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POVZETEK  

 

Diplomsko delo sem usmerila v raziskovanje risbe in prostora. Raziskovala nisem le področja 

risbe in skice ter njunega sovplivanja pri načrtovanju ampak tudi žično sled in njeno snovnost 

v prostoru. Celotno raziskavo sem z lastnim ustvarjanjem prepletla skozi analizo nekaterih del 

modernega umetnika Alexandra Calderja (1898-1976). V osrednjem delu sem posvetila velik 

del raziskovalne naloge analizi lastnih likovnih del. Vsebino, ki se nanaša na načrtovanje in 

pretvorbo risbe iz njene tradicionalne dimenzije v tretjo, sem nato prenesla še v pouk likovne 

umetnosti na ledinski gimnaziji. 
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ABSTRACT  
 

In diploma thesis I focused on exploration of drawings in space and on its dimensions. I 

decided not to explore just the field of drawings and sketches, and their combined influence in 

the design, but also the wire trace and its substantiality in space. In my research I have 

combined my own artworks with analysis of some works of the 20th century artist Alexander 

Calder. In the central part of my thesis I focused mainly on analysis of my own artworks. At 

the end, I transferred issues relating to the planning and conversion of drawings, from their 

traditional two dimensional form, to three dimensional form, to the teaching of fine arts. 
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1. UVOD 

 

V diplomski nalogi sem raziskala področje risanja, kjer me je zanimal odnos med risbo, skico, 

prostorom ter snovnostjo žice. Že v času Modernizma je v svojih delih uporabljal tovrstne 

nosilce umetnik Alexander Calder (1898-1976), zato sem nekatera njegova dela primerjala z 

lastnimi. Ključno vodilo za izbiro umetnika je bilo njegovo upodabljanje žičnih glav, kjer se 

nisem osredotočila le na eno njegovo delo, saj lahko sklop njegovih žičnih portretov s stališča 

vseh vidikov analiz precej integriram. K tovrstni odločitvi so me vodili intuitivni občutki o 

njegovem delu. Z analizo semantičnega problema sem namenila pozornost izvoru motiva, ki 

je vodilo za nastanek številnih Calderjevih del. V diskripciji optičnih dejstev in materialno 

tehničnih strukturah, pa sem se usmerila v le eno od njegovih žičnih podob. Nato sem v 

strukturalno doživljajski interpretaciji optičnih dejavnikov v odnosu do ravni likovnega jezika 

spregovorila o likovni vsebini, ki se nanaša na umetnikova dela v povezavi z lastnimi, kjer 

ima ključnega pomena prostor in njegovo doživljanje. To poglavje sem s sintezo vedenja in 

doživetja nadaljevala v integraciji poglavja z naslovom Moja dela, kjer sem s prikazom in 

opisi predstavila lastno ustvarjanje. Vsebino raziskovalnega dela, ki se nanaša na načrtovanje 

oziroma skiciranje ter prenos klasične risbe v tridimenzionalno obliko sem vnesla tudi med 

dijake prvega letnika gimnazije Ledina, kjer se je izvedena likovna naloga izkazala kot vnos 

dobre prakse v pouk likovne umetnosti.  

V kratkem zaključku sem navedla temeljne in povezujoče elemente, ki vzajemno vplivajo na 

moja dela, ustvarjanje in razmišljanje ob nastajanju diplomskega dela.  
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2. SKICA, RISBA IN SKICA 
 

Risba je izvor celotne likovne produkcije. Risba se lahko obnaša kot samostojno umetniško 

delo, lahko pa služi kot osnutek, skica ali miselna zasnova ostalim vejam umetniškega 

ustvarjanja. Ne artikulirana zamisel je sama velikokrat precej nejasna, površna in ne zajema 

toliko podrobnosti kot takrat, ko jo začrtamo na papir. V procesu upodabljanja naših zamisli, 

se nam porodijo nove možnosti, ki jih v mislih zreduciramo v risarski osnutek. Risbam lahko 

ravno zaradi »zapisa misli« pripisujemo noto zasebnosti, saj je artikulacija naših misli prikaz 

njih in s tem prikaz naše osebnosti, našega mišljenja. Preprosteje pa je risba oziroma 

natančneje skica način, s katerim lahko prihranimo veliko časa, saj stvar hitreje narišemo, kot 

bi jo na primer naslikali ali vgravirali v nekem drugem mediju. S skiciranjem dobimo jasnejšo 

predstavo o našem končnem cilju. Lahko bi rekli, da je skica ali miselni osnutek načrt, ki nam 

pomaga, da s čim manj napakami in popravki pridemo do realizacije končnega dela. Arhitekt 

brez načrta težko realizira zamisel. Skoraj nemogoče je, da gradbenik brez osnutka zgradi 

stavbo, ki bo pravilno funkcionirala. Prav tako tudi slikarjem miselni osnutki omogočajo čim 

bolj natančno uresničiti zamisel. Osnutek seveda ni pogoj za umetniško delo. Carravagio 

(1571 - 1610) ali Tizian (1490 – 1576) sta primer umetnikov, ki niso delali skic. Seveda gre v 

primeru naturalističnega upodabljanja podob ali zamisli za proces, za katerega je vsekakor 

pomemben člen risarska spretnost. (Vasari, 2007) 

»Če bi v naprej postavili definicijo risbe, zapisali vse zamejitve in izključitve, bi dobili tisto, 

kar pričakujemo: posredovani in konstruiran pogled na likovno realnost. Postmoderni čas bi 

najraje verjel, da je risba nekaj, kar v resnici šele bo. Razstavljene črte na papirju pa so le 

zabeležke velikih načrtov za izvedbo v drugem mediju, tako, da se jih sploh ne sme gledati 

brez dodatne razlage, ki pove, čemu je ta čudni vzorec sploh namenjen. Sodobne razlage risb 

postmodernih avtorjev so v resnici bolj podobne opravičilom, ki napovedujejo, kaj vse bi se 

sicer lahko razkrilo iz načrta, če ne bi bil le-ta po naključju samo … risba.« (Frelih, 2007, str. 

9) 

Načrtovanje je beseda ob kateri se navežem na pojem racionalizacija. Menim, da je 

načrtovanje odvisno od koncipiranja dela. Umetnina, ki nastaja intuitivno ali na način pri 

katerem umetnik artikulira svoja občutja težko temelji na predhodnih osnovanjih načrtov. 

Skica je prvi zapis, nato pa ji sledi še naslednjih nekaj zapisov, ki jih prav tako označimo s 
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skico ali miselno zasnovo. V tem procesu se bližamo končni ideji. V neki fazi se v procesu z 

realizacijo ideje zadovoljimo. 

