
Nadja Kakl – Umetniki nekoč in danes, od blizu in daleč 25

Gustav Klimt je gotovo vsakomur znan 
po svojih slikah z zla"m okrasom. Z nje-
govim imenom je povezana predvsem 
slika „Poljub“, ki je nedvomno njegovo 
najslavnejše delo. Poleg ženskih por-
tretov je bil uspešen tudi s slikami po-
krajine. 

Na prelomu z 19. na 20. stoletje se je 
formirala mlada generacija nadarjenih 
umetnikov, ki so želeli življenje obliko
va% z umetnostjo. Zanje je značilna upo
raba pisanih dekora%vnih vzorcev. Ta 
nova smer je bila v Avstriji označena kot 
dunajska secesija, nadpojem pa je ju
gends%l. 
Klimt, ustanovitelj in vodilni predstavnik 
dunajske secesije, se je rodil 14. julija 
1862 v Baumgartnu pri Dunaju. Kariera 
mladega umetnika se je začela zgodaj. 
Sprva je ustvaril številna dela po javnem 
naročilu. 

Deloval je v več studiih na Dunaju. 
Redno se je mudil v A)erseeju, v teda 
njem času zelo priljubljenem letovišču. 
Kraj mu je ponujal možnost spros%tve in 
inspiracijo za mnogo del, pretežno za 
pokrajinske slike. 

Obiskal je številne evropske države in 
svoja dela je razstavljal v mnogoh me
s%h Evrope, kar govori o tem, da je imel 
že tedaj pomembno vlogo kot umetnik. 
Hkra% je odkrival tuje kulture, in tako je 
bilo zanj zgled na primer bogato 
okrašeno blago orientalskih držav. 

Potem ko ga je nekaj dni poprej zadela 
možganska kap, je Gustav Klimt umrl        
6. februarja 1918 na Dunaju. Leto 2018 
– stoletnica Klimtove smr% – je bilo torej 
v znamenju pomembnega avstrijskega 
umetnika. 

Največja zbirka Klimtovih slik na svetu je 
shranjena v Zgornjem Belvederu na Du
naju. 

Dandanes ljubitelji umetnos% plačajo 
najvišje cene za Klimtove slike. Njegova 
slika Adele Bloch Bauer I je bila prodana 
za 135 milijonov evrov. To je ena najvišjih 
cen sploh, ki so bile kdaj plačane na 
trgu. 
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Vir slik: https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt 




