporablja
predvsem pomen, ki se skriva za formo, linijami, barvami in oblikami. Ustvaril je
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nov in pogosto abstrakten način izražanja resnic in idej, ki stojijo za materialno in
duhovno sedanjostjo. Simbolisti iz metafizičnih in sanjskih svetov prevzemajo
podobe in vizije ter jim dajejo formo, njihova dela pa posledično temeljijo na
personalni izkušnji. Simbolistična narava poudarja čustva, občutje, ideje in
subjektivnost (kot kontradikcijo realizmu). Poleg tega se v delih povezujejo
misticizem, erotika in dekadenca. Zanimanje se prenese tudi na okultne,
morbidne, sanjske in melanholične svetove, kar lahko opazimo tudi pri
predstavnikih slovenskega ekspresionizma.
Za razliko od prvobitne uporabe simbolov, kot so predstavljeni v ikonografiji, se
simbolisti nagibajo k namigovanju in skritih oziroma prikritih referenc, ki se
sklicujejo na glasbeno in literarno ozadje. Čas simbolizma naj bi označeval
prehod iz romanticizma (začetek devetnajstega stoletja) v moderno umetnost
(začetek dvajsetega stoletja). Internacionalizacija simbolizma pa tako predstavlja
izziv impresionizmu in kubizmu, ki naj bi bila začetnika moderne umetnosti.27
Simbolisti, kot je Gustave Moreau, so se še posebej osredotočali na literarni vidik
simbolizma, kot so motivi iz Biblije ali mitologije, hkrati pa so jih uspeli umestiti
v sodobni svet. Na drugi strani je Odilon Redon, ki s svojimi sanjskimi svetovi ali
morami ustvarja ne le pogled na novonastale simbole, temveč tudi na misterije, ki
jih nikakor ne smemo zamenjevati s surrealizmom. Redon je svojim sanjskim
vizijam podaril vizualno logično podobo. Redonova dela pa kontributirajo, tako
kot Moureaujeva, tudi mitološkemu in liričnemu svetu.28

2.5 Brata Kralj
Brata Kralj, ki sta razstavljala po prvi svetovni vojni pod geslom slovenska mlada
umetnost, sta sprožala veliko ogorčenosti med kritiki. Njuna dela, ki so nastala iz
filozofsko-estetskih razmislekov in čustvenega vzgona, izražajo navdih religiozne
čustvenosti in krščanske mistike, posegajo tudi v starokrščansko umetnost in
gotiko. Naslanjala sta se na slovensko impresionistično izročilo, a z vidika kritike
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nekonvencionalnosti samega impresionizma. Med kritiki je pojav ekspresionizma
z bratoma Kralj sprožal zagovornike in nasprotnike novega nazora. Brata Kralj, ki
postaneta po prvi svetovni vojni sinonim za slovenski ekspresionizem, pa se
nemalokrat zgledujeta tudi po secesiji in simbolizmu.
France Kralj je že zgodaj kazal nagnjenja k upodabljanju gibanja figur, secesijski
risbi v raznih slikarskih in kiparskih delih. V njegovih delih je moč čutiti
simbolistične tendence po subjektivistično izraženih doživetjih, ki razpolagajo s
fantastično, lirično in religiozno podlago. V ustvarjalčevem delu, ki poteka v loku
od dekorativnosti skozi ekspresionistično noto do obujanja primitivnih oblik v
novi stvarnosti, je bistvena poteza čutnosti. V tem, ko se izpostavi čutnost, je
mogoče prepoznati tudi elemente erotike, ki naj bi se po ekspresionistični izkušnji
prelevila v domačnost in kmečko toplino. Prehajanje secesijskega dekorativnega
in stiliziranega sloga v abstraktno deformacijo oblik je bilo pri Francetu Kralju
opaziti že zgodaj, a te tendence niso bile tematizirane.29
O Francetovih manierističnih figurah Simonišek zapiše, da so njihove značilnosti
poudarjeno telesno gibanje, kot smo ga vajeni tudi pri drugih avtorjih secesije.
