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POVZETEK
Osrednji problem diplomskega dela je raziskovanje likovne kontekstualizacije akta.
Ugotavljanje, skozi analizo del izbranih umetnikov in otroških del, kako se motiv akta
manifestira ter v kolikšni meri je povezan v likovni kontekst celotnega dela.
Najprej sem raziskala razvoj akta skozi umetnostno zgodovino. Osredotočila pa sem se na
likovno področje grafike. Izbrala po dve grafični deli treh tujih in treh slovenskih
umetnikov in jih analizirala.
V avtorskem delu so predstavljena moja grafična dela ter njihova analiza, kako uspešno
sem upodobila akt, ki naj bi bil v visoki povezavi s celotnim likovnim kontekstom.
V pedagoškem delu pa so predstavljena izbrana dela otrok in prav tako njihovega analiza,
kjer sem prav tako ugotavljala stopnjo kontekstualizacije.
KLJUČNE BESEDE: GRAFIKA, AKT, LIKOVNI KONTEKST

ABSTRACT
The main problem of the diploma work is to explore the visual contextualization of the
nude. Identifying, through the analysis of selected artists and children's works, how does
the motive of the nude manifest and in which extent it is linked in the context of the whole
art work.
At first, I explored the development of the nude through the history of art. I focused on the
field of graphic art. I chose two graphic works of three foreign and three Slovenian artists
and analyzed them.
In the author's part I presented my graphic works and their analysis, of how well I
portrayed the nude, which should be in high connection to the complete artistic context.
In the pedagogy part are presented selected works of children and also their analysis,
where I also examined the rate of contextualization.
KEYWORDS: GRAPHICS, NUDE, ART CONTEXT
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1 UVOD
V diplomski nalogi obravnavam kontestualizacijo v likovnih delih z motiviko akta, zato
sem v drugem poglavju najprej predstavila razvoj akta skozi zgodovino likovne umetnosti.
V tretjem poglavju sem se osredotočila na obravnavo upodobitev akta, specifično na
področju grafike, tujih in slovenskih umetnikov. Da sem dobila odgovor na glavno
vprašanje, sem se v dela umetnikov poglobila s formalno analizo. Pomagala sem si še z
dvema kriterijema, da sem lažje ocenila njihova dela.
V četrtem poglavju sledi predstavitev in analiza lastnih likovnih del. Nastale so v tehnikah
globokega tiska s skupno motiviko ženskega akta. Grafike so rezultat prizadevanja k
uspešni povezavi ženskega akta v likovni kontekst.
V pedagoško-raziskovalnem delu sem skozi analizo naključno izbranih otroških del, z
motivom figure, ugotovila na kakšen način otroci upodabljajo figure ter kako jih vključijo
v kontekst likovnega dela. Na podlagi teh ugotovitev sem ocenila njihovo uspešnost pri
kontestualizaciji.

1

Samardžija, A. (2013). Akt v likovnem kontekstu, diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF

2 TEORETIČNI DEL
2.1 AKT V LIKOVNI UMETNOSTI
Lepota človeške figure je bila interpretirana skozi vizije mnogih umetnikov od antike pa
vse do danes. Pravzaprav lahko rečemo, da je bila človeška figura in še zmeraj je skoraj
vedno glavni motiv v zahodni umetnosti.
Akt je umetniška upodobitev golega telesa. Že naši predniki iz prazgodovine so začeli
oblikovati kipce, ki prikazujejo figuro ženske, primer take upodobitve je vsem znana
Willendorfska Venera, ki ima s svojimi poudarjenimi boki in oprsjem pomembno simbolno
vrednost. Poleg kiparskih izdelkov so bile najdene tudi zgodnje upodobitve stiliziranih
človeških figur na stenah nekaterih jam. (Golob, 2003)

.

Slika 1: Willendorfska
venera, ok. 24 000 pr. n. š.
Slika 2: Jamska poslikava,

15.000 pr. n. š., Lascaux,
Francija

Slika 3: Miloška Venera,
190-130 pr. n. š.

V antiki je bil poudarek predvsem na arhitekturi, a kljubtemu je v tem obdobju, prišlo
doumetniškega prebujenja. Težnja k univerzalni lepoti jevodila umetnike k ustvarjanju
idealnega moškega in ženskega telesa. V tem času so prevladovala kiparska dela golih
moških teles in zelo malo ženskih, saj so verjeli, da je moški simbol fizične kakor tudi
psihične perfekcije. Redki ženski akti, tako imenovane Venere, so bile upodobljene tako,
da so si z rokami ali oblačilom zakrivale intimne predele. Gola človeška podoba je tako
postala umetniški motiv, ki se je s prihodom renesanse, kjer je vodilno mesto prevzelo
2
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slikarstvo, začel pospešeno razvijati. Njeno prizadevanje pa ostaja vse do sodobnosti.
Človeška figura je univerzalna tema. Ikonografski motivi so bili in še zmeraj so mitološki,
religiozni, zgodovinski, zasebni itd. Vse skozi pa se je upodobitev golega telesa
spreminjala, podrejena je bila vsebini kakor tudi miselnosti določenega zgodovinskega
obdobja. V srednjem veku je bilo golo telo greh, ki je predstavljalo zlo. Prav zaradi
krščanskega odnosa do golote je bilo upodabljanje akta potisnjeno na obrobje likovne
umetnosti. Šele v času renesanse je akt povezoval idealizem s čutnostjo. O prvem pravem
aktu

lahko

govorimo

šele

ob

Giorgionejevi Speči

Veneri,

iz

leta

1506.

(http://www.anthonychristian.co.uk/ezine26.html)

