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♦ Motivi v tem delu galerije so nabožni, kljub temu pa lahko v podobah
svetnikov prepoznamo ljudi takratnega časa. Kako se imenuje
umetnostni slog tega obdobja?
G __ __ __ __ __
♦ V slikarstvu tega časa upodobitve izražajo močna verska čustva:
ponižnost, kesanje, pravičnost, skromnost. Človekova podoba in
upodobitve prostora so vse bližje vidni resničnosti. Razvijata se tabelno
slikarstvo in umetnost slikanih oken.
Vitraj z gotsko arhitekturo, 1410/15

♦ Tabelna slika, poslikana na obeh straneh, je bila
del oltarnega krila. To je bilo ob delavnikih zaprto,
ob praznikih pa so ga odprli in tako vernikom
pokazali figure v oltarni omari. Poskušaj ugotoviti,
katera stran je praznična in katera delavniška!

Kronanje s trnjem, ok. 1450
Kristus nosi križ, ok. 1450

♦ Tudi Slovo apostolov je praznična stran nekega večjega oltarja.
Ali prepoznaš katerega od apostolov na sliki? (pomagaj si z
njihovimi atributi*)
Katera čustva razbereš pri osebah na teh slikah?

Slovo apostolov, ok. 1480-85

*Atribut je znamenje (predmet, žival, rastlina), po katerem prepoznamo predstavljeno osebo.

♦ Ptujskogorska kiparska delavnica
je delovala okrog leta 1400 na
stavbišču Marijine cerkve na
Ptujski Gori. Kipi in reliefi, ki so
nastali v njej, so pomemben del
slovenske in srednjeevropske
umetnostne zapuščine.

♦ V kiparstvu tega časa človeški lik pogosto
ni več del arhitekture, ampak stoji prosto.
Poišči plastiki dveh svetnic: sv. Barbare in
sv. Katarine. Pri prepoznavanju si pomagaj
z njunima atributoma. Atribut prve je stolp,
atribut druge pa kolo.

♦ Najboljša dela gotskega kiparstva so
nastajala okrog leta 1400. Takrat se je po
vsej Evropi uveljavil slog, za katerega so
značilne mehke gube draperij, vitka telesa v
značilni gotski S-liniji in mili obrazi. Temu
slogu rečemo
M __ __ N __ __ __ D __ __

M __ H __ __

slog

ali tudi _____________________________________________

♦ Ikonografski motiv Marije z mrtvim Jezusom v naročju imenujemo Sočutna ali P __ __ T __ .
Poišči obe skulpturi!

♦ Ti dve skulpturi pripadata skupini, imenovani
Oznanjenje.
Katera dva lika sta upodobljena?
Razloži ikonografski motiv!

♦ Kateri viteški svetnik je zaščitnik Ptuja, pa tudi številnih drugih mest,
dežel, viteških redov in križarjev?
To je SV. J __ __ __ __ .
Njegovi atributi so:
Sv. Jurij stoji naslonjen na eno nogo, druga je blago pokrčena. Takšni drži
telesa, ki ustvarja S-linijo, rečemo K __ N __ __ __ P __ __ T.
Plastika iz let 1370-80 je zelo kakovostna in je polikromirana.

♦ V času okrog in po letu 1500 govorimo o poznogotski plastiki, ki jo
zaznamuje t. im. poznogotski realizem, kajti figure niso več mehke in lirične,
kot pri mehkem slogu.

♦ Poišči sv. Barbaro in sv. Marjeto (pomagaj si z atributi)!

Marija z detetom, ok. 1500

♦ Ali je Trpeči Kristus z Marijo in Janezom Evangelistom kip?
ok. 1510

♦ Oglej si obraze svetnikov na
dopasnih reliefih!
Ali so portreti?

pred 1510
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