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LJUDSKO SLIKARSTVO NA SLOVENSKEM 

Razstava prikazuje slovensko ljudsko 
slikarstvo, del ljudske umetnosti, ki 
je v preteklih časih s kromno sprem
ljala umetnost vladajočih in izobra
ženih krogov. Ob ugodnih družbenih 
spremembah v 18.stoletju pa se je bo
hotno razcvetela in si ustvarils la
stno podobo in izraz. Propadla oj e ob 
koncu 19. stoletja vzporedno z v iorom 
kapitalizma ter industrij ske kulture 
na deželo in z razvojem komunikacij. 
Sociološko tolmačijo ljudsko umetnost 
kot umetnost kulturno odmaknjenih 
(pri nas) vaških kolektivov. ki iz 
visoke umetnosti pridobljene vplive 
po svoje prevrednotijo. 
Na razstavi smo poizkusili predstavi
ti vse zvrsti ljudskega slovenskega 
slikarstva od slik na steklo, panjskih 
končnic, stenskih slik~rij, votivnih 
podob, do pisanic, poslikane keramike 
in poslikane hišne opreme. Ob teTi smo 
prikazali splošen zgodovinski razvej 
in nekatere ugotovitve o delavnicah 
in razvoju. Osnovni namen razstave pa 
je - na kakovostnih primerkih sloven
skega ljudskega slikarstva prikazati 
odvisnost ljudskih slikarij od njiho
vega mesta v arhitekturi ali kjerkoli 
drugje v prostoru. Danes se vse pre
rado pozablja, da smo ljudskim podo
bam s tem, ko smo jih iztrgali iz 
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okolja, v katerem so imele strogo dolo~e
no mesto, odvzeli vsaj pol vrednosti in 
estetske u~inkovitosti. Z ljudskimi podo-

~ bami je prav t ako kot s fragmentom moza
i~nega tlaka, ta je lahko še vedno lep, 
nikoli pa ne more nadomestit i estetskega 
u~inka celote, katere del je . Ljudske 
slikarije u~inkujejo pred ~sem v skupinah, 
tako slike na steklo - v Hbohkovem kotu" -
panjske kon~nice - na pro~elju ~ebelnja
ka, celo pro~elje in ne snmo detajli po-

oo slikane skrinj e - v kmo~ki hiši itd. Tu
di osvetljava je pomembna . Ob tem, da je 
ljudski slikar ljubil žive barve in mo~
ne kontraste, se j e tudi dobro zavedal, 
da mora biti skrinja v poltemi notranjo
sti kme~kega doma poslikana z živimi bar-

\ vami, ~e naj se sploh vidijoda v t ak§ni 
svetlobi podrobnosti niso p~av ni~ važne, 
ampak celota in da mrak z mehko roko pri-

o jetno omah~a mo~ne kontraste. 
Ker nam je pri razstavi najvažnejša umet
nostna stran teh izdelkov, pri kateri nam 
je kot razstavni moment omenjeni prostor 
osnovno vodilo, nismo upoštevali navede
nih ikonografskih in regionalnih kriteri
jev, ki se z umetnostno stranjo ne ukvar
jajo. 
Razstnva se za~ne s slikami na steklo. To 
so slike na hrbtni strani š i p, ki so potem 
obrnjene, tako da vidi opazovalec sliko 
zrcalno obrnjeno. V ve~ji meri so začeli 
slikati na hrbtno stran šip šele v gotiki. 
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V 18.stoletju ~e meš5ansko slikanje na 
steklo propad810in se pretežno omeje
vala na kopiranje oljnih slik •. V tem 
5asu je prešlo v ljudske roke, se pre
vredn~tilc.tn dobilo obilico novih mo
~i. Sprva je bilo slikanje na steklo 
preprostim steklarjem postranski ZQslu
žek. Ti so v šipo, na katero so slika
li, dostikrat vbrusili psevdobar05ne 
okraske, uporabljali pozlato in zrcalo 
za ozadje. Pozlato in zrcalo so obdr
žale tudi prave ljudske hišne slikar
ske delavnice, ki so gastajale konec 
18.stoletja zlasti v Ceškem in Bavar
skem gozdu. V teh delavnicah so že 
slikali s tempernimi barvami, medtem 
ko so steklarji slikali še z omajlni
mi barvami. Te delavnice so bile iz-