Slika 4: Giorgione, Speča Venera, 1506

Slika 5: Edvard Degas, Toaleta, 1886

Slika 6: Edvard Manet, Zajtrk v travi, 1863

Slika 7: Paul Cézanne, Kopalke, 1898-1905
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2.2 AKT V GRAFIKI
»Vsako delo ima svojo zgradbo, to so oblikovne prvine, ki jih je umetnik uporabil pri
»gradnji« svojega dela. Ko razčlenjujemo oblikovne prvine, spoznavamo zakonitosti, po
katerih se je umetnik ravnal: vsako obdobje je ustvarilo svoje značilnosti, znotraj katerih
so umetniki izoblikovali svoj osebni slog.« (Golob, 2003)
Kakor sem že omenila v uvodu svojega raziskovanja, me zanima predvsem likovna
kontekstualizacija akta v delih umetnikov. Kako se motiv akta manifestira pri delih
izbranih tujih in domačih umetnikih? Želim ugotoviti v kolikšni meri je povezan v likovni
kontekst celotnega dela ter na kakšen način.
Na podlagi teorij iz strokovne literature, bolj specifično iz del Milana Butine Mala likovna
teorija (2000) ter Prvine likovne prakse (1997), želim skozi analizo (strukturalnodoživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika) grafičnih del umetnikov
ugotoviti stopnjo povezanosti akta v likovnem kontekstu. Na podlagi tega sem se odločila
za dva kriterija:
Način komunikacije notranjega in zunanjega prostora, ki ga delim na tri načine:
1. Popolna ločitev
2. Popolna integracija
3. Ravnovesje med zaprtostjo in odprtostjo
»Ker je vse zaznavanje iskanje smisla, postanejo figure tisti del svetlobne strukture, ki nam
nekaj pomenijo, ostali pa postanejo ozadje figuri s pomenom.« (Butina, 2000, str.54)
Vpliv zakona podobnosti, eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na naše vidno
zaznavanje figure in ozadja. Ta zakon temelji na tem, da se pri zaznavi več predmetov v
vidnem polju, pojavi težnja po zbiranju elementov, ki so si podobni oziroma sorodni. Ta
podobnost pa se lahko nanaša na skupno barvo, obliko, velikost ipd. (likovne
spremenljivke).
S pomočjo teh dveh kriterijev sem ocenila izbrana dela umetnikov, če je moja
predpostavka, ki trdi, da je akt skozi zgodovino umetnosti upodobljen v visoki povezavi z
likovnim kontekstom, pravilna.
Izbor grafik je bil predvsem na podlagi simpatije, prvega vtisa, torej subjektiven.
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2.2.1 REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)
Ustvaril je približno 290 grafičnih listov in velja za enega največjih mojstrov grafike vseh
časov.
V aktih Rembrandt razkriva napake in nepopolnost človeškega telesa, kajti če jih
primerjamo s klasično predstavo lepote, kjer je ključnega pomena fizična odločnost in
popolne mere, so njegova dela prav nasprotno. Njegovi akti so bili ustvarjeni v neznosnem
realizmu. (Pirnat (ur.), 2000)
V kompoziciji in ikoničnosti njegovih grafik lahko prepoznamo vpliv priznanih mojstrov
kakor sta Albrecht Dürer in Lucas van Leydn, a kljub temu je Rembrandtov slog edinstven.
Svoboda, žametne poteze in neverjetne tonalne učinke doseže s pomočjo chiaroscura.
Rembrandt je imel zelo individualen slog. Zanj je bila značilna svobodna skicoznost ter s
šrafuro ustvarjen dramatičen kontrast med svetlobo in sencami. Linije so proste in tekoče.
Velike površine črnega in belega, ostro oblikovanje figure, žametne poteze, neverjetni
tonalni učinki. Dela pričajo o Rembrandtovem popolnem obvladovanju igre svetlobe in
sence. Z njeno pomočjo ustvarja razgibane kompozicije polne čustev. Dramatične učinke
je dosegel z gostim šrafiranjem in slikarskim chiaroscuro učinki. Prav jedkanica v
kombinaciji s suho iglo mu je omogočila vrsto linij z mnogimi odtenki. S preprostimi
likovnimi sredstvi je dosegel neverjetne učinke. S pomočjo linij je ustvaril žive vzorce, ki
so podrejeni svetlobnim učinkom. S spretnim šrafiranjem zlije figuro z ozadjem. Ponekod
so plasti šrafiranja tako goste, da se posameznih potez več ne da zaznati. (Oberhuber,
1994)

Slika 9: Albrecht Dürer, Ženska kopel,
1496

Slika 8: Lucas van Leydn,
Adam in Eva
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Slika 10: Diana v kopeli, jedkanica, prbl. 1631

Slika 11: Ženska s puščico,
jedkanica, suha igla, burin, 1661

2.2.1.1 Strukturalno-doživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika:
Ker sta si deli zelo podobni sem ju obravnavala v skupni analizi ter izpostavila morebitne
posebnosti vsakega.
Fotološka raven:
Temeljno vlogo ima svetlo-temno.
Svetloba in tema nam v tem delu dajeta poglavitno informacijo o obliki telesa in prostora.
Kontrast med svetlobo in temno je zelo močan.
Svetlostna vrednost slike ustvarja v kompoziciji določeno razpoloženje in zbuja vtis, ne
glede na plastičen učinek telesa in prostora na sliki. Svetlostni ključ: srednji dur. Razpon
akordov je velik a z malo stopenj, s čimer je dosegel, da sta grafiki dinamični in kontrastni.
Opazne so velike površine skoncentrirane beline in teme.
Svetlobo je uporabil kot iluzionistično sredstvo, da nam prikaže globino prostora oziroma
oblike upodobljene na ploskvi. V obeh primerih je pomemben prostorski ključ, ki jasno
prikazuje plastičnost teles kakor tudi njihov položaj v prostoru.
Chiaroscuro – ki je značilna poteza za Rembrandta.
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Svetlobni vir je določen, ter močno osvetljuje izpostavljeni figuri v prostoru. Figuri sta
osvetljeni s strani, kar jima daje realističen videz. Ustvarjeni so močni kontrasti med
vrženimi in nasebnimi sencami. Ta način upodabljanja je Rembrandtu omogočil, da je še
bolj poudaril globino prostora.
Drugi temelj je linija
V delih nam linija daje poglavitne informacije o lastnosti oblik. Saj je v grafiki linija
primarna likovna prvina. Ima močno povezovalno vlogo, ki likovne enote poveže v celoto.
Zaradi fine šrafure, ki oblikuje telesi golih žensk, se nam zdijo anatomske podrobnosti
skoraj otipljive.
Morfološka raven:
Prostorske, organske, ikonične oblike
Figura je jasno prepoznavna, kljub nekaterim predelom, ki so osenčeni tako, da se skoraj
zlijejo z okolico. Oblike so omejene z linijami in gosto šrafuro, ki ustvarjajo ploskve. Te
ploskve so ukrivljene. Zaradi navzočnosti elementa svetlo-temno dobimo občutek prostora
in jasne modelacije obeh figur. Teksturi tkanine in kože sta ustvarjeni z premišljenimi
linijami in z igro svetlobe in sence. Gostota črt igra vitalno vlogo pri vrednosti svetlosti
površin. Z goščenjem je dosegel globoko črnino na eni strani ter z redkim posegom linije
jasno belino na drugi. Prav tako imajo ta ista temna področja večjo težo kakor pa bela.
V okviru prvega kriterija, lahko ocenimo, da je notranji prostor figure ločen od zunanjega z
obrisno linijo, toda ponekod se s senčenjem s spretno šrafuro odpre in poveže z zunanjim.
S tem je vzpostavljena komunikacija med zunanjim in notranjim prostorom, kar posledično
figuri poveže v celoten likovni kontekst.
Sintaksa likovnega prostora:
Prekrivanje oblik. Tu deluje še ključ svetlosti. Svetli predmeti so videti bližje kakor temni.
Prostorsko učinkuje tudi senca. Nasebne sence določajo stopnjevanje oblih oblik, vržena
senca pa nakazuje obliko okoliškega prostora/predmetov. Svetlo-temni ekrani.
Kontrast med svetlimi in temnimi površinami je eden od dejavnikov, kakor tudi velikost
teh površin. Svetli toni figure silijo naprej na temnem ozadju.
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Sintaksa likovne kompozicije:
Kompozicija prvega dela je trikotna, drugega pa asimetrična.
-