Komponenta gibanja pa tu izhaja iz poduhovljenega izražanja čustvenosti. Namen
same kompozicije ni bil popolnoma obvladovati prostor, prav tako ni šlo za
poudarjanje racionalistično-kompozicijskih zmožnosti, temveč je pozornost
prenesena na telesni jek in njegovo kipenje. Poudarek na obrazni mimiki, ki se
zliva z gibanjem in poduhovljenimi gestami, je tisto, kar naj bi brata Kralj
približalo secesijskemu razpoloženju. Vsebinsko je moč čutiti secesijsko
zasanjanost, vendar se ekspresionistični krik latentno pojavlja v protagonistih
samih kompozicij.30
France Kralj povzame inspiracije tudi po Klimtu in kiparju Meštroviću,
religioznih motivih, tradicionalnih ljudskih bajkah in pripovedkah ter knjižnih
delih znanih slovenskih avtorjev. Skratka navezava na socialno okolje, v katerem
je živel, in obračanje v notranji svet sta neizbežen del Franceta Kralja.
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Mlajši brat Franceta Kralja, Tone Kralj, je po bratu v svojih delih prevzel mnogo
elementov, zato so ju v delih mnogokrat zamenjevali. Kot slikar, grafik in kipar se
je, tako kot brat, zgledoval po evropskih secesionistih in simbolistih, kar je
posledično vsebinsko in slogovno ovrednotilo ter vplivalo na njegova dela. Ta so
bila deležna obravnav, ki nam pojasnijo vključevanje secesije in simbolizma kot
sloga v ekspresionizem.
Njegova študijska pot se je začela v Pragi ter nadaljevala v Parizu in Benetkah.
Čeprav je njegovo študijsko ozadje nakazovalo drugačno usmeritev v umetniškem
slogu, se je, tako kot brat France, oziral na predstavnike evropske secesije in
simbolizma. Od njih prevzame mehkobo, ritem, značilne ženske figure z
visokopostavnimi tendencami. V vsebinskem pogledu je upravljal osrednji motiv
skozi simbolistično-poetično pripoved, ki je temeljila na človeškem hrepenenju in
trpljenju, in tako se je vedno bolj odrekal dekorativnosti. Komelj in Mikuž sta
lucidno opozorila tudi na podobno doživljanje snovi, ki bi jih našli v mladostnih
grafikah Toneta Kralja. Te pa so razumljene kot približek občutenja Klimtovih
kompozicij. Serija jedkanic (Thais, Plesalka, Kleopatra, Fantazija) prikazuje tudi
občudovanje in obvladovanje golega ženskega telesa, v njih pa so prav tako
prisotni elementi simbolične ikonografije.31
Občutek gibanja, ki je bil še kako prisoten v delih Toneta Kralja, se ponavlja skozi
vrsto njegovih del. V mnogih kompozicijah se poleg izrazitega gibanja,
disproporcionalnih figur in abstraktnega prostora kompozicije pojavljata tudi
razumevanje in povezovanje dunajske secesije z ekspresionizmom, ki poleg
določenih likovnih elementov, značilnih za obdobje secesije in ekspresionizma,
upodablja tudi vsebinsko motiviko. V sprejemanju dunajske secesije, ki jo Tone
Kralj umesti v ekspresionistično razumevanje slikarstva, je nasploh razvidno,
kako so Klimtova dela pomembno vplivala nanj. Za primer lahko vzamem
Klimtova dela Tekoče vode, Danaja ter Adam in Eva, ki izražajo zanimivo
konstitucijo ženskih teles. Če lahko odmislimo dekorativni vidik Klimtovih
kompozicij, se znajdemo pri Tonetu Kralju. Telesna neskladnost in poudarjena
stegna so elementi, ki so prisotni tudi v Kraljevih delih. Njegova grafika Nasmeh

31

Prav tam, str. 171–172.

26
skozi erotično zasanjane like povzema lahkotno drsenje po zraku ali plavanje po
vodi. Skozi brezskrbne in opojne obraze se komplementarno pridružuje tudi
ekstatična telesna drža. Simonišek o kompozicijah Toneta Kralja navede primere,
ki povzamejo likovne elemente, značilne za secesijske kompozicije:
»Za kompozicije Toneta Kralja je značilen vijugasto ponazorjen abstraktni
prostor, s čimer je umetnik začasno prekinil s perspektivičnim upodabljanjem.
