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Povzetek

Če gre sklepati iz prvih potrjenih kipcev, ki nosijo človeški prstni odtis, potem je mala plastika 

z nami že tisočletja. Človek je v tem času razvil tudi posebno občudovanje do megalomanskih 

umetnin, a nekaj se vendarle skriva v mali plastiki, da se simbolno vračamo k tem miniaturnim 

objektom, pogosto fetišističnim relikvijam, katerim pogosto pripisujemo močan magnetizem. 

Tudi praktični del diplomske naloge je posvečen mali plastiki, ki pa ne obstaja, če pod seboj ne 

čuti topline človeškega telesa. Takšna, položena na telo, prevzame nekatere njegove lastnosti, 

kot sta toplota in gibanje. Tako postane skulptura, katere podstavek je človeško telo.

V pedagoško-raziskovalnem delu sem se posvetila pomenu demonstracije pri pouku likovne 

umetnosti v osnovni šoli. Izpostavila sem nekatere bližnjice, ki jih ponuja splet, za dosego 

ciljev likovne naloge. Z analizo dela dveh skupin petošolcev sem razkrila odnos do kiparstva in 

lastnega dela, če je v začetku ure prisotna neposredna demonstracija učitelja ali pa če so učenci 

deležni le videoposnetka prikazovanja postopka. 

KLJUČNE BESEDE: kiparstvo, kip, mala plastika, telo, pomanjšava, velikost, potrošništvo, 

modernizem, demostracija v šoli, spretnost 





Abstract

If we can draw any conclusions based on the first confirmed sculptures made by a man’s hand 

then the art of small sculptures has been with us for thousands of years. Over the course of this 

period, man has developed a special kind of admiration for megalomaniac artwork, but still there 

is something that the small form of sculpture (figurine) has to offer which makes us symbolically 

return to these miniature objects, often fetishistic relics, to which we ascribe strong magnetism. 

The practical part of this diploma thesis has also been devoted to that particular form but the 

latter doesn’t exist if it cannot sense the warmth of a human body. As such, based on a human 

body, it assimilates some of its characteristics – for example warmth and movement – thus 

becoming a sculpture with the body as its pedestal.

In the pedagogical and research part of the thesis, I focused on the importance of demonstration 

when it comes to teaching art in primary schools. I pointed out some shortcuts found on the 

Internet which enable one to achieve a specific task’s objectives. I analyzed the works of the two 

groups of fifth-grade pupils and uncovered their relationship to sculpturing and to their own 

work if they had previously been subjected to a teacher’s indirect demonstration or if the pupils 

had merely watched a video clip showcasing the procedure. 

KEYWORDS: sculpturing, sculpture, small form of sculpture (figurine), human body, 

minimization, size, consumerism, modernism, demonstration in school, skill
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UVOD

Miniaturna skulptura se je bržkone razvila iz predmetov, ki so sprva posedovali nek praktični 

namen. Intimnost, ki ga povzroči predmet majhnih dimenzij pri opazovalcu,  je botrovala dejstvu, 

da so sprva uporabni objekti pridobili značaj nekega pomembnejšega predmeta. Manjši kot je 

objekt, bolj intimno se je moč z njim povezati. Že samo namen, da pravo esenco miniaturnega 

objekta dojamemo v celoti, zahteva, da se mu približamo na neznatno razdaljo – da ga primemo 

v roke, si ga približamo k očem; to neposrednost pa težje najdemo v objektih večjih dimenzij. 

Vendar moramo zato, da pomen male plastiko dojamemo v celoti, razjasniti tudi, kaj se dogaja 

z našo percepcijo, ko stojimo poleg megalomanskega kipa.

 

Formalne značilnosti, kot sta fizična dimenzija objekta in njegova praktičnost, pa so vsekakor 

podrejene ideji in kvaliteti izvedbe, saj male plastike nikakor ne smemo razumeti kot skice, ki 

je predhodna objektu monumentalnih razsežnosti, temveč jo moramo dojemati celostno, kot 

avtonomno enoto kiparstva.

Tudi William Tucker (2002) pojasnjuje, da je brezpredmetno omejevati skulpturo z njenimi 

značilnostmi, kot so fizična razsežnost, permanentnost in material; namesto tega moramo 

sprevideti, da je naša lastna percepcija vedno temeljni razlog, da neka skulptura sploh oživi. 

1. TEORETIČNI DEL

1



1.1. O mali plastiki

1.1.1. Opredelitev male plastike

Izraz miniatura izhaja iz srednjeveškega latinskega izraza minimum, ki označuje rdečkast ali 

oranžen pigment (izhajajoč iz svinčevega tetroksida), ki so ga v takratnih časih uporabljali za 

poslikavo iluminiranih rokopisov. Izraz miniatura je sprva postal sinonim za manjše ilustracije 

- iluminacije v rokopisih, ki so »osvetljevale« spremljajoče besedilo; beseda pa je verjetno 

prevzela pomen tudi zaradi zvočne bližine latinske minior (majhno). 

V vsakdanjem govoru uporabljamo izraz miniaturno ali njegovo krajšavo mini za označevanje 

objektov, ki se  nam kažejo v pomanjšanem merilu v primerjavi z neko običajno veliko formo, 

predvsem v primerjavi z nami samimi. 

Umetnost se vseskozi ukvarja z vprašanjem velikosti. Angleži razlikujejo med izrazoma size 

in scale: izraz size se uporablja, kadar želimo opisati neko dejansko dimenzijo umetniškega 

dela, izraz scale pa takrat, kadar ga želimo predstaviti v relaciji do nekega drugega objekta, na 

primer sebe. To je torej nekakšna relativna velikost, saj vedno potrebuje telo, s katerim ga lahko 

primerjamo.

Tudi zato, da opredelimo malo plastiko, ne moremo mimo omembe njenega nasprotja - 

monumentalne plastike. Po formalni opredelitvi izraz »monumentalen« (iz lat. spomeniški) 

označuje umetniške izdelke, velikega formata, reprezentativno in velikopotezno oblikovanje. 

(Leksikon: Likovna umetnost, Cankarjeva založba). Enotna opredelitev za miniaturno kiparstvo 

ne obstaja, zato pa obstaja lepo število definicij. 

Že iskanje enotnega izraza za označevanje tovrstnega kiparstva je lahko težko delo: ponekod 

se uporablja izraz skulptura malih dimenzij, mala plastika ali miniaturna skulptura, ponekod le 

miniatura.
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Vsem definicijam male plastike je v prvi vrsti skupno, da se osredotočajo na njeno osrednjo 

lastnost , da je mala. Nekatere opredelitve se naslanjajo na njeno praktičnost, saj jo je dostopnejša 

možnost produkcije v velikih nakladah nekoliko pahnila v polje komercializacije in popularizacije. 

Izložbe mnogih prodajnih galerij nam od kiparskih izdelkov v največji meri  ponujajo malo plastiko. 

Njen esencialni pomen pa razkriva veliko več kot le praktičnost in tržno zanimivost.

Ko govorimo o mali plastiki, jo moramo opredeliti ali kot abstraktni objekt manjših dimenzij ali 

pa kot pomanjšani že poznan objekt, kar pomeni, da postane produkt pretiravanja. Sprememba 

privajene velikosti oblike radikalno spremeni tudi njen ekspresivni potencial, za kar Butina navaja 

dokaz v priljubljenosti t.i. mini-mundusih (zelo natančnih pomanjšavah svetovnih znamenitosti) 

ali pa tudi povečavah sicer majhnih predmetov. (Butina, 2000, str. 66)  

Mala plastika je v odnosu do človeškega telesa manjša (v primerjavi z nami samimi), torej je velika 

kot posamezni deli našega telesa ali še manjša – tudi merske enote kot so prst, palec in podobno, 

uporabljajo dele človeškega telesa za določitev relacije do nekega videnega objekta.

Christoph Brockhaus, umetniški vodja trienala Male plastike leta 2004, ki ga organizira galerija 

Murska Sobota, je malo plastiko definiral kot tisto, kar je mogoče prijeti, nesti in objeti z rokami, 

torej dela, ki ne zavzemajo več kot kubični meter prostora. 

Značilnost male plastike je v prvi vrsti predvsem dejstvo, da je mala, torej, da jo gledalec s stališča 

njene kvantitete sicer dojema drugače kot njeno večjo paralelo, s stališča kvalitete pa je gledalčeva 

percepcija nemotena in neobremenjena. Četudi mala plastika morda zaradi pridevnika »mala« 

sugerira na morebitno prisrčnost in fizično obvladljivost, tudi miniatura predstavlja moč, ki bi jo 

sicer pripisovali skulpturam večjih dimenzij.

Nekateri pojmi in definicije postajajo v tematiki male plastike precej utesnjujoči. Primarna 

značilnost male plastike je že res majhnost, vendar pa se na tem mestu ne smemo osredotočati na 

suhoparnost vizualno dostopnih podatkov, temveč se moramo posvetiti tudi posebni percepciji, 

ki nam jo tovrsten objekt ponuja, ta je intimnejša in neposrednejša. Tudi zato se je pri iskanju 

formalne opredelitve male plastike marsikatera meja že sprostila ali celo ne obstaja več.  
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Thomas Deecke, umetniški vodja Trienala male plastike Murska Sobota 2007, zapiše, da pri 

mali skulpturi obstajajo tudi mejni primeri, in to ne samo v konceptualnem, ampak tudi v 

dimenzionalnem smislu; majhno lahko občasno izpade tudi kot zelo veliko, veliko pa se lahko 

pojavi kot majhno. Torej se vprašanje razmejitve med skulpturo in malo skulpturo še enkrat 

zastavi na novo in dobi skrajno različne odgovore.

Kvaliteta male plastike potemtakem ni samo to, da je mala po dimenzijah, vendar jo moramo 

dojemati kot celovito tridimenzionalno umetniško manifestacijo, ki uporablja svojo majhnost 

kot prednost, poseduje večjo neposrednost in erotiko pri stiku z gledalcem.

1.1.2. Izbor male plastike iz zgodovine umetnosti

Že pogled v zgodovino nam razkrije, da ima majhnost objekta posebno mesto v umetnosti in 

kulturi nasploh. Če gledamo celostno na razvoj paleolitskih likovnih izrazov, ugotavljamo, da so 

se prve oblike pričele v abstrakciji, ki pa se počasi in postopoma razvijajo v konvencije oblik in 

gibanja in počasi dosežejo realizem. A. Leroi – Gourhan (Leroi – Gourhan, André: Gib in beseda 

I. Škuc, Ljubljana 1988) ugotavlja, da ima pot oblik proti realizmu v različnih kulturah podoben 

razvoj in da je dovolj, če si predstavljamo arhaično grško kiparstvo, kiparstvo klasične dobe, 

kiparstvo helenističnega obdobja in kiparstvo javnih patov ali spomenike mrtvih. Brez težav bi 

dobili enak vtis pri egiptovski ali kitajski umetnosti. Če abstrahiramo individualni talent, ki lahko 

povrzorči mojstrovine v vseh razvojnih fazah posamezne umetnosti, se zdi, da s trajanjem pridejo 

vsi obrazci do točke, na kateri se podoba ujema z dejanskostjo. (Po A. Leroi – Gourhan,1988)

Stare kulture, začenši s prazgodovinskim človekom, so nam zapustile morje lepo ohranjenih 

primerkov, s katerimi si lahko odgovorimo na marsikatero vprašanje o tem, kako je takraten 

človek živel in kaj mu je bilo v življenju pomembno. Ti prvi objekti so v veliki meri zavzemali 

živalske in človeške podobe, oboji v tesni povezanosti z verskimi obredi ali pogrebnimi običaji, 

kar velja predvsem za idole. V prazgodovini so idoli zavzemali predvsem človeško obliko, 

običajno so bili izdelani iz kamna, gline, slonovine ali kosti, verjetno tudi iz lesa. 
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Kiparsko izročilo sega daleč nazaj, v zamegljen čas malih kamnitih figuric in nam skozi dolgo 

zgodovino upodabljanj potrjuje izjemno moč človeške figure, »utelešene« v materialu. (po 

Kočica, 2011)

Tudi ženski kipci, tako imenovane Venere, so izdelane po istem postopku; na masivno telo sta 

obešeni ogromni dojki, na glavi ni podrobnosti, roke so nakazane, stegna se končujejo tako, da 

se zožijo v konico. Sama izdelava pa dokazuje izredno vešče obvladovanje dleta. Tudi ti kipci so 

po vsej Evropi praktično zelo podobni, kar 

nakazuje na dejstvo, da kulture v poznem 

paleolitiku niso bile še razdrobljene. Tako 

človeške kot živalske figure pa niso nastale 

zgolj iz estetskih vzgibov, temveč nosijo 

v sebi ogledalo resničnosti (Umetnost 

v Slikah: Prazgodovina Evrope, str. 

14). V nasprotju z jamskimi risbami, v 

katerih nastopa moški kot lovec, pa v 

mali plastiki prevladuje podoba ženske, 

ki mora zagotoviti obstanek skupine in 

vrste. Njena podoba pomeni poudarjanje 

rodovitnosti kot prvega pogoja za 

ohranitev življenja. 

Med paleolitsko malo plastiko pa se znajde 

tudi veliko priprav, katerih pomena še 

nismo uspeli razvozlati – pripomočki za lov 

z nekaterimi nenavadnimi posebnostmi, 

da je nemogoče sklepati, kakšno praktično 

funkcijo, če sploh kakšno, so imeli. 

Venus von Willendorf (Willendorfska Venera), apnenec, 

poslikan z rdečo kredo. Višina 10,5 cm. Najdena v vasi 

Willendorf, Wachau, Spodnja Avstrija, Naturhistoriche 

Museum, Dunaj
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Umetnost je imela ključen pomen v razvoju človeške zmožnosti preživetja, in sicer skozi biološko 

pogojena, instiktivna dejanja, ki so se v razvoju vedno bolj naslanjala na pridobljena znanja, 

razum, spretnost in so hkrati omogočala inovacijo. Zanimiv je tudi podatek, da so antropologi 

odkrili veliko pestnjakov  (kamnitih rezil), ki niso bili nikoli uporabljeni in so po njegovem mnenju 

lahko služili kot izkaz izjemnih tehničnih sposobnosti posameznika ter s tem njegove prednosti 

pri izbiri partnerke. (Kočica 2010 po Dutton 2010). 

Kamniti kij v obliki losove glave. Dolžina 21 cm. Najdišče: Alunda, Uppland, Švedska. Statens Historiska Museum, 

Stockholm.

Tak spomenik prvih skulptur poleg simbolnega nosi tudi vsebinski pomen – ni naključje, da je 

davni prednamec začel upodabljati svet okrog sebe – živali in sebe; torej najpomembnejše, kar 

ga je obkrožalo in mu dajalo življenje. 

Vasko Simoniti (Evropski trienale male plastike: Šala, satira, ironija in globlji pomen, Galerija 

Murska Sobota) trdi, da mala plastika nikoli ni bila deležna tako velike pozornosti kot njene 

monumentalnejše, javnim sakralnim in profanim prostorom namenjene kiparske izvedbe.   

Brez nje bi v zgodovini umetnosti umanjkale prav tiste podobe človekovih nekaj tisočletnih 

ustvarjalnih strmenj, ki velikokrat razkrivajo ključne elemente v razumevanju sveta. 
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Človek pleistocena je začel razmišljati o predmetih, ki jim je sicer pripisoval funkcionalno rabo, 

na drugačen način. Predmeti, neposredno povezani z njim in njegovim življenjem pa tudi s 

smrtjo, so vsekakor nosili določeno simbolno moč, ki jo je bilo moč poudariti s krašenjem – tako 

arheologija ponuja primere okrašenih mečev, sekir, orodja, ki so postali amuleti, fetiši, idoli. 

