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POVZETEK 

Sodobna umetnost v svojih študijskih programih tudi danes izpostavlja risbo kot nosilko 

ustvarjalnih vsebin na vseh področjih likovnega snovanja, ne glede na sodobne raznolike 

medsebojne medijske povezave. 

Osebna nota, ki jo negujem v svojem snovanju po študiju na ljubljanski Univerzi, potrebuje 

prav risbo oziroma risanje, ki kot zaprta nepretrgana sled gradi mojo intimistično izpoved v 

njej. 

Linija je zame sled čustvovanj in vsebina bližine, ki tudi danes izpostavlja sosledje osebnega 

podoživljanja našega skupnega bivanja. Iskrenost izkušenj ob tem prevzemajo v mojem delu 

tudi kolažirani računalniški in drugi grafični odtisi, ki so lahko tudi del sodobnih tendenc 

znotraj še aktualne feminilne umetnosti. 

V svoji risbi negujem njeno rahločutnost v odnosu do svetlobe, v katero jo rišem in jo 

razumem, kot primarno izpovedno, bivalno sled - kot dotik z drugim. 

 

 

Ključne besede: risba, intervencija, fotografija, sodobna umetnost, svetloba, dotik, bližina 
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ABSTRACT (ang.) 

Even today the highlights of contemporary art is drawing as a vehicle for creative content in 

all fields of artistic creativity regardless of diverse contemporary per media connections. 

Personal note, that I cherished in my art after studying at the University, that needs drawing, 

which is closed as a continuous trail of building my intimate confession to her. 

Line is the trace of emotions for me and the content of closeness that today exposes in a 

sequence of personal experiences of  our common existence. Sincerity experience with this 

bearies in my work as a computer collage and other graphic prints, which can also be part of 

the modern tendencies within current also feminine arts. 

In my drawings I care for its sensitivity towards the light in which I draw, and understand it as 

the primary expressive, living trace - like touch with others. 

 

Key words: drawings, intervention, photo, contemporary art, light, touch, closeness 
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1. UVOD  

V zgodovini likovne umetnosti so v vsakem delu prisotni primarni likovni elementi in med 

njimi je ena najpomembnejših – linija. Slednja ima to edinstvenost, čistost, gibljivost s čimer 

omogoča preseganja, ki jih ostale spremenljivke ne zmorejo. Z njo se je človek sporazumeval 

preko ustvarjanja jamskih risb, ki so skozi čas prešle na jezik sporazumevanja v pisni obliki. 

Umetniška risba je osnova vsem oblikam likovnega ustvarjanja, to so grafika, slikarstvo, 

kiparstvo in arhitektura. Tako je risba bila in vedno bo pomembna, ne glede na časovno 

opredelitev, saj ima bistveno funkcijo tako skozi zgodovino kot tudi danes v sodobni 

umetnosti. Risba je ena izmed vodilnih tem v mojem diplomskem delu. Moč risbe sem 

poudarila z intervencijo v fotografiji v svojih lastnih delih. 

V ključnem delu diplomskega dela sem pisala o pomenu risbe, njeni prisotnosti v sodobni 

umetnosti in skozi čas. Vsako pomembno delo, ki je nastalo v zgodovini umetnosti, je imelo 

neko zasnovo iz risbe. Čeprav je v zgodovini imela slika večji pomen in prednost oziroma 

priljubljenost, je le risba tista, ki ji dá osnovo. Njuno močno povezanost se ne da razdvojit. 

Jasno je, da brez študijske risbe ne bi bilo mogoče realizirati sliko. Vedno bo iz neke risbe 

nastala slika ali bomo neki sliki dodali oziroma jo dopolnili (intervenirali) z risbo. Tudi sama 

sem se odločila in v svojih delih na umetniško fotografijo posegala z risbo. Posegala sem z 

risbo v fotografije golih teles. Zato je ena ključnih tem v mojem diplomskem delu tudi 

upodabljanje človeškega telesa, skozi zgodovino likovne umetnosti vse do danes. Fotografijo 

sem v svojem diplomskem delu vključila kot ključni element pri ustvarjanju, saj nam le-ta, da 

možnosti ovekovečenja nekih dogodkov, spominov, eksperimentov, performansov itd. To je 

eden izmed vodilnih sodobnih medijev, ki jih vse več umetnikov uporablja. S fotografijo je 

mogoče ujeti nek ključen in redek dogodek. Posebno pozornost sem namenila fotografiji 

aktov. 

V raziskavo sem vključila še svoja lastna ustvarjalna razmišljanja. Ta dela zajemajo vsa moja 

raziskovanja, ki sem jih razvila skozi vse smeri umetnosti v času mojega študija. Od vseh 

elementov se mi je najbolje približala risba, v katero sem pogosto posegala z drugimi mediji. 
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V pedagoško raziskovalnem delu, opišem potek dela in kako sem lahko svoje znanje 

posredovala učencem na šoli. Preučila sem na kakšen način so učenci sprejeli dane 

informacije in jih pretvorili v izdelek. Ta del zajema praktično delo in nastop na šoli, kjer sem 

si izbrala sedmi razred devetletke, da sem lahko kasneje analizirala njihove končne izdelke. V 

razredih sem učencem predstavila problem, ki sem ga sama raziskovala v diplomskem delu, 

ter ga primerno razložila glede na njihovo starostno stopnjo.  
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2. PROSTOR RISBE – TEORIJA RISBE 

Risba je bivanjska sled, ki jo puščamo za seboj. Risba je naš prostor izražanja, je prostor idej, 

slik v glavi, ki se sestavljajo v novo naravo kot primarna ustvarjalna forma. 

Že od začetka človeškega obstoja je risba najstarejši način komunikacije. Človek je imel željo 

po razvoju in dopolnjevanju, kar je z risbo lahko tudi dosegel. Le-ta mu je dopolnila in dala 

bolj izrazito možnost v komunikaciji. Z risbami so se ljudje bolj jasno izražali, ter izkazovali 

svoja čustva, kar se dogaja še danes. Pomemben dialog je prisoten tudi med skico in končnim 

izdelkom. 

Risanje človeku že zelo dolgo pomaga pri sporazumevanju. Risba je eden od dejavnikov, ki je 

omogočil razvoj pisave. Risba ima torej izredno pomembno vlogo v človekovem razvoju – 

tako v zgodovini človeštva kot pri intelektualnem razvoju posameznika. Pri tem je pomemben 

tako razvoj sposobnosti opazovanja in posnemanja narave kot tudi razvoj sposobnosti 

posploševanja, abstrahiranja in s tem pojmovnega mišljenja. Risanje torej ni le področje 

umetnosti, ampak tudi dejavnost, ki odraža in vzpodbuja človekov miselni razvoj (Šuštaršič et 

al. 2004: 47). 

Risba je močno izrazno sredstvo, s katerim lahko pokažemo neko formo brez da bi dodajali 

dodaten volumen. Linija je neka meja med vidnim in nevidnim svetom. Le linija je potrebna 

za definicijo risbe. 

Risba se lahko definira kot, z roko narejena slika kateri ji je osnovni element linija, packa, 

znak, odvisno kako je to definiral Ziegler: »Notranje bitje risbe je objektivno določanje vizije 

na površini ali v prenesenem pomenu – rafiniranje objektov na ploskvi.« (Ziegler 1923: 7). 

Risba je temeljnega pomena za vizualne umetnosti, saj sodi med najstarejše načine likovnega 

izražanja. Lahko je samostojna ali kot nadgradnja za vse druge vrste likovnega izražanja, kot 

so slikanje, kiparstvo, arhitektura itd. Tridimenzionalna umetnost pogosto začne svoje 

življenje kot skica na papirju. Risba je že sama po sebi nek cilj. Ločnice med risanjem in 

slikanjem se lahko hitro zabrišejo. Risbe so lahko slikarski elementi in obratno. Na primer: z 

uporabo tehnik, kot so senčenje in mešanje barv, se lahko močno poveča občutek risbi v 

razsežnosti, kot je tekstura in tonalne vrednosti. Različne tehnike in pripomočki za risanje 
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ponujajo umetniku obseg in prostor za eksperimentiranje. To so lahko barvni svinčniki, 

svinčniki, krede, voščenke, pasteli ali tuš. 

3. RISARSKE TEHNIKE 

Risba ne bi bila risba brez pravih risarskih pripomočkov in tehnik, ki nam omogočajo različne 

razsežnosti, med enim tudi predhodnega spoznavanja okvirnega rezultata za sliko, arhitekturo, 

skulpturo itd. Risarski materiali so se skozi zgodovino ohranili isti, vendar je v današnjem 

času njihova dostopnost in količina večja. Risba je lahko sama po sebi bogata, odvisno od 

načina izvedbe in materialov. Če pa govorimo le o skici, je pomembna tudi izbira pravih 

materialov, saj je odvisno kakšno linijo, ploskovitost ali volumen nam omogočajo določeni 

materiali. 

Med najbolj priljubljenimi materiali sta oglje in grafit. Veliko manj pa je risb s kredo, pasteli, 

črnilom. Za skice vedno raje uporabljamo materiale suhe osnove, saj so najboljši za hitre 

osnutke, ideje ali vtise, ki nam preletijo skozi misli. Za te odtise so nam na voljo različne 

podlage, ki so lahko vse od prtička v lokalu, do papirja v knjigah. Vsaka podlaga s svojo 

posebno teksturo doda risbi nek pridih. Na prtičku se lahko linija razlije, medtem ko na trdem 

papirju dobi linija močan karakter. Ločimo več vrst papirja. Eden je ročno izdelan, s hrapavo 

teksturo, ki omogoča materialom – kot so oglje, grafit in kreda – bolje oprijemanje. Drug je z 

rebrasto teksturo, ki je namenjen za akademske risbe, ta se imenuje grundiran papir. 

3.1. OGLJE 

Oglje je palica narejena iz počasi gorečega lesa zapečatenega v nepredušni posodi ali peči. 

Zaradi pomanjkanja zraka ta proces požge les, ne da bi ga spremenilo v pepel. Najbolje je 

uporabiti palice od javora ali vrbe. Barva oglja ne zbledi ali se ne spremeni na svetlobi. Oglje 

lahko ustvari precej debele, temne, teksturirane linije in s strani palice lahko ustvarimo širše 

tonske prehode, ki so bogati in žametni. Ker se enostavno zabriše, lahko dobimo zanimive 

kontraste in zamegljene linije.  

Kot omeni Metka Kraigher-Hozo – če ne bi upoštevali vklesane risbe v kamen, je oglje ena 

izmen najbolj preprostih materialov za risanje. To veselje do risanja z ogljem, so prvi spoznali 

že prebivalci jam. Iz antične tradicije se omenja, da je z ogljem risal že Apelles, način 
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predelave oglja pa je napisal že v 15. stoletju Cennini. V renesansi se oglje uporablja kot eno 

najbolj učinkovitih materialov za risanje fresk. Uporablja se  kot sredstvo za risanje v 

ateljejih. Risanje z ogljem se kot samostojna likovna tehnika pojavi šele v 19. stoletju. Čar te 

tehnike je v črno-belih kontrastih in predvsem v senčenju, ki naredi lepe žametne odtenke. 

Vse te načine risanja z ogljem so v 19. stoletju obvladali mnogi umetniki, kot so Daumier, 

Millet, Degas. V 20. stoletju se ta tehnika tako razširi, da njena sposobnost  izražanja 

ekspresivnosti in impresivnosti  ponuja neomejene možnosti. To se vidi v hitri liniji Rodina, v 

akcijski liniji Matissa ali v ekspresivnem slikanju Kokoschke (Kraigher-Hozo 1991: 47). 

  

Slika 1: Henri Matisse, študija plesa, 1909, oglje 

3.2. KREDA 

Ena bistvenih sestavin krede je glina, ki daje liniji mehkobo in teksturo. Kreda ni tako krhka, 

kot npr. oglje, saj se ne lomi in naredi bolj urejene in čiste linije. Ob večjem pritisku se linija 

bolj zgosti in je temnejša. Za večjo gostoto in s tem tudi temno linijo, lahko dosežemo z 

namakanjem krede v vodo. Čeprav jo je skoraj nemogoče izbrisati, se lahko dobi učinek 

modeliranja s pomočjo radirke. Za razliko od svinčnika, nam kreda omogoča bolj svobodno 

izražanje oz. skiciranje. Evropski umetniki so od 15. do 19. stoletja za risanje uporabljali  

rdečo in črno  kredo, včasih tudi v kombinaciji z belo. Zelo pogosta pri uporabi skiciranja na 

temnih podlagah. Velik pomen dobi kreda v času renesanse, saj se pojavi tudi na skicah 

Michelangela za Sikstinsko kapelo. Naravna rdeča kreda, zgodovinsko najpomembnejša, daje 

toplo barvo,  ki se izraža predvsem v risbah človeške figure. 
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Slika 2: Michelangelo, Študija za libijsko Sibilo, 

1511, rdeča kreda 

 

3.3. SREBRNI SVINČNIK 

 

Slika 3: Leonardo da Vinci,Glava dekleta, okoli 1483, 

srebrni svinčnik na prepariranem papirju 
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Svinčnik, suhi material za risanje, se je začel uporabljat že v 15. stoletju. Srebrni svinčnik – 

kot material – pa je znan že v času Rimljanov. Karakteristično je srebrni svinčnik podoben 

graviranju, saj ima čisto natančno linijo, kot pri bakrorezu. Tehnika je v primerjavi z drugimi 

risarskimi materiali veliko bolj stroga, linija je disciplinirano subtilna. S tem lahko omenimo 

par izjemnih umetnikov, ki so uporabljali to tehniko. To so Pisanello, Dürer, ki je mojster 

disciplinirane šrafure, Leonardo da Vinci, H. Holbein ter J. Callot, ki je srebrni svinčnik 

uporabljal za svoje študije in skice nadaljnjih bakrorezov. Prav zaradi te lastnosti, da se težko 

izbriše, je večji izziv in možnost učenja mladih umetnikov, da preizkusijo svoje sposobnosti 

in s tem osvojijo risbo, oziroma obogatijo izražanje. Zato je srebrni svinčnik eden izmed bolj 

cenjenih materialov v času renesanse (Kraigher-Hozo 1991: 58).  

