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Gradivo je namenjeno izključno za namene izvajanja krožka Zgodovina umetnosti skozi čas, ki 

deluje v okviru UTŽO Trebnje.  

Avtorske pravice na tekstu pripadajo avtorju Jožetu Hrovatu in CIK Trebnje, avtorske pravice na 

fotografijah pa fotografom oz. drugim lastnikom.  

 

Vaje v gledanju II 

(predavanje za UTŽO) 

 

 

Kako so impresionisti postali impresionisti 

Louis Leroy, danes skoraj neznani likovni kritik, je prvo razstavo impresionistov leta 1874 v 

satiričnem časniku Le Charivari označil kot »... napad na lepe umetniške manire, na kult oblike in 

spoštovanje mojstrov.« 

Ker je Salon rutinsko zavračal njihova dela, se je skupina mladih slikarjev – najzanimivejši med 

njimi so bili Monet, Degas, Pissarro, Renoir, Sisley, Morisot in Cézanne – odločila, da bo 

pripravila svojo lastno razstavo. Ustanovila je Anonimno društvo slikarjev, kiparjev in graverjev 

(Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs) in se z Nadarjem, znanim 

fotografom, dogovorila za prostor v njegovem ateljeju. Strogo gledano slikarji na tej razstavi še niso 

nastopali kot impresionisti, jih je pa ta razstava za to naredila. 

Na tej razstavi je Monet predstavil sliko Impresija, sončni vzhod (Impression, soleil levant). Delo je 

očitno naredilo tako močan vtis, da je Leroy svojo kritiko opremil z naslovom Razstava impresionistov 

(L'Exposition des impressionnistes). Kritika je bila sicer napisana v satiričnem slogu, tako da je bilo 

vsakomur jasno, da »impresije« niso mišljene ravno kot kompliment, a kljub temu je Leroy na sebi 

lasten način zelo dobro zadel poanto. Konec koncev so mu to posredno priznali tudi »impresionisti«. 

Ko govorimo o impresionizmu, govorimo potemtakem tudi o neki perverzni ironiji zgodovine, ki je iz 

Leroya naredila uradno priznanega očeta tega gibanja, tako rekoč overjenega pri matičarju. 
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Monet: Impresija, vzhajajoče sonce, 1872, vir foto: wikipedia 

 

Nobena dvoma ni, da je šlo na razstavi res za »napad na lepe umetniške manire, na kult oblike in 

spoštovanje mojstrov«. Ali ti je bilo to všeč ali ne, je bilo seveda čisto drugo vprašanje. Vsekakor 

mnogo obiskovalcev, mogoče celo večina, ni vedelo, kakšen je ustrezen pristop do teh slik, kajti 

česa podobnega pač še niso videli. Jasno je bilo le to, da gre za povsem novo estetsko izkušnjo, 

za katero bodo šele morali razviti ustrezno senzibilnost. 

Če si pomagamo s primerjavo: podobno, kot je šlo pri revoluciji za uveljavljanje novega 

političnega vrednostnega sistema, je šlo tukaj za uveljavljanje novega estetskega vrednostnega 

sistema. In kot je bilo v prvem primeru privajanje na novosti težavno in mukotrpno, vsekakor 

postopno, je bilo tudi na področju likovne prakse potrebno razčistiti določene nesporazume in 

stare predsodke nadomestiti z novimi. Svoje občinstvo si bodo morali impresionisti šele vzgojiti.  
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Črta in barva 

Na tisti najbolj splošni ravni je bila za staro, akademsko slikarstvo značilna dominacija risbe nad 

barvo. Že na prvi pogled se vidi, da je pri tem pristopu vse izhajalo iz risbe, ki je iz gole 

(monokromne) površine platna izrisala konture predmetov in jih privedla v sfero vidnega. Barva 

je veljala za nekaj sekundarnega, če nekoliko karikiramo, bi lahko celo rekli, da je nastopala 

malodane kot dekoracija. 

