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POVZETEK 

Ob likovnem ustvarjanju skupaj z otroki sem se velikokrat spraševala, na kakšni stopnji 

likovnega razvoja so, kaj mi sporočajo njihove risbe, njihove čačke itd.  Ne samo simbolno, 

želela sem vedeti globlji pomen teh risb. Zanimalo me je, kaj otroci razmišljajo, kaj čutijo, 

ko vlečejo konico svinčnika po papirju, kaj se dogaja v njihovih glavah in duši.  Vedela sem, 

da te risbe lahko sporočajo nekaj več kot le simbolično prepoznavanje elementov, zato 

sem se v tej diplomski nalogi odločila to področje raziskati. Ker pa sem od risanja in 

razvoja malčkov že veliko slišala in prebrala že med samim študijem, sem se odločila za 

malo bolj kompleksnejše obdobje, to je obdobje mladostništva oziroma pubertete. 

Mladostniki so razpeti med obdobjem otroštva in odraslosti, vstopijo v obdobje pubertete 

in polnega razcveta, pojavijo se neštete telesne spremembe in prav zaradi tega se njihova 

mnenja o samemu sebi najbolj spreminjajo.  

V diplomski nalogi se bom najprej osredotočila na obdobje mladostništva in na značilnosti 

tega obdobja. Zanimalo me bodo predvsem tisti najznačilnejši problemi mladostništva, ki 

na splošno mučijo pubertetnike. Iz njihovih avtoportretov bom na podlagi svojega mnenja 

in znanja ter prebrane literature poizkušala razbrati avtorjevo takratno počutje, iz načina 

risanja in pomenov ostalih elementov pa tudi druge lastnosti, ki bi se lahko tikale njega 

samega. S tem interpretiranjem risb ne bom dobila dokončnih rezultatov in mnenj o 

avtorjevem osebnem stanju in njegovih hotenjih, za to bi bilo potrebno še mnogo izkušenj 

in znanja.  
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ABSTRACT 

During artistical activities with children, I often wondered about their level of 

development, whether they know enough or could know more, what their drawings and 

doodles mean, etc. I wanted to learn not only about the symbolical, but also about the 

deeper meaning of their drawings – what children think, what they feel while they are 

moving the pen over the paper, what goes on in their minds and souls? I was aware that 

the drawings represent more than just symbols for everyday elements, so I decided to do 

more research in this area and present it in this diploma. After hearing and learning about 

children's drawing and development during my years in college, I focused on a more 

complex period – adolescence or puberty. Adolescents are torn between childhood and 

adulthood when they enter puberty and their full bloom, they encounter numerous 

bodily changes and their opinion of themselves starts to alter. 

In this diploma I will first focus on adolescence and the characteristics of this period. 

Primarily, I will be interested in the most typical issues of adolescents. Then I will try to 

analyze the author's current state of mind, as well as their other features based use their 

self-portraits and other graphical elements. Interpretation of the drawings will not 

represent the final result and opinion on the author's state of mind and his or her 

aspirations because it would take many more years of experience and expertise to be 

able to do that. 
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1 UVOD 

Obdobje mladostništva je obdobje korenitih sprememb. Narava tako hoče, da vsak izmed 

nas prestopi prag otroštva in vstopi v obdobje odraslosti. Vendar to ni  vedno lahko. 

Mladostniki, ki jim največkrat rečemo kar pubertetniki, se soočajo s številnimi 

spremembami, tako telesnimi kot duševnimi. To obdobje je zanje popolnoma novo, 

največkrat se počutijo negotove in izgubljene v svetu odraslosti - iščejo samega sebe. Pa 

vendar je to priložnost za telesno rast, za gradnjo samozavesti, za razvijanje sposobnosti 

spoznavanja okolice in samega sebe. Tu naredijo prve korake proti popolni samostojnosti 

in intimnosti. Marsikateri pubertetnik pa ima lahko velike težave pri sprejemanju vseh teh 

sprememb, zato to privede do uporništva, novih izzivov, katerih neugodne posledice 

največkrat občutijo in se jih bolj zavedajo starši. Marsikateri starš pravi, da se šele takrat, 

ko imaš najstnika v hiši, začneš zavedati odgovornosti in pomena starševstva. Tudi iz tega 

vidika se mi zdi zelo pomembno, da starši oziroma učitelji znajo prepoznati značilne znake 

resnih mladostniških težav. Iz risb svojih otrok oziroma učencev lahko marsikaj 

razberemo. Ta način prepoznavanja znakov je koristen za dober vpogled v otrokovo 

psihofizično stanje. Kot starš se zavedam, da bo tudi moj otrok nekoč vstopil v obdobje 

pubertete in veščina, ki jo bom razvila v okviru raziskovanj za diplomsko delo, mi bo prišla 

zelo prav.  

Lastnosti otroka in morebitne težave ter probleme se lahko prepoznava na veliko načinov, 

jaz sem izbrala meni najbližjega – skozi likovno izražanje, skozi risbo. Risba otroka pove 

veliko več, kot si lahko mislimo, zato bom v nadaljevanju kar se da najbolje predstavila, 

kako brati risbe, katere značilnosti lahko razberemo in kaj le te pomenijo. V raziskovalnem 

delu bom izbrala nekaj avtoportretov dijakov 3. letnika, katere so risali na prvem srečanju 

z mentorico. Risali so s svinčnikom na list A4 formata. Upodobitve so bile zelo različne in 

izvirne, razkrile so mi marsikaj.                                                              
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Mladostništvo 

Vsak izmed nas se zaradi dednega zapisa v naših genih razvija in raste, hkrati pa na nas 

vpliva tudi okolica, ki nam v vsakem življenjskem obdobju postavlja določene zahteve in 

pričakovanja in na nas vpliva bolj, kot se tega sami zavedamo. Ta dva dejavnika, genetika 

in okolje nam omogočata, da napredujemo in rastemo iz enega življenjskega obdobja v 

drugega. Eno od teh in mogoče še najbolj občutljivo in zahtevno pa je obdobje med 

otroštvom in odraslostjo, ki ga poimenujemo mladostništvo, puberteta, najstništvo, 

adolescenca. Pa vendar to ni vse isto.   

Mladostništvo je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo, je obdobje sprememb 

in oblikovanja lastne identitete. Kot tujko uporabljamo besedo adolescenca in prevod te 

besede opisuje ravno to: gre za obdobje končnega približevanja k odraslosti (Zupančič in 

Justin, 1991). To odraščanje poteka kot nov odnos med otrokom in okoljem, tako 

predmetnim kot družbenim. Mladostnik odrašča telesno in duševno, le da telesni razvoj 

nastopi veliko prej. Temu obdobju najintenzivnejšega telesnega, predvsem pa tudi 

spolnega dozorevanje pravimo puberteta, ki pa se konča z biološko zrelostjo 

posameznika. To obdobje preide v obdobje adolescence, ki pa se nanaša predvsem na 

duševni razvoj in na spremembe iz področja duševnosti. Obdobje pubertete se začne že 

zelo zgodaj, pri dekletih navadno traja med desetim in trinajstim letom, pri fantih pa med 

dvanajstim in petnajstim letom, kar pa je za razliko od prejšnjih generacij veliko 

prezgodaj. Ko se biološka zrelost konča, pa nastopi obdobje duševnega dozorevanja-

adolescenca. Le-ta traja mnogo dlje kot puberteta, kar pa je odvisno od značilnosti in 

zahtev posameznega družbenega okolja (Horvat in Magajna, 1989). Čim večje zahteve 

nam postavlja družba, tem dlje bo trajala pot do zrelosti.  

Mladostništvo delimo na tri obdobja, pri tem pa se avtorja Zupančič in Justin (1991, str. 

143) opirata na delo ameriške psihologinje Hurlockove: 

− zgodnje mladostništvo, ki traja od 12. do 14. leta,  
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− srednje mladostništvo, ki traja od 14. do 17. leta, 

− pozno mladostništvo, ki traja od 17. do 21. leta. 

2.1.1 Telesni razvoj 

Mladostniki doživljajo hitre in burne  spremembe v telesu, ki na nek način označujejo 

konec brezskrbnega otroštva in naznanjajo pot k odraslosti. Biološke spremembe 

povzročijo rast, pridobivanje teže, spremembo telesnih oblik ter spolno zrelost, kar pa je 

posledica dolgega zapletenega procesa dozorevanja, ki se začne že pred rojstvom in se 

nadaljuje pri odraslih (Papalia, Olds in Feldman, 2003). V puberteti nastopi čas pospešene 

rasti, delovanja spolnih hormonov, poraščenost, prva menstruacija, razvoj spolnih znakov, 

povečanje teže. Zaradi sprememb, ki ne nastajajo po ustaljenem urniku se lahko za nekaj 

časa pojavijo nenavadna razmerja med različnimi deli telesa, krepitev mišic, globlji glas pri 

dečkih, pojavijo se kožne spremembe itd. To pa se dogaja predvsem v zgodnjem 

mladostništvu, ko je za mladostnike bolj kot katerikoli drugi vidik njihove osebnosti 

najbolj pomemben zunanji izgled. Največkrat jim ni všeč, kar vidijo. Njihova pozornost je 

usmerjena na fizično dogajanje, na njihov izgled, obnašanje, na spolne občutke itd. 

Najmanjša odstopanja od idealnih predstav telesnih podob povzročijo občutljivost in 

kritičnost. Predvsem pri dekletih, ki so še toliko bolj razdražljive in nagnjene k zgledovanju 

po vedno bolj opevanih lepotnih idealih. Skrb za svoj videz je mogoče povezati s 

prebujeno spolno privlačnostjo, ki pa se začne že zelo zgodaj.  Tudi fantje se zavedajo 

svojih pomanjkljivosti, vendar tega zaradi ustaljenega stereotipa moške »hrabrosti« 

največkrat ne kažejo navzven.  

Mladostniki lahko dozorijo prej ali kasneje, posledice niso jasno zamejene in se pri 

dekletih in fantih razlikujejo. Dečki, ki dozorijo hitreje, so na splošno bolj samozavestni, 

sproščeni, veseli in priljubljeni kot pa tisti, ki dozorijo kasneje, ti pa se največkrat počutijo 

neprilagojene, zapostavljene in potrte, imajo nizko samozavest, večkrat se sprejo s starši 

in imajo več težav v šoli. To pa je povezano s težnjo po tveganem vedenju. V nasprotju od 

njih pa deklice nič kaj rade ne vidijo, da dozorijo pred vrstnicami. To privede do manjše 

družabnosti, zadržanosti in nižje samozavesti. Na svoje telesne spremembe gledajo 

negativno. Tja do 16. leta so dekleta bolj dovzetna za različne vedenjske in duševne stiske, 
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kot so tesnoba in depresija, moteče vedenje, motnje hranjenja, zgodnje kajenje in 

popivanje, prezgodnja spolna aktivnost, droge ter poskusi samomora (Papalia, Olds in 

Feldman, 2003). V tem obdobju se pokažejo tudi specifični problemi in duševne motnje, 

za katere je največkrat potrebna psihiatrična obravnava, ki temelji na psihoterapevtskem 

in socialnem delu.  

