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1. Uvod 
 
 
Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem s kompleksno problematiko analize likovnih 

del oziroma z likovno hermenevtiko. V formalnem pogledu me je pogosto presenetila 

plastičnost nekega umetniškega dela in njegove taktilne vrednosti1, zato sem se odločila 

v okviru magistrske naloge posvetiti proučevanju teksture in taktilnosti v likovni 

ustvarjalnosti. Pri tem sem želela podrobneje raziskati teksturo kot likovno 

spremenljivko, sistematično predstaviti različne vrste tekstur in njihove lastnosti, ki 

vplivajo na ostale likovne elemente in kompozicijo, ter se dotakniti njene vloge in 

uporabe v postmodernem kontekstu umetnosti. Ob pojavu simuliranih tekstur, ki v 

današnjem času, še zlasti ob uporabi digitalizacije v umetnosti,  pogosto prevladujejo 

nad realno teksturo, menim, da je relevantno preučevati likovno inkontekstualizacijo 

teksture v sodobnem likovnem okolju. Človeška potreba po realnih teksturah se vedno  

bolj omejuje zaradi vse večje prisotnosti nadomestnih, simuliranih tekstur, ki vplivajo 

na posrednost izkušenj.  

 
V svoji magistrski nalogi sem postavila naslednje hipoteze: posledica razvoja današnje 

družbe je derealizacija realnosti in posredovanosti izkustva (doživetja); v likovni 

ustvarjalnosti je tekstura eno od izraznih sredstev za artikuliranje realnosti in 

neposrednosti, trenutno stanje derealizacije in posrednosti izkustva pa ni v skladu z 

biološkimi in generičnimi potrebami človeka; diverzifikacija umetnosti na kulturo 

prezence in kulturo pomena se kaže v načinih uporabe teksture; to pomeni, da tekstura 

kot sredstvo likovnega izraza omogoča ustvarjalcu različne načine odzivanja na odnos 

kulture pomena in prezence v postmoderni umetnosti; med človekovim pojmovanjem in 

razumevanjem samega sebe in svojega mesta v družbi ter modeli uporabe teksture v 

likovnem ustvarjanju lahko opazimo povsem jasne korelacije, ki se vzpostavljajo po 

določenih pravilih. 
                                                 
1 Termin, ki ga je ameriški umetnostni zgodovinar Bernard Berenson uporabil v svojem delu Florentaine 

Painters of the Renaissance (Florentinski slikarji renesanse, 1896), da bi opisal kvalitete, za katere je 

menil, da na slikah stimulirajo čutilo tipa. Menil je, da je Giotto prvi mojster od klasične antike naprej, 

katerega slike so imele kvalitete, karakteristične za lastnosti florentinskega slikarstva, in hkrati menil, da 

povečujejo  »življenjskost«. Njegove teorije niso bile preveč prepričljive in termin se zelo malo uporablja. 

The Oxford Dictionary of Art, (ur. Ian Chilvers), Oxford University Press, New York 2004, str. 686. 
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V težišče besedila sem postavila razmišljanje  o značilnostih postmodernega časa in 

aktualnosti teksture ter taktilnosti v širšem kontekstu obdobja, v katerem živimo. Ob 

tem velja poudariti, da tekstura ni pomembna le kot spremenljivka v likovni umetnosti, 

temveč je prisotna tudi v vsakdanjem življenju. Vidimo lahko, da je največja posebnost 

postmodernega časa fenomen virtualne realnosti, skupaj s tem pa tudi obstoj virtualnih 

tekstur, katerih predmetnost oziroma otipljivost obstaja zgolj kot digitalni zapis v 

računalniškem spominu, na optičnih medijih ali v kibernetičnem prostoru. 

Tekstura kot eno od sredstev likovnega izražanja zavzema pomembno mesto v likovni 

ustvarjalnosti, posebej v moderni umetnosti, kjer je obseg njenih zmogljivosti in njene 

raznovrsne lastnosti pri ustvarjanju umetniškega mogoče razvijati na zelo različne 

načine.  

Nedvomno sta taktilnost in doživljaj teksture kot dražljaja iz zunanjega sveta 

pomembna za recepcijo umetniškega dela ter za sam začetek oblikovanja likovnega 

dela. Zato želim v nalogi poudariti pomen, ki ga ima v procesu oblikovanja slike 

povezanost telesa in uma, obenem pa pojasniti vlogo umetnikovega fizičnega dela pri 

preoblikovanje likovnih materialov. Skozi primere umetniških del sodobne umetnosti 

bom tudi pokazala, na kakšne načine lahko likovne tehnike uporabljamo v umetniškem 

oblikovanju različnih tekstur in faktur. Podrobneje bom pojasnila proces likovnega 

ustvarjanja, ki poteka od zunanjega dražljaja, posebno taktilnega, preko likovnega 

mišljenja do končnega likovnega produkta in transformacije stvarne teksture v 

umetniško teksturo. Pogoj za likovno zavest je razvita vizualna zavest, poleg vizualnega 

zaznavanja, s pomočjo katerega človek dobiva informacije iz okolja, pa je pomembno 

tudi taktilno doživetje okolja. To raziskovanje naj bi pokazalo, da je likovno mišljenje 

kombinacija notranjega osmišljenega doživetja, pridobljenega na podlagi informacij iz 

zunanjega sveta in umetniškega akta.  

Naloga o teksturi naj bi bila sinteza tistega, kar o teksturi že vemo, dopolnjena z 

recentnimi spoznanji in zaključki, do katerih sem prišla med raziskovanjem in pisanjem 

magistrske naloge. Uporabljala sem deduktivne in induktivne metode raziskovanja - od 

širšega, bolj znanega, k ožjemu, manj znanemu - ter analizo, sintezo in komparacijo 
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posameznih primerov, na temelju katerih je moč prepoznati določene zakonitosti na 

splošni ravni.   

Clji, ki sem si jih zastavila ob pisanju te magistrske naloge, so bili raziskovanje 

različnosti likovnega izražanja skozi teksturo v sodobni umetnosti ter analiza, 

deskripcija in kategorizacija tega pojma, pa tudi odpiranje možnosti za nadaljnje širše in 

obsežnejše raziskovanje likovne morfologije. Verjamem, da bi s tem raziskovanjem 

lahko pomagala tudi drugim kolegom pri formalni analizi umetniških del ali pri pisanju 

strokovnih in znanstvenih člankov.   

 

Naloga je razdeljena na več poglavij, ki raziskovalni problemu obravnavajo iz različnih 

zornih kotov. V prvem delu se dotika splošnih značilnosti postmodernega časa, posebej 

informacijskih in komunikacijskih imperativov današnjega časa ter problema 

neposrednosti in posrednosti izkustva v postmodernem času. Osrednji del naloge je 

posvečen teksturi v razvoju percepcije, nato teksturi kot likovni spremenljivki, 

teksturnim karakteristikam, teksturi v medsebojnem odnosu z drugimi likovnimi 

elementi in njeni vlogi v likovni kompoziciji. V zadnjem delu, ki je namenjen 

interpretaciji posameznih primerov sodobnih umetniških del s področja slikarstva, 

kiparstva in novih medijev, pa nameravam govoriti o razčlenitvenih in ekspresivnih 

značilnostih teksture.  

 

Tekstura in taktilnost sta del naše vsakdanjosti in sta prisotni skoraj pri vsaki človekovi 

dejavnosti. S pomočjo taktilnosti raziskujemo prostor in predmete okoli nas, neverbalno 

komuniciramo z drugimi ljudmi, izražamo čustva in občutimo povezanost z okoljem. 

Taktilnost ima pomembno vlogo tudi v posameznikovem psihofizičnem razvoju, od 

razvoja motorike, učenja skozi dotik in otip predmeta in materiala, doživetja prostora, 

pa vse do socializacije v družbi. Prikaz in simulacija teksture v vizualnih umetnostih 

verjetno izhajata iz človekove temeljne potrebe po dotiku.  

 

Zakonitosti ustvarjanja likovnih del  je mogoče proučevati iz različnih zornih kotov –

likovnega, psihološkega, fiziološkega in fizikalnega, saj raziskovalne metode likovne 

teorije pogosto zahtevajo interdisciplinarni pristop. Na likovno teorijo prav tako lahko 

vplivajo in se z njo   prepletajo tudi druge znanosti, tako da je določeno problematiko s 
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področja likovne teorije, npr. vlogo teksture in taktilnih vrednosti likovnega dela, 

mogoče obravnavati z zgodovinsko-umetniškega, s sociološko-kulturološkega, 

filozofskega oziroma z estetskega vidika. 

 

 

1.1. Hipoteze 
 

 

H₀ - Posledica razvoja današnje družbe je derealizacija realnosti in posredovanosti 

izkustva.  

 

H₁ - V likovni ustvarjalnosti je tekstura eno od izraznih sredstev za artikuliranje 

realnosti in neposrednosti; stanje derealizacije realnosti in posrednosti izkustva ni v 

skladu s človekovimi biološkimi in generičnimi potrebami. 

 

H₂ - Diverzifikacija na kulturo prezence in kulturo pomena se kaže v načinih uporabe 

teksture.  

 

H₃ - Tekstura je sredstvo, s katerim se človek v likovni ustvarjalnosti na različne načine 

odziva na odnos kulture pomena in kulturi prezence v postmoderni umetnosti.   

 

H₄ - Med človekovim pojmovanjem in samopojmovanjem ter modeli uporabe teksture v 

likovni ustvarjalnosti obstajajo zakonite korelacije. 

 
 
1.2. Metodologija  

 

Predmet raziskovanja magistrskega dela spada na področje likovne morfologije kot 

znanosti, ki se ukvarja z raziskovanjem predpostavk likovne oblikotvornosti. 

Magistrsko delo se posebej ukvarja s problematiko teksture, ene od likovnih 

spremenljivk. Proučuje uporabo teksture in njenih različnih modalitet v likovnem 

ustvarjanju, korelacijo z ostalimi elementi likovnega jezika ter vlogo teksture in 

taktilnosti v kontekstu umetnosti in časa, v katerem živimo. 
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Za proučevanje in raziskovanje teme magistrskega dela sem uporabila kombinacijo 

različnih metod. Posebej naj omenim deskriptivno metodo, pri kateri raziskovalec ne 

vpliva na potek pojavov, ki jih proučuje, ampak jih opazuje, opisuje, kategorizira, 

kvalitativno in kvantitativno analizira, kondenzira in povezuje po kazuističnem pristopu 

ali proučevanju posameznih  primerov, pa tudi množičnih pojavov.2 
 

 

Raziskovanje raznih modalnosti teksture v magistrskem delu je kombinirano 

transverzalno in longitudinalno. Proučuje istočasne pojave ali pojave, ki jih spremlja  

skozi daljše časovno obdobje. Ob tem sem do neke mere kombinirala metodo zbiranja 

primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov3 z izkušnjami ostalih znanosti, saj 

raziskovanje metode likovne teorije zahteva tudi interdisciplinarni pristop.  

 

Proučevanje preteklosti ali retrospektivno raziskovanje4 je pomembno, da lahko na 

osnovi zgodovinskih dejstev uporabe teksture v likovni umetnosti utrdimo relativna 

spoznanja o sedanji in prihodnji rabi teksturnih modelov. 

   

Likovna teorija proučuje zakonitosti ustvarjanja likovnih del iz različnih psiholoških, 

fizikalnih ali fizioloških vidikov. Na njen razvoj vplivajo še druge znanosti, kot npr. 

fiziologija, optika ali psihologija, ki se medsebojno prepletajo. Hkrati je mogoče na 

posamezne problemske sklope s področja likovne teorije, kot je fenomen teksture in 

taktilnosti, gledati iz več zornih kotov: zgodovinskega, sociološkega, kulturološkega, 

filozofskega, estetskega itd.  

   

Delo kombinira razne oblike teoretičnega pristopa in njihovo uporabo v praksi na 

različnih likovnih delih s področja slikarstva, kiparstva in novih medijev.  

 

                                                 
2 Miroslav Kališnik, Ljubo Lah, Uvod u znanstvenoraziskovalno metodologijo, Univerza v Ljubljani – 
Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 1998, str. 16. 
 
3 Ibid., str. 16. 
 
4 Ratko Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u 
Rijeci, Rijeka 2000, str. 146. 
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V nalogo je vključen  pregled dosedanjih definicij in delitev teksture iz dostopne 

literature različnih avtorjev. Ob upoštevanju predhodnih spoznanj se v tem delu 

obravnavajo različne relacije med teksturo in ostalimi likovnimi elementi. 

 

Magistrska naloga omogoča sistematičen pregled problematike z različnih vidikov. 

Kritično se dotakne tendence razvoja in uporabe teksture v sodobnem likovnem 

ustvarjanju ter se z nekaterimi novimi pogledi navezuje na praktično uporabo 

dosedanjih ugotovitev znanstvenih in strokovnih del, ki obravnavajo vlogo taktilnosti in 

teksture v procesu likovnega ustvarjanja. 

 

Namen in cilj dela ni samo ugotavljanje definicij, pojmov in klasifikacij, vezanih na 

teksturo in taktilnost v likovni umetnosti, temveč ugotavljanje odnosa med temi pojmi, 

ocena vzrokov in posledic uporabe ali neuporabe različnih tekstur in vprašanje 

simulacije virtualnih tekstur in virtualnega dotika. Predmet raziskovanja je tudi 

problematika teksture v sedanjosti in bližnji prihodnosti, torej srednjeročno 

prognostično predvidevanje5 in oblikovanje pričakovanj o prihodnjem stanju uporabe 

teksture v likovni umetnosti v naslednjih nekaj letih. 
 

Glede na hiter razvoj sodobne tehnologije in raznovrstnosti njene uporabe ni mogoče 

govoriti o stanju v daljni prihodnosti, z analizo ustvarjalnosti v krajšem obdobju pa se 

lahko potrdi relevantnost hipotez, ki zastopajo mnenje, da je tekstura pomembna 

likovna spremenljivka postmodernega časa, eno izraznih sredstev za artikuliranje 

realnosti in neposrednosti ter da v sodobni umetnosti obstajajo različni načini uporabe 

teksture, vendar pa primat počasi prevzema tudi virtualna, digitalno generirana tekstura.    

 

Aplikativni oziroma uporabni vidik proučevanja teme je ponazorjen v analizi konkretnih 

primerov moderne umetnosti s področja slikarstva, kiparstva, instalacij, objektov in 

novih medijev ter posebej na področju simulacijskih in digitalnih umetnosti.  

Analize teksture na izbranih primerih z različnih področij vizualnih umetnosti pomagajo 

širiti in poglabljati že obstoječa znanja, ob tem pa se  potrjuje tudi aplikativnost in 

                                                 
5 Ratko Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u 
Rijeci, Rijeka 2000, str. 147. 
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operacionalizacija različnih strategij uporabe členitvenih in ekspresivnih značilnosti 

teksture v likovnem ustvarjanju. 
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2. Aktualnost teksture v postmodernem času 
 

2.1. Matrica postmodernega časa 
 
Likovna umetnost je proizvod stiske, le-ta pa je predvsem posledica neskladja med 

notranjim in zunanjim svetom človeka, zato lahko zaključimo, da so današnji časi prav 

časi takšnega neskladja. Obdobja neskladja med individualnim in naravnim ter 

družbenim svetom so najbolj plodna obdobja v umetnosti, obenem pa predstavljajo 

iskanje rešitev iz stiske.6 Četudi celotna umetnost ni nastala le kot odgovor na stisko, je 

vendarle res, da je cilj umetnosti, katere izraz je bil odgovor na neskladje, povzročiti 

spremembo in preko nje vplivati na družbo. 

 

Vsak umetnik ustvarja v svojem času in kulturi, njegovo preoblikovanje naravnega 

in/ali kulturnega prostora pa je likovni odgovor na določeno življenjsko stisko. Živimo 

v svetu in družbi, ki sta strukturirana na določen način in ju je težko spreminjati. Prav 

zato je umetnost, ki izhaja iz občutka neugodja, drugačna od umetnosti, ki je plod 

ugodja;  prva spreminja svet, medtem ko ga druga samo dopolnjuje. Stiska je eden od 

najpogostejših in najpomembnejših virov umetniškega ustvarjanja in nastaja na raznih 

nivojih ali v kombinaciji več nivojev (nagonski, emotivni in racionalni), ki se najprej  

izkažejo kot stiska posameznika (individualni nivo), za tem pa tudi kot stiska neke 

človeške skupnosti (kulturni nivo).7 Značilnost današnjega časa je človekovo 

zaznavanje vse več posrednih, a vse manj neposrednih spoznanj s čutili. Vse to je 

opazno v neskladju človeka in narave kakor tudi v likovnem preoblikovanju. Nekateri 

umetniki sprejemajo nove tehnologije in simuliranje ter s svojim delovanjem 

dopolnjujejo svet, ki jih obdaja, medtem ko drugi svetu pristopajo bolj kritično in ga s 

svojim delovanjem želijo spremeniti.  

 

Način življenja, kulturni prostor in družbene interakcije so postale posredovane in 

vplivajo na človekovo zavest in podzavest. Organske in miselne reakcije na različne 

situacije izhajajo s področja nezavednega in potem prehajajo na nivo zavestnega. Iz 

                                                 
6 Milan Butina, O Slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 117. 
 
7 Ibid., str. 117. 
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sfere podzavesti prihajajo tudi arhetipi, modeli ali vedenjski vzorci, skupni vsem 

ljudem. Arhetipi so tudi tipni, haptični občutki, saj je tip eden od najbolj prvinskih 

čutov, ki jih ima vsaka živa snov. Le-ti   sprožajo nagonske in čustvene reakcije, ki se 

potem dvignejo na nivo zavestnega. Umetnik doživlja svet najprej s svojimi čutili, 

reagira na nezavedne dražljaje iz okolja, ki jih povzroča nelagodje, ter jih nato iz osebne 

dvigne v družbeno zavest. S pomočjo zavestne akcije in racionalnega mišljenja s svojim 

likovnim jezikom oblikuje nove možnosti in modele bivanja lastne in družbene 

resničnosti.8  
 

Vidik posrednosti in neposrednosti taktilnosti in teksture predvideva doživljanje preko 

dotika, tj. z rokami.  Razširjenost računalnikov in podobnih stvaritev sodobne 

tehnologije človeku odvzema potrebo po ročnem delu, poleg tega pa so tudi uporaba 

samih stvaritev pogosto zelo nezahtevna in avtomatizirana. Med nami je vse manj ljudi, 

ki znajo z lastnimi rokami izdelovati različne artefakte. Butina postavlja vprašanje, ali 

se ljudje v današnjem svetu sramujejo delati s svojimi rokami in ali upajo, da bodo 

dobili delo, ki ne zahteva ročnih spretnosti.9 Ročno delo ni manj vredno od 

intelektualnega dela, saj so iz različnih razlogov, ki jih bomo omenili kasneje, številne 

oblike ročnega dela tudi danes  neizogibne.  

 

Ročno delo je temelj, na katerem sta zrasli celotna človeška vrsta in civilizacija, a žal 

tovrstno delo danes ni več cenjeno, takšno razmišljanje pa se prenaša tudi na otroke. 

Številni znanstveniki trdijo, da družba lahko občuti težke posledice, saj takšen odnos in 

razvoj tehnološke civilizacije ogrožata že tako krhko psihofizično ravnovesje, ki ga je 

človek v svojem dosedanjem razvoju uskladil z naravo. Roka je podaljšek možganov, ki 

se transformirajo v dejavnik intelekta, ko preko čutil zaznajo stvarnost. Gledano s 

katerega koli vidika je čas, v katerem živimo, izjemno kompleksen, saj nam je 

tehnologija nekatere segmente življenja poenostavila, druge pa v prav tolikšni meri 

otežila. Posledice omejevanja in zmanjševanja posrednosti taktilnega doživljanja in 

ročne izdelave predmetov je zdaj še nemogoče povsem predvideti. 

 

                                                 
8 Milan Butina, O Slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 116-117. 
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Na posrednost doživljanja zunanjega sveta in stimulacijo čutila tipa vplivajo številni 

dejavniki, ki so v neposredni ali posredni povezavi s taktilnostjo in telesnostjo. Navzven 

ni videti, da so fenomeni, kot so mediji popularne kulture, potrošništva, globalizma, 

razvoja digitalnih tehnologij itd., tesno povezani povezavi s čutilom tipa, pa je vendar 

tako. Preko različnih medijev je naše doživetje stvarnosti posredno in derealizirano, kar 

spremeni celoten doživljaj in percepcijo, prav tako pa tudi naše vedenje. Zdi se, da 

omenjene značilnosti postmodernega časa v samem fizičnem stiku človeka z njegovim 

okoljem pogosto niso videti tako pomembne, vendar pa vplivajo na odnos in presojo 

človeka ter ga tako oddaljujejo od »naravnega in humanega« načina komuniciranja.  

 

Vse te značilnosti vplivajo na človeka in njegovo produktivnost, poseben izraz pa 

najdejo v vizualnih umetnostih. Prežetost vsakdanjega življenja z različnimi simulatorji 

kot so računalnik, elektronske mreže, video in televizija, je vidna tudi v likovni 

produkciji, zato ne čudi, da sta reprezentacija vidne zunanje forme, hkrati pa tudi 

realnost same umetniške stvaritve postavljeni pod vprašaj. Postmodernistična kultura in 

umetnost se vse bolj temeljita na simulaciji, ki je ne samo enakovredna »stvarni« 

umetniški produkciji, temveč ji je celo superiorna, saj tradicionalnim oblikam 

umetnosti, kakršne so slikarstvo, kiparstvo in grafika, počasi, a zanesljivo vsiljuje 

etiketo »zastarelega, staromodnega in neinventivnega«. 

 

Današnji čas nam prinaša drugačno sliko sveta, ki se reflektira v vizualnih umetnostih in 

povezuje medsebojno integrirane značilnosti postmodernega časa z različnimi vplivi, 

med katerimi je še posebno močan vpliv digitalne tehnologije, ki je v sodobni likovni 

umetnosti vse bolj prisotna in deaktualizira otipljivo, faktično formo likovnega 

artefakta. Takšne tendence so prav tako vidne v samem diskurzu sodobne umetnosti, ki 

razpravlja o vplivu tehnologije in ga analizira skupaj z različnimi dejavniki, ki 

usmerjajo vizualne umetnosti, da se razvijajo v sferah virtualne stvarnosti, hkrati pa 

interpretira umetnost in umetniško delo v širšem kontekstu kulture in družbe.  

 

Živimo v času neskladja med človekom in naravo, posameznikom in družbo. Ustvarja 

se videz, da si je človek uspešno podredil naravo, jo urbaniziral, da je vsakdo našel 

svoje mesto v družbi ter da je njegova interakcija z drugimi ljudmi izboljšana in 
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dopolnjena  z  različnimi komunikacijskimi in informacijskimi mrežami. Toda to je 

samo privid, ki je sodobno družbo privedel do stanja derealiziranosti. Zaprli smo se v 

svoje majhne svetove, naše »realnosti«, ki so vse bolj simulirane, umetnost pa je zunanji 

izraz na novo nastalega stanja zavesti. 

Računalniki in virtualni svetovi, ki so nam danes na voljo,  dajejo novo dimenzijo 

posredovani izkušnji stvarnosti.10 Nove tehnologije so olajšale življenje, a hkrati tudi 

spremenile odnos do resničnosti oziroma privedle do »derealizacije realnosti«, pojava, 

ki je posledica velikanskega vpliva elektronskih medijev na človekov odnos do sveta, ki 

postaja posredovalen, ponovljiv in relativen, za razliko od neposrednega spoznanja, ki 

nam omogoča edinstvenost, neponovljivost in obstoj neke izkušnje ter vpliva na naše 

presojanje, vrednotenje in delovanje. Muhovič nam daje zanimiv primer vojaka, ki nima 

prave predstave o tem, kakšen občutek je ubiti nekoga med bojem mož na moža, a lahko 

s klikom na miško na sovražnika izstreli rakete, pri čemer se ne zaveda stvarnosti, ko bi 

bila od vojaka odvisna življenja, prav tako pojem sovražnik zanj ni enak kot za vojaka, 

ki se bojuje na stvarnem bojišču.11 

 

Odnos do medijev se vsakodnevno prenaša v našo realnost, ki je vse bolj oblikovana in 

vidna skozi medijske vzorce. Derealizacija preko medijev pušča povsod svoje sledove, 

posebej preko televizije, ki je največji posrednik realnosti. Posledica vsiljivosti 

medijske prezentacije realnosti je postopoma prenehala ustvarjati stisko in deluje prav 

nasprotno, tako da dosega indiferentnost. Realnosti ne jemljemo več tako resno. 

Rezultat vsakega poskusa, s katerim bi se čim bolj prepričljivo aranžirala in predstavila 

stvarnost, je ravnodušnost in neobčutljivost, ki slabša naš odnos do realnosti.12 

 

Derealizacija realnosti, realnost, posredovana z mediji, je pojav sodobne družbe, ki ga je 

potrebno posebej poudariti, a o tem bomo govorili kasneje.  Realnost je tista, ki 

zahvaljujoč svobodni mobilnosti in breztežnostnemu stanju telesa in slik, kakršne 

prikazujejo različni mediji, poskuša izgubiti stabilnost, težo, edinstvenost.  Poprej bi 
                                                 
10 Michael Haralambos, Michael Holborn, Sociologija, Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb 
2002, str. 949. 
 
11 Jožef Muhovič, »Izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim, Spogledovanja s pedagoško 
futurologijo«, rokopis, str. 6. 
 
12 Wolfgang Welsch, Undoing Aesthetics, Sage Publications, London 1997, str. 85-86. 
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tisto, kar je bilo mišljeno realno, moralo biti merljivo, zdaj pa mora biti estetično 

prezentabilno.13 

  

Matrica postmodernega časa je zelo slojevita, zato je treba fenomen postmoderne 

gledati z več vidikov, od kulturološko-socialnega in filozofsko-teoretičnega do celotne 

slike, ki se ohranja tudi v vizualnih umetnostih postmodernega obdobja. Različni 

pogledi postmodernega časa in postmodernizma se prežemajo v tolikšni meri, da jih je, 

če ne proučujemo medsebojnih vzročno-posledičnih zvez,  praktično nemogoče 

razlikovati in prepoznati. Posebej lahko opazujemo postmodernizem v književnosti, 

glasbi, arhitekturi, filmu, likovnih umetnostih ali pa filozofiji ter na ostalih znanstvenih 

področjih, ki imajo svoje posebnosti, po katerih se razlikujejo, hkrati pa imajo tudi 

veliko stičnih točk, ki jih medsebojno povezujejo. 

 

Čeprav so v številnih razpravah, člankih, zbornikih in monografijah značilnosti 

postmodernizma podrobno obdelane, bi se še enkrat na kratko dotaknila nekaterih 

socioloških in kulturoloških pojavov, ki sestavljajo matrico postmodernega časa, saj 

imajo posreden ali neposreden vpliv na umetnost. Fenomeni, kot so globalizacija, 

potrošništvo, razvoj tehnologije, uporaba računalniških medijev itd., so zelo slojeviti, 

prežemajo pa jih tudi razne sfere družbe, ki se, kot smo že omenili, reflektirajo skozi 

umetnost.  

Kulturološko gledano se v obdobju postmoderne zaradi povečane fragmentacije kulture 

oziroma hiperdiferenciacije brišejo razlike in meje med različnimi tipi kultur. To se še 

posebej nanaša na razliko med visoko in popularno kulturo. Ne samo, da visoka kultura 

vključuje popularno kulturo, temveč je možno tudi obratno, saj popularna kultura vse 

bolj želi, da jo priznajo kot resno umetnost. Lahko rečemo, da ima vsak posamezen 

kulturni slog svoje zagovornike, ki so prepričani, da so slogi in umetniške oblike, ki jih 

sami preferirajo, boljši od ostalih ter da visoka kultura nima več ekskluzivne pravice do 

legitimnosti.14 

 

                                                 
13 Wolfgang Welsch, Udoing Aesthetics, Sage Publications, London 1997, str. 85. 
 
14 Michael Haralambos, Martin Holborn, Sociologija, Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb 
2002, str. 918. 
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S sociološkega vidika lahko rečemo, da je ena pomembnejših lastnosti postmodernega 

časa družbena raznoličnost, ki ne priznava dominantnosti določenih kultur, temveč 

podpira obstoj večkratnih in hibridnih družbenih identitet, za katere ni nujno, da so 

odvisne od tradicionalnih oblik poistovetenja z določenimi družbenimi skupinami na 

osnovi razredne, starostne, rasne ali etnične pripadnosti.  

 

 Ena od glavnih značilnosti današnjega časa je zagotovo globalizacija, ki ne deluje 

samo na področju ekonomije in trgovine, ampak ima vpliv tudi na družbo v širšem 

smislu. Velika mobilnost ljudi in vse večje širjenje globalne telekomunikacijske 

infrastrukture je pripeljalo do multikulturalizma in mešanja različnih vplivov v vseh 

segmentih kulture in umetnosti. Takšen elekticizem je lahko izjemno zanimiv in 

inovativen, po drugi strani pa v njem lahko sčasoma prevlada le ena večinska kultura, ki 

zasenči ostale, kot se to že dalj časa dogaja v zabavni industriji ─ filmu, televiziji in pop 

glasbi, kjer je opazen precejšen vpliv ameriške kulture in hollywoodske produkcije. V 

obdobju  globalizacije bodo v gospodarskem smislu prevladovale multinacionalne 

korporacije, ki nam bodo s pomočjo marketinškega stroja in s propagando izmišljenih 

potreb kreirale naš način življenja in nam vsiljevale svoje lastno videnje uspešnega 

načina življenja.  

 

Sociologi menijo, da postmodernizem ukinja razliko med globalnim in lokalnim, saj 

oboje medsebojno povezuje s tehnologijami, ki poenostavljajo tudi potovanja in 

komunikacijo. To se še posebej nanaša na medijsko tehnologijo. Eden od 

najpomembnejših množičnih avdiovizualnih medijev je vsekakor televizija, televizijske 

novice pa imajo tudi vse pomembnejšo globalno vlogo.  

Baudrillard trdi, da je eden od učinkov takšne situacije postopna zameglitev razlike med 

domnevami in stvarnostjo, drugi učinek pa je rušenje tradicionalnih konceptov in 

nekdanjih pravih vrednosti, kakršne so dolžnost, avtoriteta, hierarhija i.t.d. Do tega 

prihaja, ker se danes vse vrednosti obravnavajo kot relativne in ne več kot absolutne.15 

 

                                                 
15 Michael Haralambos, Martin Holborn, M., Sociologija, Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb 
2002, str. 949. 
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Globalizem ima svoje prednosti, še posebej z vidika komunikacije preko medmrežja. 

Vemo, da brez interneta skorajda ne moremo več živeti. Z enim samim klikom na miško 

nam je dostopna ogromna količina podatkov. Družbeni položaj, geografska izoliranost 

ali druge življenjske okoliščine so lahko v preteklosti nekoga pripeljale do situacije, v 

kateri ni mogel priti do določenih podatkov, knjig ali datotek, medtem ko danes lahko 

vsi skoraj brezplačno in v zelo kratkem času pridemo do velikega števila podatkov. 

Preko interneta postajamo prebivalci sveta. Seveda vsi ti podatki niso enakovredni in 

tudi ne verodostojni in zato, da bi napravili njihovo selekcijo, jih sistematizirali in 

oblikovali v informacijo, potrebujemo izobraževanje in razvijanje kritičnosti.  

Globalizacija medijev ima svoje pozitivne in negativne strani. Po eni strani hitrost 

menjave podatkov in velika informiranost pomenita prihranek časa, po drugi strani pa je 

globalizacija medijev zmanjšala vrednost neposrednega stika med ljudmi, kakršen je 

fizični dotik in izražanje čustev s pisanjem na roko.  

 

Postmodernizem je stanje medijske zasičenosti; mediji niso samo eden od elementov 

takšnega stanja, temveč njegov določujoči pogled. V postmoderni je kompleksnost 

nekaj vsakdanjega, saj obstajajo mnogi pomeni in ne le en pomen in ena resnica. 

Obstaja možnost, da isto sporočilo razumemo na več načinov, odvisno od osebnih 

prepričanj, vrednot, ideologije, socialnega in kulturnega ozadja posameznika, pa čeprav 

je kontekst časa, v katerem živimo, vsesplošno določen z nekakšnimi univerzalnimi 

družbenimi kodami.  

 

Medijski teoretik Christopher Horrocks v svojem delu »Marshall McLuhan in 

virtualnost« piše o tem, kako se postmoderna kultura pogosto določa kot »zmaga slike 

nad realnostjo, površine nad globino, sloga nad vsebino in označevalca nad označenim 

oziroma nad tistim, na kar se nanaša. Znotraj takšne paradigme se primat pomena teksta 

in mogoča interpretacija teksta tolmačita kot posledica nenehne semiurgije: mobilizacije 

in ponovne konfiguracije znakov v neskončnih kombinacijah z večkratnimi učinki. 

Postmodernizem se zato osredotoča na jezik in njegove številne kode. Glede na 

ekstremno poststrukturalistično stališče tekst predstavlja ves svet, medtem ko je 

stvarnost proizvod diskurza.«16 

                                                 
16 Christopher Horrocks, Marshall McLuhan i virtualnost, Naklada Jesenski  i Turk, Zagreb 2001, str. 30. 
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Jean Baudrillard, eden od najpomembnejših postmodernističnih mislecev in teoretikov, 

meni, da je revolucija na področju komunikacij in medijev pripeljala do tega, da so 

ljudje tako močno zasedeni z informacijami, da se razlikovanje med stvarnostjo in 

besedo/sliko, ki to stvarnost »portretira«, spreminja v stanje, ki ga Baudrillard imenuje 

hiperrealnost. V hiperrealnosti se besede, slike ter informacije, ki jih prenaša, odpirajo 

za številne interpretacije, ki pričajo o izginevanju objektivnosti, zaradi česar javnost 

medijska sporočila interpretira na več načinov. Posamezni deli javnosti sporočila 

prebirajo na različne načine. Zgodi se tudi, da isti ljudje določeno sporočilo v različnih 

situacijah berejo različno.17 

 

Baudrillard je zaslužen za širšo uporabo pojma hiperrealnost v sodobnem filozofskem 

jeziku in kulturni teoriji kot tudi pojmov simulakrum in simulacija, ki ju je podrobno 

analiziral v istoimenskem delu. Baudrillard je mnenja, da je današnja družba ustvarila 

svet, ki je bolj stvaren od same stvarnosti in postmodernistično kulturo, ki je kultura 

simulacije.18 

 

Danes je vse podrejeno elektronski manipulaciji. Razlika med reprezentacijo in 

simulacijo je vedno manj opazna in počasi izgublja pomembnost. Čeprav se tega 

zavedamo, nas to spoznanje ne odvrača od medijev. Welsch trdi, da očitno sprejemamo 

spreminjanje našega  razumevanja realnosti in sledimo poti derealizacije.19   

Simulacija je nasprotje reprezentacije. Medtem ko reprezentacija poizkuša absorbirati 

simulacijo in jo interpretirati kot lažno reprezentacijo, simulacija zajema celotno 

reprezentacijo kot simulakrum. Sukcesivne faze slike, ki jih navaja Baudrillard, so 

naslednje: slika najprej reflektira bazično stvarnost, nato prikriva in izkrivlja stvarnost, 

v naslednji fazi nato prikriva odsotnost prave stvarnosti, na koncu pa nima več 

nikakršne zveze s stvarnostjo: slika sama je svoj lasten simulakrum. V prvem primeru je 

slika pozitiven pojav, v drugem primeru negativen, v tretjem se samo pretvarja, da je 
                                                 
17 Michael Haralambos, Martin Holborn, M., Sociologija, Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb 
2002, str. 949. 
 
18 Douglas Kellner, »Jean Baudrillard«, http://plato.stanford.edu/entries/baudrillard, julij 2008. 
 
19 Wolfgang Welsch, Undoing Aesthetics, Sage Publications, London 1997, str. 85─86. 

http://plato.stanford.edu/entries/baudrillard
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pojav, v četrtem primeru pa sploh ne spada več med pojave, temveč med simulacije.20 

Danes je sama stvarnost, politična, socialna, zgodovinska, ekonomska itd., 

hiperrealistična in Baudrillard meni, da živimo v estetski halucinaciji stvarnosti, ki je 

prežeta s simulirajočo dimenzijo hiperrealizma.21 

Med pisanjem o stvarnosti in hiperrealnosti Baudrillard pojasnjuje definicijo stvarnosti, 

ki se glasi »tisto, čemur je nemogoče dati identično reprodukcijo«, medtem ko je 

hiperrealno tisto, kar ni stvarno in je lahko reproducirano oziroma »tisto, kar je vedno že 

reproducirano«.  