Skrivnostno vzdušje, ki sugerira čustveno doživljanje figure, preveva tudi
jedkanico Pričakovanje, na kateri goli ženski v ekstatičnem opoju nagibata glavi
proti nebu. […] Podobno občutenje zaznamuje jedkanico Rojstvo, na kateri se
ponovi značilna diagonalna kompozicija; prsi gole ženske prebada žarek svetlobe,
medtem ko njena kri v curku odteka k na tleh ležečemu otroku. Njen čustven
dialog je poudarjen z gesto dlani, ki se približujeta druga drugi. Simbolika Rojstva
je dvoumna, čeprav je jasno, da gre za poudarjanje nasprotij med žensko
plodnostjo oziroma življenjem in neizbežnostjo smrti.«32
Vojno vzdušje je, tako kot pri mnogih, opazno spremenilo dela Toneta Kralja, kjer
se poraja temno vzdušje, prepleteno s skepticizmom do človeških vrednot,
razkrojenih z vojno izkušnjo. Kraljevo delo Obsojenci, v katerem se gruča figur
poskuša povezati v krog in ustvariti svoj prostor, je sorodno delu Trpeče
človeštvo, naslikanemu leta 1921. Ta prikazuje bolna in mrtva človeška telesa,
nagnetena v klavstrofobičnem prostoru, kot da bi jih zasuli z zemljo. Omenjene
kompozicije vsebinsko poudarijo problematiko v eksistencialnem pogledu. Kriza
vrednot, prisotnost zla in dehumanizacija subjekta, kot navaja Simonišek, so
posledica vojnih dogajanj. Umetnik ali ustvarjalec gleda v sedanjost in s
simboličnimi elementi prikazuje kaos, ki se dogaja v samem žarišču tedanjega
časa. Upodabljanje krize z likovnimi sredstvi se še posebej odraža na figurah,
odpadlih iz družbenega okvirja, pri tem pa se formira sorodnost tudi s
Tratnikovimi zavrženimi liki, pri katerih se problematika preveša v bolj
destruktivni socialni položaj.33
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2.6 Božidar Jakac
Grafik, slikar in pisatelj Božidar Jakac je študiral v Pragi in kasneje v Berlinu,
skozi svoje življenje pa je veliko potoval tudi po Ameriki. Navduševala ga je
poezija Alojza Gradnika in Rabindranatha Tagora. Kljub avanturističnim
popotovanjem in svobodomiselnosti je ostajal velik ljubitelj svojega rodnega
kraja, Dolenjske, in slovenskih ljudskih motivov. V nadaljevanju bom predstavila
izsledke, ki bodo še dodatno podkrepili močan vpliv secesije v njegovih delih.
Jakčeva pot gre v njegovem zgodnjem lirično-ekspresionističnem obdobju proti
abstrakciji, a se v nekaterih delih vseeno najde značilen secesijski ritem, ki se
posledično ustali v realistični risbi. Njegova relevantnost se kaže v navezovanju
na poudarke, značilne za prelom stoletij. Za razliko so vesnani te poudarke zaradi
usmerjenosti k narodnim tematikam spregledali. Jakčeva dela so tako bolj
eksistencialno naravnana in globlje reflektirajo njegove čustvene procese in
človeško samoto.
