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Jožef Muhovič. Leksikon likovne teori-
je. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 
Društvo Mohorjeva družba, 2015. 896 
str. ISBN: 978-961-278-198-9.

Redki in praznični so trenutki, ko sadovi 
človekovega dela s svojo kakovostjo, z 
drznostjo zamisli in s pronicljivostjo uvi-
da v potrebe časa dosežejo takšen »cre-
scendo«, da se vtkejo v duhovni profil 
naroda, kateremu pripadajo. Med te 
trenutke nedvomno sodi nedavni izid 
Leksikona likovne teorije avtorja Jožefa 
Muhoviča.

Vsebino monumentalne znanstvene 
monografije je avtor pregledno razčlenil 
v kazalo, predgovor, seznam gesel, ure-
jen po abecednem redu, seznam v le-
ksikonu uporabljenih okrajšav in simbo-
lov, leksikon A–Ž, bibliografijo, seznam 
elektronskih virov in v seznam virov sli-
kovnega gradiva.

V predgovoru avtor izpostavi dva 
tehtna razloga, ki utemeljujeta potrebo 
po izdaji takšnega dela. Prvo je dejstvo, 
da Slovenci do danes še nimamo leksi-
kona likovne teorije niti terminološkega 
slovarja, dveh nepogrešljivih temeljev 
kakovostnega raziskovalnega in peda-
goškega dela na obravnavanem podro-
čju. Drugi razlog pa je povezan s proble-
mom dostopnosti natančnih, izčrpnih in 
preverjenih informacij o izbrani temi, ki 
postajajo zaradi razraščajoče se infor-
macijske prezasičenosti celo veščim raz-
iskovalcem vse teže dosegljive.

Vsebinsko jedro leksikona sestavlja 
predstavitev 821 gesel z različnih po-
dročij likovne teorije, kakor so: likovna 
fotologija, likovna morfologija, likovna 
sintaksa, likovna semiotika in formalna 

likovna analiza. Skupaj pomenijo barvi-
to in uravnoteženo pahljačo likovnote-
oretskih vsebin od najbolj splošnih (npr. 
arhetip, dejstvo, eksegeza, kultura, smi-
sel …) prek značilno vezanih na posame-
zno zvrst likovne umetnosti (npr. alla 
prima, bolus, freska, intarzija, laziranje 
…), na stilne značilnosti umetniškega 
ustvarjanja (npr. abstraktna likovna 
umetnost, bauhaus, objet trouvé, 
styling, vizualna umetnost …) in na člo-
vekovo doživljanje umetniškega dela 
(npr. fiziologija vidnega zaznavanja, ko-
gnitivni prostor, mrežnica, percepcija 
barv, taktilne vrednosti …) do izrazito 
»tehnično« specialnih (npr. CMYK barv-
ni prostor, fotopigment, naravni barvni 
krog, računalniški vid, svetlostna induk-
cija …) in večnoveljavnih »orodij« ume-
tniškega ustvarjanja (npr. dvobežiščna 
perspektiva, gematrija, kontrapost, mo-
dulor, zlati rez …).

Enaka temeljitost in širina se kažeta 
tudi pri obravnavi gesel. Avtor ju ute-
melji na več načelih: na načelu iskanja 
primarnih virov, ki so mu namenjene ru-
brike s prikazi zgodovinskega razvoja 
pojmov, pa tudi navajanje izvirnih cita-
tov in bibliografskih enot; na načelu iz-
črpnosti, po katerem je vsebina posa-
meznega gesla notranje strukturirana 
po logiki sosledja: »splošno«, »v drugih 
vedah« in »v likovni ustvarjalnosti«; na 
načelu upoštevanja edinstvene narave 
likovnega mišljenja, izraženega v pou-
darku na likovni formalnosti, ki je »sku-
pni imenovalec« in parameter likovnih 
stvaritev vseh časov, in na načelu ome-
jenosti verbalnega jezika v odnosu do 
likovne realnosti. Ta »manko« dopolni 
s prepričljivimi slikovnimi prikazi, s pro-
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storskimi ponazoritvami in s formalnimi 
analizami, zlasti pa z obravnavo likovnih 
pojmov kot prostorov prepletanja ma-
terialnosti, čutnosti in duhovnosti. Sli-
kovni prikazi s svojo velikostjo niso zgolj 
ilustrativno dopolnilo tekstu, temveč 
njegova kakovostno enakovredna sesta-
vina. Obravnava gesla se tako začne z 
njegovo etimologijo. Večinoma ji je do-
dana uskladitev z angleško, z nemško in 
s francosko strokovno terminologijo. 
Nato imamo opredelitev splošnega po-
mena izraza in njegovega posebnega 
pomena, kadar je izraz v rabi tudi na 
drugih področjih. Tako izčiščeni predsta-
vitvi sledi celovita opredelitev pomena 
obravnavanega gesla v likovni praksi in 
v likovni teoriji. Vsebinsko preglednost 
bogatijo oznake notranje vsebinske po-
vezanosti med posameznimi gesli. Po-
sebno pomembnim geslom je dodana 
še z njihovo vsebino neposredno pove-
zana temeljna bibliografija. Ta bibliogra-
fija je tudi samostojni del leksikona. 
Zelo bogat izbor virov in literature je 
smiselno in pregledno razčlenjen na (za 
likovno teorijo) značilne vsebinske sklo-
pe, kakor so: slovarji in leksikoni, likov-
noteoretska dela, fotologija, teorija 
barv, morfologija, likovna kompozicija, 
likovna semiotika, teorija vizualnih ko-
munikacij in likovna teorija v Sloveniji.