Hiperrealizem je po njegovem vrhunec umetnosti in stvarnosti z vzajemno izmenjavo na 

ravni simulakruma. Hiperrealno je torej iznad predstavljanja, vendar le zato, ker je vse, 

kar je hiperrealno, v celoti v simulaciji.22 

 

Baudrillard opisuje tri stopnje simulakruma: predmoderni, moderni in postmoderni 

simulakrum. V svojem delu »Simbolična izmenjava in smrt« govori o proizvodnji in 

tržnem zakonu vrednosti in od renesanse do danes razlikuje izmenjavo treh stopenj 

simulakruma, glede na spremembe zakona vrednosti – ponaredek, simulakrum prve 

stopnje, ki se odvija glede na naravni zakon vrednosti kot prevladujoči obrazec v 

obdobju od renesanse do industrijske revolucije. Sledi proizvodnja, simulakrum druge 

stopnje, ki se odvija skladno s tržnim zakonom vrednosti in prevladuje v času 

industrijske revolucije, medtem ko je simulacija, simulakrum tretje stopnje, obrazec 

današnje ravni, s katerim upravlja kodeks in se odvija glede na strukturalni zakon 

vrednosti.23 Industrijski simulakrum je prinesel neskončno reproduktivnost in je, v 

primerjavi z zgodnjim, predmodernim obdobjem ponaredkov, dvojnikov, zrcal, 

gledališč, iger z maskami in s prividi, manjšega obsega. Industrijski simulakrum prav 

tako ni tako slojevit kot postmoderni simulakrum, ki predstavlja simulacijo, vendar pa 

je reproduktivnost skupna obema simulakroma. Baudrillard omenja, da je Walter 

                                                 
20 Jean Baudrillard, »Simulacra and Simulations«: Selected Writings, (ur. Mark Poster), Stanford 
University Press, Stanford 1988, str. 166-184. 
http://www.stanford.edu/dept/HPS/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html, september 2008.  
 
21 Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 105. 
 
22 Ibid., str. 104. 
 
23 Ibid., str. 69. 

http://www.stanford.edu/dept/HPS/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html
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Benjamin v svojem delu »Umetniško delo v času tehnične reprodukcije« prvi opozoril 

na pomembne posledice tega načela reprodukcije, ki modificira proces proizvodnje, 

spreminja namen, status proizvoda in proizvajalca. V sfero reprodukcije danes spada 

vsa materialna proizvodnja, vključno z umetnostjo, s kinematografijo in fotografijo, pa 

tudi z modo, mediji, reklamami, mrežo informacij in komunikacij. Baudrillard je tudi 

zapisal, da »sama proizvodnja ni več smiselna: njen družbeni pomen se izgublja v 

serijski proizvodnji. Simulakrumi so zmagovalci v boju z zgodovino«.24 

 

Simulakrum druge stopnje se v umetnosti generira z uvajanjem fotografije in filma, s 

katerima se začenja neskončna reproduktabilnost umetniškega originala, medtem ko so 

tržni zakoni zamenjali naravne. V simulakrumu tretje stopnje, ki ne predstavlja več 

zmage nad originalom, ki jo zasledimo pri simulakrumu prve stopnje oziroma čiste 

serijske proizvodnje kot pri simulakrumu druge stopnje, se danes nahajamo v stadiju 

popolne simulacije in zaključnem trenutku dolgega procesa. Svet namreč usmerjajo 

simulacijski modeli, simulacija zamenjuje reprezentacijo.25 Enako je tudi s teksturo in 

simuliranjem stvarnih tekstur. 

 

Slika, ki jo ustvarjajo mediji, je daleč od stvarnosti. Po eni strani nam mediji preko 

reklam pošiljajo sporočila, da moramo ustvarjati vtis lastne popolnosti, kupovati 

izdelke, ki nam bodo pomagali ta vtis doseči, da moramo živeti polno življenje, po drugi 

strani pa mediji poročajo o katastrofah, vojnah, političnih sporih, umorih, raznih vrstah 

nasilja in kršenju človekovih pravic ter nas v tabloidih zasipajo s senzacionalnimi in 

plehkimi novicami o zasebnem življenju znanih ljudi. Obremenjeni smo z mitom o 

nenehni popolnosti, sreči in vzhičenosti, ki je relativna in minljiva, a bi jo morali vsaj 

hliniti. Po drugi strani smo obremenjeni s strahom, kaj bo v prihodnosti, in frustrirani 

nad dejstvom, da je življenje daleč od popolnosti.  

 

Lahko rečemo, da je potrošništvo nujna posledica kapitalistične usmeritve družbe in da 

je globalizem pripomogel k razvoju potrošniške miselnosti. Potrošništvo je tesno 

povezano z mediji in oglaševanjem. Najbolj množično se potrošništvo širi preko 

                                                 
24 Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 77. 
 
25 Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Meandar, Zagreb 1998, str. 141. 
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televizije in interneta. Čeprav se morda zdi, da živimo v svobodni družbi, smo žrtve 

obstoječega sistema marketinške manipulacije, saj nas preko medijev spodbujajo k 

ustvarjanju lažnih potreb in odvisnosti od porabe proizvodov, ki jih v resnici sploh ne 

potrebujemo.  

 

Lyotard je v svojem Postmodernem stanju zapisal, da so »ekonomske sile zahvaljujoč 

novim oblikam pretoka kapitala, ki jih z generičnim imenom imenujemo 

multinacionalke, že v prejšnjih desetletjih začele ogrožati stabilnost državnih sil.«26 

Takšna oblika poslovanja se je ohranila vse do danes in se tudi v razvitem kapitalizmu 

vsilila v vse sfere življenja. Poleg ekonomskega razvoja, zaposlovanja in izboljšanja 

standarda je kapitalizem prinesel tudi številne negativne posledice tako za posameznika 

kot za družbo.  

 

Sam sistem proizvodnje skuša zmanjšati potrebo po delovni sili, jo privesti do 

minimuma in ljudi zamenjati s stroji, ki bodo veliko bolj učinkoviti in cenejši. 

Industrijsko proizvedeni predmeti v takšnem sistemu enostavno nimajo enake vrednosti 

in topline kot ročno narejeni izdelki. Ti so namenjeni človeškim rokam, zato jih ne 

moremo le opazovati, ampak se kar ne moremo upreti želji, da se jih tudi dotaknemo in 

jih otipamo. Za razliko od industrijskega predmeta, ki je funkcionalen, in umetnine, na 

katero gledamo skoraj napol religiozno, je naš odnos do ročno izdelanega predmeta 

telesen. V dotiku se zrcali naš način povezovanja z drugimi ljudmi; dotik postane naše 

orodje komunikacije. Ročno izdelan predmet je kulturni znak, vendar ne v smislu, da 

gre za znak tehnologije ali simbol, temveč telesni obstoj, ki ga doživljamo skupaj z 

drugimi ljudmi. Po besedah pesnika Octavia Paza je čar ročno izdelanih predmetov v 

njihovem apelu na čutilo tipa, saj ti predmeti kar vabijo roke tistih, ki jih uporabljajo, da 

se jih dotikajo in se z njimi povežejo.27 

 

Lahko se spomnimo, kako aktualne so še vedno teze Guya Deborda, ki jih je zapisal v 

svojem delu »Družba spektaklov« iz davnega leta 1967 in ki govorijo, da »spektakel ni 

samo skupina slik; to je družabni odnos med ljudmi, ki je posredovan preko slik. 

                                                 
26 Jean-Francois Lyotard, Postmoderno stanje: izvještaj o znanju, Ibis – grafika, Zagreb 2005, str. 6. 
 
27 Milan Butina, O slikarstvu, Ljubljana, Debora 1997, str. 37. 
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Spektakla ne moremo dojemati kot vizualno slepilo, ki ga ustvarjajo množični mediji. 

To je namreč pogled na svet, ki se je materializiral.«28 Spektakel je odnos in izvajanje 

odnosa v zunanjem in dostopnem čustvenem svetu, medtem ko so posredniki za 

vzpostavitev takšnega odnosa slike, ki so lahko vizualne, avditivne, avdiovizualne, 

haptične, telesne, mimetične, ekspresivne, simulacijske, analogne, digitalno-analogne, 

vedenjske in mnoge druge.29 

 

George Ritzer trdi, da je postmoderna družba prežeta s plehkostjo in da njeni kulturni 

proizvodi ne prodirajo v globlje pomene, pri čemer navaja primer poznane slike Andyja 

Warhola, na kateri se nahaja pločevinka juhe Campbell. Slika deluje kot popoln prikaz 

pločevinke juhe, ki naj bi jo Warhol izdelal s pomočjo fotografije in ne s pomočjo 

pristne pločevinke juhe. V postmodernistični teoriji bi ta slika veljala za simulacrum, pri 

katerem je nemogoče razlikovati med originalom in kopijo, saj simulakrum prav tako 

predstavlja kopijo kopije. Ritzer navaja tudi Frederica Jamesona, ki simulakrum definira 

kot »identično kopijo neobstoječega originala« in meni, da je simulacrum že samo po 

svoji definiciji plehek.30 

 

Potrošništvo, marketing, manipulacija preko medijev in ustvarjanje spektakla vplivajo 

na naš odnos do telesa in telesnega. Vsiljujejo nam določene standarde in telo 

pretvarjajo v objekt, okrog katerega se vse vrti. Spektakel ni specifičen za določene 

medije, temveč nanj lahko naletimo na kateremkoli medijskem področju, od slikarstva, 

fotografije in filma, digitalnih tehnologij, glasbe, gledališča, plesa in performansa pa do 

kulturnih praks množične in popularne kulture: televizije, športa, reklamne industrije, 

marketinga, zabavne industrije, turizma itd. Spektakel ni definiran in oblikovan preko 

medijske prakse niti preko umetniške in kulturne discipline, poleg tega pa, čeprav 

najpogosteje izhaja iz vizualnega, ni namenjen le enemu čutilu, temveč čutni 

                                                 
28 Guy Debord, Društvo spektakla i komentari društvu spektakla, Arkzin, Zagreb 1999, str.8. 
 
29 Miško Šuvaković, Diskurzivna analiza, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 2006, str. 494. 
 
30 George Ritzer, Mekdonaldizacija društva, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 1999, str. 213. 
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artikulaciji: vidu, sluhu, tipu ter kinematiki in dinamiki telesa kot stroja, kakor trdi 

Šuvaković. »Telo je tisto, okrog katerega in zaradi katerega se odvija spektakel.«31 

 

Postmoderni čas je vpeljal drugačen odnos do spola, spolnosti in seksualnosti, torej do 

pojava literature, ki podrobno in brez zadržkov govori o spolnosti, fiziologiji moškega 

in ženske ter do novih znanstvenih vej, kot so seksualna psihopatija in seksologija, 

spolnih in transspolnih teorij o androgenih bitjih oziroma kiborgih, pol ljudeh pol 

strojih, ki ne bi imeli niti značilnosti posameznega spola niti spolne identifikacije.  

 

Postmoderna umetnost označuje umetnost in kulturo po obdobju modernizma. Konec 

moderne označuje smrt umetnosti v tradicionalnem smislu, vendar to ni njen pravi 

konec. Pravzaprav je to izginjanje konvencionalnega ravnanja z umetnostjo odprlo 

prostor za nove vrste in nove prostore, v katerih se je odvijalo umetniško ustvarjanje. 

Posebni prostori nimajo takšne strukture kot navadni -izmi, ne moremo jih poimenovati 

z nekim imenom. Izgubila se je potreba po imenovanju, saj v postmoderni obstaja 

takšna disperzija umetnosti in toliko novih smeri, ki niso bile vedno inovativne, zato je 

novih imen in -izmov vse manj. Nihče od umetnikov namreč ne želi biti dodeljen v 

določeno smer, temveč svoje delo razume kot nekaj novega, originalnega in 

inventivnega. Čeprav je ponekod očitna uporaba citatov že obstoječih del, prav tako je 

očitno tudi redefiniranje ali rekomponiranje določenega poznanega umetniškega dela, 

umetniki ne želijo priznavati avtoritete zgodnejših obdobij, niti neposrednega vpliva 

njihovih vzornikov v svojem ustvarjanju. Umetniki se ne želijo uvrstiti v neko določeno 

smer ali se identificirati z določeno skupino umetnikov, kot je to veljalo za obdobje 

avantgardnih smeri na začetku prejšnjega stoletja, saj so prepričani, da jih bodo, ker ne 

pripadajo določeni skupini, označili kot prve v nečem oziroma originalne. 

 

Ameriški kritik Clement Greenberg pravi, da izraz postmoderno v glavnem uporabljajo 

kritiki, ne pa tudi sami umetniki. Zelo težko je z gotovostjo določiti, kaj je v umetnosti 

postmodernega, še posebej v slikarstvu in kiparstvu, medtem ko je prefiks post- in 

postmoderno v kronološkem smislu lahko razumeti. Po Greenbergu modernizem lahko 

opredelimo tudi kronološko in glede na konkretne znake, kakršen je neprekinjeno 
                                                 
31 Miško Šuvaković, Diskurzivna analiza, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 2006, str. 493. 
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stremljenje k zaustavljanju propadanja estetskih meril kakovosti, ki jih v industrijski 

družbi ogroža relativna demokratizacija kulture; povsod prevladujoča in najboljša 

notranja logika modernizma je v tem, da raven preteklosti upošteva glede na odpor. 

Takšne logike v preteklosti še ni bilo, medtem ko se niti ena od dosedanjih definicij 

postmodernizma ni uspela ohraniti.32 Lyotard meni, da moramo vse, kar je 

podedovanega, proučiti. Tako je delo moderno šele, če je bilo prej postmoderno in če 

postmodernizem ne pomeni konca modernizma, temveč stanje njegovega rojstva in če je 

to stanje konstantno.33 

Postmoderna umetnost se ne ukvarja več z vprašanjem, zakaj je neko delo razstavljeno v 

muzeju, kaj to delo predstavlja in ali je to zares umetnost, saj takšna vprašanja v 

postmodernem obdobju, v katerem po mnenju angleškega teoretika Christopherja 

Butlerja prevladuje mnenje, da je institucija galerije tista, ki bolj kot karkoli drugega 

ustvarja umetniško delo, nimajo več pravega smisla.34 

 

Globalna slika umetnosti pravzaprav kaže, da se veliko ljudi ukvarja z umetnostjo, s 

samim ustvarjanjem in tako tudi s spremljanjem umetniških event-ov ter pisanjem in 

teoretiziranjem o umetnosti. V zgodnjih obdobjih temu ni bilo tako, saj vsak človek ni 

bil ravno umetnik in tudi vse ni bila ravno umetnost. 

 

Po Šuvakoviću se termina postmoderna in postmodernizem začneta uporabljati ob 

napovedovanju megakulture s pojavom slikarskih trendov transavantgarde in 

neoekspresionizma poznih 70-ih in zgodnjih 80-ih let prejšnjega stoletja35, ki 

predstavljata odmik od avantgarde in modernizma 20. stoletja. Postmoderno umetnost 

označuje eklektičnost sloga in citiranje predhodnih umetniških smeri in posameznih 

umetniških del. 

 

 
                                                 
32 Clement Greenberg, Moderno in postmoderno, Hyperion, Koper 1999, str. 6. 
 
33 Jean-Francois Lyotard, »Odgovor na pitanje: Što je to postmoderna?«: Postmoderna – nova epoha ili 
zabluda? (ur. Ivan Kuvačić, Gvozden Flego), Naprijed, Zagreb 1988, str. 233-244. 
 
34 Christopher Butler, Postmodernizam, Šahinpašić, Sarajevo 2007, str. 1. 
 
35 Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. godine, 
Prometej, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd – Novi Sad 1999, str. 257. 
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Butler prav tako meni, da postmodernisti ne podpirajo estetskih -izmov ali avantgardnih 

gibanj, temveč na poseben način dojemajo svet kot celoto in uporabljajo niz filozofskih 

idej, ki podpirajo estetiko in analizirajo poznokapitalistično kulturno stanje 

postmodernizma, ki vpliva na vse, in sicer ne samo preko umetnosti, temveč tudi skozi 

delovanje elektronskih medijev, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja McLuhana 

pripravili do tega, da je svet poimenoval »elektronska vas«.36 

 

Postmodernizem zgodnjih 80-ih let je pridobival značilnosti tendence in odprtega sloga. 

Temeljil se je na povratku k slikarstvu, zanimanju za figuracijo, simulaciji 

ekspresionističnega, subjektivnega, osebnega, narativnega, fikcijskega, avtomatskega in 

nezavednega likovnega govora ter na zahtevi, da slika postane telo estetskega in 

erotičnega uživanja slikarja med slikanjem in opazovalca med opazovanjem. V 

postmodernističnem slikarstvu je vse dovoljeno in mogoče, na podobnih osnovah kot 

slikarstvo pa se razvija tudi skulptura. Postmodernistična umetnost je umetnost 

katastrofe smisla, rušenja racionalnosti, zgodovinskega determinizma in napredka 

umetnosti37. Vključuje številne smeri in tendence, kot so nekakovostno slikarstvo, new 

image, pattern slikarstvo, transavantgarda, neoekspresionizem, neokonceptualne 

umetnosti, neekspresionizem, simulacionizem itd. Postmoderna umetnost v zadnjih 

desetletjih raziskuje vprašanje forme in daje večji poudarek pomenu kot pa pojavnosti 

samega umetniškega dela.  

 

2.2. Informacijske in komunikacijske karakteristike  
 
Komunikacija v postmodernem času je zaznamovana s posredovanjem različnih 

elektronskih medijev, med katerimi je najpomembnejši svetovni komunikacijski splet 

Internet. Njegov pojav v 90-ih letih prejšnjega stoletja je bil odločilen za širjenje 

globalne informacijske infrastrukture in komunikacije. Ta javna mreža, ki je povezala 

računalnike s svetovnimi računalniškimi omrežji, je za vedno spremenila naš način 

življenja in naš pristop h komunikaciji ter vplivala na hitrost, širjenje in dostopnost 

informacij.  
                                                 
36 Christopher Butler, Postmodernizam, Šahinpašić,  Sarajevo 2007, str. 3. 
 
37 Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. godine, 
Prometej, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd – Novi Sad 1999, str.257-258. 
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Sam internet se je razvil kot mreža računalnikov v javnih institucijah, da bi omogočil 

boljšo in bolj kakovostno raziskovalno sodelovanje med univerzami, bolnišnicami in 

vladnimi raziskovalnimi institucijami ter predstavljal model za še vedno fiktivna in 

idealizirana pojmovanja. Nad stvarnim svetom in njegovimi mesti sta bila konstruirana 

nov svet in nov splet virtualnih mest; internet pa pomeni svoboden prostor, 

neobremenjen z moralnimi kodeksi. Tako pionirji kot kritiki v glavnem ignorirajo 

zapletenost problematike. Lahko rečemo, da je internet, ki je danes nekaj neizogibnega, 

preveč reklamiran in senzacionalen, hkrati pa skupaj z vsemi obstoječimi oblikami 

kiberprostora premalo raziskan.38 

 

Preko različnih storitev, kakršna je World Wide Web, elektronske pošte, chata ali 

pogovora, prenosa datotek itd. je internet omogočil prenos podatkov z enega konca 

sveta na drugega in vse računalnike, ki imajo dostop do interneta, povezal v edinstveno 

globalno informacijsko infrastrukturo. Novejše generacije mobilnih telefonov imajo 

preko storitve WAP (Wireless Application Protocol) prav tako dostop do interneta, 

internetno povezavo pa preko brezžične povezave uporablja tudi vse več uporabnikov 

osebnih računalnikov (laptop-ov).  

 

Ljudje zaradi načina življenja vse pogosteje prihajajo do podatkov tako, da brskajo po 

različnih bazah podatkov na internetu ter vse manj v tiskanih izdajah, arhivih knjižnic 

ipd. Enostavnost in hitrost dostopa do podatkov postavlja internet kot sredstvo 

informiranja na prvo mesto. Kot vsaka druga tehnologija ima tudi internet svoje 

nasprotujoče si lastnosti, saj hkrati teži k osvobajanju in dominaciji. Potenciale interneta 

neskladno razumemo kot funkcijo dostopa do podatkov, pri čemer se postavljajo 

vprašanja, kakšno vrednost in pravno veljavo ima določen podatek, na kakšen način je 

mogoče priti do informacije in kakšen je pomen avtorstva in dejstva v virtualni 

stvarnosti. Ne pomeni nujno, da več podatkov vodi neposredno do reševanja problema. 

Ideja, da je internet poln znanja in ne informacij, je napačna, saj je beseda znanje vzeta 

iz konteksta. Internet zastavlja tudi številna provokativna politična vprašanja, povezana 

                                                 
38 »Kulture interneta: virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela« (ur. Rob Shields), Naklada 
Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 23-24. 
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z dostopom do podatkov, zasebnostjo, avtorskimi pravicami in s pravno regulativo.39 

Relevantnost in resničnost podatkov ostajata vprašljivi, možnost napake pa se veča z 

ustvarjanjem velikih in priljubljenih baz podatkov in online enciklopedij, ki jih 

uporabniki interneta, ne glede na pravila uporabe in nadzor, ki ga izvajajo nad 

vnesenimi podatki, lahko soustvarjajo oziroma dopolnjujejo.   

 

Pri tem naj omenimo Marshalla McLuhana, ki je s svojimi idejami preroško predvidel 

prihod informacijske revolucije, ki nas je s pomočjo računalniške tehnologije pripeljala 

do kibernetičnega prostora virtualne stvarnosti, interneta ter povezanosti celotnega sveta 

preko elektronskih medijev. McLuhanove postavke o medijih, sodobnem svetu 

informacijskih mrež, elektronskem poslovanju, digitalni fotografiji in virtualnosti so se 

večinoma pokazale kot pravilne.40 Njegova fraza »medij je sporočilo« pravzaprav 

pomeni, da je sama vsebina manj pomembna od vpliva medijev na socialni, psihološki 

in čustveni ravni.41 Jean Baudrillard je v zapisih o teoretičnem modelu komunikacije to 

predpostavko strnil na sledeči način: »Mediji delujejo in že s svojo tehnološko strukturo 

predstavljajo revolucijo, ne glede na svojo vsebino. Po fonetični abecedi in knjigah, 

radiu in filmu. Po radiu in televiziji. Še vedno smo v dobi trenutne in planetarne 

komunikacije.«42 

Dokler smo priključeni na internet, smo v določenem smislu ločeni od sebe, a skupaj z 

nečim drugim, saj nas elektronski mediji istočasno prestavljajo kamorkoli, vendar pri 

tem fizično ne zapustimo mesta, na katerem se nahajamo.43 Če o internetu razmišljamo 

skozi McLuhanovo teorijo o hladnih in vročih medijih,44 lahko rečemo, da je internet 

istočasno kombinacija vročega in hladnega medija, saj vroči mediji zahtevajo nizko, 
                                                 
39 »Kulture interneta: virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela« (ur. Rob Shields), Naklada 
Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 186. 
 
40 Christopher Horrocks, Marshall McLuhan i virtualnost, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 7-8. 
 
41 Ibid., str. 8. 
 
42 Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 41.  
 
43 Horrocks, Marshall McLuhan i virtualnost, str. 37-38. 
 
44 McLuhan vroče in hladne medije ločuje po osnovnem načelu. Vroč medij je tisti, ki podaljšuje neko 
čutilo v »visoki definiciji«, ki pomeni stanje zasičenosti s podatki, zaradi česar za film in fotografijo 
lahko rečemo, da sta vroča medija, medtem ko sta strip in televizija hladna medija. Vsak vroč medij 
dovoljuje manjše sodelovanje kot hladen medij, kot npr. predavanje manj prispeva k sodelovanju kot 
seminar, knjiga pa manj kot pogovor.  
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hladni pa visoko raven sodelovanja. Internet v določenih segmentih, kot so chat, online 

RPG igre ali sodelovanje na raznih forumih, zahteva visoko in bolj aktivno raven 

sodelovanja, medtem ko je sodelovanje manj zahtevno in bolj pasivno pri 

vsakodnevnem deskanju, tj. pregledovanju baz podatkov ali pošiljanju in prejemanju 

elektronske pošte. 

 

Teoretiki, kot npr. Frederic James, menijo, da je postmoderni premik posledica krize v 

našem razumevanju časa in prostora. Naravni prostor izginja skupaj s spreminjanjem in 

z načinom produkcije, kar pomeni, da spreminjanje produkcije predstavlja tudi 

produkcijo novega prostora. Ustvarja se kibernetični prostor, nov informacijski družbeni 

prostor, ki ni stvaren, saj vse poteka v informacijski mreži in tako proizvaja enotno 

doživljanje prostora.45 

 

Specifičnost sodobnega komuniciranja je v tem, da komuniciranje vse bolj in bolj 

prehaja v sfere virtualnega. Tendenca tovrstnega načina komuniciranja je takšna, da 

slednje postaja vse bolj prisotno in nekaj običajnega ter da ga doživljamo kot stvarno 

komunikacijo. Tako imajo virtualna komunikacija oziroma virtualna srečanja takšne 

učinke kot v stvarnem življenju in zato preobražajo zavest, ljudje pa svoje virtualne 

spomine nato prenašajo v stvaren svet, in to na načine, ki niso nepomembni. Dejstvo, da 

imajo virtualna srečanja stvarne učinke, saj ljudje lahko doživijo celoten razpon 

občutkov, od sprejemanja pa do zavračanja ali oporekanja, prispeva k doživljanju 

tovrstnih srečanj kot polnopravnih družbenih srečanj, medtem ko se virtualnost 

pretvarja v modus obstajanja, v katerem so oblike identifikacije z virtualnimi podobami 

spremenljive.46 

 

Računalniška tehnologija in kibernetična informacijska mreža sta postali del 

komunikacije in ustvarili nov prostor, v katerem komuniciramo z ljudmi, ki jih 

najpogosteje ne bomo videli ali osebno ne bomo spoznali nikoli v življenju. Srečujemo 

se v t.i. Cyberspace-u, ki kot globalni virtualni prostor začenja vse bolj dobivati 

                                                 
45 Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Meandar, Zagreb 1998, str. 17-20. 
 
46 »Kulture interneta: virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela« (ur. Rob Shields), Naklada 
Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 193. 
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lastnosti kateregakoli drugega družbenega prostora in v nas ustvarja občutek, da smo 

tudi fizično vključeni v interakcijo z drugimi udeleženci. Neologizem cyberspace je že 

leta 1984 v svojem poznanem in citiranem romanu Neuromancer skoval William 

Gibson in ga opisal kot »konsenzualno halucinacijo, ki jo dnevno izkuša milijarda 

legitimnih operaterjev v vseh državah«.47 

 

Udeleženci lahko medsebojno izmenjujejo izkušnje ali podatke, lahko se 

pogovarjajo/chatajo brez obveznosti, preko virtualnega komuniciranja in raznih 

računalniških simulacij pa se počasi razvija tudi t.i. cybersex. Gre za srečanje dveh ali 

več oseb, ki so fizično oddaljene ena od druge, vendar si preko računalniške mreže 

lahko izmenjujejo eksplicitna sporočila o lastnih seksualnih izkušnjah ali pa se igrajo 

role-playing (igranje vlog), v katerem udeleženci stimulirajo svoje in tuje seksualne 

fantazije ter se tako pretvarjajo, da gre za stvaren seks.48 

 

2.3. Neposrednost in posrednost izkušnje 
 

Slovenski likovni teoretik in filozof Jožef Muhovič je čas, v katerem živimo, 

poimenoval čas vmesnosti – čas med dvema poloma, stvarnim in virtualnim, posrednim 

in neposrednim, konstruktivnim in kritičnim, podatkovnim in informacijskim. Muhovič 

meni, da je v povezi s postmoderno generativno matrico prvo, kar je moč opaziti, 

dejstvo, da njen profil poganjata dve sili, ki sta v polni kontrapunktni napetosti. Ena je 

»sila ofenzivnega futurističnega elana«, ki predstavlja premik proti nečemu novemu in 

je pripravljena na tveganje in nov začetek, druga pa je »sila defenzivnega mišljenja 

kontinuiteta«, ki se sklicuje na treznost in ki jo skrbi dober konec. Niti ene niti druge 

sile ne smemo opazovati kot opozicijske strani, kakršni sta »konzervativizem« in 

»liberalizem«, ki se borita za prevlado in ena drugo izključujeta.49 Ne moremo zanikati 

časa, v katerem živimo, in odklanjati tehnološkega razvoja današnje civilizacije, ki je po 

eni strani olajšala nekatere vidike vsakodnevnega življenja in komunikacije, po drugi 

                                                 
47 William Gibson, Neuromancer, Naklada Lukom, Zagreb 2001, str. 73. 
 
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersex, september 2008. 

 
49 Jožef Muhovič, »Izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim, Spogledovanja s pedagoško 
futurologijo«, rokopis, str. 2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersex
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strani pa pripomogla k dehumaniziranosti in posrednosti, ki vpliva na naša spoznanja. 

Prav tako ni mogoče, da bi se vrnili v preteklost, vsaj ne povsem, zato je treba pozorno 

uvideti, kakšne so prednosti in slabosti posameznih vidikov postmoderne matrice, še 

posebej posredovanih izkušenj sveta, ki so značilne za današnji čas. 

 

Po Muhoviču bi lahko bila še ena karakteristična značilnost postmoderne eksistence 

vidna iz načina sinhronizacije človeka s stvarnostjo oziroma z utemeljitvijo subjektivnih 

akcij in orientacij v svetu. Muhovič navaja nemškega filozofa Petra Sloterdijka, ki meni, 

da do nevralgične faze visokih kultur prihaja takrat, ko nobena od zunanjih instanc ne 

kaže posameznikom-individuom svojih meril dovolj jasno. Muhovič poudarja 

pomembnost samospoznavanja ali pogleda v notranjost kot odgovora, ki bi moral znova 

vzpostaviti sinhroniziranost med človekom in naravo. Upanje, ki sloni na tem notranjem 

zakonu, je lahko varljivo in človeku ne nudi prepričljive podpore in orientacije, saj pot k 

samospoznanju ne pomeni tudi odkrivanja skrivne kode absolutnega temelja in 

parametrov. Spoznavanje samega sebe po Muhovičevem mnenju pomeni zavedati se 

nesorazmerja, ki izhaja iz zmožnosti ljudi »ne biti samo naraven« ter razpetosti med 

subjektivnostjo, objektivnostjo in transcendenco, ki izhaja iz korelativne človeške 

potrebe po skladnosti »ne samo naravnega z naravnim«.50 

 

Kot tretjo značilnost postmoderne matrice Muhovič navaja odnos prognostike oziroma 

prognostične operativne matrice do referenčne eksistencialne matrice, pri čemer meni, 

da se mora prognostika zanimati za stanje stvari in ljubiti svet, da bi ga imela voljo 

spreminjati. Prognostika ne bi smela imeti nelojalnega in vnaprej kritičnega stališča do 

obstoječega stanja, saj bi bil sam cilj prognostike v tem primeru napačen.51   

 

Smer današnje civilizacije daje slutiti, da bi računalniška tehnologija lahko zamenjala 

dosedanje oblike obstoja in ustvarila novo stvarnost in netradicionalne načine 

komuniciranja in poslovanja.  

                                                 
50 Jožef Muhovič, »Izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim, Spogledovanja s pedagoško 

futurologijo«, rokopis, str. 2. 

 
51Ibid., str. 3., 4. 
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Posredno spoznanje o svetu lahko pripelje do bistveno drugačnega sistema vrednosti 

človeškega obstoja in življenja, ki se bo morda prenesel tudi na prihodnje generacije. 

Neposrednost dotika, ki je že od samega začetka neizogiben za pravilen razvoj 

osebnosti, je težko spremeniti z nekakšnimi nadomestki, prav tako pa tudi samo 

spoznanje o prostoru, ki nas obkroža, če je posredovano, zmanjšuje človekove zaznave. 

V predhodnem poglavju, ko smo razmišljali o komunikacijskih karakteristikah, smo 

videli, da je komunikacija lahko posredna ali neposredna oziroma realna in virtualna. Če 

človeška komunikacija  v različnih odnosih, ki so lahko n.pr. prijateljski, ljubezenski ali 

starševski, postane virtualna ali posredovana, izgubi humanost in negativno vpliva na 

občutek povezanosti z drugimi in na lastno afirmacijo v družbi.  

 

Ročno delo, na katerem je zrasla človeška civilizacija, ni več cenjeno, kar družba 

vceplja otrokom že od zgodnjega otroštva. Zmanjševanje potrebe po ročnem delu je 

vzrok za različne motnje, saj negativno vpliva na krhko psiho-fiziološko ravnovesje, saj 

je roka podaljšek možganov.52 Negativno vpliva na razvoj človekovih sposobnosti, tj. 

motorike, doživljanja predmetov in materialov ter učenja preko dotikanja in otipavanja 

stvari, ki nas obdajajo. 

 

Gibi, namerni in nenamerni, so vsajeni v vsakodnevno komuniciranje. Nekateri gibi so 

značilni za določene kulture, drugi pa so univerzalni in ne poznajo kulturnih in 

zemljepisnih meja. Otroci se s svojo okolico spoznavajo že preden jih družba nauči 

vzorcev vedenja in jim poizkuša vsaditi stališča do nekoga ali nečesa. Neposredno 

spoznavanje otrok z okolico se odvija z dotikanjem – staršev, lastnega telesa in 

posameznih organov, predmetov, ki so jim dostopni itd., saj v človeku obstaja nekaj, kar 

ga sili k dotikanju stvari okrog njega.53 

 

Glede na to, da je človek do dandanes uspel ohraniti biološko potrebo po dotikanju, 

kakor trdi britanski znanstvenik in umetnik Desmond Morris, je računalniški dotik ali 

otip neustrezno enačiti kot nadomestek, ki ima enako vrednost kot stvaren dotik, saj 

                                                 
52 Jožef Muhovič, »Izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim, Spogledovanja s pedagoško 
futurologijo«, rokopis, str. 6-7. 
 
53 Milan Butina, O slikarstvu, Debora, Ljubljana, 1997, str. 37-38. 
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enostavno ni naraven. Po psihologu Jourardu telesni stik botruje afirmiranju in 

potrjevanju obstoja lastnega telesa ter nas z obnavljanjem naših občutkov samozavesti 

in skladnosti oživlja kot osebnost in družbeno bitje.54 

 

2.4. Kultura pomena  in kultura prezence   
 

Tako kot v filozofiji je tudi v sodobni umetnosti diskurz55 oziroma diskurzivna analiza 

eden od najpomembnejših pojmov, ki pojasnjujejo, povezujejo in interpretirajo celoten 

kontekst, v katerem se ustvarja in komunicira. Čeprav obstajajo trije glavni pristopi k 

definiranju in razumevanju diskurza, je eden od najbolj splošno sprejetih pristopov 

pristop Michaela Foucalta, ki diskurz definira kot »jezikovno ustvarjen kontekst«, ki na 

temelju struktur in iger družbenih moči artikulira odgovarjajoče ideje o stvareh ter jih 

družbeno konstruira, legitimira in širi.56 

Za Foucalta je diskurzivna analiza široko področje razprav tehnik izkazovanja, 

interpretacije, zastopanja in prikazovanja družbenih in zgodovinskih oblik 

vzpostavljanja identitet znanj v zahodni kulturi.57 

 

                                                 
54 Milan Butina, O slikarstvu, Debora, Ljubljana, 1997,, str. 40. 
 
55 Diskurz je v poststrukturalizmu eden od osnovnih pojmov, s katerim se označuje povezovanje 

razmišljanja, govorjenega in pisanega jezika v smiselno besedilo z določenim kontekstom oziroma 

govorjenje s kontekstom, v katerem se komunicira. V analitični filozofiji jezika in hermenevtiki diskurz 

imenujemo namerno govorjenje ali pisanje druge stopnje (metajezik) o vsakdanjem, naravnem govorjenju 

in pisanju ali prvostopenjskem govorjenju in pisanju specialističnih disciplin, kot so umetniške kritike, 

znanosti, religije in književnost. Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 

2005, str. 145. 