2.1.2 Čustveni razvoj 

Mladostniki so bolj kot kdorkoli najbolj občutljiva bitja na celem planetu. Sposobni so 

nenavadno hitro preklapljati med veseljem in žalostjo, pogosto brez pravega razloga. 

Nihajo iz ene skrajnosti v drugo. Raziskave kažejo, da so takšna nihanja skoraj izključno 

posledica podivjanih hormonov, ki jih je težko nadzirati. Vse te silovite spremembe, 

katere doživljajo mladostniki v njihovem razvoju, spremljajo intenzivna čustvena 

doživljanja, ki jih morajo nekam umestiti in jim določiti pomen. Tako privrejo na dan 

najrazličnejša čustva, ki pogostokrat prekrivajo nekaj drugega, največkrat nemoč – nemoč 

razumeti kaj se z njimi dogaja, nemoč kaj spremeniti, kar ni po njihovi volji. Silovitost 

izbruha je sporočilo o tem, kako pomembna so čustva, ki so pod tem. 

Povečana čustvenost pomeni tudi večjo občutljivost, mladostnik se vznemiri v situacijah, 

ki jim prej sploh ni dal tolikšnega pomena. Pride tudi do velikih, nasprotujočih si čustev. 

Mladostnik lahko isto osebo hkrati sovraži in jo ima rad. V tej situaciji se največkrat 

znajdejo starši. Mladostnih spozna večjo pestrost in barvitost čustev. Nekaterih čustev 

prej sploh ni poznal, sedaj jih lahko bolje diferencirana.  

2.1.3 Razvojne naloge v mladostništvu 

Na vsaki stopnji razvoja se posameznik sooča z edinstvenimi problemi, ki zahtevajo 

integracijo osebnih potreb, zmožnosti, pričakovanj in socialnih zahtev kulture. Tem 

nalogam rečemo razvojne naloge, saj le uspešna razrešitev teh nalog prinese možnost za 

nadaljnji razvoj. Te naloge izvirajo iz biološke narave človeka, iz kulturnih vzorcev okolja in 

iz osebnih vrednot, pričakovanj in motivov. Gre za biološko, kulturno in psihološko 

pogojenost razvoja.  
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Horvat in Magajna (1989) navajata, da mora mladostnik v tem obdobju obvladati 

naslednje razvojne naloge, ki zahtevajo tako telesno kot tudi intelektualno in predvsem 

čustveno dozorevanje: 

− ustvarjanje novih in zrelejših odnosov z vrstniki obeh spolov; 

− oblikovanje ženske in moške socialne vloge; 

− sprejemanje in učinkovito uporabljanje (obvladovanje) svojega telesa; 

− oblikovanje čustvene neodvisnosti od staršev in drugih odraslih; 

− pripravljanje na partnerstvo, zakon in družinsko življenje; 

− oblikovanje odnosa do dela in pripravljanje na poklicno udejstvovanje; 

− oblikovanje lastnega sistema vrednot in etičnih načel; 

− oblikovanje želje in sposobnosti opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti. 

2.1.4 Razvoj psiholoških potreb 

Potrebe mladostnikov se povečajo, prav tako pa se poveča želja po izpolnjevanju le teh. 

Na plan pridejo marsikatere potrebe, za katere mladostnik prej ni vedel. Samo na hitro 

bom opisala nekatere potrebe. Potreba po sprejemanju vrstnikov, po pripadnosti in 

enačenju z neko skupino. To je najpomembnejša potreba, saj imajo sovrstniki pomembno 

vlogo v razvoju mladostnika. Pojavlja se in raste potreba po samostojnosti, doseganju 

lastnih ciljev brez kakršnihkoli pomoči in pojavi se tudi želja po izstopanju. Pojavi se 

potreba po spolnosti, potrjevanju lastnih vrednot, stališč, potreba po čustveni podpori-

predvsem vrstnikov itd.  

2.1.5 Psiho-socialni razvoj 

Ključna vprašanja, ki se pojavljajo pri mladostnikih so: Kdo sem? Kaj sem? Kakšen sem? 

Kako izgledam? Kaj mi prinaša prihodnost? Kaj bom postal? Kam spadam? Mladostništvo 

je oblikovanje lastne identitete in je osrednji in najpomembnejši proces tega obdobja. 

Identiteto si sicer oblikujemo celo življenje, vendar je ta proces tu najbolj intenziven.  

Mladostništvo lahko označimo tudi kot proces osamosvajanja od staršev in vključevanja v 

skupine vrstnikov, saj le ti predstavljajo otrokovo pomoč pri odraščanju in osamosvajanju. 

Mladostniki hočejo dokazati, da so sami sposobni skrbeti zase, da se znajo prav odločiti in 

da so neodvisni in popolnoma enakovredni drugim, predvsem odraslim družinskim 
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članom. Pa vendar še vedno rabijo občutek varnosti, ki ga pa zunaj družine še ne morejo 

pridobiti (Zupančič in Justin, 1991). Proces ločevanja od staršev in vključevanje k 

vrstnikom potekata vzporedno. Ločevanje od staršev poteka na psihični, socialni in 

materialni ravni. Potem, ko se postopoma ločujejo od staršev, se toliko bolj navezujejo na 

druge pomembne ljudi, predvsem na svoje vrstnike, vendar vezi s starši in družino nikoli 

ne prekinejo popolnoma. Še vedno je družina pomemben dejavnik, vendar začne 

mladostnik postavljati svoje meje intimnosti (Zupančič in Justin, 1991). Kot smo občutili  

že sami, se kasneje začnejo razhajati poti tudi med vrstniki, saj vsak živi svoje življenje 

naprej, odraste in se začne navezovati na izbranega življenjskega sopotnika in na svoje 

otroke. S tem pa »mladostnik« doseže popolno samostojnost in prevzame vlogo 

odraslega in odgovornega človeka.  

Zaradi odraščanja mladostnika in njegovih »podivjanih« hormonov velikokrat privede do 

konfliktov s starši. V njihovih očeh niso več »in«, občutek imajo, da jim grenijo življenje, jih 

ne razumejo, saj se moralna načela in vrednote, ki jih starši največkrat malikujejo, 

velikokrat ne skladajo z njihovim mišljenjem. To se ne dogaja le z starši, tudi drugi odrasli 

jim zaradi tega gredo velikokrat na živce, saj mislijo, da so vsi obrnjeni proti njim, da jih 

nobeden ne razume. Mnenja so, da jih prijatelji (vrstniki) najbolj razumejo, saj se 

mladostnik od njih zavedno in nezavedno uči, jih posnema in si »prilašča« njihove 

lastnosti. Pa ne samo od vrstnikov, tudi starši, učitelji, ki so mladostniku blizu lahko s 

svojim vedenjem in pogledom na svet močno vplivajo nanj in pomagajo pri oblikovanju 

njegove identitete. 

2.2 Portret  

S portretom upodobimo posameznika kot individuuma, upodobimo vse njegove 

značilnosti in poteze kar se da najbolje. Pa vendar je to le površinski pogled. Vedno bolj se 

pojavlja težnja, da se v portret vključi tudi portretirančeva osebnost, njegov karakter in 

njegovo razpoloženje. Posnemanje zunanjega videza ni več toliko pomembno, če ne 

vključimo tudi zgodbe portretiranca, ki bo razkrivala njegov karakter, vrednote, socialni 

status, interese – razkrivati nam mora njegovo dušo. Šele takrat portret postane bolj 

zanimiv.  
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V diplomskem delu se bom osredotočila predvsem na avtoportret, dijaki mi bodo tako 

sami zaupali svoje zgodbe, ki se bodo verjetno tikale predvsem njihovega mladostniškega 

sveta.  

Portreti v likovni umetnosti so se začeli razvijati že v starem Egiptu, kjer so portretirali 

večinoma pripadnike srednjega in višjega sloja v obliki posmrtnih mask (slika 1). Šele v 

času renesanse (slika 2) se je na vseh umetniških področjih zgodil preporod, spremenilo se 

je videnje človeka. Prišel je tudi čas novosti, novih spoznanj, novih likovnih tehnik in 

materialov.  

 

 

 

 

V času baroka so portretiranci, največkrat meščani, stremeli k idealom, k plemstvu, zato 

so se za portretiranje tudi preoblekli in temu primerno uredili tudi ozadje (slika 3). Ozadje 

ni smelo prevladati nad obrazom. Pojavili so se tudi prijateljski, družinski in konjeniški 

portreti. V rokokoju to togost nadomestijo bolj razgibani in igrivi portreti, ki so prikazovali 

eleganco, mladost, ljubezen in naravo. Oživi slikanje s pasteli. Romantika pa prikazuje bolj 

temačne in duhovne teme. Portret doživi krizo s pojavom fotografije v 19. stoletju zaradi 

želje po prikazovanju realnosti, vendar spet dobi svoj čar v impresionizmu, kjer umetniki 

začnejo raziskovati realnost portreta, hočejo ujeti hip izraza na obrazu, zanima jih padec 

Slika 1: Posmrtna maska mlade ženske,                                                    

3. stoletje, Louvre, Pariz                                                                                     

 

Slika 2: Jan van Eyck, Portret moža s 

turbanom (1433), National Gallery, 

London        
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svetlobe in sence po obrazu (slika 4). Vključevati začnejo psihološke lastnosti 

upodobljenca. Tudi način slikanja se spremeni, vsak umetnik si ustvari svoj prepoznaven 

način slikanja.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ekspresionizmu pa se zopet vse obrne. Umetniki so zavračali kakršnekoli idealistične in 

naturalistične estetske norme, raje so se posvečali portretirančevi notranjosti. Zato so 

tudi portreti dobili nenavadne oblike in izglede, različna popačenja in deformacije, grobe 

stilizacije, močne barvne kontraste in neupoštevanje prostorskih ključev (slika 5). Tako 

meja med figuraliko in abstraktnim portretom začne bledeti. Šele obdobje 

postmodernizma je v likovno umetnost zopet prineslo več interesa za upodabljanje figure, 

tako poskušajo biti bolj komunikativni, dostopni tudi za širšo javnost (slika 6). Z pojavom 

fotografije se je umaknila realistična reprezentacija podobe, saj je temu začela služiti 

fotografija, ki so jo takrat začeli uporabljati v osebnih dokumentih. Šele kasneje je 

fotografija postale enakovredna umetniškim zvrstem (Pergar, 2012). Portret, tudi 

reprezentativni, dobi znova bolj poudarjeno vlogo.  

Slika 4: Vincent Van Gogh, Avtoportret 

(1889), Musée d'Orsay, Pariz 

     

Slika 3: Rembrandt van Rijn, 

Avtoportret ( 1658), Frick Collection, NY                        
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2.3 Avtoportret 

Za razliko od portreta pa je avtoportret umetniški prikaz samega sebe, upodobimo svojo 

podobo (slika 7). Prvi avtoportreti so nastali v zgodnjem srednjem veku, vendar so se 

pravi avtoportreti  pojavili nekoliko kasneje v času renesančnega slikarstva v 15. stoletju. 