Veliko teh artefaktov je človeku služilo tudi v posmrtnem življenju – v grobiščih skoraj vseh 

velikih starih kultur je bilo moč najti objekte, ki so pokojnim na tak ali drugačen način služili v 

posmrtnem življenju ali pa so odsevali moč in standard pokopanega.  

Ženski glinasti idoli v shematizirani človeški podobi. Višina: 20, 13 in 17 cm. Iz bronastodobnih žarnih grobov pri Cirni, 

okraj Diljiu, Romunija. Muzeul National de Antichitati, Bukarešta.

Človek pa je poleg vrste drobnih kipcev, raztresenih po celem svetu, za seboj pustil tudi veličastne 

megalite, svetišča, grobove iz velikanskih kamnitih klad, ki jih srečujemo od skrivnostnega 

Stonehenge-a v Angliji do egipčanskih piramid. Pogosto so bili pogrebni prostori znotraj svetišč 

polni miniaturnih relikvij s pomembno vlogo varovanja v onostranstvu. Stari Egipčani, intenzivno 

usmerjeni v posmrtno življenje, so truplom umrlih odstranjevali organe ter jih shranjevali v 

posebnih vrčih – močno stiliziranih kanopah, ki so jih skupaj s pokojnikom pokopali v grobove.
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Egipčanske pogrebne relikvije – kanope, posode za 

shranjevanje posmrtnih ostankov pokojnika v podobi štirih 

sinov boga Horusa. Višina: 31 cm, Egipt, 700 pr. n. št.

Objekti, ki so neposredno povezovali 

človeško telo z materijo ter so hkrati nosili 

tudi veličastno moč, so bile pogrebne maske, 

ki so jih poznala mnoga stara ljudstva. 

Stari Egipčani so v najpomembnejšem 

delu pogrebnega rituala po mumificiranju 

pokojnika okrasili z dragulji ter nanj položili 

masko iz dragih kovin, navadno zlata. 

Najslavnejša egipčanska pogrebna maska 

je gotovo tista, najdena v Tutankamonovi 

grobnici. Tudi v mikenskih grobovih so 

arhelogi odkrili podoben kraljevi artefakt – 

Agamemnonovo masko.

 

Najbolje ohranjeno izrazno sredstvo 

starih kultur je seveda skulptura, kar velja 

tudi za področje Mezopotamije. Tu so se 

med miniaturami najbolj razširili valjasti 

pečatniki – najlepše so izdelali Akadci, med 

letoma 3000 in 500 pa so bili razširjeni po 

vsej zahodni Aziji. Mezopotamski pečatniki 

so bili izdelani iz gline, izvotljeni in navadno 

nošeni na vrvici ali zatiču ter obešeni na 

vratu lastnika. Njihova uporaba je presegla  

uporabno naravo – postali so nakit, amulet 

z magično močjo

Sumerski valjasti pečatnik, najden v kraljevi grobnici mesta 

Ur, današnji jug Iraka. Prikazuje razkošno gostijo v dveh 

delih. Tovrstni pečatniki so bili pogosteje najdeni poleg 

ženskih grobov, pri moških prevladujejo prizori lova. Višina: 

3,6 cm, premer: 1,7 cm.
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Tudi zgodovinske najdbe antične Grčije 

so ponudile kar nekaj krasnih primerkov, 

o katerih lahko govorimo kot o mali 

plastiki. Stari Grki so miniaturne objekte 

uporabljali predvsem v kultih čaščenja 

bogov ter v kontekstu pogrebnih 

relikvij. Mikenska kultura je svoje umrle 

povzdignila v brezčasje z uporabo 

nespremenljivih plemenitih kovin, 

predvsem zlata, iz katerih so izdelali vrsto 

mrliških mask, položenih na mrtvečev 

obraz. Pa vendar se je želja po dragem 

okrasju pojavila tudi v tostranstvu 

mikenske umetnosti.

V oblačilni kulturi so skoraj vsa ljudstva 

poznala raznovrstne dekorativne objekte. 

Izvirna vloga teh relikvij je bila praktična, 

za spenjanje oblačil ali shranjevanje, 

šele kasneje so ti predmeti prevzeli 

estetsko funkcijo. Na ozemlju Evrope so 

se že v železni in bronasti dobi pojavile 

fibule, broške, nekakšne predhodnice 

današnjih varnostnih zaponk. Za razliko 

od kasnejših primerkov brošk, fibule 

niso imele zgolj dekorativne funkcije, 

temveč tudi praktično, za spenjanje in 

zapenjanje oblačil. Kot veliko drugih 

vrednih objektov pa so tudi fibule služile 

kot grobni pridatek. 

Zlati oblačilni okras. 16. stoletje pr. n. št. 

Tanke zlate ploščice, ki so jih pritrjevali na oblačila. Premer 5 cm. 

Iz tretjega jaškastega groba mikenskega grobišča A.

Etruščanska broška s premcem v obliki krilatega leva, med 525 in 

500 pr. n. št., zlato, dolžina: 6,8 cm, Italija. 
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V kiparski govorici srednjeveške umetnosti se začne kip uveljavljati kot samostojni objekt, 

vendar miniaturni objekti potihnejo, srečamo lahko objekte, ki so služili predvsem krščanskim 

ritualom čaščenja, kot so križi, razpela, bogato okrašene platnice iluminiranih rokopisov, 

razkošne krone v obdobju Karla Velikega ter bronaste kipce apostolov in svetnikov. 

Z renesanso in barokom mala plastika še bolj poudarjeno pridobi funkcijo študijske skice, 

predhodnice monumentalnih skulptur, v obdobju rokokoja pa se poudarja predvsem 

dekorativnost malih porcelanastih kipcev. Prehod iz 19. v 20. stoletje je zaznamovan s 

številnimi iskanji, v okviru tradicionalnega realizma kot tudi druge rešitve, v katerih odmevajo 

razni pretekli slogi. Nekateri avtorji 20. stoletja iščejo svoje vzore v afriških obrednih maskah, 

drugi pri ljudski umetnosti evropskih narodov. Pojavi se množica različnih materialov pa 

tudi montažni kipi, ki so sestavljeni iz različnih uporabnih predmetov. Naj omenim le nekaj 

pomembnejših umetnostnih slogov 20. stoletja: ekspresionistično kiparstvo, secesija, 

abstrakcija, kubizem, futurizem, surrealizem, konstruktivizem, land art, instalacija in številni 

drugi slogi. 

Dvajseto stoletje je že nasploh bolj 

naklonjeno povečavam, volumnu; 

skulpture postanejo glasne in v relaciji 

do male plastike zavzamejo že skoraj 

agresivno pozicijo. Miniaturizacije 

doživijo v začetku modernizma le 

nekaj izjem. Kubizem spremeni vsa 

pravila kompozicije, njegov predstavnik 

Picasso pa v svojem kiparskem 

delovanju konceptualizira svoj odmik 

od trdnega volumna h manjšim, premikajočim se masam. Picasso opusti tradicionalne tehnike 

modeliranja v prid tehnikam kot je assemblage. Zgodnji primer predstavlja skulptura Tihožitje 

(1914) narejena iz ostankov lesa ter resic iz blaga, ki jih je umetnik zlepil ter obarval.  

Pablo Picasso, Tihožitje (Nature morte), 1914, velikost: 25.5 x 48 cm
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Tudi Alberto Giacometti, sicer znan po 

povečanih figurah, je v drugi polovici 30. 

let 20. stoletja v svojem pariškem ateljeju 

lotil ustvarjanja podob po spominu, 

te pa so pod njegovimi prsti postajale 

manjše in manjše. Ko se je po vojni 

vračal v Francijo, je vsa svoja takratna 

dela pospravil le v pest vžigaličnih 

škatlic.  Iz tega lahko sklepamo, da se 

je Giacomettijev najbolj intimen izraz, 

skrit le v duhovnosti lastnega spomina, 

manifestiral v mali plastiki, ne večji 

od nekaj centimetrov; v njej je začutil 

pristno bistvo svoje momentalne likovne 

poetike. 
Alberto Giacometti: Petit homme sur socle, 1940/41, bron. 

Višina: 8, 4 cm. Humlebæk, Danska

1.1.3. Komercialna vloga male plastike

Sprehod mimo marsikatere izložbe ljubljanskih prodajnih galerij bo razkril velik komercialni 

uspeh miniaturne skulpture, saj skoraj vsaka galerija prvi vrsti trži predvsem kipe manjših 

dimenzij. Mali kipi so s prejšnjim stoletjem pridobili veljavo investicije, prestiža in statusnega 

simbola; postali so tržno blago, namenjeno običajnim ljubiteljem umetnosti. Zaradi tega na tej 

točki govorimo tudi o multipliciranju male plastike, kar jo nekoliko potisne ob bok grafike kot 

najizrazitejše smeri množične produkcije. 

Mala plastika je med drugim tudi izum bienalov in komercialnih galerij v času visokega 

modernizma, ki je iz čisto pragmatičnih razlogov uvedel v kiparstvo kipe,   primernejše za 

transport, opremo stanovanj itd., in tako smo dobili malo plastiko, le navidezno nasprotno pa je 

taisti pragmatizem v slikarstvo prinesel veliko sliko, ki je zapolnjevala velike stene novih galerij 

moderne umetnosti. Na tem mestu velja omeniti, da je ta isti pragmatizem na podoben način
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zaznamoval umetniško grafiko, ki je zaradi reprodukcijske narave doživela komercialni razcvet 

s številnimi dogodki in zvenečim bienalom tudi pri nas. (Prug, 2000) 

Multipliciranje miniaturnih kipov se je razmahnilo tudi zaradi tehnološkega napredka in 

industrije, na tak način pa mala plastika prispeva tudi h popularizaciji sodobne likovne umetnosti 

in kiparstva. Zanimiv vidik popularizacije in množične produkcije male plastike pa se ponuja 

tudi ob vstopu v muzejske, galerijske knjigarne in trgovine, v katerih je moč kupiti miniaturne 

reprodukcije videnih umetnin. Te najdemo v obliki tako rekoč vsega, od objekta na obesku za 

ključe do radirke. 

1.1.4. Pomen materiala in obdelave

Umetnostnozgodovinski pregled male plastike razkrije uporabo materialov, ki jih je sočasno človek 

znal obdelovati, tako kot na primer kamen, glina - keramika, kost ter kovina. Mala plastika glede na 

svojo majhnost lažje prenese uporabo dragih materialov, kot so dragi kamni in drage kovine. 

Modernizem dvajsetega stoletja je v kiparstvu spodbudil uporabo novih materialov, kot so plastika, 

steklo, vosek, papir. Pa vendar je pri obdelavi vseh naštetih materialov v malo plastiko skupno prav 

natančnejše obdelovanje, saj na tem mestu govorimo o manjši obdelovalni površini kot pri kiparstvu 

monumentalnega značaja, na kateri želi pustiti umetnik lasten pečat. Pri tem se spreminja tudi tehnika 

obdelave materialov ter orodja, ki so pogosto vezana na izdelovanje nakita (klešče, pincete, igle…). 

Poleg tega se lahko na tem mestu ukvarjamo še z nekaj drugimi vidiki materiala, ki pri kiparstvu večjih 

dimenzij ne igrajo posebne vloge. Tako je pri mali plastiki, glede na njeno intimno vez z  gledalcem, 

lahko pomembna tudi teža, velikost, toplina ali hladnost materiala, mehkoba ali ostrost robov. 

Le vprašanje časa je bilo, kdaj se bo združila sodobna tehnologija z umetnostjo in ustvarila skulpture 

tako majhne, da jih prosto oko ne bo več zaznalo. Francoski umetnik mlajše generacije Loris Gréaud 

je s pomočjo visokotehnoloških mikroskopov, ki jih najdemo v le peščici laboratorijev na svetu, ustvaril 

nano-skulpture, katerih velikost ne presega 10-6 m.

12



1.2. Variabilnost percecije male plastike

Le redki sodobni umetniki se omejujejo zgolj na malo plastiko ali le na en medij – slikarstvo, 

kiparstvo, fotografija ali video. V konceptualno zasnovanem svetu umetnosti umetnik izbira 

tehniko in velikost umetniškega dela, ki se najbolje sklada z njegovim/njenim projektom, tako 

nastajajo drobni objekti in ogromne skulpture na prostem. Vendar pa so določeni tipi skulptur 

praviloma zmeraj majhnih dimenzij: modeli ali makete za dela velikih dimenzij (skulpture ali 

arhitekture) in figurice. V obeh primerih so te male plastike redkeje povsem avtonomne narave 

– pogosteje gre za miniaturne skice za večja, končna dela. (Baudin, 2010)

 

1.2.1. Dojemanje objekta skozi likovne pojme masa, volumen, 
velikost

Že Umberto Eco je zapisal, da je tudi razlika med kuščarjem in krokodilom za opazovalca precej 

bistvena. Zato, da bi kar najbolje razumeli pojem mala plastika in objekte, ki pripadajo temu 

pojmu, moramo najprej razumeti pojem velikost ter kontrast velikega in majhnega. Ljudje se 

vsakodnevno srečujemo s kontrastom velikosti, na naših poteh srečujemo otroke in odrasle, torej 

velike in majhne ljudi, pasje ute in večnadstropne zgradbe, gore in hribe, itd. Vsekakor je za naše 

osnovno ločevanje med velikim in malim potrebna racionalna percepcija prav tega kontrasta.

Pri mali plastiki imamo torej vseskozi opravka z različnimi pojmi – odvzemanjem, pomanjšavami, 

velikostjo, maso, volumnom in ker se mala plastika pogosto pojavlja v obliki ritmičnega ponavljanja 

malih skulptur po prostoru, tudi z ritmom. 

Ugotovitev protorenesančih mojstrov, na čelu z Giottom, da je velikost obratno sorazmerna 

z razdaljo, je bila revolucionarna in je postavila temelj za vsesplošno umetniško upodabljanje 

tistega obdobja in kasneje. Dlje od nas se neko telo nahaja, manjše se nam kaže. Vedeti pa 

moramo, da se razdalja loči od velikosti šele s premikanjem človeka po prostoru, ko se razdalja 

med njim in telesi stalno spreminja. Dokler se po prostoru ne premikamo, je naša sodba o 
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njem bolj ali manj ploskovna (Milan Butina: Prvine likovne prakse). Torej je premikanje zelo 

pomembno za dojemanje in razumevanje prostora (in stvarnosti). 

Velikost je zato lahko tudi plod prostorskega ključa in pomeni, da je neka oblika bližja od 

drugih oblik, v skladu z zakoni vizualne percepcije se optična slika predmetov, ki se od gledalca 

oddaljujejo, na mrežnici realno zmanjšuje, to zmanjševanje pa naši možgani preberejo kot 

oddaljenost v prostoru. Velikost je po logičnem sklepanju tudi dejstvo, da je nek predmet realno 

večji od drugih oblik,  oziroma da je nek drug predmet istočasno manjši. Velikost pa označuje 

tudi pomembnost neke oblike, torej kar se nam vidi večje, je tudi močnejše, ter v nas vnaša 

občutek spoštovanja in nemoči. Velikost torej spreminja eskpresivni značaj oblik. Velikost je 

med drugim povezana tudi z občutkom mase in teže, velike oblike nam ob istih pogojih dajejo 

občutek večje mase in teže. (Butina, Mala likovna teorija, str. 64). 

Druga pomembna likovna pojma, povezana z malo plastiko, sta tudi volumen in masa, ki ju 

jasno občutimo pri oblikovanju v treh dimenzijah. (Butina, str. 62)

1.2.2. Družbena vloga percepcije velikosti v kiparstvu

Ukvarjanje z velikostjo je od nekdaj bilo in tudi ostaja bistvenega pomena v umetnosti. Pogled 

v zgodovino skulpture nam razkrije vrsto sprememb, ki so sledile skulpturi in njeni velikosti. 