 

3.4. SVINČNIK 

Svinčnik oziroma grafitni svinčnik poznamo že od 16. stoletja, saj je to eden izmed najbolj 

uporabljenih orodij med materiali za risanje. Svinčniki, ki jih uporabljamo danes so žgana 

mešanica grafita in gline. Zaradi njegove sestave lahko pri risanju dobimo čiste in definirane 

linije.  

Različni odmerki grafita  in gline, pečenje na določeni temperaturi in do določenega časa, so 

ključnega pomena za pridobitev trdote in kvalitete svinčnika. Ko je v sestavi svinčnika manj 

gline, je mehkejši in daje gostejšo in mastno sled. Priprava grafitne mase je pazljivo izdelana. 

Grafitni prah in glina se meljejo v specifičnih modernih mlinih, ki se imenujejo »Kolloid«, 

tudi proces pečenja se pazljivo nadzoruje in tako se dobijo različne stopnje trdote svinčnika, 

ki so označene z H, B, F, ki pridejo iz angleške abecede. (H – hard = trdo, ostro ;      B – black 

= črn, nasičen ; F – fast, firm = močen, čvrst, trajen). Stopnje trdote se označi s številkami 

(8H, 7H, ... , H, HB, F, B, 2B, 3B, ... 8B)  (Kraigher-Hozo 1991: 63). 

Oznake s črko H so za trde svinčnike, ki dajo ostre in trde linije, medtem ko so oznake s črko 

B, za mehke. Z njimi so linije mehkejše, močnejše in kontrastne.  
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3.5. TUŠ IN PERESA        

Egipčani , Grki in Rimljani so uporabljali peresa od trstike – calamus – ošiljeno cevko od 

trstike, katero so namakali v posebna črnila. Kot risarski material je tuš uporabljen na 

različnih delih sveta že več kot 2000 let. Umetniška risba s tušem je ena izmed spremljevalnih 

pri ustvarjanju dediščine renesanse, baroka in novih tokov umetnosti. Umetniki kot Leonardo 

da Vinci, Dürer, Holbein, Rembrandt, Watteau in Holgarth so uporabljali vse kar jim ta 

tehnika lahko nudi (Kraigher-Hozo 1991: 66). 

Imamo več tipov peres, ki nam omogočajo risanje s tušem. 

Trstika je risalo, ki omogoča kratke, relativno široke poteze. Najboljša trstika je narejena iz 

bambusa, ki ga lahko po želji ošilimo, saj z lahkoto menja formo konice – odvisno od potrebe 

pri risanju. Tako lahko s pritiskom in obračanjem trstike dosežemo maksimalno raznolikost 

potez. Trstika lahko vpije večjo količino tuša/barve in s tem dolgo pušča sled (Kraigher-Hozo 

1991: 66). 

 

Slika 4: Henri Matisse, 

Sedeči ženski akt ki drži eno koleno in skica noge, 

1909 (trstika in črn tuš) 
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Gosje, vranje ali labodje pero se je uporabljalo že v 6. in 7. stoletju. Večino kovinskih peres je 

zasnovanih po naravnih peresih. Najbolj primerna za risanje so peresa, ki odpadejo – tako 

imenovana »izgubljena« peresa, saj tista peresa, ki se še držijo kože, nimajo dovolj trde 

konice. Gosje pero – kot material – zahteva izkušnje v risanju, saj je zelo občutljivo na pritisk 

(Kraigher-Hozo 1991: 66). 

S peresi imamo možnost dobit  različne debeline linij, ki so odvisne od pritiska. Od tankih kot 

las, do debelih linij. 

Kovinsko pero je veliko bolj natančno in zdržljivo od klasičnega gosjega peresa. Kovinska 

peresa nam omogočajo nove možnosti risanja in olajšajo proces pri novih tehničnih inovacijah 

(Kraigher-Hozo 1991: 67).  

Njegova sled črte je ostra in jasna ter se enakomerno suši, vendar je za to tehniko pomembna 

potrpežljivost umetnika. Risba ustvarjena s kovinskim peresom je lahko izjemna, saj le tako 

dosežemo napete linije. 

 

Slika 5: Raoul Dufy, »Odalisque«, 1929, 

kovinsko pero in tuš 
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Slika 6: Theodore Gericault, Artilleryman vodi svojega konja na polje, 

1913 (sepia) 

Sepia je živalski pigment, ki ga dobimo od sipe. Je eden od najstarejših tekočih materialov za 

risanje. Zaradi prefinjenega rjavega odtenka, se je veliko uporabljal v renesansi, kar vidimo 

pri umetnikih kot je Leonardo da Vinci. Kasneje se tudi pojavi v klasicizmu in romantiki. 

Najbolj pogosto se pojavi v tehniki laviranja (Kraigher-Hozo 1991: 71). 

Lavirano tehniko so umetniki uporabljali z namenom, da bi zgostili risbo. S tem je risba 

dobila reliefnost. To se doseže tako, da s pomočjo čopiča in tuša pobarvamo na temnih delih 

in na senčnih delih odvzamemo s pomočjo razredčenega tuša z vodo. Ta odvzem odvečne 

barve, nam omogoča nadzor intenzivnosti tona. Tako nastane iz konture ploskev, ki daje risbi 

mehkobo. Za to se uporablja mehki sivi toni ali sepia. Rembrandt je na primer uporabljal 

kombinacijo obeh tonov (Kraigher-Hozo 1991: 78). 

3.6. RISANJE S ČOPIČEM 

Kot samostojna slikarska tehnika – tehnika laviranja – se v času baroka in romantike prvič 

pojavi risanje s čopičem. Za svoje opuse so čopič uporabljali slikarji kot Rubens, El Greco, 

Jordaens in Murillo. Čopič ima posebno kvaliteto, ki se vidijo pri možnostih izražanja, saj s  

pomočjo čopiča lahko kontroliramo intenzivnost linije oziroma ploskve. S čopičem lahko 

nanašamo barvo na podlago, v kombinaciji z vodo lahko odstranimo preveč barve ter s tem 

kontroliramo intenzivnost tona barve. Ker s tem tudi spere dele risbe in zmehča kontrast ter 

ostrino, že nastane tehnika laviranja. Za vse to je potreben kvaliteten, mehek, gost in elastičen 

čopič. Najboljši so iz veveričje dlake, kanadske kune ali goveje dlake. Kvaliteta  je odvisna od 

njene elastičnosti, saj nam ta omogoča gibke ali mirne, jasne in enakomerne poteze (Kraigher-

Hozo 1991: 75). 
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4. RISBA SKOZI ZGODOVINO 

Risba je ena najstarejših oblik komunikacije ljudi skozi zgodovino. Prve risbe so se pojavile 

že več kot 20.000 let nazaj, katere najdemo na stenah jam. Ti primeri so v jamah Lascaux in 

Šove v Franciji, ter v jami Altamira v Španiji. Ta primitivna umetnost nam prikaže človekov 

miselni in komunikacijski razvoj. Z upodabljanjem divjih živali, puščic, obrisov rok in 

človeških figur spominjajo na otroške risbe. 

V vseh teh jamah so prevladujoča tema predvsem risbe živali in lova, saj so na ta način 

izražali svoj način življenja. Lahko prepoznamo več vrst živali, med njimi so levi, medvedi, 

bizoni, konji. Narisani so v črnih ali rdečih odtenkih, vidno je tudi senčenje. 

Risanje je bilo težavno zaradi neravnih stenskih površin in zaradi uporabe primitivnih 

pripomočkov in pigmentov. Še posebej tudi zato, ker so vse te poslikave nastajale v temi. 

 

Slika 7: Poslikava konja iz jame Lascaux, 

15,000 pr. n. š., pigment na kamnu 

 

Slika 8: Egipčanska umetnost, Nefertari in Isis, 

1297-1185 pr. n. š., hieroglifi 
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Počasi, skozi stoletja, so se risbe razvile v simbole, ki so imeli neko sporočilo. Simboli kot 

pisava so se pojavili v Mezopotamiji, v Egiptu in na Kitajskem (Micklewright 2005: 8). 

Pri egipčanskih hieroglifih vidimo umetnikovo dobro opazovanje in risanje narave. Skozi 

risbo veliko lažje vidimo pomen objekta, kot skozi samo besedo. S tem dokažemo, da je lahko 

risba boljši način komunikacije in posredovanja informacij. Na sliki so vidni hieroglifi, ki 

obkrožajo figure in so mešanica naturalistične risbe in stiliziranih simbolov. Zaradi togih 

načel imajo enoten videz, kar je pomembno za čitljivost pisave (Micklewright 2005: 10). 

Večina zgodovine, kako so umetniki delali in se poučevali, je drugačna od današnje. Do 

renesanse so v 15. stoletju umetniki, v sodobnem smislu, komaj obstajali, saj so bili samo kot 

obrtniki ročnih spretnosti. Izjema je bila samo kratek čas klasičnega realizma v Grčiji okoli 5. 

in 4. stoletja pr. n. št., ko je umetnik lahko cvetel le kot kipar. Od Bizanca do srednjeveške 

Evrope so vse močne verske in politične vezi upravljale s pomenom umetnosti v socializaciji. 

Umetnost je naredila umetnika, ne pa obratno. V srednjem veku so se umetniki naučili 

pravilnih postopkov preslikavanja in preučevanja knjig iz 13. stoletja (Frenchman Villard de 

Honnecourt). Poudaril je preproste oblike kot so kvadrat, trikotnik, kar so uporabljali za 

risanje teles ljudi in živali. Takšno prerisovanje je bilo eno izmed pomembnejših metod pri 

učenju risanja. Pomembno je bilo, da so prerisovali le od enega umetnika, ne od več teh. Zato 

skica, kot jo poznamo danes, ni obstajala. V renesansi so odkrili večje razumevanje do 

klasične umetnosti. Tako so tudi spremenili obrt v individualno umetnost. Risanje je prevzelo 

veliko vlogo pri teh spremembah. Ni bilo več samo spretna obrt za nastajanje umetnosti, 

vendar je bilo kot neko gonilo za individualno izražanje. Renesansa je bila začetek risanja v 

modernem smislu (Micklewright 2005: 12-14). 

Albrecht Dürer je bil eden prvih umetnikov, ki je izhajal iz italijanske umetnosti. Tako je 

dobil zanimanje za prostor in sorazmerje človeškega telesa. Izhajal je iz temeljitega 

prepričanja, da je risanje figure postalo eno izmed pomembnejših del, z razliko od srednjega 

veka, ko so goloto povezali z izvirnim grehom (Micklewright 2005: 14). 
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Slika 9: Albrecht Dürer, Figura v gibanju, 1528, lesorez 

 

Slika 10: Leonardo da Vinci, Študija roke, 1510, 

pero in tuš 

Na sliki vidimo njegov poskus, kjer želi dokazati človeške proporce. 
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Novo zanimanje za znanost in človeško telo je spodbudilo študijo anatomije, kar je bil močen 

interes s strani umetnikov kot tudi doktorjev. Risanje je bilo osnovano na antičnih predlogah. 

Risali so po opazovanju odlitih kipov. Študija po živih modelih se je še bolj razvila, ko so 

umetniki razkosane dele teles risali, kar je privedlo do natančnega opisa telesa. Naslednja 

pomembna sprememba v renesansi je bila osvoboditev risanja v sprejemanju hitre risbe ali 

skice kot veljavno obliko za izražanje. Giorgio Vasari (1511–1574) je opisal skico kot risbo, 

ki je hitro nanesena na papir v kreativni besnosti (Micklewright 2005: 17). 

Pri umetniku kot je Pisanello, lahko vidimo prehod risbe v sodobno idejo skiciranja. 

 

Slika 11: Antonio Pisanello, Opice, 15. Stoletje 

 

Kot pravi Eugene Delacroix »Samo pravi trenutek ideje je čisti izraz. Resnica izhaja iz duše.« 

(Micklewright 2005: 17). 

V Firencah je leta 1526 Vasari uveljavil prvo akademijo specializirano za umetnost. Z 

zavedanjem, kolikšno možnost ponuja risanje, so le-to poudarili še s poučevanjem teorije 

risanja. Poučevanje je bilo razdeljeno na tri faze. Prvo so študentje nabrali literaturo, kjer so s 

prerisovanjem urili svoje sposobnosti. Druga faza je bila risanje po modelih kipov. In šele v 

zadnji fazi, so lahko svoje usposabljanje nadgradili z risanjem po živem modelu. 

Obvladovanje risanja človeške figure je bila osnova za uspešne umetnike (Micklewright 2005: 

17). 
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Ob koncu 17. stoletja je po Evropi nastalo preko 100 akademij. Do renesanse je bil umetnik 

obrtnik/rokodelec in kvaliteta risbe je bila ocenjena glede na njeno izvedbo, ne glede na 

izvirnost, saj so bile akademije osnovane ne pravilih in metodah. V 18. stoletju, v času 

romantike, se je umetnikova želja po svobodi in izražanju večala, ter s tem tudi dvom v 

akademije. Status risbe se je spremenil – torej v risbo kot umetnino. Vse do romantike, so se 

umetniki zgledovali in so morali posnemati naravo ali po merilih antike. Različni pogledi so 

se v umetnosti razvili v 19. stoletju in ti so ujeti v delih umetnikov kot so Jean-Auguste-

Dominique Ingres in Gustav Courbet (Micklewright 2005: 18). 