Nastanku prvih avtoportretov je botroval razvoj individualne zavesti v družbenem 

življenju in doseganje višje stopnje realizma v upodabljajoči umetnosti. Avtoportret je še 

vedno tradicionalna in aktualna zvrst, ki se pojavlja v različnih oblikah in se podreja 

estetskim kriterijem dobe (Farazin, 2011).  

Avtoportret je ena najčistejših in najbolj enovitih portretnih zvrsti, ki močno izžareva 

umetnikovo splošno človeško ter umetniško izpoved (Farazin, 2011). Avtoportret je kot 

odprta knjiga, najmočneje in najjasneje  izžareva umetnikov notranji svet, pripoveduje 

njegovo preteklost in napoveduje njegovo prihodnost, predvsem pa prikazuje realno 

sedanjost. Portretiranec se upodobi kakor se hoče in na kakršen način želi, da bi bil 

upodobljen (slika 8). Ni pravil, ki bi določale, kako se mora umetnik upodobiti, saj le tako 

lahko pride na plano njegova prava samopodoba, njegova čista čustva in dojemanje jaza. 

Glavni razlog, zakaj se ljudje portretiramo pa je težnja po ohranitvi lastne podobe zase in 

Slika 5: Francis Bacon, Portret  Henriette Moraes 

(1968), Helly Nahmad Gallery, NY                                                          

 

Slika 6: Eric Pedersen, "The Untitled 

Painting of Aaron Half-Asleep" (2012), 

Katherine Cone Gallery, LA 
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za javnost, oziroma želja po ovekovečenju samega sebe. Umetniki se lahko skozi 

avtoportret izpovejo posredno, s pomočjo upodobljene snovi in direktno, naravnost. 

Izpovejo se z likovno obliko, zunanjimi značilnostmi, z merami in proporci, svetlobo in 

prostorom ter z načinom, kako so predstavili svoj avtoportret (Farazin, 2011). 

Najmočnejša čustva in izpovedi se največkrat kažejo v najbolj enostavno zastavljenih 

avtoportretih.  

 

 

 

 

 

2.4 Risba 

Risba je najstarejši način likovnega izražanja in je osnova vsem vrstam likovnega 

ustvarjanja (Šušteršič, 2004). Zgodovina risanja je stara kot človeštvo, ljudje so risali še 

preden so znali pisati. Človek se je že v pradavnini sporazumeval z risanjem, kar nam 

zgovorno dokazujejo najstarejše najdbe tistega časa – poslikave jam, različne gravure na 

predmetih iz kosti in lončenine.  

Risba ima zelo pomembno vlogo v človekovem razvoju, tako v zgodovini človeštva kot pri 

intelektualnem razvoju posameznika. Pri tem je pomemben razvoj sposobnosti 

opazovanja in posnemanja narave, kot tudi razvoj sposobnosti posploševanja, 

Slika 7: Rembrandt van Rijn, Avtoportret 

(1630), Rijksmuseum, Amsterdam                             

 

Slika 8: Andy Warhol, Avtoportret, (1986), The 

Andy Warhol Museum, Pittsburgh 



11 

 

abstrahiranja in s tem pojavnega mišljenja. Tako risanje ni le umetniško področje, pač pa 

tudi dejavnost, ki odraža in spodbuja človekov miselni razvoj (Šušteršič, 2004). Temeljna 

naloga risbe je  upodabljanje, pojavlja pa se na najrazličnejše načine; od otroških 

preprostih oblik (slika 9) do akademske risbe (slika 10), od tehničnega do umetniškega 

risanja.   

 

 

2.4.1 Razvoj likovnega izražanja 

Otroci že zelo zgodaj začutijo potrebo po likovnem izražanju, nekje tam od prvega leta 

starosti naprej. Spodbuda k temu največkrat pride iz strani staršev. Pečjak (2007) v svoji 

knjigi navaja, da večina psihologov meni, da je likovno izražanje generična potreba 

človeka, ki se kaže že v ranem otroštvu, vendar jo poznejše izkušnje zatrejo. Začetek 

risanja pa poteka vzporedno z začetkom prvega poskusa govora, zato se otrok začne 

sporazumevati z nami na več načinov. Umek in Zupančič (2001) v  svoji knjigi po P. Smithu 

(1993) navajata mnenje, da obstaja med razvojem likovnega izražanja in govorom kar 

nekaj podobnosti, saj obe izrazili temeljita na razvoju otroka, njegovih sposobnostih in 

vključujeta otrokovo razumevanje sveta. Pri teh dveh načinih izražanja naj bi človek 

dosegal višje kompetentnosti kot druge vrste.  

Risbe otrok so domišljijsko zelo bogate, saj v njih vnese vse kar si želi, ni nekih pravil in 

meja. V risbah zmorejo vse kar hočejo in vse, kar hočejo biti. Prav zaradi tega pa otroške 

risbe in njene razsežnosti odrasli največkrat ne razumemo. Čeprav so si otroci zelo 

različni, prihajajo iz različnih delov sveta, upodabljajo različno motiviko, ki je največkrat 

Slika 9: Učenec 6. razreda osnovne šole                       Slika 10: Ilya Mirochnik, Figure drawing (2005) 
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pogojena s krajem, kjer otrok odrašča, pa je njihov izrazni način v različnih starostih 

podoben. Zato v otroški risbi lahko prepoznamo pomembne zakonitosti otrokovega 

celostnega duševnega in telesnega razvoja (Pogačnik Toličič, 1986).  

Otrok oziroma človek celo življenje opazuje in se uči, zato ne smemo zanemariti 

najzgodnejšega znanja, ki ga otrok največkrat pridobi od staršev. Raznorazni gibi, mešanje 

kašice, zlaganje kock, vse to daje informacije njihovim prvim gibom. Pozorni so predvsem 

na gibe rok, na premikanje, na sledi, ki jih puščajo umazani prstki,  kasneje začnejo risati z 

žlico in podobnimi predmeti, nato pa te gibe prenesejo tudi na pisala (Pogačnik Toličič, 

1986). Vse to se jim zdi izredno zanimivo in zabavno, saj tako spoznavajo svet in čudesa, ki 

jih prinaša. Tudi tako preproste sledi nosijo sporočilo, ki pa je lahko najbolj enostavno. 

Zato je izredno pomembno, da ne zatremo tega veselja že na samem začetku. 

2.4.1.1   Čečkanje 

Začne se ob koncu prvega, najkasneje pa v drugem letu starosti. Prvo čečkanje bi lahko 

označili kot nenamerne in nenačrtovane posnetke gibov, ki so odvisni od zmožnosti 

otrokove koordinacije rok, dlani in zapestja (Umek in Zupančič, 2001). Označujejo jo zgolj 

kot motorično vajo in naj ne bi predstavljale ničesar, kar bi odrasli lahko prepoznali. 

Prepričana pa sem, da otrok v svojih risbah ve kaj je narisal. Pečjak (2006) navaja, da 

nekateri avtorji delijo to fazo na dve podfazi: na stopnjo  predhodnega čečkanja in  

stopnjo pravega čečkanja. V prvi je risanje povsem neorganizirano, v drugi pa naj bi se že 

pojavljale simetrije, grupiranje, celo konfiguracija, kar pa še vedno nima smisla. Pečjak 

(2006) to čečkanje primerja z opičjim čečkanjem.  

2.4.1.2   Simbolična risba 

To obdobje traja od tretjega do četrtega leta. Oblike in linije že dobijo pomen in imajo 

reprezentativno funkcijo. Pomen oblik postane bolj ekspresiven in nekonvencionalen. 

Faza se deli na naključne risbe in na fazo shematične risbe. V prvi fazi otrok opiše svoje 

naključne linije in točke ter jim da pomen, čeprav mi tega ne vidimo. Risbe (slike) so 

narejene z namenom, da nekaj pomenijo in nam skozi najbolj enostavne strukture figur in 

predmetov opisujejo otrokovo predstavo narisanega. Za to obdobje so značilni glavonožci 

in drevesa v obliki navpične črte, na kateri je krog. Risbe (slike) so lahko raztresene, 
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predmeti naključno razmetani, pojavijo se tudi konfiguracije brez smisla (Pečjak, 2006). S 

starostjo pa se že odmika od enostavnih oblik h kompleksnejšim oblikam, kar pa postane 

bolj razpoznavno za nas. Otrok najprej interpretira risbo (sliko) šele po tem, ko jo je 

narisal. Poimenuje jo tako, kot ga je asociirala. Kasneje, proti koncu tega obdobja pa nam 

že vnaprej pove, kaj bo narisal (naslikal). Vmes si lahko tudi premisli. Pojavljajo se 

problemi s koordinacijo različnih delov risbe (oči zunaj glave), kar pa naj bi bilo čisto 

normalno (Umek in Zupančič, 2001).  

2.4.1.3   Razumske risbe (slike) 

Za obdobje med četrtim in osmim letom starosti je značilno, da na motiv risbe (slike) 

vplivajo  otrokovo znanje, predstave o predmetih, njegova vednost, pričakovanja in 

domišljija. Zato domišljija dela s polno paro in v risbi (sliki) se lahko pojavijo neznani 

predmeti, ki jih v stvarnosti ni mogoče videti. Za to obdobje so značilne rentgenske risbe 

(slike), otroci narišejo stvari, ki se v realnosti ne vidijo, npr. ključi v žepu. Gre predvsem 

zato, da otrok še ni zmožen narisati (naslikati) stvari, ki so skrite za drugo stvarjo, zato to 

nariše tako, kot si predstavlja. V otrokovi risbi (sliki) lahko vidimo vse, kar je v središču 

njegove pozornosti, želje, strahovi in pričakovanja, zato realnost ni predmet njegovih risb. 

Značilno je tudi pretiravanje in velika domišljija, otroci pogostokrat povečajo tisti 

predmet, ki je za njih pomemben ali pa jim predstavlja strah. Proti koncu te faze je že 

čutiti dinamičnost risbe (slike), človeka otrok nariše (naslika) v gibanju (Pečjak, 2006).  

2.4.1.4   Realistične risbe (slike)   

Ta faza se začne pri sedmih, osmih letih in traja do približno dvanajstega leta starosti. 

Značilno je realistično risanje (slikanje), otrok riše (slika) to kar vidi in tako kot vidi. 