Skico v različnih fazah nastajanja spreminjamo tako, kot se spreminja naša ideja. Če 

govorimo o skici kot o načrtu, je to torej načrt od katerega lahko ves čas odstopamo, ga 

spreminjamo in morda nikoli ne zaključimo. Če skica kot načrt brez dodajanja spremenljivk 

že obstoječim elementom tvori končno realizacijo, je potem takem skica kot načrt, 

reprodukcija.  

»Risba v svoji prvinskosti lahko naredi vidna najrazličnejša občutenja, stališča, zamisli in s 

tem prispeva k širitvam in poglobitvam pojma likovni prostor.« (Frelih, 2007, str. 11) 

 

3. ŽICA  
 

Žica nam služi kot material za oblikovanje risbe v prostoru torej risbe v eni ali v več 

dimenzijah. Pomembno je, da je žica dovolj tanka, da z njo lahko oblikujemo in da ob 

spreminjanju njene oblike obdrži novo nastalo formo. Bistvenega pomena je tudi sestava žice, 

saj nam lahko žica iz trdih kovin onemogoča njeno oblikovanje.  

Najprimernejše kovine žic za oblikovanje predstavljajo bakrena, aluminijasta, medeninasta in 

pocinkana žica. Pri uporabi žice kot sredstva za oblikovanje se v povprečju uporablja žica s 

premerom, ki sega od 0.5 do 1.2 mm. (Kozič, 2009) 

 

4. PROSTOR  
 

 »Umetnost je po svojem bistvu neločljivo povezana z artikulacijo prostora, naravoslovna 

znanost, kot jo poznamo danes, pa je neločljivo povezana prav s spremembami v pojmovanju 

prostora.«  (Ženko, 2000, str. 9) 

Pri likovnem prostoru gre za naše zaznavanje prostora. Upodobimo prostor kot ga vidimo ali 

doživljamo. Bolj kot bo prostor naturalistično artikuliran, večji bo učinek iluzije, ki jo bo 

doživljal gledalec.  
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»Problemi, ki se pojavljajo oslonjeni na izvore likovnega snovanja, pod direktnim vplivom 

narave, se po ustvarjalni razsežnosti in prodornosti globine človeškega bivanja in mišljenja, 

kakor tudi v strukture likovnega reda,  ponavljajo kot problemska materija v likovni umetnosti 

in drugje.« (Didek, 1982, str. 15) 

 

 

Slika 4.1: Nika Rosman, To sem jaz , 2014, žica 

 

Več kot je spremenjenih elementov iz realnosti v iluzijo, več pozornosti bo usmerjene na 

gledalčevo zaznavo celote.  

V svojih delih sem želela dodati iluzionistično doživljajsko noto preko elementov snovnosti 

oziroma materiala, svetlobe in kot glavnega elementa, prostora. Material zahteva zvijanje, 

prepletanje ter druge načine obdelave žice, ki se pojavljajo v kiparstvu, kot se pri risanju 

zvijanje in prepletanje linij. Ob simulaciji lahko figuro zaradi izkušnje prenesemo na 

dvodimenzionalno površino. V tem momentu se navežemo na iluzijo prostora, ki jo lahko 

povežemo z elementom svetlobe. Obsijana žična telesa na belem ozadju tvorijo senčne 

površine, ki voluminoznost risbe vračajo na dvodimenzionalno površino. 

»Na pojem prostora in predstavo o njem se veže neko izvirno protislovje, namreč dinamična 

(ali dialektična) dvojnost, ki se ohranja skozi zgodovino. Po eni strani nam je pojem prostora 
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blizu, je del vsakdanjega izkustva in vse, kar obstaja v prostoru. Po drugi strani nam naša 

predstava o prostoru daje vtis nečesa nespoznavnega in predvsem nedostopnega za naša 

čutila; nemara celo nečesa brez lastne eksistence.« (Ženko, 2000, str. 9) 

 

5. ALEXANDER CALDER 

 

Alexander Calder je bil rojen 1898. Umrl je leta 1976. Bil je ameriški kipar. Najbolj so ga 

zaznamovale kinetične skulpture, mobili. Lahko bi se reklo, da je Calder oče mobilov, ki so 

sestavljene iz premikajočih se delcev. Gibanje so povzročile lahko same lastnosti nekega dela, 

vgrajeni mehanizmi ali pa celo poseg gledalcev. Umetniki so se že zelo dolgo ukvarjali z 

idejo, kako prestaviti mirujočo plastiko v gibanje, kako ji vdahniti življenje. Prvo kinetično 

skulpturo je leta 1920 izdelal Naum Gabo (1890 – 1977). S svojo kinetično plastiko je 

presegel statičnost monumentalnih skulptur. Aleksander Rodčenko (1891 – 1956) je izdelal 

tridimenzionalne konstrukcije, ki visijo s stropa v prostoru. Te viseče konstrukcije so bile ene 

izmed prvih poskusov gibajoče se skulpture, ki so se počasi gibale s pomočjo zračnih tokov. 

Videz zunanje oblike oziroma posameznih delov se z gibanjem vseskozi spreminja. 

Alexander Calder je na žično konstrukcijo pritrdil različne kose pločevine. Za prikaz gibanja, 

je sprva izdeloval preproste mehanske naprave. Kasneje je svojo tehniko izpopolnil in razvil 

objekte tako, da so se premikali samo s pomočjo vetra. (Urh, 2007) 

Z žico kot temeljnim elementom številnih mobilov, je Calder kasneje zasnoval številne žične 

figure. V Franciji, v obdobju od leta 1926 do 1933, je avtor močno razvil uporabo žice kot 

kiparski medij. Največ žičnih skulptur je upodobljenih v Calderjevem cirkusu. Tako se 

imenuje zbirka cirkuških figuric, ki so zajete v opusu malega potujočega cirkusa. Upodabljal 

je cirkuške akrobate, jedce mečev, cirkuške živali in druge miniaturne objekte. (Simon, & 

Leal, 2009) 

Alexander Calder se je pred kiparjenjem z žico ukvarjal z ilustracijo. Vse like je preden so 

nastali v žici ilustriral in šele nato prenesel sledi svinčnika v žične linije. Leta 1927 je imel 

Calderjev cirkus predstavo v Weyhe gallery v New Yorku, dve leti kasneje, pa so bile žične 

skulpture na ogled na samostojni razstavi v galeriji Billiet v Parizu. (Simon, & Leal, 2009) 
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Leta 1930 se Calderjevo ustvarjanje preusmeri v žične portrete, karikature in stilizirane 

upodobitve ljudi in živali. Calder pravi, da je realist zato, ker dela to kar vidi. Pravi, da je 

problem le v tem, kako stvari vidimo. Vsako podobo iz realnega življenja transformira v 

umetniško delo po njegovem opažanju. (Simon, & Leal, 2009) 

 

5.1 Intuitivni občutki o delu  

 

Alexander Calder je umetnik, katerega po njegovih mobilih poznam že nekaj let, z njegovimi 

žičnimi portreti sem se spoznala šele v začetku leta 2014, ko je nastala moja prva žična 

podoba iz serije molčečih.  