Vpliv poezije, ki jo je Jakac intenzivno prebiral, je v njegovem ekspresionizmu
nakazoval posebnosti, ki temeljijo na secesijsko ubranih melodičnih formah in
poudarjajo dekorativnost. Findesièclovske teme, na katere se je Jakac opiral in jih
raziskoval, se razvijejo iz občudovanja praškega profesorja Brömseja. Ta se je
navduševal nad simbolizmom in mračno tematiko. Brömseju so bile blizu tudi
skrivnostne, versko ekstatične in mistične vsebine.34
O uporabi simbolizma in religioznih motivov Simonišek zapiše:
»Svojo ljubezen do treh najljubših umetnosti (slikarstva, literature in glasbe) je
izražal z motiviko trikotnika. V ikonografskih poudarkih ekslibrisov sovpadajo
osebnostna Jakčeva stremljenja s simbolizmom. Značilne so svečeniške postave,
rože, zvezde, vzvalovane linije, pari, postave v mraku, demonizirane ženske,
drevo kot simbol samote in hrepenenja.«35
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2.7 Ljudska zapuščina
Mitologija kot vera predstavlja drugačen pogled na svet in življenje. Mnoge
religije dajejo odgovore na globoka filozofska vprašanja (npr. o biti človeka,
smrti, metafizičnem svetu itd.), pa naj bo to na takšen ali drugačen način. Poleg
vpogleda v razlaganje sveta naših prednikov nam podaja tematike, ki se lahko
manifestirajo v ustvarjalnosti in burijo duha. V uvodnem delu sem predstavila
bajki o stvarjenju sveta in nastanku prvega človeka, ki spominjata na stvarjenje
sveta krščanskih idealov. Tako lahko prepoznamo vplive krščanstva tudi v
staroslovanskih verovanjih. Pisni viri slovanske mitologije naj bi bili
najobsežnejši za časa pokristjanjevanja, zato ni nič kaj presenetljivo, da so stari
Slovani prevzeli krščanske običaje in miselnost.
Slovenski ekspresionisti, ki so se vračali k ljudski motiviki, so prevzeli folklorne
motive iz ljudskih šeg in navad, ki so se ohranjale skozi ustna izročila. Pri tem so
se slovenski predstavniki opirali na ilustracijo knjig in zgodb za otroke. O
slovenski rabi folklornih motivov na začetku dvajsetega stoletja Simonišek zapiše:
»Na začetku 20. stoletja se je slovenska likovna umetnost obogatila s številnimi
upodobitvami fantastičnih likov, ki so bili izvorno vezani na slovenske pravljice,
bajke, narodne pesmi in legende. Pester repertoar fantazijskih in bizarnih bitij je
bil logično najbolj povezan s knjižno ilustracijo in se je v največji meri uveljavil v
otroški literaturi. Na ikonografskem obzorju se je odprlo izjemno široko področje,
kjer so se podobe osvobodile konvencionalnih pomenov, se spogledovale s
simbolističnimi tendencami in z osebnimi pogledi ustvarjalcev. Takšno pa ni bilo
samo vzdušje v pravljični literaturi, temveč so se v skladu s findesièclovskim
razpoloženjem fantastična bitja pojavljala tudi neodvisno od književnih predlog.
Že pojav dekadence ob koncu 19. stoletja je na literarnem področju odprl vrata za
prikazovanje nezavednih in temnih plati človeške duševnosti, obrobnih patoloških
stanj, demonskih sil in perverznosti, kar se je povezovalo z navdušenjem za
spiritualizem in misticizem. Prividi, blodnje in vizije so jasno razvidni v
Cankarjevi literaturi, kot npr. V noveli Jesenske noči, v kateri prvoosebni
pripovedovalec v brezciljnem tavanju po mestu izgubi razsodnost razločevanja
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med resničnostjo in blodnjami. Tudi v tem pogledu so se likovni ustvarjalci
zavestno oprli na ljudsko izročilo.«36
V nadaljevanju bom predstavila misli letošnje študentske Prešernove nagrajenke
Maje Poljanc, ki se je z bajeslovjem in ilustriranjem slovanskih mitov in običajev
ukvarjala tri leta. Produkt tega je knjiga s sto dvema ilustracijama.
»Mitološka bitja predstavljajo vrsto idej in vizij, so lahko zgodba o naravi,
nastanku, o zgodovini sveta, govorijo o smislu človeškega bivanja, o meji v
vesolju, o zlih silah itd. Niso samo boštva, temveč so tudi živali, pošasti rastline,
demoni itd. Mnoga imajo atribute sanj, saj nastopajo kot spaki in prikazni in zanje
zakon časa in prostora ne velja. So gospodarji dobrih in slabih lastnosti, v
slovenski mitologiji pa so velikokrat kar skupek obojega. Slovenska mitologija,
kakršno poznamo danes, je prek pripovednega in pesniškega izročila ohranila
različne družbenozgodovinske in politične tokove v svojih mitoloških
kreaturah.«37
Poljanc poudarja ambivalentnost nekaterih slovenskih ali pa tudi slovanskih
mitoloških bitij. V ospredju je zagotovo boginja Mokoš, kateri je v nadaljevanju
diplomskega dela posvečeno podpodpoglavje.