Značilna je natančnost, začnejo se že prvi poskusi prikaza globine, ne le pri risanju 

(slikanju) določenega elementa, temveč med več elementi hkrati, predmeti se pokrivajo, 

imajo sence. Nekateri to osvojijo že pri sedmih letih, drugi šele pri dvanajstih. Predmete 

otroci rišejo (slikajo) iz določene perspektive, tudi sorazmerja med elementi so že 

prikazana. Elementi, ki so bolj oddaljeni, so na sliki manjši. Otrok je sposoben realistično 

narisati (naslikati) predmete, stvari, ljudi in odnose med njimi tako, kot jih vidi iz določene 

perspektive. Otrok, ki se poskuša kar se da najbolje približati vizualni podobi predmeta, je 

pri risanju zelo natančen in kritičen (Umek in Zupančič, 2001). 
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Pogačnik Toličič (1986) navaja, da lahko otroci v govorici risbe (slike) preletijo razne 

razvojne stopnje, da ni splošnih norm, v katerem razvojnem obdobju se pojavi določen 

risarski (slikarski) izraz. To naj bi bilo odvisno od mnogih dejavnikov: spodbujanje okolja, 

doma in vrtca, predvsem pa od posebnosti celostnega razvoja posameznega otroka. Pravi 

tudi, da je trajanje razvojnih stopenj različno pri otrocih.   

2.5 Zrelo risanje (slikanje) 

Ker je v mojem diplomskem delu poudarek predvsem na mladostništvu, sem to fazo 

razvoja otroškega risanja (slikanje) umestila v poseben odstavek.  

»… ko otrok najde svojo individualnost nasproti okolju, se lahko na višji stopnji združi z 

njim, se vključi v svet odraslih, prizna, da jim je enak, podoben. Zato otroški način risanja 

ugasne v puberteti, ko pubertetnik zlije svojo potrebo po likovnem urejanju svojih vizualnih 

spoznanj s tistim, kar smo imenovali vizualno mišljenje, ko se vizualna slika sveta zlije z 

vizualnim govorom. Takrat pubertetnik ne potrebuje več likovnih pomagal za urejanje 

vizualnih spoznanj, ker so ta spoznanja postala razumevanje in obvladovanje vizualnih 

pojmov in vizualnega mišljenja. Na koncu pubertete mladostnik obvlada empirični vidni 

svet, ga razume na praktičen način.« (Butina 2000, 129). 

Način risanja in slikanja, dojemanje sveta in njegovo upodabljanje se spreminja tudi med 

puberteto in še naprej. Lahko bi rekli skozi celo življenje. Za to fazo je značilno, da se lahko 

ponovno uveljavi fantazija in izkrivljanje, vendar je to narejeno namerno in z več kontrole. 

Risbe (slike) so lahko abstraktne, velike ali majhne, z globino ali brez, narisane oziroma 

naslikane z različnimi likovnimi tehnikami in z različnimi likovnimi materiali, a vse odražajo 

najstnikovo željo in potrebo. Vrstni red oziroma razvoj likovnega izražanja v različnih 

obdobjih je enak v vseh deželah in dokazuje vpliv dednosti, specifične oblike, vsebine  ter 

količina umetniškega oblikovanja pa so odvisne predvsem od izkušenj, ki nastajajo v 

okolju. Tako lahko rečemo, da na izvor in razvoj »umetniške žilice« vplivata dednost in 

izkušnje (Pečjak, 2006).  

Mladostnik preživljajo fazo zgodnjega razvoja kritične zavesti, zato se prav zaradi nje 

pogosto sramujejo nekaterih svojih individualnih posebnosti. To lahko predstavlja 
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potencialno izgubo nekaterih ustvarjalnih zmožnosti in sposobnosti. Obdobje iskanja 

lastne identitete predstavlja kritičen čas, ko se spričo razvijajoče se kritične zavesti tudi 

likovna ustvarjalnost, subjektivnosti likovnega izraza in želja po likovnem izražanju lahko 

trajno pogubi. Zato je vloga likovne vzgoje v tem obdobju še kako pomembna (Podobnik, 

2008). Potrebno pa se je zavedati, da lahko likovno izražanje mladostnikom precej olajša 

notranje napetosti in občutke negotovosti že s tem, da jim je dopuščena možnost 

subjektivnega doživljanja, razmišljanja in izražanja, česar jim v toliki meri kot likovna 

vzgoja ne nudi noben drug učni predmet (Podobnik, 2008). 

2.6 Psihološka analiza risbe 

Kot osnovna oblika umetniškega izražanja je risba zelo pomembna za razvoj otroka in se 

lahko uporablja kot vir vpogleda v njegov svet. Skozi risbe otroka je mogoče analizirati 

njegov značaj, čustva in notranji svet, ne da bi mu morali karkoli izsiliti skozi pogovor. Z 

uporabo analize risb lahko otroku pomagamo izraziti in obelodaniti čustva, ki jih pogosto 

sploh ne razumejo. Z drugimi besedami, risbe so lahko zdravilno sredstvo za otroka, za nas 

pa pripomoček, kako ravnati v določenih nam velikokrat neznanih ali motečih okoliščinah. 

Vendar kot laiki na tem področju ne smemo delati prehitrih zaključkov glede risb otrok, 

saj so velikokrat lahko le posnemanje videnega ali pa le navdih iz kakšnih pravljic, risank 

itd. Za odkrivanje motenj otrok so tu usposobljeni strokovnjaki, kot so psihologi, psihiatri, 

socialni delavci itd. Le ti tudi opozarjajo, da naj starši, učitelji in drugi odrasli ne sklepamo 

prehitro in postavljamo »diagnoz na slepo«, saj je otrokovo stanje največkrat odvisno od 

njegovih trenutnih življenjskih izkušenj, trenutnega počutja, ki je jutri lahko že čisto 

drugače, konec koncev pa je odvisno tudi od otrokovih likovnih sposobnosti (Pečjak, 

2006).    

V psihologiji je otroška risba velikokrat predmet številnih psiholoških raziskav in 

interpretacij, uporabljajo jo tudi za diagnostične in terapevtske namene. Psihologi za 

ugotavljanje čustvenega stanja in težav oseb uporabljajo razne metode in teste, za 

vrednotenje le teh pa je potrebno primerno psihološko znanje, kar je izključno domena 

strokovnjakov (Pogačnik Toličič, 1986). Seveda pa tako strokovnjaki, kot mi laiki na 

podlagi ene same risbe ne moremo določiti dokončnih značilnosti otroka. Ena sama risba, 
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ki je bila ustvarjena ob otrokovem »napačnem času«, nas lahko popolnoma zavede in 

nam da napačne informacije o morebitnih otrokovih motnjah, ki pa so lahko le prehodne. 

Mislim, da je potrebno poznavanje celostne slike življenja otroka, da lahko tako bolje 

interpretiramo njegove risbe in s tem njegovo osebnost. Že samo opazovanje otroka, ko 

se pripravlja k risanju nam lahko da veliko podatkov. Moja interpretacija avtoportretov ne 

more biti dokončna diagnoza avtorjeve osebnosti, saj nisem bila prisotna pri samem 

risanju, niti ne poznam dijakov. Ugotovitve bodo temeljile le na podlagi videnih 

avtoportretov, mojega mnenja in prebrane literature.  

Pečjak (2006) pravi, da iz prizadevanj za ugotovitev otrokovega čustvenega stanja in 

morebitnih težav strokovnjaki uporabljajo naslednje teste, ki temeljijo na otrokovem 

likovnem izražanju: 

1. Test »Drevo«: terapevt na podlagi narisanega drevesa interpretira otrokovo 

osebnost, npr. drevo v temnih barvah in z mnogimi podrobnostmi naj bi razkrivalo 

anankastično potezo osebnosti.  

2. »Gestalt test po Benderjevi«: odkriva motnje zaznavanja in posredno možganskih 

poškodb in hujše emocionalne prizadetosti. Otrok prerisuje ali preslikuje zapletene 

like, za tem pa diagnostik analizira napake v soglasju z navodili. 

3. Goodenoughin test oziroma nariši človeka: ugotavlja se število podrobnosti, ki jih 

nariše ali naslika otrok, in na tej podlagi se ugotavlja inteligentnost.  

4. Urbanov in Jellenov slikovni test ustvarjalnosti: za ugotavljanje in merjenje 

ustvarjalnosti, ki zahteva izpopolnjevanje nedokončanih likov.  

 

Pečjak (2006) navaja, da je najbolj razširjeno diagnostično sredstvo prav otrokova risba 

oziroma slika. Pri risanju in slikanju pridejo do izraza različna otrokova duševna 

doživljanja, njegove stiske, stresi in pa tudi nerešeni čustveni konflikti (Pogačnik Toličič, 

1986).  

2.7 Analiza likovnih elementov 

V poglavju sem analizirala likovne elemente, ki so prisotni in pomembni pri risanju risb, v 

tem primeru avtoportretov. Analizirala sem jih iz likovnega  in psihološkega pogleda. 
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2.7.1   Postavitev enot v format (likovna analiza)       

Pri postavitvi enot v format lahko upoštevamo naslednje likovne elemente:  

− prostor; 

− likovne spremenljivke: velikost, položaj, teža. 

2.7.1.1   Prostor 

Je trirazsežna tvorba, ki nas obdaja. Človek dojema prostor s čutili (vid, tip, sluh, čut za 

ravnotežje …) in z razumom, na njegova dojemanja pa vplivajo tudi čustva. Zgradba 

človeškega telesa je pogoj za orientacijo v prostoru. Likovni prostor izhaja iz naravnega in 

psihološkega prostora, čeprav se od njiju razlikuje. Likovni prostor zaznamo s pomočjo 

čutov, kateri najpomembnejši je vid. Ko rišemo (slikamo) upodabljamo dvodimenzionalen 

prostor, z upodabljanjem iluzij pa dosežemo tudi tridimenzionalen prostor (slika 11). Tako 

imenovane iluzije dosežemo s pomočjo prostorskih ključev ali globinskih vodil. Le ti nam s 

posebnimi načini upodabljanja in organiziranja oblik na risarski (slikovni) ploskvi ustvarjajo 

iluzijo globine prostora na sliki (Šuštaršič, 2007).  

Poznamo več globinskih vodil:  

− navidezna konvergenca vzporednih linij; 

− navidezno manjšanje ali večanje predmetov; 

− manjšanje, večanje razdalj med predmeti; 

− stopnjevanje gostote; 

− podrobnosti z oddaljevanjem izginejo; 

− zračna perspektiva; 

− barvna perspektiva (slika 12); 

− ključ svetlosti; 

− sence; 

− mesto predmetov v vidnem polju; 

− delno prekrivanje. 

(Šuštaršič, 2007).  
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2.7.1.2   Velikost 

Je likovna spremenljivka, ki jo določamo s primerjanjem z drugimi enotami v formatu 

(slika 13). Velikost posamezne likovne enote je relativna, saj je njena velikost odvisna od 

velikosti formata in velikosti drugih enot. Je pomembni dejavnik pri zaznavanju prostora, 

bližnji predmeti v linearni perspektivi so nam videti večji kot bolj oddaljeni (slika 14). 

Netipična velikost neke enote v formatu v odnosu do človeka lahko ustvari nenavadne  

prostorske odnose in povzroči nelagodje, presenečenje, kritiko, humorno distanco itd. 