Ingres (1780–1867) pomeni vrhunec neoklasicističnega sloga, hkrati pa že tudi njegovo 

preseganje. Na njegovih platnih najdemo prvine oblikovne čistosti, trezne elegance, ravnanja 

po zgledih iz preteklosti – po Rafaelu (Annoscia et al. 2010: 368). Ingres je pogosto risal 

ženske akte. V svojih številnih študijah aktov, je iskal primerno konturo z relativno kratkimi 

potezami/praskami, ki bi tvorile obliko, dokler ni bil pripravljen narediti odločno temnejšo 

krivuljo čez praske. 

 

       

Slika 12: Jean-Auguste-Dominique Ingres, 

Študija akta, 1814, grafit na papirju 

  

»V nasprotju z Ingresom je bil Gustav Courbet, ki je bil slikar realizma in je risal v nasprotju 

z akademskimi načeli, vendar je risal, kar je videl.« (Micklewright 2005: 20) 
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Njegova neodvisnost je bila vzgled in pomemben vpliv na kasnejše umetnike v obdobju 

impresionizma in kubizma. Courbet zavzema pomembno vlogo umetnika v 19. stoletju 

francoskega slikarstva, saj je želel preko svojih lastnih del izrazit družbene izjave. Bil je prvi 

sodobni umetnik, ki se je sam prizadeval k razvoju svojega posebnega sloga. 

 

 

 Slika 13: G. Courbet, 

Deček ki nosi kamne, 1865, oglje 

 

V industrijskem 19. stoletju  so se  na področju umetnosti pojavili novi izumi. Razvoj je prišel 

tako daleč, da je bilo mogoče obliko reproducirali. S fotografskimi postopki, z novimi načini 

tiska je bilo mogoče reproducirati krajino, postave, risbo. Načrt je bilo mogoče narediti v 

številih kopijah (Annoscia et al. 2010: 424). Odzvali so se tudi na nove poglede psihologije in 

politike. Fotografija je lahko nadomestila skico, ki so jo uporabili za kasnejše delo. Tako so 

lahko ujeli trenutek  za kasnejše ustvarjanje v svojih ateljejih. 
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Slika 14: Egon Schiele, Dvojni avtoportret, 1915, akvarel 

 

Egon Schiele je bil študent akademije na Dunaju, na katero je veliko vplival Gustav Klimt in 

obdobje secesije. Ker so študenti, kot je Schiele podpirali obdobje secesije, so jih vrgli iz 

akademije. Tako je nastala skupina Neukunstgruppe (Nova umetnostna skupina), ki je sledila 

umetniškim pogledom Klimta in secesije (Micklewright 2005: 19). 

Njegovi avtoportreti so zelo intenzivni, poglobljeni veliko bolj v psihologijo kot obliko, kar 

pokaže prepad med naučenim na akademiji in secesijo. Pri njegovem risanju se vidi, da 

upodobi pretirane poze in čudne proporce, ki segajo čez rob papirja, kar na akademiji nikakor 

ne bi odobravali (Micklewright 2005: 22). 

Risanje je bilo tudi del kurikuluma v Bauhausu, vendar na drugačen način kot so poučevali na 

akademijah. Cilj Bauhausa je bil, da združijo umetnika in oblikovalca/obrtnika. Čeprav se je 

šola morala pod pritiskom leta 1933 zapreti, se je njen vpliv nadaljeval (Micklewright 2005: 

24). 

Razvoj risbe je bil v 15. stoletju odvisen od dostopnosti papirja, kar se je v 19. stoletju 

spremenilo, saj ni bilo omejitev pri dostopu risarskega materiala. Predvsem se je spremenil 

način risanja z impresionisti, kot so Vincent van Gogh, Paul Cezane in Georges Seurat. 

Uporabljali so poteze, ki so postale tako del risbe kot je opisan subjekt na risbi.  Napredovanje 

risbe sledi v 20. stoletju, ko so linijo uporabljali za ne-figurativne risbe. Do sredine stoletja je 

postala črta umetnost za umetnike, kot je Franz Kline (Micklewright 2005: 24). 
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Slika 15: Franz Kline, »Corinthian II«, 1961, 

olje na platnu 

 

Na tej sliki vidimo Klinove ogromne, drzne in samozavestne poteze čopiča, kar ponavlja na 

ostalih delih, od malih risb do velikih platen kot je ta primer.  

V abstraktnem ekspresionizmu je umetnike navdihoval eksistencializem
1
. Ukvarjali so se z 

vprašanjem človeškega obstoja, eksistence. Začetke tega filozofskega vprašanja je mogoče 

najti že pri Sokratu. Temeljni problem, na katerega opozarjajo eksistencialisti, je časovna 

omejenost in enkratnost človekovega bivanja ter neizbežnost konca – smrti. Znotraj te 

časovne omejenosti človek išče svoj smisel bivanja, ki pa je pogosto absurdno, odtujeno.
2
 

Tridimenzionalne oblike so v prostoru predstavljene kot zgoščene linije. V začetku petdesetih 

let so umetniki, kot so Robert Rauschenberg (slika 16), Ellsworth Kelly (slika 17) in Cy 

Twombly (slika 18) preusmerili pozornost na samo dinamiko linije in jo odstranili iz 

avtorstva. Medtem ko so se nekateri umetniki zanimali za odsotnost linije, ki aktivira 

površino, so drugi kot sta Anna Maria Maiolino (slika 19) in Pierrette Bloch (slika 20)  postali 

vse bolj zaskrbljeni zaradi materialne prisotnosti črte v dejanskem prostoru. Osredotočenosti 

na dialogu med dvodimenzionalno površino in tridimenzionalnim prostorom.
3
 

                                                      
1
 SSKJ: eksistencialízem  -zma m (i ̑) filozofska smer, ki trdi, da je eksistenca to, po čemer je človek človek: 
vsebina in družbene korenine eksistencializma 
2
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Eksistencializem 

3
 http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/online/#works/02 
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Slika 16: Robert Rauschenberg, 

»White Stone in Black«, 1950, litografija 

 

Slika 17: Ellsworth Kelly, »La combe II«, 

1950,olje na lesu 

 

Slika 18: Cy Twombly, »Untitled«, 

1961, svinčnik, pasteli in olje na platnu 
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Slika 19: Anna Maria Maiolino, 

»Territories of Immanence« (retrospektivna instalacija), 2006, Miami 

 

 

            

Slika 20: Pierrette Bloch, »N°624«, 

1973, tuš na papirju 
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Slika 21: Jean-Michel Basquiat, »Notary«, 1983, akril in voščenke na platnu 

 

Basquiat (1960 – 1988), neoekspresionist, ki se je prvo pojavil kot ulični umetnik v New 

Yorku pod imenom SAMO (same old = vedno isto). S preučevanjem umetniških knjig je 

osvojil znanje umetnostne zgodovine in začel slikat. Njegova dela se povezujejo s poezijo in 

grafiti. Socialna sporočila uporablja kot tekst na sliki in s tem ustvarja procesualno umetnost. 

Ob pogledu na sliko ga lahko začutimo kako slika, piše, prepisuje in tako nas še bolj vleče, da 

preberemo in pridemo sami do zaključka. 

V 21. stoletju je risba dosegla nove zmožnosti, saj jo lahko ustvarimo tudi preko medijev kot 

je računalnik, za kar ne potrebujemo niti papirja. Omejitve nimamo niti v količini ali velikosti. 

S poznavanjem zgodovine risbe smo ji bližje oziroma se zavemo, da so bile kakovostne risbe 

ustvarjene v okoliščinah, njim takrat najbolj ugodne.  
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5. UPODABLJANJE ČLOVEŠKEGA TELESA 

Prva oblika upodobljenega ženskega telesa se pojavi v času paleolitika, vendar le v 

simboličnem pomenu (npr. kipec boginje plodnosti – Willendorfska Venera). Akt, pomen 

besede ki jo poznamo danes, se je prvič razvila v grški klasični umetnosti. 

 

Slika 22: Willendorfska Venera, 

28.000-25.000 pr.n.št. 

 

Grška klasična umetnost dokazuje in tudi po literaturi priča, da je bil v antični Grčiji ideal 

telesne lepote mlad moški, ne ženska. Utelešena lepota moškega je Grke fascinirala. Golota ni 

bila sporna tema za njih,  vendar nasprotno, bili so na to ponosni. 

V srednjeveški umetnosti, so zaradi krščanske vere, upodabljanje golega telesa potisnili na 

stran. Kar ne pomeni da ni bilo prisotno, vendar v redkih primerih. Ženskega akta res v antiki 

ni bilo veliko videti, ampak v času renesanse se ta motiv na novo obudi. 

V Botticellijevem (1445–1510) delu »Rojstvo Venere« je upodobljeno golo žensko telo, ki 

simbolizira njeno rojstvo, saj se vsi rodimo goli. To je ena ikonskih slik v zgodnji renesansi. 

Venera ime lepo bledo telo, ki spominja na kip, zato je Botticelli s črno linijo poudaril njene 

obrise.  
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Slika 23: Botticelli, Rojstvo Venre, okoli 1485,  

tempera na platnu 

 

Leonardo da Vinci (1452–1519) je bil vodilen umetnik in intelektualec v 15. stoletju, saj je 

videl povezavo v umetnosti in znanosti. Ukvarjal se je z zakoni znanosti in narave, kar je 

imelo velik vpliv v njegovem ustvarjanju kot umetnik. Po njegovih neštetih skicah in študijah 

človeškega telesa, vidimo na sliki »Leda in labod«  erotičen prikaz ženskega akta. 

Njena poza in poudarjene obline, spominjajo na antične kipe Venere. Poleg njenega telesa je 

tukaj še simbol erotičnosti v rastlini rogoz, ki ima na vrhu stebla socvetje, ki se razpoči, da se 

lahko razmnoži naprej. S tem dopolnjuje seksualno aluzijo (Zöllner 2006: 84). 

.  

Slika 24: Leonardo da Vinci, 

Leda in labod, okoli 1505, olje na lesu 
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Michelangelo (1475–1564), umetnik, ki so ga slavili vsi umetniki tistega in današnjega časa. 

Je eden najbolj vplivnih umetnikov, ki so mu največ sledili in se zgledovali po njemu. S 

svojimi deli je presegel umetnike antike. Eno njegovih obsežnejših del je poslikava stropa 

Sikstinske kapele. V središču stropne poslikave je motiv »Stvarjenje Adama«, ki prikazuje 

nasprotje med Adamom, ki je vezan na zemljo in se prebuja, ter Bogom, ki je močan in jezdi 

na nebu. Michelangelo ne želi prikazat utelešenje Adama, vendar prenos božanske iskre, kar 

naredi to delo eno najbolj dramatičnih prizorov, katerega do tedaj ni uspelo doseči še 

nobenemu drugemu umetniku. 

 

Slika 25: Michelangelo, Stvarjenje Adama, 1508-1512, 

detajl stropne poslikave Sikstinske kapele 

Tizian (1490–1576) in njegovo najslavnejše delo »Urbinska Venera« iz 30-ih let 16. stoletja. 

Vendar Veneri na sliki manjkajo tipični atributi, kot je na primer Kupida. Ta slika se danes 

dojema kot poročna slika, kot alegorija zakonske ljubezni. V zadnjem planu slike sta dva 

kovčka, ki predstavljata nevestino prtljago. Kompozicijska mreža je zelo premišljeno 

uravnovešena, tako da na sliki vlada atmosfera hišnega reda in miru. Rob zavese, ki je skladen 

z njeno roko na mednožju, fiksira golo telo v točko ravnotežja. Njen izraz na obrazu in njena 

postavitev vabita na spolni odnos, ki nima niti trenutka premišljenega dejanja, kar se je v 19. 

stoletju povezalo z delom Maneta in njegove polemične
4
 utelešene »Olimpije« (Kennedy 

2006: 48-50). 

                                                      
4
 SSKJ: polémika  -e ž (e  ̣́ ) ostra izmenjava nasprotujočih si mnenj, navadno glede kakega znanstvenega, 

literarnega, filozofskega vprašanja 
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Slika 26: Tizian, Urbinska Venera, pred l. 1538, olje na platnu 

 

Nemci dojemajo obdobje okoli leta 1500 kot »Dürerjeva dobo«, kar spremeni slikarjevo ime v 

sinonim bleščeče umetniške dobe. Dürer je bil brez suma vrhunski mojster, ki je povezal 

srednji vek in renesanso na neprimerljiv način. Bil je prvi v Nemčiji, ki je slikal gola telesa iz 

vsakdanjega življenja. Dürerov bakrorez »Adam in Eva« (slika 27) iz leta 1504 predstavlja 

eno od večjih naporov, ki jih je vložil v upodabljanje človeškega telesa v naravnih proporcih. 

Končna kompozicija je temeljila na študijah iz leta 1500, ki so v času štirih let prerasle v 

»popolnega moškega« in »popolno žensko«, katerih kontrapost
5
 je bil prvič prepričljivo 

pokazan v Nemčiji. Prvič v zgodovini tiska so bleda telesa v ospredju in v kontrastu s temnim 

planom zadaj (Wolf 2007: 7, 82). 