Vpeljava mitoloških in simbolnih elementov pa je seveda zajemala tudi svet
simbolistov in secesistov po svetu. Od religioznih motivov, angelov ter grških in
rimskih božanstev, mitov in legend do upodabljanja ljudskega, kmečkega
življenja.

2.7.1 Triglav
Eden izmed zanimivejših predstavnikov slovanske vere je troglavo božanstvo
Triglav. Opis njegove vizualne podobe je nadvse zanimiv, saj se začne s
polikefanijo ali večglavo figuro. To svojevrstno lastnost ima pravzaprav nemalo
36
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slovanskih božanstev, prihaja pa v različnih podobah (sedem obrazov, dve glavi
itd.). Glava je bila pomemben del telesa božanstev, saj se je pojavljala v različnih
oblikah. Od nadvse velikih, kot je značilno za Mokoš, do mnogoterih, kot pri
Triglavu, nekatere pa so bile prebarvane v značilne barve.
Med baltskimi bogovi je bil eden najbolj spoštovanih Triglav. O njem ostajajo
zapisi iz poročil Otona Bamberškega, škofa, ki je okoli dvanajstega stoletja rušil
hrame in pokristjanjeval plemena na območju Slovanov. V enem izmed virov, ki
jih navaja Ovsec, naj bi bil osrednji vrh treh hribov, ki je bil hkrati tudi najvišji,
posvečen Triglavu. Na tem vrhu naj bi stal tudi kip s tremi glavami. Oči in obraz
je imel pokrite z zlato tiaro. Razlaga za troglavost božanstva naj bi se skrivala v
tem, da naj bi Triglav upravljal tri svetove: nebo, zemljo in podzemni svet. Tiara,
ki zakriva njegov obraz, pa naj bi bila tam zato, da božanstvo ne bi videlo
človeških grehov. Ovsec razlaga, da je šlo pri tem le za delni vpliv krščanstva. Na
splošno je tudi znano, da so tako staroslovanska kot indoevropska ljudstva
velikokrat prevzemala predstave upravljanja spodnjega in zgornjega sveta. V
naslednjem citatu Ovsec opiše vizualno podobo Triglava še nekoliko drugače:
»Neki vir iz 12. stoletja navaja hrame, v katerih so častili tega boga in njegovega
konja, ki je bil to pot črn (kar je pomembno!) in katerega sedlo je bilo okrašeno,
tako kot to bogu pritiče, z zlatom in srebrom.«38
Ob tem je treba dodati, da naj bi bila staroslovanska mitologija solarnega značaja
(sonce kot glavni vir življenja), torej so se Slovani ozirali po soncu. Kljub temu pa
ne gre izvzeti lunarnega oziroma mesečevega značaja, ki je pravzaprav obstajal že
pred egipčansko dobo.
Barva kovine oziroma pozlate je pomembno vplivala na moč in položaj bogov.
»Polikefalija po njegovem ne predstavlja posebnosti posameznega boga, ampak le
obliko, s katero izraža svojo moč.«39

38
39

OVSEC 1991, op. 4, str. 146–148.
Prav tam.

31

2.7.2 Mokoš
Ovsec razdeli bogove na dva sklopa, in sicer na baltske in vzhodnoslovanske.
