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Paul Klee ,18. decembra 1879 - 29. junija 1940) je bil 
nemški umetnik, rojen v Švici. Na njegov zelo 
individualen slog so vplivala gibanja v umetnosti, ki so 
vključevala ekspresionizem , kubizem in nadrealizem . 
Klee je bil naravni risar, ki je eksperimentiral in sčasoma 
globoko raziskal teorijo barv in o njej veliko pisal. 
Njegova predavanja Pisanja o obliki in teoriji oblikovanja ( 
Schriften zur Form und Gestaltungslehre ), objavljena v 
angleščini kot zvezki Paul Klee , veljajo za enako 
pomembna za sodobno umetnost, kot je Leonardo da 
Vinci 's Treatise on Paintingza renesanso . S kolegom, 
ruskim slikarjem Wassilyjem Kandinskim , sta oba 
poučevala na šoli za umetnost, oblikovanje in arhitekturo 
v Bauhausu v Nemčiji. Njegova dela odražajo njegov suh 
humor in včasih otroško perspektivo, njegova osebna 
razpoloženja in prepričanja ter njegovo muzikalnost.



Henri-Émile-Benoît Matisse, francoski umetnik, * 31. december 
1869, Le Cateau-Cambrésis, Nord-Pas-de-Calais, Francija, † 3. 
november 1954, Cimiez zdaj Nica.

Matisse je bil mojstrski risar, graver, kipar in slikar, znan pa je 
predvsem po domiselni uporabi barv v slikarstvu ter svoji izvirni 
tehniki. Sprva so ga označevali za fauvista, kasneje pa je 
pridobil slavo kot predstavnik klasične smeri francoskega 
slikarstva. Matisse, Picasso in Marcel Duchamp veljajo za 
največje umetnike 20. stoletja.



Henry Matisse: Mačka in rdeča riba

Henry Matisse:Rdeča soba



France Amedeo Modigliani

Jeanne Hebuterne, 1919

Amedeo Clemente Modigliani, italijanski umetnik, slikar in 
kipar, * 12. julij 1884, Livorno, Toskana, Italija, † 24. januar 
1920, Pariz, Francija.

Modigliani je večino svoje kratke kariere ustvarjal v Franciji, 
sicer pa je bil rojen v Livornu v osrednji Italiji. Prvo umetniško 
izobraževanje je tudi opravil v domovini, leta 1906 pa se je 
preselil v Pariz. Njegova umetnost je unikatna in težko 
opredeljiva, saj je povsem odstopal od svojih sodobnikov, 
čeprav je sprejemal številne vplive v tem krogu in tudi vsrkaval 
vplive predhodnih slogov, predvsem primitivne umetnosti. 
Umrl je v Parizu, ko je podlegel tuberkulozi, povsem na koncu z 
močmi, zgaran in uničen zaradi pretiranega uživanja narkotikov 
in alkohola, star komaj 35 let



Naloga;

• Naslikaj koloristično sliko, upoštevaj značilnosti koloristične 
perspektive:

• Motiv izbiraš med danimi možnostmi: Portret
Tihožitje
Pokrajina.

Nalogo bomo izdelovali tudi v tednu od 6. 4. 
do 9. 4. 2021, oziroma v šoli še naslednji 
teden ( od 12 – 16. 4. 2021).