Odnosi med oblikami:

Vse oblike so zaprte, lahko zaznavne in jasno formirajo figuro in njeno okolico. Ponavljajo
se svetlo-temni ekrani, ki poleg prekrivanja gradijo likovni prostor. Bližina je poleg fizične
tudi duhovna. Podoba figur je lahko prepoznavna.
Drugi kriterij je v zakonu podobnost. V izbranih primerih se ta zakon manifestira v igri
svetlobe in sence kakor tudi v teksturi skozi celotno delo. V figuri kakor v njenem okolju
se pojavljajo sorodna izrazna sredstva kar ima dobro povezovalno vlogo.
-

Odnosi med oblikami in formatom:

Povezovalno vlogo imajo linije, senčenje, kontrast med svetlimi in temnimi površinami.
Položaj obeh figur je na sredini. Pogled se nam najprej ustavi na svetlih figurah noto pa se
sprehodi po celotnem formatu.
Rembrandtovi deli sta zelo dobra primera uspešne kontekstualizacije. Njegovim stopinjam
pa je sledil tudi Goya, ki je v svojih grafikah na podoben način gradil prostor in figure v
njem.

8
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2.2.2 FRANCISCO JOSÉ GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)
(povzeto po Oberhuber, 1996)
Med leti 1792 in 1799 je nastala Goyeva najznamenitejša grafična serija Caprichos. Velik
vpliv, na nastanek te serije, so imeli dogodki, ki so se odvijali v njegovem času. Serija je
jasen protest proti strahotni vojni, ki je bila spodbuda za Goyev edinstven izraz. Goya je s
tehniko dosegel neverjetna dela in sodi na sam vrh skupaj z Rembrandtom in Dürerjem. Z
enostavnimi upodobitvami je v opazovalcu doseže globoka doživetja.
Umetniška sredstva, ki jih je uporabljal imajo še danes velik učinek na umetnike in njihova
dela. Z neverjetno uporabo črne in bele kakor tudi nežnih sivih tonov, mu je jedkanica s
kombinacijo akvatinte ponudila veliko možnosti za izražanje svojih občutkov.
S tem, ko je figure izpostavil s svetlobnim niansiranjem, je definiral prostor in dosegel
neverjeten svetlo-temen efekt. Imel je razvit odličen občutek za slikanje svetlo-temnega. Iz
žametne črnine zasvetijo svetle bele oblike, tako do izraza pridejo tudi najfinejše
srebrnkasto-svetlo-siva kakor tudi mistično osenčena področja. Skozi umetniški razvoj se
opazi različna uporaba svetlobe, najprej je upodabljal majhne oblike na širnem prostoru
nato je iskal večjo monumentalnost in površinsko porazdelitev. Ponekod je tudi pretiraval z
močnimi kontrasti.
Linije so rahle, živahne. Vibrirajoča svetloba in površina daje Goyevim grafikam prav
poseben značaj. Z obrisi skoraj zapre vse oblike. Detajli so razsežni, mehki in zaokroženi.

9
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Slika 12: Lepa učiteljica! (Linda maestra!),
jedkanica, akvatinta1799

Slika 13: Kam gre mamka? (Donde vá
mamá?), jedkanica, akvatinta, 1799

2.2.2.1 Strukturalno-doživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika:
Deli sta iz grafičnega cikla Caprichos, na pogled sta zasnovani z istimi likovnimi izraznimi
sredstvi, zato ju bom obravnavala skupaj v eni analizi.
Fotološka raven:
-

Temeljna likovna prvina je svetlo-temno, kakor pri delih Rembrandta.

Informacijo o obliki teles in prostoru dobimo prav od svetlobe in teme. Goya je ustvaril
močne kontraste med svetlimi in črnimi površinami. Tudi tu vidimo kako svetlostna
vrednost grafik ustvarja prav posebno razpoloženje.
Svetlostni ključ: srednji dur. Razpon akordov je kakor pri Rembrandtu velik a malo
stopenj, zato sta njegovi grafiki prav tako dinamični in kontrastni.
Svetloba je prostorski ključ, s katerim je spretno prikazal plastičnost teles in njihov položaj
v prostoru. Vir svetlobe je definiran in na figure pada iz strani, ter jim podaja realističen in
globinski videz.
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-

Drugi temelj je linija

Podobno kakor pri Rembrandtovih grafikah, nam linije podajo glavne informacije o
oblikah. Likovne enote povežejo v celoto. Gibanje, ki ga ustvari linija naredi grafike še
bolj dinamične.
Morfološka raven:
Prostorske, organske, ikonične oblike.
Svetle figure so jasno ločene od temnejšega kontrastnega ozadja z aktivno, ponekod tudi
delno s prekinjeno linijo. Nekatere figure in predmeti pa so omejeni z gosto šrafuro, ki
navidezno tvori obris. Prisotna je jasna modelacija figur. Figure so oblikovane organsko.
Ploskve so ukrivljene in zaprte. Prvina svetlo-temno nam poda občutek prostorske globine.
Različna uporaba črt pa nam poda informacijo o teksturi predmetov in kože figur. Gosto
posejane linije ustvarjajo črne površine, ki so v kontrastu z čistimi belimi ploskvami, ki pa
ne nosijo tolikšne teže kakor črne.
Komunikacija med notranjim in zunanjim prostorom je v ravnovesju med popolno ločitvijo
in integracijo. Likovna izrazna sredstva se prepletajo med zunanjim in notranjim
prostorom. Kontekstualizacija je konkretna, zato delo deluje kot celota.
Sintaksa likovnega prostora:
Oblike se prekrivajo. Svetli predmeti delujejo bližje kakor temni. Učinek prostora nam
dajejo sence in svetlostni učinki. Obrisi ter detajli so z oddaljevanje vse bolj zabrisani in
nejasni, nam najbližji pa so ostrejši.
Sintaksa likovne kompozicije:
-