 

Slika 27: Albrecht Dürer, 

Adam in Eva, 1504, bakrorez 

                                                      
5
 SSKJ: kontrapóst  -a m (ọ ̑) um. harmonično uravnovešenje nasprotujočih si gibanj in mirovanja človekovega 
telesa, oprtega na eno nogo: figura v živahnem kontrapostu 
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Umetnik flamskega slikarstva v 17. stoletju – Peter Paul Rubens (1577–1640) – je svoje 

razkošne slike kazal v razgaljenih in zaobljenih ženskah. Za nekatere umetnostne 

zgodovinarje je on »kralj baroka«. Ko ga primerjamo z drugimi umetniki, je Delacroix primer 

»zadržanega Rubensa«, medtem ko je Renoir od Rubensa nasledil njegovo strast do slikanja 

žensk z oblinami. V njegovih kompozicijah obstaja popolna enakopravnost med plodno 

energijo in konceptom definiranega golega razuma. Rubens je veliko časa preživel s svojo 

ženo, ki jo je zelo rad slačil in oblačil po lastni volji, ter jo slikal popolnoma golo ali samo 

ogrnjeno v krzno, kar se vidi na delu »Kožušček«. Tu je uspel doseči briljantno bledico njene 

kože. Ženo Heleno je naslikal s kodrastimi lasmi, z nabreklimi bradavicami in s krznom ki ji 

komaj prekriva golo telo. Njen izraz na obrazu je uganka: ali je njen uporniški pogled 

provokacija ali ima enostavno željo, da se zagrne pred mrazom (Neret 2006: 7, 68). 

 

Slika 28: Peter Paul Rubens, Kožušček, 

okoli 1638, olje na lesu 
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Sijaj na prehodu med 18. in 19. stoletjem je umetnik Francesco Goya (1746–1828). 

V Španiji je cerkev prepovedala akte, a inkvizicija
6
 jih je odvzela.  

Najpomembnejši akt v zgodovini španske umetnosti pred Goyo, je naslikal Velazquez – 

»Venera pred ogledalom«. Velazquez (1599–1660) je Veneri dodal krilatega dečka, Kupida, 

ki je s svojo simboliko poveličeval njeno lepoto do mitoloških višin. Venera je za gledalce s 

hrbtom obrnjena, tako da so njene prsi in spolni organ skriti. Na drugi strani pa Goya ne išče 

mitoloških opravičil za svoj akt, ki ima obrnjeno telo proti gledalcem in roke sklenjene nad 

glavo, a ne kot pri drugih primerih aktov, ki skrivajo mednožje. Goyina Maja s kritičnim 

pogledom fiksira osebo za katero se je slekla in na njenem obrazu ni nasmeha (Hagenn 2006: 

48). 

 

Slika 29: Velazquez, Venera pred ogledalom, 1647-51, olje na platnu 

 

Slika 30: Goya, Gola Maja, 1797-1800, olje na platnu 

                                                      
6
 SSKJ: inkvizícija  -e ž (í) 1. zgod. katoliško cerkveno sodišče od 12. do konca 18. stoletja za sojenje, 

preganjanje krivovercev 
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Slika 31: Jean-Auguste-Dominique Ingres, 

Velika odaliska, 1814 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867) pomeni vrhunec neoklasicističnega sloga, 

hkrati pa že tudi njegovo preseganje: na njegovih platnih najdemo prvine oblikovne čistosti, 

trzne elegance, ravnanja po zgledih iz preteklosti (predvsem po Rafaelu, ki ga je neposredno 

preučeval v Italiji), ki so značilni za njegovo začetno ustvarjalno obdobje; vendar se hkrati 

kažejo tudi nežna rahločutnost, široka čutna sproščenost, izredna psihološka pronicljivost 

(vidna predvsem v poznejših portretih), ki pomenijo vezni člen med 18. stoletjem in 

francoskim slikarstvom drugega cesarstva. V nekaterih ženskih aktih se ne drži pravilnih 

anatomskih mer, vendar prav s tem dosega vtis večjega ravnovesja in lepote (Annoscia et al. 

2010: 368). 

Kritiki Salona so leta 1863 odbili sliko Edouarda Maneta (1832–1883) »Zajtrk na travi«. To 

njegovo delo je izzvalo velik škandal, saj je Manet v vsakdanjem prizoru uprizoril golo 

žensko v parku,  ki sedi poleg dveh moških oblečenih v obleke. Škandal je bil v tem, ker je 

gola ženska predstavljala prostitutko. Manet pa je le želel dokazat, da sedanjost ne živi v 

preteklosti. Njegova dela »Zajtrk na travi« in »Olimpija« sta napovedovalki impresionizma 

(Davies et al. 2007: 870). 

Z »Olimpijo«, ki jo je naslikal leta 1863, je bil sprejet leta 1865 v Salon, čeprav je slika 

prostitutke. Akt je nastal po zgledu Tizianove »Urbinske Venere«, v tem delu je Venera 

upodobitev moderne boginje, čeprav je ime Olimpija značilno za kurtizano. Za razliko od 

Tizianove »Urbinske Venere« je njegova »Olimpija« bolj realna kot idealizirana. Njen pogled 

nas bode, česar so se moški vedno bali, samostojnih žensk, ki bi upravljale z njimi (Davies et 

al. 2007: 871, 872). 
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Slika 32: Edouard Manet, Zajtrk na travi, 1863, 

olje na platnu 

 

Slika 33: Edouard Manet, Olimpija, 1863, 

olje na platnu 

 

Ko so se v romantiki pokazali prvi znaki krize, se je v likovni umetnosti prebudilo novo 

zanimanje za stvarni svet – naravo, družbena razmerja, lastnosti posameznika, skupnosti in 

dežele. Rodil se je novi realizem, ki je v posameznih deželah privzel različne oblike. 

Uveljavitev realizma v Evropi umeščamo simbolično v leto 1855 (Annoscia et al. 2010: 458). 
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Gustave Courbet (1819–1877) je hotel delati živo umetnost – torej prikazovati, v nasprotju s 

tradicionalnimi moralnimi in vsebinskimi vrednostmi, »konkretno« umetnost. To so bile 

glavne smernice realizma, ki se je v posebnih pogledih razkrival v raznolikosti in 

kompleksnosti tém ter načinov izražanja. Téme je črpal iz resničnega življenja, iz trenutka, ko 

je »abstraktni, nevidni in torej neobstoječi predmet zunaj slikarskega dosega«(Courbet) 

(Annoscia et al. 2010: 460). 

Njegovo delo »Kopalki« je klasičen prikaz ženske lepote, saj se je zgledoval po umetnikih kot 

je Rubens in po italijanskih slikarjev iz 16. stoletja.  

 

Slika 34: Gustave Courbet, Kopalki, 

1853, olje na platnu 

 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) je francoski slikar, z elegantnimi potezami, ki 

napovedujejo francosko secesijo. On je ironični in neusmiljeni kronist pariškega nočnega 

življenja (Annoscia et al. 2010: 503). 

Nekaj aktov, edinstvenih v francoski umetnosti, so Toulouse-Lautrecove slike o bordelih v  

letih 1890. Bil je zelo dober v prikazu prostitutk v vsakdanjem oblačenju. »Gola ženska stoji 

pred ogledalom« je ena manj znanih del, ampak zato popolna slika, ki simbolično zajema vse 

njegove slike prostitutk. Vidimo prostitutko ki stoji pred svojim odsevom v ogledalu in v roki 

drži slečeno srajco. Tako odkrita stoji in se sprašuje o trenutku resnice. Njeno telo je še 

mlado, a kako dolgo še? Kaj potem? Kdo bo potem želel to žensko? (Arnold 2007: 76). 
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Slika 35: Henri de Toulouse-Lautrec, 

Ženska si popravlja podvezico, 

1894, gvaš na kartonu 

 

Slika 36: Henri de Toulouse-Lautrec, 

Gola ženske stoji pred ogledalom, 

1897, olje na kartonu 



32 

 

 

Slika 37: Pierre Bonnard, »Siesta«, 1900, olje na platnu 

 

Pierre Bonnard (1867–1947) je bil član simbolistov. Čeprav ga niso zanimali simbolistični 

predmeti, so ga veselili oziroma celo očarali prizori preprostega vsakdanjega življenja okoli 

sebe. Zato so ga imenovali »intimist«.
7
 

To je dober primer Bonnardovega vgrajevanja intimne okolice v sliko. Smo v sobi z žensko in 

jo gledamo navzdol. S svojo glavo in rameni v senci zgleda, da je sproščena in morda spi. 

Močna diagonala mize, ki je na desni, nadaljuje linijo njene leve noge. Miza deluje, da je s 

konico navzdol in prekrita s polno nestabilnimi predmeti – kar ustvarja dvoumno prostorsko 

iluzijo. Medtem ko je mali beli pes obrnjen proč od ženske, njegova oblika telesa odmeva v 

njeni obliki hrbta. Tudi njegove sprednje tačke so raztegnjene isto kot njene roke. Bonnard 

pogosto vstavi nepričakovane živali v svoje slike.
8
  

 

                                                      
7
 http://www.theartstory.org/artist-bonnard-pierre.htm 

8
 http://nga.gov.au/bonnard/Detail.cfm?IRN=54754 
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6. AKT V MODERNIZMU 

Moderni slog, dovzeten za eksotizme, a vezan na regionalna izročila, se je v znamenju 

vijugaste črte in znova oživljenih arabesk hitro razširil po Evropi kot kontinentalni slog. Od 

konca 19. stoletja pa do dramatičnega pretresa, ki ga je povzročila 1. svetovna vojna, je želja 

po novem in modernem sprožila po vsej Evropi široko gibanje umetnostne prenove. Nov 

umetniški jezik je bil zasnovan na vodilu »linija–moč«. Med umetniki se je razširil odpor do 

akademij, ki jih je pripravil do tega, da so se odcepili in ustanovili združenja, znana pod 

imenom secesija. Dunajska secesija, katere predsednik je bil Gustav Klimt (1862–1918), je 

eden bolj pomembnih umetnikov te smeri. Prefinjen skrivnostni portretist, krajinar in 

mogočni risar erotičnih in hkrati nežnih ženskih aktov, je v slikah in stenskih ciklih mojstrsko 

združeval ponotranjenost in abstrakcijo. Z detajli in okrasnimi dodatki je uspel doseči urbano 

ravnovesje med vsebino in dekoracijo (Annoscia et al. 2010: 531, 532). 

 

Slika 38: Gustav Klimt, Sedeči akt, 1913, svinčnik 

Klimt je vedno raje upodabljal ženske kot moške, saj je v njegovem pogledu na slikah lahko 

vladala le ženska. Njegova risba je močna s simbolistično abstrakcijo, njegove ženske so brez 

sramu, vendar nimajo idealizirane figure. 
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Naslednji večji slikar 20. stoletja je Henri Matisse (1869–1954), ki se je vedno posvečal 

dekorativnosti in raziskoval moč barve. Barve – kot so modra, rdeča, zelena in črna – si je 

izbral kot téme za slike. Svoje navdihe je predvsem iskal v islamski umetnosti, skozi 

dekorativno – okrasne elemente. Po njegovem mišljenju so to sredstvo za izražanje duha s 

čistimi barvami. Matisse je v svojih delih dal velik vpliv na linijo, kompozicijo in čiste barve, 

predvsem izražene v ploskvah (Annoscia et al. 2010: 568, 569).  

V sliki »Veselje do življenja« se je lotil téme žensk, ki plešejo in si sušijo lase ob morski 

obali. Melodija je eksplodirala v divjem ritmu barv in prepletu arabesk. Dodal je prvine 

secesionističnega linearizma in pridih islamske umetnosti (Annoscia et al. 2010: 569). 

 

Slika 39: Henri Matisse, Veselje do življenja, 1905-06, olje na platnu 

 

V času 1935 in 1936 je nastalo večino njegovih večjih del, ki so bili akti. Delo »Roza akt« ki 

daje občutek monumentalnosti, ima namen, da akt prikazuje le skica človeškega telesa. 

Umetnik je dobro uravnovesil toplo-hladen kontrast. Njeni deli telesa so večji od glave, ki že 

posegajo izven okvirja slike. Njegova dela vsebujejo vedno dovolj napetosti med sestavnimi 

deli. Takšno napetost vsebuje tudi njegovo delo »Modri akt IV« skoraj dvajset let kasneje, ki 

je naslikan na beli podlagi z zelo dobro premišljeno pozicijo delov teles. Čeprav je slika 

ploskovna, nam daje občutek trodimenzionalnosti. Vpliv ekspresionizma se je dotaknil tudi 

Henri Matissa, kar nam pokaže z izrazno močnimi barvami na teh dveh primerih akta (Essere 

2007: 72). 
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Slika 40: Henri Matisse, Roza akt, 1935, 

 olje na platnu 

 

 

Slika 41: Henri Matisse, Modri akt IV, 

1952, gvaš na kolažu 
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Amedeo Modigliani (1884 – 1920) italijanski boemski umetnik, bivajoč v Parizu, ki je živel v 

revščini ampak kljub vsemu videl v umetnosti lepoto in strast. Ko je mladi Modigliani prišel v 

Pariz je bilo kulturno ozračje v polnem razcvetu, kar je bilo navdihujoče zanj, saj je pred tem 

poznal in občudoval le antična dela. Eden njegovih vplivov sta bila Cezanne in Constantin 

Brancusi, ki je ustvarjal proporcionalne kipe z eleganco. Njegovi kipi so bili zanj inspiracija 

pri ustvarjanju neverjetnih portretov in ženskih aktov. Njegovi akti so kot neka posebna vrsta 

portretov, ki se zlivajo v naprej premišljeno ozadje. 