Mali objekti so pogosto dragoceni, namenjeni za privaten užitek in rokovanje, medtem ko 

so monumentalne skulpture že od nekdaj povezane z močjo in statusom, posledično pa tudi s 

propagando. (Wells, 2013)

Prav intervencija potrošništva v naš vizualni svet je s svojimi gigantskimi jumbo-plakati ter oglasi, 

segajočimi od tal do najvišjih nadstropij stolpnic, poudarila dojemanje velikega kot glasnega. Ni 

naključje, da so najmarkantnejše skulpture, takšne ki so »večje od življenja«, nastale ravno pri 

trojici ameriških umetnikov Oldenburgu, Koonsu in Rayu – skulpture neverjetnih razsežnosti in 

povečave vsakdanjih predmetov lahko dojemamo tudi kot neposredno refleksijo gospodarske 

nadvlade, ki jo intenzivno poudarja njihova domovina že desetletja. (Wells, 2013)
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Claes Oldenburg, »Šminka (naraščajoča) na gosenici« 

višina: 7, 6 m, 1969, dvorišče Morris College, Yale

Jeff Koons »Mladiček«, višina: 13,1 m, 1997, Guggenheimov 

muzej sodobne umetnosti, Bilbao, Španija

Leta 2009 je bil v angleški pokrajini 

Ebbelsfleet v okraju Kent potrjen projekt 

za postavitev največjega kipa v britanski 

zgodovini – 50 metrov visoke skulpture 

v obliki ponosnega čistokrvnega konja, 

ponosa britanskega naroda. Avtor tega 

megalomanskega projekta, prejemnik 

prestižne Turnerjeve nagrade, kipar 

Mark Wallinger, je zasnoval giganta 

kot triintridesetkratno povečavo konja 

naravne velikosti. Wellsova piše, da 

podobni projekti veliko povedo o družbi, v 

kateri se nahajajo: v teh negotovih časih, 

ki zadevajo tudi umetniške produkcije, 

tovrstne megalomanske javne skulpture 

pravzaprav dajejo občutek kontinuitete 

ter veljajo kot tolažba in potrditev obstoja 

nekega naroda v zgodovini. (Wells, str.22)

Oldenburg pravi, da v svojem delu uporablja 

različne pristope: upošteva razlike v 

obsegu, komparacije, transformacije 

različnih materialov ter uporabo vsakdanjih 

predmetov. Tovrstne skulpture odsevajo 

povsem nov pogled na vsakdanje predmete 

in osvetlitlijo podrobnosti, ki jih ljudje sicer 

ne bi opazili. Takšne skulpture odsevajo 

enotnost nasprotij, simetrije in asimetrije, 

teža in lahkotnost, hitrosti in tišine, uporabo 

monokromatske ali pisane palete. 
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Konceptna slika Mark Wallinger »Beli konj«, višina: 53 m, Kent, Anglija

1.2.3. Kip in prostor

Skozi zgodovinsko preteklost srečujemo različne interpretacije prostora, kar nakazuje, da 

na problem prostora lahko gledamo z različnih zornih kotov. Po Arnheimu si lahko zamislimo 

bivanje dveh predmetov v prostoru - npr. opazovalca in predmeta opazovanja. Med njima 

se vzpostavi povezava, vzdolž katere se oblikujejo razdalje, smeri in hitrosti. Z večanjem 

števila predmetov se ti odnosi množijo in zapletajo. V teh zapletenih odnosih v prostoru si 

moramo določiti neko točko, ki vnaša nek red in s tem neko trdnost v naše zaznamovanje 

in razumevanje prostora. Ta točka in to mesto je človek in sicer človek v trojnem smislu: kot  

telesno, doživljajsko in miselno središče svojega prostora. (Butina, 2000)
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Dojemanje prostora je odvisno od bioloških, psiholoških in kulturnih vzorcev obnašanja. 

Spontano opazovanje nam razkriva prostor kot posodo, ki biva pred predmeti in neodvisno 

od njih. S tega stališča so prostori med predmeti praznine, ki niso zasedene. Drugo stališče pa 

pravi, da prostor ustvarjajo šele odnosi med predmeti, med katerimi smo tudi mi – gledalci. 

(Butina, 2000)

Po klasični opredelitvi podstavek s kipom sodeluje na podoben način kot okvir s sliko – loči 

idealen prostor med resničnostjo, v katerem je nastanjen kip. Biti mora iz istega materiala kot 

je sam kip, sicer bi stal na dejanskih tleh in v enakem prostoru, kot gledalec. Ta opredelitev velja 

pretežno v akademskih krogih in se tiče klasične študije kiparstva. 

Brejc piše o tem, kako se vsa galerija spremeni v nekakšen medprostor z vrsto recipročnih 

razmerij: med belo kocko galerijskega prostora in kipi, med kipi samimi, med različnimi materiali 

in ikonografijami, s potmi med kipi, ki jih ubira naključni gledalec in s tem trasira svojo življenjsko 

sled v prostoru. (po Brejc, 2010)

Z lociranjem pa se mala plastika ukvarja tudi na čisto konkretni ravni, njena postavitev v ambient 

galerijskega prostora ali domačega ambienta je ključnega pomena, saj zahteva brezpogojno bližino 

gledalca. Prav ta intimen dialog z gledalcem omogoča posebno naklonjenost, pozornost, zanimanje 

in občudovanje tistega, ki si jo ogleduje, opazuje, jo vzame v roke in ponese bliže h očem. 

1.2.4. Kip in telo

Pri določanju velikosti objekta nam telo služi kot edinstvena konstanta; mera s katero dojemamo 

miniaturo ali giganta. Na tej točki se je potrebno spomniti dejstva, da naše telo v odnosu do 

majhnega postane ponotranjeno, usmerjeno v lastno naravo, v odnosu do objekta večjih 

razsežnosti pa se pozunanji, postane javno. Mesto telesa vedno nadzoruje socialni diskurz, ki 

utemeljuje njegov status kot subjekt. (Wells, 2013)

Velikost je likovna spremenljivka, ki jo določimo s primerjavo posameznih elementov, pri čemer 
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za izhodišče najlaže postavimo sebe oz. lastno telo. Če svoje telo postavimo ob bok velikemu 

objektu monumentalnih razsežnosti, bomo najhitreje določili vrednost objekta, ki ga dosega po 

spremenljivki velikost.

1.2.5. Kip in gledalec

Živost skulpture je bila vedno v vrzeli med videnjem in dojemanjem. Šele Rodin je ponovno prekinil 

tristoletno prevlado slike nad figuro: s človeško figuro, prav po meri renesančnih mojstrov, je razprl 

pogled na bistveno dvojnost skulpture – notranjo telesno in zunanjo zaznavno. (Tucker, 2002) 

Med gledalcem in kipi velja osnovno zaznavno pravilo: vsem je skupna ista gravitacijska ravnina, tla 

galerije. Gledalec je le prvi med enakimi. Razmerja bližine bi po lahko merili po različnih lestvicah 

proksemike v socialni psihologiji in teoriji sporazumevanja. 

Intimni prostor telesa običajno znaša 15 do 45 cm, vendar odnosa do kipa nikoli ne moremo 

meriti samo na ta način, to naj bi bila samo nekakšna hipoteza, ki premalo upošteva intence in 

individualnost lika, gibanja in smeri. Njegova materialna ikonografija, forma, velikost, krhkost, 

trdnosti, vlažnost, upogljivost ipd. skratka, haptična prezenca naj bi narekovala drugačne kriterije, 

ki so vsakič posebej oblikovani glede na vsebine in sporočila. (Brejc, 2011)

 

 »Četudi mi je javni, kolektivni, skupni in demokratični prostor, kar galerija je, dan vnaprej kot 

ogledovalna in eksistencialna konvencija, imajo v njem premoč kiparska telesa in je gledalec (kot 

leto) podvržen njihovemu diktatu. Oni so prostor že zavzeli, ga proizvajajo, gledalec se mora nanj 

šele naravnati, privaditi, akomodirati. Kipi so glavni igralci, gledalec si mora dejavno razmerje do 

kipov – da vstopi v odnos Jaz – Ti, kot ga v lingvistiki razlaga Emile Benveniste – šele pridobiti.« 

(Brejc, 2011, str. 24)

Vendar pa obstaja umetniška tridimenzionalna kiparska oblika, ki jo lahko označimo za malo 

plastiko in je po naravi avtonomna: objekt. Edinstvena lastnost objekta se skriva v njegovem 

direktnem in aktivnem odnosu do človeškega telesa ali subjekta. Objekt manjših dimenzij lahko 

držimo, z njim manipuliramo, ga oblečemo ali si ga v intimi ogledujemo. (Baudin, 2010)
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Brejc pojasnjuje, da je biti zraven, poleg, morda v skritem sostorilstvu, v nenadoma razodeti 

povezanosti, v odkritju razmerja, ki poprej ni obstajalo, vse to in še več mu pomeni bližina. 

Središčni »pojem« je dotik (haptikos – vse kar pripada čutu dotika), ne dejanska taktilnost, da 

se kipa dotaknem, ampak da mi bližino narekuje moje telo, da se vzbudi želja po dotiku, je več 

kot dovolj, ni mi treba narediti nič bolj konkretnega, neposrednega. Bližina kipa včasih pomeni, 

da prenehaš misliti, preudarjati, da se namesto tega zbudi biološka, čutna raven spoznanja, ki 

je povsem neverbalna, a zato nič manj učinkovita ali usodna.

 

»Denimo, vonj, ki ga slutim ali v resnici zaznam, je ključen za prepoznanje nenavadnega 

materiala, ki ga sestavlja kip. Tudi pri kipih je fizična bližina, telo tesno ob telesu, problematična, 

nedostojna, neestetska: objeti kip v javnosti je na primer precej neprimerna gesta, skriva 

pigmalionski arhetip in ustvarja shizofreno zmedo med resničnostjo in fikcijo. K temu moram 

prišteti še osnovni fetišizem, ki stopnjuje alegorične učinke.« (Brejc, 2011, str.27) 

1.2.6. Vloga in percepcija pomanjšav in povečav

Sodobni umetniki se pogosto ukvarjajo s povečavami in pomanjšavami likovnih del, s čimer 

ustvarjajo za gledalca in za okolje nenavadne učinke. Netipična velikost objektov nam zbuja 

različne občutke, kar so prav gotovo vedeli že Egipčani, ko so gradili megalomanske piramide, 

tudi prostori čaščenja kasnejših ljudstev in religij so nenavadno grandiozni,  vzbujajo občutek 

majhnosti, kar je za bogaboječe vernike gotovo pravilna pot. Nenavadni odnosi med objekti in 

subjekti pa spodbujajo tudi neprijetna občutja, presenečenje, distanco, gromozanski kip nam 

tako lahko vzbudi strahospoštovanje, malo plastiko pa lahko doživljamo kot nežno, ljubko. 

Tako povečave kot pomanjšave pa nam pogosto delujejo ironično, humorno ali satirično.

V Angliji živeč avstralski hiperrealist Ron Mueck povečuje kiparske objekte z namenom 

poudarjanja njihove psihološko-zaznavne majhnosti. Tako so nastale skulpture, kot so Veliki 

človek (2000), pretirano povečana podoba golega moškega, zvijajočega se v neudoben 

položaj, ki se z nelagodjem zaveda veličine svojega telesa.
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Mueck pa je leta javnost presenetil – 

umetnik, ki je poprej javnost šokiral s 

povečavami, je leta 1997 na ogled postavil 

pomanjšavo: figuro ležečega moškega na 

podstavku, z rokami stegnjenimi ob telesu, 

ranljivo odprtimi dlanmi, zgubano zaprtimi 

očmi ter obrazom, povešenim nazaj. Kip se 

je imenoval Dead Dad (Mrtvi oče) in se je 

neposredno navezoval na izkušnjo izgube, 

ki je doletela avtorja v tistem času. 

Zakaj je prav ta Mueckov kip na gledalca 

napravil tako izrazit vtis? Wellsova trdi, 

da gledalca kip ne šokira zgolj zaradi 

impresivnih avtorjevih sposobnosti 

hiperrealističnega prenosa človeškega 

telesa v kiparski medij. Kot vsako 

predhodno delo tudi to nosi sporočilo, sila 

nepriljubljeni razmislek o lastni minljivosti. 

Ron Mueck, Veliki človek,  2000. Mešana tehnika, Velikost: 

203.2 x 120.7 x 204.5 cm, muzej Hirshhorn, Washington, ZDA

Ron Mueck, Mrtvi oče (Dead Dad) (1996–97), silikon, akrilna barva in človeški lasje, velikost: 20 x 38 x 102 cm.
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Opazovanje tega telesca, pomanjšanega in šibkega, se spremeni v strmenje gledalca proti 

nedoumljivemu, smrt postane intenzivna, resnična in (pre)blizu. Impulz, ki se pojavi med 

gledalcem in kipom, pa je zaradi nenavadnega pomanjšanega merila v sozvočju z impulzom, ki 

ga imata gledalec in minljivost. To Wellsova imenuje  »small fact of death« ali malo spoznanje 

smrti, miniaturizacijo objekta v tem primeru pa vidi kot poudarek na zanikanju, ki ga občuti 

gledalec ob misli na smrt. 

Povečave in pomanjšave tako nosijo močno ekspresivno sporočilo. Tudi to, da nek objekt 

pomanjšamo, pomeni, da ga razširimo v pomenu neke pretiranosti. Pretiravanje pa je že po  sami 

definiciji nekaj netočnega, nepravilnega. Pretiravanje v obsegu objekta pomeni tudi drugačne 

poudarke znotraj dojemanja tega objekta. Tako pretirano povečani kot tudi pomanjšani kiparski 

objekti pogosto v sebi nosijo kritiko sveta, spodbudijo ironijo in humornost. Tako na primer Claes 

Oldenburg, ameriški kipar, že od 60. let 20. stoletja povečuje vsakdanje objekte v enormne 

skulpture, preko tega pa podaja kritiko na naraščajočo potrošnjo svoje domovine. Hkrati pa 

podobno kritiko podaja tudi slovaški umetnik Roman Ondák, katerega kiparska dela so lahko 

velika le nekaj centimetrov.

Tudi svoje likovno izražanje lahko povežem s sporočilom povečav – sicer miniaturni objekti 

lahko zaživijo čisto drugačno avtonomno življenje kot monumentalni objekti. Mala plastika, 

sicer ustvarjena za nošnjo na človeškem telesu, tako dobi popolnoma drugačno percepcijo, 

večkrat povečana in postavljena v galerijski prostor. Simbolne povečave omenjenih objektov so 

predstavljene na spodnjih fotografijah. 

Malo plastiko v osnovi res določajo manjše mere, kar pa še zdaleč ne pomeni pomanjšanega 

kiparstva ali celo skic za kasnejša dela velikih dimenzij, temveč je ta posebna predvsem zaradi 

lastnih vsebin in umetnikovega pristopa. (Simoniti, 2007)
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Original – naprstni objekt

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija

Original - broška

2
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1.3. Mala plastika v sodobni umetnosti

Sodobno kiparstvo ne pozna meja. Ni materiala ali tehnike, od umazanije do videa, ki ga 

kiparstvo ne bi preneslo in izkoristilo v svoje namene, kakor tudi ni formalnih parametrov, ki 

bi kiparstvo zajezili. Trenutno tudi ni nikakršen primarnega trenda ali stila, ki bi zapovedoval 

vizualne ali konceptualne norme. Edina stvar, ki je kiparstvo trenutno ne tolerira, je, vsaj v 

teoriji, omejenost na dve dimenziji. To postavi kiparstvo v območje neskončne umetniške 

svobode. Slaba stran tega, da je kip lahko karkoli že, je, da je kip lahko potemtakem tudi nič 

ali vsaj nič konkretnega, ter tako izgubi občutek za tradicijo, identiteto in smisel, kar rezultira 

izgubi strasti ter spoštovanja do kiparstva. Zatorej vam tistim, ki menite, da kiparstvo, tako kot 

otrok, potrebuje omejitve, sodobno kiparstvo pač ne bo všeč. Torej, svoboda ali prestopništvo? 

