
Rojstvo umetnosti:
Začetki umetnosti v prazgodovini

 



Vsebina:
 Delitev prazgodovinske umetnosti:

 Umetnost skozi prazgodovinska obdobja:

 Umetnost v paleolitiku

 Umetnost v neolitiku

 Umetnost v obdobju kovinskih dob

 Razvoj posameznih umetnostnih zvrsti v prazgodovini

 Slikarstvo

 Kiparstvo 

 Arhitektura

 Prazgodovinske najdbe na področju Slovenije



Delitev prazgodovinske umetnosti:

 Prazgodovinsko umetnost lahko razdelimo na:

 umetnost paleolitika (starejša kamena doba)

 umetnost neolitika (mlajša kamena doba)

 umetnost kovinskih dob (bakrena, bronasta, železna)

Prva umetnost se začne ravijati v prazgodovini, ki traja od
razvoja prvega človeka, pa do nastanka prvih visokih
civilizacij l.3500 pr.Kr!



 V prazgodovinski Evropi so razvidne tri poti:

 realistične oz. naturalistične upodobitve

 simboli in piktogrami

 okraševanje

Lovski prizori –
primeri realistične upodobitve

Delitev prazgodovinske umetnosti:



Umetnost skozi prazgodovinska obdobja: Paleolitik

Jamska slikarija



Umetnost skozi prazgodovinska 
obdobja: Neolitik in doba kovin

Megaliti



Razvoj posameznih umetnostnih zvrsti v 
prazgodovini: SLIKARSTVO

Živalski friz iz Lascauxa, star 25.000 let
 

                            Bizon iz Altamire star 12.000 let



 Najbolj znani ohranjeni primeri prazgodovinskega kiparstva so:

 Willendorfska Venera (hranjena v muzeju na Dunaju). Velika je okrog 11cm in ima glavo zavito v lase. Ima 

močno poudarjene dojke, na katerih počivajo tenke neuporabne roke, in košati boki.

 Človek s kitami (hranjen v Beogradu), 

 Vaška situla (Vače nad Litijo, hranjena v Ljubljani).

Willendorfska Venera

Razvoj posameznih umetnostnih zvrsti v 
prazgodovini: KIPARSTVO



                                               Avebury v Veliki Britaniji

                                                                                                                                                   Stonehenge

Razvoj posameznih umetnostnih zvrsti v 
prazgodovini: ARHITEKTURA.



Prazgodovinske najdbe na področju Slovenije

Piščal, ki so jo arheologi našli v jami
Divje babe nad Idrijco pri Cerknem



Viri:

 Seminarska naloga in predstavitev sta nastali ob pomoči naslednjih virov:

 Zgodovina 1 – učbenik za prvi letnik gimnazije (V.Brodnik)

 Umetnost na Slovenskem od prazgodovine pa do danes (S.Bernik)

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Akt_(umetnost) (28. 4. 2012)

Hvala za 
pozornost!

http://sl.wikipedia.org/wiki/Akt_(umetnost)
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