Mokoš je boginja, ki v slovanski mitologiji niha med dobrim in slabim, prav
nihanje pa na nek način ustvarja metamorfozo samega božanstva. Mokoš je bila
deležna vrste opisov, še danes ostajajo predvsem neenotni zapisi o tem, kaj naj bi
pravzaprav predstavljala in kako naj bi izgledala. V nekaterih zapisih naj bi bila
huda spaka, sestavljena iz delov vrst živali, v drugih ni čisto jasno, ali je ženskega
ali moškega spola, v nekaterih naj bi bila celo oboje. V glavnem ostaja boginja
ženska in je del svetega trikotnika, v katerega sta vključena Perun in Veles (dve
pomembni božanstvi, najdeni v slovanskih hramih). Za moderne kritike naj bi
predstavljala tudi družbeni položaj žensk v staroslovanskih plemenih. Že njeno
ime je stvar poglobljenega raziskovanja.
Ovsec v nadaljevanju opiše osebnostne in mitološke karakteristike boginje
Mokoš, ki naj bi po ruskem izročilu bdela nad prejo, tkanjem in pletenjem, njeno
ime pa naj bi izhajalo iz litovske besede, ki pomeni plesti, vreča, torba itd. V
ruskem verovanju živi kot bitje, ki v času velikega posta pazi in vznemirja
predilce in tkalke ter varuje in striže ovce. Ena izmed ruskih vraž se pojavi pri
škripajočem vretenu, kar naj bi pomenilo, da prihaja Mokoš. Če je kakšno jagnje
izgubilo volno, naj bi bila za to kriva Mokoš. Kot se spodobi za vsa božanstva, so
tudi Mokoš posvečali daritve, in sicer v obliki volne, ki so jo pustili ponoči zraven
škarij. Njena vizualna karakteristika pa je bila ženska z veliko glavo in dolgimi
rokami.
Skoraj identične funkcije Mokoš imajo nekatera druga božanstva, za primer
vzemimo Kikimoro.
»Ko prede, ne suče preje od desne proti levi, kot to počnejo predice, ampak
obratno. Hodi po dvorišču in striže ovce (lahko pa ostriže pramen las domačinu)
ter prešteva živino, ampak zna šteti samo do tri (Vologodska gubernija). Počne
hudobije v gospodinjstvu: skubi kokoške, prevrača in razbija glinene posode,
kvari kruh, meče čebulo iz kleti, itn. Pripisujejo ji tudi funkcijo naznanjanja
nesreče v hiši: »Kikimora oznanja nesrečo; hodi iz kleti in joka« (Vologodska
gubernija). Videti je kot grda sključena starka, je nizke rasti, oblečena v stara
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razdrapana oblačila. V Vologodski guberniji so verjeli, da je tako suha in lahka,
da se boji iti ven, češ da jo bo odnesel veter. Prikazovali so jo – sicer redko – tudi
kot dekle, oblečeno v črno ali belo, včasih pa tudi v rdečo srajco, lahko pa je celo
gola.« 40
Mokoš je bila torej boginja, ki je pazila na prejo, nesrečo, srečo in živino v
domovih. Preja je bilo glavno žensko opravilo tistega časa. Mnogo mitoloških
bitij naj bi nenehno predlo prejo, ta dejavnost pa naj bi se navezovala na predenje
niti človeških življenj. Predenje je v staroslovanskih običajih torej pomenilo igro z
življenjem. Verjeli so, da naj bi ženske s prejo ob prazničnih časih celo zamešale
niti življenja in posledično spremenile usodo.