 

 

Slika 5.2:  Nika Rosman, Molčeči, 2014, žica, plastika, svinec, akrilna barva 

 

Navdiha nisem dobila ob pogledu na Calderjeva dela temveč so me prevzele podobnosti 

njegovega ustvarjanja z mojim že nastalim delom (Molčeči, 2014), ki se kažejo v izbiri 
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materialov, upodabljanju motiva ter v povezavi z določenimi elementi reševanja likovnih 

problemov.  

 

5.2 Analiza semantičnega problema  

 

Najzgodnejše ohranjene Calderjeve risbe izkazujejo resnost njegovega tradicionalnega šolanja 

v New Yorku med leti 1922 in 1923. Tudi kasnejše risbe in skice (iz leta 1926), ki polnijo 

njegovo skicirko, vključujejo fragmente akademskih študij telesa in glave in so posledica 

nadaljnjega študija na pariški akademiji de la Grande Chaumiere. Risbe poz modelov 

upodobljenih z debelimi, močnimi konturami, nakazujejo kontraste svetlobe in sence. Ti 

razkrivajo kiparjevo oko usmerjeno v voluminozne, klasične poze, ki namigujejo na kiparske 

figure. Inteligenca šolskih poskusov daje le namig rojstvu materialnih skulptur, ki jih je 

naredil komaj dve leti kasneje. (Simon, & Leal, 2009) 

 

 

Slika 5.3: Alexander Calder, risbe brez naslova, 1926, grafit na papirju 
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5.3 Diskripcija optičnih dejstev in materialno tehnične strukture 

 

Akademsko metodo za ustvarjanje teh risb, združuje z anatomsko in geometrijsko. 

deformacijo človeškega obraza. S postopkom ki, poudarja izkrivljanje obraznih potez portreti 

potencirajo odraz ekspresije, ki se kaže v izraznih značilnostih.  

To vidimo v obrazu potreta Michel Tapie, kjer Calder upodobi le najpomembnejše dele, kot 

so poudarjene ličnice, nos ter izbuljene oči, ki se ob prenosu v žico, javljajo v hiperboličnih in 

komičnih razmerjih. (Simon, & Leal, 2009) 

 

 

Slika 5.4: Alexander calder, Portret Michel Tapie, 1930, žica, 32,1 x 29,8 x 22,9 cm 

Slika 5.5: Alexander Calder, Portret Michel Tapie, 1930, grafit na papirju 

Slika 5.6: Alexander Calder, Portret Michel Tapie, 1930, grafit na papirju 
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Calderjevi žični portreti imajo veliko težnjo po odprtosti, zračnosti oblike, po dinamičnosti 

linij in težijo k svoji trdnosti in organskosti. Umetnik uporablja čiste likovne prvine, kot so 

linija, svetlo–temno, prostor in oblika. Ploskve pa se pojavljajo kot prazne oblike znotraj 

sklenjenih linij.  

 

5.4 Strukturalno doživljajska interpretacija optičnih dejavnikov v odnosu 

do ravni likovnega jezika 

 

 

Slika 5.7: Fernand Leger, upodobljenec soočen z žičnim portretom, 1930, žica 

 

Portreti in figure, spominjajo na croquis - hitro risbo v prostoru. Glavni material je žica, s 

katero umetnik »riše« linije figur in obrazov v prostoru in raziskuje idejo linije in prostora. 

Dvodimenzionalne površine spreminja v žična, tridimenzionalna dela na ta način, da obraz 

portretiranca najprej nariše na list papirja, ki mu služi kot skica, nato pa pretvori v žični kip, 

medtem ko jaz oblikujem žico brez predhodne risbe oziroma skice in se zgledujem po 

imaginarnem modelu in ne realnem, kot to počne Alexander Calder. 
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Slika 5.8: Alexander Calder, portret Fernand Leger, 1930, žica 

Slika 5.9: Alexander Calder, portret Fernand Leger,1930, žica 

 

6. MOJA DELA 

 

S črto lahko prikazujemo poglavitne lastnosti oblik. Kot konstrukcijska prvina črta veže in 

poveže likovne enote v celoto ali pa to celoto razčleni. Kot plastična in prostorska prvina je 

črta tvorka ploskve in telesa v prostoru. Zglede je mogoče najti tudi v kiparstvu pri skulpturah 

iz žice, katera lahko v likovnem smislu predstavlja prostorsko črto in tvori tridimenzionalno 

risbo. Pri tem je pomemben tako razvoj sposobnosti opazovanja, abstrahiranja in s tem 

pojmovnega mišljenja kot sposobnosti posnemanja narave. 
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Slika 6.10: Nika Rosman, To sem jaz, 2014, žica 

 

Figura je iz dvorazsežnega prostora prenešena v fizični prostor in ob tem ohranja duh risbe. 

Zaradi usmeritve osredotočenosti na konture, so vsa dela postavljena pred bela ozadja in 

podlage. Žica izstopa iz beline in ustvarja obris podobe. 

»Funkcija figurativnosti se pokriva z bogastvom predstave o lepoti. Toda figurativnost kot 

resničnost modela narave v umetniški luči odseva tako, da je niti ustvarjalna posebnost ne loči 

od stvarnosti. Zato figurativnost prištevamo med primarne izraze likovne umetnosti v 

osmišljeni razvidnosti in učinkovitosti.« (Majetschak, &  Muhovič, 2007) 
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Slika 6.11: Nika Rosman, To je ona, 2015, žica, plastificirani trakovi, akrilni sprej 

 

Hrvaški pisatelj Miroslav Krleža je zapisal, da je vsako literarno delo potencialno še 

nedokončano, dokler ima avtor možnost, da še seže po njem in ga spreminja. (Majetschak, & 

Muhovič, 2007) 
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Misel bi lahko iz literarnega področja prenesla na estetski princip non-finita, ki je znan 

predvsem v likovni umetnosti, po katerem hotena semantična nepopolnost umetniškega dela 

spodbuja gledalčevo domišljijo.  

Dominantna žica v delih razkriva kiparske kvalitete figure s poudarkom na osrednjem okviru 

skeleta v katerem žica orisuje obrise, ki jih naš um nedvomno prepozna in izpolni prazne 

prostore znotraj črt.  

 

 

Slika 6.12: Nika Rosman, To je ona, 2015, žica, plastificirani trakovi, akrilna barva 
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Poleg konstrukcijskih linij ženski torzo modelirajo ploskve in skupaj tvorijo zapleteno igro 

med vidnim in nevidnim ter odsotnostjo in prisotnostjo. V tem primeru sem prenesla v prostor 

tudi polno ploskev, kar v portretih Alexandra Caldra ni možno zaslediti na ta način. Polne 

ploskve se pri Calderju največkrat pojavijo pri njegovih številnih izvedbah mobilov.  