Avtor znanstvene monografije dr. Jo-
žef Muhovič, redni profesor za likovno 
teorijo na Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje Univerze v Ljublja-
ni, ponuja slovenskemu bralcu v Leksi-
konu likovne teorije sadove svojega 
dvajsetletnega bolj ali manj kontinuira-
nega preučevanja problemov likovnega 
ustvarjanja. Njegovo raziskovalno delo 
sega na področja likovne teorije, esteti-
ke in filozofije umetnosti. Poleg že ome-
njenega pedagoškega dela je tudi uspe-

šen slikar, kipar in grafik, kakor dokazu-
jejo številne samostojne in skupinske 
razstave tako doma kakor tudi v tujini. 
Nekatera njegova dela pa najdemo tudi 
v stalnih zbirkah domačih in tujih gale-
rij. Sodi torej med tiste redke posame-
znike, ki jim je uspelo uravnoteženo in 
hkrati uspešno povezati znanstveno raz-
iskovanje z umetniškim ustvarjanjem v 
žlahtno prepoznavno celoto. Likovna 
teorija, razumljena kot teorija umetno-
sti in hkrati kot znanstvena disciplina, je 
namreč še posebno občutljiva na spo-
sobnost uravnoteženega obvladovanja 
tako ustvarjalne prakse kakor tudi znan-
stvenega raziskovanja problemov zno-
traj nje. Prav znanstveno raziskovanje je 
posebna odlika obravnavanega dela, saj 
bralec takoj spozna, da se avtor »druži« 
s problemi, obravnavanimi v geslih, »na 
štiri oči«, da jih je na svoji lastni koži iz-
kusil in ponotranjil v soočanju s slikar-
sko ploskvijo oziroma kiparsko tvarino 
ter jih z »orodji« filozofske discipline v 
pregledni razčlembi prepričljivo poja-
snil. V tem se kažejo poteze kulture re-
nesančnih mojstrov »univerzalcev«, vr-
hunskih ustvarjalcev in hkrati piscev 
traktatov. Verbalno-jezikovni diskurz, ki 
se je izkazal za najučinkovitejšo obliko 
metajezika za likovni jezik, utemeljuje 
likovno teorijo kot nepogrešljiv sestavni 
del vsake likovne ustvarjalnosti in pou-
stvarjalnosti, s tem pa tudi znanstvena 
dela, ki izčiščujejo in sistematično raz-
členjujejo temelje njene istovetnosti. 
Mednje nedvomno sodi tudi ta mono-
grafija.

Motrenje časa (tukaj in zdaj), v kate-
rem živimo, razkriva vse več simptomov 
shizofrenosti. Že desetletja je jasno, da 
naš narod umira, a se je hkrati v zname-
nju domnevnega napredka odločil za 
redefinicijo družine; kot skoraj samou-
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mevno sprejema gradnjo pokopališč za 
hišne ljubljenčke, zavito v celofan do-
mnevne »zahodnjaške« civiliziranosti, 
in hkrati odreka pobitim rojakom pravi-
co do groba; prisega na naravno v hrani, 
v kotičkih svojega lastnega dragocenega 
počitka, v avtohtonosti stvari, ki ga ob-
dajajo, ulice in plaže pa polnijo silikoni-
zirana, botoksirana in tetovirana telesa; 
skupaj z evropskimi narodi vzneseno 
naznanja ero najnaprednejše družbe, 
učitelji na visokošolskih ustanovah z do-
mnevno prevelikim izpitnim »osipom« 
pa od svojih nadrejenih poslušajo gro-
žnje; ob goreči obrambi potrebnosti vi-
sokošolskih ustanov kot nosilk bazično-
sti strok in z njo prepoznavnosti naše 
znanosti v svetu je napisati znanstveni 
tekst v materinščini po sedanjih »va-
tlih« prisojnoalpske znanstvene uspe-
šnosti prej izraz domnevne avtorjeve 
nesposobnosti kakor pa prispevek k 
temu pomembnemu in plemenitemu 
cilju.

V času, ko se zdi, da predrznost že 
prevladuje nad znanjem, je edinstvena 
dragocenost obravnavanega dela prav 
v tem, da iz-stopa iz predstavljene pre-
vladujoče logike. Namesto stripovske 
atraktivnosti obdelave snovi vztraja pri 
leksikografski preglednosti, namesto 

trendovskemu blišču ostaja zvest vsebi-
nam trajne (brezčasne) veljave, ob že 
splošno uveljavljeni fragmentarizirani 
plitkosti vztraja pri temeljitosti in siste-
matičnosti, namesto posnemovalskega 
kolažiranja vsebin gradi delo s prepo-
znavnim profilom avtorja časa, v kate-
rem je nastalo, in prostora (fizičnega in 
duhovnega), kateremu je namenjeno. S 
temi odlikami se Leksikon likovne teori-
je dr. Jožefa Muhoviča kot prvi kleni to-
vrstni dosežek na Slovenskem vgrajuje 
v sam temelj slovenske samobitnosti in 
postaja obvezna temeljna literatura 
profesionalcem s področij slikarstva, ki-
parstva, oblikovanja in arhitekture, štu-
dentom teoretskih disciplin, ki se z li-
kovno umetnostjo neposredno ali po-
sredno ukvarjajo (likovna teorija, ume-
tnostna zgodovina, zgodovina in teorija 
oblikovanja, teorija arhitekture, filozo-
fija umetnosti, sociologija umetnosti, 
estetika, kulturni študiji …), in – končno 
– likovnim pedagogom na vseh sto-
pnjah likovnega izobraževanja.

Prepričan sem, da bo monografija v 
slovenskem knjižnem prostoru našla 
številne bralce, željne preglednih in 
konciznih pojasnil o kompleksnih likov-
noteoretskih problemih.

Leon Debevec