Odnosi med oblikami:

Povezovalno vlogo imata predvsem likovni prvini črta in svetlo-temno. Ponavljajo se
svetlo-temni ekrani, ki poleg prekrivanja gradijo likovni prostor. Bližina je jasno izražena s
skoncentrirano skupino figur. Podobe figur je lahko prepoznavna v obeh delih.
Tudi glede na drugi kriterij, ki temelji na zakonu podobnost, lahko trdim da je Goyi uspela
kontekstualizacija v celotni seriji Caprichos. Linija in sence imajo pomembno povezovalno
vlogo, ki ju je Goya virtuozno uporabil pri upodobitvi svojega znamenitega grafičnega
cikla.
11

Samardžija, A. (2013). Akt v likovnem kontekstu, diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF
-

Odnosi med oblikami in formatom:

Povezovalno vlogo imajo linije, senčenje, kontrast med svetlimi in temnimi površinami.
Pogled se nam najprej ustavi na svetlih figurah noto pa se sprehodi po celotnem formatu,
kar smo doživeli že v delih Rembrandta.
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2.2.3 PABLO PICASSO (1881-1973)
( povzeto po Oberhuber, 1994)
Njegove grafike imajo moč v obliki in inventivnosti. Z izkoriščanjem polnega potenciala
izbranega medija, mu je omogočil, da je razvil neverjeten čut za preobrazbo in
spreminjanje. V grafikah se vidi poskus kako ujeti življenje, različne trenutke njegovega
odvijanja in spreminjanja.
Grafike je ustvarjal v serijah, ki so večinoma variacije na eno in isto temo.
Njegove grafike lahko ločimo v štiri obdobja:
Prve grafike so zelo skicozne, toda poteze ostro ponavlja in končuje ob robovih, na katerih
se srečata svetloba in tema, zato pa povzročajo občutek prostora in oblikujejo konkretno
formo. Z vzporedno in poševno šrafuro oblikuje formo. Občutimo gibanje, konstantno
premikanje, dinamično strukturo linij. V tem obdobju je ustvarjal tako figurativna kakor
tudi kubistična dela. Skozi umetniški razvoj skice prehajajo v zaključene podobe.
Drugo obdobje je zaznamovala akvatinta, kjer so se prelivali oblaki svetlobe in teme skoraj
brez jasnih linij. Kombinacije jedkanice in akvatinte so ustvarile bogate in ekspresivne
podobe. Črte niso več služile kot obrisi temveč kot tekstura, ornament, vibrirajoča podlaga.
Tretjem obdobje, v katerem je največ ustvarjal v litografiji in linorezu, doživljamo kot
njegovo najbolj ustvarjalno obdobje. Svetle oblike izžarevajo iz teme oziroma sijejo iz
teme senc, ki jih obkrožajo. Vidna je tudi raznolikost oblik, linij in teksture.
V zadnjem obdobju kjer se zopet poslužuje z jedkanice in akvatinte, se podobe kaotično
prepletajo z okolico, a klub temu je prostor jasno nakazan s prekrivajočimi se oblikami.
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Slika 15: Dve ženski, barvni linorez, 1959
Slika 14: Sedeča ženska in stoječa ženska,
jedkanica, 1934

2.2.3.1 Strukturalno-doživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika:
Deli, ki sem ju izbrala sta si na prvi pogled popolnoma različni in vsaka ima svoj edinstven
značaj.
Fotološka raven:
Slika 14:
-

Temeljna likovna prvina je linija

Linija je sled nekega gibanja. S svojim gibanjem zvablja pogled, da ji sledi in ga vodi po
likovni površini. Njena vloga je izključno obrisna. Ločuje telo od prostora in nam poda
jasno sliko dveh figur.
Slika 15:
-