Linije, ki skozi risbo oziroma skico ustvarjajo volumen figure in se pojavljajo v novi 

dimenziji prostora, nudijo izkušnjo, ki zahteva od gledalca, da se zanese na lasten spomin in 

pripomore k dokončevanju dela. Žične sledi, ki rišejo figure so zreducirane v tolikšni meri, da 

gledalcu še vedno omogočajo zaznavo na podobotvorni ravni. Povezujeta se vidno in nevidno 

in s tem tvorita celoto v gledalčevi zaznavi.  

Oblike se v delih javljajo kot strukture prostora, ki osmišljajo anatomsko organskost. 

Prostorska risba preko poznanih oblik omogoča zaznavo figuralike, ki jo žična linija ločuje od 

svetlejšega ozadja.  

Končna realizacija je linija, ki obstaja v treh dimenzijah in sicer v prvotni linearni risbi, 

tridimenzionalni risbi, senca žice pa ustvari tretji linearni element. 

Ekspresivni obrazi integrirajo odsotnost elementov tako na fotološki, kot na semantični ravni.  
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Slika 6.13: Nika Rosman, Kolektiv, 2015, žica 

 

Tridimenzionalnost žičnih portretov se preslikuje preko sence v dvodimenzionalno, 

ploskovito stanje motiva. S pojavljanjem obraznih obrisov v obliki sence se ustvarja 

voluminoznost obešencev. Občasno navidezna linija sence zamegli predstavo o hiperboličnih, 

tridimenzionalnih linijah in senci, ki imata v svoji interakciji zmožnost vzpostavitve odnosa. 
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Slika 6.14: Nika Rosman, Kolektiv, 2015, detajl 

 

Razmeroma temne ploskve za osvetljenim neprosojnim telesom ob različnih zornih kotih v 

svoji odslikavi tvorijo dodatno deformacijo in spremenjeno karakteristiko portreta na belih 

površinah. V delu Molčeči kolektiv  so sence produkt osvetljave, ki ob odsotnosti nje izginejo, 

medtem ko so v nekaterih kasnejših delih (Molčeči I in Molčeči III) sence na površini platna 

izražene z akvarelnimi potezami čopiča.  
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Slika 6.15: Nika Rosman, Molčeči I, 2015, žica, akvarel, platno, vrv 

Slika 6.16: Nika Rosman, Molčeči II, 2015, žica, akvarel, platno, vrv 

 

Pri vpetih žičnih portretih ne gre le za pretvorbo žične linije v senco, temveč tudi za hkratno 

pretvorbo odsebne sence v risbo. Linije, ki nakazujejo in obrobljajo sledi padlih senc na 

površine platen so polne in prazne (Molčeči III), te se prepletajo in prekrivajo med seboj in 

realno senco. Pred skupek naslikanih in realnih senc je umeščen žični portret, ki zaradi svoje 

tridimenzionalnosti tvori prvi plan v »realnem« prostoru, sence pa drugega na slikarskem 

platnu, ki dopušča tvorbo iluzionističnega prostora.  
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Slika 6.17: Nika Rosman, Molčeči III, 2015, žica, akvarel, platno, vrv 

Slika 6.18: Nika Rosman, Molčeči IV, 2015, žica, platno, vrv 

 

Platno napeljuje na področje slikarstva, ki je v tradicionalnem smislu omejeno na 

dvodimenzionalno površino, medtem ko upodobljena žična glava s svojo snovnostjo in tretjo 

dimenzijo napeljuje na kiparsko področje.  
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Slika 6.19: Nika Rosman, 5x5, 2015, žica, akvarel, tuš, grafit, plastika, platno, akrilna barva 

 

V polno – praznem odnosu se kaže tudi delo z naslovom »5x5«, ki vključuje zapolnjene in 

obrobljene akvarelne sence žičnih sledi, ki se odsevajo na bele površine platen. Osrednji 

motiv je del telesa in sicer roka, ki se pojavlja v svojih petindvajsetih različicah kombinacij 

iztegnjenih in pokrčenih prstov. Gre zopet za poenostavljeno študijsko risbo, ki se tokrat 

odraža v petih različnih tehnikah. Svinčnik, žica, tuš, akvarel in plastificirana žica prebarvana 

s črnim sprejem. Zadnja tehnika ponazarja linijo tuša v tridimenzionalnem stanju, kot je to e 

videno v delu Molčeči iz leta 2014.  
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Slika 6.20: Nika Rosman, 5x5, 2015, detajl 

  

 

Ob frontalni osvetlitvi se tokrat sence figuralnih objektov rišejo direktno na platna. Nekatere 

so začrtane, narisane in izpopolnjene, nekatere so odstotne, hkrati se pojavijo le izmišljene 

misli, ki le ponazarjajo frontalno senco ali pa stvarno tridimenzionalno figuraliko. Vsi ti 

elementi soustvarjajo preplet linij, ki ga dodane svetlobe iz različnih zornih kotov z metom 

senčnih linij izven robov platen simultano povežejo.  

 

7. ŽIČNI PORTRETI V ŠOLI  
 

»Kadar smo soočeni z risbo otrok se vznemirimo ob teh bližinah, presenečeni smo nad 

izrazno neposrednostjo, čustvenim nabojem, z življenjsko močjo, ki se nam ob tem ponuja. 

Prisotnost otroške likovne izpovedi pomeni znano in neznano, v nas prebudi razpoznavno in 

nerazpoznavno. Ob pojavnostim otroškega likovnega izdelka nehote reagiramo nezavedno. 

Verjetno zaradi, za nas tako osupljive primarnosti, iskrive iskrenosti, nepotvorjene, nenaučene 

gradnje, »bojevite« pojavnosti in njegove absolutne resnice, ki je za nas neizmerljiva.« 

(Huzjan, 2008, 11) 

 

Imela sem možnost izvedbe likovne naloge risanja žičnih portretov z dijaki prvega letnika 

gimnazije Ledina. Na voljo smo imeli štiri šolske ure, kar mi je dovoljevalo, da izvedem 
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raziskovalno nalogo v kateri preučujem sposobnost dijakov pri načrtovanju skic oziroma 

načrta za delo na dvorazsežni površini in pretvorbo skice v realni prostor. 

Naredila sem dve učni pripravi in sicer prvo za sklop prvih dveh šolskih ur, ki zajemata 

načrtovanje portreta oziroma šest manjših, hitrih skic. Te so morali dijaki zasnovati s hitrimi 

potezami in neprekinjenimi linijami. Ob skiciranju naj svinčnika ne bi odmikali od podlage. 