Vplivni likovni teoretik Blanc je v svoji Gramatiki ... ponazoril stvari takole: »Risba predstavlja v 

umetnosti moški spol; barva njen ženski spol.« 

V bistvu je šlo za zelo star in dokaj tog hierarhičen sistem, ki ni bil strogo omejen na likovno 

sfero: risba kot moški princip je predstavljala razum, barva kot ženski je bila vezana na čustva. 

Risba je zagotavljala jasne in razločne robove, ki so razmejevali stvari in jim s tem omogočali 

nedvoumno identiteto; barva je bila bolj fluidna, rada se je prelivala, malo je bila tu, pa malo 

tam, zato je imela bolj atmosferski značaj. Ker je imel v tem vrednostnem sistemu razum večjo 

vrednost, so se mu morala čustva kajpada podrediti, podobno kot se je morala v družbi ženska 

podrediti moškemu. Kaj je dobro zanjo, je določal on.  

Francoska revolucija ženskam sicer ni dala političnih pravic, vendar pa je kljub temu odprla 

prostor, v katerem zavračanje le-teh ni bilo več tako zelo samoumevno. Z drugimi besedami: 

mogoče je bilo postavljati vprašanja, ki so prej veljala za nesmiselna in bila zato preslišana. No, 

zdaj so terjala odgovor, pri formulaciji katerega se je bilo treba potrudit i in ga ustrezno obtežiti z 

argumenti. Skratka, s tem, ko so ženske dobile pravico do ločitve in dedovanja, so se zadeve v 

mnogih pogledih zakomplicirale. Kot je pri pravicah v navadi, rade sprožijo plaz novih zahtev. 

Vseeno je revolucija v tem kontekstu mnoge razočarala. 

Blanc slikovito nadaljuje: »Barva v slikarstvu je bistvenega, čeprav sekundarnega pomena. 

Združitev risbe in barve je nujna za spočetje slike, kot je združitev moškega in ženske za spočetje 

človeštva, pri čemer mora risba ohraniti prednost . V nasprotnem primeru slika tvega, da bo 

strmoglavila v svoje brezno, saj bo od barve pogubljena na enak način, kot je bilo človeštvo 

pogubljeno od Eve.« 

Po Blancu je superiornost risbe vpisana v same zakone narave (dans les lois mêmes de la nature), 

po katerih predmete spoznamo s pomočjo kontur, ne pa po njihovi barvi. Dokaz za to vidi v tem, 

da ima veliko živih in neživih stvari isto barvo, medtem ko nimata niti dve iste oblike. Barva je 

relativna, spreminja se v skladu s svojim miljejem, oblika absolutna, ohranja svoj značaj ne glede 

na prostor in čas opazovanja.   
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Povedati je treba, da so impresionisti »kupili« od Blanca mnogo zanimivih idej o barvah, 

omenjene metafizike slike pa ne. Blanc je pač pripadal nekemu drugemu času. A ne gre samo za 

to, lahko bi tudi rekli, da so bili ravno impresionisti tisti, ki so na svojem področju dosegli 

simbolno enakopravnost žensk. Konec koncev so svoje gibanje obarvali z Berthe Morisot.  

V tem smislu pomeni impresionizem zabrisovanje jasne in razločne identitete stvari, krajev, oseb 

itd., mehčanje ostrih robov. Vse skupaj postane totalno fluidno. Nič čudnega, fluiden je počasi, 

skoraj neopazno postal tudi čas. Fluidnost je bila v zraku. V ancien régimu je imel vsak 

posameznik vnaprej določeno mesto v družbi, ki ga je praviloma zavzemal celo življenje. Vanj je 

bila vpisana tvoja usoda, nad katero se nisi smel preveč pritoževati, ker ti jo je v bistvu odredil 

dobri Bog. Kakšnih velikih pričakovanj glede tega običajno ni bilo. V svetu impresionistov pa so se 

lahko današnji bogataši hitro spremenili v jutrišnje klošarje. In tudi obratno, današnji klošarji so 

se lahko jutri spremenili v bogataše. Tipičen primer predstavljajo impresionisti: če so na začetku 

kariere mnogi s svojimi družinami praktično stradali (npr. Monet,  Pissaro, Renoire), so na koncu 

živeli v precejšnjem blagostanju. Danes si njihova dela navadni smrtniki ne morejo privoščiti.  