(Johnson, K. (2004). Art review: Is sculpture too free for its own good?, New York Times)

Miniaturizacija kipa se je najbolj razširila po letu 2000, pred tem je sodobna umetnost veliko 

bolj ukvarjala s povečavami. Prav devetdeseta leta 20. stoletja so bila v veliki meri posvečena 

skulpturi večjih dimenzij, zato je delikatnost in kompleksnost poznejših miniatur delovala še bolj 

kontrastno proti gigantskim predhodnikom. Po letu 1945 se je z abstraktnim ekspresionizmom 

intimnost umetniškega objekta povezala z velikim in obsežnim, proč od majhnega in 

zapletenega. (Wells, 2013)

Mnogi umetniki skozi malo plastiko izražajo svojo kritiko do sveta, predvsem do sveta umetnosti. 

Pretiravanje pa je bila dolgo tudi značilnost humorja in satire, zato veliko del s področja male 

plastike zavzema kritično, ponekod tudi groteskno pozicijo znotraj umetniškega diskurza. 

Kurator evropskega trienala male plastike v Murski Soboti dr. Thomas Deecke omenja igriv 

in zlobni humor kot sestavini malih skulptur, med njimi pa tudi primere, polne političnih in 

družbenokritičnih namigovanj. Mala plastika po njegovem komentira tudi do še pred nekaj 

desetletji avantgardistično minimalistično in konceptualno umetnosti, ki pa se je medtem že 

postarala in se izgarala na starih izmih, ki so postali nedotakljivi, in na nekoč vzornih individualnih 
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delih. Umetniki pa uporabljajo tudi skrunilne vzore, kot so na primer neosurrealistične instalacije, 

ki igrajo včasih tudi srhljivo igro. 

1.3.1. Izbor primerov sodobne male plastike v svetu

Japonska umetnika Akiko in Masako 

Takada ustvarjata skulpture, pri katerih 

uporabljata vsakdanje materiale in jih 

tako podvržeta občutku fantastičnega 

znotraj običajnega. Njune skulpture so 

posebej prilagojene japonskemu občutku 

za senzibilnost, ki poveličuje majhnost, 

nežnost in zapletenost objekta.

Razstava Majhne mrtve ženske (Little 

Dead Women, 2002) je delo kanadskega 

konceptualnega umetnika Kevina 

Yatesa. Umetnikov cilj je bil prenesti 

enoplastnost fotografij in filmov, ki 

prikazujejo tragedijo umora, v kiparsko 

formo. Yates izpostavi figuro umrle 

ženske ter jo pomanjša, iz dogajanja 

pa odvzame pa vse možne elemente, ki 

bi lahko imeli kakršnokoli pripovedno 

vrednost. Tako se gledalcu ponuja le 

pogled na majhno, nemočno figuro, 

ležečo na trebuhu. Umetnik ubere pot 

dekontekstualizacije ter upodabljanja v 

treh dimenzijah in predstavi sliko skozi 

oprijemljivo formo.

Akiko in Masako Takada, Spiralno stopnišče, 2005, 

velikost: 6.0x0.5cm, vosek rojstnodnevne svečk, Japonska 

Kevin Yates, Majhne mrtve ženske (Small Dead Women), 

2002, Velikost: 20,3 cm, mešana tehnika, Kanada
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V Veliki Britaniji živeča Nemka Mariele Neudecker ustvarja serije sublimnih miniaturnih 

gorovij, ki jih zapre v steklene rezervoarje, polne vode. Motnost vode povzame občutek 

zračne perspektive v slikarstvu, navdih išče predvsem pri nemškemu slikarju Casparju Davidu 

Friederichu, ter tako ustvari svetove v malem. Avtorica tako ne posnema le videza, temveč 

tudi razpoloženje nekega dela.

Irska kiparka Kathy Predergast s svojim delom 

Začetek in konec (1996) na kolut, podoben 

tistemu, na katerega nizamo sukanec, 

ovije človeške lase ljudi različnih generacij. 

V to miniaturno skulpturo tako ulovi daljše 

časovno obdobje in veliko različnih ljudi, s 

čimer izpostavi vrsto ekstremov: začetek 

in konec, majhno in veliko. Na ta način 

postane ta skulptura, postavljena v tako širok 

emocionalen in socialni kontekst, simbolno 

zelo veliko delo, ki mu lahko pripišemo 

značilnosti magičnega idola ali amuleta. 

Mariele Neudecker, Ukradeni sončni zahodi, mešana tehnika, 1996, velikost: 180 x 65 x 45 cm, VB

Kathy Prendergast, Začetek in konec (The End and the 

Beginning), 1996, les in človeški lasje, Anglija
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Strašljiv občutek človeka v živali in obratno osupljivo izzove ameriška umetnica Daisy 

Youngblood. Njena najbolj znana dela obsegajo glave in torze ljudi ter živali, ustvarjene v žgani 

glini, občasno z vključenimi najdenimi predmeti kot so palice, zobje in lasje. Bližnji pogled 

živalskih glav posreduje gledalcu nekakšno pritajeno inteligenco. Youngbloodova v svoje 

miniature subtilno vključuje teoretske vplive budizma in Junga.

Daisy Youngblood, levo: Tomov gepard (Tomo's Cheetah), bron, velikost: 8.9 x 10.2 x 10.2 cm, 2001-2010, desno: 

Oslovska glava (Donkey's Head), bron, velikost: 17.8 x 7.6 x 8.9 cm, 2006

1.3.2. Izbor primerov sodobne male plastike pri nas

Da ima mala plastika posebno mesto v slovenski umetnosti zagotovo potrjuje dejstvo, da 

galerija Murska Sobota že več kot poldrugo desetletje gosti trienale male plastike, na katerem 

se je do sedaj zvrstilo že desetine umetnikov, ki ustvarjajo v smereh miniaturne skulpture. Poleg 

murskosoboškega bienala nemški Fellbach še edini organizira tovrstno prireditev na evropskih 

tleh, v Banja Luki pa Udruženje Anonimnih Artista (Združenje anonimnih umetnikov) organizira 

vsakoletno razstavo miniatur, imenovano Minimum Maximum. 

Skulpture malih dimenzij, ki so nastale v Sloveniji v 90. letih prejšnjega stoletja, so živo 

prisotne v ustvarjanju sodobnih slovenskih kiparjev, in to ne le kot obrobno razmišljanje in 

eksperimentalno preverjanje možnosti kasnejše povečave, temveč kot avtonomna, samosvoja 

kiparska disciplina. (Obal, 2000)
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Med kiparji, ki na naših tleh s pridom 

izkoriščajo ekspresijo male plastike, gotovo 

ne moremo mimo Boštjana Drinovca. V 

svojem delu pogosto raziskuje različne 

materiale, uporablja tako klasične kiparske 

materiale kot je bron, do eksperimentiranja 

z vsakdanjimi, kot je na primer folja, 

med drugim pa uporablja tudi povsem 

nematerialne medije, kot so veter, ogenj, 

svetloba in zvok. 

V svoji mali plastiki Drinovec uporablja 

prikrite pomene ter se pogosto naslanja 

na ironijo in kritiko sodobnega človeka, z majhnostjo figure pa poudarja predvsem igrivost ter 

dela hudomušno naslavlja. Njegove čokate figurice iz serije Mali uporniki, vlite v kremenit, tako 

nosijo naslove kot so Velikimali, Fantek, ki pleše, Fantek, ki lula, itd. Kot pravi Drinovec, prav 

delo Velikimali, ki ga je avtor oklestil nepotrebnih detajlov, kljub občutku teže veselo  poplesuje 

in se veseli – ravno na to otroško razposajenost pa nas umetnik želi opomniti. (Čerčnik, 2011)

S povečavami in pomanjšavami  se ukvarja tudi slovenski kipar Gregor Kregar: zelo slikovito 

poda kritiko na avtoportrertiranje in umetniški ego s 160 glaziranimi lončenimi figurami, 

poimenovanimi Znova si želim biti, kar sem bil, ko sem si želel biti, kar sem zdaj iz leta 2011.

Kregar je preko grajskega dvorišča celjske Galerije sodobne umetnosti postavil v široke 

kombinezone oblečene keramične upodobitve samega sebe ter pri tem izkoristil naravno 

danost gline – krčenje. Vsaka figura je služila kot model za naslednjo figuro, zato se velikost 

pri vsaki naslednji zmanjša. Kregar s svojo postavitvijo sporoča, kako pri vsakem ustvarjanju 

dvojnika izgubi nekaj sebe. Če bi se klonirajoči avtoportreti nadaljevali, bi bil umetnik neizogibno 

pomanjšan na droben košček gline ali  pa bi – izginil.

Boštjan Drinovec, Velikimali, bron, 150 x 97 x 150 mm, 2007
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Gregor Kregar, Vanish, glazirana lončenina, višina: od 140 cm do 40 cm, 2008
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2. PRAKTIČNI DEL
2.1. UVOD

Zelo pogosto se v mali plastiki kot osnovna materija pojavlja glina. Likovna kritičarka 

Anamarija Stibilj Šanj piše, da je glina že od davnine vznemirjala človeka, ta ja je uporabnost 

izdelka plemenitil z osebnim pečatom. Glina je material, ki ga avtor ob neposrednem 

stiku čuti, mrtva tvarina pa globoko zazna njegov dotik in odreagira (Keramika v Sloveniji 

1964 -2004, str. 6).

Čeprav keramiko pogosto srečujemo v povezavi z ljudsko obrtjo, pa je prav ta medij 

doživlja intenziven razcvet v sodobnih umetniških praksah. V zavesti javnosti manjka 

občutek za dosežke sodobnega oblikovanja keramike, zato ga uveljavljanje še čaka, pri 

tem pa ključno vlogo igrajo pregledne in avtorske razstave, ki bi spodbudile dialog v 

javnosti in med strokovnjaki. (Kos, 2004)
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2.2. Osebni ustvarjalni proces

V začetku moje ustvarjalne poti je bil moj kreativni izziv predvsem doseči da toge, včasih celo 

grobe oblike pretiranih dimenzij služijo kot predmet krašenja, kasneje pa sem eksperiment 

svojega ustvarjanja razširila na polje, kjer postane človeško telo sekundarno v odnosu do objekta, 

torej da dimenzije in lokacije nošenih artefaktov niso več v službi telesa, temveč obratno. V 

praktičnem delu želim predstaviti postopen vidnejši odmik od ustaljenega oblikovanja k 

eksperimentalni formi.

Keramika je moj osnovni izrazni medij – kot materija in vir ustvarjalne prakse, saj mi omogoča 

ogromno nepredvidljivih metamorfoz, ki me pri ustvarjanju privlačijo in so mi v izziv. Sledim 

izčiščenim oblikam, ki pa kljub natančni obdelavi še vedno nosijo človeško noto, moj prstni 

odtis. Moje delo izraža nedotakljive povezave med ustvarjalcem in materijo samo; izraža moč 

narave in življenja, ki ga prinaša kreativni proces. 

Ustvarjanje posamezne serije se vedno prične s skico, s katero skušam nekoliko razjasniti svojo 

prvenstveno idejo ter rdečo nit, ki bo posameznim elementom zagotovila pripadnost seriji. 

Začetno skiciranje idej

30



Pogosto pa skice predstavljajo le izhodišče 

ter odprejo nova vprašanja, povezana z 

ustvarjalnim procesom, na katere pa je 

najlažje odgovoriti z dejanskim delom. 

Vsako ustvarjanje je povezovanje preteklih 

idej z novimi prijemi.

Izdelki so izdelani izključno iz bele gline, ki 

je hkrati dovolj delikatna, da prenese močno 

teksturirane ali izčiščene površine, na drugi 

strani pa njena belina ustreza koloristični 

idejni zasnovi posameznih elementov. 

Najzahtevnejši proces zahteva oblikovanje 

iz sveže snovi, pogosto je zanj potrebna 

izjemno visoka koncentracija ter miselna 

sproščenost. Veliko izdelkov, čeprav 

miniaturnih, zahteva tudi večdnevno 

obdelavo. Pri marsikaterem izdelku pa se s 

procesom gnetenja, rezanja, teksturiranja 

in strukturiranja oblik odpirajo popolnoma 

nove ustvarjalne poti, ki jim sledim ter s tem 

pogosto zanemarim začetne skice. Večina 

izdelkov je v tesni povezavi z mojim telesom 

– naramne skulpture nosijo neposreden 

odtis moje rame, prav tako so prstani 

izdelani, da se prilegajo moji roki. V tej fazi 

se oblikovalec in materija nerazdružljivo 

povežeta, saj osebni pečat žganega izdelka 

ostane za vedno. 

 

foto: Maj Pavček

foto: Maj Pavček
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Sledi nekajdnevno sušenje ter žganje na 1100 stopinj Celzija. Posamezne žgane izdelke 

spoliram ter glaziram. Nato sledi ponovno žganje. Polizdelke navadno razstavim na 

nevtralno površino in opazujem, kombiniram, skladam ter ponovno iščem originalne poti 

združevanja v končni izdelek.

V svojem delu skušam umestiti keramiko v njej neznačilna okolja – iščem njej kontrastne 

materiale, iz nje izvabljam mehkobo in ji spreminjam, dajem obliko, ki je morda njej 

netipična. Poleg tega skušam doseči, da bi keramični kosi pripovedovali in vsebovali zgodbo 

o svojstvenem procesu, s pomočjo katerega nastajajo, od prvega trenutka, ko se kot skupki 

prstene snovi spustijo skozi ogenj, do končne transformacije v trdne predmete.

Pri ustvarjanju se vedno ukvarjam z vidikom gravitacije, ki me vodi do značilnih pretiravanj v 

dimenzijah, kar me večkrat sooča z vprašanjem o nosljivosti in funkcionalnosti objektov kot 

skulptur, ki naj bi svojo ciljno manifestacijo doživele šele nošene na človeškem telesu. Pri 

keramiki z dimenzijo naraste tudi teža, kar sicer okrni njeno praktično funkcijo, na ta račun pa 

se ohrani in poudari njena simbolna plat. 

foto: Maj Pavček
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Moje delo se zaradi ekstravagantnega videza nenehno giblje med modo in umetniško prakso. 

Do sedaj sem sodelovala na različnih prireditvah, tako modnih kot umetniških:

Samostojna razstava

2011 ‘fORMINORA’ galerija Lična Hiša, Ajdovščina 

Skupinske razstave

2011 ‘fORMINORA’ at razstavišče Slovenijales, Mesec oblikovanja, Ljubljana

2013 'Philips Fashion Week' razstava v Centru urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana

2013 'Keramika je ženskega spola’ galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči

2013 'MINIMUM MAXIMUM’ Rappaz museum, Basel, Švica

2014 'MINIMUM MAXIMUM’ Kulturni center, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Modni dogodki

2011 ‘Teden mode', modna revija v MC Hiša mladih, Ajdovščina

2012 ‘Philips Fashion Week’ modna revija v Centru urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana

2012 ‘Teden mode' modna revija v MC Hiša mladih, Ajdovščina

2013 ‘Philips Fashion Week’ modna revija v Centru urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana

2014 'Urbana Ljubljana' modna revija, Situla, Ljubljana

Knjižne izdaje

2014 Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in oblikovalci v Sloveniji, Zavod Lab Laar, 

Ljubljana

Moje serije odločno razkrivajo naklonjenost h kontrastom, lahkotnega in težkega, grobega in 

nežnega, geometrijskega in organskega, industrijskega in ročno izdelanega.  
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2.3. Pregled izbranih izdelkov po serijah med leti 
2009 in 2014

Do sedaj sem ustvarila 7 kohezivnih serij:

Beginners 2009, 2010

Geometric/Organic 2011

fORMINORA 2012

Transitions I 2012

Bipolar/Shape of Mind 2013

Materia Eterna/Relics of the Modern man 2014

TEXTURE

V seriji Texture sem se poigravala 

predvsem z odtisom, ki ga lahko nek 

predmet pusti v sveži glini ter kontrastom, 

ki ga nato ustvari efekt, ko brazde zalije 

temnejša glazura (Slika 1, 2, 3). Barva 

žgane gline me je že od nekdaj privlačila 

kot zelo nevtralna in prvinska, zato je 

teksturiranje njene gladke površine 

ustvarjalo vedno nove presenetljive 

metamorfoze. Iskala sem ravnotežje med 

obliko in teksturo – ustvarjala sem pod 

vtisom, da pretirano teksturirana površina 

ne potrebuje kompleksnejše oblike, ki bi 

jo zaobjemala, zato sem v takih primerih 

sledila čistim, jasnim oblikam. (Slika 3)
Slika 1 

34



Serijo lahko razumemo tudi kot citat prazgodovinskih relikvij – objekti, ki so nekdaj nosili 

povsem praktično funkcijo so se počasi transformirali v objekt krašenja (npr. umetelno izdelano 

prijemalo orodja, orožja). Zanimala me je tudi intuitivna distorzija, ki se lahko ustvari, kadar 

brez vnaprejšnjega premisleka ustvarjam odtise, ki se nato tudi navidezno izmaličijo, postanejo 

neenotno naneseni (Slika 3). Ugotovila sem, da tako prvinski material, kot je keramika, izvrstno 

prenaša namerne »napake«, ki se pojavljajo, saj so neenotnosti in naključja del narave, katere 

del je tudi glina. 