Tak način risanja sem si zamislila, ker menim, da omogoča lažjo predstavo žičnih portretov v 

kasnejši fazi realizacije. Tri skice so se nanašale na portret v proporcih in tri skice na portret v 

disproporcih. Izmed vsakega od sklopov treh skic smo izbrali eno najboljšo. To so dijaki 

pretvorili v risbo na nekoliko večji format. Risba je potekala na enak način upodabljanja linij, 

kot pri skicah.  

V tej fazi načrtovanja me je zanimalo, koliko odstopanj bo imela risba od samega osnutka 

oziroma ali bo dijakom skica služila le kot miselni osnutek, ali bo risba približek reprodukciji 

skice. Ob tem sem usmerjala pozornost tudi na prekinjenost oziroma neprekinjenost linije kot 

sem to opazovala že pri samem skiciranju. Splošno sem izvedla takšen postopek, ker sem 

želela poudariti razliko med risbo in skico ter opazovati pomembnost načrtovanja.  

V drugem delu učne priprave, je v sklopu nadaljevalnih dveh šolskih ur predvideno 

izdelovanje portretov v žici in postavljanje izdelkov na razstavo v kartonske križe ter ogled 

postavljene razstave. 

Na tej stopnji so dijaki od nastalih dveh risb izbrali eno, za katero so se odločili, da jo 

pretvorijo v žični portret. Z zvijanjem, rezanjem in skljenjevanjem žičnih koncev, so dijaki 

sledili narisanim linijam izbrane risbe. Tokrat je risba služila kot načrt za izdelavo žične 

figure. Ob tem sem bila zopet pozorna na odstopanja in neodstopanja žičnih glav od narisanih. 

V zadnjem delu ur so dijaki risbi in žični portret umestili v kartonski križ. Skupaj smo si 

ogledali razstavo portretov in jih na podlagi ciljev ovrednotili.  
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Slika 7.21: Razstava del dijakov 1. letnika gimnazije Ledina, 2015 

 

 

Slika 7.22: Razstava del dijakov 1. letnika Gimnazije Ledina, 2015, posamezna dela 
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7.1 Vrednotenje  

 

»Izpovedna dinamika otroškega likovnega izdelka je neposredna izkušnja razraščanja telesa in 

duha odraščajočega bitja in je zato za nas odrasle enigma in skoraj nemogoče je tako »delo«, 

»izdelek« ali tak likovni »nastanek« povsem povzeti, »prebrati«, uvrstiti ali analizirati.« 

(Huzjan, 2008, 11) 

Z upoštevanjem že opisanih učnih ciljev sem prikazala vrednotenje pri naslednjih dveh delih. 

Prvo delo se nanaša na boljše ocenjeni izdelek, drugo pa na nekoliko slabše ocenjenega. S 

primerom dveh kontrastnih del, kjer se kaže kontrast v boljši in slabši izvedbi sem želela 

ponazoriti najpomembnejše dejavnike, ki so vplivali na vrednotenje.  

Najprej sem ob vsaki sliki navedla kaj je dijaku uspelo realizirati. Nato sem dodala nekaj 

pozitivnih in za tem nekaj negativnih opažanj, ki so bila ključna za delitev izdelka na 

uspešnega in manj uspešnega.   

 

Na risalna lista je dijakinja narisala 

portreta z upoštevanjem načel 

proporcev in disproporcev (risbi ji 

služita kot načrt za izdelavo žičnatega 

portreta). Izdelala je žičnati portret po 

zgledu risbe.  

V prostorski križ je postavila žičnati 

portret, ki je izdelan z upoštevanjem 

načel disproporcev. Iz likovnega dela  

je razvidno, da ima dijakinja občutek za 

odnos med dvodimenzionalno in 

tridimenzionalno površino ter 

pretvorbo iz ene v drugo. Ima  občutek 

za razporejanje oblik z upoštevanjem 

načel proporcev pri oblikovanju na 

dvodimenzionalnem prostoru. Loči Slika 7.23: Žični portret dijakinje prvega letnika gimnazije Ledina, 

2015 
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med proporci in disproporci. Vidna je spretnost predstave in pretvorbe predmeta iz 

dvodimenzionalne površine v tridimenzionalen prostor. Oblikovanje z žico ji ni povzročalo 

težav. Portret je upodobila na izviren način. Pri načrtovanju oziroma risbi bi lahko bila linija 

bolj tekoča. Vidi se, da je odmikala risalo od podlage kljub jasnim navodilom, da dijaki rišejo 

portrete brez odmikanja risala od podlage. Portret bi lahko bil še malenkost bolj 

disproporcionalen. (V navodilih sem navedla, da pri upodobitvi portretov v disproporcih 

poudarjajo disproporcionalne značilnosti obraza).  

 

Na risalna lista je narisal portreta. 

Izdelal je žičnati portret. V prostorski 

križ je postavil žičnati portret, ki je 

izdelan z upoštevanjem načel 

disproporcev.  

Iz likovnega dela je razvidno, da ima 

dijak občutek za odnos med 

dvodimenzionalno in 

tridimenzionalno površino. Portret je 

upodobil na izviren način. Oba 

narisana portreta sta v disproporcih. 

Izdelek nam ne daje občutka, da gre 

za pretvorbo risbe v žičnato podobo 

torej dvodimenzionalnega portreta v 

tridimenzionalni portret. Ni razvidno, 

da bi mu risba služila kot načrt. Prav 

tako ni razvidno, da bi bile oblike 

razporejene z upoštevanjem načel 

proporcev pri oblikovanju na nobeni 

od dvodimenzionalnih površin. Iz likovnega dela ni razvidno, da dijak loči med proporci in 

disproporci. Oblikovanje z žico je dijaku povzročalo nekaj težav. Pri načrtovanju oziroma 

risbi bi lahko bila linija bolj tekoča. Vidi se, da je odmikal risalo od podlage kljub jasnim 

navodilom, da dijaki rišejo portrete brez odmikanja risala od podlage.  

 

Slika 7.24: Žični portret dijaka prvega letnika gimnazije Ledina, 2015 
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7.2 Ugotovitve  

 

Dijakom mi je uspelo razložiti pojme, proporci, disproporci. To je bilo razvidno iz likovnih 

del, ki so nastala. Dijaki so pri risanju portretov smiselno upoštevali zakonitosti proporcev. 

Pri realizaciji karikature so prav tako brez težav upodabljali obraze, kjer so upoštevali načela 

disproporcev.  

Dijake mi je uspelo motivirati z razgibano dejavnostjo in pogovorom pri uvodnem delu ur. Na 

ta način sem preverila, koliko so dijaki razumeli oziroma poslušali vsebino. Dijaki so bili 

večino časa vključeni in so aktivno sodelovali.  