Temeljna likovna prvina je linija

Tudi v tem delu ima linija nalogo obrisa. Linija obkroža določena področja na površini in
tako tvori orisane ploskve.
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Svetlo-temno in barva v obeh delih ne igrata bistvene vloge.
Morfološka raven:
Slika 14: ploskovite, ikonične, organske oblike
Jasna izločitev figur je utrjena s pomočjo aktivne linije. Oblike so lahkotne, mehke in
okrogle. Ploskve so ustvarjene z obrobo.
Slika 15: ploskovite, ikonične, organske oblike
K izločitvi figur pripomore tekstura, ki jih obdaja. Ponekod je prisotna delna modelacija.
Razne smeri in oblike črt ustvarjajo dinamičen in živahen učinek. Močan kontrast med
svetlim grafičnim listom in črnimi črtami. Zgoščene črne linije imajo večjo težo kakor
prazni svetli prostor, zato naš pogled najprej usmerimo v center dela.
Glede na prvi kriterij lahko trdim, da je pri obeh delih notranji prostor ločen od zunanjega
z obrisno linijo. Komunikacija notranjega in zunanjega prostora je omejena. Torej popolna
ločitev notranjega prostora od zunanjega.
Sintaksa likovnega prostora:
Slika 14: prostor je nakazan s prekrivanjem oblik
Slika 15: tu je prostor prav tako nakazan s prekrivanjem oblik ter delno modelacijo figur.
Sintaksa likovne kompozicije:
Slika 14: kompozicija je simetrična; Slika 15: kompozicija je asimetrična
Na ravni povezav med oblikami ima v obeh delih glavno povezovalno vlogo linija. Podoba
figur je lahko prepoznavna. Bližina je poleg fizične tudi duhovna.
V drugem delu se nam pogled najprej ustavi na svetlih figurah noto pa se sprehodi po
celotnem formatu. Pri prvem delu pa nam, zaradi prevlade svetle površine, pogled najprej
pritegne zgostitev linij v glavi leve figure.
Drugi kriterij je v zakonu podobnosti. Prvo delo povezujeta obrisna linija ter podobna
izrazna moč notranjega in zunanjega prostora figure. Pri drugem delu se v okolju figur
pojavljajo sorodna izrazna sredstva kar ima dobro povezovalno vlogo.
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2.2.4 ZORAN MUŠIČ (1909-2005)
Je ustvarjal največ v jedkanici, suhi igli, akvatinti in litografiji. Grafiko je razvijal
vzporedno s slikarstvom. Po ciklusih se je vedno vračal k motivu Dalmacije, ki ga je skozi
čas preoblikoval skoraj do abstrakcije.
Začetki njegovega ustvarjanja so bile najprej poenostavljene, stilizirane forme konj in
gričev (spomini na dalmatinsko področje). Figure ali predmeti so bili vezani na zgoraj in
spodaj. Vse manj in manj je scenskih indikatorjev in prostorske globine. Zatem so nastale
grafike, ki so bile očiščene vseh realističnih prvin. Predmeti so po ploskvi razporejeni
povsem po umetnikovi intuiciji. Drobne strukture in ritmi učinkujejo ornamentalno, bogato
in zelo živahno. (Suhy (ur.), 1996)
»Rojen risar je, ki vidi v črtah in sanja v barvah. Kadar se izraža v črno belem kontrastu je
nezgrešljiv v skicozni liniji, ki na zračnem prostranstvu beline ustvari privide živali, gora,
pokrajin, portretov – ali nam z ritmom madežev, lis in črt približa vesoljstvo čutenja in
čustvovanja.« (Kržišnik, 1991, str. 14)
Zatem je nastal nov ciklus grafik, topografske upodobitve Dalmatinske pokrajine.
Prepletene poti in steze, punktirane z madeži in množico nepravilnih oblik. Motiv je
razširil čez celotno obdelano ploščo, kar daje vtis, da se lahko motiv neskončno nadaljuje
ali pa ga je skrčil v oval znotraj pravokotne matrice. V teh delih ploskovitost omejujejo
raztrgani črni robovi in male sivočrne forme. Te ustvarjajo tudi vtis globine in gomazenja
ter pretakanja po stezicah.
Sledil je barviti cortinski ciklus, kjer ni bilo več poti in stezic temveč pretakanje drobnih
oblik. Cikel je zaokrožen, oblike so trdne ter vse bolj znakovne. Počasi prehaja v
abstrakcijo. Zatem se je Mušič zopet vrnil k dalmatinskim spominom. Motiv konj je bil
postavljen na gričke, ki jih obdaja zračna praznina grafičnega lista. Nematerialnost figur je
dosegel z akvatinto, ki jim je dala nežne prosojne silhuete.
Ciklus Nismo poslednji je začel nastajati leta 1970. Oblike so osamljene na veliki praznini
grafičnega lista. Figure so vrhunsko dognane, upodobljene risarsko ostro, a vendar
spoštljive. (Suhy (ur.), 1996)
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Slika 16: Kataster trupel, litografija, 1973
Slika 17: Nismo poslednji, jedkanica,
1970

2.2.4.1 Strukturalno-doživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika:
Fotološka raven:
V obeh delih imata temeljno vlogo. Pri prvem pa še točka.
Aktivna linija jasno izloči figure. V prvem delu s pomočjo točke ustvari tonsko
modelacijo, kar zbuja vtis tridimenzionalnosti figure. Točke ustavijo pogled medtem ko
nas linije vodijo po ploskvi.
Morfološka raven:
Slika 16: plastično, ikonične, organske oblike
Jasna izločitev figur je utrjena s pomočjo aktivne linije. Oblike so trde, poudarjene z
močno konturo. Ploskve so ustvarjene z obrobo. Močan kontrast med svetlo ploskvijo in
delno tonsko modelacijo figure.
Slika 17: ploskovite, ikonične, organske oblike
Prisotna delna modelacija. Tu so oblike mehke, in okrogle. Kontrast med svetlo grafično
ploskvijo in črnimi črtami.
Po prvem kriteriju vidimo v obeh delih ravnovesje med zaprtostjo in odprtostjo. Obrisne
linije figur so različno debele in ponekod prekinjene, kar omogoča komunikacijo med
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Samardžija, A. (2013). Akt v likovnem kontekstu, diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF
zunanjim in notranjim prostorom ter pripomore k višji meri povezanosti figure v likovni
kontekst.
Sintaksa likovnega prostora:
V prvem delu figura lebdi v zraku, poleg telesne modelacije ni drugih globinskih vodil.
V drugem delu nimamo občutka, da figure ne ležijo na trdnih tleh, temveč lebdijo v
praznini grafičnega lista. Učinek prostora poda delno prekrivanje teles. Neprekinjeni obrisi
so vedno spredaj, oblike, ki imajo prekinjen obris, pa zadaj. Močan prostorski učinek nam
podajo tudi sama telesa, ki so upodobljeni v linearni perspektivi.
Sintaksa likovne kompozicije:
Kompozicija je v prvem delu simetrična v drugem pa diagonalna.
V obeh delih so vse oblike zaprte, lahko zaznavne in jasno formirajo figuro.
Slika 16: Povezovalno vlogo igrata linija in točka, ki v simetrični kompoziciji vzbujata
občutek gibanja in dinamike.
Slika 17: Bližina je poleg fizične tudi duhovna. Povezovalno vlogo ima linija in smer.
Drugi kriterij je v zakonu podobnost. Pri prvem delu se v figuri kakor v njenem okolju
pojavljajo sorodna izrazna sredstva kar ima dobro povezovalno vlogo.
Položaj figur je na sredinskem delu formata. V obeh primerih se nam pogled najprej ustavi
na figurah.
Obe deli sta vsaka s svojimi značilnimi likovnimi izrazili primera dobre kontekstualizacije.
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2.2.5 ČRTOMIR FRELIH (1960-)
Največ ustvarja v grafični zvrsti kolagrafija. Ta tehnika mu daje vrsto tehnoloških kakor
tudi izraznih možnosti. Grafična plošča je narejena iz različnih materialov, katerih reliefne
strukture pa z odtiskovanjem, prinašajo na grafični list neverjetne učinke. V tehnološkem
postopku se igra z svetlobo in temo. Niansira od zgoščenih temin pa vse do transparentnih
učinkov svetlobe. Tehnika mu prinaša možnosti mnogih barvnih vrednosti, ki njegovim
kompozicijam da nežen liričen pridih. (Marvin, 2000)
Po grafični površini ustvarja ritme linij, ploskev. Natančna risba in širokopotezne silovite
barvne oblike. Prisotnost prevladujoče beline. S čistimi likovnimi sredstvi ustvari
kompozicijo kot neposredne zapise primernih zamisli, kar mu omogoča sama tehnika.
Oblike in forme so zreducirane v svojem lastnem bistvu, v znaku in osebni pomenski
simboliki. Sijajna obravnava prostora, v katerem so umeščeni zanj značilni liki. (Krivec,
2008)
Ponekod njegove grafike doživljamo kot koprene megle oblakov, svetlob in senc. Figure so
skicozne, in imajo v detajlih plastično zmodelirana telesa ali pa so dematerializirane, in jih
predstavlja le skupek asociativnih potez, se pravi figuro vidimo kot krajino in v krajini
razbiramo obrise figure. (Grmek, 2007)
Frelih ustvarja skozi mišljenje, neobremenjeno upodablja fizične motive iz narave (figura,
krajina, predmeti). Občutimo čutno in senzibilno doživljanje predmetov. Tako oblikovana
sporočila grafik imajo moderen likovni izraz.
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Slika 19: Prehod 3, kolagrafija, 2006
Slika 18: On/Sam, kolagrafija, 2011

