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SLIKARSKE REVOLUCIJE NA PRAGU NOVEGA VEKA:
Rojstvo modernega koncepta tabelne slike
v staronizozemskem slikarstvu

Seminar bo posvečen prelomnim dogajanjem v staronizozemskem slikarstvu, ko
z Janom van Eyckom ter njegovimi sodobniki in nasledniki v umetnost vstopijo novi
slikarski koncepti in se bistveno spremenita tako razumevanje slikarstva kot razmerje
med sliko in gledalcem.
Z mojstrskim obvladovanjem oljnega slikarstva, ki nudi nove izrazne možnosti,
Jan van Eyck izoblikuje značilen naturalistični pristop v obravnavi slikarske snovi,
vendar je naturalizem le eden (praviloma najbolj izpostavljen) od vidikov njegovega
opusa. Vzporedno in v neposredni odvisnosti od naturalističnega pristopa se oblikujejo
tudi novo razumevanje vloge svetlobe in barve, prostora in perspektive, umestitve
figur v prostor njihovih medsebojnih odnosov. Predvsem pa se z inovativnim
razumevanjem slikarskega prostora in slike kot izseka iz realnega sveta oblikuje novo
razmerje med gledalcem in sliko, med slikarjem in gledalcem ter novi načini gledanja
in videnja slike, ki zaznamujejo moderno razumevanje slikarstva.
Vključeni bodo tudi najnovejši rezultati raziskav slikarske tehnike Jana van
Eycka, pridobljeni ob zadnji restavraciji in tehničnih analizah Gentskega oltarja.
Odprli bomo vprašanje Van Eyckovega poznavanja fizikalnih zakonitosti svetlobe,
temeljnih načel optike in perspektive, ki temeljijo na antičnih spisih in arabskih
priročnikih. Ob tem bomo odprli tudi vprašanje filozofskih in teoloških konceptov,
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povezanih z idejo gledanja, videnja in razodevanja, ki lahko osvetlijo fascinacijo Jana
van Eycka (in njegovih naslednikov) z vprašanjem vizualnosti staronizozemskega
slikarstva in njegove večplastnosti.
Ob naštetih problemsko zasnovanih tematskih poglavjih s področja
staronizozemskega slikarstva in njihovi kulturnozgodovinski kontekstualizaciji bo v
okviru izbranih tem vključena tudi primerjava s sočasnim dogajanjem v italijanskem
slikarstvu.
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