V svojih slikah je razrešil problem telesa in njegovega odnosa do ozadja ter si prizadeval 

izraziti najintimnejša občutja in čustva, odsev nepotešene melanholije ali bolesti. Iz te, prej 

moralne kot estetske naravnanosti, so se rodile vitke poetične figure s tankimi vratovi, 

zasanjanimi očmi, elegantnih linij, ki delujejo kot da so modelirane (Annoscia et al. 2010: 

572). 

 

Slika 42: Amedeo Modigliani, Rdeči akt, 1917, olje na platnu 

 

Genij 20. stoletja je bil nedvomno Pablo Picasso (1881–1973). Z njegovimi številnimi deli in 

predvsem njihovo kvaliteto, se ne more primerjat noben drug umetnik. Njegov talent je bil 

viden že v otroštvu in s pomočjo očeta, ki je bil tudi slikar, je lahko razvijal svoje razsežnosti. 

Bil je navdušen nad novimi idejami v umetnosti in odšel je v Pariz, v središče umetnosti tega 

obdobja. Imel je modro in rožnato obdobje, vendar njegova največja prelomnica je bil 

kubizem. Picasso je opazoval en predmet iz več vzornih kotov, da je nastala geometrijska 

struktura slike.  
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Za sliko »Avignonske gospodične«, je značilno, da je ena prvih spomenikov kubizma. Na sliki 

je pet golih žensk. Na telesih prevladujejo različni odtenki rožnate barve. Barve v ozadju se 

razdelijo na tri dele, ki so rdeči, beli in različni modri odtenki. Večkrat pretrgane črte, ki 

tvorijo stičišča ostrih in topih kotov, daje figuram dinamiko.  Akt na sredini slike ima roke 

nad glavo, kar si je sposodil iz slike Ingresa v »Turški kopeli«. Kubistično slikanje ni le 

gledanje in slikaje figur iz različnih zornih kotov, vendar tudi ločevanje dela od celote, 

pretirane velikosti proporcev (Annoscia et al. 2010: 582, 583). Vsak posamezni lik je 

sestavljen iz različnih elementov – geometrijskih elementov, ki so sestavljeni v proporce. 

Tukaj umetnik ne dá poudarka na žensko lepoto, vendar želi uničiti predsodke že ustvarjenih 

slik v zgodovini. 

 

Slika 43: Pablo Picasso, Avignonske gospodične, 

1907, olje na platnu 
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Slika 44: Fernand Leger, Tri ženske, 1921, 

olje na platnu 

 

V obdobju purizma, kjer je estetika strojev vplivala na številne umetnike, ki so želeli v 

posnemanju kubizma povrniti čisto in jasno upodabljanje,  bi omenila umetnika Fernanda 

Legerja (1881–1955). Slikal je akte, ki so skoraj identični, sestavljeni iz krogov, njihovi 

obrazi pa so si med seboj podobni. Ozadje in predmeti okoli aktov so vsi naslikani kot 

geometrijski liki, torej je težko ločiti organske in neorganske oblike na sliki. Barve ki jih 

uporabi so primarne in sekundarne – osnovne barvnega kroga (Davies et al. 2007: 

1015,1016).  

Po drugi svetovni vojni se je iz dadaizma razvilo novo avantgardno  umetnostno gibanje v 

petdesetih in začetku šestdesetih let devetnajstega stoletja imenovano (Nouveau realisme) 

novi realizem, ki sta ga ustanovila umetnik Yves Klein in umetniški kritik Pierre Restany. 

Yves Klein (1928–1962) je bil vpliven francoski umetnik leta 1950, ki je znan po uporabi le 

ene barve, ultramarin barve, ki si jo je tudi prilastil. Od tukaj tudi ime IKB : International 

Klein Blue. Kljub kratki dobi življenja in ustvarjanja je s svojimi deli in idejami pustil temelje 

za abstraktno slikarstvo.  

Njegov primer akta je upodobil s svojo IKB barvo, z uporabo golih ženskih teles kot čopič. 

Gola telesa je pobarval z barvo, in nato so se modeli sami odtisnil na papir/platno. V  

nekaterih primerih jih je tudi vlekel po platnu, da je dobil želene telesne odtise. Ta dela je 
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predstavil kot performans, da so bili lahko gledalci priča odtisnjenih golih teles na papirju. S 

tem je predstavil svež in zanimiv nov pristop k ideji figurativnega slikarstva, da je posegal  le 

s svojo bližino, skoraj brez dotikanja. 

 

Slika 45: Yves Klein, 

performanc za Antopometrijo modrega obdobja, 

Pariz 1960 

 

 

Slika 46: Yves Klein, Antopometrija modrega obdobja, 1960 



40 

 

Tom Wesselman (1931–2004) je znan kot eden večjih umetnikov pop arta v New Yorku, ki je 

znal ženske akte upodabljati na zelo erotičen način. S svojimi serijami Veliki ameriški akt iz 

šestdesetih let je pritegnil pozornost v svetu umetnosti. Njegova dela iz serije Velikega 

ameriškega akta so klasičen primer pop art akta, v katerem pokaže umetnik svojo sposobnost 

ustvarjanja drznih erotičnih izrazov z le nekaj linij in premišljeno uporabo barve. 

          

Slika 47: Tom Wesselmann, Veliki ameriški akt #57, 

1964, olje na platnu 

 

V pop artu so kasneje našli izhodišče umetniki, ki so skupaj podpisali manifesto za Nouveau 

realisme leta 1960. Ustanovila sta ga umetniški kritik  Pierre Restany in umetnik Yves Klein, 

skupaj še z devetimi umetniki, med katerimi je bil tudi Martial Raysse. Ta umetniška smer je 

bila le ena izmed številnih tendenc avantgarde šestdesetih let. Imeli so novi perspektivni 

pristop do realizma. Imenovan novi realizem je bil znan tudi kot evropski pop art.  

Martial Raysse (1936–) je iz množičnih občil skovani idiom – pop – uporabil za parodiranje, z 

slednjim pa tudi za slavljenje, čaščenih spomenikov francoske umetnosti. Delo »Made in 

Japan in Martialcolor« je v duhu potrošništva predelana inačica Ingresove slike, ki je z 

njegovo interpretacijo povezana z množično proizvodnjo, kar je črpal iz obdobja pop arta. 

Tako dobi slika znova osvežujoč pomen pri odzivu gledalcev (Lynton 2010: 296). 
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Slika 48: Martial Raysse, Made in Japan in Martialcolor, 1965, 

akril na platnu in kolaž 

 

V delih Chucka Closa (1940–), so akti naslikani tako realistično,  kot bi jih ujel z objektivom 

fotoaparata. Z njegovimi velikimi fotorealističnimi slikami je umetniško zabrisal razliko med 

fotografijo in slikarstvom. Close je kopiral črno-bele fotografije ženskih aktov na platno. 

 

Slika 49: Chuck Close, Big Nude, 1967, olje na platnu 
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Slika 50: Philip Pearlstein, 

Two Female Models on Eames Chairs with Stool, 

1967, olje na platnu 

 

Po vojnem obdobju so se širili novi pristopi in kvaliteta dela. Philip Pearlstein (1924–) je bil 

eden izmed njih – ki je slikal realistične akte, ki niso bili kot simbol lepote, vendar človeško 

telo, ki ni vedno popolno. Zaradi manjših kompozicij pride do večjega izraza oblika, barva in 

svetloba na sliki.  

V Italiji se je leta 1967 razvila Arte Povera, kar dobesedno prevedeno pomeni revna 

umetnost. Arte Povera je smer moderne umetnosti, ki se je razširila le po Italiji. Začela se je, 

ko so umetniki kritizirali in napadali vrednote na uveljavljene institucije vlade, industrije in 

kulture. Umetniki so uporabljali siromašne materiale, kar je bil eden izmed vidikov 

opredelitve Arte Povere.  

Umetniki tega obdobja so želeli v svojo ustvarjalnost vnesti prvinske naravne in tehnološke 

elemente, elemente iz vsakdanje sodobne stvarnosti in jih predstaviti takšne kot so (Annoscia 

et al. 2010: 645). 
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Pri umetniku Michelangelu Pistolettu vidimo, da uporabi za slikarsko podlago ogledalo, saj se 

tako lahko vsakdanja realnost poveže oziroma nadaljuje v sami sliki, v kateri lahko sam 

gledalec vidi svoje realno gibanje. 

   

Slika 51 in Slika 52: Michelangelo Pistoletto, La Venera con la pipa, 

1973, sitotisk na nerjavečem jeklu 

 

Slika 53: Marina Abramović in Ulay, Nedoločljivosti, 

1977, performans v Mestni umetnostni galeriji v Bologni 

 

V »Nedoločljivosti« sta Marina in Ulay gola, z obrazom obrnjenima drug proti drugemu in 

stojita v veži Mestne umetnostne galerije v Bologni. S tem gledalce prisilita, da se pri 

vstopanju zrinejo mimo njiju ter se odločijo, proti kateremu od umetnikov se bodo pri tem 

obrnili. S tem se je gledalec prisiljen soočiti, oplaziti in/ali se poistovetiti z anatomsko spolno 

opredeljenim telesom bodisi Ulaya, bodisi Abramovićeve (Jones 2002: 175). 

Performans je dogajanje, ki se ustvari pred občinstvom in ga je možno ovekovečit le v obliki 

besedila, fotografije, filma ali video posnetka. 
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7. TELO V FOTOGRAFIJI 

Po izumu fotografije se uveljavi motiv moškega ali ženskega telesa, ki se je pojavil konec 

19.stol.  

Usoda fotografije akta se je razvijala istočasno z zgodovino fotografije – od njenega začetka. 

Golota na fotografijah kasneje ni več služila anatomskem namenu, ampak se je začela 

uporabljati za erotične umetnine, ki jih navdihuje estetika fin de siécle. S prihodom 

avantgardnega gibanja je postala akt fotografija vodilna za eksperimentiranje, preden se je 

umetnik lotil nadaljnjega slikanja idealne lepote na platno. Po drugi svetovni vojni se je 

fotografija akta spet pojavila v neorealizmu in se razširila vse v popularno umetnost. Nato je 

leta 1968 prišlo do protesta, ko so fotografi želeli doseči, da je fotografija akta kot izraz 

mladostne subverzivnosti
9
. To je bil vpliv postmodernistične dobe, ko so fotografi ustvarjali 

brezhibne slike, ki so bile neprimerljive klasičnemu stilu. Hkrati pa so mlajše generacije 

razvijale analitični pristop, ki odpira razpravo o položaju fotografije v umetnosti. Pogosto so 

bile na čelu tega gibanja ženske, ki so imele namen demistificirati
10

 idejo »mojstrovine«. 

Kritično so preučevali koncept žanrov, vključno z motivom golote. V delih se je golota 

uveljavila kot simbolična oblika par excellence
11

 (perfekcije) (Uzzani 2011: 4). 

Ženski in seveda tudi moški akt ima v upodabljanju že dolgo zgodovino. Fotografi so se v 

začetku najprej zgledovali in posnemali študije kiparjev in slikarjev, šele kasneje so in še 

poizkušajo več ali manj uspešno najti svoj pristop k podajanju te – lepe a zahtevne teme 

(Dolenc 1997: 49). 

Najlepše akt fotografije nastanejo v črno-beli tehniki. 

Režija pri akt fotografiji je kar pomembna podstavka, ker lahko pomeni tudi prijetno delovno 

atmosfero, če je dobro pripravljena, model lahko lepše sodeluje in izraža svojo osebnost, ker 

bo vedel kaj fotograf želi od njega. Pomeni pa tudi izbiro primernega okolja, ozadja in seveda 

najbolj primerne svetlobe pri snemanju tako v ateljeju kot tudi na prostem. To vse pa so 

faktorji za dobro fotografijo (Dolenc 1997: 50). 

                                                      
9
 SSKJ: Subverzija – prikrita dejavnost proti obstoječi družbeni, politični ureditvi, prevratno delovanje 

10
 SSKJ: Demistificirati – odpraviti, odstraniti mističnost s česa 

11
 SSKJ: par excellence  – v pravem pomenu besed, v najvišji stopnji 
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Arnulf Rainer (1929–) velja za enega najbolj inovativnih abstraktnih slikarjev dvajsetega 

stoletja. Njegova dela so pogosto fotografije, po katerih intervenira, da doseže simbiozo med 

starim in novim pomenom. Leta 1950 je eksperimentiral z barvnim prekrivanjem lastnega 

telesa. Pod vplivom drog, je v tehniki, ki spominja na dunajske akcioniste, fotografije 

avtoportretov in teles izkrivljal. 

Arnulf Rainer je maličil podobe tako, da je fotografiral modele v nenaravnih položajih, 

katerih surovost je poudaril tako, da je nato fotografije porisal s silovitimi in močnimi 

potezami čopiča (Annoscia et al. 2010: 643). 

     

Slika 54: Arnulf Rainer, Body language, 1970, oljni pasteli in olje na fotografiji 

Slika 55: Arnulf Rainer, Noga, okoli 1970, oglje na fotografiji 

 

Man Ray (1890–1976), rojen Emmanuel Radnitzky, je bil najbolj inovativen fotograf  

dvajsetega stoletja. Uspel je izničiti mejo, ki so jo imeli za  končno predstavo fotografije (De 

L'Ecotais & Ware 2000: 4). 

Njegove fotografije so pogosto nastale med umetnostjo in življenjem. Začetki njegovih 

fotografij pa so nastali, ko je fotografiral vsako svojo sliko, ki jo je naslikal.  

