TIHOŽITJE
Tihožitja so slike, na katerih so
naslikani tihi, negibni predmeti.
Tistim, na katerih vidimo kaj
dobrega, kar bi lahko prigriznili, bi
lahko šaljivo rekli tihoUŽITJE. Slike,
na katerih so upodobljene strupene
reči, pa bi lahko poimenovali
tihoNEUŽITJE. V resnici pa ne
moremo pohrustati ne enega ne
drugega, kajne!
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TihoUŽITJE in tihoNEUŽITJE.
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Na tihožitjih so naslikane cvetlice,
sadeži, mrtve živali, pa tudi
glasbeni in znanstveni instrumenti.
Najpogostejša so CVETLIČNA in
SADNA tihožitja. Na LOVSKIH in
RIBIŠKIH tihožitjih je naslikan mrtev
plen ali ulov. Poznamo pa še druga,
recimo KUHINJSKA, ATELJEJSKA,
GLASBENA tihožitja. Kakšni
predmeti, kaj misliš, se znajdejo
na teh slikah?
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Čeprav na prvi pogled ni očitno,
tihožitja pogosto nosijo skrivni
pomen. O tem nam spregovorijo
predmeti na slikah. Ovenele cvetlice
nas opominjajo, da vse lepo kmalu
mine in da se tudi mi staramo in
počasi venemo. Podoben namig na
MINLJIVOST imajo še peščena ura,
kadeča se sveča, lobanja ...
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Znana je zgodba o tekmovanju
med dvema grškima umetnikoma,
Zevksisom in Parazijem. Zevksis je
bil zelo občudovan slikar. Parazij
se je želel prepričati, ali njegovega
tekmeca upravičeno tako hvalijo,
in se je odpravil k njemu na obisk.
Ker ga ni bilo doma, mu je naslikal
košarico z grozdjem. Tako je bila
prepričljiva, da so na njegovo sliko
nenadoma priletele ptice in hotele
pozobati grozdje. Ko se je Zevksis
vrnil domov, ga je tam čakala slika.
Na tihožitje je doslikal pregrinjalo iz
blaga in spet odšel. Parazij se je vrnil,
zagledal naslikano blago in ga skušal
odgrniti. Pa ga seveda ni mogel! Kdo
je bil potem boljši slikar?
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Včasih tihožitja niso upodobljena
samostojno, temveč samo
dopolnjujejo glavni prizor. Pravimo,
da so PODREJENA. Poišči takšno
podrejeno tihožitje na avtoportretu
samozavestnega slikarja. Katera
pijača je v kozarcu in v steklenici?
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Včasih je kako tihožitje na sliki
KOMAJ VIDNO in ga lahko hitro
spregledamo. V galeriji razstavljamo
podobo kovača Eligija, o katerem
pravi legenda, da je podkoval konja
z odsekano nogo in mu jo čudežno
prilepil nazaj. Na polici nad pečjo boš
opazil odložene tri predmete. Med
njimi je tudi možnar, s katerim so
nekoč drobili in trli trde snovi.
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Predmete iz svoje sobe ali domače
kuhinje sestavi v svoje tihožitje in
ga nariši. Kako bi ga poimenoval?
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