
ABSTRAKCIJA V SLIKARSTVU



ABSTRAKTNO SLIKARSTVO

Vasilij Kandinski je bil prvi 

umetnik v zgodovini, ki je v 

svojem slikarstvu odstranil 

vsakršno povezavo s svetom 

prepoznavnih objektov in 

ustvaril abstraktno sliko. 

Nanj je zelo vplivala glasba s 

svojo čustveno močjo. 

Pod vplivom raznolikih ritmov 

glasbe, ki vzbujajo različna 

čustva in individualne 

predstave, je nastalo mnogo 

njegovih slik, na katerih niso 

upodobljene oblike iz 

vsakdanjega sveta, pač pa 

umetnikov notranji, duhovni 

svet.
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Abstraktne slike 

vsebujejo naslednje 

likovne elemente:

-točko, 

-linijo, 

-barvno ploskev,

-geometrijske in 

druge oblike.

Naloga: V likovnem 

delu poišči naštete 

likovne elemente 

(točka, linija, barvna 

ploskev, geometrijske 

in druge oblike).



Značilnosti abstraktnega slikarstva:

 Ne predstavlja predmetnega 

sveta, temveč gre za nepredmetne 

oblike, likovne prvine in njihove 

odnose.

 Izražen je duhovni svet, ki lahko 

komunicira z gledalcem brez 

navezovanja na vizualno resničnost.

Abstraktna umetnost uporablja vizualni 

jezik, ki se izraža z uporabo

točk, linij, barvnih ploskev, tekstur. 

Abstraktne kompozicije nimajo 

neposredne povezave z vizualno 

podobo sveta, ki nas obdaja.

.



Začetki abstraktnega slikarstva

Claude Monet, Lokvanji, 1916, olje 

na platnu

George Braque, Tihožitje Le Jour, 

1929, olje na platnu

Paul Klee, Večerni ogenj, 

1939, olje na lesu



POVZETEK

 Abstraktna umetnost uporablja vizualni jezik, ki 

se izraža z uporabo točk, linij, barvnih 

ploskev, tekstur. Abstraktne kompozicije 

nimajo neposredne povezave z vizualno 

podobo sveta, ki nas obdaja.

 Abstrakcija pomeni odmik od realnosti in je 

nasprotje predmetni umetnosti.

Kaj vem o abstrakciji v slikarstvu?

 Vem, da abstrakcija predstavlja nepredmetno 

umetnost.

 Nepredmetna umetnost pomeni, da v upodobljenem 

ne prepoznam oblik iz resničnega sveta.

 Abstraktna slika nosi v sebi duhovno vsebino.



Beti Bricelj, Iz cikla Geo Square, 2012, akril na platnu

Kazmir Malevič, Suprematistična

kompozicija, 1916, olje na platnu

Abstrakcija pomeni odmik od realnosti in je 

nasprotje predmetni umetnosti.

Katere likovne 

elemente 

prepoznaš v delih  

Maleviča in Beti 

Bricelj?



Op ArtAbstraktni ekspresionizem

Geometrijska abstrakcija

Smeri 

abstraktne 

umetnosti:



Likovna naloga
Likovna naloga: Slikanje abstraktne slike (po glasbi)

Tehnika: tempera barve, barvni svinčnik, flomastri, kolaž…

Motiv: abstrakten

Format: A3

Pri likovnem delu upoštevaj: 

- vključitev likovnih elementov (točka, linija, barvna ploskev, 

geometrijske in druge oblike)

- kompozicija je prosta

- inovativnost pri uporabi likovnih elementov

- upoštevanje vira navdiha (glasba)

- zapolnjen celoten format

- dobro izvedena tehnika