Večjih težav ni bilo izjemoma pri razumevanju tehnične izvedbe risbe. Kljub navodilom, da 

dijaki pri risanju risala ne odmikajo od podlage, da njihova sled svinčnika teče tekoče, hitro in 

neprekinjeno ter da ob vsem tem ne upodabljajo ploskev, se vsaj tretjina dijakov dela ni 

izvedla na ta način. Veliko jih je risalo tako, da njihova linija ni bila tekoča in stična. Nekateri 

so upodabljali portrete pri katerih so bile prisotne ploskve, modelacija in senčenje. Menim, da 

je težava nastala, ker so učenci takšnega načina risanja navajeni. Kasneje sem razmišljala, 

kako bi učencem odmaknila od običajnega načina risanja in se zavedala, da bi bilo smiselno 

pri navodilih na to še dodatno opozoriti oziroma poudariti želen način upodabljanja portretov. 

Kljub naknadnim poudarkom je prevladala navada in je veliko dijakov upodabljalo portret na 

svoj, ustaljen način risanja.  

Na podlagi izvedene likovne naloge sem ugotovila, da dijaki obsežnejšega načrtovanja niso 

vajeni. Po večini skico razumejo kot osnutek, ki jim kasneje ob nastajanju risbe služi kot načrt 

od katerega dijaki po večini ne odstopajo. Torej risba v tem primeru ponazarja reprodukcijo 

osnutka. Ravno obratno se je izkazalo pri pretvorbi risbe v žično figuraliko. Tu so se 

pojavljala večja odstopanja v podobnosti risbe in končnega izdelka. Menim, da rezultat 

nastalega ni posledica načrtovanja odstopanja pač pa umanjkanje veščine obdelave žice, kar 

lahko zopet napeljuje na hoteno reproduciranje osnutka.  
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8. ZAKLJUČEK 
 

Pri lastnem ustvarjanju in skozi celotno diplomsko delo so me vodili naslednji likovni 

elementi. 

Risba, skica, likovni prostor, realen prostor, svetloba in senca, zaznava. 

Žica, svinčnik, tuš, črno – belo, zaznava. 

Linija, ploskev, oblika, figura, zaznava.  

Iluzija, zaznava.  

Prva dimenzija, druga dimenzija, tretja dimenzija, zaznava. 

Dvodimenzionalno, tridimenzionalno, zaznava.  

Četrta dimenzija, zaznava.  
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10. PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Učna priprava 1 

PRILOGA 2: Učna priprava 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRILOGA 1: Učna priprava 1 

 

Datum: 29.3.2015 Šolsko leto:2014/2015 

Šola: Gimnazija Ledina  

Učitelj likovne vzgoje:  Nika Rosman 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas obravnavanega 

področja: 

2 

Razred: 1.letnik srednje šole 

Likovno področje: Risanje, kiparstvo 

Likovna naloga: Risanje portreta z upoštevanjem proporcev in disproporcev 

Likovna tehnika: Svinčnik 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

Skicirke, risalni list, svinčnik 

Likovni motiv: Portret 

Učne metode: Metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, demonstracija, 

pogovor  

Oblike dela: individualna, frontalna 

Učni mediji in pripomočki: Fotografije umetniških del. 

Medpredmetne povezave: Umetnostna zgodovina, matematika 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, prezentacija fotografij, primer likovnega 

izdelka 

Vrsta učne ure: Kombinirana ura  

Literatura in drugi viri: 

 

- Šuštaršič, N., (2007). Likovna teorija: učbenik za umetniške 

gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika, Ljubljana: 

Debora. 

Cilji / učenci:   - ponovijo značilnosti nekaterih likovnih elementov 

- spoznajo nove pojme: proporce ter prisotnost ali odsotnost 

(disproporci) le teh v povezavi z različnimi likovnimi 

praksami  

- razvijajo občutek za odnos med dvodimenzionalno in 

tridimenzionalno površino ter pretvorbo iz ene v drugo 
- razvijajo izrazne možnosti in občutek za razporejanje oblik z 



 
 

upoštevanjem načel proporcev pri oblikovanju na 

dvodimenzionalnem prostoru  in s tem negujejo individualni 

likovni izraz,  

- povečujejo sposobnosti predstave (vizualizacije) in krepijo 

spretnost pretvorbe predmeta iz dvodimenzionalne površine v 

tridimenzionalen prostor 

- ob uporabi različnih materialov razvijajo motorične 

spretnosti, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del, 

 

- na risalna lista narišejo portret z upoštevanjem načel 

proporcev in disproporcev (risbi jim služita kot načrt za 

izdelavo žičnatega portreta) 

 

 

 

 

Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki  

 

 Uvodni del  

Dijake nagovori, da se umirijo ter 

pripravijo list papirja ali skicirke in 

svinčnik. 

Dijaki si pripravijo potrebščine. Svinčnik, 

skicirke, list 

papirja 

Da navodilo, da položijo risalo na list 

papirja ter zaprejo oči. Nato sledi 

navodilo, da si  z zaprtimi očmi 

predstavljajo obraz, lahko lasten, lahko 

obraz prijatelja in ko so pripravljeni, 

obraz brez odpiranja oči ter odmikanja 

svinčnika od podlage upodobijo v čim 

krajšem času. Ko z risanjem zaključijo, 

lahko odprejo oči in pogledajo kaj je 

nastalo.    

 

Poskrbi za disciplino med izvajanjem 

naloge. 

 

Z zaprtimi očmi sledijo navodilom, 

rišejo.  

 

 

 

 

 

 

Svinčnik, 

skicirke, list 

papirja  



 
 

 

Učence povpraša o ugotovljenih 

opažanjih, kaj je nastalo, ali je obraz 

prepoznaven, kaj bi spremenili, ali imajo 

kakšno idejo o čem se bomo pogovarjali.   

 

(Če učenci kljub učiteljevim namigom in 

podvprašanjem ne ugotovijo, da 

govorimo o proporcih, učitelj to razjasni 

kasneje pri pregledu slikovnih primerov). 

 

(Izvedena krajša uvodna naloga bo 

dijakom v pomoč pri ugotavljanju in 

razumevanju vpliva proporcev na obliko 

v likovnih delih, katera bodo v 

nadaljevanju služila kot del razlage.) 

 

Dijaki naštevajo različne opazke 

(prevelik nos, postrani usta, obraz 

sploh ni prepoznaven…) dokler 

preko pogovora ne pridemo na temo 

razmerja med posameznimi deli 

obraza. 

Pogovor 

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Dijake prosi za pozornost pri 

posredovanju novih likovnih pojmov in 

aktivno sodelovanje pri pogovoru. 

Dijaki prisluhnejo učitelju.  

Razlaga likovnih pojmov, značilnosti ter 

zakonitosti.  

Razlaga pravila idealnih proporcev 

človeškega telesa skozi različna 

zgodovinska obdobja ob prikazu 

umetniških del, značilnih za določeno 

obdobje ter sočasen pogovor o 

problematikah le teh. 