 

Vprašanje mimetičnosti slike 

V klasičnem slikarstvu je bila slika povsem podrejena zunajlikovni stvarnosti. Človek dobi vtis, ko t 

da slika noče biti zares slika, ampak te želi prepričati, da gledaš stvar samo. Pri tem je lahko 

prepričljiva zgolj pod pogojem, da med drugim učinkovito zakrije sledi svojega nastanka oz. 

rojstva. Čisto konkretno to pomeni, da se npr. čopič oz. njegove sledi ne smejo videti. Čopič je 

kot popkovina, pri kateri ni dovolj, da jo prerežemo – poleg tega moramo njeno rano oz. 

brazgotino še zakriti. Skratka, obrtniške sledi je treba zabrisati.   
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Berthe Morisot, Otrok med rožami (Enfant dans les roses trémières), olje na platnu, 1881, , vir foto: 

wikipedia 
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Tradicionalno so na sliko gledali kot na nekakšno okno, ki je pogled popeljalo na izlet v nek 

imaginarni svet, se pravi nekam »ven«. Z drugimi besedami: tradicionalna slika je imela 

transcendentni značaj. 

Pomembno je bilo, da je tisto »nekaj«, kar je klasična slika upodabljala, prepoznano brez 

prevelikih dilem in vprašanj, kar kajpada ni bilo mogoče brez ustrezne izobrazbe. V tem smislu je 

bila ta umetnost zelo jasno in nedvoumno na strani platonskega razumevanja umetnosti kot 

mimesis, torej kot posnemanje znanih stvari, krajev, dogodkov, ljudi itd. Glavni problem je bil, kaj 

vidim, kako prepričljiv je posnetek. 

Z impresionizmom se začne povsem nova zgodba. Tukaj ni več v ospredju kaj vidim, ampak kako 

to vidim, na kakšen način se kaže. Prepoznavanje tistega kaj je pogosto celo zelo naporno 

početje. Zaradi tega težko brez kakršnekoli zadrege govorimo o posnemanju. Kot rečeno, 

identiteta (domnevno) posnetega postaja vse bolj fluidna. 
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Monet, Rouenska stolnica v sončnem zahodu, 1893, vir foto: wikipedia 
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Vse skupaj sovpada z zatonom kartezijanskega subjekta. To pomeni, da človek sicer še vedno 

velja tudi za razumsko bitje, vendar razum ne more več igrati stare nosilne vloge, ki bi vse skupaj 

utemeljevala. Razum ne predstavlja več gravitacije subjekta. Po Nietzscheju, Freudu in Marxu je 

postalo jasno, da človekovo mišljenje in obnašanje obvladujejo procesi in mehanizmi, ki jih cogito 

preprosto ni sposoben obvladovati. Pravzaprav je še huje, te procese razum mnogokrat ni 

sposoben niti zadovoljivo identificirati. 

Razmerje impresionistov do zunajlikovne stvarnosti je sicer precej zanimivo. Po eni strani je 

treba priznati, da so bili do velikih družbenopolitičnih tem svojega časa precej brezbrižni. Dejstvo 

je, da govorimo o gibanju, ki ni več priznavalo velikih zgodovinskih tem. Zato si tukaj tudi zaman 

iskal tisti kritični pogled kakšnega Courbeta ali Maneta. Če sodimo po slikah, travmatično 

dogajanje okoli Pariške komune na naše slikarje ni naredilo kakšnega posebnega vtisa. Kjer so bili 

grobovi več tisočev pobitih komunardov, so oni videli prelepo cvetje, katerega barve in vonjave 

so se brezskrbno prelivale v uživaški svetlobi pariškega sonca. Ta pristop bi lahko opisali kot 

veselje nad gledanjem. 