 
56 Jožef Muhovič,  »Umetnost, diskurz, prezenca«: Nova revija, XXVII, 317 – 318, 2008, str. 195. 
 
57 Diskurz je način, kjer se znanje s posredovanjem različnih institucij vzpostavlja in artikulira v družbi, v 

kateri ima vlogo vzpostavljanja identitete in moči preko svojih institucij. Foucaltova analiza kaže, kako v 

stvarnosti funkcionirajo družbene in zgodovinske institucije (od bolnišnic preko umetniških galerij do 

klubov za zabavo) in kako se subjekt z njihovim posredovanjem identificira, razlikuje in nasprotuje 

oziroma v skrajnem primeru sploh obstaja. Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, 

Horetzky, Zagreb 2005, str. 146. 
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Različne socialne institucije zahodne kulture diskurz uporabljajo kot sredstvo ideološke 

komunikacije, zaradi česar med ostalimi vrstami diskurza, kot so pravni, medicinski in 

politični, obstaja tudi diskurz umetnosti. Šuvaković razlikuje tri vrste diskurza 

umetnosti: diskurz sveta umetnosti, diskurz umetniškega dejanja in diskurz umetniškega 

dela. 

Diskurz sveta umetnosti in diskurz institucij umetnosti bi bil tako sekundarno ali 

drugostopenjsko intencionalno usmerjeno govorjenje in pisanje (metajezik), s katerim 

določen svet umetnosti izraža, izkazuje, opisuje, pojasnjuje in interpretira svoje stališče 

in ideologijo v odnosu do umetnosti, zgodovine umetnosti, kulture in družbe, medtem 

ko se diskurz umetniškega dela nanaša na pomenski učinek (sporočila, vsebine, 

semiotične odnose itd.), ki kažejo žanrske, slogovne, ikonografske in avtorefleksivne 

vidike umetniškega dela, vrednosti, ideologijo ter kontekstno pripadnost. Diskurz 

umetniškega dejanja – vedenje, gestikulacija, mimika, način življenja in odnos do 

postopka ustvarjanja umetniškega dela – posredno kaže na umetnikove intence, 

prepričanja, stališča, ideologijo, vrednosti in kontekstno pripadnost.58 

 

Likovni teoretik Muhovič je med proučevanjem konteksta prišel do zaključka, da t.i. 

veletok interferirajočih slik, objektov, znakovnih konstrukcij in dekonstrukcij, novih in 

starih medijskih tehnologij, idej, dogodkov, promocijskih taktik in institucij nikoli prej 

ni bil tako obsežen in nepregleden kot danes, ko preprečuje jasno preglednost in ima 

prevelik vpliv na naše videnje.59 

Dve osnovni orientaciji, ki sta vezani na omenjeni veletok v likovnih umetnostih, sta 

kultura prezence in kultura pomena. V sodobni umetnosti primat prevzema kultura 

pomena. Muhovič pravi, »Če sledimo zahodni umetnosti od zgodnjega 20. stoletja do 

danes, ni težko dobiti in dokazati vtisa, da v njej nad kulturo prezence takt v crescendu 

prevzema kultura pomena. Se pravi produkcija del, katerih intenca ni v tem, da bi nas 

                                                 
58 Diskurzi sveta bi bili v umetnosti na primer diskurz dadaistov, konceptualnih umetnikov, modernistov, 

postmodernistov, muzejev ali kustosov, umetniških časopisov, žanrskih zapovedi itd. Miško Šuvaković, 

Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005, str. 145-146. 

 
59 Jožef Muhovič, »Umetnost, diskurz, prezenca« Nova revija, XXVII, 317 – 318, 2008, str. 192. 
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nagovarjala in prevzela z avtoriteto svoje prostorsko-časovne prisotnosti, ampak z 

elokvenco svojega – ponavadi socialno provokativnega – pomena.« 60 

 

»V kulturi pomena je prevladujoči vidik človeškega samodoţivljanja in 

samopojmovanja duh (mentalnost, zavest, samozavest), medtem ko je v kulturi prezence 

to telo.« Po Gumbrechtu sta bila oba pojma razvita kot idealnotipska deskriptorja, zato 

ju v stvarnosti nikoli ne srečamo v čisti obliki. Kulture so kompleksne konfiguracije, ki 

med seboj združujejo komponente kulture pomena in kulture prezence, zaradi česar so 

vsi kulturni fenomeni tudi vir učinka pomena in učinka prezence. Tega ni treba razumeti 

kot da gre za definitivni hermenevtični repertoar kulturne analize, saj je ta dvojna 

tipologija omejena in predstavlja le eno možnost. 61 

 

»Favoriziranje pomena v interpretativni paradigmi postmoderne pa ima tudi svojo 

hrbtno stran, ki implicitno relativizira njeno prednostno zaljubljenosti v pomen.« 62 

Ko pogledamo stanje in smernice sodobne umetnosti, lahko vidimo, da v odnosu do 

kulture prezence primat prevzema kultura pomena. Glede na to, da je vloga forme v 

tradicionalnem smislu s pojavom konceptualne umetnosti vprašljiva že od same 

tranzicije moderne v postmoderno in da se v vizualnih umetnostih v vse večji meri 

uporabljajo nove tehnologije, je trenutno stanje pretehtalo v korist kulture pomena, kar 

je najbolj vidno v veliki potrebi po diskurzu in diskurzivni analizi umetnosti in 

umetniškega dela.  

 

Pomembna diferenciacija diskurza je delitev na primarni in sekundarni diskurz. 

Primarni diskurz se nanaša na samo artikulacijo umetniške forme, ki je sama po sebi 

primarna in prediskurzivna, na kar se kasneje naslanja sekundarni diskurz ─ likovna 

hermenevtika, teorija, kritika in drugo. Sekundarni diskurz je nadgradnja primarnega 

diskurza oziroma umetniške forme, ki sama od sebe ne govori o ničemer, a je izkušnja, 

ki jo posreduje s svojo pojavnostjo, tako tuja in neizvirna ter predstavlja tisto, kar je 

                                                 
60 Jožef Muhovič,  »Umetnost, diskurz, prezenca«: Nova revija, XXVII , 317 – 318, 2008,  str. 193-194.. 
 
61 Ibid., str. 225. 
 
62 Ibid., str. 213. 
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treba udomačiti, razložiti, utemeljiti ali armirati z diskurzivnim paktom prezence in 

bistva, ki bi stvari prikazalo v pravi luči.63 

 

Lahko opazimo, da nekatera dela, ki na ravni primarnega diskurza nimajo veliko besed, 

postajajo stalen predmet razprave sekundarnega diskurza in tako presegajo diskurz 

svojega časa, saj živijo dlje od svojega avtorja in eksistirajo skozi sekundarni diskurz, ki 

neko delo interpretira na številne načine. 

Diskurzivnost nekih umetniških artefaktov, ki so na pogled enostavni in trivialni, ima 

lahko daljnosežne posledice in to še dolgo potem, ko so artefakti nastali. Primer za to je 

Duchampova Fontana (1917), ki jo je v anketi iz leta 2004 petsto najeminentnejših 

umetnikov, kustosov in trgovcev z umetninami med številnimi deli 20. stoletja izbralo 

za najbolj vplivno umetniško delo. Lahko bi rekli, da imajo nekatera dela diskurzivno 

karizmatičnost, prav tako kot v postmoderni obstaja karizma diskurza.64 

 

Šuvaković smatra, da so dela postmoderne diskurzivna, saj se vizualno umetniško delo 

definira kot vizualni tekst, ki nastane s postopki citata in montaže, iz kolaža različnih 

pomenskih primerov iz zgodovine umetnosti in kulture. Za postmodernizem je 

pomembno, da so aspekti umetniškega dela podrejeni zahtevam soočanja, povezovanja 

in transformiranja pomena, s čimer umetniško delo preko vizualnih, semiotičnih in 

lingvističnih sredstev “govori“ o nastajanju in transformiranju pomena umetnosti in 

kulture. Šuvaković v povezavi z obliko in vsebino umetniškega dela navaja, da se je 

pokazalo, da ne obstajajo nove forme in novi pomeni umetniškega dela, temveč le nove 

transformacije, kombinacije in variacije zgodovinskih pomenov, akumuliranih v 

kulturi.65 

 

Ena od karakteristik postmoderne je tudi spremenjen način odnosa do stvarnosti ali 

derealizacija realnosti, kot se ta pojav imenuje med filozofi. Gre za pojav, ki izvira iz 

velikega vpliva elektronskih medijev, ki so posredniki sveta, skloni globoki preobrazbi.  

                                                 
63 Jožef Muhovič,  »Umetnost, diskurz, prezenca« Nova revija, XXVII, 317 – 318, 2008, str. 199. 
 
64 Ibid., str. 199. 
 
65 Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005, str. 148. 
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Še ena od ključnih intencij postmoderne umetnosti bi bila za Muhoviča 

metapozicioniranje kjer naj ustvarjalec ne bi poskušal zavzeti samo odmika od sveta, 

ideala, ki mu umetnost kot fikcija poskuša dati podobo, ampak naj bi zavzel tudi odmik 

od  fikcijskega delovanja samega. Kot eno od deklariranih oblik takšne pozicije on 

navaja ameriško metafikcijo, katere ustvarjalci so bili istočasno literarni praktiki in 

teoretiki, saj metafikcija želi istočasno biti tako praksa kot teorija, hkrati pa pametnejša 

od obeh, kar včasih privede do težav v izvajanju na ta način zamišljenega ustvarjanja. 

Podobno metapozicijo prakticira tudi likovna umetnost, saj si umetnik prizadeva 

narediti odmik od svojega delovanja in se postaviti v metapozicijo. Likovno ustvarjanje 

že vse od začetka 20. stoletja teži k temu, da se aktualnim življenjskim oblikam, 

načinom in vrednostim čim manj zoperstavlja artikulirane alternative, predvsem pa 

transkontekstualizira že poznano in iz metapozicije opazuje to svoje delovanje.66  

 

2.5. Konsekvence  
 

Kaj nam pravzaprav prinaša prihodnost? Nekakšen idealiziran virtualni svet, propad 

civilizacije, kakršno poznamo,  ali vračanje k preteklosti? Nekateri futurologi trdijo, 

glede na temeljne obstoječe pogoje, v katerih živimo, da nas ne čaka prav svetla 

prihodnost, medtem ko drugi optimistično verjamejo, da se bodo vsi globalni in lokalni 

problemi pozitivno razrešili.  

Muhovič meni, da je zelo verjetno, da se v zvezi s prihodnostjo motijo tako pesimisti 

kot optimisti, saj je mogoče, da čas, ki prihaja, ne bo nadaljevanje sedanjih trendov in 

da razvoj sveta in svetovnih fenomenov ni linearen, temveč je krivulja, ki spreminja 

smer. Prav tako prihodnost ne bo povsem neodvisna od današnjih trendov, zaradi česar 

se nekateri futurologi nagibajo k optimistični evolucijski hipotezi, drugi pa h 

katastrofični tezi, ki vidi vse na poti v propad.67 

 

                                                 
66 Jožef Muhovič, »Umetnost, diskurz, prezenca« Nova revija, XXVII, 317 – 318, 2008, str. 218. 
 
67 Jožef Muhovič, Izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim, Spogledovanja s pedagoško 
futurologijo, rokopis, str. 1-2. 
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Ameriški kritik in politični teoretik Frederic Jameson meni, da postmodernizem 

karakterizirajo katastrofične napovedi prihodnosti oziroma tiste, ki napovedujejo 

odrešenje in se izmenjujejo z občutkom konca tega ali onega ─ ideologije, umetnosti, 

družbenih razredov, socialne demokracije itd. ter je povezan z idejami upadanja gibanja 

moderne.68 

Posledice informacijskih in komunikacijskih karakteristik postmoderne, globalni 

ekonomski, politični, družbeni in kulturološki fenomeni nas usmerjajo proti vse manjši 

neposrednosti v komunikaciji z okoljem, pri čemer spreminjajo naša spoznanja o svetu 

in interpretacijo stvarnosti ter umetniško izražanje. Sfera resničnega, stvarnega življenja 

se premešča na področje virtualnega, v katerem se za zdaj odvija nekakšno vzporedno 

življenje, ki počasi absorbira naš um in tako zajema vse večji prostor naše eksistence.  

 

Vsak pojav in tako tudi fenomen virtualnega sveta ima svoje zagovornike in kritike. Tu 

skušam navesti različne poglede na virtualni svet, čeprav je ta v sami svoji postavki 

iluzoren in nestvaren, torej skoraj »neobstoječ«, po drugi strani pa toliko prisoten v 

naših življenjih, da je še kako stvaren. 

Sam koncept virtualnega sveta nas napeljuje na analogijo z znano Platonovo alegorijo 

votline69, v kateri opisuje stanje iluzije in ignorance, v kakršnem večina ljudi preživi 

svoj življenjski vek, pri čemer ne vedo, da namesto v pravi stvarnosti živijo v svetu senc 

in prividov.  

                                                 
68 Frederic Jameson, »Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma«: Postmoderna – nova 

epoha ili zabluda?, (ur. Ivan Kuvačić, Gvozden Flego), Naprijed, Zagreb 1988, str. 187-233. 

 
69 V svojem delu »Država« (sedma knjiga) stanje iluzije vzporeja z ljudmi v okovih v votlini, ki zaradi 

ognja, ki gori v votlini, vidijo samo sence predmetov, saj v votlino ne prodira svetloba. Če bi se kateri od 

ljudi uspel osvoboditi, da bi dojel, da je bilo tisto, kar je prej razumel za resnično stvarnost, pravzaprav 

svet sence in prividov. Enako se dogaja z dušo, ki je z izhodom iz jame oziroma čutnega sveta 

fenomenov, vstopila v svet spoznanja resničnega obstanka v svet idej. Ideja dobrega je v tem primeru 

izrečena v metafori svetlobe, ki je pravzaprav inteligibilna svetloba (lux intelligibilis). Ideja dobrega je 

vzrok za vse resnično in lepo, saj v območju vidljivega ustvarja svetlobo in sonce, na področju miselnega 

pa deli resnico in um. Človek lahko med odkrivanjem tako popolnega, novega in resničnega sveta svoje 

izkušnje deli s prebivalci jame, verjetno pa bi novo znanje, ki bi ga želel prenesti drugim, izzvalo posmeh 

in zasmehovanje ali celo ostro obsojanje. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 2004, str. 260-264. 
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V hinduizmu je materialni svet le izkrivljen odsev duhovnega sveta in je zaradi svoje 

materialne narave le začasen,  medtem ko je izvirni duhovni svet večen. Ljudje ne vidijo 

stvarne narave stvari, saj so pod vplivom maye, iluzorne energije, zaradi katere 

pozabljajo svojo pravo naravo. Maya ali sleparka, varljiva sila sveta, ki je kot stanje 

globokega spanca in se nanaša na ta materialni svet, v katerem vsi obstajamo znotraj 

neke vrste iluzije, to stanje globokega spanja pa se lahko nanaša tudi na stanje 

človekovega uma, ko biva absorbiran v virtualni svet.70 

Za primerjavo je zanimiva tudi ideja iluzornega prikaza sveta v filmski trilogiji Matrix, 

v kateri je vsaka posamezna stvar računalniško generirana. Propadlo človeško 

civilizacijo so v ne tako daljnji prihodnosti zasužnjili stroji in računalniki in tako 

ustvarili umetno, virtualno stvarnost, za katero so vsi, razen peščice uporniških 

hekerjev, prepričani, da je edina in resnična.  

 

V zvezi z odnosom med stvarnostjo in virtualnim Christopher Horrocks v svoji knjigi 

»Marshall McLuhan in virtualnost« omenja štiri različna določila povezanosti 

virtualnega in stvarnega: prvi model vidi kot »lažno aproksimacijo« stvarnosti, ki je 

lahko ali degradirana ali preveč popolna verzija simulacije; na osnovi predpostavke, da 

je stvarnost osiromašena ter da jo virtualnost lahko obogati, vidi drugi model virtualno 

kot »rešitev« oziroma »hiperrealizacijo stvarnosti;« tretji, bolj ekstremen model 

virtualnost razume kot popolno rešitev od stvarnosti; četrti pa kot utopično videnje 

»virtualnega združenja« in »virtualnega realizma« v svetu, v katerem informacije 

svobodno tečejo skozi »planetarni živčni sistem«.71 Virtualni svet zmanjšuje prostorske 

razdalje v komunikaciji, naše življenje lahko naredi boljše in idealizirano, lahko uresniči 

nemogoče fantazije, kakršnih v stvarnosti ne bi nikoli doživeli. Lahko nam omogoči 

virtualno interakcijo z drugimi ljudmi, v katere nam ni treba vložiti veliko truda, časa ali 

čustev. Na nek način telo in telesno prenehata biti prisotna v komunikaciji, kot sta bila 

do zdaj in dobita povsem drugačno dimenzijo.  

                                                 
70 Maya je iluzorna energija. Pod njenim vplivom živa bitja pozabljajo na svojo duhovno naravo in odnos 

z Bogom. Bhagavad-gita, kakršna je (prevod in komentarji Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupad), The Bhaktivedanta Book Trust, Zagreb 1995, str. 596-597. 

 
71 Christopher Horrocks, Marshall McLuhan i virtualnost, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001, str. 44-
45. 
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V postmodernem času telo ni samo fizična entiteta, temveč se pojem telesa transformira 

v tehnologizirano telo, kar se ne nanaša le na posamezno telo, temveč na celotno 

družbeno telo.  

Ameriški antropolog Ted Polhemus je zapisal, da je telo skrajna meja našega obstajanja 

in test stvarnosti. Telo se spreminja in ne vemo, kakšno bo postalo na koncu. Polhemus 

meni, da je postmoderno telo, tako kot vsa človeška telesa skozi zgodovino, 

sociokulturna konstrukcija.72 V virtualnih prostorih obstajajo virtualna telesa, fizična 

telesa pa izginjajo, kar omogoča tudi ustvarjanje nekakšnih virtualnih identitet in 

virtualnih umetnosti. 

Umetnik kot senzor, tipalec prenaša pojave določene družbene stvarnosti. Njegova 

naloga je, da v stiski poišče svoj izraz in način preoblikovanja v skladu  ali nasprotju z 

že obstoječimi kulturnimi vzorci in v skladu z zakonitostmi svojega izraznega medija. 

Butina pravi, da umetnik prevaja arhetipske možnosti v kulturne oblike oziroma oblike, 

ki gradijo posebno obliko človeškega bivanja, likovno kulturo. Svoje misli, abstraktne 

duhovne oblike, ki nastajajo »med očesom in roko«, tj. med vizualno-taktilnim 

spoznanjem in manualno izvedbo, umetnik preoblikuje na dva načina: konkretno 

preoblikuje dano stvarnost, ki se nujno mora izraziti tako, da se uresniči v materiji samo 

fiktivnega nadomestka, ki je kompenzacija stvarnosti.73    

Če se vrnemo k misli, da je umetnost proizvod stiske, lahko opazimo, da so posamezni 

umetniki za izražanje svojega notranjega stanja uporabljali različne načine, ki so  

specifični za posamezna stilska obdobja, kar je pomenilo, da so izražali stiske svoje 

skupnosti. Tako so nastajali novi likovni slogi, ki so izražali skupne družbene odnose.74 

V postmoderni je ta pojav nekoliko manj izrazit; umetniki poskušajo poiskati čim bolj 

svojstven izraz, pa vendarle njihova dela izražajo stiske, ki izhajajo iz odnosa družbe do 

sveta in prostora. 

 

                                                 
72 Ted Polhemus, »Postmoderno tijelo«: Tijelo u tranziciji, (ur. Djurdja Bartlett), Tekstilno-tehnološki 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1999, str. 167-170. 
 
73 Milan Butina, O slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 118. 
 
74 Ibid., str. 119. 
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Vse se začenja s percepcijo; umetnina je sistem organiziranih zaznav75, ki jih oblikuje v 

miselne oblike – pojme. Likovni in verbalni jezik sta materializirana misel. Od 

posrednosti in neposrednosti perceptivnih izkušenj odvisen končni likovni produkt bo 

izražal umetnikov odnos do stvarnosti. In kadar hoče ta odnos snovno uresničiti, si vsak 

umetnik izbere določene likovne prvine in kompozicijske elemente, ki jih bo uporabil v 

procesu svojega likovnega ustvarjanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Milan Butina, O slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 131. 
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3. Operativnost teksture 
 

3.1. Likovne spremenljivke 
 
Likovne spremenljivke spadajo na področje likovne morfologije, torej na področje ene 

od zelo pomembne likovno teoretske discipline. Likovna teorija oziroma likovna 

hermenevtika proučuje umetniško delo na dveh temeljnih, med seboj povezanih nivojih: 

na formalnem in semantičnem nivoju. Formalni nivo zajema nekaj področij likovnega 

ustvarjanja: fotologijo (temeljne likovne prvine), morfologijo (oblike in likovne 

spremenljivke), kompozicijo ali sintakso likovnega dela (struktura organizacije likovnih 

prvin in spremenljivk glede na načela likovnega reda) in likovno semiotiko (sistem 

likovnih znakov, proučevanje likovne produkcije kot oblike komunikacije)76. Nivo 

pomena pa proučuje odnos med signifikatom in signifikantom v likovni realnosti.   

 

Likovna morfologija raziskuje likovno oblikotvornost in likovne variable, ki 

predstavljajo določene lastnosti oblik, ki jih lahko likovnik spreminja in s tem bogati 

morfološki repertoar; to pomeni, da lahko iz oblik proizvaja razrede podobnih oblik z 

različnimi likovnimi vsebinami. Likovne spremenljivke so: 

 

1. velikost, 

2. teža, 

3. položaj,  

4. smer, 

5. število, 

6. gostota, 

7. tekstura. 

 

Likovnemu elementu, obliki, se določena lastnost, npr. velikost ali položaj, lahko 

spremeni. Pri spremembi položaja, smeri, velikosti ali katere druge likovne variable se 

spreminja vsebina in s tem vloga oblike v kompoziciji.77 Likovne spremenljivke  

                                                 
76 Likovna teorija, (ur. Nina Šuštaršič), Debora, Ljubljana 2004, str.17-19. 
 
77 Ibidem, str. 17. 
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pravzaprav na enak način spreminjajo lastnosti ploskovitih in prostorskih oblik, vendar 

je razlika v zaznavanju ploskev in prostora vseskozi prisotna.78  

Vse likovne variable so medsebojno povezane. Najpomembnejše variable so velikost, 

položaj in teža, sledijo pa smer ter število, gostota in tekstura.79 

Teža je najožje povezana z velikostjo, s položajem in smerjo, in sicer v tolikšni meri, da 

se izraža kot njihova funkcija. Po drugi strani so gostota, število in tekstura pogosto 

odvisni od medsebojne interakcije.80  

 

Milan Butina pravi, da relativnost oblik opisujemo z uporabo likovnih lastnosti ali 

spremenljivk, ki se pojavljajo zaradi različnega doživljanja prav teh istih lastnosti. 

Oblika dobiva nove čutne lastnosti in kvalitete, zaradi katerih istočasno dobiva nove 

pomene in vsebine. Metaforično bi rekli, da likovnim oblikam v verbalnem jeziku 

ustrezajo samostalniki, likovnim spremenljivkam pa pridevniki, prislovi in števniki.81 

 

Ena od zelo zanimivih in pomembnih spremenljivk, ki bo predmet tega raziskovanja, je 

tekstura, ki predstavlja lastnost vseh naravnih snovi, organskih ali anorganskih, na 

površini pa se kaže kot manifestacija notranje strukture.  

 

Butina navaja, da je pri teksturi pomembno razlikovati in pravilno razumeti dva pojma – 

pojem strukture in pojem teksture. Struktura je zgradba neke snovi, tekstura pa 

reliefnost površine, ki izhaja iz naravne strukture ali tehnične obdelave.82 Teksturo 

sestavljajo skupine zelo majhnih volumnov, ki jih zaradi njihove mikroreliefnosti 

vizualno med seboj ne moremo razločiti in jih zato doživljamo kot površine. Teksture 

so »kože« oblik, njihova otipna kvaliteta 83 in jih kot »tipne kvalitete površin, 

                                                 
78 Milan Butina, Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana 2000, str. 64. 
 
79 Ibid., str. 64. 
 
80Jožef, Muhovič, «Prispevki za slovenski likovno-teoretski terminološki slovar (13)«: Likovne 
Besede/Artwords 63 - 64., Ljubljana 2003, str. 150. 
 
81 Milan Butina, Mala likovna teorija, str. 63-64. 
 
82 Ibid., str. 80. 
 
83 Emil Robert Tanay, Likovna kultura u nižim razredima osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 1990, 
str. 20. 
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doživljamo zelo neposredno in intimno, zato jih prištevamo med uporabna likovna 

izrazna in oblikovna sredstva.« 84 

 

Naravni pojavi so že od nekdaj fascinirali ljudi in tako tudi umetnike. Še posebej 

zanimive so bile oblike, ki jih je bilo mogoče najti v strukturi rastlin, živali, kamnov in 

vodnih ali zračnih tokov. Tudi ko še ni bilo mikroskopov in drugih sofisticiranih 

tehnologij, s katerimi bi lahko videli strukture molekul in atomov, so ljudje s prostim 

očesom opazovali zgradbo mineralov, kristalov in drugih organskih materialov, ki so 

imeli, čeprav so nastali v naravi, značilnosti geometrijskih teles. Ljudi so zanimale tudi 

teksture, karakteristike površin različnih materialov, ki so jih nato skušali kar najbolj 

prepričljivo in čim bolj realno likovno interpretirati ali imitirati. 

 

 

3.2.  Tekstura v razvoju percepcije 
 

Tekstura v sebi združuje dve čutni doživetji, taktilno in vizualno. Izkušnje pridobivamo 

s pomočjo sinestezijskih zaznav, pri čemer sodelujejo vsa čutila, medtem ko sta za 

likovno produkcijo najpomembnejši vid in tip. Tako lahko že s samim opazovanjem 

teksture slike doživimo gladkost ali hrapavost. Slike se nam sploh ni treba dotakniti. Z 

vidom lahko nadomestimo tip samo, če smo z določeno teksturo v preteklosti že imeli 

taktilne izkušnje. S tipom delno lahko nadomestimo vid. Celostno doživljanje sveta 

okrog nas lahko dobimo s sintezo omenjenih dveh čutil.   

 

Doživljanje in risanje teksture je lahko pomemben element pri širšem in temeljitejšem 

spoznavanju lastnosti določenih materialov, ki sestavljajo naravo in vse tisto, kar je 

oblikoval človek. Človeška spoznanja o lastnostih različnih površin se pravzaprav 

začenjajo že v zelo zgodnjem otroštvu, saj ima otrok naravno potrebo po tem, da otipava 

in se dotika vseh predmetov, na katere naleti. Tako lahko taktilno občuti hrapavost, 

gladkost, mehkobo, trdost, votlost, lepljivost itd. in te izkušnje nato prenese na vid. 

Tovrstno raziskovanje okolja ima pri vzgoji otroka zelo pomembno vlogo. Likovni 

pedagog lahko otroka pripelje do neposrednega stika z motivom, ki ga bo kasneje risal, 

                                                 
84 Milan Butina, Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 230. 
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otrok pa tako lahko doživi teksturo različnih materialov in jih nato poizkuša likovno 

prikazati.85  

 

Čutili, ki nam, poleg vida in tipa, omogočata razvoj vizualne percepcije, sta kinestetični 

čutili – čut za lastno telo in čut za ravnotežje. Čeprav čutilo vida zavzema 

najpomembnejše mesto v likovnem ustvarjanju, nam pri popolnem doživljanju teksture 

najbolj pomaga tip, preko katerega prihajamo v neposreden stik s predmeti okoli nas. 

Takrat pridobimo širše spoznanje o zunanjem svetu. Različne spremembe, dogodke in 

predmete v naši neposredni okolici v prvi vrsti doživljamo na fizični ravni, šele nato na 

mentalni ravni. Naše doživetje na fizični ravni je vizualno in taktilno. Na ta način 

raziskujemo površine okrog sebe in njihove lastnosti.  

 

Taktilna doživetja so v glavnem mešanica različnih dražljajev. Obstaja pet temeljnih 

dražljajev: tip, pritisk, toplota, mraz in bolečina, kombinacija vseh teh pa nam omogoča 

veliko doživetij, ki nam jih omogoča to čutilo.86 Z biološkega stališča so ti občutki za 

nas velikega pomena, saj tako iz zunanjega sveta prejemamo informacije, ki so za naše 

vsakodnevno življenje vitalnega pomena.87 

 

Čutila vida, sluha, tipa in giba nam, čeprav so njihove izkušnje prostora med seboj 

različne, pomagajo doživljati prostor, vendar pa nas ne pripeljejo do doživljanja 

različnih prostorov, temveč se stapljajo v izkušnjo enega in edinstvenega prostora. 

Zaznava je sinteza informacij, ki smo jih pridobili preko omenjenih čutil, vendar včasih 

obstaja nesoglasje med različnimi vtisi vsakega posameznega čutila. Prav tako obstaja 

tudi neskladje med doživetjem prostora z dotikom in gledanjem prostora, kot v primeru, 

ko se nahajamo v prostoru, ki ni osvetljen, zaradi česar ne moremo natančno presoditi, 

kakšne so velikosti predmetov, njihova razporeditev in oddaljenost v prostoru. Naša 

čutila so nepopolna in omejena, zato popolno zanašanje na čutne izkušnje včasih ni 

                                                 
85 Veljko Bodulić, Umjetnički i dječji crtež, Školska knjiga, Zagreb 1982, str. 33-34. 
 
86 Milan Butina, Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana 2000, str. 3. 
 
87 Dejvid Kreč, Ričard Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 1978, str. 190. 
(Naslov izvirnika: Elements of psychology, University of California, Berkeley 1958) 
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stvarno. Čutila nas lahko prevarajo, zato lahko informacije, ki jih preko njih prejemamo, 

predstavljajo pravilno ali pa tudi nepravilno percepcijo prostora.88 

 

Pri nadaljnji diferenciaciji čutil razumemo, da občutki dotika, temperature, pritiska in 

bolečine nastajajo v receptorjih kože in se zato imenujejo kožna čutila ali kožni 

receptorji. Ti se, skupaj z že omenjenim proprioceptivnim čutilom oziroma čutilom za 

lastno telo, uvrščajo v skupno kategorijo somestetičnih (telesnih) čutil.89 

Tako kot obstajajo psihofiziološke osnove vidnih zaznav in procesi, ki posredujejo med 

vizualnimi dražljaji in percepcijo, tudi dražljaji na koži stimulirajo procese, ki vplivajo 

na taktilno opazovanje.  

 

3.2.1. Psihofiziološke osnove dotika 
 

Kožni in mišični receptorji imajo živčna vlakna, ki vstopajo v hrbtenjačo preko zadnje 

korenine, kjer se nahajajo njihova celična telesa v spinalnem gangliju, od koder se 

vzpenjajo vzdolž hrbtenice. Nekatera vlakna se ves čas vzpenjajo po isti strani, druga pa 

prehajajo na drugo stran hrbtnega mozga. Živčna vlakna, ki ostajajo na isti strani, proti 

malim možganom pošiljajo določeno število vej, ostala vlakna pa se med seboj križajo 

in prehajajo na drugo stran. Eden od pomembnih oddajnikov se nahaja v talamusu 

nasprotne strani, v katerem vsa vlakna, ki prihajajo iz kožnih receptorjev, še zadnjič, 

preden končajo v skorji velikih možganov, formirajo zveze. Na koncu so kožni 

receptorji ene strani telesa predstavljeni v malih možganih te iste strani ter v skorji 

velikih možganov na nasprotni strani.90   

 

                                                 
88 Dejvid Kreč, Ričard Kračfild,  Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 1978, str. 132-133. 
 
89 Ibid., str. 190. 
 
90 Ibid., str. 191. 
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Slika 1 - Shematski prikaz receptorjev, poti in centralnih mehanizmov za kinestetično percepcijo in 

percepcijo dotika, pritiska, temperature in bolečine. 

 

Taktilnost je prav tako nosilec ali medij komunikacije med ljudmi. Z dotikom izražamo 

naše potrebe, stališča in čustva ter poskušamo vplivati na druge ljudi. Čim bližje smo si 

z nekom, večji sta intenzivnost in intimnost stika.  

 

Psihologi so ugotovili, da vsak človek, čeprav se tega ne zaveda, prostor okrog sebe 

ureja v nekakšne nevidne prostorske mehurje. Trije prostorski mehurji so: 

1. osebni prostor (določa ga doseg roke, dostop do njega pa imajo samo osebe, s 

katerimi je človek tesno povezan; vsak invaziven poizkus vstopanja v ta prostor 

doživljamo kot agresijo); 

2. družabni prostor - neposredni osebni stik z drugimi ljudmi; 

3. javni prostor (predstavlja prostor, v katerega vstopajo vsi drugi ljudje, neodvisno od 

našega odnosa do njih). 

Poleg bioloških in psiholoških na naše doživljanje prostora vplivajo tudi kulturni vzorci 

odnosov do prostora.91 Različni narodi imajo svoje običaje in vzorce vedenja, ki so 

povezani z dostopom do enega od omenjenih treh prostorskih mehurjev. V nekaterih 

državah sta gestikulacija in dotikanje med komunikacijo nekaj povsem normalnega, spet 

drugod to ni zaželeno.  

 

                                                 
91 Milan Butina, Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana 2000, str. 88. 
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Psihologa Ruesh in Kees sta med proučevanjem oblik neverbalnega komuniciranja 

prišla do zaključka, da je telo ekspresivno in da otroci, če predpostavimo, da se 

modalitete na različnih starostnih stopnjah izražanja med seboj razlikujejo, dobesedno 

govorijo s svojim telesom. Identiteta se na fizični ravni v veliki meri kaže skozi gibe 

telesa. Nekateri načini vedenja so skupni veliki večini ljudi, zato je tudi govorica telesa 

nosilec informacij. Ljudje lahko tako glede na gibe ter na osnovi lastnih izkušenj s 

telesom in telesnimi reakcijami interpretirajo značaj in osebnost določene osebe.92  

 

Vsi v vsakodnevnem življenju uporabljamo čutila in tako skušamo dobiti sliko o okolju, 

ki nas obdaja. Še posebej uporabljamo čutilo tipa, s katerim izmenjujemo informacije. V 

likovnem ustvarjanju s pomočjo tipa želimo to sliko okolice prenesti v likovno delo ali 

pa kot gledalci opazovati in doživljati ustvarjalno delo druge osebe.  

 

Za razliko od nas se slepi in slabovidni ljudje, odvisno od stopnje slepote, na čutilo tipa 

zanašajo kot na najpomembnejši (poleg sluha) dejavnik v percepciji prostora. Razlika 

med ljudmi, ki so slepi od rojstva, in tistimi, ki oslepijo kasneje, je velika. Pri prvih ne 

obstaja nikakršna vizualna izkušnja ali občutenje, spomin ali predstava.93 Slepi nazivov 

za predmete ne morejo povezati z nobenim vizualnim ekvivalentom, nimajo pa tudi 

vizualnega pojmovanja oblik. Zanje so oblika, figura in forma abstraktni pojmi, vendar 

pa je prav zato tekstura zanje zelo stvarna in pomembna.  