. redno plodne~ napravile so tudi do 
25.000 slik na leto, Slike so nato 
prodajali trgovci, raznašal' pa so 
jih krošnjarji po vsej Evropi. V dru
gi 5etrtini 19.stoletja so za5eli 
slikati podobe nn steklo tudi P!i nas. 
Na razstavi smo prikazali dela ljudske 
slikarske delavnice iz Selc v Selški 
dolini, ki je za5ela slikati pred le
tom 1840 in je delovala do leta 1891. 
Hkrati sta delovala v drugi in tretji 
5etrtini 19.stoletja na Gorenjskem še 
dva slikarja, ki pa ju druži ve5 de
lavniških vezi, tako da njuna dela 
predstavljamo skupno kot izdelke ene 
delavnice. Naše slikarje je nedVODDO 
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--spodbudil uvoz, vendar se slike, ki so 
jim bile kot predloge, dokaj izvirno 
predelali. 
Slike na steklo se odlikujejo po izredno 
živih barvah in gladki ploskvi, ki je 
redno uokvirjena v črn, rahlo profiliran 
okvir, kar še poudarja barve. 
Motivika slik na steklo je skoraj izključ
no nabožna. Zl8.sti zaščitniki BaV~etlajov 
njej pomembno mesto G Slike na steklo so 
visele v kotu kmečke "hiše" nad mizo. 
Struktura in estetski vid teh slikarij 
sta vezana na kot, kjer so obešene v vr
nti in xxx x učinkujejo kot celota. Svet
loba, ki prihaja skozi okenci v kotu, del
no slepi-opazovalca, da vidi v temnem ko
tu le bolj ali mRnj-nedoločno žarenje barv 
in moten odsev svetlobe na neravnem stek
lu. Ponoči pa igrajo n2 b2rvnih ploskvah 
oesavi ~igetajoče svetlobe leščerbe, tr
ske ali oljenke. 
Na razstavi smo poskusili s slikami v ko
tu doseči le približen predstavni pojem 
o učinku teh slikarij. 

Poslikane Qanjske končnice so slovenska 
posebnost, ki je znana še zlasti po raz
novr s tni ~n št evilni motiviki. 
Srečen splet okoliščin in pogojev (razvi
to ~ebelarstvo in slikarstvo, varovalni 
značaj zaščitnikov, praktičen pomen zazna
movanja panjev itd.) je omogočil nastanek 
tega slikarstva nekako sredi 18.stoletja~ 
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Prvot no so s likal i panje obrtni slikar
ji pozni h baročnih delavnic, v drugi 
četrtini 19.stoletja pa sta se jim pri
družili dve delavnici z izredno množič
no proi zvodnjo; prva v Selcah v Selški 
dolini, druga v gornji Savinjski dolini. 
Poleg teh delavnic je slikalo končnice 
še veliko posameznih slikarjev in čebe
larjev samih, vendar število njihovih 
del še zdaleč ne doseže niti proizvodnje 
ene same delavnice. Na razstavi ločimo 
dela omenjenih skupin~ Proučevanje ko n
čnic je bilo usmerjeno predvsem v moti
viko, zato je dobršen del estetskega 
mika teh slikarij ostal neznan, zlasti, 
ker so končnice obravnavali predvsem 
i ztrgane iz izvirnega okolja. Resnične 
barvne in ostale slikarske odlike tega 
slikarstva moramo razumeti le, če spo
znamo, da ima slikarstvo na panjskih 
končnicah dvojno strukturo. Pročelje 
čebe lnjaka je bilo vedno obrnjeno pro
ti jugu, tako da se je od čebelnjaka 
na daleč odpiral nemoten pogled; seve
da j e bil namenjen izletavanj u čebel. 
Opazovalcu se je nudil že od dal eč ce
lovit pogl ed na pisano barvno pročelje 
čebelnjaka , ki je učinkovalo kot pr e
proga a l i mozaik. Barvna skala tega 
slikarstva je rabila predvsem temu po
gledu. 
Iz bližine pa si je 0Eazovalec lahko 
ogledal posamezne koncnice, ki so pri
povedovale smešno ali zanimivo zgodbi-