2.2.5.1 Strukturalno-doživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika:
Deli sta si na videz likovno zelo podobni, zato sledi skupna analiza.
Fotološka raven:
Temeljne likovne prvine: linija, ploskev, svetlo-temno
Aktivna in pasivna linija, ki ustvarjata obrise imaginarnih figur.
Svetlo-temni kontrast je zelo močan v obeh grafikah. Velik razpon akordov a malo stopenj
vzbudi dinamičen vtis. Visoki dur. Različno velike svetlo temne ploskve – zanimivo,
dinamično.
Različno velike svetlo in temne ploskve. Sivkaste in črne ploskve so napol prosojne in
delujejo kot meglice iz katerih se narisana figura postopoma pojavlja.
Morfološka raven:
Ploskovite, abstraktne, organske oblike
Figura ni jasno ločena od okolja. S pomočjo linij in ploskev jo lahko bežno zaznamo. Eni
deli se izločijo po principu kontrasta in postanejo enotna figura. Oblike so omejene z
ploskvami in delno z linijo. So ukrivljene, zaprte.
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Teksture ploskev so karakter likovne tehnike ter učinkujejo bogato, osebno, prvinsko.
Smer je navpična in izraža trdnost, rast. Položaj motiva je centriran na sredino formata, kar
mu da stabilnost. V obeh delih črne ploskve delujejo težje, medtem ko svetlejše lažje.
Dobimo občutek, kot da črne ploskve vlečejo figuro navzdol.
Notranji prostor je v popolni integraciji z zunanjim. Figuro vidimo kot del okolja in v
okolju razbiramo obrise figure. Enaka izrazna sredstva so tako del notranjega prostora
kakor tudi zunanjega, kar nam daje občutek celote. Grafiki sta, glede na prvi kriterij,
primera odlične kontekstualizaceije.
Sintaksa likovnega prostora:
O prostoru pravzaprav ne moremo govoriti, kajti na grafikah ni plastičnosti, ni volumna.
Ne moremo govoriti o prostorskih ključih.
Sintaksa likovne kompozicije:
Kompozicija je na prvem grafičnem listu asimetrična, medtem ko je na drugem simetrična.
V obeh primerih imajo povezovalno vlogo črte in ploskve, ki jih navidezno vleče skupaj v
neko formo figure. Poleg fizične bližine začutimo tudi duhovno. Obrisi so manj jasni,
prekinjeni a hkrati se ohranja zaprtost. Oblika in ozadje se prepletata.
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2.2.6 ZORA STANČIČ (1951-)
(povzeto po Marvin, 2000)
Njene grafike so na videz popolnoma preproste. V črno belih grafikah velikega formata in
manjših barvnih obvlada prostor s krepko konturo, kjer je najpogosteje glavni motiv
človeška figura ali pa kak drugi predmet.
Stilizacije so spontane kakor tudi hotene. Nekatere nas spominjajo na enostavne,
neposredne otroške stvaritve. Figura je obravnavana povsem ploskovito, postavljena na
ploskev, ki je le grafično opredeljena, zato dobimo občutek, kot da lebdi v praznem
prostor.
»In prav v kompozicijski ureditvi se najbolj odraža avtoričin racionalni pristop, saj s tako
domiselno postavitvijo motiva, ki mu dodaja še izbrane tekste – določene misli, ki se
seveda navezujejo na upodobitev, še poudari vsebinsko in simbolno pomenskost z
namenom angažirati gledalca, vendar vedno v pozitivno ter veselo vzdušje in občutje.«
(Marvin, 2000, str. 104)
Vsakdanje situacije realizira na prav poseben način. Realizirane so neposredno. V delih se
prepleta hudomušnost in resnobnost, diskretna in ironična šaljivost z iskrenostjo in
zabavnostjo. Novejše grafike pa izžarevajo tudi igrivo erotičnost.
Svoje intimno dojemanje in razmišljanje o vsakdanjem življenju, je na grafičnem listu
opredelila z enostavno znakovnostjo. Črta je pri njej glavno sporočilno sredstvo. Njeno
ustvarjanje jo je najprej vodilo skozi linorez, kjer je opredmetila svojo idejo. Zatem jo
poveča v tehniki sitotiska, ki ga kombinira z drugimi materiali.
Poleg črno bele kombinacije barv je uporabila tudi druge, čiste rdeče, zelene, rumene in
modre, vendar so venomer podrejene glavnemu izraznem sredstvu, črti. Dominantna
lastnost njenih grafik pa je prav motiv, s svojo enostavnostjo in metaforično izpovednostjo.
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Slika 20: Brez naslova, litografija, 1985
Slika 21: Bila je angel, linorez, 1993