Njen videz je stvar ustvarjalne interpretacije. Čeprav se lahko na določenih
elementih vseeno ustavimo in jih nekako razumemo kot ključno sestavino pri
prepoznavanju samega božanstva in simbolizma, ki stoji za njim, so opisi tako
raznoliki od enega do drugega slovanskega plemena, da se je v ustvarjalnem
procesu možno in najbolj uporabno opirati na lastno doživljanje.41

2.8 Interpretacija lastnega dela
Odločila sem se analizo lastnega dela oziroma njeno vpeljavo v diplomsko delo
pustiti za na konec, saj je za razumevanje in razvoj to pomembno. V tretjem
letniku dodiplomskega študija sem se posvečala upodobitvi ljudskih in mitoloških
motivov. Upodabljanje je variiralo med tenebrističnimi, simbolističnimi,
ekspresivnimi in prerafaelitskimi tendencami. Z upoštevanjem teh lastnosti sem se
odločila, da v diplomskem delu podrobneje raziščem področje umetniških obdobij
in slogov, ki sta blizu mojemu načinu slikanja. V svojih delih uporabljam
predvsem temna, minimalistična ozadja, saj se poudarek prenese na figuro. Dela
običajno začnem s fotografiranjem modelov, ki jih postavim v določeno scensko
okolje. Po fotografiji nato skiciram kompozicijo na večji papir, kjer zarišem
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linijsko risbo ter nakažem in analiziram premike senc. Po skiciranju, ki je nadvse
informativna podlaga za nadaljnje delo, se lotim slikanja. Tega se lotim
sistematično, in sicer je prva stopnja prenašanje motiva iz skice in fotografije na
platno. Dimenzija platna je odvisna od pozicioniranja figure. Nato se osredotočim
na dele ob figuri in jih običajno prve prebarvam na določeno barvo, ki definira
ozadje. To storim zato, da se v nadaljevanju ne pojavlja preveliko odstopanje od
kožnega inkarnata in ozadja. Delov figure, kjer nastopata koža in draperija, se
lotim, ko imam dovolj veliko podlago prebarvano na raven ozadja.
Upodabljanje nečesa vzvišenega in nadnaravnega se mi je zdelo najboljši
približek upodobitvi vzvišenih čustev. Res je, da modele izbiram na podlagi
njihovega vizualnega izgleda, a to ne pomeni, da ne upoštevam subjektivnega
odnosa do figur. Vizualni izgled je to, kar je osnova in povrhnjica mojega dela,
subjektivno zaznavanje pa spremeni podobo v nekaj živega, nekaj osebnega.
Tema je tukaj prisotna zato, ker skušam poudariti lepoto figure, njeno izginjanje
in samoto, v kateri se znajde. Če je prisotna več kot ena figura, je občutek samote
manjši in vzpostavi se želja po spodbuditvi in prelaganju moči. Sestri, ki sta bili
naslikani kot študija komplementarnih barvnih kontrastov kožnega inkarnata, v
določeni meri ponazarjata ambivalentnost med močjo in samoto, med sožitjem in
soodvisnostjo.
Glede snovnega motiva, ki ga izbiram, je težko reči, od kod izhaja in zakaj je
tendenca po njem tako velika. Mitološka pričevanja literarnih predpostavk so bila
del lastnega interesa že od nekdaj. Ljudska noša, enako kot staroslovanska
verovanja, predstavlja nekaj domačega, nekaj, kar spominja na otroštvo, kar pa
seveda ne pomeni, da so otročja. Upodabljanje odraslega človeka, prepleteno z
bajkami in legendami, se prepleta z mero ilustrativnosti, pa vendar se od nje
oddaljuje. Spominja na odraslega, ki želi ostati otrok, a v tem ostaja sam. Lahko
pa se izraža tudi pomembnost otroških doživetij sanjskih, mističnih svetov, ki se
prilagajajo zahtevam odraslega človeka. Zagotovo se tu pojavljajo tudi nezavedne
eksistencialistične težnje. Otrok, ki je kot odrasel vržen v svet, ostaja sam, brez
staršev, zahteve odraslega sveta pa ga porinejo v breztežnost in tesnobo.
Posledično je domačnost ljudskega motiva, navezava na svojo rodno zapuščino,
nekaj, kar bi lahko rešilo problematiko. V svojih delih sem uporabila tudi ljudski
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motiv Triglava in Mokoš (Kikimora), ki pooseblja odtujitev in fragmentacijo
človeškega telesa. Dela skušam postaviti v čas odrasle dobe, ki usmerja pogled na
otroka ter njegovo skritost v sanjskih, mističnih in mitoloških svetovih.
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3 ZAKLJUČEK
Umetnost je disciplina, ki zavzema svet in ga prek njenega medija, umetnika,
upodablja. Dogajanje v kompoziciji ni le stvar subjekta, ki komponira delo.
Dogajanje in končno dejanje sta rezultat posredovanja umetnika z uporabo
njegovega predhodnega znanja, intuitivnega razmišljanja in zavedanja relativne
sedanjosti. Subjekt je torej tu lahko medij med svetom in realizirano upodobitvijo.