- 6 -

co, predstavljale nabožen prizor ali ZB
ščitnika, pri čemer barve niso bile zelo 
pomembne. 
Na razstavi smo poskusili predstaviti kon
čnice na pročelju čebelnjaka v njihovi 
dvojni strukturi. Pri tem je učinek žal 
samo polovič en, ker so barve na končnicah 
že dokaj obl edele od sonca ali izprane od 
dežja. 

LJUDSKB STENSKE SLIKARIJE 

Med ljudskim slikarstvom prevladujejo pre
t ežno slike nn suh omet (al secco), slika
nje na svež omet (al fresco) je le izjemno. 
To iz dveh vzrokov, ker se je slikanje al 
fresco že precej Eozabilo i n ker je skora j 
vedno ljudski , vecinoma potujoči sl i kar 
naslikal podobe na hišo , ki je bila stara 
že nekaj let. Zato se zdi, da so te slike 
nekoliko nerodno vkomponirane v zidove 
med okna in druge arhit ektonske elemente. 
Če pa se zavedamo, da je bil slikar postav
lj en pred težko nalogo nas likati podobo na 
zid, ki likovno že zadostuje sam sebi, mu 
mo r amo priznati precej smisla za komponi
ranje slikanega okrasa v prostor. 
Motivno je na jpogoste je upodobljen sv.Flor
jan, "zaščitnik" pred ognjem, Marija kot 
t'univerzalna zaščitnica" ter razni biblij
ski prizori. 
Na štaj erskem so tako poslikani svinjaki. 



- 7 -

na katerih je najpogosteje upodobljen SV. 
Anton s prašič em. 
Ljudska znamenja so večkrat poslikann; 
pri tem slikar, če le more , upošteva 
konstruktivne elemente, ki jih krnsi s 
cvetličnim okrasjem in pri ten ločuje 

--- a tika od drugih konstrukcij skih višin
skih stopenj. V kapeličnih nišah z rav
nim dnom si slikar ne zastavlja poseb
nih problemov , večkrat poslika celo 
polkrožne niše. Pri tem se slikarije 
sev~da ozirajo na lego kapelicer ki 
stoji navadno ob poti, tako da se mi
moidočemu odpro razni pogledi na podo
be. 

VOTIVNE PODOBE 

Votivne podobe so povezane z romanji 
in zaobljubami. Nastale so bodisi kot 
s likana zahvala za neko že izkazano 
milost (rešitev iz nesreče, srečno 
prebolelo bolezen) aJ.i pa kot 2rošnje 
podobe , v katerih se prosilec sele 
priporoča svojemu patronu. Največ po
dob je bilo v nekoč znanih božjih po 
teh ko t sovTunjice, Velesovo, Ljubno, 
Radmirje, Zalostna gora itd., najdemo 
pa jih tudi v manjših cerkvah na Slo
venskem, ki so iz tega ali onega vzro
ka slovele po čudežni moči svojega 
patrona. Votivne podobe so obesili na 
primernem kraju v cerkvi, navadno v 
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prezbiteriju in za oltarjem, vendar brez 
načrta, drugo poleg druge, kakor so jih 
pač prinašali in kot j e prostor dopuščal. 
V odnosu do cerkvenega prostora tako obeše
ne votivne podobe s svojo intimno človeško, 
naivno vsebino in pisano obliko dopolnjuje
jo resno cerkveno notranjščino. 
Navada je k nam prišla iz sosednjih, nemško 
govorečih alpskih krajev, kj er se votivne 
pod obe ponovno začno pojavljat i v velikem 
številu okol i 1630 po presledku v dobi r e
formaci je. Pri n~s so se ga najpre j oprije
li posamezni kj. in družine iz višjih družbe
nih plasti, ki so go voril e nemško (trgovci, 
me ščani, podeželski pl emi6i). Njim s l ede v 
18 .stoletju polagoma kmetje , ki pa to nava
do ohrnnijo tudi v 19.stoletju, še dolgo po 
tem, ko ga "boljši" stanovi že opustijo . 
Votivna podoba dobi šele v 19.stoletju po
polnoma kmečki in samouški značaj, prej pa 
ne . Nekatere delavnice, ki izdelujejo v otiv
ne podobe v 17. in lB.st ol etju, so bi l e v 
svojem merilu in podeže l skem okol ju prav 
~8.1itetne , kot n.pr.: de lavnica Jamškov v 
Skorji Loki, mojstri votivni h podob v okoli
ci Skofje Loke, Kran ja in Kamnika. 