2.2.6.1 Strukturalno-doživljajska interpretacija v odnosu do ravni likovnega jezika:
Fotološka raven:
Temeljna likovna prvina je v prvem delu linija v drugem pa še ploskev in točka.
Slika 20: Aktivna linija nas vodi po celotni površini dela. Medialne linije orisujejo neko
ploskev in nam sporočajo obliko figur in njihov položaj.
Slika 21: Pasivna linija – ločuje figuro od okolja.
Morfološka raven:
Ploskovite, ikonične, organske oblike.
Figure so jasno prepoznavne. Temne linije in površine imajo večjo teža kakor bele. Močan
kontrast med črnimi in belimi ploskvami.
Slika 20: Figure so narisane organsko, mehko. Figuri sta s utrjeni s pomočjo aktivne
obrisne linije. Kontrast med svetlo grafično ploskvijo in črnimi črtami.
Slika 21: Tekstura okoli figure učinkuje dinamično. Smer navzgor, smer rasti. Figura
deluje velika v primerjavi s formatom, dobimo občutek, da sili ven. Enak občutek nam da
njen položaj.
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Jasna izločitev figur je utrjena s pomočjo pasivne linije. Močan kontrast med svetlo in
temno ploskvijo.
V okviru prvega kriterija, lahko ocenimo, da je notranji prostor figur popolnoma ločen od
zunanjega z obrisno oziroma pasivno linijo. Figure pa so kljub temu povezane v celoten
likovni kontekst, zaradi enakega likovnega izraza notranjega in zunanjega prostora.
Sintaksa likovnega prostora:
Slika 20: prekrivanje teles
V prvem delu dobimo občutek za prostor z delnim prekrivanjem oblik, kar zadosti potrebo
po prostorski porazdelitvi.
V drugem delu ni posebnih izraznih sredstvih o prostoru, figura je ploskovita, ni volumna.
Dobimo vtis, da figura lebdi v praznem prostoru.
Sintaksa likovne kompozicije:
Kompoziciji sta asimetrični. Motiva sta lahko prepoznavna in zapolnjujeta celoten format.
Pri prvi grafiki nam pogled zaradi učinka linij potuje po celotnem formatu. V drugem
primeru pa se nam pogled ustavi na črni figuri, ki pa sili ven iz svojega majhnega črnega
okvirja. Tudi pri prvem delu dobimo občutek, da se motiv lahko nadaljuje izven določenih
okvirjev.
Zakon podobnosti, ki je drugi kriterij se v primerih vidi tako:
Bele površine in črne linije tvorijo vsaka svojo skupnost. Pri drugi grafiki se v celoto
povezujejo črne ploskve. Elementi so organizirani v povezano celoto.
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3 AVTORSKI DEL
Grafične liste, ki jih predstavljam v avtorskem delu, so rezultat mojega raziskovanja na
tematiko likovne kontekstualizacije.
Motiv akta, ki se pojavlja v mojih delih, je eden izmed bolj priljubljenih motiv skozi
zgodovino umetnosti. Ko ustvarjam, se tudi sama vedno znova oziram k motivu akta,
predvsem ženskega. Tako, da sem se tudi tokrat osredotočila na motiv golega ženskega
telesa, ki je predvsem realistično upodobljen. Dela niso nastala po živem modelu. Moje
risbe so nastale na podlagi spomina in domišljije, so opredmeteno trenutno čustveno stanje.
Linije so nekje močne in kontrastne, nato mehke in sproščene.
Alexandre Cabanel, Lovis Corinth, Egon Schiele, Gustav Klimt in mnogi drugi so zame
navdih in spodbuda, da še naprej raziskujem in se razvijam na tem področju.
Glavni problem likovne kontekstualizacija sem poskušala rešiti na različne načine. Lahko
trdim, da sem ustvarila dela, ki so v dobri meri povezana v celoten likovni kontekst.

3.1 FORMALNA ANALIZA
Temeljno izrazno sredstvo je linija, ki gledalca popelje po grafičnem listu. Je v močnem
kontrastu z belino grafične ploskve. Aktivna linija ima obrisno vlogo, ki jasno loči figuro
od okolja. Svetlo-temno ne igra pomembne vloge.
Oblike so ikonične, ploskovne in organsko oblikovane. Figura je omejena le z linijo,
ponekod je tanka, enakomerna in neprekinjena, drugič figuro poudarja debela kontrastna
črna linija, v zadnjem delu pa je linija kombinacija debelih in tankih potez, ponekod se
prekinejo in se navidezno nadaljujejo. V prvem in zadnjem delu je prisotna delna
modelacija, ki pripomore k večji plastičnosti telesa. Tekstura oblike je izražena z okroglimi
tvorbami in goščenjem linij, ponekod pa jo naključno ustvari sama tehnika (vernis mou),
vse pa pripomore k dinamiki. Gostota linij in drugih oblik tvorijo temna področja, ki nosijo
večjo težo in privabljajo pogled, kakor prazna bela. Smeri so različne, v zadnjem delu pa
prevladuje diagonala.
Prostor ustvarja predvsem delno prekrivanje oblik ter delna modelacija v drugem in tretjem
delu. Figure na videz lebdijo v praznem prostoru.
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Povezovalno vlogo ima predvsem linija in kontrast med črnimi črtami in belino grafične
površine. V prvem delu je močan zakon bližine in zakon skupne usode, figure se v skupini
oklepajo druga druge in tvorijo eno celoto.
Na podlagi zastavljenih kriterijev:
Komunikacija notranjega in zunanjega prostora – v prvih dveh delih je popolna ločitev
notranjega prostora figure od zunanjega. Likovna izrazna sredstva, ki se pojavljajo v okolju
figure, so integrirana tudi znotraj nje, tako da komunikacija med zaprtima prostoroma
obstaja.
V zadnji grafiki pa je ravnovesje med odprtostjo in zaprtostjo. To razmerje tvorijo
prekinjene različno debele linije.
Drugi kriterij je na podlagi zakona podobnosti. Črne črte, razne oblike in forme se
povezujejo skupaj v celoto. Na primer, v prvem delu se enake figure povezujejo v eno
enoto.
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3.2 PORTFOLIO GRAFIK

Slika 22: Brez naslova, jedkanica, 2013
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Slika 23: Brez naslova, vernis mou, 2013
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Slika 24: Brez naslova, vernis mou, 2013
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4 PEDAGOŠKO - RAZISKOVALNI DEL
Skozi analizo otroških del, na področju grafike, z motivom figure, prikazujem njihov način
kontekstualizacije. Trdim, da so otroci vešči pri vpenjanju figure v likovni kontekst, toda
brez likovnega vodenja zanemarjajo kontekstualizacijo in praviloma delijo sliko na
»predmet in ozadje«. Sklicujem pa se na kriterija, ki sem ju uporabila že pri analizi del
izbranih umetnikov in svojih.