 

V preteklosti so dotik razumevali kot dodatek k vizualnemu doživljanju, takšno 

razmišljanje pa se je do neke mere obdržalo tudi do danes, zaradi česar ljudje, ki vidijo, 

težko dojemajo in razumejo, da sta dvodimenzionalna in tridimenzionalna umetnost, iz 

katerih je vid izključen, analogni vizualni umetnosti. Arnheim navaja, da so po odkritju 

sposobnosti slepih, da zaznavajo in ustvarjajo umetniška dela, njihovo ustvarjanje 

poimenovali kot delni, čudežno pridobljen vid: roke, ki lahko vidijo!94 

 
                                                 
92 Milan Butina, Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 243.  
 
93 Dejvid Kreč, Ričard Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 1978, str. 41. 
 
94 Rudolf Arnehim, To the Rescue of Art: Twenty Six Essays, University of California Press, Berkeley and 
Los Angeles 1992, str. 133. 
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Svet, v katerem živijo slepi, se zaradi odsotnosti vizualnih doživetij od običajnega sveta 

razlikuje po drugačni organiziranosti. Svet slepih je prostoren, vendar je sestavljen iz 

gibov, dotikov in zvokov. Njihova občutljivost na taktilna in zvočna občutenja je 

močnejša in popolnejša kot pri ostalih ljudeh, tako da nas slepi lahko presenetijo s 

precej natančnim zaznavanjem in prilagajanjem okolju, v katerem živijo.95 

 

Tisto, kar slepe ljudi najbolj ovira, je zagotovo dejstvo, da morajo živeti v svetu, ki se 

sooča z resnim zanemarjanjem občutenja dotika v družbi, v kateri ljudje veliko ur 

preživijo tako, da komunicirajo preko vizualnih (in avdiovizualnih) medijev: interneta, 

televizije, videa itd. Naravna intimnost rokovanja s stvarmi, preko katerih se človeška 

bitja navadno učijo, je tako izključena, otrok pa se hitro nauči, da je svet prepoln svari, 

ki se jih ne sme dotikati. Omejevanje opazovanja obraza in telesa osebe le na dotike s 

prsti je tako le iskanje nedopuščene svobode. Arnheim meni, da moramo izobraževanje 

slepih oseb gledati v širšem kontekstu potrebe za vnovičnim izobraževanjem celotne 

čutno pohabljene civilizacije.96 

 

Pri opazovanju delov in celote slepi in slabovidni ljudje niso prikrajšani za doživljanje 

celote, čeprav se, ker ne morejo vizualno doživeti celote, kot to lahko storijo ljudje, ki 

vidijo, morda ne zdi tako. V preteklosti so menili, da so slepe osebe oropane geštaltne 

koncepcije in da je taktilno opažanje omejeno na relativno majhne elemente, ki se ne 

morejo povezati v enotne celote. Takšno razmišljanje ima svojo osnovo v napačni 

interpretaciji obeh načinov čutnega opazovanja, trdi Arnheim, saj kljub temu, da je vid 

podprt s celovito in ves čas prisotno sliko vidnega polja, to ozadje ni nič več od 

podlage, na kateri se odvija opazovanje.97 

 

Edina relevantna pomanjkljivost pri slepih in slabovidnih je ta, da lahko ti ljudje 

taktilno percipirajo samo en del likovnega ustvarjanja, kot so slike z reliefno teksturo, 

skulpture, inštalacije, objekti in uporabni predmeti s področja uporabnih umetnosti in 
                                                 
95 Dejvid Kreč, Ričard Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 1978, str. 41. 
 
96 Rudolf Arnehim, To the Rescue of Art: Twenty Six Essays, University of California Press, Berkeley and 
Los Angeles 1992, str. 136. 
 
97 Ibidem, str. 136-137. 
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dizajna, medtem ko dvodimenzionalne simulacije tekstur na slikah, risbah, fotografijah 

in ilustracijah, ki nimajo reliefnosti, ostajajo izven dosega njihovega haptičnega 

opazovanja. Še ena ovira za slepe osebe je tudi nezmožnost, da doživijo umetniška dela 

v muzejih in galerijah, saj je dotikanje artefaktov zaradi preventive pred poškodbami in 

krajami prepovedano. Kljub temu nekatere inštitucije dovoljujejo, da se slepim osebam 

omogoči taktilno percipiranje umetniškega dela. Številni muzeji po svetu, kakršen je 

Metropolitan Museum of Art v New Yorku,98 imajo programe za slepe in slabovidne 

osebe, ki vključujejo avditivni sprehod po muzeju in številne delavnice, na katerih se 

slepi in slabovidni obiskovalci muzeja taktilno in/ali s pomočjo opisa šolanih vodičev, 

odvisno od tega, ali gre za skulpture ali slike, spoznajo z deli.  

 

Čeprav so bile razstave sprva v glavnem postavljene tako, da so le slepim obiskovalcem 

dovoljevale z dotiki raziskati skulpturo in teksturo, razstave zdaj niso namenjene le 

slednjim, temveč so postale muzeji dotikov, ki odkrivajo bogastvo taktilne izkušnje širši 

javnosti. Poučevanje taktilne umetnosti postaja najpopolnejši pristop k zanemarjenemu 

izvoru človeškega spoznanja in ustvarjanja, pravi Arnheim.99 

 

Na žalost je specializiranih taktilnih muzejev likovne umetnosti, ki so namenjeni slepim 

in slabovidnim osebam ter prilagojeni njihovim potrebam, v svetu zelo malo. Eden od 

takšnih specializiranih muzejev se nahaja v Italiji, natančneje v Anconi. Leta 1993 ga je 

osnovalo Združenje slepih Italije. Museo Tàttile Statale Oméro je bil kot državni muzej 

priznan leta 1999 in se danes ponaša z zbirko, ki zajema arheološko, arhitektonsko 

zbirko, klasično, moderno in sodobno skulpturo.  

 

Arheološko zbirko sestavljajo različni izvirni objekti od predzgodovinskega do 

klasičnega obdobja grške umetnosti, medtem ko se v arhitektonski zbirki nahaja 

kolekcija natančnih in preciznih maket poznanih gradbenikov iz različnih umetnostno-

zgodovinskih obdobij, kakršne so maketa Parthenona, Pantheona, katedral v Firencah in 

Anconi ter katedrale sv. Petra v Rimu. Sekcija klasične in moderne skulpture zajema 

                                                 
98  http://moma.org/visit_moma/audio.html, oktober 2008. 
 
99 Rudolf Arnehim,  To the Rescue of Art: Twenty Six Essays, University of California Press, Berkeley -   
Los Angeles 1992, str. 133. 
 

http://moma.org/visit_moma/audio.html
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razna slogovna obdobja, od Egipta, grške in rimske umetnosti, srednjega veka, 

renesanse, baroka in klasicizma, pa vse do avantgardnih gibanj iz začetka 20. stoletja, 

zbirko pa v glavnem sestavljajo replike (mavčni odlitki) znanih skulptur, kakršne so 

Nike iz Samotrake, Michelangelova Pietà in David, Berninijeva Sv. Terezija v ekstazi ali 

Venera Italica Antonia Canove. Sekcija skulptur 20. stoletja in sodobne skulpture 

vsebuje originalna dela sodobnih italijanskih kiparjev, ki jih obiskovalci lahko doživijo 

neposredno z dotikanjem.100 

 

Na Hrvaškem specializirani muzej likovnih umetnosti za slepe in slabovidne osebe ne 

obstaja, razen Galerije moderne umetnosti v Zagrebu, ki obiskovalcem ponuja možnost 

taktilne percepcije umetnin, vendar pa imajo številni muzeji in galerije v svojem 

programu avdio vodiče. Nekatere inštitucije imajo tudi posebne vodiče v Braillovi 

pisavi. Med njimi je na primer vodič Mestnega muzeja Zagreb, za katerega je njegova 

avtorica Vesna Leiner, muzejska pedagoginja in voditeljica Muzejske delavnice, dobila 

nagrado Hrvaškega muzejskega društva za najboljši muzejski projekt v letu 2005 Vodič 

za slijepe i slabovidne osobe po Muzeju grada Zagreba.101 

 

Pomemben projekt za slepe in slabovidne osebe je izpeljala tudi Galerija Meštrović v 

Splitu, in sicer v okviru Fondacije Ivana Mestrovića, ko je leta 2005, s podporo 

Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške, tiskala razglednice za slepe in slabovidne 

osebe.102  

 

                                                 
100 http://www.museoomero.it/main?pp=pagina_iniziale&lang=4, oktober 2008. 
 
101 http://www.mgz.hr/, oktober 2008. 
 
102 Projekt Galerije Meštrović so izpeljali v sodelovanju s kustosinjo Majo Šeparović, prof. Jasensko 

Splivalo in skupine učencev, udeležencev UNESCO-ve delavnice Dediščina - nam ni vseeno Prve 

gimnazije in Šole likovnih umetnosti v Splitu, prof. Nikole Skokandića, akademskega grafika ter 

Županijskega društva slepih Split. Razglednice za slepe in slabovidne osebe so bile predstavljene 29. 

marca 2005 na svečani promociji, ki je potekala v Galeriji Meštrović. Ob tej priložnosti so bili izdelani 

tudi poseben logotip, žig in znamka, njihovo izdelavo pa sta omogočila Filatelistično društvo Split in 

Hrvaška pošta. 

 

http://www.museoomero.it/main?pp=pagina_iniziale&lang=4
http://www.mgz.hr/
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Slika 2 - Mapa risb Ivana Meštrovića s kataloškimi podatki in opisi v Braillovi pisavi, globoki tisk (2005) 

 

Omenjeni projekt je sledil uspešnim in zanimivim didaktičnim delavnicam Galerije 

Meštrović v obdobju zadnjih nekaj let: Dotakni i vidi Meštrovićeva djela (2000), 

Dotakni i prepoznaj Meštrovićevo djelo (2001)103, Dotakni i vidi Meštrovićeve crteže 

(2002) i Dotakni i vidi odjeću Meštrovićeva zavičaja (2004), preko katerih so se slepi in 

slabovidni ljudje lahko pobliže spoznali z deli najpomembnejšega hrvaškega kiparja. 

Koncept teh delavnic si je zamislila Maja Šeparović, kustosinja in vodja Galerije 

Meštrović, in ga v sodelovanju z Županijskim združenjem slepih Split tudi realizirala. 

Ob tej priložnosti je bila izdelana tudi mapa risb s kataloškimi podatki in opisi v 

Braillovi pisavi, ki so jih natiskali v globokem tisku. Iz tega projekta se je rodila tudi 

ideja, da bi izdelali taktilne razglednice, ki bi bile dostopne večjemu delu slepe 

populacije.  

 

                                                 
103 Delavnica za slepe in slabovidne osebe, ki je potekala v Galeriji Meštrović – »Dotakni i prepoznaj 

Meštrovićeva djela«,  je bila koncipirana tako, da so imele slepe in slabovidne osebe nalogo, da na 

podlagi verbalnega opisa dela, s posebnim poudarkom na karakteristikah ploskve in površine, najdejo 

opisano skulpturo znotraj muzejskih prostorov. Vsi sodelujoči so uspešno in brez težav izvedli nalogo 

taktilnega prepoznavanja umetniškega dela. 
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Slika 3 – Fotografija: Delavnica za slepe in slabovidne osebe »Dotakni i vidi odjeću 

Meštrovićeva zavičaja«, ki sta leta 2004 potekali v Galeriji Meštrović v Splitu  

 

Razglednice z motivi risb Ivana Meštrovića iz fundusa Galerije Meštrović so prve 

razglednice na Hrvaškem, prilagojene slepim in slabovidnim osebam. Iz fundusa 

Galerije je bilo izbranih pet risb: Mati Božja (Bogorodica, 1900), Mojzes (Mojsije, 

1915), Prerok (Prorok, 1925), Janez Evangelist (Ivan Evanđelist, 1929) in Job (1941 - 

1942), sicer študij za skulpture, razstavljene v Galeriji Meštrović, kriterij pri izbiranju 

pa je bil tak, da morajo biti risbe enostavne in jih s tipom ni težko razbrati. Grafična 

priprava je vključevala linearno risbo konture, ki jo je izdelal Nikola Skokandić. Takšna 

reliefna risba je dodelana v sitotisku in aplicirana, s posebno metodo, na več tiskanih 

razglednic, vključno s podatki o posamičnem delu, ki so jih v Braillovo pisavo prevedli 

člani Županijskega društva slepih Split, ki so obenem sodelovali tudi pri korigiranju 

risb.  
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Slika 4 - Razglednice za slepe z risbami Ivana Meštrovića – Mati Božja (1900), Mojzes (1915), Prerok 

(1925) in Janez Evangelist (1929) 

 

Natiskanih je bilo 500 kompletov razglednic (skupaj 2500 primerkov; po 5 razglednic v 

vsakem kompletu), ki jih je mogoče kupiti v Galeriji Meštrović v Splitu in ateljeju 

Fundacije Ivana Meštrovića v Zagrebu, nekaj pa so jih poklonili Županijskemu 

združenju slepih Split. Galerija Meštrović se je tudi sicer prilagodila slepim in 

slabovidnim obiskovalcem, ki lahko dobijo avdio vodič na avdio kasetah, na katerih je v 

več jezikih posneta vsebina galerijskih vodičev, obiskovalci pa zbirko lahko obidejo v 

spremstvu strokovnega vodnika.104 

 

Ne glede na to ali gre za osebe z normalno razvitim čutilom vida ali za slepe in 

slabovidne osebe, sta čutilo tipa in doživetje različnih lastnosti površine izjemno 

pomembna, tako v samem procesu ustvarjanja kot v percepciji umetniškega dela.  

 

 

3.3. Teksturne modalitete 
 

V našem okolju obstajajo naravne in umetne teksture. Vsaka naravna snov, kamen, les, 

kovina itd. daje površini teksturo, ki jo umetnik lahko izkoristi pri svojem ustvarjanju.  

                                                 
104 Podatki, pridobljeni od kustosinje Maje Šeparović, avtorice projekta in delavnic za slepe in slabovidne 

osebe ter iz dokumentacije Galerije Meštrović v Splitu; Mario Kružić, „Slijepima i slabovidnima, 

Razglednice s motivima Meštrovićevih crteža“: Vijenac, XIII, / 295, 23.  junija 2005, str. 18. 
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Umetne teksture nastajajo na več načinov. Vsak material zahteva določeno obdelavo in 

uporabo orodja, ki sta v skladu z njegovo naravo. Danes so razširjene tudi teksture iz 

plastike, ki na pogled izgledajo tako, kot bi bile naravne.105 Prav tako razlikujemo 

stvarne teksture, ki jih lahko doživljamo taktilno in vizualno, ter imitirane teksture, ki 

jih dobimo z risarskimi ali slikarskimi tehnikami ter tako ustvarjamo iluzijo teksture.106 

Tekstura na 3d površini deluje kot koža, ki jo lahko doživimo s tipom, na 2d ploskvah 

pa jo doživljamo vizualno, kot urejen vzorec. 

 

Slikarstvo ima na dvodimenzionalni površini manj možnosti za izražanje tekstur kot 

kiparstvo, vendar to poskuša nadomestiti z efekti simulacije tekstur, ki ustvarjajo iluzijo, 

medtem ko se pri risarskih tehnikah tekstura prvenstveno dosega z uporabo likovnih 

elementov, linije in točke.  

 

Milan Butina je zapisal, da lahko v likovni umetnosti opazimo različne pristope k 

uporabi tekstur, ki jih je razdelil na naslednji način:  

I. kopiranje, imitiranje, stiliziranje tekstur različnih predmetov ali pojavov, npr. 

tekstur sadja, tkanin, kamenja, las, kože itd.; 

II.  neposredna likovna uporaba naravnih tekstur; 

III. produkcija avtohtonih likovnih teksturnih vrednosti, ki jih omogočajo: 

a) likovni materiali z lastnimi teksturami (vsak likovni material, npr. svinčnik, 

kreda,  glina, kamen ali les, ima svojevrstno teksturo, ki jo likovnik lahko uporabi v 

različne namene); 

b) likovna orodja in tehnike s svojevrstnimi načini obdelovanja likovnih materialov; 

c) umetnikova faktura, tj. umetnikov individualni način oblikovanja teksture – vsak 

likovnik ima bolj ali manj individualiziran rokopis, fakturo, iz katere izhajajo 

posebne, za umetnike značilne teksture.107 

 

                                                 
105 Milan Butina, Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana 2000, str. 86. 
 
106 Marijan Jakubin, Osnove likovnog jezika i likovne kulture, Zagreb 1990, str. 29. 
 
107 Butina, Mala likovna teorija, str. 81. 
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Slika 5 - Različne naravne teksture: zemlja, apnenec, lubje, marmor. 
 

3.3.1. Kopiranje in stiliziranje tekstur 
 

Umetniki so v svojih delih pogosto imitirali različna agregatna stanja in stvarne forme, 

zato so bile tudi organske in anorganske oblike iz narave spodbuda za ustvarjanje 

umetniškega dela. Kopiranje ali imitacija različnih predmetov in pojavov ter njihove 

teksture se je v likovni umetnosti pojavljalo vse do konca 19. stoletja. Slikarji pejsažev 

in tihožitij so se trudili, da bi v svojih delih prikazali vsako podrobnost tudi v pogledu 

teksture. Danes umetniki teksture bolj stilizirajo, in to toliko, kolikor je potrebno, da bi 

nas njihova dela asociirala na določen predmet iz našega okolja. Z  razvojem novih 

medijev v umetnosti in tehnologiji si likovniki, ki negujejo realističen prikaz in kopirajo 

teksture, pomagajo do  različnih možnosti simulacije tekstur z uporabo programov za 

računalniško grafiko in animacijo.  
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Slika 6 - Ljubo Ivančić: Riblja kost i tava, 1959 - primer stilizirana teksture 

 

Za razliko od sodobne umetnosti je umetnost v preteklosti skušala oponašati stvarnost 

tudi pri teksturi. V umetnosti starega Egipta ali antične Grčije je mogoče opaziti 

različno obravnavanje teksture las, telesa in oblačil, skulpture ali reliefa. Čeprav so bile 

teksture stilizirane, so kljub vsemu predstavljale poskus kar najbolj točnega prikaza 

stvarnosti.  

 

Italijanski teoretik in umetnostni zgodovinar Lionelo Venturi je v svojih zapisih o 

zgodovini umetnostne kritike pri pojmu mimetika zajel tudi Ksenokrata, ki je opisoval 

dela Polikleta in drugih grških kiparjev. Ksenokrat je bil eden od prvih likovnih 

teoretikov in kritikov antične Grčije. Menil je, da je Miron v raznolikosti sicer presegel 

Polikleta, vendar ni znal oblikovati las, medtem ko je Pitagora dosegel napredek v 

modeliranju las in znal prikazati tudi živce in žile. Po Ksenokratovem mnenju je Lizip 

vedel, kako je treba popolno prikazati lase, pri čemer je mislil na najmanjše detajle, zato 

je njegovo delo opisoval kot natančno in fino.108 

 

                                                 
108 Lionelo Venturi, Istorija umetničke kritike, Kultura, Beograd 1963, str. 38. 
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Stari Rimljani so zidove svojih vil radi okraševali z mozaiki in s freskami, ki so občasno 

prikazovale zelo stvarne slike narave ter rastlinskega in živalskega sveta, na katerih so 

bile natančno prikazane vse podrobnosti dreves, listja, cvetov, perja ipd.   

Prav tako so posamezni arhitektonski ornamenti sledili strukturi in teksturi nekaterih 

naravnih fenomenov, kot so heksagrami čebeljega satovja, in jih v veliki meri imitirali. 

 

 
Slika 7 - Rimska freska, Pompeji  

 

 

 

  
Slika 8 - Primerjava čebeljega satovja in rimskega zidu iz 1. stoletja, najdenega v južni Franciji 
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Pogost pojav na renesančnih freskah je bilo ustvarjanje iluzije kamnite skulpture ali 

arhitektonskega prostora, vključno z imitiranjem tekstur kamna s pomočjo finih 

modelacij svetlobe in sence. V realističnem slikarstvu flamskih umetnikov je bilo veliko 

truda vloženega v čim bolj točen prikaz tekstur detajlov, s čimer so umetniki nadaljevali 

tudi v baroku, posebej pri temah, kot je tihožitje.  

 

Nekateri renesančni umetniki so v želji, da bi kar najbolje prikazali človeške figure, 

zašli v naturalistično estetiko, pri čemer so poudarjali grdost. Na primer na znani sliki 

Domenica Ghirlandaija se kontrast med grdostjo starca in lepoto otroka izraža v vseh 

podrobnostih teksture obrazov in polti.  

 

 
Slika 9 - Domenico Ghirlandaio: Starec in vnuk, tempera na leseni plošči (15. stoletje)                 

 

Caravaggio in drugi baročni umetniki pričenjajo v slikarstvu prikazovati neke druge 

teme, kot   npr. tihožitje, samostojno temo, ki ponuja veliko možnosti točnega 
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posnemanja tekstur različnih predmetov. Do takrat je bilo tihožitje vselej le del slike in 

je služilo za dekoracijo ali izpopolnitev interierja. Celo pri upodabljanju sakralnih in 

mitoloških tem so se Caravaggio in drugi baročni umetniki trudili prikazati teksture 

človeških figur, oblek ter tudi ostalih predmetov na sliki. Nizozemski umetniki so 

prikaz tihožitja pripeljali do popolnosti, do potankosti so posnemali teksture različnega 

cvetja, rastlin, listja, sadja, zelenjave, živali, pa tudi krzna, različnih tkanin i drugih 

predmetov.   

 

 
Slika 10 - Michelangelo Merisi da Caravaggio: Košara (tihožitje), 1599. 

 

V 19. stoletju umetniki imitirajo predvsem teksture iz narave. V obdobju klasicizma in 

romantizma so te teksture nekoliko idealizirane, medtem ko realizem prinaša zvesto  

posnemanje narave. Za razliko od originalnih antičnih skulptur, ki so bile obarvane, so 

umetniki klasicizma kombinirali materiale, njihove skulpture pa so bile podobne grškim 

in rimskim. Da bi čim bolj točno imitirali stvarnost, so bili nakit, posoda in drugi 

predmeti zlati ali iz nekega drugega materiala. 
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Slika 11 - Antonio Canova: Heba, kombinacija marmorja in kovine (1796 – 1817.) 

 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje umetniki še vedno upodabljajo  stvarnost, vendar z 

nekaj več umetniške svobode. Opaziti je, da se v figurativni umetnosti reinterpretira 

stvarnost, ki ohranja isto vizualno strukturo in oblike, toda skozi umetniško svobodo 

prikazovanja stvarnost dobiva popolnoma nove lastnosti, kot je tekstura 

(impresionistične in pointilistične teksture). 

 

  
Slika 12 - Primerjava  fotografije in slike (Camille Pissaro) z motivom iste vedute: Vue de Crotoy 
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Pojav fotografije in filma je zagotovo vplival na pojav abstraktne nefigurativne 

umetnosti in je do neke mere zmanjšal potrebo po posnemanju v ustvarjalnosti prve 

polovice 20. stoletja. Po kratkih modernističnih eksperimentiranjih se je v drugi polovici 

stoletja znova pojavila potreba po ustvarjanju del mimetičnega značaja – od 

hiperrealističnega slikarstva do računalniških simulacij. Ob  potrebi po posnemanju 

realnosti pa se pojavi tudi potreba po množičnem reproduciranju znanih umetniških del.     

       

Walter Benjamin v svojem eseju o umetniškem ustvarjanju v obdobju tehnične 

reprodukcije ugotavlja, da pojav fotografije in različnih tehnik reproduciranja zmanjšuje 

vrednost umetniškega originala. Po njegovem  tudi z najpopolnejšo reprodukcijo izginja 

enkratna eksistenca originala, del tistega njegovega »tukaj in sedaj«, pa tudi 

spremembe, ki so bile sčasoma narejene na delu.  To se nanaša na orientacijo kulture 

prezence v sodobni umetnosti, ki se, ne glede na trenutni primat kulture pomena, 

postopoma znova aktualizira.109 »Tukaj in sedaj« originala tvori pojem njegove 

avtentičnosti, ki pa je ni mogoče reproducirati. Izgublja se tudi vrednost  zgodovinskega 

pričevanja, a tudi verodostojnost stvari. Benjamin meni, da se to, kar v resnici izginja, 

lahko zajame v pojem avre110 in da v obdobju umetniške reprodukcije umetniškega dela 

njegova avra propada. Pa vendarle lahko danes opazimo, da reproduciranje umetniškega 

dela na plakatih ter celo na komercializiranih uporabnih predmetih, ki se pogosto 

prodajajo v muzejskih in galerijskih prodajalnah, v veliki meri prispeva k popularnosti 

in vrednosti originalov, ki sicer dosegajo enormno visoke cene in si jih navadni smrtniki 

ne morejo privoščiti. Vse to pa  govori o mogoči ponovni reaktualizaciji tradicionalnih 

oblik slikarstva oziroma o tendenci k prezenci. 

 
 
Na prehodu v 21. stoletje je opaziti, da je realnih tekstur vse manj, raste pa število 

simuliranih, tako v vsakodnevnem življenju kot tudi v sodobni likovni umetnosti. 

Simuliranje tekstur je najbolj prisotno v računalniški grafiki in animaciji. Med 

vizualnimi umetnostmi je ta primer najbolj pogost v filmski industriji. Skoraj ni 

animiranega, igranega ali dokumentarnega filma, ki ne bi bil izdelan s pomočjo 

računalnika. To je očiten primer, koliko človeškega napora je vloženega, da bi se v 
                                                 
109 Jožef Muhovič, »Umetnost, diskurz, prezenca«: Nova revija, XXVII, 317-318, 2000, str. 226. 
 
110 Walter Benjamin, Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb 1986, str. 128-129. 
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popolnosti imitirala stvarnost. Včasih je ta stvarnost tako precizno in do najmanjših 

podrobnosti posneta, da izgleda nestvarno in umetno. Računalniška animacija ponuja 

ogromne možnosti kreiranja neke povsem nove stvarnosti, domišljijskega sveta, posebej 

v filmih za otroke,  nastalih po literarnih delih, bajkah in pravljicah, ki jih pred pojavom 

računalniškega grafičnega oblikovanja in animacije ni bilo mogoče tako prepričljivo 

realizirati. 

 

Pixar in Walt Disney Pictures ter drugi veliki studiji se združujejo in z vlaganjem 

ogromnih finančnih sredstev ustvarjajo vrhunsko računalniško animacijo. Produkcijske 

hiše, kot sta npr. DreamWorks in Warner Bros, za realizacijo svojih animiranih filmov, 

v katerih poskušajo imitirati stvarne forme, oblike, strukture, barve in teksture, 

uporabljajo različne tehnologije, o čemer se lahko prepričamo v stvaritvah, kakršna je 

npr. otroški film Polar Express (rež. Robert Zemeckis), ki je v celoti računalniško 

animiran, v filmski seriji Harry Potter in fantastični trilogiji The Lord of The Rings (rež. 

Peter Jackson), kjer je animacija prisotna pri oblikovanju velikega dela scenografije: 

interierja, pejsaža ter videza igralcev, med katerimi je tudi  figura, ki je v celoti kreirana 

s pomočjo računalnika (Gollum/Smeagol).     

Neverjetna je tudi  natančnost  ustvarjanja  specialnih efektov in kreiranje scenografije 

vesolja, vesoljskih ladij in raznih nezemeljskih bitij iz SF filmov, v proizvodnji katerih 

je v ospredju podjetje Industrial Light & Magic, posebno v zadnjih dosežkih ameriške 

kinematografije, ki je komercialno usmerjena  in ima dovolj finančnih sredstev za 

proizvodnjo filmov, kot je zadnja serija Star Treka  ali najnovejša trilogija Georga 

Lucasa - Star Wars (Epizode I, II in III), filmskega prequela slavne trilogije, posnete 

koncem 70-ih in v začetku 80-ih let preteklega stoletja. Računalniška animacija je 

zaslužna tudi za oživljanje stripovskih junakov Batmana, Spidermana in Hulka na 

filmskem platnu. Kako daleč segajo njene možnosti, je bilo jasno že po predvajanju 

filma The Matrix v režiji in produkciji The Wachowski Brothers leta 1999.  

 

3.3.2. Uporaba naravnih tekstur 
 

Z drugačnim pristopom k likovnemu procesu, z oblikovanjem novih metod uporabe 

likovnih materialov in tehnik, na primer tehnike frotaža (frottage), kolaža (collage) in 
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asamblaža (assemblage) pri kubistih in dadaistih, ter informelističnih tendenc v 

eksperimentiranju z uvajanjem novih materialov se uporaba naravnih tekstur v 

umetnosti ponovno pojavi že v obdobju avantgarde, modernističnega gibanja z začetka 

20. stoletja.  

 

  
Slika 13 - Primer kolaža: Kurt Schwitters,  Das Undbild, 1919. 

 

Moderni umetniki so se z uporabo različnih naravnih tekstur poskušali kar najbolj 

originalno in inovativno izraziti, zato so posegali po do takrat nenavadnih materialih in 

netradicionalnih tehnikah. Uporabljali so karton, žico, plastiko, slamo, mavec, katran in 

vse tisto, kar je predstavljalo stranski proizvod modernega načina življenja – smeti in 

odpad, ki ga je bilo mogoče reciklirati, redefinirati in preoblikovati v umetniško delo. 
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Slika 14 - Oblikovanje teksture z uporabo naravnega materiala -  primer: Meret Oppenheimer: Zajtrk v 
krznu, 1936., MoMa, New York 
 

Najpomembnejše obdobje v umetnosti 20. stoletja, ki uporablja teksturne lastnosti kot 

dominantne likovne elemente, je obdobje informela111, smeri, ki prevladuje v 50-ih letih 

v Evropi. Umetniki informela poskušajo doseči razgradnjo oblik in tradicionalne forme, 

ki prehaja v abstraktnost in vizualizirati sliko sveta v razpadanju nečesa, kar nima 

forme. Na sliki mešajo cement, pesek, smolo, mavec, cunje, razne materiale in barvo ter 

na veliko uvajajo materiale, katerih uporabe si v likovnem ustvarjanju prej ni bilo 

mogoče predstavljati, vse z namenom, da bi ustvarili čim bolj dramatičen vtis negiranja 

klasične forme. 

 

                                                 
111 Izraz  informel je prvi predlagal francoski kritik Michael Tapie ob razstavi »Vehemences confrontees« 

v Parizu 1951, pomeni pa razgrajevanje forme ter negiranje tradicionalne kompozicije in slikarskega 

postopka. Informel v francoščini pomeni »brez forme«, torej abstraktna umetnost brez forme.  
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Slika 15      Slika 16 

Antoni Tapies, Arena, 116 x 89 cm, 1964.  Alberto Burri, Rosso Plastica L.A., 1966. 

 

Čeprav  materiali, kakršni so les, pesek, zemlja in slama, na videz ne predstavljajo 

ničesar figurativnega, v likovnih kompozicijah delujejo zelo organsko, blizu amorfnim 

oblikam iz narave. Preprosto izzivajo potrebo, da se jih človek dotakne, da jih občuti in 

ne samo gleda. Značaj njihove površine vstopa v opazovalčev prostor in ga vzpodbuja k 

aktivnejši percepciji slike. Včasih nam ti naravni materiali sugerirajo, da doživimo in 

opazujemo nepredmetne in abstraktne oblike, jim dajemo formo in pomen. Te 

nepredmetne slike vsebujejo veliko izhodišč za figurativno imaginacijo. 

 
 

3.3.3. Avtohtone likovne teksture 
 

Taktilnost je čutni učinek likovnega materiala, ki »mami« opazovalca, da se snovi 

dotakne in jo z dotikom oživi. Taktilnost prepoznavamo kot željo, odziv na efekt 

površine.112  

Nekatera umetniška dela, posebno slike informela ali abstraktnega ekspresionizma, pri 

katerih je tekstura pomembno likovno izrazno sredstvo, privlačijo s svojo taktilnostjo. 

                                                 
112 Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950, Prometej, 
Beograd – Novi Sad 1999, str. 338. 



 
 

65 

Modernizem prinaša eksperimentiranje in ustvarjanje nekih povsem novih, avtohtonih 

tekstur ali tistih, ki jih dajejo materiali, ki se uporabljajo pri ustvarjanju umetniškega 

dela. Avtohtone likovne teksture delimo na likovne materiale z lastnimi teksturami, 

likovne pripomočke in tehnike s svojstvenimi načini obdelave likovnih materialov ter 

umetniške fakture.  

 

3.3.3.1. Likovni materiali z lastnimi teksturami 
 

Likovni materiali imajo svojstveno teksturo, ki jo mora umetnik dobro poznati, da bi jo 

lahko uporabil v svoji ustvarjalnosti in tako realiziral svojo likovno zamisel. 

Že sama izbira slikarske podlage (ravnine), n.pr. različnih vrst papirja (gladek, hrapav), 

prepariranega ali neprepariranega platna, stekla, lesa, kovine idr. na določen način 

pogojuje teksturo likovnega dela. Slikar ali kipar izbira likovno tehniko (svinčnik, oglje, 

kredo, akvarel, olje, glino, kamen, les) in v skladu z njo teksturira površino. 

 

Grki in Rimljani so vedno razpravljali o raznih antinomijah v umetnosti: racionalnost - 

iracionalnost, lepo - grdo, dokončano - nedokončano. S temi vprašanji se je pri 

opisovanju del svojih sodobnikov posebej ukvarjal Plutarh. Antinomija dokončanega in 

nedokončanega naj bi odgovarjala antinomiji forme in barve, ker je za efekt barve 

potrebna površina, ki ni gladka, s potezami, ki delujejo nedokončano. O podobnem 

efektu  govori odlomek Antologije, ki se nanaša na Parazijevega Filokteta: »Slika je 

izgledala hrapavo, kar je bilo nedvomno posledica čopiča, a ton je imel določeno 

ostrino.« 113 

 

V slikarstvu po renesansi oljne tehnike omogočajo precizno opisovanje sveta, svetlobe 

in senc, prozornosti vode in zraka. Leonardo da Vinci je v svojem traktatu o slikarstvu 

pisal, da mora slikar poznati in prikazovati vse oblike narave – meglo, deževje, prah, 

dim, prozornost vode in vse zvezde na nebu.114 V svojih umetniških delih je pokazal, 

kako se lahko z lazurnimi namazi barve in  sfumatom prikaže atmosfera zraka ter 

gladkost teksture obraza in telesa. 
                                                 
113 Lionelo Venturi, Istorija umetničke kritike, Kultura, Beograd 1963, str. 53. 
 
114 Ibid. str. 88. 



 
 

66 

3.3.3.2. Različne obdelave likovnih materialov 
 

V kiparstvu in slikarstvu obstajajo glede  na različno obdelavo likovnih materialov 

različne vrste tekstur. V slikarstvu so to teksture, ki jih dobivamo z risanimi, grafičnimi 

ali s slikarskimi elementi in tehničnimi sredstvi. Na sliki ali risbi je lahko tekstura 

avtentična oblika teksture materiala, npr. gladek,  hrapav, sijajni, mat papir, teksture 

slikarskega platna in navidezna (imitirana) tekstura, izražena z  likovnimi elementi: 

barva, linija, točka… Z njimi se izraža videz gladkih, bleščečih, mat ali različnih 

hrapavih površin. Risba ali slika je lahko obdelana z risarskim ali slikarskim 

teksturiranjem.115 

 

 
Slika 17 - Jean Dubuffet, Le manteau de terre, 1958 

 

Med likovnimi umetniki je dotik najbližji kiparjem, ki s svojimi rokami oblikujejo, 

spoznavajo, se dotikajo in ljubijo kiparske materiale. Butina kot mojstra uživanja in 

vabljenja k uživanju taktilnih kvalitet kiparskih oblik navaja Augusta Rodina. Njegova 

                                                 
115 Marijan Jakubin, Osnove likovnog jezika i likovne kulture, Zagreb 1990, str. 30. 
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marmorna skulptura Poljub neverjetno prepričljivo upodablja dotik ženskega boka z 

moško roko. Med slikarji Butina omenja Amaedea Modiglianija, ki na tako izjemen 

način upodablja naslikane oblike, da nas kar izziva, da se jih dotaknemo in pobožamo 

obrise teles njegovih aktov.116  

 

Za moderno umetnost je specifično eksperimentiranje z različnimi tehnikami, pa imamo 

tako   primer Lucia Fontane, predstavnika spacializma (movimento spaziale), ki z 

uporabo tehnike picage, z nožem ali s skalpelom na monokromnem platnu dela zareze 

in luknje ter oblikuje določeno teksturo, s katero prikaže prostor, čas in gibanje v 

likovnem delu. 

 

 
Slika 18 - Luciano Fontana, La Fine di Dio, 178 x 123 cm, 1963/64. 