Slika 2 Slika 3

GEOMETRIC/ORGANIC

Serija Geometric/Organic je že v svojem imenu napovedovala kontrastna razmerja oblikovanja 

– na eni strani organska materija, ki pa lahko z določenim načinom oblikovanja doseže izčiščene 

geometrične oblike, ki se kar se da približajo popolnosti industrijskega načina obdelave. Pri 

tej seriji se grafizmi in naključja vtiskovanja oblik v mehko glino umaknejo pred formo – ta 

postane najglasnejši element, ki pa je še vedno nekoliko prepuščen naključjem.
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Vnaprej je obstajalo zelo malo skic in dokončnih odločitev, kakšno obliko bo zavzel objekt v 

končni obliki. Izdelanih je bilo ogromno elementov, ki sem jih naključno in zelo intuitivno 

izrezovala iz ploskve sveže gline, pri barvah sem se odločila oklestiti paleto na belo, črno in 

rumeno za kontrast in živost, ter naravno barvo gline, ki jo prekriva samo transparentna glazura. 

V postprodukciji sem te delce sestavljala in lepila skupaj dokler niso dobili učinek enovite 

skulpture.

Ta serija predstavlja vidnejši odmik od nakita kot pojma objekta za krašenje h miniaturnim 

skulpturam – to je tudi razlog, da so objekti položeni na za nakit nenavadne dele telesa, kot 

je rama (sliki 4 in 6), saj tudi netipičnost lokacije same narekuje k razmisleku o funkciji tega 

objekta. A tudi ramena so lokacije zanimivih predmetov in oznak – recimo vojaški čini, ki so tudi 

samo povsem geometrično oblikovani, hkrati pa imajo izjemno simbolno funkcijo, govorijo o 

položaju posameznika znotraj urejene in konstruirane družbe. 

Slika 4 Slika 5foto: Ana Kete
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Slika 6 Slika 7

fORMINORA

Serija fORMINORA je nastajala kot tehnična in pomenska nadgradnja predhodne serije 

Geometric/Organic. Beseda »forminora« je sicer skovanka iz latinskih izrazov »forma« ter »ora«, 

kar bi se dobesedno prevajalo kot »hoja po robu«. Serija fORMINORA je bila v več pogledih 

prelomna za moje dotedanje ustvarjanje. V primerjavi s prvima dvema serijama izdelkov, ki sta 

bili precej abstraktni v osnovi, se ta serija pomensko in vsebinsko nadgradi. Grafizme zamenja 

vrvica in živalsko perje, in jasno prepoznaven lik diamanta. (sliki 10 in 11)

Kontrastiranje keramike z mehkejšimi, prožnimi materiali je omehčalo navidezno surovost tega 

trmastega materiala, poleg tega pa sem z namenom izbrala dve materiji, ki sta v svojem bistvu 

pravzaprav naravni.

foto: Ana Kete
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Slika 8

Zopet sem pričela z raziskovanjem odtisov, ki jih pustijo različni predmeti v surovi glini, 

vendar sem za naključnost odtisa uporabila tanjšo zmečkano tkanino, ki sem jo pritisnila 

ob glino. S tem sem dosegla nenavadne teksture, ki sem jih kasneje poudarjala s prav tako 

naključnim razlitjem in brisanjem črne glazure (sliki 9 in 11). Rumeno je v tej okleščeni 

govorici barv zamenjala ognjena oranžna. 

Slika 9 Slika 10 Slika 11 foto: Ana Kete
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Oblikovno sem ostala zvesta geometričnim in organskim intuitivnim oblikam, vendar sem 

v ustvarjanje vpeljala element »diamanta«, ki je bil vedno pretiran v dimenzijah, ravno zato 

pa je deloval nekoliko ironično ali celo satirično do industrije konvencionalnega nakita in 

dragih kamnov, ki posredno podpira iskanje teh naravnih redkosti brez vsakega etičnega 

ozira na stanje, ki ga povzroča (otroško delo, vojna v Sierra Leone). (slike 10, 11, 13). 

Slika 12 Slika 13

Slika 14 foto: Ana Kete39



Prav tako se je v seriji fORMINORA pokazala determiniranost po ustvarjanju objektov, ki imajo 

vnaprej določeno lokacijo nošenja (slika 14), vendar zaradi dimenzij nikakor ne morejo obstajati 

zgolj kot objekt krašenja, ampak imajo neizpodbitno simbolno funkcijo. Tako je nastala tudi 

serija prstnih skulptur (slika 14), katere »izrastki« segajo tudi do 20 cm visoko. 

TRANSITIONS

Serija Transitions je imela tri osnovne vire eksperimenta: z obliko, barvo in dimenzijo. V tej 

seriji sem se najbolj posvetila kontrastu konveksno-konkavno, k čemur me je vodilo že osnovno 

dojemanje človeškega telesa, na katerem najdemo konveksne in konkavne lokacije. Tako so 

nastale tudi naramne skulpture, izdelane po meri moje rame (sliki 15 in 16), ter serije konveksno-

konkavnih prstnih skulptur, ki so bile v dimenzijah pretirane ter so bile ali v sožitju ali v kontrastu 

z obliko človeške roke.

Slika 15 Slika 16 foto: Ana Kete
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Slika 17

Z barvo te serije sem želela eliminirati 

prvinskost materije, zato sem se poigravala 

z metalnimi glazurami; želen učinek je bil, 

da objekti postanejo nečloveški izrastki na 

človeškem telesu, ne pa njegov podaljšek 

ali spoj (slika 17). Edini prvinski spoj, ki 

sem ga želela ohraniti, je objektom dajala 

kombinacija perja, kovinskih verižic in 

keramike.
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Slika 18 foto: Ana Kete

V tej seriji ima dimenzija osrednjo vlogo; 

z njo pa posledično tudi gravitacija. Večje 

in težje elemente keramike sem prisila 

v sobivanje z lahkotnostjo plapolajočih 

ptičjih peres, ki si same najdejo svoj prostor 

(slika 18). Ta kontrast me je presenečal in 

mi odpiral vedno nova vprašanja.
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BIPOLAR/THE SHAPE OF MIND

 

Serija objektov, pripadajočih v slednjo 

serijo, mi je občutneje manj pri srcu kot 

preostale; v njej je jasno izraženo teženje 

k vedno bolj geometrični praksi, ki ga pa 

moja ustvarjalna govorica ni vzdržala – 

tako tehnično kot oblikovno.

Objekti so naravnani k iskanju reda v 

kaosu; simetrije v nečem, kjer bi lahko 

ostala prikrita in nepotrebna. Objekti so 

nastali po principu naključnega sestavljanja različnih strogo geometrijskih elementov, njihov 

kontrastni material pa je bilo usnje. Govorici keramike in usnja sta se izkazali za podobno surovo 

in nič kaj kontrastno, zato so izdelki delovali grobo, izumetničeno in celo nasilno. 

Slika 19

Slika 20 Slika 21, foto: Vid Voršič
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MATERIA ETERNA/RELIC OF A MODERN MAN

 

Materia Eterna ali »Večna materija« je zadnja v vrsti serij miniaturnih keramičnih objektov. V prvi 

vrsti je poklon keramiki kot prvinskemu naravnemu materialu, hkrati pa se ukvarja z aspektom 

tridimenzionalnega objekta v odnosu s človeškim telesom. Če so bile prejšnje serije povečini 

ploskovite, objekti v seriji Materia Eterna iščejo svoj izraz v vseh treh smereh. Predvsem pa 

so oblikovno najiskrenejše v odnosu tako do subjekta, človeka, ki jim predstavlja gibajoč se 

podstavek, kot tudi do narave, saj posnemajo naravne objekte, na kakršne lahko naletimo v 

naravi, bodisi človeške organe, bodisi gladko kamenje (slika 22, 23) ali neke običajne naravne 

pojave (gnezda) (slika 24). 

Slika 22 Slika 23

Serija naprstnih objektov, 

poimenovana »Gnezda«, je tako 

oblikovno in simbolno posvečena 

naravi, pticam, ki gnezdijo; ter 

posnema ovalno obliko gnezda, 

v kateri se nahaja mehkejši del , 

bombažna vrvica (slika 24, 25). 

Slika 24
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Slika 25

Slika 26 Slika 27

Najjasneje se težnja po kiparski adaptaciji človeških organov kaže v delih na slikah 26 in 27, kjer 

mehke organske oblike nekoliko spominjajo na ledvice, vendar se dejanski organskosti po robu 

postavi visoko polirana bela površina, ki po svojem videzu nekoliko spominja na porcelan in 

njegovo delikatnost. 
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Povečini so vsi objekti v najiskrenejšem odnosu do nosilnega materiala, zato nosijo tudi naravno 

barvo keramike, v kombinaciji z odtenki bronasto-metalne barve. Slednja je sorodna govorici 

antracitne kovinske žice, ki ima povezovalno funkcijo med posameznimi elementi. Čeprav surova 

in groba, pa žica ne zasenči pristnega vtisa organsko oblikovanih keramičnih elementov (slika 28).

Slika 28

Slika 29
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2.4. Povzetek

Predstavljene serije si sledijo v kronološkem redu in so odsev mojih ustvarjalnih metamorfoz 

zadnjih petih let. V tem času sem predvsem iskala poti, preko katerih bi prevedla 

dekorativnost objektov, ki jih zaradi njihovega značaja imenujemo nakit v formo, ki bo 

avtonomno iskala prostor na človeškem telesu. Vsaka serija zase predstavlja tehnično in 

vsebinsko nadgradnjo predhodnice. 

Keramika mi je omogočila, da sem svoje delo lahko povezala s prvinskostjo narave na eni 

strani ter prizadevanjem, da bi objekt govoril jezik človeške manipulacije, na drugi. Objekti 

serije Beginners, katere elementi že sami po sebi delujejo arhaično, so se neposredno 

navezali na potrebo človeka po obdelavi in krašenju posameznih že obstoječih predmetov 

– kamnov, kosti, itd. Serija izvrstno odseva problematiko male plastike, saj orisuje 

njeno funkcijo na zelo intimen način – izdelki so dovolj majhni in visoko obdelani in tako 

pridobivajo na simbolni ravni.  Seriji Geometric/Organic in Forminora se od te prvinskosti 

oddaljita, vendar vseskozi črpata  oblike iz naključij in intuicije. Grafizme zamenja poljubno 

sestavljanje elementov v celote, vendar oblike postanejo racionalnejše, bolj urejene in z 

vnaprej določeno funkcijo.  

Najjasneje pa se težnja po kontroli medija in izraziti simboliki objekta manifestira v seriji 

Materia Eterna, ki je pravzaprav sestavljena iz vseh elementov predhodnih serij. Objekti te 

serije na reprodukcijah ne delujejo več miniaturno in sami po sebi ne potrebujejo človeškega 

podstavka, temveč lahko dajejo vtis monumentalnega objekta. 

Miniaturnost objekta se vseskozi prepleta z minimalizmom materiala. Ohranjanje keramike 

kot nečesa prvinskega in prav takšno poseganje v njeno površino so pomemben aspekt 

mojega ustvarjanja. Pogosto kombiniranje keramike z drugimi materiali sproža vprašanje, 

katera materija je pravzaprav nosilna in – ali je nošen objekt pravzaprav res objekt ali ni 

morda v odnosu do telesa pravzaprav subjekt. 
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2.5. Interpretacija umetnostnega kritika

Monika Fajfar Ivančič, kustosinja razstave Keramika je ženskega spola, 

Galerija Rika Debenjaka, Kanal; 15.november - 17. december 2013

Hana Karim: Spoj nakita s telesom

Kljub svoji mladosti se je Hana Karim v slovenskem prostoru že dobro uveljavila kot uspešna oblikovalka 

nakita. Kolekcija nakita Materia Eterna se loteva raziskovanja meje uporabnosti. Forme prstanov, 

brošk in ogrlic so oblikovane kot male skulpture in so pogosto grobe, toge in pretirano velike. Čeprav se 

zdi, da Hana Karim preizkuša skrajne dimenzije telesnega okrasja, pa gre bolj za preizkušanje skrajnih 

meja telesa. Okras, ki je na meji nosljivega, si podredi telo, ga omeji v gibanju in ga utesni v prostoru. 

Kosi nakita postanejo svojevrstni deli telesa, njegovi umetni podaljški skušajo prevladati nad človekom 

in njegovo osebnostjo. Gre za obrat običajnih vlog – nakit ni več okras telesa, temveč je telo podstavek 

nakitu, ki se po dimenziji približa skulpturi. Ta podstavek se lahko premika. Tako dobi v osnovi mrtva 

materija, keramična skulptura, možnost gibanja v prostoru. Ta dinamika daje keramičnim  

izdelkom Hane Karim vsakokratno spremenljivost in neponovljivost ter jih tako navdahne s posebnim, 

samostojnim življenjem. 

Spoj organskega in anorganskega se pokaže tudi v načinu oblikovanja. Na prvi pogled gre za 

geometrijske oblike – polkroge, elipse, kvadrate, pravokotnike ter krogle in polkrogle – vendar so liki 

vselej ročno izoblikovani in organsko zaobljeni. Odtisi prstov in druge sledi oblikovanja, ki ponekod 

ostajajo vidni na glineni površini, dajejo osebni pečat in mehčajo strogost črno-belih objektov. Čistim 

grafičnim elementom in gladkim teksturam se občasno kot kontrast priključijo kaotični klobčiči zvite 

žice in vrvice.

Objekti lahko funkcionirajo kot miniaturne skulpture, intimne po vsebini, zasnovi in 

odkrivanju, vedno jih je potrebno približati očem, da jih lahko v celoti opazimo. Kot skulpture, 

katerih podstavek je človeško telo, pa delujejo javno a le s komponento zasebnega, 

postavljene v galerijski prostor, izgubijo svoj prvotni namen: intimnega in zasebnega. 
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Elementi iz žice, s katerimi Hana Karim spaja posamezne keramične dele v povezane celote, krepijo 

vtis masivnosti. Žičnata struktura spominja na oporno ogrodje pri modeliranju glinenih skulptur. 

Prstani imajo pogosto nekakšne organske izrastke antropomorfnih oblik. Zaslutimo lahko likovno 

zgledovanje pri konstruktivistični in dadaistični umetnosti, pa tudi pri umetnosti primitivnih ljudstev. 