Man Ray je bil izbirčen pri izbiri svojih muz, saj ni gledal samo na lepoto, vendar tudi 

osebnost, ki ga je prevzela in navdušila kot umetnika. 
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Po navdihu  Jean-Auguste-Domimique Ingresa in njegovega dela »La Grande Baigneuse« je 

Ray upodobil žensko telo, ki jo je preoblikoval v glasbilo, s katerim je opredmetil živo telo. V 

svojih delih je rad izkrivljal ženske figure. 

 

            

Slika 56: Jean-Auguste-Dominique Ingres, »La Grande Baigneuse«, 1808, olje na platnu 

Slika 57: Man Ray, »Le Violon d'Ingres«, 1924, tisk na fotografijo 

 

S pomočjo različnih medijev lahko risba vrednost pridobi, kar je v primerih umetnika  

Arnulfa Rainerja več kot očitno. Fotografijo nadgradi z linijami, kar jo kot celoto dopolni. 

Tako tudi Man Ray svojim fotografijam doda vrednost z dodajanjem enostavnih linij.  

Umetnika, ki sta moji referenci, sta me navdušila nad fotografijo, kot tudi nad poseganjem v 

njo z risbo. 
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8. LASTNO DELO 

Področje visokega modernizma je tudi področje nezavednega, ki poudarja avtonomnost 

likovnega izdelka in na poudarjeni intuiciji predajanja in pozabi reagira kot avtomatizem. Del 

tega področja je lahko tudi fotografija kot izhodišče, za najrazličnejše nezavedne intervencije, 

ki jih je v šestdesetih letih druge polovice 20. stoletja negoval predstavnik dunajske šole 

(Akademije) Arnulf Rainer (1929 –).  

Tudi sama sem se na področju slikanja in risbe odločila za področje vizualne intervencije. 

Fotografija me je med študijem presenečala s svojo mehkobo, s temno-svetlimi prehodi (kar 

je bistvo fotografije) oziroma kot področje upodabljanja človeškega telesa. Nato sem z 

različnimi risali, povečavami fotografij, raziskovala njeno vizualno lepoto. Nosilec je lahko 

papir ali platno, odvisno od teksture ali načina intervencije, ki jo želim doseči s posamezno  

nalogo.  

Na zaključni razstavi četrtega letnika likovne pedagogike, sem razstavila dela različnih 

velikosti na katerih prevladuje podoba človeškega telesa, kar pomeni zame bližino z 

občutenjem lastnega telesa ter z lastno vrsto, ne le kot razmišljanje o bivanju samem, temveč 

kot del očaranosti nad lepoto telesa. In prav intervencije omogočajo poudarjanje te bližine. 

Z mojo raziskavo risbe, fotografije in računalniških odtisov, se je področje slike povezalo z 

mojimi osebnimi izkušnjami, ki so zahtevala ob življenjskih dogodkih še tipografijo oziroma 

intervencijo v fotografiji. 

Vsi umetniki se duhovno hranijo preko drugih umetnikov. Tako sem tudi sama dobila  

usmeritve v svojih delih. Težko se približaš umetniku in nemogoče se je pritihotapiti v 

umetnikovo glavo, da bi lahko razmišljali tako kot on/ona. 

Risba kot avtonomno področje likovnega izražanja nam, enako kot kiparstvo ali slikarstvo, 

ponuja možnosti, da spoznavamo svet okoli sebe. Moj način izražanja znotraj risbe izkazuje 

še uporabo kolažirane fotografije oziroma posledično kot intervencije. Moje podoživljanje 

sveta zahteva likovni jezik – risbo, ki je dovolj senzibilna, da v sožitju z fotografijo 

spregovori o širšem dojemanju sveta (podobno je razmišljaj verjetno tudi moj vzornik 

A.Rainer.). Proces takega dela je raznovrsten – gre za zbiranje, fotografiranje, beleženje, 
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zapisovanje in kolažiranje. Kompozicija celote je vsakič odvisna tudi od razstavnega prostora. 

Tako se moja risba konceptualno povezuje tudi s historičnim obdobjem dadaizma (Man Ray). 

Temelji moje raziskave so shranjene v razumevanju modernističnih nalog, kjer prvič postane 

risba avtonomno likovno področje ter drugim področjem enakovreden medij. Temu ustrezno 

sem izbrala tudi uporabljeno literaturo.  

Refleksija tega področja je izvedljiva tudi na različnih stopnjah poučevanja, kjer sem na tretji 

stopnji osnovne šole opazila burno odzivanje učencev. Z njihovim dojemanjem naloge, so me 

prijetno presenetili, razen izjem, ki so iz neposlušnosti ustvarili ploskve, namesto linij. 

Moja t.i. interventna risba je področje nezavednega – gre za reagiranje na izbrano fotografijo 

golega telesa, kar zahteva zbranost in čisto povezovalno linijo, ki spremlja osnovno formo 

izbrane. 

Gola telesa v izbrani fotografiji so delno prežeta z erotiko, kljub temu da so to izrezi, ki jim 

spreminja dokumentarnost v tem smislu, da omogoča svobodnejše izražanje. 

Črno-bela fotografija z intervencijo delno spominja na dela Arnulfa Rainerja, vendar gre v 

mojem delu za drugačno občutenje – gre za meni lastne feminilne momente, ki so zbudile 

mojo pozornost že med študijem. Tukaj se ponuja tudi lepota ženskih teles, ki jih je posnel 

konceptualno Man Ray, kar mi je bližje, vendar so njegovi kolaži spet drugačni. Sama 

negujem predvsem risbo kot preplet s kolažiranjem. 
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Slika 58: Sonja Žmavc, Bližina, 2015 
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Slika 59: Sonja Žmavc, Intervencija I, 2015 
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Slika 60: Sonja Žmavc, Intervencija II, 2014 
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Slika 61: Sonja Žmavc, Razdalja, 2014 
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Slika 62: Sonja Žmavc, Dotik, 2015 
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9. PEDAGOŠKO–RAZISKOVALNI DEL 

Pedagoško aplikacijo diplomske naloge sem opravljala na osnovni šoli v Ljubljani. 12. maja 

2014, sem z 7. razredom devetletke, z 21 učencev, izvedla likovno nalogo pri izbirnem 

predmetu Likovno snovanje.  

Uvodni del sem poskušala oblikovati čim bolj zanimivo in z deli, ki so bila učencem že znana, 

da so lahko neprestano sodelovali v dialogu. Z zanimivimi deli na digitalni predstavitvi, sem 

pridobila učence. Pomembnost moje motivacije na začetku ure je bila, da pridobim njihovo 

zaupanje in komunikacijo, da so učenci brez treme sodelovali in odgovarjali na vprašanja, ter 

jih tudi sami postavljali. Po diskusiji o podanih reprodukcijah preko digitalne predstavitve, je 

sledil teoretični del.  

Teoretični del je temeljil na intervenciji fotografije z risbo.  Posredovanje likovne naloge je 

temeljilo na že znane primere umetnin, tako da so imeli učenci boljšo predstavo, kaj se od njih 

zahtevalo. Predstavljeni primeri so bili motiva portret, njihova naloga pa je zajemala urbano 

okolje kot likovni motiv. Ker učenci že poznajo likovne tehnike risanja (svinčnik, barvni 

svinčniki, flomastri) in so bili predhodno obveščeni, katere potrebščine bodo potrebovali, sem 

jim dodala le še A3 podlago, s katero so se učenci soočili pri likovnem izražanju. Vsak 

izdelek smo na koncu posebej analizirali in vrednotili – ali zadostujejo danim kriterijem, ki 

smo jih določili na začetku podajanja likovne naloge.  

Pedagoško-raziskovalni del je temeljil na zbiranju podatkov, ki sem jih pridobila na 

praktičnem delu z učenci. Nalogo sem izoblikovala na osnovi računalniških odtisov, ki so bili 

izhodišče njihovih izdelkov. Dani odtisi fotografij so bili izbrani z moje strani, učenci so jih 

potem dopolnili oziroma nadgradili z risbo po domišljiji. Ta naloga je nastala na podlagi 

mojega načina dela pri mojem lastnem delu s fotografijami, kjer tudi posegam z risbo. Torej 

je bil moj cilj, da učenci dosežejo nadgradnjo in dopolnjevanje fotografije. Pri učencih sem se 

odločila za motiv urbanega okolja, saj se v takšnih primerih lažje izražajo. Urbani prostor je 

del njihovega življenja. Motiv je določen po njihovih vsakdanjih izkušnjah – kar je okolje. 

V raziskovanju za likovno nalogo sem se obrnila v sodobno umetnost in fotografijo. Odločila 

sem se za fotografije večjih mest, saj je to bilo za učence lažje nadgradit z risbo. Z risarskimi 

materiali so lahko spremenili sorazmerje, namembnost in celo kompozicijo – glede na 

postavitev računalniškega odtisa fotografije na A3 podlago. Primeri fotografij, ki so že 
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intervenirane na različne načine, sem našla med akcionisti. Eden izmed referenc ki sem jih 

uporabila je umetnik Arnulf Rainer, eden izmed dunajskih akcionistov, ki je v svoje 

avtoportrete interveniral z linijo. Kot sem že omenila, sem za lažjo izvedbo učencem izbrala 

fotografije mest. Fotografije z motivom urbanizma so odlična osnova za nadgradnjo oziroma 

dodajanjem elementov z risbo. 

Učenci v tretji triadi osnovnošolskega izobraževanja že imajo osvojen občutek za 

trodimenzionalnost, kar je zelo pripomoglo pri nadgradnji likovne naloge (Učni načrt 2001). 
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9.1. UČNA PRIPRAVA 

GLAVA PRIPRAVE 

ŠOLSKO LETO:  2013/2014 

AVTOR : Sonja Žmavc 

RAZRED: 7. 

PREDMET: Likovno snovanje 

ŠTEVILO UR: 2 

LIKOVNO PODROČJE:    Risanje 

LIKOVNA NALOGA: Risanje risbe z motivom po domišljiji z intervencijo na 

fotografijo 

LIKOVNA TEHNIKA: Flomastri, barvni svinčniki, svinčnik 

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE:  

A3 risalni list, črno-beli računalniški odtisi fotografij urbanega okolja 

LIKOVNI MOTIV: Nova podoba urbanega okolja 

METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija, praktično delo 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: reprodukcije, slikovno gradivo iz knjig, digitalna 

projekcija, računalnik 

VRSTA UČNE URE: kombinirana (teoretična in praktična) 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: MA, ZG, GE, TiT 

POSEBNA DEJAVNOST UČENCEV: Posamezna predstavitev izdelkov pred razredom 

 

LITERATURA:  

- Godfrey, T. (1990). Drawing today. Oxford: Phaidon. 

- Schmied, W. (2002). Geschiechte der bildenden Kunst in Österreich. München: 

Prestel. 
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CILJI  

Učenci: 

- obnovijo pojme: kompozicija, odnos delov do celote v kompoziciji; 

- osvojijo pojme: intervencija, razmerje v prostoru, urbanistični prostor; 

- se navajajo na samostojno uporabo različnih risal glede na njihov učinek; 

- spoznajo načine upodobitve prostora na ploskvi (prostorski ključi); 

- razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju prostora in s tem negujejo individualni likovni 

izraz; 

- pridobivajo občutek za estetsko ureditev prostora; 

- pri oblikovanju razvijajo natančnost, samostojnost in vztrajnost pri delu; 

- razvijajo likovno domišljijo in kreativnost; 

- razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del. 

9.2. POTEK URE PO UČNIH KORAKIH 

 

Uvodni del je temeljil na motivaciji in je potekal prvo šolsko uro približno 10 minut. Učence 

sem pozdravila in se jim predstavila. Razložila sem jim, da bomo skupaj preživeli dve šolski 

uri, ter da upam, da bo za njih vse čim bolj zanimivo. Učenci so spoštljivo odzdravili.  

Sledilo je moje vprašanje – če poznajo kakšne znane umetnine ali umetnike? Učenci so 

sodelovali in takoj našteli vsaj 5 različnih svetovno znanih umetnikov. Med omenjenimi je bil 

tudi Leonardo da Vinci, kar sem tudi sama imela na digitalni projekciji, z namenom, da jim 

pokažem. Primer na digitalni projekciji je bila Mona Lisa. 

 

Slika 63: Leonardo da Vinci, 

Mona Lisa, 1503-1517 
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 Ko smo skupaj gledali sliko, sem jih vprašala, kako bi oni naredili to sliko zabavno oziroma 

kaj bi na njen nadgradili? Učenci so odgovorili različne možnosti – od dodajanja brkov do 

klobuka. Glede na njihove odgovore, sem jim nato pokazala naslednjo sliko, kjer je 

spremenjena Mona Lisa z dodanimi brki. 

 

              

Slika 64:Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919 

Slika 65: Primer spremenjene Mona Lise 

Učencem so bili primeri zanimivi in v pomoč ob razlagi pojma – intervencija. Potem jim 

prikažem še par drugih primerov, v katerih je slika dokončana z intervencijo risbe. Učenci so 

gledali in komentirali spremembe na slikah ter sami predlagali, kaj bi oni spremenili na takšni 

fotografiji. Kaj bi poudarili oziroma dodali. 

Pokazala sem jim še druge primere fotografij, kjer so fotografije spremenjene s pomočjo 

risbe. To so primeri umetnika Arnulfa Reinerja, kjer v svoj obraz na fotografiji posega z linijo 

in spremeni dele svojega obraza, kot je na primer nos.  