(Šuštaršič, 2007). 

 

 

Slika 11: Filippo Brunelleschi, Perspektivno 

risanje cerkve Santo Spirito v Firencah (c 

1428)                                 

Slika 12: Caspar David Friedrich, Faze življenja 

(1835), Museum der bildenden Künste, 

Nemčija                       

Slika 13: Vincent van Gogh, Ribiške ladje na 

obali Les Saintes Maries de la Mer (1888), 

Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam 

Slika 14: Georges Seurat, Kopalci pri Asnières (1883-

1884), Londres, National Gallery 
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2.7.1.3   Položaj 

Ko rišemo (slikamo), določamo položaj enot v formatu glede na obliko in velikost formata. 

Razvrstitev enot v formatu je smiselno glede na njihovo funkcijo, pomen, ravnovesje v 

kompoziciji, harmonijo, enotnost, proporcionalno razporeditev. Na postavitev likovnih 

enot delujejo sile robov ploskve, oglišč, diagonal, simetral in predvsem centra. Položaj 

likovnih enot vpliva na doživljanje likovne teže. Enote v sredini formata delujejo 

uravnoteženo, enote izven sredine pa privlači sredina. Enote na robovih privlačijo robovi 

oziroma oglišča. Enote, ki so oddaljene od težišča kompozicije, delujejo težje (slika 15). 

Enote spodaj delujejo lažji kot enote zgoraj, prav tako pa vplivajo na doživljanje prostora. 

Enote spodaj nam delujejo bližje kot enote zgoraj. Enote na levi strani delujejo 

pomembnejše in večje (Šuštaršič, 2007) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.4   Teža 

Doživljamo jo subjektivno, saj ni merljiva z merskimi enotami. Najlažje jo ponazorimo s 

primerjanjem. Primerjamo oblike, barve, svetlost, položaje, velikost elementov v formatu. 

Na težo vplivajo oblike enot (geometrijske oblike delujejo težje od organskih oblik …), 

stopnja koncentracije okoli središča (strnjene oblike delujejo težje kot členjene), 

zanimivost oblik (zanimive oblike nas bolj privlačijo-imajo večjo težo), barva (bolj 

intenzivne barve delujejo težje), velikost (večji predmeti se zdijo težji od manjših), smer 

(vertikalne forme delujejo težje kot poševne ali horizontalne), svetlost likovnih enot (na 

Slika 15: Joan Miro, Hermitage (1924), Philadelphia 

Museum of Art, USA 
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svetlem ozadju deluje temna enota težja od svetle enote in obratno), položaj (enote v 

centru imajo manjšo težo od enot, ki so oddaljene od najmočnejših polj sil v formatu) 

(slika 16, 17), globinska vodila, izločenost od ostalih enot, gostota ter tekstura enot 

(Šuštaršič, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.7.2   Postavitev enot v format (psihološka analiza) 

Trstenjak (1987, v Kovačev, 1997) pravi, da obstaja pomembna povezava med otrokovo 

osebnostjo in uporabo prostora pri risanju. Ali otrok nariše svoj avtoportret čez cel format 

ali pa zelo majhnega, skritega v en kot, nam pove veliko od otroka.  

Otroci, ki se narišejo po celi risarski podlagi naj bi izražali pomanjkljivo samokontrolo, 

samovoljo, potrebo po samopotrjevanju (Pečjak, 2006),  odvisnost od odraslih, težnja po  

trdoglavosti in močno vero vase ter težnja po uveljavljanju samega sebe (Vindiš Brozović, 

2013). Lahko pa kaže tudi na agresijo, vendar dokončne diagnoze ne more dati le ta 

podatek, v risbi morajo biti prisotni še drugi znaki, npr. veliki zobje, jezni pogled itd. 

Otroci, ki jih pot velikokrat zanese čez rob formata, naj bi simbolično izražali neobzirnost 

in neupoštevanje želja, prepovedi in navodil odraslih. Tako njihovo izražanje naj bi bil izraz 

njihove nezadostne zrelosti ali pa zanemarjenosti ter potrebe po večji pozornosti in 

čustveno toplejšem okolju. Taki otroci naj bi imeli probleme pri vzpostavljanju socialnih 

Slika 16: Enzo Cucchi, A mano a mano                                                          

(1980), Collection Bruno Bischofberger,                                                      

Zurich                                                               

Slika 17: Wassily Kandinsky, Several 

Circles (1926), Guggenheim muzej, 

NY 
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odnosov (Vindiš Brozović, 2013). Če otrok nariše svoj avtoportret kot zelo majhnega, naj 

bi kazalo na možnost umika v depresijo in bojazni (Pečjak, 2006). Vindiš Brozović (2013) 

navaja, da naj bi bili taki otroci plašni in skromni, naj bi potlačevali svojo težnjo po 

samopotrditvi. Ta znak naj bi nakazoval tudi na morebitne učne težave, verjetno zato, ker 

se tako tudi sami vidijo v dani situaciji-majhnega v velikih težavah. Otroci, ki pa svojo 

likovno površino znajo pravilno, harmonično uporabljati in po njej smiselno razporejati 

elemente, naj bi bili umirjeni, urejeni, njihovo čustveno stanje naj bi bilo usklajeno (Vindiš 

Brozović, 2013). 

Tudi sama postavitev v format nam lahko veliko pove o otroku, saj tako lahko razberemo, 

kam se otrok uvršča in usmerja, tako v sedanjosti, kot v njegovi preteklosti in prihodnosti, 

ki ga še čaka. Razkrije nam tudi njegovo razpoloženje. Otrok, ki se nariše v središči risbe, je 

lahko negotov, ne ve, kam bi se narisal in izbere najlažjo postavitev. Otroci, ki se pogosto 

narišejo na vrhu lista, naj bi imeli visoke aspiracije, visoke cilje, ki pa so največkrat 

nedosegljivi. Če se otrok umesti na dno formata, to lahko nakazuje na dve smeri - otrok 

lahko kaže trdnost in zanesljivost (Vindiš Brozović, 2013), lahko pa kaže na negotovost in 

depresijo. Tudi sami si v takih doživljanjih velikokrat rečemo, da »smo na dnu«. Že v 

likovni teoriji pomeni smer iz leve strani vstop v format, v daljavo, akcijo, zato lahko v 

primeru, da otrok nariše svoj avtoportret na levi strani formata sklepamo, da je njegova 

pozornost usmerjena sama vase. Poudarek na desni strani pa lahko pomeni negotovost 

vase, občutek nepripadnosti, obenem pa opozorilo nase, saj stvari na desni strani najprej 

opazimo zaradi občutka teže.  

2.7.3   Vrednost linij in oblik (likovna analiza) 

Pri vrednosti linij in oblik upoštevamo naslednje likovne elemente: 

− točka; 

− linija; 

− svetlo - temno; 

− oblika; 

− ploskev; 

− likovne spremenljivke: gostota in smer. 



22 

 

2.7.3.1   Točka 

Je orisna likovna prvina, ki nastane kot posledica prvega dotika sredstva (svinčnik, 

čopič,…) s površino. Lahko nastane tudi s sekanjem več črt ali ravnin. Točka pritegne in 

zadrži pogled na sebi, vendar ne izraža gibanja (slika 18). Točka ima v likovnem smislu 

lahko dve ali tri dimenzije, lahko je geometrijske ali nepravilne oblike. Točka ima poleg 

kompozicijske, prostorske in izrazne vrednosti tudi dekorativni učinek. Zaporedje točk se 

spremeni v navidezno črto in v tekoče gibanje. S točkovnim rastrom gradimo ploskve, 

teksture, svetle ali temne površine. Velikost točke je odvisna od razmerja med točko in 

velikostjo slikovne ploskve ter od razmerja njene velikosti do ostalih prvin v formatu 

(Šuštaršič, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3.2   Linija 

Je orisna likovna prvina, ki nastane kot sled nekega gibanja, npr. pisala. Tudi več točk v 

zaporedju tvorijo linijo. Gibanje je glavna likovna lastnost linije. Linija veže in poveže 

likovne enote v celoto ali pa jo razčleni. Linija kot plastična in prostorska prvina tvori 

ploskve in telesa v prostoru (slika 19), z njo lahko ponazarjamo materialne lastnosti 

objektov, kot so les, voda, trava ... Črte z mešanjem in gostenjem ustvarjajo šrafure, rastre 

(Šuštaršič, 2007). 

 
 

Slika 18: Barbara Gantar, Točka (2010), zasebna zbirka 
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Poznamo aktivno (naša svobodna linija), pasivno (posledica strukturnih linij, ki določajo 

lastnosti ploskve) in medialno linijo (omejena črta  v neko zaključeno površino). Glede na 

izvedbo ločimo formalno (neosebna črta) in neformalno linijo (osebna črta), glede na tok 

so črte lahko neprekinjene, prekinjene ali točkaste. Glede na obliko so linije lahko ravne 

(toge, trde, ostre, hladne, razumske, nepopustljive), lomljene (izražajo trdo in ostro 

gibljivost), nazobčane (izražajo boj), krivulje (pravilne so krožnica, spirala itd., nepravilne 

pa so svobodne), enodebelinske ali večdebelinske, enakomerne in neenakomerne. Linije 

so lahko dolge, kratke, debele in tanke (Šuštaršič, 2007).  .  

Oblike in napetosti črt določajo različna čustvena dojemanja oblik. Valovnice ustvarjajo 

mehko in tekoče gibanje, enakomerne so bolj umirjene, neenakomerne pa živahnejše. 

Obešena črta daje občutek lenobe in utrujenosti, izobčena izkazuje energijo, voljo in 

odpor. Blago valovita linija vliva občutek nežnosti, elegance, lomljena linija pa izraža 

grobost, energijo in možatost (slika 20). Svobodna krivulja zbuja vtis gibanja, nemira, rasti 

in veselja, lahko pa tudi bojazni, sovraštva in bolečine-odvisno od ritma in trdote 

(Šuštaršič, 2007). 

 

 

 

 

Slika 19: Barbara Gantar, Bio (2010), zasebna zbirka 
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Glede na smer imajo črte različno simboliko in psihološko učinkovanje: vodoravna črta 

deluje mirno, spokojno, pasivno. Spominja nas na počitek, obzorje. Navpična linija deluje 

aktivno, trdo, dostojanstveno, predstavlja budnost, obvladljivost položaja, življenje in rast. 

Deluje nam bližje kot vodoravna. Poševna linija deluje dinamično, kinetično (Šuštaršič, 

2007). 

2.7.3.3   Svetlo-temno 

Svetloba in tema imata na človekovo razpoloženje zelo močan vpliv. Sončna svetloba nas 

poživi, tema nam daje občutek skrivnostnosti. Močna svetloba vpliva tudi na večjo 

pestrost barve in na močnejše kontraste med barvami ter med osvetljenimi in osenčenimi 

deli. Svetloba in tema imata v kompoziciji več funkcij:  

− svetlostni (vrednostni) ključ kompozicije (slika 21); 

− likovna prvina svetlo-temno kot prostorski ključ v kompoziciji; 

− ekrani vrednosti svetlosti; 

− vpliv smeri svetlobnih žarkov na plastični videz predmetov. 