To, da nekdo votira - dQruj e zaobljubl j eno 
podobo, je tudi znak določenega družbenega 
položaja, neke vrste po trditev blaginje. 
Do takega zaključka pridemo ~redvsem pri 
prošnjih votivnih podobah , kjer vidimo pro
silca,kako samozavestno kleči v krogu svoje 
družine pred bahato kmečko hišo, okoli njega 
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pa se gnete dODnčn živina. Slikano votiv
no podobo so si ~o p~eEtcni bolezni ali 
~o nesrJči 12hko privošč ili le i 80vit 3j
ši 81~ji. Pri vseh pobožnih obrazcih in 
zagotovilih sa namrJč v3ilj uje rni s01, dc 
j e pri n2ročilu votivnc )odob~ no čno so
delova le zelo človeška ž01ja, videti se
be in svoja ~o sračni ~raživeli nezgodi 
na vc·t i vni poda bi skupaj s svoj ir:li ze.
ščitniki. 

Snoninsk~ tnblc so prikazovale nesrGče. 
NajvečKre.t so stale-ob poteh, na križ~o
tih in opozar j ale nirmidoča nn nesrečni 
dogodek. Kot tabelna znamenja so bile 
prit~jene na drogu nli pe ker ne. dreve
su v teki višini, de. so jih lchko vide
li r:liMOidoči. 
PoslikQne hišne oprame imajo vljufskem 
sliKnrstvu izredno veliko vlogo. Okrcs 
na ome.re.h, zidnih omaricah, skrinjah, 
posteljah, zibkah, chišjih ur itd. je 
dobil svojo pobudo na ronesančncm in bc
ročnem pohištvu, vendar je bistvena raz
lika že v tam; da je na ljudski opreMi 
okras slikan, medteD ko jJ na t2ko ime
novanem stilnc~ · pohištvu okrcs rezljan 
ali intnrziran. Sliknrije nn ljudskem 
pohištvu z izrednem občutkom upoštcvc.jo 
poSnD~ZnG konstrukcijske in funkcional
ne clcl'1<.:mte. Razlikujejo se slikarije na 
polnilih, ki so večinoma zaključene kom
pozicije, od slik~.rij ne okvirjih in no
silnih delih. Motivika na pohištvu je 
vezenn nnjvcčkr2t na razne. verov~nja; 
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ha.jpoe;osteje srača.no Jozusov in 1~~rijin 
c onogrnn ter zaščitno zv ezdo proti nori 
(noro. - :.~ cl1ta.grc.m). Tenu Se pridružujejo 
razni zaščitniki, rc~kDja biblijski prizo
ri in rodno cV8tlična. orna.montiko., zlnsti 
šopki v va.znh, ki so jih prok baroko. podo
dov~li iz r enosa.nso. Na. r~zst~vi smo prikn
za.illi vsaj po en del poslikano hišne opreme. 
SevedQ pe so ti predmeti iztrg~ni iz svoje
ga. okvirnugn okolja. 
V stari knečki doncčiji je inel vsok kos 
pohi~tva. trdno d oločeno nesto. Zna.čaj sli
knrij j G cbko.j odvisen od togo.. V te:r:mih 
'Jrostorih kne čke hiše so r.1oro.lc bi ti bc,rva. 
ln ba.rvni kontro.sti int enzivni in nc~osred
ni. Vsa.k poslika.n prodnat so postnvili v 
prostor t=ko, do. jo učinkovnl kot celoto. in 
no z no.drobnostmi. Na. razstavi smo s skico.
ni l)ohištvenih kosov v kncčkem stcnovD.nj skem 
okolju s kušali nnk2 znti ~ogldde ne slikari
j e . Skrinja. j e n . pr . sta l a v knE' i, t ako do 
j e bi lo. v i dne od vr~t pr -.;clvser1 j)osl ik211u 
s pr .:;dn j a. st r ::urico.. Opo. zovnl ec, ki p~ so j G 