 

                                                 
116 Milan Butina, O slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 45. 
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V kiparstvu lahko določene teksture občutimo z otipom, taktilno in vizualno. Značaj 

površine, tj. teksture kiparskih oblik določa vrsta materiala, iz katerega  je kiparsko delo 

narejeno (kamen, les, glina, bron, steklo, železo, mavec itd.) in obdelave teh  materialov 

z različnimi orodji (način obdelave kamna, gline, lesa itd.). Omenjene osnovne lastnosti  

površin oziroma osnovne teksturne vrednosti se z uporabo določenega materiala in 

načinom njegove obdelave povečujejo. Tako obstajajo hrapave teksture različne stopnje 

hrapavosti, večje ali manjše (drobno zrnate, veliko zrnate, razpokane, mrežaste, 

nagubane, valovite teksture itd.). Površine so lahko tudi mehke, trde, hladne, tople, 

svetle, temne, različno kolorirane itd. Tekstura je v kiparstvu in arhitekturi vedno 

stvarna, saj je hrapavost, gladkost, sijajnost ali matiranost površine stvarna.117 Prav tako 

kot obstaja gradient velikosti in oblik, obstaja tudi gradient teksture. Čim bolj je tekstura 

izrazita, bližja se nam zdi in čim drobnejša je, bolj se nam zdi oddaljena.118 

 

 
Slika 19 - Primeri različnih tekstur v kiparstvu (hrapave, gladke, votle in podobno):  

 

 
Alberto Giacometti,   Constantin Brancusi    Jeff Koons 
Tre uomini, 1949   Le Baiser, 1923-25    Rabbit   
Bronca                 Mramor      Jeklo 
     36,5 x 25,5 x 24 cm    104 x 48.3 x 30.5 cm  

Centre Pompidou, Pariz    Muzej sodobne umetnosti, Chicago 
 

                                                 
117 Marijan Jakubin, Osnove likovnog jezika i likovne kulture, Zagreb 1990, str. 30. 
 
118 Rudolf Arnheim,Umetnost i vizuelno opažanje, Beograd 1985, str. 234. 
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3.3.3.3. Umetniška faktura 
 
Ena od modalitet teksture je vsekakor umetniški rokopis ali faktura.  

Likovni pedagog Marijan Jakubin definira fakturo kot viden znak tehnike dela pri 

izvedbi umetniškega dela v slikarstvu, pri čemer misli na potezo čopiča oziroma na 

način nanašanja barve na podlago, ki je lahko lazurno, pa tudi pastozno.119 

 

 
Slika 20 - Primer gostega nanosa barve (impasto): Van Gogh, Café de nuit, 1988. 

 

V kiparstvu se s fakturo misli na udarce dleta, načine modeliranja kiparskih materialov s 

prsti ali na uporabo ostalih orodij in materialov pri oblikovanju kiparskih del. S fakturo 

se  pravzaprav dobiva določena tekstura, specifična za posamezno slogovno obdobje 

in/ali umetnika. 

 

Slavni Michelangelo je v predstavljanju svojih idej o umetnosti trdil, da je slika, ki je 

bolj podobna reliefu, boljša, medtem ko je sliki podoben relief po njegovem slabši.120  

Michelangelo je, za razliko od Leonarda, trdil, da je skulptura pomembnejša kot 

slikarstvo in je zato na freskah poskušal podati forme in teksture, tako kot to delajo 

kiparji. Njegove skulpture pogosto dajejo vtis »nedokončanega«, saj umetnik pušča 

neke površine napol obdelane, z vidnimi potezami kiparskega dleta na kamnu, 

Michelangelovega prepoznavnega umetniškega rokopisa. 

                                                 
119 Marijan Jakubin, Osnove likovnog jezika i likovne kulture, Zagreb 1990, str. 30. 
 
120 Lionelo Venturi, Istorija umetničke kritike, Kultura, Beograd 1963, str. 92. 



 
 

70 

 

Značaj individualnega pristopa v likovni praksi je pomemben v smislu prepoznavanja 

avtorstva umetniškega dela. Včasih se lahko s pomočjo primerjave rokopisov, nanašanja 

barve in potez čopiča odkrije, ali je delo original ali falsifikat. Vemo, da je likovna 

teoretičarka Jadranka Damjanov na temelju tega analizirala lažni in pravi Van Goghov 

avtoportret. Na povečanem detajlu se jasno vidijo energične Van Goghove poteze ter 

artikulirani in kontrolirani gibi, medtem ko so na falsifikatu gibi bolj negotovi  in se 

barva cedi s platna. 121 

 

 

 
Slika 21 - Van Gogh: Avtoportret  - original in povečani detajl ter kopija enega od Van Goghovih 

avtoportretov in povečani detajl  

 

Likovni psiholog R. Arnheim meni, da  umetniško delo oblikujejo zunanje sile, ki 

vodijo umetnikove roke in telo ter da imajo rezi kiparskega dleta redkokdaj  kakršnokoli 

formalno zvezo z obliko skulpture.122 

                                                 
121 Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb 1991, str. 56. 
 
122 Rudolf Arnheim,Umetnost i vizuelno opažanje, Beograd 1985, str. 351. 
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V fakturi slike sta forma in tehnika medsebojno neločljivi, neločljvi pa sta tudi od 

umetnikovega odnosa do materiala in njegovega umetniškega izraza. Zato v 

umetnikovem rokopisu ni več mogoče razločevati posameznih elementov slikarskega 

dela.123   

Ob analitičnem opazovanju objektivne stvarnosti in pod vplivom svojih spoznanj 

umetnik ustvarja likovni proizvod kot novo vizualno realnost. Zaradi posameznikovega 

vnašanja subjektivnih in družbenih karakteristik umetniški proizvod ni enak naravnemu.  

Likovna ustvarjalnost se temelji na likovnem jeziku, ki ga ustvarjalec spoznava skozi 

lastno likovno doživljanje in izražanje, ter pri tem oblikuje svoj lastni likovni govor. 

 

Pri zgodovinskem pregledu umetnosti lahko opazimo, da so v posameznih obdobjih, 

npr. v srednjem veku, umetniki zatirali sledove individualnih motoričnih vzorcev,  

medtem ko je bila v moderni umetniška faktura sestavni del likovnega izraza in forme. 

Torej, določena obdobja so zavračala individualni rokopis, nekatera so ga zavestno 

vzpodbujala, druga pa so uskladila stare obrti in umetniško izvedbo oziroma fakturo 

določenega časa ali stila in fakturo umetnika.124  

 

V umetniškem likovnem rokopisu je podobno kot tudi v pisanju izraženo notranje stanje 

duha. V psihologiji in psihoanalizi se je pojavila hipoteza, da obstaja raven zavesti, kjer 

se srečujeta podzavest in zavest. Pri tem se čustvena energija in podzavestne želje 

transponirajo v simbole in energije, ki jih kontrolira in nadzoruje zavest, kar je zelo 

pomembno za razumevanje likovne umetnosti. Francoski filozof Maurice Merleau-

Ponty meni, da slikar spreminja svet v sliko s tem, da svetu posoja svoje telo, ki je splet 

vizije in gibanja. Ta odnos med telesom in psiho Freud imenuje konverzija in ga 

definira kot spreminjanje mentalne vsebine v telesne simptome. Umetnik poskuša svoje 

lastne izkušnje, emocije in želje prenesti v gibe rok, ki izvajajo umetniški akt. Prvotno 

doživetje se spremeni in interpretira, kadar ta konverzija ni spontana in ko prehaja skozi 

filter naučenih miselnih kategorij. V likovni proizvodnji sta obe komponenti duševnega 

in telesnega neposredno povezani.125 

                                                 
123 Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb 1980, str. 30. 
 
124 Milan Butina, Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 246. 
 
125 Butina, Prvine likovne prakse, str. 246-248. 
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Povezanost teh dveh ravni umetniškega ustvarjanja je mogoče opazovati z dveh stališč: 

kot fizikalno spremembo iz ene oblike energije v drugo, tj. kot psihološki prenos neke 

želje v izraz ali simbol, ali kot poskus, da prodremo v srž temeljnih izkušenj v svojem 

pojavnem bistvu, kakor jih doživljamo pri vsaki interpretaciji, ki vključuje fizikalne ali 

psihološke kategorije. Butina meni, da je slednje primernejše za razumevanje likovnega 

dela, ker je v formi umetnine esencialno ohranjena celostna izkušnja, ki zajema obe 

komponenti. Za Uexküla duša in telo zavzemata skupni integracijski prostor, v katerem 

se prepletata in kjer se enostavna dejanja pretvarjajo v kompleksnejše, zatem pa še v 

zahtevnejše oblike aktivnosti. V tem integracijskem prostoru je umetnik dejanski izraz 

samega sebe in svojega delovanja. Ta prostor je svet, ki zrcali njegov spoznavni svet, 

likovni proizvodi pa so čutna zrcala njegove generičnosti, pojmovanja samega sebe in 

odnosa do okolja. Človekovo celovito delovanje se skozi integriranost duha in telesa 

izraža z delovanjem očesa in roke, ki duhovno i čutno napetost preliva neposredno v 

umetniško formo.126 »Likovna umetnina je zaustavljeni trenutek nekega intenzivnega 

stanja bivanja umetnika, ki lahko sproža estetske užitke v gledalcu, če razume njegov 

posebni način izraza.« 127 

 

Z delovanjem roke se izraža tudi umetnikova edinstvenost, unikatnost; posebna oblika 

človekove generične biti in načina življenja. To je tisto, kar daje rokopisu posameznega 

umetnika individualnost. Ni ga mogoče replicirati s pomočjo računalnika niti s  

tekstualnim rokopisom. Računalniški podpis se lahko kopira, pri lastnoročnem podpisu 

to ni mogoče. 

 

Stanje telesa, čustev in uma, ki je preneseno v fakturo likovnega dela, je delno tudi 

predmet proučevanja relativno nove veje psihoterapije – art terapije, ki likovni proces 

uporablja kot sredstvo izražanja. S to terapijo je mogoče pojasniti zavestna in 

podzavestna stanja posameznih oseb. Takšnega pristopa ni mogoče uporabiti pri osebah 

z izraženimi psihičnimi problemi. Na temelju risbe in rokopisa lahko pri ljudeh 

                                                                                                                                               
 
126 Butina, Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 246-248. 
 
127 Ibid., str. 251. 
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odkrijemo neke globoko potlačene emocije: bolečino, strah, jezo, prizadetost itd. 

Posebno je primerna za otroke,  ki se včasih z verbalno komunikacijo ne uspevajo 

izraziti, komunikacijo skozi likovno ustvarjanje pa razumejo in jemljejo kot igro.  Art 

terapija ne služi samo za diagnosticiranje nekega psihološkega problema, temveč deluje 

terapevtsko in razvija kreativnost. 

 
3.4. Tekstura in likovne prvine 
 

Likovni umetniki so v likovni praksi pogosto raziskovali spremenljivost teksture in 

njene lastnosti, ki vplivajo na ostale likovne elemente in celotno kompozicijo. Tako se 

lahko jasno določi relacija med likovno variablo teksture in likovnimi elementi. Med 

najpomembnejše spadajo odnosi teksture do elementa svetlo-temno, nato pa še točka, 

linija, barva in gostota. 

 

Tekstura je glede na velikost in gostoto urejena ali neurejena visoka gostota enot, v 

razponu od mikro do makro dimenzij. Vzorci v teksturah se pojavljajo takrat, kadar so 

enote urejene na določen in smiseln način. Teksture so tudi značilnosti  površin, njihov 

minirelief  pa nikoli ne prehaja v tretjo dimenzijo do te mere, da bi površini odvzel 

njeno ploskovitost.128 

 

Tekstura je tudi zaradi težnje k ploskovitosti povezana z barvo in s ploskvijo. V 

likovnem ustvarjanju je mogoče uporabljati njune skupne lastnosti ali doseči, da druga 

pri drugi poudarjata različnost, tako lahko skupaj  postavimo površine z nasprotnim 

predznakom doživetja, lakirano kromatsko površino in površino tkanine žameta enake 

barve. Lakirana površina večino svetlobe odbija, površina žameta pa jo zaradi svoje 

teksture v glavnem vpija. Tako sodelovanje barv in tekstur zelo uspešno izkoriščajo 

modni in industrijski oblikovalci, arhitekti, pa tudi  slikarji in kiparji, ki se izražajo z 

močno teksturiranimi barvnimi površinami (informel, arte povera, action painting 

itd.).129 

                                                 
128 Jožef Muhovič, »Prispevki za slovenski likovno-teoretski terminološki slovar (13)«:Likovne 
Besede/Artwords 63. - 64, Ljubljana 2003 , str. 149. 
 
129 Ibid., str 149-150. 
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3.4.1. Odnos tekstura ─ svetlo-temno 
 

Svetlo-temno je zelo pomemben likovni element, saj nam daje kopico  informacij o 

obliki, prostorskih odnosih in položaju predmeta, pa tudi o teksturi površin. Z uporabo 

likovne prvine svetlo-temno lahko najbolje dobimo teksturne vrednosti v likovni 

kompoziciji. 

 

Obstoj teksture je odvisen od svetlobe in senc. Teksturo je nemogoče adekvatno 

prikazati brez teh vrednosti.130 V ontološkem smislu je za tvorbo teksture 

najpomembnejši likovni element svetlo-temno, medtem ko sta linija in točka bolj 

pomembni v operativnem smislu nastanka teksture. 

 

O tem se lahko prepričamo z opazovanjem črno-belih fotografij,  ki nam, kljub temu, da 

na njih ni barv, povedo vse o teksturnih lastnostih prikazanih površin. Butina meni, da 

teksture s stališča vizualnega opazovanja spadajo v področje likovnega elementa svetlo-

temno, saj zaradi različnega vpijanja in odbijanja svetlobe od površinskega reliefa 

dajejo svetlostne razlike drugačne podobe. Ta doživetja lahko variirajo od doživetja 

gladkega in mehkega do grobega in agresivnega.131 Vizualno opazovanje tekstur je v 

veliki meri odvisno od usmeritve svetlobe. Kadar na neko hrapavo površino pada 

difuzna svetloba, se občutek hrapavosti zmanjša, saj tako razpršena svetloba briše sence, 

kadar pa na to isto površino pada svetloba s strani, poveča sence in intenzivira doživetje 

hrapavosti. Zato je torej taktilni značaj neke površine najbolj viden na tistih mestih, kjer 

površina spreminja smer in se obrne iz ene svetlobne vrednosti v drugo.132 

 

                                                 
130 Nikola Despot, Svjetlo i sjena, Tehnička knjiga, Zagreb 1966, str 165. 
 
131 Milan Butina: Mala likovna teorija, Ljubljana, Debora 2000, str. 84. 
 
132 Jožef Muhovič, »Prispevki za slovenski likovno-teoretski terminološki slovar (13)«:Likovne 
Besede/Artwords 63 - 64, 2003, str. 150. 
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Slika 22 - Primer teksture na področju likovnega elementa svetlo-temno: Auguste Rodin, Le Baiser, 1890.  

 

Poleg tega je tekstura odvisna tudi od svetlobe, ki jo posamezni material reflektira. 

Svetloba, ki pada na temnejši material, bo dala manj bleščeč efekt kot svetloba, ki pada 

na svetlejšo podlago. Na črnem satenu je močna svetloba veliko bolj bleščeča kot 

močna svetloba na žametu, čeprav sta obe svetlostni intenziteti enaki. Bleščeča površina 

satena namreč reflektira večjo količino svetlobe, medtem ko lomljena površina žameta 

večino svetlobe absorbira. Enako reagira tudi svetloba na poliranem črnem marmorju v 

odnosu na nebleščečo površino belega kamna.133 

 

3.4.2. Tekstura in točka  
 

Točka je eno od likovnih izraznih sredstev, s katerim se z lahkoto dobiva  teksturiranost 

površine. Od gostote točk na slikarski ravnini je odvisno zaznavanje teksture, ki je lahko 

močnejše ali šibkejše.  

 

                                                 
133 Nikola Despot, Svjetlo i sjena, Tehnička knjiga, Zagreb 1966, str. 165. 
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Pri percepciji prostora kot enega od monokularnih pokazateljev globine ali prostorskih 

ključev je tekstura ozko povezana s točko in z variablo gostote.  

 

Ameriški psiholog James Gibson se v svojem delu Percepcija vizualnega sveta134 

ukvarja z opazovanjem globine na osnovi gradientov ali stopnjevanja teksture. Meni, da 

v ravni dvodimenzionalni sliki obstajajo gradienti teksture, ki se projicirajo na mrežnico 

in ustrezajo stvarni fizični dimenziji razdalje. Pri normalnem opazovanju 

trodimenzionalnega prostora lahko razločimo različne površine, ki se razprostirajo v 

globino. Površine se v nekem prostoru, kot so npr. tla, strop in zidovi, na mrežnici 

projicirajo kot ravne, dvodimenzionalne slike, ki imajo svojo površinsko teksturo. 

Enolična tekstura fizičnih površin se, zahvaljujoč geometriji prostorske situacije in 

odvisnosti od oddaljenosti,  na mrežnico projicira v različni gostoti. Od očesa bolj 

oddaljene površine imajo na mrežnici (slika 23) večjo gostoto in manjšo jasnost 

teksture.135 

 

 

 
Slika 23  - Projekcije gostote teksture na mrežnici glede na oddaljenost  

 

Gibson trdi, da se občutek globine doseže z uporabo različnih gradientov teksture 

oziroma gostote točk; tako se velikost pik in razdalja med njimi proporcionalno 
                                                 
134 Naslov izvrinika: Gibson, J. J., The Perception of the Visual World, Houghton Mifflin, Boston 1950. 
 
135 Dejvid Kreč, Ričard Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 1978, str. 129. 
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zmanjšujeta proti vrhu slike, prikazujoč površino, ki se od nas oddaljuje. Kadar je  

gradient enak ničli, se površina vidi v vertikalni projekciji brez občutka globine (slika 

24).  

 

 
Slika 24 - Različni gradienti teksture     

 

Ernst Gombrich se strinja s številnimi filozofi in psihologi, ki so poudarjali pomen 

dotika za doseganje zaupanja in vere v čvrst in trajen svet, ter trdi, da je dotik oziroma 

tekstura samo eden od mnogih načinov preverjanja, s katerimi razpolagamo. Gombrich, 

tako kot Gibson, domneva, da je tekstura posameznih materialov konstantna in na 

podlagi tega trdi, da lahko učinek oddaljevanja ocenjujemo po znaku, ki ga uporabljamo 

v perspektivi. Kot primer navaja Escherjev nemogoči svet (Autre monde, 1947): »Čim 

bolj se žrelo zgosti, tem bolj na vsaki posamezni materiji opažamo efekt oddaljevanja.« 

Meni, da je kažipot teksture tudi zelo zanesljiv kažipot pravilnosti, saj slučajnosti 

najmanj vplivajo na mikrostrukturo stvari. Seveda je kažipot teksture samo eden od 

pripomočkov pri preverjanju s pomočjo gibanja, »saj kadar ne verjamemo povsem 

lastnim očem, ali želimo dodatna pojasnila, neopazno nagnemo glavo in opazujemo iz 

tega nastalo spremembo položaja«.136 

 

                                                 
136 Ernst Gombrih, Umetnost i iluzija, Psihologija likovnog predstavljanja, Nolit, Beograd 1984, str. 240. 
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Slika 25 - Paul Klee, Barbarian general, 1932.  

 

 

Čeprav je pri poentilističnem in impresionističnem načinu slikanja največji poudarek na 

optičnem mešanju barv in ustvarjanju optičnega barvnega vtisa, pri katerem ni več 

mogoče razločiti različnih elementov, je sestavni del njihovega  izraza  tudi tekstura 

barvnega nanosa. 

Pri uporabi točkastih oblik in točkaste gramatike, npr. pri impresionističnih in 

pointilističnih slikah, je opazna tudi medsebojna povezanost likovnega elementa točk in 

teksture.  
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Slika 26      Slika 27 
Claude Monet, Cathédrale de Rouen, 1992.               Georges Seurat, Modella di profilo, 1987. 
 

 

 

3.4.3. Tekstura in linija 
 

Tako kot z uporabo točke se lahko tekstura v slikarstvu gradi tudi z linijo. Z uporabo 

različnih modalitet linij – tanke, debele, kontinuirane, prekinjene, lomljene in podobno, 

lahko ustvarimo privid različnih tekstur, posnemajoč realne teksture kot so lasje, 

tkanine, kamenje, ali pa s pomočjo raznih vrst rastra in struktur kreiramo neke povsem 

nove.  
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Slika 28 - Primeri tekstur,  zgrajenih iz linij:  
Pablo Picasso, Ženska v fotelju, 1938.; Paul Klee, Firentinske vile, 1926. 
 

 

3.4.4. Tekstura in barva 
 

Barve imajo svoje fizikalne in dinamične optične lastnosti. Nekatere izgledajo toplo, 

druge hladno, nekatere so bližje, nekatere bolj odaljene. Uporaba barve za teksturo 

samo ni posebno pomembna, lahko pa poveča njeno doživetje. 

Med barvo in teksturo obstaja neka pristna povezanost, saj tako barve kot teksture lahko 

doživimo kot mehke ali ostre. Zato se v likovni ustvarjalnosti barve in teksture lahko 

združujejo tako, da dajejo druga drugi svoje lastnosti. Barvo lahko doživimo popolnoma 

drugače glede na kvaliteto teksture, ki jo nosi: suho, vlažno, gladko, hrapavo. Kvaliteta 

barve se pri tem ne spreminja, pridružuje se ji kvaliteta teksture.137 Pri navideznih  

teksturah kromatski kontrast toplo-hladno deluje tako kot svetlo-temni kontrast, zato se 

z uporabo dobi vtis drhtenja in dinamičnosti površin, s tem pa tudi intenzivnejši 

doživljaj teksture.   
 

                                                 
137 Milan Butina, Mala likovna teorija, Ljubljana, Debora 2000, str. 85-86. 
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Slika 29 - Doživljaj mehkobe organskih, votlih tekstur povečuje uporaba toplih barv, primer – 

monokromne slike Ivesa Kleina (primerjava rumene, rdeče in modre kompozicije) 

 

3.4.5. Tekstura v odnosu do ploskve 
 

Ker so vsi likovni elementi medsebojno povezani in ker enostavni elementi sestavljajo 

kompleksnejše, je tudi tekstura tesno povezana z likovnim elementom ploskve.  Ploskev 

kot omejen dvodimenzionalni prostor določene dolžine in širine ima, ne glede na to, ali 

je pravilne ali nepravilne oblike, svojo površino – zunanji videz ploskve. Ta zunanji 

videz ali površina pa ima lahko različen značaj oziroma pojavno obliko teksture. 

Butina pravi, da so po letu 1950 likovni ustvarjalci razvili specifične gramatike, »ki 

temeljijo npr. na izhodiščni prvini teksture površin in strukture likovnih materialov, 

vendar imajo te gramatike, ker sta tekstura in materialnost vedno lastnosti površine, v 

bistvu značaj ploskovite gramatike.« 138 

 

Klavdij Zornik trdi, da ima vsaka ploskev in vsako telo svojo površino, ki jo sestavljajo 

subtilni plastični elementi, ti pa predstavljajo značilnosti materiala in njegove snovi, 

gostoto, redkost in način obdelave materiala. Navaja tudi temeljne lastnosti površine: 

gladka, hrapava, bleščeča in motna, pri tem pa gladke površine deli na: gladke-bleščeče 

(sferični in abstraktni učinek) in gladke-motne (nevtralni učinek) ter hrapave na: 

hrapavo-bleščeče in hrapavo-motne. Gladke in bleščeče površine dematerializirajo 

material, medtem ko ga motne in hrapave konkretizirajo. Zornik površine glede na 

                                                 
138 Milan Butina, Mala likovna teorija, Ljubljana, Debora 2000, str. 120. 
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nastanek deli na: teksturne, fakturne, strukturne, rasterske in patinirane, oziroma 

poenostavljeno, na teksture, fakture, rastre in patine.139 

 

Zornik trdi, da se tekstura v ožjem pomenu besede nanaša na površino tekstila in nastaja 

s tkanjem, pletenjem ali z vezenjem, a je tudi v širem pomenu lastnost površine in je 

posledica organske sestave samega materiala. Kot že rečeno, je faktura površina, ki 

nastaja pri določenem načinu obdelave materiala z orodjem. To je torej površina 

obdelanega materiala, na katerem je vidna tehnika dela (sledovi dleta, prstni odtisi, 

udarci kladiva, lopatice itd.) skozi individualno uporabo orodja, ustvarjajoč s tem 

individualni umetniški rokopis.  

 

Patina je naraven pojav na površini materiala, ki nastane zaradi delovanja atmosfere. 

Patinirana površina zaradi fizikalnih in kemijskih vplivov spremeni svojo gladkost 

oziroma hrapavost, postaja bolj ali manj motna ter lahko spremeni svetlost in barvo. 

Patina se lahko dobi tudi umetno, s posebnimi premazi, zato kip ali uporabni predmet 

lahko izgleda narejen iz povsem drugačnega materiala, kot v resnici je (npr. skulpture, 

narejene iz mavca, lahko s pomočjo patiniranja izgledajo kot bronaste). Raster je 

podobnega nastanka kot tekstura v ožjem smislu besede. Dobimo ga s križanjem linij 

(zarez, niti, žice) ali pa s točkami (točkasti raster). Rastri so tudi vse narisane ali drugače 

oblikovane mreže z modularnim sistemom.140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
139 Klavdij Zornik, Teorija likovne umetnosti I. del, Ljubljana 1968, str. 75-76. 
 
140 Likovna teorija, (ur. Nina Šuštarić), Ljubljana, Debora 2004, str. 240. 
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4. Likovna inkontekstualizacija teksture  
 
 
4.1. Tekstura in njene členitvene možnosti   
 
V likovni umetnosti so teksture kombinacija umetnikovega ročnega dela, uporabljenega 

materiala, načina obdelave in upodobitve umetniškega dela v določenem mediju. Pri 

tradicionalnem pristopu k risanju, slikarstvu in h kiparstvu je tekstura v največji meri 

odvisna od samega umetnika in njegovih rok.  

 

Butina poudarja, da imata telesni in fizični vidik pomembno vlogo v likovni umetnosti. 

Najpomembnejše umetnikovo orodje so roke in na njihovo delo se navezuje vsebina, ki 

sama ni del ročnega dela, vendar pa je delo rok odločilno za končni rezultat likovnega 

ustvarjanja. V likovnem proizvodnem procesu ne sodeluje samo roka, temveč je ta le 

del usklajenega delovanja celotnega telesa. Delo rok se je treba naučiti nadzorovati, saj 

niti roka niti telo sama po sebi nista a priori precizno likovno orodje, temveč je za to 

potrebnega veliko časa, učenja in dela. Slikar mora obvladovati svoje telo, da bi mu 

služilo v likovnem ustvarjanju, podobno kot služi plesalcu ali igralcu. Butina navaja 

Paula Valéryja, ki trdi, da »roka ni nič drugega kot podaljšek senzibilnosti in 

inteligence«.141 

 

V umetniški produkciji so najpomembnejši gibi rok, saj ti preoblikujejo materijo in 

puščajo sledi, v katerih se zrcali pomen teh kretenj, ki se prenaša na obliko, slednja pa 

kretnjo prenaša naprej ter je podaljšek njenega trajanja in izraza.«Vsakdo je sposoben, 

da iz svojih telesnih izkušenj in iz izkušenj z branjem telesih gibanj drugih te 

materializirane sledove kretenj umetnika prebere, jih ovrednoti in jim da pomen. 

»Roko«, pravi psiholog Wolfe, »kot orodje učenja o zunanjem svetu, pa tudi kot organ 

prostorskega občutenja, lahko štejemo za temeljno nosilko strukture mišljenja.« 142 

 

Telesne ekspresije in gibi rok imajo neposredne likovne posledice, odvisno od tega, ali 

se umetnik izraža preko risanja, slikanja ali kiparskega modeliranja. Gib je lahko 
                                                 
141 Milan Butina,  Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 243.  
 
142 Ibid., str. 244.  
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izveden iz zapestja, komolca ali ramena, lahko je hiter ali počasen, odločen ali omahljiv, 

prav tako pa je gibanje roke lahko valovito, elipsasto, krožno ali ravno. Čeprav razum 

nadzoruje gibanje, je vsaka poteza ali gib neposredno in intimno povezan s telesom v 

celoti, in ima emocionalni naboj.143  

Prav zato se poteze in rokopis umetnika lahko gledajo tudi z vidika grafologije. Roke 

morfološko namreč pripadajo prsnemu košu, a so prav tako intimno povezane z 

njegovim centrom - srcem. Poznana je tudi uporaba fraze »srce in roka«, ki govori o 

tem, da morajo naša dela slediti našim občutjem. Poseben odnos med srcem in rokami 

je pomemben tudi pri likovnem delu, tako kiparstvu kot slikarstvu, saj skozi prsni koš 

poteka os, kjer se sekata dve ravnini prostorskega križa, ta odnos pa se iz frontalne 

ravnine nato projicira v likovni prostor. Pomembnost prsnega koša kot središča ploskve 

ali kiparskega formata je nesporna, saj roke izhajajo iz središča prsnega koša in to 

prostorsko doživetje s svojimi gibi prenašajo neposredno v likovni prostor.144 

 

 
Slika 30 - Cy Twombly, Untitled, 1970.   
 

                                                 
143 Milan Butina,  Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 244.  
 
144 Ibid., str. 244-245. 
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Sorodnost grafologije in likovnega izražanja je prav tako vidna v pomembnosti poteze, 

ki je nosilka oblikovanja. Debelina ali vitkost poteze, njena mehkoba ali ostrina so 

prilagoditve dejavne roke nasproti dani ploskvi. Že pri otroški risbi je mogoče opaziti, 

da je od premoči očesa ali roke odvisno variiranje v širini pisanja. Pisati je mogoče s 

skrčenimi prsti ali z bolj sproščenim prijemom ter z večjim ali manjšim pritiskom. Pri 

pisanju sta pomembna dejavnika tudi pravilnost in ritem. Vse te karakteristike pisanja se 

ujemajo s tistim, kar v likovnem ustvarjanju imenujemo faktura. Faktura  je rokopisni 

slog nekega likovnega umetnika, nepogrešljiv žig njegove osebnosti, pravi Butina. 

Biološke zmožnosti in zaporedje motoričnih vzorcev čustvenega vedenja, kulturni 

vzorci likovne fakture, značilni za vsako slogovno obdobje, ter na koncu tudi motorični 

vzorci so dejavniki, ki vplivajo na fakturo posameznega avtorja.145 

 

Vzemimo primer ameriškega umetnika Cyja Twomblyja, katerega dela so stik pisanja in 

slikanja. Twombleyev rokopis so vidno navdihnili grafiti, otroške »čečkarije« in 

dinamična kompozicija črt in znakov, ki zapolnjujejo površino slike. Njegova dela so 

primer dekonstrukcije kompozicije in intencionalnosti oziroma »odvzemanje vidnega«; 

grafemi, ki so blizu neintencionalni dejavnosti roke in permanentnemu gestualnemu 

vztrajanju v prostoru risarsko-slikarskega predsmisla ali »niča«146, ki ničesar ne povedo 

ali tematizirajo in demonstrirajo procese odvzemanja vidnega. Cyjevo specifično 

slikarstvo ni samo spontano in avtomatizirano pisanje, temveč gre za kompleksno 

pisanje, prepolno aluzij in asociacij, ki je izšlo iz akcijskega slikarstva, pa čeprav se je 

sčasoma oddaljilo od njegove močne dramatike. Gre za simbolične risarsko-slikarske 

šifre, ki jih lahko razumemo kot rokopis, katerega kode je potrebno dešifrirati.147 

 
Tako kot pri pisanju so možnosti pri ustvarjanju risarskih in slikarskih tekstur 

neomejene: od različnih značilnosti črt, debelih, tankih, valovitih, ravnih in lomljenih, 

do rastrov in mrež. 

Različne strukture črt so pogosto prikazane kot rastri ali mreže, ki kot pravilno oziroma 

značilno organizirane strukture prekrivajo površino slike ali risbe. Moč jih je 
                                                 
145 Milan Butina, Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana 1997, str. 245-246. 
 
146 Jožef Muhovič, “Umetnost, diskurz, prezenca“: Nova revija, XXVII, 317 – 318, 2000, str. 207. 
 
147 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 285-286. 
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strukturirati na različne načine, kot preseke vertikalnih in horizontalnih črt, diagonalnih 

črt, krožnih črt ali segmentov krožnice ter glede na določen vzorec itd 148 

 

Nizozemski grafik Escher, znan po »nemogočih«  perspektivah, je v svojih grafikah 

pogosto uporabil raster. Na lesorezu Regrat (1943) se vidi raster, ki simulira razcveteni 

regrat, upodobljen z zvezdastimi mrežami, ki spominjajo na pajčevino, medtem ko je 

Escher na ozadju grafike Labodje (1956) uporabil enostaven raster, mrežo vertikalnih in 

horizontalnih črt. Na litografiji Osvoboditev (1955) so različne svetlejše in temnejše 

površine izpolnjene z drugačno gostoto točk. 
 

 

  
Slika 31 - M. C. Escher, Regrat, 1943. in  detajl grafike Regrat (lesorez) 
 
 
    

   
Slika 32 - M.C. Escher, Labodje, 1956. in detajl grafike Labodje 
        

                                                 
148 Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005, str. 532. 
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Slika 33 - M.C. Escher, detajl grafike Osvoboditev, 1955. (litografija) 
 

 
Strukturo mreže ali rastra so umetniki začeli intenzivno uporabljati v modernizmu in z 

njo poudarjali artificialne in nemimetične lastnosti slik, prav tako pa je zamisel mreže 

odgovarjala poznemu modernističnemu razumevanju, da je temeljni red slike struktura 

in ne kompozicija. Ideja rastra je bila inicirana že v neoplasticizmu, razdelana pa v 

postgeometrijski abstrakciji šestdesetih let. Prisoten je bil v delih Ada Reinhardta, 

Franka Stele, Jasperja Johnsa in Richarda Anuszkiewicza, prav tako tudi v risbah, 

diagramih in grafikah ameriškega konceptualnega umetnika Sola LeWitta.149 

 

                                                 
149 Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005, str. 532. 
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Slika 34 - Sol Lewitt, Untitled (Squares with  Slika 35 - Sol Lewitt, Composite series, 1970 
a Different Line Direction in    Sitotisk         
Each Half Square)     50.8 x 50.8 cm 
Bakropis     Museum of Modern Art, New York 
36.8 x 36.8 cm     
Museum of Modern Art, New York 
 
 

LeWitt se je ukvarjal z raziskovanjem in obdelovanjem površinskih rastrov na risbah in 

tudi na prostorskih trodimenzionalnih rasterjih. Kot je vidno na primerih njegovih 

grafik, ki so nastale v sedemdesetih letih, njegove risbe v glavnem proučujejo tipe 

rastrov (črtni, kvadratni), proces nastajanja rastrov (risanje črt, enih preko drugih, 

ponavljanje vzorcev) in efekt recepcije površine rastrov, od vizualnega optičnega efekta 

do konceptualne logike strukturiranja mreže rastrov. Po Šuvakoviću je raster model 

formalnega organiziranja ploskve, s katerim se ekspresivni učinki ploskve odstranijo, 

konceptualni aspekti ploskve pa poudarjajo. Tako je imel koncept rastra v 

postminimalistični in konceptualni umetnosti namen prikazati logične odnose v strukturi 

─ ponavljanja, modularnost in sistemski karakter strukturiranja ploskve.150 Preveč 

pravilne strukture rastra in ponavljanje vodita do pojava vzorca (patterna), ki vodi k 

ornamentu in je bližji oblikovanju vizualnih komunikacij, grafiki in pisavi, zato so 

teksture, ki so nastale z uporabo vzorcev, v panogah likovne umetnosti, kot so risanje, 

slikarstvo in kiparstvo, redkejše.  

 

                                                 
150 Miško Šuvaković,  Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005, 532. 
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Za razliko od LeWitta ali Stelle nekateri umetniki prav tako uporabljajo rastre in mreže, 

vendar brez prilagajanja pravilnim strukturam in ponavljanja vzorcev. Tobeyevi White 

writings (Beli rokopis) so, na primer, sestavljeni iz gostih mrež črt in variacij grafičnih 

vzorcev in struktur, ki potekajo v različnih smereh in tako ustvarjajo treperavo površino, 

ki ima številne žariščne točke. Ritmično nizanje drobnih znakov namesto pregledne 

kompozicije zahteva daljše opazovanje in percipiranje slike.151 Na Kompoziciji #18 

Hansa Hartunga vidimo dolge črte silovitih potez, ki se vizualno nadaljujejo izven 

formata slike. Črte so v glavnem diagonalne in se raztezajo v več smeri, z leve proti 

desni strani in obratno, se medsebojno sekajo ter prav tako tvorijo mreže ali rasterje z 

dodatno poudarjenimi debelejšimi, temnejšimi površinami, ki se nahajajo pod njimi.  