Slednja pa je potemtakem produkt skupka dveh prvin, ki si nasprotujeta, a hkrati
paradoksalno sobivata drug v drugem in drug brez drugega ne bi preživela.
Občutljivost umetnika, ki biva v tem svetu, je elementarna dobrina, ki vpliva na
končni rezultat.
Ekspresionizem je tako le en, vendar nič manj pomemben način izražanja in
odkrivanja odnosa umetnika do sveta in sebe. Drobec te zgodovine sem imela
priložnost videti v Kostanjevici na Krki, kjer poteka stalna razstava bratov Kralj
in Božidarja Jakca. Veliko del je ob obisku manjkalo, saj so bila v spomin
ekspresionizmu zbrana in poslana v Prago. Slovenski prostor je poleg dolgega
molčanja o delih ekspresionistov sedaj ostal tudi brez del in tako mora pogled
Slovencem seči dosti dlje, kot bi moral drugače, konkretno do Prage.
Ekspresionizem se je ubadal s svojim »kmečkim« človekom, ki se ne spušča v
intelektualna poglabljanja. Podobno razumevanje je nakazala tudi secesija s
»parfumskim slogom«, kot ga je imenoval Izidor Cankar. Mitološka motivika tu
dokazano predstavlja del, ki se poraja v ekspresionizmu ter prav tako v secesiji in
simbolizmu, a se njena dejanskost utekočini s simbolnimi in družbenokritičnimi
paradigmami.
V diplomskem delu so zbrani knjižni viri dokazljivo prikazali povezavo med enim
in drugim, torej ekspresionizmom in mitologijo. Da bi lahko bolje razumeli že
sam ekspresionizem, bi se lahko poglabljali v čas pred, med in po Jugoslaviji, v
čas razvoja ekspresionizma na Dunaju, v Nemčiji in Pragi, kjer se je pravzaprav
vse začelo. Tako bi posledično morali obravnavati tudi gotiko kot ključni element
za razumevanje začetkov ekspresionizma.

36
Da bi lažje razumeli slovansko mitologijo in verovanja, bi se lahko konkretneje
osredotočili na ikonološko in teološko razlago verovanj. Proučili bi bitja, ki so
izvor človeške ustvarjalnosti in domišljije ter nam s samo ideologijo o tem
predstavljajo razmislek o razcepu med primitivnim in intelektualnim, o
metamorfozi subjektov ali božanstev in pomenu mitologije, o nepredstavljivem
prilagajanju, ki je preobrazilo mite, bajke in vero samo.
Preobrazba v tem smislu ni nujno slaba in niti ne dobra. Je torej ambivalentna.
Ambivalentna pa so tu tudi čustva, ki so prevevala slovenske ekspresioniste med
vojnama. Ambivalentna so božanstva starih slovanskih ljudstev, slovanskega
panteona. Človeška ambivalentnost je tako občutljivo prerasla primitivno, a se
nato hkrati vrnila vanj – od kmečkega človeka k intelektualnemu, in nazaj, od
surovega k prefinjenemu, in nazaj.
Tako v zaključku dodajam in ne le povzemam nekaj, kar se je na prelomu stoletja
zapisalo v zgodovino umetnosti kot pomemben mejnik med optimizmom in
pesimizmom – ljudsko kulturo, ki ustvarja dilemo človeških vrednot in se vrača,
vsaj upam, iz pozabljenega v nesmrtno.
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Velike reprodukcije umetniških del avtorja naloge

Slika 1 Nuša Fajfar, Sestri, 2019, olje na platnu, 170x135 cm.
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Slika 2 Nuša Fajfar, Skica, 2019, oglje na papir, 116x88 cm.
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Slika 3 Nuša Fajfar, Mokoš izginja, 2019, olje na platnu, 150x100 cm.
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Slika 4 Nuša Fajfar, Triglav (nedokončano), 2019, olje na platnu, 80x120 cm.
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Seznam slikovnega gradiva
Slike 1, 2, 3, 4: Nuša Fajfar, osebni arhiv, Ljubljana, 2018-2019.
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