Med razlago poudarja lastnosti in pojme 

Aktivno sodelujejo pri podajanju 

snovi in pogovoru.  

Poskušajo sami z naštevanjem 

možnosti ugotoviti kaj je modul, 

zakaj nam pomaga pri risanju, čemu 

služi… 

Razmišljajo o uporabljenih materialih 

za upodabljanje figure (žica).  

Demonstracija 

fotografij del, ki 

so značilna za 

neko obdobje. 

Razlaga.  

Pogovor ob 

razlagi 



 
 

umetniških del, ki jih bodo mogli učenci 

upoštevati tudi pri izvedbi lastnega dela. 

Kot so na primer izdelava skice, uporaba 

določenega materiala (žice). 

Po prikazu različnih primerov del z 

upoštevanjem proporcev prikaže še 

primere del, ki kršijo pravila proporcev. 

S prikazom otroškega upodabljanja 

pozove dijake, da primerjajo otroško 

likovno delo in umetniško delo.  

Pove razliko med umetniškim delom, 

kjer umetnik namerno ne upošteva 

proporcev in med otroško risbo, kjer 

otrok še ne zna upoštevati proporcev.  

Če dijaki sami ne ugotovijo kako se 

imenuje način upodabljanja portretov, 

kjer se namensko kršijo pravila 

proporcev, zato, da se poudarijo 

značilnosti portretiranca, jim učitelj s 

slikovnim gradivom prikaže primer 

karikature.  

Dijake naveže bolj na primere portretov 

in pove, da so tudi tu nekatere 

zakonitosti, ki nam omogočajo upodobiti 

proporcionalen obraz. 

Ob ogledu slikovnega materiala 

umetniških del učence povpraša, kako 

doživljajo um.delo. 

 

Poskušajo sami opaziti spremembe, 

ki se dogajajo z neupoštevanjem 

načel proporcev.  

Razmišljajo o razlikah med 

umetniškim delom in otroško risbo.  

Poskušajo ugotoviti, da govorimo o 

karikaturi.  

Poskušajo se zavedati, da pravila 

proporcev pri obrazu ne veljajo 

vedno za vsak primer obraza enako. 

Dijaki opisujejo lasna opažanja in 

doživljanje posameznih likovnih 

primerov.  

Učitelj prikaže demonstracijo postopka 

risanja portreta s frontalnega pogleda z 

upoštevanjem zakonitosti proporcev. Ob 

tem učence vključuje na ta način, da sami 

na svojih obrazih z roko tipajo določene 

dele obraza ter primerjajo razmerja med 

njimi.  

 

Učenci opazujejo demonstracijo. Z 

roko na svojem obrazu primerjajo 

obrazne dele med seboj. (npr. nos 

odmerimo s palcem in kazalcem, ga 

vzamemo za modul in primerjamo z 

ostalimi deli obraza ali razmik med 

očmi primerjamo s širino enega 

očesa) 

Razlaga in 

pogovor 

Napoved likovne naloge 

Da navodilo, da dijaki na enak način kot 

pri uvodni nalogi, tokrat z odprtimi očmi, 

Opazujejo, poslušajo, zastavijo še 

kakšno vprašanje o morebitnih 

Pogovor 



 
 

skicirajo tri skice za portret v proporcih 

in tri skice za portret v disproporcih. 

 

Pri izdelavi skic morajo učenci slediti 

načelom upoštevanja proporcev in 

disproporcev. Poudari, da pri risanju 

portreta v disproporcih te še posebej 

poudarjajo.  

 

Pove, da bomo kasneje skupaj izbrali eno 

od skic v proporcih in eno od skic v 

disproporcih in izbrani deli prenesli na 

večji (A4) format.  

 

Risba ne bo smela vsebovati ploskev 

torej senčenja ali modelacije. (tudi žica 

nam omogoča le linijski izraz).  

 

Pove da, bo ena od dveh nastalih risb 

(ena v proporcih in druga v disproporcih) 

načrt za transformacijo v žičnato podobo. 

nejasnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbuja in jim pomaga 

pri reševanju problemov v zvezi z 

izdelavo osnutka.  

 

Odobri osnutek ali svetuje izboljšave 

(individualno z vsakim dijakom izbere 

skici, ki jih bo v nadaljevanju likovnega 

izražanja povečal na A4 format).  

 

Zadolži dijake, ki so že zaključili s 

skiciranjem, da razdelijo risalne liste. 

Izdelujejo osnutek. Ob tem razložijo 

ali so se odločili za risanje portreta z 

upoštevanjem proporcev ali 

disproporcev in zakaj, pojasnijo.  

 

Dva dijaka razdelita risalne liste. 

 

Poslušajo navodila. 

 

Rišejo v proporcih in nato v 

disproporcih (ali v obratnem 

Pogovor 

Individualno delo  

v sodelovanju z 

učiteljem 



 
 

Vsakemu dijaku dva risalna lista.  

 

Ko odobri vsem osnutke, da navodilo za 

nadaljevanje likovne naloge. Izbrani skici 

povečajo na risalna lista.  

 

zaporedju) na večji (A4) format. 

 

Spremlja učence pri delu, jim svetuje, 

ohranja ustvarjalno in delavno vzdušje. 

 

 

 

 

Zbrano izdelujejo svoj portret, 

upoštevajo učiteljeva navodila 

(spremenijo postavitev, če slednja ne 

služi prav dobro izbrani odločitvi 

itd.) 

Pogovor 

Individualno delo 

v sodelovanju z 

učiteljem 

 

Sklepni del 

Vpraša učence, kako so zadovoljni s 

svojimi portreti.  

Pove učencem na kaj naj bodo 

pripravljeni ob nadaljevanju likovne 

naloge, ki jo bodo naslednjič nadaljevali 

iz žice.  

 

oblikovanje meril za vrednotenje: 

- Upoštevanje likovnega pojma 

proporci/disproporci pri 

nastalem portretu. Pojasnilo, 

oziroma razumevanje pojma.  

- Izvirnost idejnih rešitev. 

Učenci odgovarjajo. Razmišljajo o 

nastalem delu in poslušajo navodila 

za prihodnjič.  

 

Pogovor  

Razlaga  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PRILOGA 2: Učna priprava 2 

 

Datum: 29.3.2015 Šolsko leto:2014/2015 

Šola:  Gimnazija Ledina 

Učitelj likovne vzgoje:  Nika Rosman 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas obravnavanega 

področja: 

2 

Razred: 1.letnik srednje šole 

Likovno področje: Kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje kiparskega portreta iz upogljivega materiala z 

upoštevanjem načel proporcev ali disproporcev 

Likovna tehnika: Oblikovanje z žico 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

Žica, klešče, karton 

Likovni motiv: Portret 

Učne metode: Metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, demonstracija, 

pogovor  

Oblike dela: individualna, frontalna 

Učni mediji in pripomočki: Fotografije umetniških del. 