 

      
Slika 36 - Mark Tobey, Blistavi grad, 1944   Slika 37 - Hans Hartung, # 18, 1953 
Olje na platnu, 49,2 x 36,1 cm   Suha igla in akvatinta, 66 x 50 cm 
      MoMa, New York 
 
 
 
4.2. Tekstura in njene ekspresivne karakteristike  
 
Likovna umetnost je razvila več različnih pristopov oziroma strategij, namenjenih rabi 

členovitih in ekspresivnih potencialov teksture. Kot smo zapisali že v prejšnjem 

                                                 
151 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb, 2004, str. 288. 
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poglavju, bi bilo kopiranje, tj. imitiranje ali stiliziranje tekstur različnih predmetov ali 

pojavov, kot so na primer teksture sadja, tkanin, kamenja, las ali kože, ena od strategij v 

likovni artikulaciji. Druga strategija bi bila likovna uporaba naravnih tekstur, na 

kakršne, na primer, naletimo pri uporabi tehnik, kot so frottage, collage ali assemblage. 

Tretja strategija izkoriščanja ekspresivnih karakteristik bi bila produkcija avtohtonih 

likovnih teksturnih vrednosti, ki jih omogočajo likovni materiali z lastnimi teksturami, 

različna obdelava likovnih materialov in nazadnje tudi umetnikova faktura, tj. 

umetnikov individualen način oblikovanja teksture.152 

 

4.2.1. Strategija kopiranja in stiliziranja tekstur 
 

V povezavi s prvo strategijo kopiranja in stiliziranja tekstur različnih predmetov in 

pojavov so najbolj zvesti imitatorji tekstur hiperrealisti, umetniki, kot so Chuck Close, 

Richard Estes, Howard Kanovitz, Audrey Flack, Richard McLean ali Robert 

Cottingham. Najpogostejše teme njihovih slik so portreti, urbane pokrajine ali tihožitja, 

naslikani tako natančno, da jih je včasih zares težko razlikovati od fotografij. Teksture 

posameznih materialov, človeške kože in las so imitirane do detajlov, včasih pa tudi 

malo idealizirane ali toliko izumetničene, da izgledajo umetno in plastično. To lahko 

zasledimo v delih Audrey Flack, ene od prvih umetnic fotorealistk. Njene slike 

prikazujejo različne kompozicije predmetov, hiperrealiziranih do popolnosti.  
 

                                                 
152 Jožef Muhovič, »Prispevki za slovenski likovno-teoretski terminološki slovar (13)«, Likovne 
Besede/Artwords 63 - 64, Ljubljana 2003 , str. 150. 
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Slika 38 - Audrey Flack, Queen, 1976,   Slika 39 - Robert Cottingham, Art, 1991. 
Akril na platnu, 80 x 80''       Gvaš , 21 x 21" 
 
 
 
Številni umetniki, ki so se ukvarjali in se ukvarjajo s fotorealizmom oziroma 

hiperrealizmom, kot pomožno sredstvo pri študiju oblik uporabljajo fotografije ali risbe, 

zato tudi njihova dela izgledajo kot fotografije.  

Robert Cottinghem slika svetleče reklame v slogu pop arta (grob načrt, predstavljanje 

stvarnosti po delčkih, zmanjšano število barv, ploskovitost),153 ki imajo nekakšen duh 

preteklega časa, t.i. vintage look. Chuck Close po drugi strani slika tako realistične 

portrete, da je na detajlih slike mogoče opaziti najmanjše gube na obrazu, kožne pore, 

teksture las, dlak in obleke. Kot primer lahko navedemo sliko Richard (1969). Kasneje 

se je Close začel ukvarjati z drugačnim načinom slikanja, in sicer s pomočjo 

računalnika, s katerim fotografije razdeljuje na rasterje, sestavljene iz majhnih krožnic, 

rombov ali kvadratov, ter jih nato, z uveljavljenimi slikarskimi tehnikami, povečane 

prenaša na platno. Kljub temu Closejeva neizčrpna tema in prioriteta njegovega 

ustvarjanja ostajajo portreti. 

 

                                                 
153 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 336. 
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Slika 40 - Chuck Close, Richard, 1969 
Akril na platnu, 279 x 350 cm.  
Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 
 
»Ljudje včasih mislijo, da je za nastanek neke slike dovolj imeti fotografijo. Sicer pa drži, da lahko potem, 

ko vidimo neko fotografijo, ustvarimo različne slike, enako kot takrat, ko opazujemo naravo« (C. Close). 
154 

 
Marcus Harvey, mlad angleški umetnik in član Young British Artists, je ustvaril črno-

bel portret Myra, ki nekoliko spominja na Closejeve portrete, ki jih je ustvaril po letu 

1988, s to razliko, da Harvey ni razdelil slike na raster majhnih pravokotnikov ali 

krogcev, temveč je uporabil odtise otroških dlani, ki izgledajo kot madeži zgoščenih 

nanosov barve. Od blizu je teksture dlani mogoče razbrati, medtem ko je celota oziroma 

portret videti nečitljiv in nerazpoznaven. Šele ko delo pogledamo od daleč in celoto 

opazujemo po geštalt principu, lahko jasno zaznamo portret ženske. Sam motiv in slika 

tako nista več identična in postaneta umetnikova interpretacija stvarnosti. Tisto, kar je v 

zvezi s tem delom še posebej zanimivo in provokativno, je, da portret prikazuje 

zloglasno Myro Hindley, serijsko morilko, obsojeno za umore otrok.   

                                                 
154 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 339. 
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Slika 41 - Marcus Harvey, Myra, 1995 in detajl slike Myra, 
Akril na platnu, 396 x 320 cm 
 
 

V ustvarjanju sodobnega ameriškega slikarja in kiparja Erica Fischla lahko najdemo 

kopirane in stilizirane teksture ljudi in predmetov. Njegove realistične in figurativne 

slike najpogosteje prikazujejo človeške figure in akte v interjerju ali v naravi, kar nudi 

celoten razpon prikazovanja različnih tekstur, od človeške kože, las, obleke, draperije, 

pohištva, tihožitja s sadjem ali pokrajino, morja in peščenih plaž. Fischlova zgodnejša 

dela s svojo kompozicijo, koloritom in tematiko deloma spominjajo na Hockneyeve ali 

Hamiltonove pop-art slike, vendar za razliko od površine figure niso ploskovite, temveč 

voluminozne in vidnih potez, vidne pa so tudi modelacije svetlobe in sence, ki njegovim 

delom dajejo globino in prostorskost. 
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Slika 42 - Eric Fischl, The Bed, the Chair, Play, 2001. 
Olje na platnu, 80 x 112'' 
 

Na Fischlovih novejših slikah, kakršna je zgoraj prikazana slika iz njegove serije »The 

Bed, The Chair ...«, nastalih med letoma 1999 in 2001,155 so teksture kože golega 

ženskega telesa, postelje, lesenega poda in tapeciranega naslanjača natančno pričarane 

in nekoliko stilizirane. Tako je pri večini njegovih slik, kjer so gole ženske v senzualnih, 

provokativnih pozah pogost motiv, zato imajo Fischlova dela neredko tudi konotacijo 

seksualnosti in erotike.  
 

Čeprav se je hiperrealistična tendenca v slikarstvu pojavila v 60-ih letih, je zanimivo, da 

tudi v sedanji umetnosti še vedno obstaja veliko zanimanje za fotorealistično izražanje, 

in to prav v tradicionalni slikarski maniri. Nekateri umetniki, med njimi Gottfried 

Helnwein ali Clive Head ustvarjajo slike prepričljivih simulacij stvarnih oblik in tekstur, 

ki se niti malo ne razlikujejo od fotografij. Denis Peterson, ki ga uvrščamo v starejšo 

generacijo hiperrealistov, še vedno slika hiperrealistične urbane prikaze New Yorka, a 

se zdaj ukvarja tudi s socialno tematiko in slika portrete in figure ljudi iz držav tretjega 

                                                 
155  http://www.ericfischl.com,  maj 2009. 
 

http://www.ericfischl.com/
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sveta, ki jih ogrožajo lakota, bolezni in vojne. Te slike izgledajo kot povečane 

fotografije, avtorjev namen pa je prenesti tudi zrnatost povečane resolucije ter drobne 

poškodbe ali odblesk bliskavice, ki ga je mogoče zaslediti na nekaterih fotografijah.  

 

 
Slika 43 - Denis Peterson, Don't shead no tears, 2008 
Akril in olje na platnu, 61 x 92 cm 
 
 
Presunljive so tudi teksture na slikah Gottfrieda Helnweina, vsestranskega nemškega 

umetnika, ki se ukvarja s slikarstvom, z risanjem, s fotografijo in z inštalacijami. 

Njegova najnovejša dela iz serije The Murmurs of inocent 2008/09156 pravzaprav 

aludirajo na strahote vojn in so naslikana v spomin Franciscu Goyi in njegovemu 

antivojnemu ciklu grafik. Na slikah je upodobljena deklica, avtorjeva hči, ki ima, tako 

kot prikazni, obraz in telo obarvana z belo barvo, da bi asociirala na smrt in umiranje. 

Teksture kože, las in celo očesnega zrkla, šarenice in trepalnic so replicirane do 

najmanjših podrobnosti, zato se, ne glede na to, da so slike dvodimenzionalne in tako 

samo optične, zdi, kot da gre za trodimenzionalne, stvarne in otipljive slike.  

 

                                                 
156 http://www.helnwein.com/, maj 2009. 
 

http://www.helnwein.com/
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Slika 44 - Gottfried Helnwein, The Murmur of the Innocents 1,  The Murmur of the Innocents 11, 2009  
160 x 121 cm, mešana tehnika (akril in olje na platnu) 
 
 

4.2.1.1. Simulacija v virtualnem prostoru 
 

Z računalniško grafiko je danes mogoče kreirati vse. S 3D modelacijo in s pomočjo 

računalniških programov je mogoče oblikovati katerikoli predmet,  pojav, osebo, lik ali 

material. Prepričljivost animacije pa je vprašljiva, kadar se predmetu ali obliki doda 

komponenta  giba ali osebnosti v primeru modeliranega človeka, ki kljub vsej  

popolnosti imitacije ne more izgledati živo. S stališča primerjave tradicionalnih 

vizualnih umetnosti in digitalne umetnosti,  ki lahko tako hiperrealistično simulira 

stvarnost, lahko le vešče oko strokovnjaka računalniško kreirano sliko loči od 

fotografije. 
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Slika 45 - Vladimir Minguillo, Piedad 
Računalniška grafika 3D (programski softwer Maya) 
 
 
Današnja tehnologija je omogočila razvoj sofisticiranih računalniških programov z 

velikim številom funkcij in možnosti za oblikovanje različnih tekstur, pa celo za 

oblikovanje zelo kompleksnih materialov: človeške kože, las, živalskega krzna, tkanine 

in tudi povsem različnih tvarin kot sta n.pr. žamet in vosek. Najkompleksnejši material 

za oblikovanje teksture je človeška koža. Ker je sestavljena iz več plasti, tudi 

oblikovanje površine kože dobimo s kreiranjem raznih slojev (layer-jev), ki na koncu 

dajejo realistično imitacijo teksture kože z vsemi značilnostmi in majhnimi 

nepravilnostmi, ki jih zasledimo tudi pri človeku. 
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Pri procesu 3D oblikovanja ali katere koli druge teksture človeškega obraza so 

najpomembnejše funkcije računalniških programov, kot so Lightwave 3D157 orodja za 

senčenje, t.i. shader-ji ali matematične funkcije, ki preračunavajo reakcije določenih 

materialov na svetlobo, temeljijo pa na parametrih fizikalnih oziroma svetlobnih 

vrednosti materialov. S pomočjo prozornosti in prosojnosti158 imitirajo več slojev, z 

njihovo sintezo pa se dobivajo osupljivi rezultati. Poleg shader-jev so za teksturo 

izredno pomembni sloji, na katerih se oblikujejo mape neravnin (bump mapping) in 

premeščanje map (displacement maps), ki določajo hrapavost in gladkost kože ali 

katerega drugega materiala.  

 

 
Slika 46 - Wenxian Huo, This Girl loves eating Tomato 
Računalniška  grafika 3D (Photoshop, 3ds Max) 

                                                 
157 NewTek-ov LightWave 3D je najbolj priljubljen računalniški program za 3D računalniško grafiko in 
animacijo. Poleg njega se v največji meri uporabljata še Avtodeskova 3ds Max in Maya . Obstajajo še 
številni programi, ki služijo samo za posamezne efekte ali funkcije, kot so konvertiranje, vektoriranje in 
renderiranje. 
 
158 Angl.  izraz  translucent se nanaša na prosojnost,  propustnost za svetlobo, ne pa tudi na prozornost 
(npr. pri drevesnem listu se proti svetlobi vidijo žilice, na koži kapilare in vene) 
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Ti sloji se procesirajo v črno-beli tehniki oziroma v skali sivih tonov (grayscale), saj v 

3D animaciji za teksturo ni toliko odločilna barva temveč kontrastiranje svetlih in 

temnih  delov. Najpomembnejše je, kako material reagira na svetlobo in pod katerim 

kotom. Svetloba se lahko odbije, zadrži ali proseva skozi določena mesta na koži, te 

računalniške funkcije programa za modeliranje pa nudijo veliko možnosti. Vsak 

material reagira drugače tudi glede na kot gledanja, enako kot v stvarnosti pa ti sloji in 

funkcije kontrolirajo ali spreminjajo parametre kotov lomljenja svetlobe, disperzivnosti, 

difuzne osvetlitve in številnih variacij. Čim ostrejši  je kot gledanja, bolj refleksivni 

postajajo gladki materiali, medtem ko hrapavi materiali, zaradi močnejših kontrastov 

svetlobe in sence delujejo še bolj hrapavo.  

 

Proces računalniškega generiranja simulacije naravnih tekstur človeškega obraza 

vključuje v postopku obdelave številne faze oziroma sloje, ne glede na to, ali gre za 

fotografijo živega modela ali imaginacijo.  

Oblikovanju modela glave v nizki resoluciji sledi podrobnejše modeliranje področja 

okoli nosu, ušes, vek in ustnic v visoki resoluciji. S tem se ustvarja natančnejša mreža 

obraza, primerno ravnotežje med modelom in detajli teksture pa se dosega z uporabo 

funkcije premeščanja map.159 

 

 
 
Slika 47 - Različne začetne faze modeliranja glave s pomočjo 3D računalniške grafike 
 

                                                 
159 D'artiste Digital Artists Master Class: Character Modeling, (ur. Daniel Wade), Ballistic Publishing, 
2005, str. 22. 
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Mreža obraza se potem razgradi na svojevrsten dvodimenzionalni prikaz leve in desne 

strani obraza, ki je videti kot raztegnjena maska. Takšen prikaz mreže obraza služi kot 

podlaga za izdelavo map, s pomočjo katerih se izdelujejo razni sloji, ki se na kraju 

sumirajo in aplicirajo na trodimenzionalni model glave. 

  
 

  
 
Slika 48, slika 49 - Trodimenzionalne mreže obraza iz petih različnih vizur; dvodimenzionalni mrežni 
prikaz leve in desne strani obraza 
 
Mreža se potem deli na t.i. UV področja, polja, oblikovana z vertikalnimi in s 

horizontalnimi črtami, kot so xyz koordinate koordinatnega sistema, označena s 

številkami, na katere se aplicirajo različne teksture, od najbolj drobnih neravnin in por 

do mimičnih gub. 

 

 
Slika 50 - UV področja, označena s številkami, po katerih se aplicirajo različne teksture na posamezni del 
obraza 
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Za modeliranje človeškega obraza je zelo pomembno prikazovanje oči. Od tega je 

odvisen videz  ostalih delov obraza, ki mu prav oči dajejo življenjskost. Najprej se s 

pomočjo map tekstur šarenice in beločnice (iris and sclera texture map) ureja tekstura 

oči, da bi bile le-te videti enako sijoče kot pri živi osebi, nato pa se doda refleks in 

prelamljanje svetlobe.160 

 

     
Slika 51, Slika 52 - Oživljanje oči s pomočjo map tekstur šarenice in beločnice/dodajanje refleksije 
 
 
Naslednji korak je nanašanje barve. Tisto, kar vidimo kot barvo kože, je v resnici 

rezultat velikega števila plasti, ki jih sestavljajo kri, gube, folikli dlak, nečistoča, vene, 

materina znamenja in podobno. Na primeru modeliranja obraza mlade ženske 

afroameriškega porekla je potrebno izbrati odgovarjajočo pigmentacijo kože. Pri 

naličenem obrazu je potrebno upoštevati dodatne sloje barve na obrazu.161 Ta sloj je 

samo eden od plasti kože in je za teksturo nepomemben do samega konca, ko se skupaj 

z ostalimi sintetizira in aplicira na tridimenzionalni model glave. 

 
 

                                                 
160 D'artiste Digital Artists Master Class: Character Modeling, (ur. Daniel Wade), Ballistic Publishing, 
2005, str. 25. - 26. 
161 Ibid., str. 26. 
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Slika 53 - Sloj nanosa barv, s katerim se simulira pigmentacija kože in različnih delov obraza 
 
Generične foto mape kože kot izhodišča raznih tipov, barv, vrst kože in tekstur, ki jih 

ustvarja vsak profesionalni CG umetnik, se zbirajo na osnovi fotografij. Umetnik jih 

potem obdela v Photoshop-u  ali v nekem drugem računalniškem programu za obdelavo 

fotografij in slik.162  

 

Najpomembnejše funkcije programa za kreiranje 3D tekstur pri računalniških programih 

so kreiranje map neravnin, premeščanje map in različni shaderji. Večina človeških 

obrazov in kože je sestavljena iz neravnin in izboklin z drobnimi porami in rdečilom. 

Kombinacija map neravnin manjše frekvence in premeščanje map za večje gube in 

splošne spremembe forme (pri prikazu starejših ljudi) rezultirata v realistični simulaciji 

teksture kože.163 Koža obraza in tudi telesa ima mnoge nepravilnosti, otekline, 

izbokline, izrastline in vdolbine, ki jih te tri omenjene funkcije prepričljivo simulirajo. 

  

                                                 
162 D'artiste Digital Artists Master Class: Character Modeling, (ur. Daniel Wade), Ballistic Publishing, 
2005, str.35. 
163 Ibid., str. 26. 
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Slika 54, Slika 55 - Sloji map neravnin (bump displacement) in zrcaljenja (specularity) 
 

Naslednja plast - layer je zrcaljenje ali specularity,  ki daje, odvisno od delov obraza, 

kot so čelo, nos, ličnice, brada, ki so bolj mastni in vlažni, posameznim delom manjšo 

ali večjo refleksijo in sijaj. Pred združevanjem vseh map in zaključevanjem je eden od 

zaključnih segmentov računalniškega generiranja kože tudi reguliranje refleksije 

(odseva) okolja (environmental reflection), s katerim dobi koža naravnejši videz.164 

 
 

 
 
Slika 56 - Sloj urejanja refleksij okolja (enviromental reflection aka Fresnel) 
 

                                                 
164 D'artiste Digital Artists Master Class: Character Modeling, (ur. Daniel Wade), Ballistic Publishing, 
2005, str. 27. 
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Na koncu, pred finalizacijo, umetniki uporabijo še orodje za senčenje kože,  skin 

shader,  ki je eden od najpomembnejših slojev. Francesco A. Cortina, eden od vodilnih 

CG umetnikov,165 pravi, da je bilo oblikovanje realistične kože leta in leta »Sveti Gral« 

računalniške grafike, vse dokler se niso razvile tehnike podkožne disperzije, s katerimi 

je mogoče ustvariti veliko bolj prepričljive tone kože. Cortina kožo primerja z lokom, ki 

vsebuje večplastne sloje prepustne snovi, skozi katere prodira svetloba, se razpršuje in 

odbija. V procesu senčenja/toniranja kože umetniki osvetljujejo pore, rdečine, krvne žile 

in vse, kar sestavlja strukturo kože. Potem izvedejo še tradicionalno osvetljevanje. 

Možno ga je izvesti tudi v kombinaciji z ambientalno okluzijo oziroma z zapiranjem, 

omejevanjem svetlobe, ter majhne korekcije ključnih področij okoli oči in ustnic z 

dodatkom zamegljenosti (blura) in šuma (noise) v vseh teksturnih mapah. Vsi na 

teksturo vezani sloji, razen nanašanja barve, so narejeni v skali sivih tonov, saj se tako 

lahko veliko boljše vidijo, zaradi česar je mogoče artikulirati vse drobne detajle kože.166  

 

Sledi končna faza 3D modeliranja v računalniški grafiki, torej renderiranje167 ali 

računalniško izračunavanje vrednosti posameznega piksla168 površine, ki se obdeluje. 

Čim kompleksnejša je površina nekega materiala, dlje bo trajal postopek renderiranja, 

saj se bo preračunavalo več parametrov vsakega piksla, ki sestavlja obliko ali sliko. 

 

                                                 
165 Francisco A. Cortina je delal v laboratoriju univerze John Hopkins in v podjetjih Square in 

Dreamworks Feature Animation, kjer je sodeloval pri računalniški obdelavi grafike za številne igre in 

animirane filme, kot so: »Final Fantasy: The spirits within«, »Animatrix: Final flight of the Osiris«  in 

blockbusterje »Aeon Flux«  in »Mummy 3: Tomb of the Dragon Emperor«. 

http://www.cortinadigital.com/, junij 2009. 

 
166 T.i. BSSRDF subsurface scattering tehnique 
D'artiste Digital Artists Master Class: Character Modeling, (ur. Daniel Wade), Ballistic Publishing, 
2005, str. 27-28. 
 
167 Angl. Rendering – izrisovanje, izvajanje, prevajanje, preračunavanje, avtomatsko dokončevanje slike. 
 
168 Angl. Pixel – piksel, enota slike, slikovni element, vzorec slike. 

http://www.cortinadigital.com/
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Slika 57 - Francesco A. Cortina, Young Girl's Face – končni rezultat 3d računalniškega modeliranja 
 

 

V zadnjem času so pogoste  kombinacije fotografije ali live footage-a in računalniške 

animacije oziroma posnetega materiala stvarnega ambienta, ljudi in scen, ki se nato 

dodela na računalniku in združuje s 3D grafiko.  
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Takšen film je tudi kratki eksperimentalni animirani film Timelapsus iz leta 2007, kjer 

se fotografije kombinirajo z majhnim časovnim odmikom (time-lapse). V tem kratkem 

filmu so uspešno kombinirane fotografije arhitekture z vrha neke stanovanjske zgradbe 

in panoramski pogled na Barcelono (okoli 2700 fotografij) z računalniško animiranimi 

morskimi živalmi – ribami, raki in mehkužci.169 S tem je avtor ustvaril nadrealen stik 

kopenskega in morskega sveta, česar ne bi bilo mogoče doseči brez računalniške 

grafike. Uporaba fotografij in realističnih animacij živali je povečala prepričljivost. 

Orjaški glavonožci, ribe in morski raki imajo simulirane realistične teksture, ki se 

povsem dobro ujemajo s posnetki arhitekture in cityscape-a.  
 

 
Slika 58 - Kadri iz animiranega filma Timelapsus, 2007/2'30'' (Španija / Pablo Barquín, Marcos Coral, 

Mauro Gimferrer) 

 
 
Nenavadna zgodba Benjamina Buttona (angl. The Curious Case of Benjamin Button) 

režiserja Davida Fincherja je odličen primer uporabe računalniške grafike v igranem 

dolgometražnem filmu. Le-ta je adaptacija zgodbe Francisa Scotta Fitzgeralda iz leta 

1920 o človeku iz New Orleansa, ki je rojen kot osemdesetletnik in »odrašča« v otroka. 

Glavni protagonist ima zato več kot dve tretjini trajanja filma računalniško izdelano 

glavo.170 

 

                                                 
169 http://www.physaliastudio.com/, junij 2009. 
170 http://www.benjaminbutton.com/, junij 2009. 
Film je leta 2009 osvojil tudi nagrado Oscar  v treh kategorijah: za scenarij, šminko in vizualne efekte. 

http://www.physaliastudio.com/
http://www.benjaminbutton.com/
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Slika 59 - Scena iz filma Nenavadna zgodba  Benjamina Buttona, 2008. 
 

Za vlogo starca, ki se postopoma pomlajuje, nista uporabljeni niti šminka niti maska, 

temveč računalniška grafika. Benjamin Button je Brad Pitt in po njem je narejen 3D 

model glave in integriran vsak detajl obraza, gibov in emocij. Igralska izvedba se morda 

zdi virtualna, toda življenje ji je vdahnil pravi igralec in upodobil potnika, ki gre skozi 

čas, se stara nazaj in srečuje ljudi, ki jih vzljubi in izgubi ter življenje in smrt spozna na 

drugačen način kot navadni ljudje. Včasih  se nam zazdi, da vendarle ne gre le za 

popoln live footage; hitro podležemo vtisu iluzij in Buttonov lik doživljamo kot stvarno 

osebo.  

Teksture obraza; koža, lasje, obrvi, oči, ustnice, zobje in vsi drobni znaki staranja kot so 

gube, neravnine in pigmentacijske spremembe na koži, so simulirani do najmanjših 

podrobnosti. Filmskemu snemanju te literarne predloge se zagotovo ni pristopilo že prej 

prav zato, ker samo šminka ali neki drugi klasični filmski efekti ne bi bili dovolj 

prepričljivi. Računalniška grafika in 3D animacija sta omogočili filmski umetnosti, da 

ustvari nemogoče.  

 
Med realističnimi skulpturami in imitiranimi tridimenzionalnimi teksturami so vsekakor 

najbolj pomembna hiperrealistična dela umetnikov, t.i. veristov, kot so Duane Hanson, 

John De Andrea ali v zadnjem času tudi Ron Mueck. 
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Slika 60 - Duane Hanson    Slika 61 - Duane Hanson 
Young shopper, 1973    Tourists II, 1988 
Poliester, stekloplastika, polikromirano z oljem stekloplastika in mešani mediji   
z dodatnimi predmeti v naravni velikosti       
 
Duane Hanson je eden od prvih kiparjev, ki je že v šestdesetih in sedemdesetih letih 

vzporedno s pojavom fotorealizma v slikarstvu začel s produkcijo realnih skulptur ljudi. 

Na začetku je izdeloval skulpture na temo nasilja, kasneje pa so njegova domena postale 

vsakodnevne socialne teme in ljudje. Njegove skulpture niso bile figure ljudi s 

popolnimi, idealnimi proporci in potezami obraza, temveč ljudje, ki jih lahko 

vsakodnevno srečujemo na cesti, v trgovini ali na podzemni železnici. Gre za moške in 

ženske, ki izgledajo nekoliko groteskno, tudi obilno in so oblečeni v konfekcijska 

oblačila, nosijo osebne predmete, kot so očala, ure, kape in torbe. Hanson v glavnem 

prikazuje pripadnike srednjega in nižjega družbenega razreda – gospodinje, čistilke, 

turiste itd. Pri njegovih delih so najbolj popolne teksture kože teh ljudi, saj se vidijo žile 

in pege, ki se zdijo presenetljivo realistične, še posebej, kadar jih opazujemo z razdalje. 

Podobe ljudi so tako žive, da se jim opazovalci, misleč, da gre za žive ljudi, približujejo 

(primer je njegova skulptura Drug addict iz leta 1974  ali Photographer iz leta 1978). 

 

Hansnova dela bi glede na teoretike lahko uvrstili v temo 'neznani vsakdanjik', vendar 

po besedah samega umetnika (»just that fixed moment«) njegova dela sodijo v temo 

zaustavljenega trenutka, ko se čas ustavi. Njegove realistične skulpture, orisane s 
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fotografsko preciznostjo in oblečene v prava oblačila, njegovo delo uvrščajo na mejo 

med skulpturnim in slikarskim neorealizmom.171  

 
Za podoben primer gre tudi pri skulpturah človeških figur avstralskega umetnika Rona 

Muecka, ki sicer ne ustvarja skulptur v naravni velikosti, saj želi, da bi se le-te vendarle 

razlikovale od živih ljudi. Mueck živi in dela v Veliki Britaniji, v preteklosti se je 

ukvarjal z izdelovanjem modelov in lutk. Pridobljeno znanje je tako transponiral v 

likovno umetnost, skulpturi Dead Dad  in Boy (1999) pa sta mu prinesli svetovno slavo. 

Mueck za izdelavo svojih skulptur uporablja različne medije, silikon, stekloplastiko in 

smolo, pred samim modeliranjem pa, glede na stvarni model, izdela še manjše makete.  

Leta 2002 je Mueck za avstralsko Narodno galerijo izdelal skulpturo Pregnant woman 

(Noseča ženska). Gre za monumentalno in impozantno skulpturo ženske, visoko 

približno 2,5 metra, ki je anatomsko obdelana do podrobnosti.  

 

    
Slika 62 - Ron Mueck, Pregnant woman 2002  
fibreglass, silikon     
višina 252 cm      
 

                                                 
171 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb, 2004, str. 338-339. 
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»Nikoli ne izdelujem figur v naravni velikosti, saj to nikoli ni bilo zanimivo. Ljudi v naravni velikosti 

namreč srečujemo vsak dan.« (Ron Mueck)172 

Mueckova imitacija teksture kože je presenetljiva; od por, lasnih foliklov, mehkobe peg 

in trdote nohtov do senc podkožnih ven in pigmentacije na trebuhu nosečnice. 

Opazovalec lahko samo zaradi velikosti skulpture vse racionalizira in dojame, da ne gre 

za živo osebo. Pregnant woman je sodobni portret materinstva, ki referira na 

univerzalne teme kot so življenje, plodnost, rojstvo, božanstva, ikonografija Matere 

Božje z detetom, s katerim Mueck uspeva prikazati monumentalnost in moč noseče 

ženske, kot tudi njeno ranljivost in emocionalno intenzivnost.173 

Primeri stiliziranih tekstur bi bila serija skulptur Marca Quinna, na katerih je portretiral 

znano osebo iz sveta visoke mode - Kate Moss. 

Serijo skulptur tega supermodela je navdahnil Quinnov interes po predstavljanju idealne 

lepote, zaradi česar je njegovo prvo delo, njen portret v naravni velikosti iz leta 2002, 

dobilo naziv Study for Beauty. Portretu je sledila serija v marmorju in gvašu, ki je 

prikazovala model Kate Moss v položajih joge. Glavo je izdelal po njenem lastnem 

obrazu, medtem ko je telo oblikoval po modelu pravega praktikanta joge. Tako je iz 

tega nastala nekakšna »abstraktna ženska«.174 Ta združitev portreta Kate Moss in figure 

v presunljivih položajih joge ali asanah, je bila prikazana leta 2007, skozi serijo 

skulptur Sphinx iz prebarvanega brona, nedavno pa je bila izdelana in razstavljena tudi 

skulptura, oblečena v zlato, imenovana Sirene. Samo ime, prevzeto iz grške mitologije, 

in material, iz katerega je skulptura izdelana, vzpostavljata odnos tako z egipčansko kot 

z grško antično umetnostjo, Kate Moss pa se prikazuje kot sodobna ikona in boginja 

obenem.175 

Britanski umetnik  je znan tudi po tem, da v svojem ustvarjanju uporablja nenavadne 

materiale. Ena od skulptur, ki so ga proslavile, je Self (1991). Izdelana je v več verzijah, 

                                                 
172 »I never made life-size figures because it never seemed to be interesting. We meet life-size people 
every day.«  http://www.nga.gov.au/Mueck/edu.cfm, maj 2009. 
 
173 http://www.nga.gov.au/Mueck/, maj 2009. 
174 Martin Gayford,  »I’m quite Perverse«: Art News, december 2006, str. 127. 
 
175  http://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/statuephilia/marc_quinn.aspx, 
maj2009. 
 

http://www.nga.gov.au/Mueck/edu.cfm
http://www.nga.gov.au/Mueck/
http://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/statuephilia/marc_quinn.aspx
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gre pa za avtoportrete, izdelane iz avtorjeve lastne zamrznjene krvi. Po avtorjevih 

besedah je želel s tem opozoriti na to, da lahko ljudje, tako kot njegove skulpture, delno 

eksistiramo samo v posebnih pogojih.176 

 

 
Slika 63 - Marc Quinn, Sphinx, 2006 
Obarvana bronca 
Mary Boone Gallery, London 
 

 

4. 2.2. Strategija neposredne likovne uporabe likovnih tekstur 
 

Argentinka Nicola Constantino je nenavadna umetnica, ki se je ukvarjala tudi z izdelavo 

predmetov iz krzna. Svoje znanje je združila z izdelavo umetnega usnja iz silikona in 

vse skupaj prenesla na področje vizualne umetnosti. Izdelala je objekte iz silikonskih 

človeških las in kože, natančneje kožno galanterijo – oblačila in plašče s krznenimi 

ovratniki, na katerih se kot okras nahajajo človeške bradavice. Teksture kože in 

                                                 
176 »When you see the sculptures that can only exist only in certain conditions – that are plugged in and 
frozen, what those sculptures are saying is that we're all a bit like that.«, Martin Quinn 
Martin Gayford, »I’m quite Perverse«: Art News, december 2006, str. 124. 
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bradavic so simulirane hiperrealistično, vendar jih umetnica replicira in ponavlja kot 

vzorec, kar v nas zmanjšuje občutek, da gre za pravo človeško kožo. 

 
 

 
Slika 64 - Nicola Constantino, Furriery with human skin, 1996 
Silikonska koža, človeški lasje 
 

Poleg Quinna so tudi nekateri drugi umetniki, kot so Damien Hirst, Günther von Hagens 

in Anthony Noel Kelly, s svojimi postopki in uporabo materialov pri ustvarjanju 

umetniških del izzvali številne kontroverznosti, polemike in moralne dileme.  

Damien Hirst, britanski umetnik in pripadnik skupine Young British Artists, je tako kot 

njegov kolega Quinn postal znan na račun svojega razstavljanja živali v rezervoarjih, 

polnih formaldehida. Eno od njegovih najbolj poznanih del, »The Physical Impossibility 

of Death in the Mind of Someone Living« 177  iz leta 1991, tigrast morski pes, dolg 4,3 

metra, položen v stekleni rezervoar z raztopino formaldehida in razstavljen v muzeju, je 

postalo ikona sodobne britanske umetnosti.  
                                                 
177http://en.wikipedia.org/wiki/The_Physical_Impossibility_of_Death_in_the_Mind_of_Someone_Living,
maj 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Physical_Impossibility_of_Death_in_the_Mind_of_Someone_Living
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Britanski umetnik Anthony-Noel Kelly, nekdanji mesar, je leta 1997 na londonskemu 

sejmu sodobne umetnosti razstavil mavčne odlitke pravih trupel, srebrno obarvanih in 

obešenih na steno. Za izdelavo odlitkov teles ni imel dovoljenja, zaradi česar je bil 

obtožen za krajo delov trupel iz Royal College of Surgeon v Londonu.178 

 

Günther von Hagens bi lahko bil poleg svoje kontroverznosti tudi mejni primer 

umetnika, ki uporablja naravni material – človeško telo in ustvarja iluzijo »živih 

mrličev« v gibanju. Ta nemški zdravnik patolog, je s pomočjo sistema plastifikacije 

(ang. plastination),179 ki ga je iznašel sam, združil medicino in umetnost. To mu je 

omogočilo, da telesa mrtvih ljudi, ki so svoje telo donirali v znanstvene namene, 

razstavi v različnih položajih in situacijah. Njegova potujoča razstava izobraževalnega 

karakterja se je začela leta 1995. Do zdaj so si jo ogledali milijoni ljudi v številnih 

mestih po Evropi in v svetu.180 

 

Če izvzamemo takšne ekstremne primere uporabe človeškega ali živalskega telesa kot 

materialov v likovnem ustvarjanju, večina umetnikov uporablja strategijo neposredne 

likovne uporabe naravnih tekstur, od organskih in anorganskih materialov pa do 

netradicionalnih materialov, kartona, žice, plastike, slame, mavca, katrana, cementa, 

peska, smole, lepila itd., ki jih je uvedla moderna umetnost.  

                                                 
178 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/73463.stm, maj 2009. 
 