(Šuštaršič, 2007) 

 

 

 

 

Slika 20: Barbara Gantar, Trenutek jeze 

(2011), zasebna zbirka 
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2.7.3.4   Oblika 

Je orisana likovna prvina, ki jo lahko orišemo s katerokoli izmed orisnih prvin (točkami, 

črto, razliko med svetlim in temnim, barvo). Oblike se do neke mere podredijo materialu, 

tako z različnimi likovnimi tehnikami dobimo različne oblike. Glede na prostorske 

dimenzije so oblike izoblikovane ploskovno ali linearno (slika 22) ter plastično ali 

prostorsko. Ploskovne oblike so omejene z robovi, plastične pa s ploskvami. Ločimo 

enostavne in zapletene, kompleksne oblike. Geometrijske, pravilne oblike so bolj 

enostavne od organskih, nepravilnih oblik in simetrične oblike so enostavnejše od 

asimetričnih. Oblike predmetov največkrat označujemo kot trde, ostre, mehke, oglate … 

Okrogle oblike učinkujejo mehko in toplo ter delujejo na človeka drugače kot oglate oblike 

- to se povezuje z razumom (Šuštaršič, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Barbara Gantar, Preplet (2010), zasebna 

zbirka 

 

Slika 22: Barbara Gantar, Geometrični kaos (2010), 

zasebna zbirka 
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2.7.3.5   Ploskev 

Je dvorazsežna geometrijska forma in orisana likovna prvina. Orišemo jo lahko s točkami, 

črtami, odnosi med svetlimi in temnimi površinami, barvami (slika 23). Ploskve imajo 

svoje likovne lastnosti, ki jih določajo druge likovne prvine. Ploskev je lahko omejena z 

medialno ali pasivno linijo. Nastane lahko z gibanjem črte, gostenjem točk ali črt (raster), s 

spreminjanjem vrednostnih svetlosti površine ali s spreminjanjem barvne površine. 

Ploskve so lahko različnih oblik: ravne, ukrivljene, geometrijske, nepravilne, oglate, 

zaobljene … Razlikujejo se po velikosti, teksturi, gostoti in prosojnosti. Ploskev je lahko 

reliefna ali perforirana (Šuštaršič, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3.6   Gostota 

Gostota v likovnem ustvarjanju se lahko nanaša na linearno gostoto likovnih enot, ki jih 

povezujemo z imaginarno črto, lahko se nanaša na gostoto likovnih enot v ploskvi ali na 

gostoto enot v prostoru. Učinek je odvisen od različnih likovnih elementov, likovnih 

spremenljivk in načinov organizacije enot v kompoziciji, predvsem pa od števila teh enot, 

njihovih velikosti, debelin, njihovih medsebojnih razdalj, od vrednosti posameznih enot. 

Gostota likovnih enot vpliva na svetlost površin, z zgoščanjem ali redčenjem točk ali črt 

lahko ustvarimo tonsko modelacijo (slika 23). Manjšanje razdalj med predmeti, ki se 

oddaljujejo in zgoščanje tekstur v daljavi ustvarjata občutek globine prostora. Veliko 

število likovnih enot s poudarjeno smerjo gibanja lahko ustvari občutek prelivanja, 

gomazenja … S povečano gostoto likovnih enot se spremenijo še drugi likovni elementi in 

Slika 23: Barbara Gantar, Galaxy (2010), zasebna 

zbirka  
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likovne spremenljivke v kompoziciji (npr. svetlost, likovna teža), saj so vse lastnosti med 

seboj odvisne (Šuštaršič, 2007). 

2.7.3.7   Smer 

Smer vpliva na učinek dinamičnosti oziroma statičnosti kompozicije, na napetost, gibanje 

in prostorsko delovanje likovnih enot v kompoziciji. Smer levo, desno, navzgor, navzdol, 

naprej, nazaj, proti točki itd. označuje vsako likovno ustvarjanje in oblikovanje. S smerjo 

so izražene sile gibanja, stanja in napetosti, sile rasti, upadanja, sekanja, kroženja, nihanja 

… Smeri imajo orientacijski in gibalni pomen. Vsaka smer ima na človeka določen učinek, 

svojo vsebino, pomen. Navpična smer izraža budnost, strogost, obvladovanje položaja, 

uravnovešenost in trdno oporo, pomeni tudi vitalnost in rast. Je simbol moškosti, 

stremljenja, vzvišenosti. Navpična smer navzdol vzbuja strah, uničenje in propad, je 

simbol smrti, ponižanja, zloma in groze (slika 24). Vodoravna smer izraža mir, pomirjenje, 

počitek (Šuštaršič, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4   Vrednost linij in oblik (psihološka analiza) 

Vrednost črt ne izraža toliko, kot bi izražale barve, pa vendar lahko tudi iz pritiska pisala 

zaznamo impulzivnost otroka. Kovačev (1997) meni, da črte in oblike lahko razkrivajo 

posameznikovo osebno energijo ter stopnjo njegove samokontrole.  

Slika 24: Enzo Cucchi, Musica Ebbra 

(1982), zasebna zbirka 
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Če otrok drži pisalo trdno in z njegovo konico močno pritiska na papir, to lahko kaže na 

agresijo ali jezo, ki jo želi pokazati navzven. Tudi če močno poudari le določen del risbe, to 

lahko pomeni agresijo in jezo do tistega dela, po drugi strani pa lahko tudi lahkotno 

risanje oziroma izpuščanje določenega dela pomeni anksioznost oziroma sovražnost do 

teh delov. Uporaba rahlih črt v risbi lahko nakazujejo na negotovost, psihične probleme, 

depresijo. Prehajanje iz močnih potez v rahlejše lahko pomeni pomanjkanje vztrajnosti, 

otroci so boječi, neodločni. Mehke, zaokrožene linije, brez ostrih robov že na splošno 

dajejo vtis čustvenosti, občutljivosti in milino, kažejo tudi nežno in čustveno naravnanost 

otrok. Lahko pa izražajo tudi nemir, strah in sovraštvo. Oglate, toge linije nakazujejo na 

notranjo napetost, delujejo kot izraz neodvisnosti, aktivnosti, racionalnosti, ob določenih 

linijah pa izražajo tudi agresijo, robatost in neharmoničnost. Cik-cak linije simbolizirajo 

nezanesljivost in impulzivnost (Kovačev, 1997). Trde, ostre črte, posebno če se ponavljajo 

ali stopnjujejo, pa lahko opozarjajo na jezo, celo bes ali nasilnost, tudi razočaranje, ker 

nečesa ni mogoče uresničiti, zafrustriranost, agresijo. Tudi če otrok like močno senči, naj 

bi bil to znak anksioznosti, rahlo senčenje pa čustveno občutljivost. Tudi če senči le 

določene dele, naj bi nakazovalo anksioznost na tisti del. 

Risanje navpičnih črt je bolj tipično za dečke in kaže na aktivnost, racionalnost, zrelost, 

predstavlja dinamiko, osvoboditev, življenje in rast. Vodoravne črte pa delujejo bolj 

mirno, statično, sproščeno. Diagonale nosijo v svoji značilni legi gibanje, prostor, padec ali 

rast ter vzbuja občutek izredne dinamike. Lomljene črte predstavljajo grobost in energijo 

(Vindiš Brozović, 2013). Če opazimo na otrokovi risbi prevlado ravnih črt, naj bi to izražalo 

njegovo samostojnost, ti otroci naj bi izstopali iz okolja, bili naj bi iniciativni, realistično 

usmerjeni in pa tudi agresivni. Toda, če se v veliki meri pojavljajo črte, lahko prepoznamo 

tudi miselno togost in čustveno osiromašenost (Pečjak, 2006). Iz črt lahko razberemo tudi 

otrokov konflikt med dvema tendencama, saj čez horizontalne linije vleče vertikalne linije. 

Lahko si samo simbolno pomagamo, da je vertikalna linija otrokov »sovražnik«, ki ga z 

vertikalnimi črtami prečrta (Kovačev, 1997). Tako prečrtavanje pa se lahko pojavlja tudi 

pri otrocih iz družin z velikimi vzgojnimi zahtevami.  

Zaokroženi liki kažejo na nežno in čustveno naravnanost otrok, medtem ko dolgi, navpični 

liki izražajo otrokovo napadalno naravo. Okrogle like največkrat rišejo deklice, saj 
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razodeva ženski značaj (Gorjup, 1999). Okrogli liki v risbah največkrat izražajo skromnost, 

v vedenju pa se opazi plašnost in negotovost. Otroci, ki rišejo ukrivljene like, so tudi sami 

v življenju precej prilagodljivi in »upogibljivi«. Takšni otroci so odvisno od drugih, 

hrepenijo po pohvalah in potrditvah (Kovačev, 1997). 

2.8 Analiza obraznih značilnosti 

2.8.1   Prvi vtis 

Veliko informacij lahko razberemo že iz samih priprav otroka na risanje, npr. kako si 

pripravi delovno površino, list, svinčnik itd. Kako sedi, kako se obnaša, kakšen odnos ima 

do dane naloge itd. Vse to nam veliko pove, vendar tega v diplomski nalogi ne bom 

obravnavala, saj tudi sama nisem bila prisotna pri samem risanju avtoportretov, ki jih bom 

analizirala. Pomemben je prvi, splošni vtis o risbi oziroma izgledu avtoportreta. 

Pomembno je, kako izgleda avtoportret, kakšna čustva izraža, ali je videti srečen, žalosten, 

negotov, malodušen, ekspanziven, robat, nežen itd. Malchiodi (1997) v svojem delu, kjer 

raziskuje obnašanje otrok iz družin, kjer je prisotno nasilje, opaža, da se ti otroci pogosto 

narišejo popačene ali pa kot pošasti. Lahko tudi počečkajo list, čeprav je to obdobje že 

zdavnaj mimo. To naj bi nakazovalo na močne bolečine, jezo, strah in osamljenost. Ti 

otroci se počutijo drugačne, nečloveške.  

2.8.1.1   Glava in mimika obraza 

Glava oziroma sam obraz predstavlja središče človeka. Je področje inteligence in kontrole. 

Je del telesa, ki je najprej viden in vključen v socialne odnose. Prvi nam oblikuje vtis o 

novem znancu, nam da hitro oceno osebnostnega značaja in nam razkrije njegovo pravo 

osebnost. Tako kot prvi stik s človekom nam tudi avtoportret najprej poda prve 

informacije o takratnem počutju avtorja, oziroma o njegovem mnenju o samemu sebi. Ti 

prvi znaki so izraz na obrazu. Najprej opazimo ali je obraz srečen, nasmejan, ali je jezen, 

žalosten. Če je nasmejan, ga avtomatsko povežemo z sprejemanjem samega sebe takega 

kot je. Če je vidna žalost, slaba volja, to lahko povežemo z njegovim takratnim počutjem 

ali nesprejemanjem samega sebe ali samo določenih lastnosti. Če je obraz narisan v 

manjših merilih, je lahko to znak občutka manjvrednosti, bolečine in žalosti. Lahko gre 
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tudi za občutek krivde. Pretirano poudarjena brada lahko nakazuje na očeta in potrebo po 

dominaciji, premajhna brada pa daje občutek nemoči.   