Impresionistična intervencija v zunajlikovno stvarnost torej ni imela značaja neposrednega 

angažmaja. Slike niso nikogar več poučevale, prenehale so z moraliziranjem, nič več niso 

agitirale. Bolj kot z gledanim so bili slikarji obsedeni z gledanjem. No, je pa zato imela 

intervencija bolj simbolni značaj. Kot smo videli  zgoraj, so impresionisti s tem, ko so sprostili 

barvo, na simbolni ravni osvobodili ženske okovov, ki jim jih je nadela patriarhalna risba.  

Nove slike seveda niso pretrgale povezave z zunajlikovno stvarnostjo, so jo pa nekoliko zrahljale. 

To nalogo so impresionisti zapustili svojim zanamcem kot del dediščine. Njihov slikarski moto je 

bil »nazaj k stvarem samim«, namreč k stvarem, ki in kakor se dajejo našemu pogledu. Šlo je za 

to, da skušaš svet vidnega zajeti v njegovi neposrednosti, namreč v trenutku, ko  razum 

fragmente vidnega še ni uspel razvrstiti v svoje kategorije, v trenutku, ko vidno še ni povsem 

določeno, se pravi, se šele prebija k svoji določenosti.  

Če je klasična (kartezijanska) slika »mislila«, nova »čuti«. Če se je klasična slika pretvarjala,  da ni 

slika, ampak okno, noče biti nova nič drugega kot slika. V tem smislu ni zato nič več 

transcendentna, ampak imanentna, kar pomeni, da kriterijev svoje veljavnosti ne išče več zunaj, 

marveč jih vzpostavlja znotraj sebe. Kot smo nakazali v prvem delu,  slika postane avtonomna. 

V impresionističnem pogledu pulziranje vidnega prebudi čutno dojemljivost očesa, ki sicer večino 

svojega časa preživi zunaj nadzora razuma. To pomeni, da razum načeloma lahko usmerja 

gledanje, vendar običajno tega ne počne. Običajno ga usmerjajo procesi, ki se jih niti ne 
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zavedamo – v tem smislu bi lahko govorili o nezavednem. Tudi če bi hotel, razum preobilja čutnih 

vtisov ne bi bil sposoben regulirati, poleg tega pa so stare regulacije in kategorije, kot smo 

pokazali v prejšnjem predavanju, tako in tako postavljene pod vprašaj.   

Tukaj se moramo znebiti starega predsodka, po katerem gre pri gledanje za pasivni proces. V 

resnici je gledanje vedno pospremljeno z določeno željo, ki jo je mobiliziralo tisto vidno. V naravi 

želje kot take je, da jo žene določen interes, zaradi katerega investira v vidno svojo pozornost. 

Rekli bomo takole: za naše impresioniste je ta interes predstavljal pogled, v katerem se je želja 

ujela v tisto vidno in skozi katerega se razkrivajo skrivnosti vidnega. 
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Slika in njen pomen 

 

 

Monet: Senene kopice, 1890-91, Vir foto: https://ar.pinterest.com/pin/766034217847478682/ 
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V starem svetu je bil pomen tako rekoč substancialno pripet na svojega nosilca. Toda ko stare 

opore gotovosti padejo, padejo z njimi tudi mehanizmi osmišljevanja, ki so to navidezno 

neproblematično in samoumevno povezanost omogočali.  

Rekli smo, da pri gledanju ne gre nikoli za kak pasivni proces. Zdaj bomo naredili še korak naprej 

in rekli, da je gledanje nekaj, česar se moramo šele priučiti, podobno kot se moramo priučiti tudi 

govorice. 