179  http://www.bodyworlds.com/en/plastination/plastination_process.html, maj 2009. 
Plastifikacija je vakuumski proces, v katerem telesne tekočine in masti zamenja plastika, vendar se telesni 

sokovi ne morejo neposredno zamenjati, saj so kemijsko nekompatibilni. Dr. von Hagens je našel način, 

kako bi rešili ta problem: telesne sokove in mastna tkiva je najprej zamenjal s tekočino na bazi acetona, ki 

je hitro izhlapevala, v naslednjem koraku pa je aceton zamenjal s polimerno raztopino. Omenjeni 

postopek je poimenoval »prisilna impregnacija« in je ključna točka plastifikacije. V ustvarjeni vakuum 

kaplja aceton iz tkiva in pri tem ustvarja manjši volumen v vzorcu, napolnjenem s prozorno plastiko, ki je 

sprva mehka, po vbrizganju pa otrdi. Prozorna plastika se uporablja, da bi živo prikazala vse anatomske 

sisteme. Za razliko od dosedanjih plastičnih modelov so plastificirani vzorci realen prikaz človeške 

anatomije. So suhi, brez vonja, a kljub temu zadržujejo svojo naravno strukturo - pravzaprav so identični 

svojemu stanju pred konzerviranjem, celo na mikroskopski ravni.  

 
180  http://www.bodyworlds.com/en/gunther_von_hagens/life_in_science.html, maj 2009. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/73463.stm
http://www.bodyworlds.com/en/plastination/plastination_process.html
http://www.bodyworlds.com/en/gunther_von_hagens/life_in_science.html
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Julian Schnabel je v 80-ih letih prejšnjega stoletja začel izdelovati svojo zgodnjo serijo 

slik na razbitih krožnikih in jo poimenoval »plate paintings«. Dela so ga proslavila kot 

enega od najpomembnejših umetnikov neoekspresionizma. Schnabel je, da bi ustvaril 

zelo ekspresiven vtis slikarske površine, uporabljal tudi žamet,181 na katerega je 

najpogosteje slikal figurativne teme. Na sledi informelističnega pristopa je Schnabel na 

lesene plošče apliciral črepinje keramike in terakote, v glavnem krožnikov, preko 

katerih je na začetku le doslikal oblike, kasneje pa so podlaga in figure na krožnikih 

postali inkorporirani kot mozaik. 

  

Kasnejša serija, v glavnem abstraktnih slik z nekaterimi figurativnimi elementi, tudi 

besedami, je bila zelo gestualna in v manjši meri bazirana na samem efektu podloge, pa 

čeprav je Schnabel še naprej uporabljal groba, nepripravljena platna velikih formatov. 

 

 
Slika 65 - Julian Schnabel, The Sea, 1982  
mešana tehnika, 108 x 132''  
 
 

                                                 
181  http://www.leninimports.com/julian_schnabel.html, maj 2009. 

http://www.leninimports.com/julian_schnabel.html
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Zelo pretresljiva je Schnablova slika The Sea (Morje) iz 1982, ki prikazuje spenjene 

morske valove, ki proti obali nosijo črepinje keramičnih posod. Pravzaprav gre za 

reliefno sliko, izdelano na leseni podlagi, ki še najbolj spominja na assemblage in 

informelistično izražanje. Teksture variirajo od mikoreliefnih do tridimenzionalnih, od 

nizkega in polvisokega pa vse do visokega reliefa, kar je mogoče doseči z lepljenjem 

razbitih posod iz žgane gline. Dodaten efekt dramatičnosti in dinamike se doseže s 

kontrastom med modrimi toni ozadja in terakote, ki je obdržala naravno barvo 

materiala. 
 

 
Slika 66 - Julian Schnabel , Anh in a Spanish Landscape, 1988 
Olje, keramika in lepilo na lesenih ploščah, 114 x 125 
 
 
Za razliko od Morja ima Schnablova slika Anh v španski pokrajini iz leta 1988 v celoti 

bolj homogeno ozadje, sestavljeno iz delčkov keramike, ki je povsem preslikana z 

barvami. Na njej je v prvem planu prikazana figura ženske, v drugem pa španska 

pokrajina. Na oboje je bil Schabel emotivno navezan, saj je pogosto prebival in 
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razstavljal v Španiji.182 Gosto aplicirana keramika se je, simulirajoč teksturo oblakov na 

nebu, izvrstno vključila v teksturo zemlje. Keramika je teksturam, ploskvam in 

konstrukciji ženskega obraza in oprsja dala močnejši, bolj izrazit značaj. Teksture so 

namreč otipljive, grobe na robovih, a gladke na površini keramike. Doživetje teksture se 

zaradi svetlobnih efektov in senc spreminja, odvisno tudi od položaja opazovalca.  

 
Nemški umetnik Anselm Kiefer, po umetniškem izražanju na sledi informela, se je v 

svojem ustvarjanju ukvarjal z nemško zgodovino in miti. Teme njegovih del so bili 

herojske pokrajine in simboli, študije Wagnerjevih del Nibelungi in Parsifal ter 

zgodovinske pokrajine, kakršna je Brandeburški pesek. Njegova dela imajo vedno gosto 

strukturo in nastajajo kot kombinacija različnih materialov: emulzije, oljnih in akrilnih 

barv, lakov, smole, peska in slame.183 

 
 

 
Slika 67 - Anselm Kiefer, Eko-niše, 1992 
Rastline, glina in emulzija na platnu v svinčenih okvirih in steklu 
 
 
Kieferjevo delo Eko-niše iz leta 1992 je reliefna slika, ki je nastala s kombiniranjem 

različnih materialov, ki jih je avtor nato nalepil na les. Že sam naziv slike sugerira na 

naravne materiale, med uporabljenimi materiali pa so bile tudi suhe rastline. Slika je 

razdeljena na tri dele, ki so med seboj ločeni s svinčenimi okviri. Podlaga je prekrita z 

glino, da bi izgledala čim bolj naravno, organsko in v zemeljskih tonih. Teksture v tem 

primeru niso optične. To Kieferjevo delo nas preprosto vabi, da z roko preidemo preko 

rastlin, za katere izgleda, kot da rastejo iz zemlje oziroma iz dna slike. 

 

                                                 
182 Leta 2004 je bila organizirana velika retrospektivna razstava Juliana Schnabla v Madridu (Casa Diego 
Velzquez, Parque Retiro) 
183 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 372. 
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Slika 68 - Günther Uecker, Konstrukcija, 1962.  
Žeblji, platno in les, 60 x 52 cm 
Peggy Guggenheim Collection, Venecija 
 
 
Günther Uecker, eden od članov skupine Zero, je sredi petdesetih let prejšnjega stoletja 

začel uporabljati različne materiale in predmete, s katerimi je želel poudariti reliefnost 

površine. Posebnost njegovih del je bila uporaba žebljev, predmetov, ki so označevali 

tudi njegovo poznejše delo. Žeblje je sprva uporabljal kot barvo in enega od delovnih 

materialov, kasneje pa kot sporočilo in sredstvo za izražanje strukturiranih iger svetlobe 

in sence, ki vključuje tudi opazovalca.  Kasneje je žebelj, ki je postal orodje in nosilec 

ideje, dematerializiral z dodajanjem bele barve.184 

 

Teksture Ueckerjevih del so otipljive, tridimenzionalne. Iz reliefne površine slike so 

prešle v konstrukcije in skulpture. Konstrukcija iz žebljev na zgornji sliki izgleda kot 

morski jež in do neke mere tudi simulira njegove bodice, zaradi česar bi dotikanje in 

otipavanje teksture tega dela v nas najverjetneje vzbudilo različne občutke. Vendar pa 

bi, ker gre vendarle za kovino, pri dotiku občutili večjo hladnost in ostrino žebljev, kot 

pa če bi se dotaknili organskega tkiva.  

                                                 
184 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 297. 
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Zanimive so tudi inštalacije vizualnega umetnika Ernesta Neta, enega od vodilnih 

umetnikov sodobne brazilske umetniške scene, ki obiskovalca na specifičen način 

spremenijo v aktivnega udeleženca. Netovo ustvarjanje je poizkus združevanja živih 

organizmov in organske arhitekture. Njegove abstraktne inštalacije pogosto zavzemajo 

celoten razstavni prostor. Sam avtor svoje delo opisuje kot raziskovanje in 

reprezentacijo telesne 'pokrajine' od znotraj. Zanj je zelo pomembno, da obiskovalci 

aktivno izkusijo njegova dela in jih, na fizični ravni, z dotikanjem in vonjanjem, tudi 

začutijo. Njegova umetnost vzbuja asociacije, povezane s telesnim in organskim.185 

Neto je leta 2001 razstavljal na beneškem Biennalu, v brazilskem paviljonu in na 

mednarodni skupinski razstavi v Arsenalu, najbolj znan pa je po svoji inštalaciji 

Léviathan Thot v pariškem Panthéonu leta 2006 v sklopu festivala Festival D'Automne à 

Paris.186 

 

Dela Ernesta Neta so velike in mehke biomorfne skulpture, izdelane iz različnih 

materialov, spužev, bombažnih vlaken, polimernih in poliuretanskih pen, elastičnih in 

prozornih materialov, kakršni so najlon, lajkra ali gaza, ki so včasih polnjeni z 

granulami ali aromatičnimi začimbami.187  

Njegove skulpture so z elastičnimi vrvmi pogosto obešene na strop in tako ustvarjajo 

različne organske oblike in membrane, ki občasno spominjajo na velikanske gobe ali 

dele cvetov in rastlin. Skulpture imajo na površini odprtine, skozi katere obiskovalci 

lahko pridobivajo taktilne izkušnje. Neto ustvarja tudi ambientalne labirinte, v katere 

obiskovalci lahko vstopijo in tako izkusijo samo umetniško delo in z njim ustvarijo 

določeno interakcijo.188 

 

                                                 
185 http://www.designboom.com/contemporary/neto.html, december 2008. 
 
186  http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Neto, maj 2009. 
 
187 http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Neto, maj 2009. 
 
188 http://www.designboom.com/contemporary/neto.html, december  2008. 
 

http://www.designboom.com/contemporary/neto.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Neto
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Neto
http://www.designboom.com/contemporary/neto.html
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Slika 69 - Ernesto Neto, The Malmö experience, 2006 
Malmö Konsthall, Sweden 
Inštalacija 
 
 

 
Slika 70 - Ernesto Neto, Humanóides, 2001 
Poliuretan, stiro-pena, vonj / različne dimenzije 
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
 
 
Netove skulpture in inštalacije so oblikovane v različne organske oblike, ki se kot 

maternice ovijajo okrog gledalca in, po avtorjevih besedah, asocirajo na plodnost, 

seksualnost, dotik in poljub, oblikovane pa so tudi kot atmosferske asociacije, ki 

izhajajo iz posameznih prostorskih pojavov, ter kot detajlne teksture površin. 

Humanóides, na primer, aludirajo na človeške figure v moških in ženskih verzijah, ki 

vključujejo primarne seksualne organe, obiskovalci pa so pozvani, da jih nosijo in jih 
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tako raziskujejo, podobno kot implementate za sedenje ali telesne podaljške.189 Gre za 

bele in mehke skulpture, organskih in delno antropomorfnih oblik na sprednjem delu, ki 

spominjajo na človeški torzo. Površine so sestavljene iz gladkih tekstur, ki uniformno 

pokrivajo vsako posamezno skulpturo. 

 
V Netovih delih ima velik pomen taktilnost, saj gre za inštalacije, ki so že od samega 

začetka namenjene dotikanju, včasih pa je vključeno še čutilo vonja.  

Netove skulpture - inštalacije je treba doživeti in ne opazovati. 

 

4.2.3. Strategija produkcije avtohtonih likovnih tekstur 
 
Tretja strategija uporabe teksture ali produkcij avtohtonih likovnih teksturnih vrednosti  

zajema številne možnosti: od različnih faktur, tj. umetnikovega individualnega načina 

oblikovanja teksture, vidne v potezah slikarskega čopiča ali udarcu dleta; preko likovnih 

orodij in tehnik, za katere so že tako značilni določeni načini obdelovanja likovnih 

materialov, pa do možnosti, ki jih nudijo likovni materiali z lastnimi teksturami.  

 

  
  
Slika 71 - Peter Halley, CUSeeMe, 1995.   Slika 72 - Peter Halley, Processor, 2000. 
Akril, day-glo in roll-a-tex na platnu    Akril, day-glo in roll-a-tex na platnu 
274,5 x 280 cm      78 x 65'' 
     
 

                                                 
189  http://www.tba21.org/program/exhibitions/15/artwork/248?category=exhibitions, maj 2009. 

http://www.tba21.org/program/exhibitions/15/artwork/248?category=exhibitions
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Abstraktne, geometrijske slike Petra Halleyja vsebujejo premišljeno strukturirane in 

pravilne geometrijske površine različnih struktur, ki so vodoravno in navpično 

postavljene v organizirane kompozicije. Halleyjeva dela so klasičen primer 

postmodernega slikarstva in uporabe netipičnih materialov, različnih vrst akrilnih barv, 

ki vsebujejo polimerna veziva, s katerimi umetnik ustvari teksturirano površino. Ta je 

sestavljena iz gladkih in bleščečih ter fluorescentnih (day-glo) površin ali pa iz Roll-a-

tex aditivov, s pomočjo katerih je mogoče ustvariti fine teksturne površine, kakršna je 

droben pesek, ali pa grobe, hrapave površine s teksturami gramoza. Površine so 

paralelne, z navpičnim in vodoravnim robom slike, medtem ko diagonalnih ali drugih 

geometrijskih oblik ni, kar je v tesni povezavi s tematiko njegovih del.  

 

Petra Halleyja bi lahko imeli za predstavnika t.i. neo-geo (new geometry) smeri, pa 

čeprav si sam ne želi, da bi ga uvrščali pod takšen skupen imenovalec.190 V njegovih 

delih za navidezno abstraktno geometrijo leži figurativna vsebina. Halley se ukvarja s 

socialnimi vprašanji in problematiko nadzora in moči, z zapori, tajnimi kanali 

komunikacije, infrastrukturo mest in urbanih središč. Pri ustvarjanju uporablja 

fluorescentne barve,  predvsem z namenom, da bi asociiral na cyber high-tech – umetni 

svet visokih tehnologij.  

 

Halley ustvarja slike, ki po občutku za barvo in geometrijske forme spominjajo na 

Albersa in Barnetta Newmana; konstruktivizem, minimalizem in slikarstvo barvnega 

polja (colorfield painting), ki se nanaša na njihove sociološke temelje: kvadrat 

predstavlja simbol zaporniške celice, medtem ko je rdeča barva nevarnost, ki jo prinaša 

tehnologija.191 Njegova dela vsebujejo močno politično noto in se opirajo na 

postmoderne teorije in fenomene, o čemer je Halley razpravljal v svojih esejih.192 

 

                                                 
190 http://www.nytimes.com/1987/07/06/arts/what-do-you-call-art-s-newest-trend-neo-geo-maybe.html, 
maj 2009. 
 
191 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 392. 
 
192 Peter Halley, »Essence and Model«: Collected Essays 1981─1987, http://www.peterhalley.com/, maj 
2009. 

http://www.nytimes.com/1987/07/06/arts/what-do-you-call-art-s-newest-trend-neo-geo-maybe.html
http://www.peterhalley.com/
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Slika 73 - Ross Blackner, Throbbing Hearts, 1994 
Olje na platnu, 96 x 120'' 
 
Američan Ross Blackner, nagnjen k nenehnemu iskanju in eksperimentiranju, je znan 

po tem, da je istočasno slikal tako abstraktne kompozicije vibrantnih barv kot 

kozmično-nadrealne vizije.193 Njegova zgodnejša dela z linearnimi kompozicijami so 

bila bliže pop-artu, medtem ko je umetnika kasneje pritegnilo raziskovanje teksture in 

optični efekti barv. Teksture na sliki Throbbing Hearts so dvodimenzionalne, gladke, 

brez sijaja, Blackner pa je s potezami uspel ustvariti trepetajočo površino. Barva ozadja 

je bila nanesena z drobnimi lazurnimi potezami v nekaj slojih, in sicer pred in po 

nanašanju rdečega madeža, ki je nastal tako, da se je z robov cedila primerno razredčena 

barva. S kontrastom modro-sivega ozadja in rdečih src je umetnik dosegel dinamičnost 

in živost slike.  

 
Sodobni britanski umetnik afriškega porekla Chris Ofili ima zanimiv pristop k 

slikarstvu, saj pri svojem ustvarjanju uporablja nenavadne, a naravne materiale, kakršni 

so biseri, slike iz časopisov in revij ter slonovi iztrebki, in tako ustvarja različne 

teksture. V njegovi umetnosti se vidi vpliv njegovega porekla, glavni akterji na njegovih 

slikah pa so temnopolti super junaki in ženske, slika pa tudi abstraktne kompozicije, v 

                                                 
193 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb, 2004, str. 392. 
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katerih je vedno mogoče najti več ali manj primesi figurativnega. Njegova dela so 

primer kombinacije strategije ustvarjanja tekstur in uporabe materialov z lastno teksturo 

in lastnim likovnim izrazom. 

 

 
Slika 74 - Chris Ofili, Afrodizzia (2nd version), 1996 
Mešana tehnika 
Victoria Miro Gallery, London 
 
Ofili je inspiracijo našel v urbanem okolju in sodobnih izkušnjah afroameriške kulture, 

hip-hop in gangsta rap glasbe, črnskih eksploatacijskih filmov in stripov, prav tako pa 
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aludira tudi na afriško primitivno umetnost, kar je jasno vidno v njegovem pristopu in 

kombiniranju materialov.194 Njegova slika Afrodizzia je kolaž psihodelične 

kompozicije, ki spominja na vizualno identiteto hippy kulture. Florealni ornamenti, 

podobni kalejdoskopom, so oblikovani z valovitimi črtami in ognjevitim koloritom 

mavričnega spektra z nekaj fluorescentnimi barvami. Prepletajo se z glavami, 

izrezanimi iz časopisov, ki s svojim izgledom in frizurami pa spominjajo na slog afro-

look blaxploitation filmov sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 

 
 
V zvezi s strategijo ustvarjanja tekstur s potezami in gestami bi izpostavila dela 

nemškega umetnika Gerharda Richterja. Richter se je ob slikarstvu ukvarjal še s 

fotografijo oziroma doslikavanjem fotografij, njihovim povečevanjem in 

transponiranjem v slike, še posebej pa ga je zanimal fenomen zamegljenosti (blur). 

Poleg risb, fotografij in slik Gerhard Richter ustvarja tudi skulpture in objekte iz stekla 

in ogledal.  

 
 

 
Slika 75 - Gehard Ricther, Abstraktes Bild, 2001  
Olje na platnu, 50 x 72 cm 
 
 »Že leto dni na svojih slikah nisem sposoben narediti drugega, kot da ostrugam površino, zatem nanesem 

nov sloj in ga nato spet odstranim. V tem procesu pravzaprav ne razkrijem, kaj je bilo spodaj. Če bi to 

                                                 
194  http://www.cmoa.org/international/html/art/ofili.htm, maj 2009. 
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želel, bi moral najprej razmisliti, kaj sploh želim odkriti (figurativne slike ali znake ali vzorce); torej slika 

bi bila prav tako lahko neposredno naslikana. To bi bil tudi lahko nekakšen simboličen trik: spraviti na 

plan izgubljeno, pokopano sliko ali nekaj takšnega z enakim učinkom« (Gerhard Richter, Bilješke 

1992).195 
 

Značilnost njegovih abstraktnih slik so vidna poteza in ekspresivnost ter ustvarjanje 

površin z močnimi teksturami, celo pri monokromnih slikah iz cikla Graue Malereien 

(Sive slike).196 Richter tudi v novejše, gestualno-abstraktne slike z močnimi 

kolorističnimi in ekspresivnimi karakteristikami vnaša nemir in dinamiko.197  

Na posameznih slikah so vidne poteze v vseh smereh, diagonalne, krožne in ravne, 

vendar so na večini slik poteze v glavnem vodoravne in horizontalne. Richter barvo 

nanaša v slojih in jo razmazuje z zidarskimi žlicami, lopaticami in valji. Barve se 

mešajo in prelivajo, vsak nov sloj pa istočasno prekriva in znova odkriva predhodnega.  

Abstraktne kompozicije Gerharda Richterja so nastale tako, da je avtor preko svojih že 

obstoječih slik nanašal pastozne namaze barve ter tako dekonstruiral predhodne 

kompozicije in slikarske površine oziroma že obstoječ slikarski smisel.198 

 
Christopher Wool je umetnik, ki med ustvarjanjem svojih faktur uporablja šablone in 

nečitljive skupine črk.199 Zadnja serija njegovih del so abstraktne slike in grafiti, ki so 

zelo gestualni. Kljub temu je Wool najbolj znan po svojih cvetličnih vzorcih (floral 

patterns) ali izpisovanju  besed. Gre za pretežno črno-bele slike z občasnim, a redkim 

pojavljanjem barve. Wool uporablja spreje, šablone (stencile), valje, včasih tudi sitotisk. 

                                                 
195 http://www.gerhard-richter.com/biography/quotes/, maj 2009. 
»For about a year now, I have been unable to [do] anything in my painting but scrape off, pile on and then 

remove again. In this process I don't actually reveal what was beneath. If I wanted to do that, I would 

have to think what to reveal (figurative pictures or signs or patterns); that is, pictures that might as well be 

produced direct. It would also be something of a symbolic trick: bringing to light the lost, buried pictures, 

or something to that effect« Notes 1992. 

 
196 http://www.gerhard-richter.com/art/paintings/abstracts/category.php?catID=13, maj 2009.  
 
197 Umjetnost 20. stoljeća, (ur. Ingo F. Walther), Taschen/VBZ, Zagreb 2004, str. 343.  
 
198 Jožef Muhovič, ,„Umetnost, diskurz, prezenca“: Logos: mednarodna večjezična elektronska revija za 
kulturo in duhovnost, številka 1─2, 2008 jesen–zima, str. 16. 
 
199 Umjetnost 20. stoljeća, str. 392. 

http://www.gerhard-richter.com/biography/quotes/
http://www.gerhard-richter.com/art/paintings/abstracts/category.php?catID=13
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Kritiki ga hvalijo zaradi njegove dekonstrukcije slikarstva in mu celo dajejo epitet 

antislikarstva. 

 
 

    
Slika 76 - Christopher Wool,     Slika 77 - Christopher Wool, Untitled, 2007   
Lesters Siter (My Brain), 2001       
 
Woolov rokopis na zgodnejših slikah v nekaterih segmentih spominja na izraz 

abstraktnega ekspresionizma Jacksona Polocka  in akcijskega slikarstva. Na nekaterih 

delih slik je uporabil tudi dripping, poteze na novejših slikah pa so bolj slikarske in 

manj podobne pisanju. Gibi so hitri, ekspresivni, spontani in do neke mere blizu 

risarijam Cya Twomblyja ali Jeana-Michela Basquiata. Prepletajo se z oblikami, ki so 

narejene s pomočjo šablon.  

 

Novejša dela umetnika, ki ustvarja pod psevdonimom Asha Zero in prihaja iz Južne 

Afrike, so slike, ki simulirajo tehniko kolažev in grafitov. Narejene z akrilio (akrilno 

barvo) na leseni plošči so videti kot iluzija razparanih plakatov, slik iz časopisov, 

grafitov in šablon. Dela Asha Zeroja rahlo spominjajo na street art, že zaradi samega 

uporabljanja psevdonima pa umetnika mnogi primerjajo s prominentnim street art 

umetnikom Banksyjem. Čeprav se Zerova dela do neke mere uvrščajo v strategijo 

ustvarjanja tekstur s katero od možnosti, ki jih nudijo sami likovni materiali, bi bilo 

morda bolj pravilno, da bi njegov način uporabe tekstur uvrstili v tisto prvo strategijo 

imitiranja tekstur. 
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Slika 78 - Asha Zero, Assorted bystander (number 2), 2008.  
Akril na leseni plošči, 60 x 45cm 
 
Po nekaterih virih Asha Zero uporablja pristop, nasproten kolažu. Zero najprej ustvari 

razne kompozicije kolažev, nato pa jih slika na tradicionalen način.200  

 

Na vertikalni kompoziciji Assorted bystander (Mešani opazovalec) iz leta 2008 se 

nahajajo deli slike, ki izgledajo kot z roko iztrgani odlomki in fotografije iz časopisa in 

so strukturirani tako, da tvorijo nekakšen kolaž v obliki človeške figure z dvema 

rokama, dvema ušesoma na levi strani ter s po štirimi pari ustnic in oči. Teksture so 

realistično prikazane. Od tistih, ki prikazujejo dele fotografij, stiliziranih ilustracij in 

nalepk, do tekstur poškodb, prask, nepravilnih in pravilnih robov odtrganih papirjev in 

slik, ki izgledajo, kot da so nalepljeni na umazano sivo ozadje, ki simulira betonski zid. 

 

O kombinaciji imitiranih in avtohtonih likovnih tekstur bi lahko spregovorili ob 

slikarstvu britanskega umetnika Glenna Browna. Njegova dela so odličen primer 

postmodernega slikarstva in apropriacije oziroma prisvajanja tujih slik in ilustracij, ki 

                                                 
200 http://collageclearinghouse.blogspot.com/2008/02/asha-zero.html, junij 2009. 
 

http://collageclearinghouse.blogspot.com/2008/02/asha-zero.html
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jih umetnik nato preureja in redefinira. Glenn Brown izdeluje reprodukcije že obstoječih 

del, ki jih po svoji osebni presoji prevzema iz klasičnega ali sodobnega figurativnega 

slikarstva in tudi iz drugih sfer vizualne kulture. Dela nato preoblikuje s spreminjanjem 

njihovih proporcev, atmosfere, lege in barve ter jih na splošno pretoči  v svoj vizualni 

jezik, ki je hiperrealen, stiliziran in preveč poudarjen.  

 

Njegova dela imajo pogosto bogato, težko teksturo, njegove reprodukcije pa so 

namenoma dvodimenzionalne. So iluzionistični prikaz tistega, kar je sicer 

tridimenzionalno. 

Brown je obdelal dela Dalija, Rembrandta, de Kooninga, Auerbacha in nekaterih manj 

znanih sci-fi ilustratorjev.201 

Uporablja apropriacijo visoke in nizke ali popularne umetnosti; slikam daje ironične 

naslove, uporablja pa navadne slikarske tehnike, ki zahtevajo veliko časa. Vsako potezo 

s slikarskim čopičem Brown tako natančno kopira oz. simulira teksturo originala. 

Vendar pa, namesto da bi kopiral površinsko teksturo oziroma fakturo dela določenega 

avtorja, Brown površino pušča gladko, kakršna je pri fotografiji. Rezultat tega je mitski 

akt umetnika, s katerim se umetnika s slikarskim čopičem v roki izbriše in delo 

predstavi kot nič drugega kot iluzijo. Sam Brown je izjavil: »Jaz fetišiziram poteze 

slikarskega čopiča in jih obravnavam kot objekte, ki jih je treba opazovati s 

strahospoštovanjem in se jim, po možnosti, posmehovati.«202 

 

                                                 
201  Za svoje delo The Loves of Shepherds je bil leta 2000 tako nominiran za Turnerjevo nagrado, ki pa je 

na koncu ni dobil, temveč je bil celo obtožen za plagiranje in kopiranje ilustracij Tonyja Robertsa iz sci-fi 

romana Doublestar iz leta 1970. http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1044375.stm, junij 2009.  

 
202  http://www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/glennbrown/explore-room2.shtm, junij 2009. 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1044375.stm
http://www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/glennbrown/explore-room2.shtm
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Slika 79 - Glenn Brown, The Day The World Turned Auerbach, 1991 
Olje na platnu, 56 x 50 cm  
Private Collection, London 
 
Ena od zanimivejših tovrstnih Brownovih apropriacij nekega poznanega dela je 

apropriacija Portreta J. Y. M  (1981) Franka Auerbacha, britanskega umetnika 

nemškega porekla, ki jo je Brown ustvaril leta 1991 in jo poimenoval Day The World 

Turned Auerbach. Brown je bolj ali manj reproduciral Auerbachovo kompozicijo, 

kolorit, ekspresivni izraz in gestualnost, pa tudi poteze in rokopis. Dominantno likovno 

sredstvo tega dela je prav faktura, ki je v originalu mikroreliefna, otipljiva in pastozna, 

medtem ko Brownovo delo temelji na gladki teksturi, ki optično deluje kot zelo reliefna.  
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Slika 80 - Frank Auerbach, Portret J. Y. M, 1981, olje na lesu 
 

Katharina Grosse, nemška umetnica, znana po svojih slikah na zidovih in poslikanih 

inštalacijah, izdeluje velike prostorne slike, ki so zelo ekspresivne. Številne svetovne 

galerije, muzeji, inštitucije in razne vzgojno-izobraževalne ustanove so jo najele, da bi 

poslikala njihovo notranjost. Abstraktne »slikarije« Grossejeve so zelo gestualne in 

dinamične ter prekrivajo dele zidov in stropov, pogosto pa se nadaljujejo tudi na tla, 

steklene stene in okna, včasih celo na grede, omare, platna in druge objekte v prostoru. 

Močan kolorit, dinamika akcijskega slikarstva in velike dimenzije so glavne značilnosti 

del te sodobne umetnice. Njen slikarski rokopis vključuje močne, dramatične in silovite 

poteze, ki so v glavnem nanesene s slikarskim čopičem, z valjem ali s sprejem. 
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Slika 81 - Katharina Grosse, Untitled, 2004 
Akril na platnu in steni 
Galeria Filomena Soares, Lisabon 
 
 

 
Slika 82 - Katharina Grosse, Untitled, 2003 
Akril na steni, 790 x 2140 x 670 cm 
Muzej sodobne umetnosti - Kiasma, Helsinki 
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Računalniška grafika ali CG (splošno osvojena kratica angleškega naziva computer 

graphic) gre vsak dan korak naprej. Mnogim umetnikom, ki pri svojem delu uporabljajo 

računalnik, delo precej olajša računalniški softver z velikim številom funkcij in bazami 

že gotovih tekstur. Najbolj razširjen program za obdelavo slik in fotografij Photoshop 

omogoča delo na številnih slojih in kanalih digitalne slike ali fotografije, s katerimi se 

lahko dosežejo različni efekti in filtri, vključno tudi teksture – od  razpokanih površin, 

zrnatih podlag preko mozaika in vitraja do raznih vrst vzorcev, ornamentov in krpank 

(patchworka). 

Novejši računalniški program Pixologic ZBrush203 omogoča poenostavljeno digitalno 

izdelavo  3D skulptur iz različnih materialov, npr. kamna, brona ali kakšnega drugega 

kiparskega materiala ter slikanja slik z orodji, ki simulirajo razne slikarske tehnike z 

veliko izbiro tekstur. 

  
 

                                                 
203  http://www.pixologic.com/zbrush/features/06_Materials/, maj  2009. 
 

http://www.pixologic.com/zbrush/features/06_Materials/
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Slika 83 - Malcolm Thain, Tribute to Degas' Petite  
Danseuse de Quatorze Ans 
Računalniška grafika 3D (Animation System) 
 

 

S pomočjo računalniške grafike se lahko oblikujejo teksture vseh nam znanih 

predmetov,  pa tudi teksture, ki so plod človeške domišljije. Tako je mogoče generirati 

tudi nadrealna bitja, pojave in predmete, uporabne pri kreiranju raznih fantastičnih in 

sci-fi prikazov. Poleg omenjenih se lahko z računalniško grafiko ustvarijo tudi fakture, 

nastale s simulacijo slikarskega čopiča ali grafiti v računalniških programih, ki 

simulirajo razne likovno-umetniške tehnike, kot so: Corel Painter, Art Rage, Animation 

System ali MoXi .204 Da bi bila takšna produkcija bližja slikanju in risanju z roko, je 

                                                 
204 Posebno bi izdvojila računalniški program MoXi, kreiran po doktorski disertaciji Making Digital 

Painting Organic (2007), Chu Siu Hanga z univerze za znanost in tehnologijo v Hong Kongu, ki služi za 

simulacijo slikanja z vodenimi barvami in za vzhodnjaško   kaligrafijo. V svoji tezi je predstavil tehnike 
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posredovana z grafičnimi tablami (graphics tablet), po katerih se, namesto z  miško na 

navadni podlagi riše z elektronskim svinčnikom, kar omogoča večjo preciznost in 

kontrolo giba roke. 

 

 
Slika 84 - Mladen Čulić, Happy the End, računalniška grafika (programski softver ArtRage) 
 

 

             
Slika 85 - Primeri kaligrafije, dobljene s pomočjo »virtualnega čopiča« v računalniškem programu MoXi 
 
 

                                                                                                                                               
kreiranja orodij za digitalno slikanje v realnem času (real-time) in se osredotočil na dve komponenti: 3D 

modeliranje s čopičem in simulacijo slikanja z barvami na bazi vode, kot sta akvarel ali tuš. S slikanjem s 

pomočjo grafične table v MoXi-ju je mogoče nadzirati pritisk in deformacije potez in sledove čopiča. 

Tehnika za simuliranje slikarskih medijev na bazi vode, ki jo je predstavil Chu Siu Hang, temelji na 

relativno novi računalniški metodi dinamike fluida, imenovani Lattice-Boltzmannova metoda. 

 http://visgraph.cse.ust.hk/MoXi/ChuPhDThesis2007.pdf, http://visgraph.cse.ust.hk/MoXi/, maj 2009. 

 

http://visgraph.cse.ust.hk/MoXi/ChuPhDThesis2007.pdf
http://visgraph.cse.ust.hk/MoXi/
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2D računalniška grafika je manj zahtevna kot tridimenzionalno modeliranje, saj ne 

vključuje tako velikega števila slojev in nima končnega renderiranja, zmanjšane pa so 

tudi možnosti teksturiranja. Tovrstne teksture so bližje iluzionističnim teksturam v 

slikarstvu in risbi ter uspešno simulirajo slikarske in risarske tehnike ter umetniške 

fakture. Lahko se uporabljajo že končane slike, fotografije, podlage in vzorci (patterni), 

z njihovim preklapljanjem pa je mogoče dobiti različne rezultate.  

 

       
Slika 86 - Veljko Popović, Dancer, 2008, računalniška grafika (Photoshop) / detajl slike - primer 
simulacije freske 
 

   
Slika 87 - Predložke in fotografije zgradbe, art-deco skulpture Claire Jeanne Roberte Colinet Danseuse 
Egyptienne in vzorec tapete (wallpaper), po katerem je narejena slika Dancer, 2008. 
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Slika 88, Slika 89 - Veljko Popović, Autoportret, 2007, računalniško obdelana fotografija (Photoshop) / 
originalna fotografija 
 

Pri nekaterih primerih 2D in 3D računalniških tekstur ter njihovih kombinacijah bi 

izpostavila nekaj animiranih filmov, ki so v zadnjih dveh letih na svetovnih filmskih 

festivalih osvojili številne nagrade občinstva in strokovne kritike ter bili nominirani za 

prestižne nagrade na področju računalniške animacije. 

 

V kratkem animiranem filmu She who measures (Tista, ki meri)205 iz leta 2008 je bila 

uporabljena kombinacija 2D in 3D računalniške grafike, posebnost filma pa je risarski, 

linearni pristop, ki simulira umetniško fakturo. Poteza roke je v določeni meri tudi zares 

                                                 
205 Kratki animirani film studia Lemonade3d iz Splita v produkciji Kenges-a iz Zagreba, ki je leta 2008 

osvojil nagrado za najboljšega debitanta na Animafestu v Zagrebu, nagrado za najboljši kratki filmu v 

domači konkurenci na Tabor film festivalu FIPRESCI in nagrado Annecyju, ob tem pa še nagrado za 

najboljši animirani film na Kratkofilu v Banja Luki, Grand Prix na Dnevih hrvaškega filma in nagrado na 

festivalu BalkAnima v Beogradu,  www.shewhomeasures.com, maj 2009. 

http://www.shewhomeasures.com/
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prenesena z risanjem preko grafičnih tabel, različne odebelitve črt in premišljanja, 

svojstvena skicam in krokiju, kjer umetnik pogosto nanaša eno črto čez drugo tako, da 

se vidijo tudi predhodne, pa so dobljena z efekti, ki jih omogoča računalniški program. 

Podlaga ima na sebi skoraj neopazne horizontalne črte, svojstvene kartonski lepenki. 