           

Slika 66: Arnulf Reiner, Popravilo nosa, 1971 

Slika 67: Arnulf Reiner, Untitled, 1969-74 
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V osrednjem delu je prevladovala razlaga in pogovor z učenci, ter na koncu še praktično delo. 

V posredovanju novih pojmov so obnovili pomen pojmov kompozicija, odnos delov do 

celote, razmerje med objekti. Medtem pa so tudi obnovili znanje prostora – zunanji in notranji 

prostor – saj smo se pogovorili o urbanističnem prostoru. Učenci so osvojili pojme med 

prikazovanjem slikovnega gradiva, saj tako lažje dojemajo novosti. 

Na digitalni projekciji sem jim pokazala slike in jih vprašala, kakšno likovno tehniko je 

uporabil umetnik? Razložila sem jim, da pred vsako sliko umetnik prej naredi skico za le-to. S 

tem sem jim razložila pomembnost risbe v umetnosti skozi zgodovino do danes.  

 

        

Slika 68: risba konja v jami Lascaux, 15,000 pr.n.št. 

Slika 69: risbe v jami Lascaux, 15,000 pr.n.št. 

          

Slika 70: Michelangelo, študija za libijsko Sibilo, 1511 

Slika 71: Michelangelo, Libijska Sibila, 1511 

 

Učenci so medtem primerjali različne slike na digitalni projekciji in odgovarjali na vprašanja.  
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Pojmi, ki so jih osvojili s pomočjo razlage ob slikovnem gradivu, so nato povezali z že 

znanimi pojmi, ki so jih le ponovili. Povezali so pojme kot so risba in kompozicija v primerih 

in ob mojih razlagah z risanjem na tabli. Ko smo obnovili pojme, smo nadaljevali s primeri. 

Posredovala sem primer slike, ki ji manjka ozadje. S tem sem učence vprašala, kaj tej sliki 

manjka in z dobljenimi odgovori, sem jim nato razložila pojem celotne risbe in povezave s 

kompozicijo. Pomembna je pravilna postavitev arhitekturnih objektov, da je možno dodajanje 

elementov na sliki. Učenci so mi sledili in odgovarjali. 

     

Slika 72: Skica ulice 

 

Slika 73: Slika mesta 

 

Slika 74: Računalniška slika mesta št.1 

 

Slika 75: Računalniška slika mesta št.2 
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Pokazala sem jim primere mest, kjer je sprememba narejena z dodanimi posebnimi 

arhitekturnimi objekti. Učence sem vprašala, kako bi oni spremenili okolje v svojem delu 

mesta, kako bi nadgradili okolje? Poudarila sem dejstvo, da je pomembna namembnost. 

Učenci so razmišljali in podali odgovore oziroma ideje, kaj bi lahko spremenili. Zavedali so 

se namembnosti.  

 

Slika 76: Skica Guggenhaimovega muzeja v New Yorku 

 

Slika 77: Guggenhaimov muzej v New Yorku 

 

Slika 78: mesto Chicago 
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Nato sem jih spodbudila k razmišljanju, da se vsako sliko lahko še nadgradi. Sledilo je  

naštevanje  likovnih tehnik, s katerimi lahko interveniramo fotografije (svinčnik, barvni 

svinčnik, flomaster). Učenci so vse te tehnike že poznali, tako da smo jih le obnovili. Največji 

poudarek sem dala na risbo, saj so se približevali svoji likovni nalogi. Učenci so pravilno 

odgovarjali in našteli likovne tehnike – kot so risanje s kredo, svinčniki, barvnimi svinčniki, 

slikanje s tušem, z akvarelnimi barvami, tehniko kolaža in tako dalje. Sledili so mojim 

navodilom, saj je bil že čas za posredovanje likovne naloge, tehnike in motiva.  

Učencem sem po povzetku snovi povedala, da bodo tokrat tudi oni na svoj način intervenirali 

v fotografijo s pomočjo tehnike risanja s svinčnikom, barvnimi svinčniki ali flomastri.  

Razložila sem jim, da vsak dobi fotografijo nekega dela mesta. Fotografija bo v obliki 

računalniškega odtisa v A4 formatu, ki ga bodo prilepili poljubno na večji A3 format. 

Pomembnost postavitve je ključna za kompozicijo, ter pridobitev prostora za dodajanje 

elementov, ki bo ustvarilo njihovo domišljijsko predstavo, kako bi dopolnili dano fotografijo. 

Učenci so mi sledili in počakali na razdeljen material za praktični del. Dobili so računalniške 

odtise fotografij mest, črno-bele barve in A3 risalne liste. Nato sem jim povedala nalogo, ki je 

risanje risbe z motivom po domišljiji z intervencijo na fotografijo. Učenci so si pripravili 

potrebščine in poslušali še zadnja navodila. Za konec sem hitro poudarila na tabli napisane 

kriterije naloge, ki so jih morali doseči.  

Kriteriji so naslednji: 

- Osnovni izrazni element je linija; 

- Poseganje po celotnem formatu; 

- Velikost elementov mora biti sorazmerna (ne preveč drobni elementi); 

- Izvirnost motiva; 

- Originalna uporaba likovne tehnike. 

Učenci so se lotili likovne naloge in med ustvarjanjem vprašali, če jim kaj ni bilo dovolj 

jasno. Med uro sem se sprehajala po razredu in spodbujala učence ter jim svetovala pri delu. 

Učenci so se spopadali s svojo domišljijo, katero so nemudoma prenašali na majhen format.  

V zaključnem delu, ko so učenci že zaključili likovne izdelke, smo povzeli kriterije 

vrednotenja in kaj je bilo zahtevano od njih v tej nalogi. Tako smo na koncu skupaj z učenci 

ovrednotili nastale izdelke, vodila sem pogovor z argumenti na podlagi danih kriterijev 

likovne naloge. Učenci so se izkazali z izdelki in uspešno ovrednotili ostale sošolce, ki so 

predstavili svoje izdelke pred tablo. 
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9.3. ANALIZA IZVEDBE LIKOVNE NALOGE 

Moj nastop za pedagoško-raziskovalni del sem izvedla z 21 učenci 7.razreda. Dve uri 

likovnega snovanja so imeli med 11 in 13 uro, tako da je bilo vzdušje toliko mirno koliko tudi 

razigrano zaradi prihoda po odmoru. Učenci so bili že v pričakovanju nove učiteljice za ta 

dan. Nestrpno so me opazovali in čakali na moj odziv.  

Še pred njihovim prihodom v razred, sem si na računalniku pripravila digitalna predstavitev in 

material za izvedbo likovne naloge.  

Z rokami sem jim nakazala, da se umirijo in utišajo. Ko so to ravnovesje dosegli, sem jih lepo 

pozdravila in se predstavila. Razložila sem jim, da bo učna ura likovnega snovanja potekala 

malo drugače in da bodo na koncu nekateri njihovi izdelki meni v pomoč in uporabo za 

diplomsko nalogo. Vedno je lepo videti navdušenje učencev, ko pride v razred nova oseba, 

nov pristop in predstavitev.  

Začela sem z uvodno motivacijo, katera je bil dialog med učenci. Postavljala sem jim 

vprašanja o že njim znanih umetnikih skozi zgodovino, da sem dobila okvirno sliko njihovega 

poznavanja umetnin. Nato sem vklopila digitalno predstavitev in na sliki pokazala eno večjih 

umetnin, za katero sem bila že predhodno prepričana da jo poznajo – Mona Lisa od Leonarda 

da Vincija. Takoj ko so učenci videli znano sliko, so se glasno odzvali s pravilnim imenom 

slike. Glede na znano sliko, sem jim nato pokazala še dva primera Mona Lise malo drugače. 

Drugi dve sliki sta bili spremenjeni z linijami, kar dá sliki drugačen pomen. Učencem je bila 

predstavitev zabavna, saj so se bolj sprostili in z veseljem odgovarjali na vprašanja. Sledile so 

slike interveniranih fotografskih portretov z risbo, umetnika Arnulfa Reinerja. Njegova dela 

so bila za lažjo predstavo – kakšno je lahko neko posredovanje v sliko, kako spremeni njen 

pomen.  

Ko so bili otroci sproščeni in v dobri komunikaciji z mano, smo začeli s posredovanjem 

pojmov. Razložila sem jim pomembnost risbe skozi zgodovino, saj smo se tudi pri likovni 

nalogi lotili risanja. Sledila je razlaga pomembnosti poseganja po celotnem formatu in 

kompozicije v njej. Na danih primerih so učenci osvojili pojme. Ker je bila moja zadana 

likovna naloga, da bodo risali na računalniških odtisih fotografij večjih svetovnih mest, je bilo 

pomembno, da posvetimo pozornost tudi urbanističnem prostoru. Podala sem jim fotografije 

večjih mest z zanimivimi arhitekturami. Učenci so slednje komentirali in povedali, kakšen 
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namen imajo in kako se usklajujejo z urbanističnim prostorom. Razložila sem jim, da se vsako 

slika lahko nadgradi. 

Ko so bili vsi pojmi posredovani, sem jim še enkrat na hitro zapisala risarske tehnike na tablo, 

ter poudarila karakteristike le-teh.  

Nato sem jim razložila kriterije naloge, ki so jih morali upoštevati, saj sem omenila, da bodo 

ne koncu uče ure  sami ovrednotili narejene izdelke pred razredom.  

Razdelila sem jim A3 risalne liste in računalniške odtise fotografij znanih mest. Učenci so na 

začetkom imeli še vprašanja glede motiva. Oklevali so pri postavitvi fotografije v 

kompozicijo, vendar so se kar kmalu ujeli in začeli z intervencijo v fotografijo. Glede likovne 

naloge učenci niso imeli težav, nekateri so bili tako zagnani, da so ustvarili po dva izdelka. 

Kot opazovalka sem krožila po razredu in se posvetovala z njimi, če so le potrebovali. Eden 

izmed učencev se je malce upiral in ni želel risati, dokler nisem prišla do njega in sva skupaj 

ugotovila, da je njegovo mišljenje, da ne zna risati. Ta problem sem hitro rešila z malo 

spodbude. Skozi pogovor sem ugotovila, da si učenec želi na sliko upodobiti enega izmed 

njemu ljubših super junakov in likov iz računalniških igric. Ko mi je zaupal ime lika, sva šla 

skupaj na računalnik pogledat kakšen je ta lik, da sem mu na enostaven način razložila kako 

nariše le-tega. Pri nekaterih učencih so bili upodobljeni liki iz filmov ali risank, kar ni bil 

motiv vendar so postavili le-te primerno v urbani prostor. Kar je najpomembnejše je to, da je 

večina učencev upoštevalo kriterije. Učenci so za risanje največ izbirali med svinčnikom in 

flomastri.  

Torej učenci so bili pri izvedbi likovne naloge uspešni, večina je upoštevala kriterije. Menim, 

da je bila učna ura uspešna, saj so vsi dokončali svoje izdelke, se podpisali na zadnjo stran in 

jih uspešno predstavili pred razredom. 
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9.4. ANALIZA IZDELKOV UČENCEV 

      

 Slika 79: Likovni izdelek 1                                                                            Slika 80: Likovni izdelek 2 

        

 Slika 81: Likovni izdelek 3                                                                           Slika 82: Likovni izdelek 4 

 

Pozitivno ovrednoteni izdelki,  ki so dosegli moja pričakovanja in kriterije, so tudi ujeli nek 

domišljijski svet učencev. Ti izdelki so zajeli dinamičnost in polnost oziroma dosegli so 

celotno poseganje po formatu. Z dodatnim podaljševanjem arhitektur iz fotografije, ki se 

povečajo na A3 format, so dosegli to celotnost risbe. Že sama postavitev fotografije na 

risalnem listu je bila premišljena in dobro postavljena za nadaljnjo nadgradnjo, kar tudi 

vidimo na končnem izdelku. Risbe imajo sorazmerje med arhitekturami na fotografiji in 

interveniranimi poljubnimi elementi. Iluzija globine prostora pa je dosežena z gradacijo  

velikosti in s prekrivanjem, kar so učenci lahko dosegli z risbo. Domišljijski svet avtov, 

hribov v mestu, pošasti in letal, je razlog popestritve in zanimivosti teh izdelkov. Upoštevali 

so linijo kot osnovo, sorazmerje med likovnimi elementi in celotno kompozicijo. V 

kompoziciji so dosegli ritem, pravilne proporce, kontrast ter enotnost med likovnimi elementi. 
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Slika 83: Likovni izdelek 5                                                                             Slika 84: Likovni izdelek 6 

                          

Slika 85 : Likovni izdelek 7                                                                            Slika 86: Likovni izdelek 8 

 

Glede na kriterije likovne naloge, so seveda tudi primeri izdelkov, ki niso dosegali mojih 

zahtev. Učenci so se v teh primerih osredotočili na ploskve. Kakor je vidno, niso upoštevali 

linijo kot osnovni element, postavitev fotografije tudi ni bila premišljena. Fotografijo so le 

prilepili na sredino risalnega lista in začeli z risbo. V prvem primeru vidimo, da se je učenec 

osredotočil na osrednji del fotografije, ki ga je pobarval z barvnimi svinčniki, nato je dodal še 

nekaj elementov okoli. Da bi poskušal opravičiti poseganje po celotnem formatu je narisal 

nekaj linij  in ploskev v desnem zgornjem kotu, kar pa ni dovolj. Izbrane risbe imajo podobne 

napake pri poseganju v fotografijo. So zelo skromne. Ti primeri risb niso v skladu s 

poseganjem po celotnem formatu in kompoziciji.  
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10. OSEBNA REFLEKSIJA PEDAGOŠKEGA NASTOPA 

Da bi bila sama sposoben učitelj, je pomembna osebna refleksija pedagoškega nastopa, saj je 

to osnovni predpogoj profesionalnega razvoja.  