2.8.1.2   Oči 

Oči so človeški stik z zunanjim svetom, obenem pa nam razkrivajo tudi njegov notranji 

svet. So kot odsev notranjosti, saj so povezane s pristnimi čustvi in govorijo o tem, ali je 

človek iskreno srečen ali žalosten, živčen ali samozavesten. Skozi njih je moč videti 

globoko v človeškega duha in v um. Oči redkokdaj lažejo, ne morejo prekriti notranjih 

doživljanj. Oči lahko izražajo veselje, jezo, moč, agresijo, zlobo, sumičavost, spokojnost, 

itd. Te znake je največkrat lahko prebrati, saj so znaki očitni in jih na ljudeh prepoznavamo 

vsakodnevno.   

Ko otrok nariše "prazne" oči, to lahko pomeni, da ima težave v zvezi z realnostjo, kot bi si 

zatiskal oči pred njo. V nekem smislu je otrok »slep« za realnost, beži v svoj svet, k lastnim 

težavam, premišljevanju o sebi. Če otrok ne nariše oči, to lahko tudi pomeni beg iz 

realnosti. Tudi priprte oči lahko nakazujejo na zatiskanje oči pred realnostjo, na 

sumničavost ali na nelagodje. V zaprtih očeh občutimo željo po izogibanju pred 

negativnimi stvarmi. Pogled, ki je usmerjen vstran, lahko direktno nakazuje na 

radovednost, katera je v obdobju mladostništva zelo močna. Tudi obrvi, ki so najizrazitejša 

obrazna značilnost, so zelo pomembni dejavnik pri analiziranju risb, saj je brez obrvi skoraj 

nemogoče pokazati presenečenje, jezo ali strah. Že sama oblika obrvi nakazuje značilnosti 

človeka, lahko so negovane, urejene, lahko pa so razmršene, goste in neurejene. 

Dvignjene obrvi lahko nakazujejo na presenečenje ali pa na vzvišenost.  Namrščene 

nakazujejo na jezo, trmo, izražajo nezadovoljstvo. Tudi trepalnice so pomemben dejavnik, 

predvsem dekleta jih zelo rade poudarijo. Dekleta na splošno zelo rada poudarjajo oči in 

jim namenjajo največ pozornosti, saj predstavljajo glavni atribut lepote. Zelo dolge 

trepalnice predstavljajo ženstvenost, občutljivost, rahločutnost in bujno domišljijo. Bolj 

kratke pa praktičnost, stvarnost in prizemljenost.  

2.8.1.3   Usta 

Pri branju obraza so usta oziroma ustnice prav tako pomembne kot oči in nos. Direktno 

sporočajo čustveno stanje. Oblika in barva ustnic razkrivata skrivnost o inteligentnosti, 
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čustvih, osebnosti in zdravju ter izražanju seksualnosti. Tudi sama oblika ustnic nam takoj 

pove o umetnikovem čustvenem stanju. V ustnicah je lahko ujet nasmeh, žalost, jeza, 

nezadovoljstvo, lahko se opazi tudi pristnost teh čustev. Izpustitev ust lahko nakazuje na 

odklanjanje komunikacije. Polne ustnice so značilne predvsem za ženski svet, zato lahko 

kažejo na ženstvenost, nežnost, mehkužnost. Deklice s poudarjanjem in olepševanjem 

ustnic kažejo na seksualni razvoj, zato lahko pretirano poudarjene ustnice kažejo na 

motnje oziroma nezrelost na tem področju. To je še posebej značilno za deklice v obdobju 

mladostništva. Široka usta, raztegnjena v nasmeh in kjer so na koncu poudarjena lica, nas 

lahko spominja na ljudi, ki so se vedno široko smejali in s tem vzbujali pozornost. Prav 

tako širok nasmeh kliče po odobravanju, dodatni pozornosti. Humornost znižuje 

frustracijski pritisk, blaži konflikte, prinaša sprostitev, pripomore k prijetnem ozračju, 

obenem pa izpolnjuje potrebo po kritiki, samoaktualizaciji in ustvarjalnosti (Pečjak, 2006). 

Če otrok  usta samo nakaže s črto, je to možen znak občutka neprijetnosti. 

2.8.1.4   Ušesa 

Izpustitev ušes je zelo pogosti pojav in ni pogojen z kakšnimi večjimi težavami. Razlogov za 

to je lahko veliko. Lahko so skriti za lasmi, iz čistega profila jih ni videti v celoti. Mogoče bi 

lahko omenila, da pretirano velika in poudarjena ušesa lahko nakazujejo na znake 

verbalnega nasilja in občutljivost na kritike. Lahko bi bil tudi znak velike poslušnosti. 

2.8.1.5   Lasje 

So bolj kot ne lepotni ideal, okras glave. Izražajo razlike med spoloma, individualne 

značilnosti, navade itd. Zlasti v obdobju mladostništva jim otroci namenjajo veliko 

pozornost, saj želijo kar se da najbolje izgledati na risbi. 

2.9 Analiza dodatnih elementov risbe oziroma slike 

2.9.1   Podrobnosti 

Podrobnosti pomenijo natančno opazovanje, v tem primeru samega sebe. Nakazuje na 

zavedanje samega sebe, svojih značilnosti, predvsem pa kaže na zanimanje za 

podrobnosti. Če otrok riše v velikem slogu in brez smisla za podrobnosti, nakazuje na 
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entuziaznost1, ti otroci naj bi bili zanesenjaki z velikimi kretnjami in visoko letečimi načrti, 

imajo močno domišljijo in so gostobesedni. Za razliko od njih pa otroci, ki rišejo drobne 

risbe z malimi razmerji in tankim čutom za podrobnosti razkrivajo skromen, zadovoljen in 

tankovesten značaj (Trstenjak, 1997). Če pa otrok spušča bistvene dele, pa lahko nakazuje 

na upad motivacije, interesa. Lahko tudi na upad sposobnosti. Tudi če kaj posebej 

poudari, lahko to kaže na zavedanje samega sebe, na sprejemanje svoje drugačnosti, saj 

drugače ne bi tega narisal, v drugem primeru pa lahko kaže na bes, sovražnost na tisti del. 

2.9.2   Radiranje in ponovno risanje 

Otrok, ki veliko radira in popravlja »svoje« napake, zelo jasno kažejo močan čustven 

značaj, predvsem pa je to znak negotovosti. Če radira samo en del, kaže negotovost na ta 

del. Lahko pa kaže na visoko stopnjo samonadzora, obenem na pa plah, skromen, vesten 

in discipliniran značaj. Veliko radiranja kaže na nezadovoljstvo in željo po nenehnem 

izboljšanju. So pa tudi otroci, ki ne radirajo in preprosto zraven narišejo novo risbo. To je 

lahko znak negativizma, neprizadevanja po izboljšanju in popravljanju svojih napak. 

Obenem pa to lahko razumemo kot oholost, domišljavost in previsoko zaupanje vase 

(Trstenjak, 1996). Ali pa otrok preprosto s tem kaže brezbrižnost, nezanimanje za 

ustvarjanje in konec koncev lenobo. Taki otroci imajo lahko težave v šoli, slab učni uspeh 

in pa nizke sposobnosti. 

2.9.3   Ozadje in simboli 

Ozadje je navadno odraz avtorjevega okolje in kako to okolje doživlja. V ozadju se 

velikokrat pojavljajo tudi raznorazni simboli, ki največkrat odražajo otrokovo počutje, 

želje, velikokrat se pojavljajo simboli iz njihovega življenja, npr. konjičkov, šole itd. Če 

otrok (največkrat dekleta) riše v ozadju raznorazne srčke, je najbrž po naravi čustven, 

morda pravkar zaljubljen, kdor riše rožice, ptičke, veverice in druge ljubke živali, je 

bržkone vesel, prijazen, priljuden, odprt. Otroci, ki v življenju nasploh dajejo večji pomen 

matematično-logični levi možganski polovici, navadno dodajajo geometrijske like in ravne 

črte. Zanesenjaki z optimističnim pogledom na svet se na papirju zavihtijo v vesolje – 

rišejo zvezde in druga nebesna telesa. Zvezde kažejo na optimizem in veselo pričakovanje. 

                                                      
1
 entuziázem  - velika navdušenost, zavzetost za kaj 
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Sonce je vir toplote in energije in po navadi simbolizira avtoritativno figuro, npr. mamo, 

očeta, učitelja itd. Simbol je pozitiven, saj naj bi bili otroci, ki ga narišejo, psihosocialno 

dobro prilagojeni, njihovi starši pa so ljubeči a z močnim nadzorom.  

3 PRAKTIČNI DEL 

3.1 Avtoportreti 

Tako kot so si mladostniki med seboj različni v vseh možnih pogledih, so tudi njihovi 

avtoportreti zelo različni, pripovedujejo nam različne zgodbe, tarnajo za različne težave in 

nam veselo sporočajo zadovoljstvo. Vse to skozi risbo oziroma avtoportret. Zato bom za 

boljši vpogled v analiziranje avtoportretov dodala  fotografije avtoportretov, v 

nadaljevanju pa bom bolj podrobno analizirala tri. V risbah lahko opažamo veliko 

humorja, domišljije, izvirnosti in nadarjenosti. Pri drugih pa že na prvi pogled začutimo 

otožnost, zmedenost. Nekateri so bili tako drzni, da so se narisali v obliki predmetov, 

nekateri pa so svoje predmete narisali zraven. Opazimo lahko velik razpon talentiranosti 

na likovnem področju. Pri dekletih lahko opazimo trud po estetskem izgledu, velik 

poudarek dajejo predvsem na tipične ženske adute (ustnice, oči, trepalnice, lase …), veliko 

pozornosti namenjajo modnim dodatkom. Pri fantih je tega manj, prisegajo na 

enostavnost. A vseeno so tudi izjeme. Pri vseh pa lahko opazimo dobro koordinacijo po 

prostoru formata, čut za detajle in direktno izražanje takratnega počutja na obrazu.  
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3.2 Podrobna analiza avtoportretov 

V praktičnem delu bom poskusila analizirati avtoportrete dijakov 3. letnika srednje šole. 

Risali so jih na prvem, spoznavnem srečanju z njihovo profesorico likovne umetnosti. Kot 

tehniko risanja so uporabljali svinčnik, risali pa so na bel fotokopirni papir format A4. 