Medpredmetne povezave: Umetnostna zgodovina, matematika 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij, 

primer likovnega izdelka 

Vrsta učne ure: Nadaljevalna  

Literatura in drugi viri: 

 

- Šuštaršič, N., (2007). Likovna teorija: učbenik za umetniške 

gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika, Ljubljana: 

Debora. 

Cilji / učenci:   - ponovijo pojme: likovnih elementov 

- spoznajo nove pojme: proporce ter prisotnost ali odsotnost 

(disproporci) le teh v povezavi z različnimi likovnimi 

praksami  

- razvijajo občutek za odnos med dvodimenzionalno in 

tridimenzionalno površino ter pretvorbo iz ene v drugo 



 
 

- razvijajo splošno razgledanost ter zmožnost gledanja z 

različnih zornih kotov ter stališč 
- razvijajo izrazne možnosti in občutek za razporejanje oblik z 

upoštevanjem načel proporcev pri oblikovanju na 

dvodimenzionalnem prostoru  in s tem negujejo individualni 

likovni izraz,  

- povečujejo si spretnost predstave predmeta iz 

dvodimenzionalne površine v trodimenzionalen prostor 

- ob uporabi različnih materialov razvijajo motorične 

spretnosti, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del, 

- izdelajo žičnati portret po lastnem risarskem osnutku 
- v prostorski križ postavijo žičnati portret ki je izdelan z 

upoštevanjem načel proporcev ali disproporcev 

 

 

Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki  

 

 Uvodni del  

Povabi dijake, da se umirijo ter zbrano 

poslušajo učiteljev uvodni del.  

Poslušajo.  

Dijake vpraša, če se kdo spomni kaj je 

današnja naloga.  

 

Učitelj ponovi kar so se dijaki spomnili 

in doda podrobnejša navodila. (Delali 

bomo portrete z upoštevanjem proporcev 

ali disproporcev po zgledu risb, ki so jih 

ustvarili pri prejšnjih urah) 

 

Zadolži dva dijaka, da razdelita risbe, ki 

so jih naredili pri prejšnji uri ter žico (če 

je kdo nima) in klešče. 

 

Vpraša kdo je pri uvodnih urah manjkal 

in jim nudi naknadno razlago 

Tisti dijaki, ki se spomnijo kaj bo 

sledilo, razlagajo še ostalim 

sošolcem. 

 

Dva dijaka delita risbe, material in 

pripomočke. 

 

 

 

 

 

Tisti, ki so manjkali pri uvodnih urah 

pridejo naprej do učitelja poslušati 

razlago. 

Razlaga, deljenje 

materiala  



 
 

 

Osrednji del 

 

Učence prosi za pozornost pri prikazu 

demonstracije dela iz žice. 

Opozori jih na nevarnosti pri delu z žico 

(ostre konice). Pokaže kako se žico krivi 

z rokami in kleščami in kako dva dela 

žice povežemo. 

Dijaki opazujejo učitelja. Poslušajo 

navodila in postavljajo vprašanja, če 

so kakšne stvari nejasne.  

 

Ob demonstraciji tudi sami 

preizkušajo material (upogibajo, 

režejo..) 

 

Demonstracija 

   

   

Napoved likovne naloge 

Zaključeni risbi sledi transformacija nje v 

žičnato podobo.  

 

 

Pojasni, da bodo učenci portret, katerega 

bodo naredili iz žice, umestiti v 

prostorski križ (bo že pripravljen).  

 

Risbi, ki so jih naredili pri prejšnjih urah 

jim služita kot načrt katerega se 

poskušajo čim bolj držati.   

 

Likovna naloga : Oblikovanje kiparskega 

portreta iz upogljivega materiala z 

upoštevanjem načel proporcev ali 

disproporcev. 

Opazujejo, poslušajo, zastavijo še 

kakšno vprašanje o morebitnih 

nejasnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponoven pregled 

videnih instalacij 

Pogovor 

razlaga 

Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbuja in jim pomaga 

pri reševanju problemov v zvezi z 

Izdelujejo žičnati portret. Poskušajo 

se osredotočiti na to, da žičnata linija 

čim bolj sledi podobi narisanega 

Pogovor 

Individualno delo  



 
 

uporabo materiala (žice). 

 

portreta.  

 

v sodelovanju z 

učiteljem 

Spremlja učence pri delu, jim svetuje, 

ohranja delovno in ustvarjalno vzdušje. 

 

 

 

Spodbuja učence, jih seznanja s časom, 

ki ga imajo na voljo. Pove učencem, da 

ko končajo z izdelavo portretov, njih 

umestijo v kartonski križ. (vsak učenec 

ima na voljo četrtino prostora, ki 

sestavlja kartonski križ) 

 

Zbrano izdelujejo svoj portret, 

upoštevajo učiteljeva navodila 

(spremenijo postavitev, če slednja ne 

služi prav dobro izbrani odločitvi 

itd.) 

 

Ko učenci žičnati portret dokončajo 

ga umestijo v kartonski prostorski 

križ. Še pred tem pa v to isto četrtino 

kartonskega križa prilepijo risbi 

portretov (na vsako stranico enega). 

Pogovor 

Individualno delo 

v sodelovanju z 

učiteljem 

 

Sklepni del 

Kartonski križi so postavljeni na 

sprednjih prostih mizah učilnice. V njih 

so nalepljene risbe portretov ter obešeni 

žičnati portreti.  

 

Učitelj povabi dijake na ogled razstave 

svojih del.  

 

Po ogledu vpraša dijake, kaj so opazili 

pri transformaciji risbe v žičnato podobo, 

kaj jim je predstavljalo največjo težavo, 

kam bi dela umestili…  

 

Pazimo na (oblikovanje meril za 

vrednotenje): 

 

Razumevanje predstavljenega pojma 

proporci/disproporci.  

Povezanost idejnega izhodišča z izvedbo. 

Upoštevanje risbe kot načrta pri izdelavi 

 

 

 

 

Dijaki si ogledujejo razstavo.  

 

Dijaki odgovarjajo. Razmišljajo o 

nastalem delu.   

 

 

Ponovitev izpostavljenih likovnih 

pojmov.  

 

 

Skupno vrednotenje likovnih del po 

predhodno oblikovanih merilih za 

vrednotenje. 

Pogovor  

Razlaga  

Učitelj 

fotografira 

končane portrete 

Fotoaparat-

računalnik 



 
 

žičnatih portretov. Transformacija 

portreta iz dvodimenzionalne površine v 

tridimenzionalno. Tehnična izvedba. 

Izvirnost idejnih rešitev.  

 

 

 

Zapiše ocene in uredi razstavo izdelkov v 

prostorih šole.  

  

 

 

 

 

 

 