Spoznala sem, da ne glede na to, da sem jaz želela učencem prepustiti lastne odločitve, katero 

likovno tehniko bodo uporabili pri posredovani nalogi, sem ugotovila, da je za njih lažje, če 

jim kot izvajalec učne ure sama določila le eno. Ker sem si želela ob opazovanju videti, ko so 

ustvarjali likovno nalogo, da sami opazijo razliko med uporabo svinčnika ali flomastra, katera 

tehnika bolj izstopa pri interveniranju na fotografijo. 

Na koncu sem prišla do zaključka, da je boljši način, če jim sama določim likovno tehniko – 

bodisi svinčnik, flomaster ali barvni svinčnik. 

Menim da sem tudi opazila učence, ki so bili zadržani in sem jim pomagala premagati to 

sramežljivost. 

Glede na končni rezultat učnega nastopa, sem bila zadovoljna, ker so učenci sodelovali in me 

poslušali. Z zavedanjem lastnih dejanj v nadaljnjem lažje izboljšamo svoje delo. 
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11. ZAKLJUČEK 

V mojem diplomskem delu je poudarek na risbi in upodabljanju človeškega telesa skozi 

zgodovino likovne umetnosti. Raziskala in podrobno sem opisala razvoj risbe in njene 

tehnike, ki segajo v prazgodovino kot način komunikacije. Poleg upodabljanja človeških teles 

v likovni umetnosti, od prazgodovine do današnjih performansov, je bil velik del mojega 

raziskovanja tudi fotografija aktov, ki je bila moj temelj pri ustvarjanju avtorskih del. 

Raziskovanje aktov v modernizmu, me je privedlo do več različnih avtorjev,  ki sem jih tudi 

predstavila.  

Za reference ob avtorskem delu sem omenila dela umetnika Arnulfa Rainerja, ki je po mojem 

mnenju na podoben način razmišljal ob ustvarjanju svojih intervencij v fotografije, kot sem se 

tudi jaz lotila interveniranja fotografij na različne načine. 

Fotografija, računalniški odtisi, povečave fotografij in kolažiranje le-teh so del mojih 

avtorskih del, ki sem jih negovala že v času študija. Nato sem to raziskovanje in ustvarjanje 

združila v svojih avtorskih delih, ki dosežejo neko bližino med mano in gledalci skozi mojo 

intimno podobo, ki jo delno prekrijem  oziroma spremenim s kompozicijo in postavitvijo v 

formatu. Predstavila sem pet avtorskih del. 

Iztočnica za moj pedagoško-raziskovalno aplikacijo je izhajala prav iz mojega raziskovanja o 

interveniranju v fotografijo. S tem sem se odločila, da to prenesem v obliko učne priprave ter  

izvedem uro na osnovni šoli, kjer so se tudi učenci soočali z reševanjem likovnega problema. 

Seveda je bil poudarek na njihovi ustvarjalni domišljiji. Njihova naloga je bila zastavljena 

preprosto – iz fotografije, A3 formata podlage in risarskega materiala, s katerim so posegali v 

dano fotografijo arhitekture. Celoten  postopek sem podrobneje opisala in predstavila izdelke 

učencev, ki so se pozitivno, kot tudi negativno opravili likovno nalogo. 
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Slika 29: Velazquez, Venera pred ogledalom. Pridobljeno iz: 

http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2013/06/Velasquez-The-Rokeby-Venus-

1648.jpg  (15.1.2015) 

Slika 30: Goya, Gola Maja. Pridobljeno iz: 

http://www.shafe.co.uk/crystal/images/lshafe/Goya_The_Naked_Maja.jpeg  (15.1.2015) 

Slika 31: Jean-Auguste-Dominique Ingres, Velika Odaliska. Pridobljeno iz: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_La_

Grande_Odalisque,_1814.jpg  (15.1.2015) 

Slika 32: Edouard Manet, Zajtrk na travi. Pridobljeno iz: 

http://images.huffingtonpost.com/2012-07-05-

758pxManet_Edouard__Le_Djeuner_sur_lHerbe_The_Picnic_1.jpg  (15.1.2015) 

Slika 33: Edouard Manet, Olimpija. Pridobljeno iz: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Olympia-manet.jpg/1024px-

Olympia-manet.jpg  (15.1.2015) 

Slika 34: Gustave Courbet, Kopalki. Pridobljeno iz: 

http://uploads2.wikiart.org/images/gustave-courbet/the-bathers-1853.jpg   (15.1.2015) 

Slika 35: Henri de Toulouse-Lautrec, Ženska si popravlja podvezico. Pridobljeno iz: 

http://www.vangoghreproductions.com/gogh-friends/toulouse-lautrec-nude-art.jpg  

(17.1.2015) 
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Slika 36: Henri de Toulouse-Lautrec, Gola ženska stoji pred ogledalom. Pridobljeno iz: 

http://hoocher.com/Henri_de_Toulouse-Lautrec/Woman_before_a_Mirror_1897_Two.jpg 

(17.1.2015) 

Slika 37: Pierre Bonnard, »Siesta«. Pridobljeno iz:  

http://uploads5.wikiart.org/images/pierre-bonnard/siesta-1900.jpg  (17.1.2015) 

Slika 38: Gustav Klimt, Sedeči akt. Pridobljeno iz: 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/d7/ac/29/d7ac29a0fa615aa9ff9708fb4c616f41.jpg  (19.1.2015) 

Slika 39: Henri Matisse, Veselje do življenja. Pridobljeno iz: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b9/Bonheur_Matisse.jpg/350px-

Bonheur_Matisse.jpg  (10.2.2015) 

Slika 40: Henri Matisse, Roza akt. Pridobljeno iz: 

 http://www.henri-matisse.net/paintings/fn.jpg  (12.2.2015) 

Slika 41: Henri Matisse, Modri akt IV. Pridobljeno iz: 

http://uploads1.wikiart.org/images/henri-matisse/blue-nude-iv-1952.jpg  (12.2.2015) 

Slika 42: Amedeo Modigliani, Rdeči akt. Pridobljeno iz: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Amedeo_Modigliani_012.jpg  

(20.2.2015) 

Slika 43: Pablo Picasso, Avignonske gospodične. Pridobljeno iz: 

http://nonsite.org/wp-content/uploads/2011/01/Les-Demoiselles-dAvignon-1907.jpg  

(20.2.2015) 

Slika 44: Fernand Leger, Tri ženske. Pridobljeno iz: 

http://uploads0.wikiart.org/images/fernand-leger/three-women-1921.jpg  (20.2.2015) 
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Slika 45: Yves Klein, performanc za Antopometrijo modrega obdobja. Pridobljeno iz: 

http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/images/Colors/klein10.jpg  (20.2.2015) 

Slika 46: Yves Klein, Antopometrija modrega obdobja. Pridobljeno iz: 

http://www.yveskleinarchives.org/works/large/ant82.jpg   (20.2.2015) 

Slika 47: Tom Wesselmann, Veliki ameriški akt #57. Pridobljeno iz: 

http://37.media.tumblr.com/37b222a88747d66b6d5fdc6b67bf2025/tumblr_mk39i5Nqdp1r40

8dpo1_1280.jpg (21.2.2015) 

Slika 48: Martial Raysse, Made in Japan in Martialcolor. Pridobljeno iz: 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/15/e2/1f/15e21f9193a2975dc8aa0fb01c6f9dd5.jpg (22.2.2015) 

Slika 49: Chuck Close, Big Nude. Pridobljeno iz: 

http://1.bp.blogspot.com/-

zhc5Ss7se8Y/TtQAzd1tseI/AAAAAAAAABA/IomCCtziR90/s1600/vis-art-570.jpg  

(22.2.2015) 

Slika 50: Philip Pearlstein,"Two Female Models on Eames Chairs with Stool". Pridobljeno iz: 

https://www.artsy.net/artwork/philip-pearlstein-two-female-models-on-eames-chairs-with-

stool  (22.2.2015) 

Slika 51 in Slika 52: Michelangelo Pistoletto, La Venera con la pipa. Pridobljeno iz: 

http://www.fondazionemarconi.org/image/large/24112012145019.jpg  in   

http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/Michelangelo-Pistoletto-La-venere-

con-la-pipa-Museo-MACA-Acri-2013.jpg  (26.2.2015) 

Slika 53: Marina Abramović in Ulay, Nedoločljivosti. Pridobljeno iz: 

http://www.trax.it/imagespdp/AbramovicImponderabilia.jpg (26.2.2015) 
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Slika 54: Arnulf Rainer, Body Language. Pridobljeno iz: 

http://www.simskultur.net/sites/default/files/imagecache/gallery/sites/default/files/artikel/AR_

BodyLanguage1970.jpg  (26.2.2015) 

Slika 55: Arnulf Rainer, Noga. Pridobljeno iz: 

http://www.friendsandart.at/sammlung/arnulf_rainer.html  (5.3.2015) 

Slika 56 : Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Grande Baigneuse. Pridobljeno iz: 

http://uploads5.wikiart.org/images/jean-auguste-dominique-ingres/the-bather-of-

valpin%C3%A7on.jpg (15.3.2015) 

Slika 57: Man Ray, Le Violon d'Ingres. Pridobljeno iz: 

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/05/12/article-2626306-1D95D4DF00000578-

822_634x818.jpg (15.3.2015) 

Slika 58: Sonja Žmavc, Bližina. Pridobljeno iz: Osebni arhiv (10.3.2015) 

Slika 59: Sonja Žmavc, Intervencija I. Pridobljeno iz: Osebni arhiv (10.3.2015) 

Slika 60: Sonja Žmavc, Intervencija II. Pridobljeno iz: Osebni arhiv (10.3.2015) 

Slika 61: Sonja Žmavc, Razdalja. Pridobljeno iz: Osebni arhiv (10.3.2015) 

Slika 62: Sonja Žmavc, Dotik. Pridobljeno iz: Osebni arhiv (10.3.2015) 

Slika 63: Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Pridobljeno iz: 

http://uploads6.wikiart.org/images/leonardo-da-vinci/mona-lisa.jpg (21.1.2015) 

Slika 64: Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q.. Pridobljeno iz:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6e/Marcel_Duchamp_Mona_Lisa_LHOOQ.jpg 

(21.1.2015) 

Slika 65: Primer spremenjene Mona Lise. Pridobljeno iz: 

http://www.mosaicartnow.com/wp-content/uploads/2013/06/Mona-Lisa-Painting.jpg 

(21.1.2015) 
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Slika 66: Arnulf Reiner, Popravilo nosa. Pridobljeno iz: 

http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T03/T03391_10.jpg (23.1.2015) 

Slika 67: Arnulf Reiner, Untitled. Pridobljeno iz: 

http://www.moma.org/explore/inside_out/inside_out/wp-

content/uploads/2011/02/Rainer.sm_.jpg (23.1.2015) 

Slika 68: risba konja v jami Lascaux. Pridobljeno iz: 

http://www.ancient-wisdom.co.uk/francelascaux.htm (5.2.2105) 

Slika 69: risbe v jami Lascaux. Pridobljeno iz: 

http://leseyzies-tourist.info/dordogne-caves-and-shelters/history-of-the-lascaux-caves 

(5.2.2015) 

Slika 70: Michelangelo, študija za libijsko Sibilo. Pridobljeno iz: 

http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_24.197.2.jpg (15.12.2014) 

Slika 71: Michelangelo, Libijska Sibila. Pridobljeno iz: 

http://books.openedition.org/obp/docannexe/image/1017/img-5.jpg (21.1.2015) 

Slika 72: Skica ulice. Pridobljeno iz: 

http://www.cockroachman.com/wp-content/uploads/2013/04/Bay-City-Streets005.jpg  

(9.2.2015) 

Slika 73: Slika mesta. Pridobljeno iz: 

http://cityillustration.com/wp-content/uploads/2013/06/melbourne-pen.jpg (9.2.2015) 

Slika 74: Računalniška slika mesta št.1. Pridobljeno iz: 

http://lazydrawing.com/wp-content/uploads/2014/05/Hand-Drawn-City-Landscape-Vector-

Illustration-1.jpg (9.2.2015) 
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Slika 75: Računalniška slika mesta št.2. Pridobljeno iz: 

http://illustratedmaps.info/wp-content/uploads/2015/02/milan-city-2.jpg (9.2.2015) 

Slika 76: Skica Guggenhaimovega muzeja v New Yorku. Pridobljeno iz: 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5o41DZ-

6JSnB3vox5EshAttef2hsaOXf-3qk13Tr7jZgbBmUpUg  (9.2.2015) 

Slika 77: Guggenhaimov muzej v New Yorku. Pridobljeno iz: 

http://images.boomsbeat.com/data/images/full/35115/guggenheim-museum-new-york.jpg  

(9.2.2015) 

Slika 78: mesto Chicago. Pridobljeno iz: 

http://www.followingtherivera.com/wp-content/uploads/2014/04/the-chicago-bean.jpg 

(9.2.2015) 

Slika 79: Likovni izdelek 1. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 80: Likovni izdelek 2. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 81: Likovni izdelek 3. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 82: Likovni izdelek 4. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 83:Likovni izdelek 5. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 84: Likovni izdelek 6. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 85: Likovni izdelek 7. Pridobljeno iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 

Slika 86: Likovni izdelek 8. Pridobljeni iz: Osebni arhiv. (10.2.2015) 