 

 
Slika 90 - Scena iz animiranega filma She who measures, 2008/6'40'' (Veljko Popović, Hrvatska)  
 
Čeprav animiran s pomočjo računalniške 3D in 2D animacije se zdi film Tista, ki meri    

narisan z roko, k čemur je prispevalo trepetanje obrisnih in strukturnih črt. Takšen videz 

klasične, z roko narisane animacije, film dobiva tako, da se obstoječa tridimenzionalna 

geometrija, s pomočjo t.i. proceduralne teksture, realizirane s tehniko geometrijskega 

premikanja s proceduralnim premikanjem map206 v računalniškem programu LightWave 

3D, naključno pomika 12-krat v eni sličici filma. Takšna tehnika daje črtam, oblikam in 

sencam živost in trepetavost. Z izraženim grafizmom je dosežen svojevrsten stripovski 

učinek, z neprecizno črto in podlago, ki je ponekod podobna zmečkanemu in 

zamazanemu kartonu, pa je namerno ustvarjen vtis človeške napake in umetniškega 

rokopisa.207  
 

                                                 
206 Angl. geometry displacement with procedural displacement maps 
 
207 Barbara Gaj, «Izmjerena civilizacija«: Kontura Art Magazin # 97, Zagreb 2008, str. 65. 
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Slika 91 - Scena iz animiranega filma She who measures, 2008. 
 
Takšna oblika animacije ni uporabljena samo zato, da bi se dosegel vizualni vtis. Ker je 

sporočilo oziroma namera tega filma kritika konzumerizma, potrošniške mentalitete in 

marketinške manipulacije s pomočjo medijev, so teksture in fakture v nasprotju s 

tistimi, ki jih vidijo liki na TV-ekranu z veselimi slogani in reklamami pred svojimi 

obrazi, ter tudi s kaotičnimi sekvencami notranjosti klovna, ki so kombinacija 

animiranih scen, dokumentarnega live footage-a,  kolonoskopije in računalniških 

efektov. Že naslov filma govori o tem, da je iluzorni svet v resnici omejen že s tem, da 

je merljiv in da čas v njem neizprosno teče, kar je prikazano z  likom klovna, ki je na 

čelu kolone in v ritmu udarja s svojo palico. V takšnem svetu živijo protagonisti tega 

filma,  rojevajo se v inkubatorjih in so od rojstva zavedeni z manipulativnimi tehnikami 

medijev. Njihova čutila so popolnoma stimulirana z umetnimi potrebami. Rojeni v 

inkubatorjih so od začetka prisiljeni zreti v ekrane, živeti v virtualni realnosti. Film 

govori o vplivu reklam in moči televizije, ki nam vsakodnevno vsiljuje nepotrebne in 

nekoristne proizvode in nam sporoča, da smo plehke žrtve obstoječega sistema 

proizvodnje in marketinške mašinerije družbe, v kateri živimo, obenem pa tudi 

opozarja, da  naš največji sovražnik ni vselej nekdo od zunaj, temveč naša notranja 

slabost.208 

 

                                                 
208 Barbara Gaj, »Izmjerena civilizacija«: Kontura Art Magazin # 97, Zagreb 2008, str. 64-65. 
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Slika 92 - Scena iz animiranega filma The Pearce Sister, 2007/9'10'' (Louis Cook, Velika Britanija) 
 
 

Animirani film The Pearce Sisters (2007) režiserja Louisa Cooka je prav tako   

eksperimentalen in je skupek več različnih tehnik. Najprej je na računalniku narejena  

kombinacija 3D in 2D animacije, ki je nato tiskana in dodelana z roko. Dodani so 

številni detajli, ki so prispevali k ekspresivnosti in bogastvu senc in tekstur. Risbe so 

potem skenirane in ponovno kombinirane z računalniško grafiko. Gre torej za 

svojevrsten kolaž klasične animacije in 2D/3D računalniške grafike.209 

 
Film govori o dveh sestrah Lol in Edni Pearce, ki živita na oddaljeni morski obali, kjer 

lovita in sušita ribe. Osamljeni sta,  včasih pa vendarle naletita na utapljajoče se ljudi, ki 

jih lepo okopata, obrijeta in preoblečeta v žensko obleko. Le-ti  nato poberejo šila in 

kopita in zbežijo nazaj proti morju, čeprav jim tam znova preti nevarnost, da se bodo 

utopili. Mrtva telesa, ki jih naplavi morje, sestri sušita skupaj z ribami, jih potem 

oblečeta, da bi bila za družbo mlajši sestri, ki se z njimi igra in pije čaj. Ta bizarna 

zgodba je polna nasilja, karikiranih in grotesknih značajev, osmišljenih tako, da so 

videti kot karikature iz  stripa.  

 

Atmosfera obale, na kateri neprestano dežuje in piha veter, je dosežena z  dinamičnimi, 

kratkimi potezami, apliciranimi preko risbe. Obala, lesene konstrukcije, interier, obleka, 

obrazi in telesa likov so prepolni obrisnih in strukturnih ter tudi grobih, drobnih črt in 
                                                 
209  http://www.pearcesisters.com/production.html,  junij  2009. 

http://www.pearcesisters.com/production.html
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pik, ki  ustvarjajo grafično bogate teksture. Takšen 2D pristop je tako uspešno integriran 

z računalniško grafiko in 3D modelacijo, da je neopazen; animirane dvodimenzionalne 

teksture so aplicirane na CG modele.210 Razen zadnjih scen interierja in porcelanskega 

servisa za čaj, ki s svojim sodobnim hiperrealističnim izgledom, voluminoznostjo in 

otipljivostjo takoj pade v oči in odstopa od ostalih tekstur, deluje ostanek filma animiran 

na klasičen način.   

 

 
Slika 93 - Still kader iz animiranega filma The Pearce Sister, 2007 
 
 
 
 
4.3. Računalniške simulacije in virtualni tip 
 

Iz lastne izkušnje lahko, z veliko verjetnostjo, potrdimo, da večina informacijsko 

pismene populacije velik del svojega časa preživi v virtualnem svetu oziroma 

virtualnem prostoru. Virtualna realnost predstavlja in posreduje doživetja, ki se odvijajo 

preko virtualnih čutil kot je računalniški vid ali računalniški dotik. 

Znanstvena raziskovanja so pripeljala do razvoja novih tehnologij v svetu virtualnih 

simulacij. Do sedaj je bil večji poudarek na razvoju virtualnega vida, sedaj pa se vse več 

                                                 
210  http://www.pearcesisters.co.uk/production.html, junij 2009. 

http://www.pearcesisters.co.uk/production.html
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pozornosti posveča  razvijanju virtualnega čutila tipa. Pred tremi leti je osmišljen in 

predstavljen nov taktilni vmesnik  (touch interface), ki zavede naše čutilo tipa in lahko 

zazna zelo fine in detajlne senzacije pritiska brez pritiskanja kože. Cilj takšnih 

raziskovanj haptičnih sistemov je, da bodo ti v prihodnosti sposobni simulirati 

katerokoli obliko ali teksturo. Nevroznanstveniki in računalniški inženirji, ki se 

ukvarjajo s področjem tehnologije dotikanja (touch technology), raziskujejo nove načine 

izkoriščanja naših senzornih sistemov in sposobnosti z namenom, da bi jih uspeli 

prevarati, saj menijo, da bi bil, čeprav bi bilo teoretično mogoče dizajnirati stroj, ki bi 

lahko spremenil svojo stvarno teksturo in obliko za simuliranje širokega spektra oblik in 

tekstur, takšen mehanizem preveč kompleksen in velik.211 

Pri haptičnem vmesniku se iluzija ustvarja z uporabo sile. Pri raziskovanju in razvoju 

takšne tehnologije so pomembnejše informacije o sili kot proprioceptivne, senzorne 

informacije, ki prihajajo iz naših mišic in kože in govorijo našemu telesu, kako daleč sta 

se pomaknila prst ali roka. Vodeča strokovnjaka s tega področja Vincent Hayward in 

Gabriel Robles-De-La-Torre, menita, da bi se sčasoma ti haptični vmesniki morali 

izpopolniti in ustvarjati simulacije čutnih dražljajev brez uporabe pritiska na kožo.212 Za 

sedaj se veliko več časa in naporov posveča interakciji med napravo (računalnikom) in 

človekom ter izpopolnjevanju haptičnih vmesnikov in naprav, kot pa človeški 

medsebojni taktilni interakciji, posredovani z  računalniki.  

Vodeče japonsko podjetje Nintendo, ki je zadnja tri desetletja preplavilo svetovno 

tržišče video-iger in igralnih konzol, je zaradi proizvodnje novih  revolucionarnih Wii 

konzol postalo še popularnejše. Te konzole lahko simulirajo zamah meča, teniških 

loparjev, palice za boben, palice za golf in slikarskega čopiča ter upravljajo z letali, in to 

ne le s pritiskom na gumb ali s pomikanjem joysticka, ampak s pravim gibom, saj s 

pomikom konzole »odčitavajo« točno položaj igralca v  treh dimenzijah in reagirajo na 

                                                 
211 Duncan Graham-Rowe, »The Cutting Edge of Haptics, Touch-based interfases get to the point«, 2006. 
 http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17363&ch=biotech, junij 2009. 
 
212 Duncan Graham-Rowe, »The Cutting Edge of Haptics, Touch-based interfases get to the point«, 2006.  
http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17363&ch=biotech, junij  2009. 
Več o tem v članku: Vincent Hayward , »Haptic interfaces and Devices«: Sensor Review, Volume 24/ 1, 
2004,str. 16-29  http://www.roblesdelatorre.com/gabriel/VH-OA-MC-DG-GR-04.pdf. 
 

http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17363&ch=biotech
http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17363&ch=biotech
http://www.roblesdelatorre.com/gabriel/VH-OA-MC-DG-GR-04.pdf
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njegove gibe.213 Igralec dobiva tudi povratno informacijo, ker preko konzole ali 

upravljavca občuti udarec in odbijanje palice ali žogice, odvisno od igre, ki jo igra. Če 

bi imel igralec zaprte ali pokrite oči in bi bil njegov občutek o realnosti giba povečan, bi 

se prenehal počutiti samo kot igralec videoigre. 

 
Lansko leto je bila kreirana igra Dark Room Sex Game, ki jo je mogoče igrati na PC-ju 

preko tipkovnice, še bolj zanimiva pa je, ko se igra z Wii remote daljinskim 

upravljavcem. 

Dark Room Sex Game je nagrajena multiplayer igra (igra z več igralci),  zasnovana kot 

projekt za 2008 Nordic Game Jam, ki se vsako leto odvija na Univerzi v Kopenhagnu in 

ki študentom ter profesionalcem predstavi eksperimentalne prototipe iger. Ta zabavna 

erotična igra se igra brez slik in je omejena na auditivne in haptične dražljaje. Igralec 

skupaj s svojim partnerjem ali partnerico poskuša najti skupni ritem, ki ga postopoma 

pospešuje do klimaksa. Kadar  igrajo štirje igralci v t.i. four player »orgy« mode-u, 

potem le-ti menjajo partnerje naključno in tekmujejo, kdo bo prej doživel  »orgazem«. 

Da bi bila igra še bolj erotična in zabavna, se odstrani vizualno in se tako igralce prisili, 

da se predajo svoji domišljiji. Igra je svojevrsten komentar na topo osredotočanje  

igralcev na vizualne efekte na področju seksa in videoiger.214 

 

Internetna komunikacija je šla še malo dlje od iger na področju spolnosti, natančneje 

cybersexa. Poleg  izmenjave verbalnih in video-sporočil eksplicitnih vsebin preko 

ekrana po vizualni in slušalk po avditivni poti, se v zadnjem času lahko na internetu 

kupijo tudi hardverske enote, ki simulirajo moške in ženske genitalije, ki komunikacijo 

dopolnjujejo tudi taktilno.   

 

Sistem zunanjih računalniških enot (Genital Drive Model M ali F) in spremljevalni 

softverski vmesnik se priključi na računalnik in omogoči seksualno komunikacijo s 

partnerjem na daljavo. Ko se prične daljinski spolni odnos s partnerjem, bo sistem z 

intuitivnim vmesnikom prenesel vse aktivnosti neke enote na partnerjevo enoto, jih 

                                                 
213 Trije novi modeli Nintendo Wii konzol - Wii remote, Nunchak i Virtual console 
http://www.nintendo.co.uk/NOE/en_GB/systems/about_wii_1069.html, junij  2009. 
214 http://darkroomsexgame.com/about.php, junij 2009. 
 

http://www.nintendo.co.uk/NOE/en_GB/systems/about_wii_1069.html
http://darkroomsexgame.com/about.php
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precizno reproduciral v stvarnem času in simuliral izkušnje pravega odnosa.215 

 

V največji online virtualni skupnosti na internetu, Second Life,216 je mogoče spoznavati 

nove  ljudi, se z njimi družiti, sestajati na romantičnih sestankih, se zaljubiti in raziti. 

Takšen digitalni tridimenzionalni svet osmišljajo in kreirajo njegovi prebivalci. Vsakdo 

lahko postane član virtualne socialne mreže Second life, kupi virtualno zemljišče, 

nepremičnine in drugo premoženje, odpre trgovino, se šola in ukvarja z umetnostjo ter 

ima interakcijo z drugimi prebivalci. V tem virtualnem svetu celo posamezne države 

odpirajo svoja službena virtualna veleposlaništva, znani arhitekti gradijo virtualne 

zgradbe, galeristi pa imajo svoje virtualne galerije z umetniškimi deli. Second Life je 

slojevit paralelni svet, v katerem se vsakodnevno odvijajo simulacije raznih aktivnosti. 

 

Kadar govorimo o računalniških simulacijah, vemo, da obstajajo simulacije, ki jih 

gledamo samo na ekranu. To so lahko simulacije prostorov, arhitektur, umetniških del, 

ljudi itd. Prikažejo nam lahko, kako nekaj izgleda ali nam npr. omogočijo virtualni 

ogled muzeja ali galerije, ne da bi tja sploh odšli in jih osebno obiskali. Seveda pa nam 

ne morejo nadomestiti pravega doživetja in čustev, ki jih občutimo pri neposrednem 

srečanju z neko resnično umetnino. Računalniške simulacije so veliko bolj koristne in 

zanimive, kadar prikazujejo, kako naj bi bilo nekaj videti v prihodnosti (npr. 3D 

vizualizacije arhitekture, ki se projektira in namerava zgraditi) ali kako je nekaj 

izgledalo v preteklosti (npr. rekonstrukcije zgradb civilizacij in kultura 

prazgodovinskega obdobja ali antike na temelju arheoloških izkopanin). Take simulacije 

se lahko uporabljajo v filmski umetnosti; igranih in dokumentarnih edukativnih filmih. 

 
Obstajajo tudi drugačne računalniške simulacije, t.i. imerzivne217 simulacije virtualne 

realnosti, interaktivno digitalno okolje, v katerem se osebi čutilo vida stimulira s 
                                                 
215 FuckU-FuckMe(tm) za Windows 95, Windows 98 i Windows NT  - sistem za daljinsko seksualno 
komuniciranje, http://www.welookdoyou.com/fufme/index.shtml.html, junij 2009. 
 
216 www.secondlife.com, maj 2009. 
217 Angl. immersive od glagola immerse – vdolbsti, poglobiti, pogrezniti, utoniti, potopiti se, kot pridevnik 

vezan na računalniške simulacije, koristi se v smislu generiranja 3D slike, za katero se zdi, da obdaja 

koristnika (npr. immersive headset - čelada za virtualno realnost). Oxford dictionary of English, Oxford 

University Press, Oxford 2006, str. 866. 

 

http://www.welookdoyou.com/fufme/index.shtml.html
http://www.secondlife.com/
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tridimenzionalnimi slikami, kinestetična čutila ravnotežja pa s pomikanjem telesa ali 

podlage, na kateri stoji  z delno stimulacijo receptorja dotika. Najpogosteje se takšne 

simulacije uporabljajo za računalniške igre ali urjenje pilotov in vojakov. 

 

S pomočjo zidov s 3D ekrani in/ali čelad za virtualno realnost, v zadnjem času pa tudi z 

uporabo virtualne sfere,218 je posameznik potopljen v simulacijo virtualnega prostora in 

pričenja doživljati določene situacije fizično in emotivno, s stimuliranjem živčnega 

sistema z  raznimi senzacijami. Za razliko od prej omenjenih simulacij, kjer ne 

izgubimo dojemanja stvarnosti, je pri imerzivnih simulacijah po določenem času vse 

težje ločevati iluzijo od realnosti. 

 

 
Slika 94 - Čelada za virtualno realnost 
 

Fenomen zamenjave stvarnosti z virtualno realnostjo je bil pogosto tudi predmet 

filmskih umetniških del, v katerih naj bi virtualni prostori postali stvarni, glavni junaki v 

njih bi bili ranljivi in nezaščiteni, prav tako kot v stvarnem svetu. Virtualni karakterji bi 

oživeli, ali bi se z metanarativnim pristopom pri protagonistih in občinstvu izzvala 

konfuznost in dilema, katera stvarnost je zares »prava«.219 

                                                 
218 http://hackedgadgets.com/2006/06/05/virtusphere-totally-immersive-vr/, junij 2009. 
 
219 Najbolj znani znanstveno-fantastični filmi na temo virtualne realnosti so Total Recall (1990) režiserja 

Paula Verhoevena,  ki raziskuje  probleme stvarnosti in zablode, potem Virtuosity (1995) rež. Bretta 

Leonarda, kjer oživljava virtualni negativec - serijski morilec in The Matrix (1999) rež. Larry in Andy 

http://hackedgadgets.com/2006/06/05/virtusphere-totally-immersive-vr/
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Virtualna realnost je lahko resnično presenetljiva, saj lahko ustvari določene možne 

situacije, ki jih zaradi raznih materialnih omejitev nismo sposobni doseči ali preživeti. 

Takšno derealizirano okolje ne more nadomestiti neposredne in verodostojne izkušnje, 

poleg tega pa obstaja še nevarnost razvijanja zablode o prepričljivosti virtualne 

stvarnosti na račun izgube stika z realnostjo. 

 

Aristotelova trditev, da je potreba po oponašanju ljudem prirojena  in da radi občudujejo 

verno upodobljena telesa živali in mrličev, je relevantna še dandanes. To velja tudi za 

posnemanje tekstur, oziroma oblikovanje iluzije površinskih lastnosti naslikanih 

predmetov, ki ljudi navdušujejo v toliki meri, da se raje obkrožajo z iluzijami tekstur 

kot z realnimi teksturami samimi. 

 

Zaključimo lahko, da je realnih tekstur vse manj, da so zgolj iluzije. Čeprav si ljudje 

želijo realnih tekstur in potrebujejo pravi dotik, se vendarle vse pogosteje odločajo za 

nadomestek – vizualne simulacije teksture. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Wachowski, v katerem stroji simulirajo in projicirajo stvarnost v  ume ljudi, kjer držijo v stanju 

hibernacije tudi njihovo telesno toploto in jo rabijo kot izvor energije. 
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5. Zaključek 
 
 

Z navedbami številnih podatkov in razmišljanj iz predhodnih poglavij sem želela 

podkrepiti tezo, da je tekstura eno od izraznih sredstev za artikuliranje realnosti in 

neposrednosti ter da je neposrednost izkušnje taktilnosti ena od najpomembnejših 

bioloških in generičnih človekovih potreb.   

 

Kakršnokoli neskladje med omenjenimi potrebami in trenutnim stanjem derealizirane 

realnosti vpliva na likovno ustvarjalnost. Današnje stanje neuresničenosti in posrednosti 

najrazličnejših doživetij se jasno reflektira v izginjanju moralnih vrednot in vse večji 

dehumanizaciji. Verjamem, da se umetnost, ki nastaja kot posledica neskladja ali 

človeške stiske, angažira s ciljem vračanja osnovnih človeških vrednot, ki so tako 

potrebne za razvoj človeka kot bitja, integriranega v  soglasju z naravo.  

 

Kompleksne relacije med ljudmi, ki zahtevajo veliko truda, časa in energije, niso več 

najpomembnejša človekova skrb. Poskušamo jih nadomestiti z virtualnim 

komuniciranjem, ki ni nujno tudi površno, pa vendarle izgublja komponento globljega 

povezovanja, bližine, intimnosti in iskrene empatije. To velja tudi za umetnost. Ne 

glede na to, ali je umetniško ustvarjanje rezultat stiske in je njen namen poskušati 

znotraj družbe nekaj spremeniti, ali pa je umetnost le pregled obstoječega stanja, je časa 

in priložnosti, ki bi jih umetnik lahko posvetil tistemu aspektu produkcije, ki se nanaša 

na pojav umetniškega dela, vse manj. Na takšen odmik od običajnega pristopa k sliki, 

skulpturi ali drugi umetnini je vplivala digitalna tehnologija. 

 

Sodobna umetnost zajema široko področje  računalniške ali digitalne umetnosti, ki 

predstavlja umetniško prakso, oblikovano s pomočjo računalniške obdelave podatkov 

različnih vrst in porekla, od digitalne fotografije, digitalnega filma, digitalne glasbe, 

digitalnega teatra, pa do umetnosti računalniške multimedije in  virtualne realnosti. 

Nasploh  je danes večina interakcij med ljudmi posredovana z omrežji in spleti 

digitalnih računalnikov. Računalnik je postal eno od osnovnih sredstev, namenjenih 

delu in komunikaciji, pa tako tudi  umetniškem ustvarjanju. Lahko rečemo, da je 
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postmoderna kultura v svojih tehno-informacijskih evolucijah definirana kot digitalna 

kultura, ki zajema tudi digitalno umetnost.220  

 

Digitalno likovno delo je lahko digitalna slika, skulptura in grafika. Lahko je tudi 

fotografija, film, plakat, ilustracija, pa tudi inštalacija ali performans, koncept in ideja. 

Pomembna razlika glede na likovno delo  v tradicionalnem smislu je, da obstaja kot 

digitalni zapis, ne pa kot konkretni materialni predmet, čeprav ga je mogoče tiskati kot 

sliko ali prikazati na zaslonu ekrana. Digitalna umetnost na svojevrsten način 

dematerializira umetniški objekt in jo lahko poimenujemo tudi simulacijska umetnost 

oziroma simulacionizem. Zdi se, kot da ima simulirani prikaz referenta, vendar je to v 

resnici kopija brez originala, slika brez referenta in se ne nanaša na nič drugega kot na 

samo sebe. Kadar opazujemo odnos digitalne slike in reference v stvarnosti in jo 

primerjamo s sliko v klasičnem smislu, vidimo, da je dodatno posredovana preko 

ekrana, operativne površine posredne komunikacije, in se odvija  preko simulatorja 

današnjega časa – računalnika, elektronskih mrež, videa in televizije.221 Eden od 

simptomov neuresničene stvarnosti je tudi digitalizacija umetnosti. 

 

Digitalne ali virtualne slike so v primerjavi s tradicionalnimi slikami in z njihovo fiksno 

materialnostjo kategorično drugačne, saj nimajo reference, četudi temeljijo na 

slikovnem izvoru. Računalniška slika reprezentira resničnost, niti bolj niti manj kot 

katerokoli umetniško delo, ne glede na njegovo obliko. Značilnost slike je na eni strani 

njena vidna pojavnost, ki je konkretna, na drugi strani pa je njena osnova v številkah ali 

kodah abstraktna, zaradi česar je digitalna slika v svoji elektronski obliki, na nek način, 

oksimoron.222  

                                                 
220 Šuvakovič definira digitalno kulturo »kot množično medijsko kulturo XX. in  XXI. stoletja, zasnovano 

na družbeni proizvodnji, izmenjavi, recepciji in potrošnji, posredovani preko digitalnega računalnika ali 

digitalne mreže računalnikov« in kot »kulturo, katere spoznanja, religijska prepričanja in ideološki 

pogledi temelje na konvencionalnih, shematskih, deduktivnih, nereferencialni in nemimetičnih oblikah 

pridobivanja, izražanj in razvijanja znanja.«. Šuvakovič, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, 

Horetzky, Zagreb 2005, str. 144. 

 
221 Miško Šuvakovič, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb 2005 str. 566-567. 
 
222 Oliver Grau,  Virtual Art, From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, Massachusets 
2003, str. 248-249. 
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Računalniku koncept originala ni znan, med njim in kopijo ni prave razlike, saj sta oba 

spremenjena v podatke, sistem pa varuje strukturo pred kakršnimi koli namernimi ali 

nenamernimi modifikacijami. Torej original, ki bi bil zaščiten pred kopiranjem ne 

obstaja. Softver in podporna hardverska konfiguracija sta lahko reproducirana, pri 

čemer ni mogoče opaziti razlike med novim okoljem, kopijo in njenim izvornim 

modelom. Reprodukcija originalnega dela, če je prepoznavna kot taka, služi za 

promocijo avre originala. Umetniško delo virtualne realnosti, ki ne pozna koncepta 

originala, nima konotacije kulta edinstvenosti v smislu, kot ga je uporabljal Benjamin. 

Avra dela v digitalni umetnosti pri stiku z umetniškim delom izhaja iz umetne 

nedostopnosti ali globoke imerzije.223 Posredovanje  in derealiziranje digitalnega 

umetniškega dela pripada prevladujoči tendenci sodobne umetnosti – kulturi pomena.  

 

Produkcija digitalne umetnosti je vse bolj razširjena, toda še vedno ni na enaki ravni s 

tradicionalno umetnostjo. Redko kateri muzej ali galerija sodobne umetnosti ima 

permanentno zbirko digitalnih umetniških del. Morda zato, ker neposredno medijsko 

doživljanje likovnih del še vedno daje močnejši vtis. 

 

Pa vendarle si, ne glede na velike uspehe na razstavah in v muzejih, večina institucij ni 

zagotovila pogojev, ki ustrezajo tehnološkim zahtevam za zbiranje, hranjenje in 

prikazovanje takih del. Muzeji v glavnem niso poskrbeli za to, da bi v svojih zbirkah 

hranili dela računalniške umetnosti, nimajo pa niti dolgoročnih konceptov za zbiranje 

virtualne umetnosti v sodelovanju z računalniškimi centri, muzeji tehnologije in s 

proizvajalci.224 Obdobje digitalne umetnosti pa je vendarle pred nami in zagotovo se 

bodo bodoče generacije inkorporirale v pluralistično in divergentno likovno produkcijo. 

 

Večina informacijsko pismene populacije velik del svojega časa preživlja v virtualnem 

svetu oziroma prostoru. Virtualna stvarnost vključuje tudi doživetja, ki se odvijajo 

preko virtualnih čutil, kakršna sta računalniški vid in tip. V tradicionalnem slikarstvu, 

                                                 
223 Oliver Grau,  Virtual Art, From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, Massachusets 
2003, str. 249.  
 
224 Ibid., str. 254. 
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kiparstvu, arhitekturi in dizajnu delimo teksture na stvarne in imitirane, ne glede na to, 

ali imajo mimetični značaj ali so proizvod fikcije. Stvar pa postaja veliko bolj zapletena, 

kadar le-te s pomočjo digitalne tehnologije postanejo simulacija simulacije in eksistirajo 

samo virtualno. 

 

Glede na čas in okoliščine, v katerih živimo, moramo sprejeti tako realne kot tudi 

simulirane oziroma nadomestne teksture, saj so postale del našega vsakdana in del 

našega derealiziranega okolja. Derealizacija realnosti skozi elektronske medije ima za 

posledico tudi revalidacijo oziroma drugačno vrednotenje izkustva izven medijske 

realnosti. Čeprav so v neskladju z njegovimi biološkimi potrebami in naravo, človek 

zaradi vsiljene globalne estetizacije izbira nadomestek, simulakrum – olepšano realnost. 

Welsch in nekateri drugi filozofi trdijo, da je v današnjem času splošne  estetizacije, 

homo aestheticus postal novi vzor (role-model). Posamezniki se ukvarjajo z urejanjem 

telesa, duše in  vedenja, v urbanih okoljih, posebno na zahodu, je vse podrejeno 

svojevrstnemu face-liftingu. Posledica takšne estetizacije je, da se z olepševanjem vsega 

zmanjšuje kvaliteta lepote, njihova posebnost oziroma različnost. In končno, pretirana 

globalna estetizacija, ki jo lahko doživljamo kot vznemirjajočo in vsiljeno, postaja žrtev 

same sebe in pripelje do antiestetizacije. 225  

 

Ne glede na neskladje človeških bioloških in generičnih potreb bi se na staro vendarle 

težko vrnili. To ne pomeni, da bo razvoj civilizacije nujno zašel v drugo skrajnost in 

proizvedel neki novi hibridni spoj človeka in stroja. Ena od nalog umetnosti naj bi bila 

osvestiti posredovano realnost skozi računalniške medije in jih, ob povezovanju 

tradicionalnega in sodobnega pogleda na umetnost, uporabiti za asimilacijo nove 

tehnologije. To vsekakor velja tudi za osveščanje pomena in potrebe za realnimi 

teksturami in razvojem taktilne percepcije. 

Mnogi psihologi in pedagogi se strinjajo, da se otrok z dotikanjem nauči spoznavati 

predmete okoli sebe, druge ljudi, a tudi samega sebe, kar je za njegov razvoj zelo 

pomembno. Od prvega materinega dotika, ki otroku vliva občutek varnosti, skrbi in 
                                                 
225 Wolfgang Welsch, “Aesthetics Beyond Aesthetics”:Proceedings of the XIIIth International Congress 

of Aesthetics, Lahti 1995, Vol. III: Practical Aesthetics in Practice and Theory, (ur. Martti Honkanen), 

Helsinki 1997, str- 18-37.  
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ljubezni, pa do zrele dobe, človek vedno znova išče telesno bližino in nežnost, katerih je 

bil vajen kot otrok. Kadar tega, iz nekih razlogov, bodisi vere, navad ali zakonov, ne 

more dobiti, išče nadomestilo zanje. Zatorej ni čudno, da se vse bolj razvija ideja o 

stimulaciji čutila tipa s pomočjo računalnika, tj. računalniškega tipa.226 Pa vendar, ta 

računalniški tip nikoli ne bo mogel zamenjati človeškega, ki vsebuje različne emotivne 

komponente in slojevitost. 

 

Umetnost služi, da bi budila človečnost, da bi nas opominjala na to, kdo smo, da bi z njo 

bili boljši. Z umetnostjo smo drugačni od strojev. Mogoče je narediti takšne 

sofisticirane stroje, ki bi v svojem spominu vsebovali razne obrazce, podatke pa tudi 

rokopise raznih umetnikov ter bi hipotetično, glede na vnesene parametre, lahko 

proizvedli nove likovne artefakte. Toda, ali je to potem umetnost? Nekateri bi mogoče 

pritrdili, nekateri pa o čem takšnem ne bi želeli niti razglabljati.    

Močno upam, da se ne bodo uresničile predvidevane vizije prihodnosti, med njimi 

predvsem ta, da bodo »ob viharnem prodoru računalnikov in podobnih čudežev sodobne 

tehnologije, ki človeku vedno bolj odvzemajo potrebo po delu z rokami…, roke človeku 

počasi odveč in bodo zakrnele«. Butina trdi, da vendarle »za sedaj še nismo tako daleč, 

vendar je res, da je vedno manj ljudi, ki bi znali spretno uporabljati svoje roke«, in se 

sprašuje »ali je v današnjem svetu delo rok res že tako odveč, da se ga vedno več ljudi 

sramuje, ali pa si prizadevajo, da bi dobili delo, pri katerem ročne spretnosti niso 

potrebne.« 227   

 

Stanje današnje družbe in sodobne likovne produkcije odpira mnoga vprašanja in 

razprave, ki na koncu lahko ponujajo različna mišljenja, teorije ali rešitve, kot je to bilo 

tudi do sedaj. Vsekakor pa  ne bi smeli dovoliti, da bi bili simuliran svet in simulakrumi 

nadomestek za stvarno življenje, temveč da bodo samo dopolnitev in nadgradnja naših 

odnosov z drugimi ljudmi in naše umetniške produkcije. 

 

                                                 
226 Milan Butina, O slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 40. 
 
227 Ibid., str. 35. 
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Zakaj je danes vedno več iluzornih in vse manj realnih tekstur? Težko je odgovoriti na 

to vprašanje. Prav to delo navaja nekatere od razlogov, ki bi lahko pojasnili to stanje.  

Glavna razloga sta derealizirana realnost, posredovana v medijih, in globalna 

estetizacija, ki teži k umetni,  »olepšani realnosti«, kot jo imenuje Welsch. Čeprav so to 

splošni družbeni pojavi, imajo svoj odziv v sodobni likovni ustvarjalnosti. Velik del 

umetniške produkcije je izraz trenutnega stanja, drugi del  pa se zavzema za kritičen 

pogled na to stanje in poskuša ljudem ozavestiti posledice tega pojava za družbeno 

skupnost. »Likovna umetnina je vedno dejansko možni model za resnično 

preoblikovanje obstoječega stvarnega prostora. Ali bo družbena skupnost tak model 

sprejela in si tako preoblikovala svoj prostor, ki povzroča nelagodje, v skladu z 

možnostjo, ki jo umetnik ponuja, pa ni več vprašanje umetnika. To je vprašanje politike 

– v izvirnem starogrškem smislu besede – je stvar polisa, stvar skupnosti.« 228 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Milan Butina, O Slikarstvu, Debora, Ljubljana 1997, str. 117. 
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6. Povzetek 
 

Cilj te naloge je podrobno pojasniti pojem in uporabo teksture v likovni ustvarjalnosti 

ter vlogo taktilnosti v razvoju percepcije in v procesu nastajanja umetniškega dela. 

Taktilnost in doživljaj teksture sta izredno pomembna dejavnika  pri sprejemanju 

umetniškega dela in predstavljata tudi vzpodbudni impulz za začetek ustvarjanja 

likovnega dela. Pri likovnem ustvarjanju je tekstura eno od izraznih sredstev za 

artikuliranje realnosti in neposrednosti. V sodobni umetnosti obstajajo različni modeli 

uporabe teksture, ki so se v likovni umetnosti razvijali skozi zgodovino. Ob analizi 

posameznih primerov in ob primerjavi je možno opaziti, da tekstura vpliva na druge 

likovne elemente in variable v likovni kompoziciji ter da je njihove medsebojne relacije 

mogoče jasno določiti.  Likovno mišljenje in likovna produkcija sta kombinacija 

notranjega osmišljenega doživljanja  zunanjega sveta  in umetniškega  dejanja. Pogoj za 

likovno zavest je razvita vizualna zavest. Razen vizualnega opažanja, s pomočjo 

katerega dobiva človek informacije iz okolja, je zelo pomembno tudi taktilno doživetje  

okolja. V likovnem procesu umetnik oblikuje različne teksture, ki jih na koncu 

doživljamo vizualno in/ali taktilno. Posledica razvoja današnje družbe je derealizacija 

stvarnosti in posrednosti spoznanja zunanjega sveta, obenem pa tudi posrednosti 

doživljanja tekstur umetniških del. Med pojmovanjem in samopojmovanjem človeka v 

neki skupnosti in modelom uporabe teksture v likovnem ustvarjanju obstajajo zakonite 

korelacije. Simulirane teksture so tako kot realne postale del našega vsakdana, del 

našega derealiziranega okolja in doživljanja realnosti ter so našle svoje mesto in izraz 

tudi v sodobni likovni produkciji. 
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Abstract 
 
 
The aim of this work is to explain in details the concept and use of texture in artistic 

production, as well as the role of tactility in the development of perception and the 

creation of artistic work. Tactility and the experience of texture are important factors 

both in the process of the reception of visual artwork, and at the very beginning of the 

creation of an artwork, when they represent an impetus. In visual arts, texture is one of 

the means for articulating reality and immediacy, and at the same time a significant 

visual variable. In contemporary art there are different models of the application of 

texture that can be noticed through the historical use of textures in visual arts. Analysis 

of individual examples and comparison makes it clear that texture affects other visual 

elements and variables in visual compositions, and that their mutual relations can be 

clearly defined. Visual thinking and visual production are a combination of the innerly 

designed experience, obtained through the information from the outer world, and the 

artistic act. A prerequisite for visual awareness is well developed visual sense, and apart 

from the visual observations through which man receives information from the 

environment, tactile experience of the environment is also of great importance. Through 

the visual process, the artist creates different textures, which are ultimately perceived 

visually and/or tactile. Consequence of todays development of society is derealization 

of reality and conveyed comprehension of outside world, and in the same time 

conveyed experience of textures of artistic works. Between conception and self-

conception of a human being in a society and model of using texture in visual 

production there are regulated correlations. Real and simulated textures have become a 

part of our everyday life, part of our derealized environment and experience of reality 

and they have also found their place and expression in contemporary visual production. 
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