; ribli žo. l, pbsliko.nc stranic e n i več vidol, 
unpuk S200 pokrov. Podebno j e bilo s s l i ka
rij o no. postelji in zibelki. Onara. ~n je 
staIn v kuhinji oli v vcži, tako da je bila 
posliknna sprednja strnn~(osvatljenn skozi 
s~rednja ali zo.dnjn vežna. vrQtn) vidna iz 
prin8rne ra.z~nlj e predVSem ~kozi vr~tn v 
"hi~o\O itd. 

Poslikavo no posoda.h. Poslikane staklenice 
~n naJ OTiko so na. SIOvonsko pre:dvseD UVc.žc
li. PODccbnojšo so dvo 0.11 tribarvno slikn-
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rJ.J e no. lončenih po' lo~čenih ~)osodo.h. No. 
t0h so okras om0juje na ro.stlinsko in 
gaonetrične motive in pri tem redna upo
števa obliko Josode, z1 2sti njeno naj
VGčjo debelina. 
Prc.ve podoba o slik::-: rij o.h no. l)isantcc.h 
iz dobo razc~etc. ljudskegc. slJ.Karstvo. 
nim2TIo, ker so nc.jstnrajšo, ki 30 ohro.~· · 
njene, stc.ro kooaj okoli 70 lot. PO 
znc.nih ] rinarkih pc. menimo, dc. ino. de
koro.cija, ki likovno upo~tOVQ obliko 
jo.jcc. verjetno večjo tradicijo kot no
pisi, ki elipsoidne oblike no U)oštovc.
jo. 
Mdd l judsko s l iknrstvo lahko štejemo 
:še r !.!. znobc.rvno vJ zen~ e na. velikonočnih 
prtJJi l n- na. h r btni s rani moških kožu
hov. N2 teh vezeninc.h se okrrs omejuje 
no. cvetlična orna.nente. 

Razsto.vo. je lahko lo nnko.zo.la silno bo
go.stvo slovons'ke'ga ljudskega slikarstva . 
Vsokakor pa jo njen ponen v ton, ker 
joposkusilo polmzo.ti, dc. ljudsko sli
ko.rstvo uJoštovo. prostor in do. ima 
svojo l~,stno strukturo, ki jo vočkrc.t 
- morda ne vedno - v prostoru izrod-
no ~okoro.tivno tenkočutno.. 



Rnzstavo jo priJravil in bosadilo za 
vodi5 nc~isal Gorczd Mak2rovi5, kons0r
v2tor Etnogrc.fskaGo.. r.1Uzojn v Ljubljani. 
Votivne podobe je rnzst2vil in napisal 
ustrezno bcsadilo Fr2nco Zupan, 32DO
stojni r~ziskov2loc Instituta Z2 socio
logijo v Ljubljani. 

Založba Slovenski otnoGr~fski nuzoj 
v Ljubljani. 
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