Učiti se gledati pomeni učiti se razlikovati med  gledanim. Gledanje pomeni namreč akt 

razlikovanja. Razvoj pri gledanju barv se začne z razlikovanjem med svetlim in temnim, se potem 

nadaljuje z razlikovanjem med barvnim in nebarvnim, med toplimi in hladnimi barvami, med 

rumeno in rdečo itd. Pri vsaki barvi nastopijo tudi kulturni odtenki, npr. rdeča nima v vseh 

kulturah enakega pomena. Nekatere kulture imajo tudi bolj razvit občutek za določene barve, 

npr. Eskimi so eksperti za razpoznavanje različnih odtenkov bele.  

Še bolj komplicirane so stvari pri razločevanju obrazov. Če se pripadnik določene kulture, npr. 

Evropejec znajde v Aziji, bo imel prav gotovo težave pri razlikovanju obrazov. Vsi Azijci se mu 

bodo zdeli isti. Enako velja za Azijce. 

Včasih so ljudje znanosti mislili, da bi lahko fenomen gledanja razložili s pomočjo fiziologije. 

Danes vemo, da tega ne moremo. Ampak, da ne bo pomote: stvar je lahko sicer občasno tudi za 

kaj koristna, vendar se moramo zavedati, da ne zmore dati zadnje besede, ker igra pri vsem 

skupaj preveliko vlogo okolje. Mimogrede, ravno okolje pa je tukaj tista ključna stvar, ki nas 

zanima. 

Gestalt-psihologija nas je naučila, da tvori najosnovnejši element vsakega vizualnega izkustva 

figura na nekem ozadju. Če gledamo zgolj homogeno površino, ne vidimo ničesar. Vsaka vidn a 

stvar se potemtakem vedno daje v določenem kontekstu, izstopi iz svojega ozadja in se nam tako 

pokaže. Jasno, vedno si jo ogledamo tudi iz druge perspektive in poglobimo njeno poznavanje, 

lahko pogledamo okolje, v katerem je, a potem se ta stvar pomakne v ozadje, v ospredje pa pride 

nekaj drugega. Stvar, ki jo gledamo, je po eni strani različna od svojega okolja, vendar jo ravno to 

okolje bistveno določa. Ko stvari prestavimo iz enega okolja v drugo, jim s tem spremenimo tudi 

pomen. V različnih okoljih se stvari obnašajo različno. (Okolje je tukaj mišljeno v tistem najširšem 

smislu, ki zajema tako fizično kot tudi družbeno in časovno komponento.)  

Pomislimo na sliko Lenina v času oktobrske revolucije. V tistem času je imela brez dvoma povsem 

revolucionarni pomen. Kaj pa danes? Ali mladi, ki nosijo majico z Leninovo podobo, reklamirajo 

revolucijo? No, morda bi se našel tudi kakšen tak model, vendar bi se morali pri njegovem 
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iskanju zelo potruditi. Dejstvo je, da večina ne ve niti tega, podobo koga sploh nosijo. Stvar je 

postala predvsem fenomen mode. 

Ko torej nekaj gledamo, se v tem gledanju materializira pomen gledanega. Pomen gledanega pa 

presega videno, se pravi tisto, kar eksplicitno vidimo. Vedno vidimo več od tega, kar gledamo. 

Pomen namreč nastaja v nekem kontekstu, tj. v povezavi videnega z aktualnim in potencialnim 

okoljem. Z drugimi besedami: videno se vedno na nekaj nanaša – v zadnji instanci, kot smo 

omenili zgoraj, na figuro na nekam ozadju. 

Vse to (in še mnogo več) so nas naučili impresionisti,  ko so nam pokazali, kako ena in ista stvar   

spremeni svoj značaj, ko jo postavimo v drug kontekst oz. okolje, pa čeprav gre le za malce 

poznejšo uro, ob kateri se svetloba spremeni, morda drugi letni čas itd. Končni nauk lekcije bi se 

lahko glasil, da ne smemo na vidni svet nikoli gledati kot ne nekaj statičnega, ampak moramo 

vedno upoštevati njegov dinamični, tj. spremenljivi značaj. Če je na tem svetu sploh kaj stalnega, 

potem so to gotovo spremembe. 

 

 

 

december 2020 Jože Hrovat 
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