4.1 ANALIZA OTROŠKIH IZDELKOV

Slika 25: Tjaša Kološa, Rok Macuh, 10 let, Kurent,
linorez

Temeljno vlogo ima linija. Učenca sta z dolbenjem enakomernih linij oblikovala figuro na
pravokotnem formatu. Oblike so zaprte. Tekstura kostumov je pripomogla k bogatemu in
dinamičnemu videzu. Kontrast med svetlimi črtami in črnim ozadjem. Črna površina
deluje težje kakor svetli figuri, ki sta na pogled povsem lahkotni. Figuri sta ikonični,
ploskoviti in organsko oblikovani. Občutek imamo, da lebdita v zraku. O prostoru ne
moremo govoriti. Ni volumna, plastičnosti ali drugih prostorskih ključev. Kompozicija je
simetrična. Povezovalno vlogo ima bela linija ter tekstura, izražena s kratkimi potezami.
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Slika 26: Monika Erjavec, Urška se ne boji
podvodnega moža, barvni linorez

Temeljno vlogo imata linija in ploskev. Linija ima obrisno vlogo. Tehnika linoreza je
ustvarila teksturo ter s tem v grafiki naredila prav poseben učinek gibanja in dinamike.
Vidimo svetle in temne površine, zato lahko govorimo o svetlo-temnem kontrastu. Razpon
akordov je velik in pripomore k dinamični in zanimivi grafiki. Figura je ikonična,
ploskovita in organsko oblikovana. Opazimo sledi delnega prekrivanja oblik, kar povzroča
občutek prostora. Prevladuje navpična smer. Kompozicija je asimetrična. Povezovalno
vlogo ima črna aktivna linija. Bližina je fizična in duhovna. Podobnost po oblikah.
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Slika 27: Tilen Osrajnik, 14 let, Čistilna akcija, barvna suha igla

Temeljno vlogo ima linija. Figure so lahko prepoznavne. Z goščenjem linij je učenec
ustvaril navidezne ploskve in zanimivo teksturo. Figure so ikonične, ploskovite, in
organsko oblikovane. Individualen lastnosti figur niso poudarjene, spolnih razlik se ne loči.
Občutek za prostor dobimo zaradi delnega prekrivanja oblik ter razlike v velikosti
predmetov; predmeti so večji v prvem planu in manjši v zadnjem. Kompozicija je
simetrična. Povezovalno vlogo ima linija, bolj specifično njeno goščenje. Fizična bližina
kakor tudi duhovna.
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Slika 28: Anita Kočevar, Kako so delali naši dedki in babice kolagrafija, 14. Let

Temeljno vlogo imajo točka, linija in svetlo-temno. Aktivna linija ima obrisno vlogo, ki
jasno loči figuri od okolja. Tekstura, ki je nastala kot posledica likovne tehnike, daje
grafiki živahen in dinamičen učinek. Velik razpon akordov in veliko stopenj. Svetlo-temni
kontrast ni tako intenziven. Figure so ploskovite, ikonične in organsko oblikovane.
Dobimo občutek, da predmeti lebdijo, medtem ko figuri delujeta stabilizirano, ker sta
upodobljeni blizu spodnjega roba. Ne zaznamo prostorskih ključev. Oblike so enako velike
in se ne prekrivajo, ni vidne modelacije. Kompozicija je simetrična. Glavno povezovalno
vlogo pa ima tekstura, ki je nastala v procesu.
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Slika 29: Andreja Jakomin, 15 let, Zajec, kolažni tisk

Temeljno vlogo ima ploskev. Učenka je, s pomočjo številnih različno velikih ploskev,
gradila obliko figure. Tekstura, ki jo ustvarjajo geometrične forme deluje razgibano in
dinamično. Močan kontrast med črnimi in belimi ploskvami. Črne ploskve nosijo večjo
težo, kakor pa bele. Figura je ploskovita, abstraktna in organsko oblikovana. O prostoru ne
moremo govoriti, ker ni vidnih prostorskih ključev. Kompozicija je simetrična.
Povezovalno vlogo ima barva ter kvadratne geometrijske oblike. Zakon bližine, ki
povezuje podobne oblike v eno celoto, nam poda informacijo o podobi figure.

Skupna ocena del glede na zastavljena kriterija:
Način komunikacije notranjega in zunanjega prostora: v vseh delih je notranji prostor zaprt
pred zunanjim. Komunikacija poteka le skozi enaka likovna izraza sredstva, ki se
pojavljajo v notranjem in zunanjem prostoru.
Zakon podobnosti: težnja po zbiranju elementov, ki so si podobni. V grafikah (Slika 26, 27
in 28) se figura in njeno okolje povežejo v celoto z linijo v grafikah na Sliki 26 in 27 ter s
teksturo v Sliki 28.
Na podlagi analiz in ocen, glede na kriterija, so učenci del Slika 26, 27 in 28 uspešni pri
kontekstualizaciji.
Prvo (Slika 25) in zadnje (Slika 29) delo se delita le na »predmet in ozadje«
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5 ZAKLJUČEK
Pri raziskovanju sem se osredotočila na likovno področje grafike in motiv akta.
Raziskovanje je temeljilo predvsem na vprašanju kontekstualizacije v likovnih delih. S tem
problemom sem se srečevala vseskozi svoje likovno ustvarjanje, kar je v meni vzbudilo
zanimanje ter spodbudo, da sem se vanj še bolj poglobila.
V teoretičnem delu sem predstavila kratek razvoj akta skozi zgodovino likovne umetnosti.
Poznavaje razvoja je pripomoglo k razumevanju likovnega sloga in uporabo likovnih
izraznih sredstev pri delih znanih umetnikov. Na kratko sem predstavila nekaj tujih in
slovenskih grafikov. Izbrana dela, teh istih umetnikov, sem formalno analizirala in opisala
njihov način vključevanja figure v likovni kontekst ter ocenila njihovo uspešnost. Vsako
delo je v svojem likovnem slogu odličen primer uspešne kontekstualizacije.
V praktičnem delu sem združila področje grafike z motiviko ženskega akta. Predstavila
sem tri svoja dela v tehniki jedkanice in vernis mou. Dela so plod moje domišljije in
trenutnega čustvenega stanja.
V pedagoško-raziskovalnem delu sem predstavila problem kontekstualizacije motiva figure
pri otroških delih. Dela so izbrana iz katalogov na podlagi likovnega področja grafike
motiva figure. Moj namen je bil skozi formalno analizo, ugotoviti v kolikšni meri so učenci
vešči pri upodabljanju figure v likovni kontekst. Učenci so pokazali različne načine
izražanja ter veščine pri gradnji likovnega motiva. Ponekod je vidna delitev le na »predmet
in ozadje«.
V nadaljnjem raziskovanju bi se morda poglobila v zgodovino samega področja grafike ter
raziskala motiv akta na slovenskih tleh. Sama bi ustvarila več del in še naprej
eksperimentirala in raziskovala možnosti likovnega izražanja, ki mi jih ponuja področje
grafike. Med raziskovanjem so se pojavila mnoga vprašanja med drugimi, ali nekaterim
učencem ne uspe kontekstualizacija brez vodenja učiteljev. Na to vprašanje si skozi analizo
del iz katalogov nisem mogla odgovoriti, zato bi pedagoško-raziskovalni del nadgradila z
učno pripravo in izvedbo učne ure na osnovni šoli.
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