Nakit Hane Karim ima torej bolj kot uporabno vrednost v ospredju likovni in simbolni pomen. Kosi 

njenega nakita niso zgolj lepotilni in dekorativni dodatki, temveč delujejo kot magični amuleti, 

simboli moči in masivni ščiti – so torej nekakšna bojna oprema za ženske. Moč ženske pa je 

tradicionalno tesno povezana z močjo narave. In Hana Karim dojema oblikovanje gline kot naraven 

proces združitve dveh elementov – mehke prsti in ognja – v trdno in večno obstojno materijo.
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3. PEDAGOŠKO-EKSPERIMENTALNI 
DEL

3.1. Uvod

Demonstracija je frontalna učna metoda, pri kateri se znanje prenaša preko kvalitetnega 

predstavljanja predmetov, materialov, slik, orodja, tehnike, s katerimi se učenec sooča pri 

pouku likovne umetnosti. 

Demonstracija je tesno povezana tudi s psihomotoričnim razvojem učenca, tako mora učenec 

doseči neko raven zrelosti, da lahko usvaja znanje in delo, za katero pokaže interes in voljo. 

Pri temu je izjemnega pomena vaja, s katero si pridobiva nekatere veščine, ki dopolnjujejo 

motorične spretnosti. 

Učenec tako ob učiteljevem poučevanju in demonstriranju lahko s posnemanjem in vajo 

posameznih postopkov napreduje hitreje in bolje. Posnemanje sicer spada na najnižjo stopnjo 

motoričnega področja, kjer gre za pridobivanje potrebnih informacij, sugestij, s pomočjo 

učiteljevega posredovanja, med katerega spada tudi demonstracija. Učenec sprejema predvsem 

videne informacije in samoiniciativno posnema postopke. (Tacol, 1999)

Bolj, kot si učenci razvijajo ročne spretnosti in natančnost, bolj je dejavnost prežeta z 

emocionalnostjo ter intenzivneje vanjo vpeljujejo lastne izvirne rešitve. 
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3.2. Učna priprava

SKUPINA A - KONTROLNA SKUPINA

PREDMET: LIKOVNA UMETNOST

RAZRED: 5.

TRAJANJE: 2 uri

OSNOVNA ŠOLA COL

UČITELJICA: HANA KARIM

LIKOVNO PODROČJE: KIPARSTVO

LIKOVNI PROBLEM: PROSTORNINA IN POVRŠINA KIPA

CILJI REŠEVANJA LIKOVNIH PROBLEMOV:

Učenci:

• opredelijo kiparstvo kot likovno zvrst,

• razložijo pojme kip, kipar, umetnina,

• spoznajo nekaj pomembnih umetniških kiparskih del,

• opredelijo kiparski prostor, površino kipa, prostornino kipa,

• spoznajo postopek oblikovanja figure v glini,

• domiselno oblikujejo razgibano človeško figuro,

• razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju kipa, 

• razvijajo spretnost oblikovanja v glini.

UČNE OBLIKE:

• frontalna

• individualna 

UČNE METODE:

• razlaga

• pogovor 

• demonstracija

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI:

• reprodukcije umetniških kipov

• originalni kipci učencev

• video o oblikovanju figure v glini

LIKOVNA NALOGA:

Oblikovanje razgibane kiparske forme z upoštevanjem prostornine in površine kipa.

MATERIAL IN ORODJA:

• glina

• modelirke

• deske za podlago

• predmeti za odtiskovanje na površino
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UVODNI DEL: MOTIVACIJA 

UČITELJ UČENCI UČNA SREDSTVA, 
PRIPOMOČKI, 

METODE IN OBLIKE DELA 

 

 

PRED PRIČETKOM URE: 

S časopisnim papirjem zaščitijo mize. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

Pogovor  

IZHODIŠČE IN OBLIKOVANJE 
LIKOVNEGA PROBLEMA 

Vreča, v katerem je skrit kipec. 

Spodbujanje učencev k interpretaciji, 
doživljanju, opazovanju posebnosti, 
detajlov. 

 

Posamezni učenci s tipanjem izdelka v 
vreči skušajo opredeliti motiv. 

Zakaj lahko s tipanjem ugotovimo, 
kaj je upodobljeno na kipu, na sliki 
pa ne moremo? 

Kako rečemo umetniku, ki ustvarja 
kipe? 

Zakaj rečemo kiparskemu delu 
umetnika UMETNINA? 

Opredelimo pojem umetnina. 

Učenci izražajo ideje, opredelijo 
prostorski značaj kipa. 

 

Kipar. 

Učenci diskutirajo, zakaj je neko delo 
umetnina. 

Umetnina je vsakršen izdelek ali 
sposobnost, ki zadošča postavljenim 
pogojem kritične javnosti, katera je 
povezana s to dejavnostjo. Definicija 
umetnosti lahko variira od slikarstva, 
fotografije, športnih sposobnosti, 
kuharske umetnosti itd. 
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OSREDNJI DEL:  POSREDOVANJE POSEBNOSTI KIPARSKIH POJMOV IN NAPOVED LIKOVNE NALOGE 

Prikazovanje kiparskih 
umetniških del, pri katerih 
se osredotočamo na 
opazovanje kiparskega 
prostora, površine kipa, 
prostornine kipa. 

Učenci opazujejo 
reprodukcije in ugotavljajo, 
v čem se kažejo aktualni 
pojmi. 

Reprodukcije: 

 

C. Brancusi 

 

A.  Giacometti 

 

 

 

Megalit iz 
Bretanije 

 

S. Jarm 

 

J. Miro 

 

J. Savinšek 

 

D. Smith  

- Powerpoint predstavitev 

NAPOVED LIKOVNE 
NALOGE: 

Oblikovali bomo razgibano 
figuro iz gline. 

Demonstracija izdelave 
figure v glini preko video 
posnetka brez dodatne 
vodene razlage. 

 

 

 

 

 

Učenci spremljajo postopek. 

 

Pogovor 

Frontalna 

 

Demonstracija postopka preko 

YouTube naslova: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDCoiZ0Y
g3o 
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INDIVIDUALNO DELO 
UČENCEV: 

Učence spodbujam pri 
oblikovanju kipcev.  

Ob individualnem 
razgovoru preverjam 
razumevanje likovnih 
pojmov. 

Po potrebi svetujem  
posameznemu učencu in jih  
spodbujam k delu.  

Učenci oblikujejo kiparska 
dela in pri tem upoštevajo 
navodila, ki so jih prejeli v 
teku učne ure in ob 
demonstraciji. 

 

SKLEPNI DEL - VREDNOTENJE 

Ko so kipi končani, se  ob 
njih pogovarjamo. 
Usmerjamo pogovor v 
opazovanje različnih 
oblikovnih rešitev, 
razgibanost oblike, izvedbo 
likovne tehnike, 
prizadevnost posameznih 
učencev,  

ustvarjalnost... 

Opazimo in komentiramo 
spodbudne posebnosti 
vsakega izdelka.  

Kiparska dela razstavimo na 
primernem prostoru. 

Učenci sodelujejo pri 
opazovanju in vrednotenju 
nastalih del. S 

tem se privajajo tudi na 
upoštevanje zastavljene 
likovne naloge.  

Učenci tudi pripovedujejo o 
svojih delih in na njih 
razložijo obravnavane 
likovne pojme. 
Ugotovijo, da je zelo 
pomembno, da so pri delu 
domiselni in ustvarjalni ter 
da naredijo delo na svoj 
individualen način. 
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SKUPINA B - EKSPERIMENTALNA SKUPINA

PREDMET: LIKOVNA UMETNOST

RAZRED: 5.

TRAJANJE: 2 uri

OSNOVNA ŠOLA COL

UČITELJICA: HANA KARIM

LIKOVNO PODROČJE: KIPARSTVO

LIKOVNI PROBLEM: PROSTORNINA IN POVRŠINA KIPA

CILJI REŠEVANJA LIKOVNIH PROBLEMOV:

Učenci:

• opredelijo kiparstvo kot likovno zvrst,

• razložijo pojme kip, kipar, umetnina,

• spoznajo nekaj pomembnih umetniških kiparskih del,

• opredelijo kiparski prostor, površino kipa, prostornino kipa,

• spoznajo postopek oblikovanja figure v glini,

• domiselno oblikujejo razgibano človeško figuro,

• razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju kipa, 

• razvijajo spretnost oblikovanja v glini.

UČNE OBLIKE:

• frontalna

• individualna 

UČNE METODE:

• razlaga

• pogovor 

• demonstracija

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI:

• reprodukcije umetniških kipov

• originalni kipci učencev

LIKOVNA NALOGA:

Oblikovanje razgibane kiparske forme z upoštevanjem prostornine in površine kipa.

MATERIAL IN ORODJA:

• glina

• modelirke

• deske za podlago

• predmeti za odtiskovanje na površino
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UVODNI DEL: MOTIVACIJA 

UČITELJ UČENCI UČNA SREDSTVA, 
PRIPOMOČKI, 

METODE IN OBLIKE DELA 

 

 

PRED PRIČETKOM URE: 

S časopisnim papirjem zaščitijo mize. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

Pogovor  

IZHODIŠČE IN OBLIKOVANJE 
LIKOVNEGA PROBLEMA 

Vreča, v katerem je skrit kipec. 

Spodbujanje učencev k interpretaciji, 
doživljanju, opazovanju posebnosti, 
detajlov. 

 

Posamezni učenci s tipanjem izdelka v 
vreči skušajo opredeliti motiv. 

Zakaj lahko s tipanjem ugotovimo, 
kaj je upodobljeno na kipu, na sliki 
pa ne moremo? 

Kako rečemo umetniku, ki ustvarja 
kipe? 

Zakaj rečemo kiparskemu delu 
umetnika UMETNINA? 

Opredelimo pojem umetnina. 

Učenci izražajo ideje, opredelijo 
prostorski značaj kipa. 

 

Kipar. 

Učenci diskutirajo, zakaj je neko delo 
umetnina. 

Umetnina je vsakršen izdelek ali 
sposobnost, ki zadošča postavljenim 
pogojem kritične javnosti, katera je 
povezana s to dejavnostjo. Definicija 
umetnosti lahko variira od slikarstva, 
fotografije, športnih sposobnosti, 
kuharske umetnosti itd. 
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OSREDNJI DEL:  POSREDOVANJE POSEBNOSTI KIPARSKIH POJMOV IN NAPOVED LIKOVNE NALOGE 

Prikazovanje kiparskih 
umetniških del, pri katerih 
se osredotočamo na 
opazovanje kiparskega 
prostora, površine kipa, 
prostornine kipa. 

Učenci opazujejo 
reprodukcije in ugotavljajo, 
v čem se kažejo aktualni 
pojmi. 

Reprodukcije: 

 

C. Brancusi 

 

A.  Giacometti 

 

 

 

Megalit iz 
Bretanije 

 

S. Jarm 

 

J. Miro 

 

J. Savinšek 

 

D. Smith  

- Powerpoint predstavitev 

NAPOVED LIKOVNE 
NALOGE: 

Oblikovali bomo razgibano 
figuro iz gline. 

Demonstracija izdelave 
figure v glini, med katero 
se pogovarjamo o 
prijemih in načinih 
oblikovanja človeške 
figure, o pogostih 
napakah, katerim se je  

 

 

 

 

 

Učenci spremljajo postopek. 

 

Pogovor 

Frontalna 

 

Demonstracija postopka preko neposrednega 
prikazovanja  
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potrebno izogniti, o 
proporcih človeškega telesa 
o stojnosti kipa ter tudi 
detajlih, ki jih ustvarimo 
nazadnje.  

Učenci opazujejo ter 
odgovarjajo na vprašanja: 
Kaj je potrebno, da kip stoji? 
Kako vse lahko človeško 
figuro prikažemo v gibanju? 

 

 

Frontalna 

Pogovor 

INDIVIDUALNO DELO 
UČENCEV: 

Učence spodbujam pri 
oblikovanju kipcev.  

Ob individualnem 
razgovoru preverjam 
razumevanje likovnih 
pojmov. 

Po potrebi svetujem  
posameznemu učencu in jih  
spodbujam k delu.  

Učenci oblikujejo kiparska 
dela in pri tem upoštevajo 
navodila, ki so jih prejeli v 
teku učne ure in ob 
demonstraciji. 

SKLEPNI DEL - VREDNOTENJE 

Ko so kipi končani, se  ob 
njih pogovarjamo. 
Usmerjamo pogovor v 
opazovanje različnih 
oblikovnih rešitev, 
razgibanost oblike, izvedbo 
likovne tehnike, 
prizadevnost posameznih 
učencev,  

ustvarjalnost... 

Opazimo in komentiramo 
spodbudne posebnosti 
vsakega izdelka.  

Kiparska dela razstavimo na 
primernem prostoru. 

Učenci sodelujejo pri 
opazovanju in vrednotenju 
nastalih del. S 

tem se privajajo tudi na 
upoštevanje zastavljene 
likovne naloge.  

Učenci tudi pripovedujejo o 
svojih delih in na njih 
razložijo obravnavane 
likovne pojme. 
Ugotovijo, da je zelo 
pomembno, da so pri delu 
domiselni in ustvarjalni ter 
da naredijo delo na svoj 
individualen način. 
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3.3. Analiza učnega nastopa

 SKUPINA A - KONTROLNA SKUPINA

Pred nastopom sem se odločila raziskati videe s tovrstno vsebino. Ugotovila sem, da so nekateri 

deli, ki so sicer bistvenega pomena za pridobivanje potrebnih informacij, največkrat pohitreni, 

zaradi česar postanejo zelo zmedeni. Pogosto tudi vsebujejo motečo glasbo ali pa kamera zajema 

še vrsto drugih situacij, ki se dogajajo v okolici snemanega. Po daljšem pregledovanju sem izbrala 

film, ki se mi je zdel še najbolj nazoren v smislu prikazovanja izdelave figure, vendar sem mu med 

predvajanjem v razredu izklopila zvok, da bi se učenci resnično osredotočili na predvajan postopek.

Uro sem začela z uvodno motivacijo – igrico, pri kateri sem v vrečo skrila kipec keramične maske 

(izdelane v šoli) ter poklicala naključne učence, da so s tipanjem opisovali predmet. Učenci so 

odgovarjali, da je kipec gladek, da ima luknje, itd. Tako smo že v začetku ure prišli do nekaterih 

dognanj, ki so za področje kiparstva pomembna: kaj je površina kipa, kaj je prostornina, ipd. Za 

prevladujočo učno metodo sem izbrala frontalno z razgovorom. Učenci so brez izjeme sodelovali. 

Sledil je pogovor ob spremljanju reprodukcij kipov slavnih slovenskih in tujih kiparjev (priloga 

1). Pogovarjali smo se o razliki med kipom in sliko ter tako opredelili kiparski prostor. Postavila 

sem jim tudi vprašanje, iz česa vse lahko izdelamo kip. Preko reprodukcij so ugibali material, iz 

katerega so predstavljeni kipi izdelani ter po tem tudi sklepali, kakšna je njihova površina: ali je 

gladka, hrapava, hladna, itd. Pogovarjali smo se tudi o kiparskem prostoru, učenci so spoznali 

besedo megalit, kako lahko nekatere kipe primemo v roke, ker so tako majhni, nekateri pa so tako 

visoki kot hiša. 

Sledila je predstavitev likovne naloge ter ogled filma. Učenci so že med opazovanjem komentirali, 

da bi se sami drugače lotili zastavljene naloge, končni izdelek na videu pa jim je bil zelo všeč (ravno 

stoječa oblečena moška figura, otroško poenostavljena, narejena z odvzemanjem in dodajanjem 

gline). Zatem so učenci prejeli vsak svoj kos gline ter pričeli z delom. Med njihovim ustvarjanjem 

sem jim individualno svetovala. Skoraj vsi so se naloge lotili s kroglo za glavo, nato pa nanjo z 

blatno glino lepili posamezne elemente. Večini je največji problem predstavljal sistem, po katerem 

bi posamezne elemente povezali v figuro. 
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Težave so imeli predvsem proporci in stojnosti, ker so imeli povečini v zgornji polovici veliko 

več materiala kot v spodnji. Zaradi te  konstantne frustracije so učenci začeli krasiti posamezne 

elemente s podrobnostmi, glavam so že dorisali lase ter dodali prste nogam in rokam. Na 

splošno je bila razredna klima nekoliko nervozna, učenci so se neprestano pritoževali nad 

izgledom svojega kipca, podirali napol izdelane kipce, spreminjali temo svoje figure v gibanju. 

Ko sem opozorila na iztek ure, so le dobili zagon ter dokončali kipce. 

Kipce smo razporedili po leseni deski. Skupaj smo ponovili, kakšni so kriteriji za ocenjevanje, 

potem pa sem prosila nekaj učencev, da so ovrednotili izdelek, ki jim je bil najbolj všeč. Tik 

pred koncem ure so rešili še anketo. (priloga 2)

SKUPINA B - EKSPERIMENTALNA SKUPINA

Tudi pri skupini B sem začela uro z enako uvodno motivacijo. Učenci so tipali kipec v vreči 

ter opisovali svoje zaznave: gladkost, preluknjanost, okrogline, itd. Te doživljaje sem nato 

navezala na kiparske pojme, o katerim smo se pogovarjali ob spremljanju kiparskih reprodukcij 

(priloga 1). Učenci so sodelovali v pogovoru o kiparskem prostoru, razlikovanju kipa in slike, 

kiparski površini, itd. Ugibali so, iz katerih materialov je izdelana posamezna reprodukcija. 

Sledila je predstavitev likovne naloge, ki je bila ista kot v skupini A in je bila vsem zelo blizu. 

Nato sem jih povabila h eni od miz, na kateri sem imela pripravljen material in orodje ter 

jim pokazala osnove pri izdelavi človeške figure. Opozorila sem jih, da najprej primerno 

razporedijo posamezne gmote figure, šele zatem se začnejo ukvarjati s podrobnostmi. Učenci 

so imeli hitro ideje, kako bodo ponazorili vsak svojo razgibano figuro. 

Zatem so učenci pričeli z delom. Večina se je zelo pogumno lotila svoje figure. Vzdušje je bilo 

veselo, videti je bilo, da v nalogi uživajo. 

Po dokončanju smo kipce razporedili po leseni deski. Skupaj smo ponovili, kakšni so kriteriji 

za ocenjevanje, potem pa sem prosila nekaj učencev, da so ovrednotili izdelek, ki jim je bil 

najbolj všeč. Tik pred koncem ure so rešili še anketo. (priloga 3) 
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3.4. Analiza raziskave

3.4.1. Problem in cilj raziskave

Praktični del moje diplomske naloge je posvečen pomenu demonstracije za osnovnošolske 

otroke. To, da so otroci deležni spoznavanja tehnike in prijemov s prikazovanjem dela 

neposredno pred njihovimi očmi, je po mojem mnenju izjemnega pomena. Dejstvo pa je, da so 

se v času tehnoloških pripomočkov, ki jih ima dandanašnji učitelj na pretek, nas svetovnem spletu 

pojavila tudi raznovrstna orodja vprašljive kvalitete. Ta so sicer namenjena pomoči učitelju, saj 

naj bi zagotavljala lažji prenos teoretičnih in praktičnih pojmov učencem. Pod drobnogled sem 

vzela prav specifične pripomočke – videe in posnetke raznoraznih prijemov, ki se pojavljajo na 

družabnem omrežju YouTube ter gledalcu prikazujejo različne likovne tehnike in postopke.  Ti 

posnetki, ki jih na spletu ne manjka, ponujajo raznovrstne rešitve, od izjemno generičnih do 

resnično nenavadnih, marsikateri pa spodbujajo k nepravilnim postopkom, šablonskemu 

razmišljanju in celo kiču. 

Želela sem doseči naslednje cilje:

1. Ugotoviti pomen in vpliv posredne in neposredne demonstracije na kakovost učnega 

procesa.

2. Ugotoviti odnos in stališča učencev do kiparstva v glini ob posredni in neposredni 

demonstraciji postopka

3. Ugotoviti spretnost oblikovanja razgibane človeške figure v glini.

3.4.2. Raziskovalna hipoteza

Učenci, ki bodo v učnem procesu deležni neposredne (žive) demonstracije postopka oblikovanja 

osnovnih gmot človeške figure, bodo uspešnejši pri doseganju učnih ciljev, kot učenci, ki bodo 

udeleženi pri posredni demonstracije s pomočjo videa. 
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3.4.3. Vrsta raziskave

Za raziskavo sem uporabila pedagoški eksperiment, pri katerem sem delu razreda prikazala 

postopek izdelave posredno, delu pa neposredno. Za ugotavljanje njihovega odnosa do 

posamezne oblike demonstracije sem uporabila v obliki anketni vprašalnik . Svojo analizo sem 

dopolnila tudi z intervjujem likovne pedagoginje z dolgoletno pedagoško prakso. Za potrebe 

ankete sem zdelala dva vprašalnika, prvega prirejenega za eksperimentalno (skupina B) in 

drugega za kontrolno skupino (skupina A). Z izjemo dveh vprašanj sta vprašalnika enaka. Z 

anketnim vprašalnikom sem želela preveriti, kako so učenci sprejeli učno uro ter njihov osebni 

odnos do kiparstva in kiparskega izdelka, ki so ga izdelali, njihovo sposobnost vrednotenja 

lastnih kiparskih sposobnosti. Zanimalo me je, kako motivirani so bili za delo ter kakšen je bil 

izvor motivacije. Pri vsaki trditvi je učenec obkrožil eno od naslednjih možnosti: res je, delno je 

res, ne morem se odločiti, delno ni res, ni res. Z metodo intervjuja sem od dolgoletne likovne 

pedagoginje želela izvedeti nekaj ključnih stvari, povezanih z didaktičnimi pristopi pri izvajanju 

pouka likovne umetnosti. Ključne stvari, ki so me zanimale:

- Didaktični pripomočki pri kiparstvu 

- Načini uporabe različnih različnega slikovnega materiala in pripomočkov

- Čas, ki ga namenja demonstraciji

3.4.4. Potek raziskave

Raziskava je potekala v okviru kiparskega oblikovanja v 5. razredu osnovne šole. Vodstvo šole je 

odobrilo izvedbo eksperimenta. Izbrana šola je imela samo en oddelek učencev, zato sem učence 

razdelila v dve skupini (kontrola skupina A ter eksperimentalna skupina B). V vsaki skupini sem 

posebej izvedla učni proces v trajanju dveh šolskih ur (blok ura). Najprej je bil proces raziskave 

izveden v kontrolni skupini, potem še v eksperimentalni. V kontrolni skupini sem učni proces 

izvajala ob demonstraciji, ki je potekala preko videoposnetka z družabnega omrežja YouTube, 

v eksperimentalni skupini sem demonstracijo izvedla sama v živo pred učenci. Vse ostale etape 

učne ure so bile pri obeh skupinah enake. 
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3.4.5. Vzorec

Raziskava je vključevala dve skupini učencev petega razreda, skupaj 17 učencev. Zavedam se, da 

je vzorec razmeroma majhen, da bi lahko na njem govorila o obče veljavnih rezultatih, vsekakor 

pa iz raziskave jasno vidimo določene smernice. Upam, da bodo te smernice spodbudile še 

koga, ki bi na tem področju opravil poglobljeno raziskavo.

Kontrolna skupina: 9 učencev

Eksperimentalna skupina: 8 učencev

Skupaj je bilo v raziskavo zajetih 17 učencev.
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3.5. Rezultati raziskave in interpretacija

3.5.1. Pomen in vpliv posredne in neposredne demonstracije 
na kakovost učnega procesa

Film, ki smo si ga ogledali na začetku ure, mi je koristil pri 
izdelavi mojega kipa. 

 
 Število 

odgovorov 
% 

RES JE 3 33,33 
DELNO JE RES 2 22,22 
NE MOREM SE ODLOČITI 0 0 
DELNO NI RES 1 11,11 
NI RES 3 33,33 

skupaj 9 100 
 

Tabela 2: Mnenja učencev eksperimentalne skupine o koristnosti ogledanega postopka 
oblikovanja kiparskih gmot v živo 

To, da nam je učiteljica predstavila postopek izdelave kipa v 
živo, mi je koristilo pri izdelavi mojega kipa. 

 
 Število 

odgovorov 
% 

RES JE 7 87,50 
DELNO JE RES 0 0 
NE MOREM SE ODLOČITI 1 12,50 
DELNO NI RES 0 0 
NI RES 0 0 

skupaj 8 100 
 

Tabela 1: Mnenja učencev kontrolne skupine o koristnosti ogledanega filma o izdelavi kiparske 
figure iz gline

Če primerjam odgovore učencev kontrolne in eksperimentalne skupine, je že na prvi pogled 

jasno, da živa demonstracija veliko ustreznejša kot demonstracija postopka s pomočjo videa. 

V tabeli 1 vidimo, da je le 33 % učencev smatralo ogled videa kot koristnega, medtem ko je 

v eksperimentalni skupini kar 87 % učencev doživelo neposredno demonstracijo postopka 

kot zelo koristno. V tej skupini je le en učenec, ki se glede slednjega ni mogel odločiti. 
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Trditev, da so v začetku ure dobili dovolj informacij, ki so jih koristile pri izdelavi kipa, pa 

je eksperimentalna skupina s 75 % potrdila, 25% se je s trditvijo delno strinjala. V kontrolni 

skupini so koristnost informacij pretežno potrdili, le en učenec se ni mogel odločiti. Sklepam, 

da je kontrolna skupina zaradi uvodne motivacije ter prikazovanja reprodukcij dobila vtis, 

da je bila količina informacij zadostna. 

Tabela 3: Mnenja učencev kontrolne in eksperimentalne skupine o zadostni količini informacij 
za korektno izdelavo kiparske figure iz gline 

Menim, da sem v začetku ure dobil/a dovolj informacij, s katerimi sem lahko izdelal/a svoj kip. 
 
 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
 Število 

odgovorov 
% Število 

odgovorov 
% 

RES JE 6 66,66 6 75,00 
DELNO JE RES 2 22,22 2 25,00 
NE MOREM SE 
ODLOČITI 

1 11,11 0 0 

DELNO NI RES 0 0 0 0 
NI RES 0 0 0 0 

skupaj 9 100 8 100 
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3.5.2. Odnos in stališča učencev do kiparstva v glini

Učenci kontrolne skupine so trditvi o všečnosti ure kiparstva enoznačno pritrdili, opredelitev 

eksperimentalne skupine pa je bila dokaj raznolika: polovici vprašanih je bila ura všeč, 37,5 % 

je odgovorilo delno pritrdilno, en učenec pa se ni mogel odločiti. Predvidevam, da je vpeljana 

novost v proces predajanja učnih postopkov v obliki videa, povzročila pozitiven vtis pri učencih 

kontrolne skupine.

Tabela 4: Osebna opredelitev učencev kontrolne in eksperimentalne skupine do izvršene 
kiparske učne ure 

Današnja ura likovne umetnosti mi je bila všeč. 
 
 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
 Število 

odgovorov 
% Število 

odgovorov 
% 

RES JE 0 100 4 50,00 
DELNO JE RES 0 0 3 37,50 
NE MOREM SE 
ODLOČITI 

0 0 1 12,50 

DELNO NI RES 0 0 0 0 
NI RES 0 0 0 0 

skupaj 9 100 8 100 
 

Tabela 5: Osebna opredelitev učencev kontrolne in eksperimentalne skupine do kiparjenja z 
glino 

Pri kiparjenju z glino je veliko umazanije, zato ga ne maram. 
 
 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
 Število 

odgovorov 
% Število 

odgovorov 
% 

RES JE 0 0 1 12,50 
DELNO JE RES 1 11,11 0 0 
NE MOREM SE 
ODLOČITI 

0 0 0 0 

DELNO NI RES 1 11,11 1 12,50 
NI RES 7 77.77 6 75,00 

skupaj 9 100 8 100 
 

Iz tabele 5 je razvidno, da je v obeh skupinah odnos do kiparjenja v večini pozitiven, le pri nekaj 

učencih obstajajo določeni pomisleki zaradi umazanije, ki pri tovrstnem delu nastane. Iz tabel 

lahko sklepamo, da je bila motivacija ob izdelovanju kipa iz gline visoka. 
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Tabela 6: Osebna opredelitev učencev kontrolne skupine do ure kiparstva zavoljo atraktivnosti 
ogledanega videa

Današnja ura mi je bila všeč, ker smo si lahko ogledali film. 
 

 Število 
odgovorov 

% 

RES JE 3 33,33 
DELNO JE RES 2 22,22 
NE MOREM SE ODLOČITI 0 0 
DELNO NI RES 1 11,11 
NI RES 3 33,33 

skupaj 9 100 
 

Vpeljava videa kot načina demonstracije, je v kontrolni skupini povzročila zelo različne odzive. 

Tretjina učencev se je opredelila pozitivno do ogledanega videa, druga tretjina pa negativno. 

Delno pa se je strinjalo tudi 22 % učencev, eden pa se delno ni strinjal. Sodeč po odgovorih, je 

večina učencev v ogledanem filmu še vedno videla koristen vir informacij. 

Tabela 7: Osebna opredelitev učencev eksperimentalne skupine do novih informacij, ki so jih 
prejeli v sklopu učne ure

Danes sem izvedel/a veliko novega o kiparstvu  

 Število 
odgovorov 

% 

RES JE 6 75,00 
DELNO JE RES 0 0 
NE MOREM SE ODLOČITI 0 0 
DELNO NI RES 1 12,50 
NI RES 1 12,50 

skupaj 8 100 
 

Iz tabele 7 je razvidno, da je večina učencev (75%) eksperimentalne skupine doživela uro kot 

produktivno, kar se tiče prejetja novega znanja o kiparstvu, dva (25 %) pa se s trditvijo delno ali 

povsem nista strinjala. 
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Tabela 8: Osebna opredelitev učencev kontrolne in eksperimentalne skupine do svojega 
končnega izdelka  

Mislim, da je moj končni izdelek dobro izdelan. 
 
 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
 Število 

odgovorov 
% Število 

odgovorov 
% 

RES JE 6 66,66 5 62,50 
DELNO JE RES 3 33,33 0 0 
NE MOREM SE 
ODLOČITI 

0 0 2 25,00 

DELNO NI RES 0 0 0 0 
NI RES 0 0 1 12,50 

skupaj 9 100 8 100 
 

Primerjava samovrednotenja v kontrolni in eksperimentalni skupini pokaže izrazito pozitiven 

odnos kontrolne skupine do svojih izdelkov, medtem ko so učenci eksperimentalne skupine 

do svojega dela rahlo bolj kritični. V eksperimentalni skupini je tako en učenec (12 %) izrazil 

negativen odnos, 25 % se jih ni moglo odločiti, 62 % pa je trditev potrdilo. Sklepam, da so učenci 

kontrolne skupine zaradi primanjkljaja neposredne demonstracije svobodneje izdelovali figuro, 

medtem ko so učenci eksperimentalne skupine za svojo figuro že prejeli določen standard, 

pokazan skozi demonstracijo. 
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3.5.3. Spretnost oblikovanja razgibane človeške figure v glini 
– primerjava likovnih del

Za ugotovitev spretnosti učencev pri oblikovanju razgibane kiparske figure, sem upoštevala 

cilje, zastavljene v učni pripravi. Učenci:

- opredelijo kiparstvo kot likovno zvrst,

- razložijo pojme kip, kipar, umetnina,

- spoznajo nekaj pomembnih umetniških kiparskih del,

- opredelijo kiparski prostor, površino kipa, prostornino kipa,

- spoznajo postopek oblikovanja figure v glini,

- domiselno oblikujejo razgibano človeško figuro,

- razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju kipa, 

- razvijajo spretnost oblikovanja v glini.

Nekateri izmed navedenih ciljev so bili neposredno povezani z oblikovanjem razgibane kiparske 

figure in s spretnostjo tega oblikovanja. Ta spretnost pa je bila vsekakor povezana tudi z njihovim 

dojemanjem demonstracije postopka oblikovanja figure v gline. Za ovrednotenje nastalih 

izdelkov sem neposredno upoštevala doseganje naslednjih ciljev:

- spoznajo postopek oblikovanja figure v glini,

- domiselno oblikujejo razgibano človeško figuro,

- razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju kipa, 

- razvijajo spretnost oblikovanja v glini.

Razen tega je bil pomemben kriterij za vrednotenje nastalih kipcev tudi učenčev trud, njegova 

prizadevnost in vztrajnost pri oblikovanju. 
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Kot vidimo na izdelkih, je med kontrolno in eksperimentalno skupino razlika v barvi izdelkov, 

saj sem namenoma uporabila dve različni vrsti gline, da se mi ne bi kipci po končanem 

procesu pomešali. Glede na upoštevanje postopka razporeditve osnovnih gmot človeške 

figure, je iz nastalih kipcev jasno razvidno, da so v eksperimentalni skupini ta postopek 

veliko bolje razumeli in tudi pri oblikovanju obvladali. Kljub temu, da je kontrolna skupina 

bila deležna demonstracije prek filma, v katerem je bil predstavljen proces oblikovanja figure 

iz enega kosa, je očitno, da učenci te demonstracije niso ponotranjili in so sestavljali kipce 

iz posameznih delov, od podrobnosti proti celoti. Eksperimentalna skupina je očitno dobro 

opazovala neposredno demonstracijo, razumela postopek oblikovanja gmot iz enega kosa 

gline. Zato tudi za razliko od kontrolne skupine niso imeli težav s stabilnostjo, z odpadanjem 

posameznih delov, itn. in so se lahko bolj posvetili ustvarjalni izraznosti, domišljiji ter dobrim 

idejam. Vidimo, da so izdelki eksperimentalne skupine tudi veliko bolj razgibani in da je v njih 

zadovoljivo ali celo zelo dobro rešen problem stabilnosti. Ker so si pri demonstraciji dobro 

ogledali postopek razporejanja posameznih gmot figure, so si to tudi dobro zapomnili, kar se 

izkazuje tudi kot večja spretnost. Očitno je, da so izdelki eksperimentalne skupine spretneje in 

bolj vešče oblikovani kot izdelki kontrolne skupine. 

Ker učenci v kontrolni skupini niso imeli večjih težav pri oblikovanju, tudi niso zgubljali energije 

z reševanjem tovrstnih težav, zato njihovi izdelki delujejo tudi bolj dovršeni. Pri nekaterih kipcih 

kontrolne skupine pa dobimo občutek, da je na določeni stopnji učencem upadla motivacija in 

delujejo (za to starostno stopnjo) premalo dovršeni. 

Glede na vse kriterije, pri eksperimentalni skupini najbolj izstopa izdelek C, motiv deklice, ki 

izvaja raztezne vaje. Avtor je izjemno spretno oblikoval kiparske gmote, domiselno oblikoval 

linijo telesa in glave, ki se dviga, hkrati pa dobimo vtis, da je v kip vnesel izjemno močan osebni 

doživljaj. 

Zanimiva je tudi primerjava kipca C iz kontrolne skupine ter kipca E iz eksperimentalne skupine. 

Zgolj slučaj je, da sta se oba avtorja odločila za isti likovni motiv. Zanimivo pa je, kako sta si 

izvedbi različni pri prvi in drugi skupini. Kipec C kontrolne skupine deluje nerodno, nedovršeno, 

kipec E pa je izjemno gibko oblikovan, z močno prisotnostjo doživljajskega naboja.  
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Na osnovi naštetega lahko potrdimo hipotezo raziskovanja, ki smo si jo zastavili za začetku: 

Učenci, ki bodo v učnem procesu deležni neposredne (žive) demonstracije postopka oblikovanja 

osnovnih gmot človeške figure, bodo uspešnejši pri doseganju učnih ciljev, kot učenci, ki bodo 

posredne demonstracije s pomočjo videa.

3.6. Intervju z dolgoletnim učiteljem o uporabi in 
vidikih demonstracije pri pouku likovne umetnosti 
v osnovnih šolah

Katere učne metode uporabljate v šoli pri pouku kiparstva?

Veliko uporabljam metodo pogovora, ta pa praviloma poteka ob slikovnem materialu, ob ogledu 

različnih kiparskih del učencev, tudi ob eksperimentiranju in igri. Ves čas je seveda prisotna 

tudi metoda opazovanja. Mlajši, kot so učenci, več igrivih načinov vključujem v učni proces. 

Primeri: učenci z lastnimi telesi zaigrajo določene kiparske poze in kompozicije, ugibajo oblike s 

pomočjo tipa, začutijo prostor ob zvočnih ali svetlobnih učinkih … Starejši učenci prenesejo več 

slikovnega materiala kot mlajši, zato si lahko pri starejših učencih v ta namen vzamem več časa. 

Kakorkoli, ne glede na starost, pa se mi zdi izjemnega pomena, da omogočim učencem stik z 

originalnimi umetniškimi deli. Projekcija je vendarle le dvodimenzionalni prikaz, ob projekciji 

otrok ne začuti energije kiparskega prostora, površine, fakture … 

Velikokrat učitelj nima možnosti, da bi učence popeljal v galerijo ali prostor, kjer srečajo 

originalno umetniško delo. To se zgodi le enkrat do dvakrat na leto. V teh primerih vključujem v 

učno metodo tudi kiparska dela učencev. Pomembno je, da učenci začutijo tridimenzionalnost.
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Kaj spremlja demonstracijo?

Predmet likovna umetnost je tesno povezan z vizualnostjo, kar na nek način pogojuje tudi 

učne metode. Metodo demonstracije vključujem v učni proces na različne načine, odvisno pač 

od ciljev, ki jih morajo učenci doseči. Grafoskop s prosojnicami smo že davno ukinili, zato pa 

je računalnik s projektorjem zelo koristno orodje za prikazovanje. Praviloma se odločam za 

prikazovanje slikovnega materiala v programu PowerPoint. Veliko slikovnega materiala si sama 

narišem in oblikujem v vektorskih programih. Občasno vključujem tudi video, a samo takrat, 

kadar menim, da je za razumevanje učencev gibljiva slika pomembna (npr. če prikazujem 

kinetično umetnost, določene procese, video kot konceptualno umetniško delo itn.). 

Čeprav se sliši zastarelo, je pri predmetu likovna umetnost vendarle pomembna tudi tabla 

in kreda. Zraven mora biti seveda učitelj, ki je dober, suveren risar. Marsikaj se da učencem 

pojasniti ob uporabi tega načina. Uporaba table in krede velja kot zastarela metoda. Sama 

menim, da je to živo dogajanje, ki je povezano s prikazovanjem določenih procesov, postavitev, 

kompozicij, detajlov … za učence zelo velikega pomena. Pravzaprav nobena tehnologija ne 

more nadomestiti živega učitelja.

Za demonstracijo likovne tehnike in tehnologije praviloma ne prikazujem video posnetkov, pač 

pa jim to pokažem sama s konkretnim materialom, s konkretnim orodjem. Mislim, da je pri 

tem vendarle pomembna živa akcija, ki v učencih ne vzbuja občutka, da gre za nekaj težkega, 

takšnega, kar on ne bi znal ali zmogel. Učitelj se mora zavedati, da ima v razredu različne učence, 

ki se razlikujejo v likovnem razvoju, v likovnih zmožnostih in navsezadnje tudi po intelektualnih 

sposobnostih. Učitelj je odgovoren za to, da bo to pisano mavrico učencev motiviral za likovno 

izražanje in dosegel načrtovane cilje. Če pa mu uspe vzbuditi v učencih navdušenje in veselje do 

izražanja, raziskovanja in eksperimentiranja, je pa to največ, kar lahko doseže.
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Ali uporabljate kdaj pri demonstraciji tudi učence?

Velikokrat, praviloma v uvodnem delu učne ure. Včasih kaj zaigrajo, kot sem že omenila, 

ustvarijo s telesi določene kompozicije, kaj narišejo, izrazijo z mimiko, se povezujejo glede na 

likovne zakonitosti njihovih oblačil itn.  

Kolikšen del ure je namenjen teoretičnemu uvodu z demonstracijo?

Praviloma ne presežem 20 minut. So pa tudi likovni pojmi, ki vzamejo več časa. Vedeti pa 

moramo, da tudi potem, ko učenci kiparijo (ali rišejo, slikajo itn.), učitelj še na individualni 

ravni posameznim učencem prikazuje, razlaga in svetuje. Stvari so v realnem življenju precej 

prepletene, precej bolj, kot je to zapisano v didaktičnih priročnikih. 

Ko že govorimo o času: premalo časa je namenjenega predmetu likovna umetnost. Učenci 

komaj začnejo poglobljena razvijati svoje ideje, že zvoni konec ure in čez teden dni morajo zopet 

usmeriti svoje miselne tokove tja, kjer so ostali. To je zanje težko, to vpliva na same rezultate ali 

če hočete na doseganje splošnih ciljev, zapisanih v učnem načrtu za likovno umetnost.
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3.6.1. Analiza intervjuja

Sodeč po odgovorih učitelja, je demonstracija v šoli bistvenega pomena za uspešno izvedbo 

učne ure, vendar jo je potrebno skrbno uporabljati glede na različne faktorje, ki spremljajo šolsko 

delo. Tako je demonstracija v večni soodvisnosti od starostne stopnje otrok, potrebno pa jo je 

aplicirati tudi na stopnjo likovnega razvoja. Od tega je tudi odvisno, kakšno vrsto demonstracije 

bo učitelj izbral – bolj igrivo ali takšno, ki zahteva večjo koncentracijo.

Pri demonstraciji, ki vključuje učiteljev neposredni pristop h prikazovanju nekega določenega 

postopka, je pomembna tudi strokovnost in suverenost na likovnem področju. Učitelj, ki ni 

suveren v svojih likovnih sposobnostih, bo učencem težko ali pa vsaj manj kvalitetno posredoval 

bistvene informacije, potrebne za doseganje učnih ciljev neke zastavljene naloge. 

Neposredno vključevanje učencev v proces demonstracije ima lahko zelo pozitiven vpliv, saj 

učenci ne skušajo neke tehnike ali pristopa le ponotranjiti ter prenesti na svoje delo, temveč so 

del dejanskega prenosa informacij, z doživljajskega stališča pa jih to motivira in pusti močan 

vtis.  
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4. ZAKLJUČEK

Tematika male plastike se zelo neposredno tiče področja lastnega osebnega likovnega izražanja, 

kar mi je omogočilo raziskovanje in odkrivanje novih pogledov, resnic in tudi vprašanj v zvezi s 

tem kiparskim področjem. Človek se vedno je in se tudi bo ukvarjal z veličino predmetov, ki ga 

obkrožajo, ta pra-občutek je zakoreninjen v samemu jedru človekovega dojemanja stvari, ki ga 

obkrožajo. 

Mala plastika je v svojem razvoju prehodila dolgo pot. Sprva je bila dojeta kot objekt čaščenja 

ter varovanja v tuzemskem času in onkraj. V kontekstu male plastike je pogosto omenjena ravno 

dimenzija in kontrast majhno - veliko. Vendar zgolj formalna značilnost ne more zavzeti tudi 

bistvene esence male plastike – vseprisotnega simbolnega pomena umetnine, ki ga iščemo v 

konkretnem stiku z malo plastiko. Z obdobjem modernizma so jo nekoliko izpodrinile gigantske 

skulpture, sledili pa sta popularizacija ter povečanje dostopnosti male plastike galerijam in 

posledično tudi potrošnikom, pa vendar si še naprej utira pot kot avtonomna umetnina, ki je 

posebna predvsem zato, ker tako zelo neposredno nagovarja gledalca. Celo do te mere, da ga 

kliče k dotiku, k intimni povezavi. 

V pedagoško-raziskovalnem delu sem se odločila raziskati vpliv neposredne in posredne 

demonstracije na doseganje učnih ciljev. Vpeljava videa kot načina posredne demostracije 

je povzročila tako pozitivne kot negativne odzive med učenci kontrolne skupine. Najlepše 

se razlika med doseganjem ciljev kontrolne in eksperimentalne skupine pokazala ravno v 

kvaliteti izvedenih del, saj so bili kipi eksperimentalne skupine, ki je bila deležna neposredne, 

žive demonstracije, domiselnejši ter nosijo izrazitejši osebni doživljajo od kipov, nastalih v 

kontrolni skupini. Velik pomen demonstraciji pripisuje tudi izkušeni likovni pedagog, s katerim 

je bil opravljen intervju. Pri demonstraciji je izjemnega pomena tudi učiteljeva suverenost in 

strokovnost, pa tudi previdnost pri izbiranju vrste demonstracije. Demonstracija je vsekakor 

učinkovitejša, če je izvedena na neposreden način. Le tako jo lahko učenec celostno ponotranji, 

učitelj pa s tem poskrbi tudi za uspešno izvedeno učno uro. 
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6. PRILOGE

Priloga 1:Prezentacija kiparskih reprodukcij pri pouku likovne umetnosti





Priloga 2: Anketni vprašalnik – kontrolna skupina A

Draga učenka, dragi učenec! 

Zastavljam ti nekaj vprašanj v zvezi z današnjo uro. Prosim, če pazljivo prebereš vprašanja ter označiš odgovore, 
ki ustrezajo tvojemu mnenju. Vprašalnik je anonimen, zato se ti nanj ni treba podpisati.  

Obkroži črko pred ustreznim odgovorom. 

1. Spol:  
a) Moški 
b) Ženski 

 

2. Današnja ura likovne umetnosti mi je bila všeč. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

3. Pri kiparjenju z glino je veliko umazanije, zato ga ne maram. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

4. Današnja ura mi je bila všeč, ker smo si lahko ogledali film. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

5. Film, ki smo si ga ogledali na začetku ure, mi je koristil pri izdelavi mojega kipa. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

6. Kiparska naloga (oblikovanje razgibane figure) mi je bila všeč. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

7. Menim, da sem v začetku ure dobil/a dovolj informacij, s katerimi sem lahko izdelal/a svoj kip. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

8. Menim, da je moj končni izdelek dobro izdelan. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

 

Hvala za sodelovanje! 

Hana Karim 

 



Priloga 3: Anketni vprašalnik – eksperimentalna skupina B

Draga učenka, dragi učenec! 

Zastavljam ti nekaj vprašanj v zvezi z današnjo uro. Prosim, če pazljivo prebereš vprašanja ter označiš 
odgovore, ki ustrezajo tvojemu mnenju. Vprašalnik je anonimen, zato se ti nanj ni treba podpisati.  

Obkroži črko pred ustreznim odgovorom. 

1. Spol:  
a) Moški 
b) Ženski 

 

2. Današnja ura likovne umetnosti mi je bila všeč. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

3. Pri kiparjenju z glino je veliko umazanije, zato ga ne maram. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

4. Danes sem izvedel/a veliko novega o kiparstvu. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

5. To, da nam je učiteljica predstavila postopek izdelave kipa v živo, mi je koristilo pri izdelavi mojega 
kipa. 

RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 
     
 

6. Kiparska naloga (oblikovanje razgibane figure) mi je bila všeč. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

7. Menim, da sem v začetku ure dobil/a dovolj informacij, s katerimi sem lahko izdelal/a svoj kip. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

8. Menim, da je moj končni izdelek dobro izdelan. 
RES JE DELNO JE RES NE MOREM SE ODLOČITI DELNO NI RES NI RES 

     
 

 

Hvala za sodelovanje! 

Hana Karim 

 

 