Navodila profesorice so bila preprosta: uporaba preproste tehnike, predstaviti so se 

morali le z uporabo likovnih elementov v risbi (linija, točka, oblika, svetlo-temno, …), brez 

pravil o velikosti, postavitvi itd. Delali so svobodno, brez pritiska.  Nastali so zelo različni 

avtoportreti, ki razkrivajo različna ozadja avtorjev. Večina dijakov je narisala le obraz, 

nekateri so si dodali tudi trup do pasu. Nekateri so se narisali zelo majhne, drugi pa so 

zajeli cel format. Nekateri so posvečali veliko pozornosti detajlom (zlasti dekleta), drugi 

ne. Nekateri so uporabljali močne konture, nekje jih sploh ni. Avtoportreti so zelo različni 

in prav ta različnost je najbolj zgovorna.  

Ponovno poudarjam, da moja analiza portretov temelji predvsem na literaturi, ki sem jo 

prebrala in na mojih predvidevanjih, nikakor pa to ni »diagnoza« o avtorjevi osebnosti. 

Kot sem že omenila, so za to usposobljeni strokovnjaki, ki bi v primeru opažanja resnih 

motenj v razvoju opravili še mnoge druge teste, ki bi potrdili ali zavrgli diagnozo. To 

interpretiranje mi bo v pomoč le za prepoznavanje njihovega takratnega počutja, njihovih 

splošnih lastnosti, želja in hotenj, mogoče bom opazila tudi znake morebitnih težav, ki pa 

bi zahtevali od mene nadaljnjo opazovanje posameznika in ukvarjanje z njim (preko 

risanja, slikanja). Če bi se te težave pogosto pojavljale, bi to že zahtevalo obravnavo s 

strani usposobljenih strokovnjakov. 
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3.2.1 Avtoportret št. 1 

 

Prvi pogled, ki nam ga avtoportret 

sporoča je, da je dekle videti 

sproščeno, s tem pa tudi 

zadovoljno s sabo. V risbi nas 

najprej pritegnejo velike in močno 

poudarjene oči, trepalnice in 

negovane obrvi. Dekle je največ 

pozornosti posvečalo ravno tem 

predelu, saj to za ženske 

predstavlja lepotni ideal To 

nakazuje na zavedanje same sebe, 

svojega telesnega razvoja, lepote 

in seksualnosti, kar je najbolj 

značilno za mladostnice. Skrbne, 

dolge trepalnice odražajo 

ženstvenost, občutljivost. Oči 

zrejo direktno v nas, kar bi lahko povezali z dekletovo odprtostjo in željo po komunikaciji. 

Dijakinja je za svoj avtoportret  uporabila celoten format, lasje segajo čez rob formata. To 

bi v njenem primeru lahko nakazovalo na potrebo po pozornosti, po samopotrjevanju. 

Dekle mogoče kaže željo po večji čustveni toplini.  Po drugi strani pa ima lahko dekle 

močno vero vase, v svoje sposobnosti, predvsem pa v svoj izgled. Lasje so narisani s 

togimi, ostrimi linijami, ki se ponavljajo, stopnjujejo. To lahko odraža njen notranji nemir, 

napetost, mogoče pa nam s tem sporoča, da je nezadovoljna s svojimi lasmi. Usta so 

polna, ženstvena in ne poudarjena. V risbi izstopa tudi znamenje, kar med najstniki ni 

ravno ideal lepote. Lahko sklepamo, da se dekle zaveda tega in se sprejema, po drugi 

strani pa je jezna, ker ga ima in ga je zaradi tega narisala.   
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3.2.2 Avtoportret št. 2 

 

Prvi pogled na portret nam razkrije 

pozitivno, toplo osebnost, ki kaže 

zadovoljstvo. Na nek način je celo 

humoren. Našo pozornost najprej 

pritegnejo okrogle oči, katerih 

zenica je zbrisana. Okrogle oči 

lahko pomenijo širok pogled v svet, 

vendar pa izbrisane oči iz 

psihološkega pogleda pomenijo 

negotovost, težave z realnostjo. 

Mogoče je fant radovednega 

značaja, a je negotov v svojih 

raziskovanjih, plašen, beži v svoj 

svet, ukvarja se s svojimi težavami, 

kar je za mladostnike značilno. Na 

negotovost kaže tudi znak, da je na 

hrbtni strani lista že začel z risanjem, mogoče samo iz dolgočasja, mogoče pa ni bil 

zadovoljen z narisanim. Njegov način upodobitve ust kaže na neprijetnost, saj tudi sami 

pogosto ob neprijetnih trenutkih stisnemo ustnice v tanko črto. Narisal je tudi velika 

ušesa, to bi lahko bil znak občutljivosti, predvsem na kritike. Fant se je v formati sicer 

dobro uvrstil, postavitev višje v format pa lahko nakazuje na njegove želje, visoke cilje. Pri 

risanju je uporabljal toge, ostre linije, ki lahko izražajo notranjo napetost, aktivnost, 

anksioznost na poudarjen del. Ker ni opaziti kakšnih posebnih podrobnosti, lahko 

sklepamo, da je fant skromen in zadovoljen.  
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3.2.3 Avtoportret št. 3 

 

Prvi vtis, ki ga dobimo ob tem 

avtoportretu je zmedenost, 

strogost, strah, nezadovoljnost, 

drugačnost. Že sama drža telesa 

nakazuje na trdno osebnost, ki je 

pod močnim vplivom avtoritete ali 

pa ima željo po njej, kaže 

nesprejemanje samega sebe. Tudi 

to, da se je narisal kot odraslo 

osebo, lahko kaže na željo po 

močni avtoriteti. Prekrižane roke 

kažejo na zaprtost vase, 

neprijateljstvo, sumičavost, kar je 

skladno z njegovo celostno 

podobo. Tudi postavitev na dno 

formata nakazuje na trdnost, 

prizemljenost. Značilnost linije, ki je trdna in odločna, nam kaže na neko napetost, jezo, 

tudi na odločnost, medtem pa oči, ki so okrogle, kažejo na plašnost in negotovost, 

sovražnost do okolice. Že način upodobitve (izgled svobodnega umetnika) lahko nakazuje 

drugačnost, drugačen pogled na svet, drugačnost od sovrstnikov. Mogoče se razlikuje v 

razmišljanju od sošolcev, v oblačenju, v obnašanju. Na nekakšen način se počuti 

drugačnega od njih. Vsi znaki kažejo na negativne razlike, mogoče je zaradi tega opazna 

tudi prisotnost močne avtoritete ali pa le želja po nadvladi nad sošolci, kar pa sovpada z 

jezo, strogostjo, ki se kaže v napetosti same drže ter z brado in brki, ki pa sta tudi znak 

potrebe po nadvladi. Na tej strani občutimo trdnost, strogost, na drugi strani pa izredno 

ženstvene ustnice kažejo na nežnost in mehkužnost, kar spet lahko povežemo s tem, da je 

mogoče ta drugačnost od ostalih ravno v tem in želja po močnejši avtoriteti nakazuje željo 

po močnejšem karakterju. Tudi močna, široka ramena so nekakšna obrambna drža, ki 
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izraža moč, po drugi strani pa tudi zaskrbljenost. Zgovorna so tudi oblačila, ki izgledajo kot 

nekakšna uniforma, zanje pa vemo, da so oblačila močnih, strogih osebnosti in avtoritet. 

4 SKLEP 

V diplomskem delu sem raziskovala in s tem pridobila osnovno znanje, kako iz 

avtoportretov razbrati značilne znake, ki v likovnem in psihološkem smislu nekaj 

pomenijo. Vodilo za to so bili moji nečaki in sedaj tudi moj sin. Velikokrat skupaj likovno 

ustvarjamo in zanimivo jih je  opazovati pri delu in kako uživajo pri tem. Ko so mi 

navdušeni kazali svoje izdelke, sem se velikokrat spraševala, kaj ti izdelki predstavljajo, ali 

se skriva za temi znaki kakšna posebna izpoved, ali ti izdelki izražajo njega samega itd. 

Ob branju literature sem ugotovila, da zmožnosti branja značilnih znakov risb (slik) ni tako 

enostavno pridobiti, potrebno je pridobiti veliko znanja iz različnih strokovnih področjih. 

Ker sem obravnavala avtoportrete mladostnikov, sem na samem začetku teoretičnega 

dela predstavila značilnosti razvoja mladostnikov. Ti so v obdobju intenzivnega 

spreminjanja, tako telesnega kot duševnega in ni čudno, da jim je svet odraslih velikokrat 

tuj. To pa privede do nezadovoljstva z njihove strani, ki ga izražajo na mnoge, nam 

največkrat nerazumljive načine. Avtoportreti mladostnikov so se mi zdeli najboljša izbira 

za interpretiranje, saj so čustva mladostnikov najintenzivnejša. Poglavje o značilnostih 

mladostnikov je bilo napisano tudi kot pomoč meni pri raziskovanju, da sem že na samem 

začetku dobila dober vpogled v njihov svet in njihove težave.  

V nadaljevanju sem predstavila najbolj pogosti način likovnega izražanja, to je risanje. 

Tudi avtoportreti so narisani samo s svinčnikom, zato se mi je zdelo pomembno, da 

omenim in opišem tudi to področje, saj risba pove o človeku veliko več kot si lahko 

predstavljamo. Zgovorne so linije, oblike, močne ali rahle konture, ponavljanje črt, 

čečkanje, nežne poteze, ostre poteze svinčnika itd. Vse to nam da veliko informacij o 

avtorju portreta. Za lažjo napeljavo na mladostniško risanje sem opisala tudi razvoj 

likovnega izražanja in dala poudarek predvsem na zrelo risanje. Opisala sem tudi likovne 

elemente, ki sem jih v avtoportretih zasledila. Opisovala sem jih tako iz likovnega kot iz 

psihološkega vidika, tako sem spoznala pomen elementov iz dveh različnih strok. Na 
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koncu pa sem za boljšo predstavljivost v različnosti upodobitve samega sebe dodala 

fotografije le teh. To raziskovanje je temeljilo predvsem na prebrani literaturi in na mojem 

sklepanju iz vsakdanjega življenja. 

To raziskovanje nameravam nadaljevati naprej, tako na likovnem področju kot na 

psihološkem. To področje me je pritegnilo predvsem zaradi boljše in lažje pomoči 

otrokom in v prihodnosti tudi učencem, ki so v stiski.  Kot učitelj oziroma likovni pedagog 

bom lahko skozi risbo (sliko) na dokaj enostaven način opazovala njihov notranji svet, 

prepoznala, kaj se z njimi dogaja, dobila prve informacije o morebitnih motnjah in 

težavah, stiskah, razočaranjih, po drugi strani pa bom lahko opazovala njihovo iskreno 

veselje in zadovoljstvo. To mi bo dalo dober vpogled v učence in ostale otroke, v pomoč 

mi bo pri prepoznavanju morebitnih težav in pridobila bom znanje, kako reagirati na te 

težave. Ko se zaveš, da lahko pomagaš otroku, ga prepoznaš, mu lahko podaš roko in mu 

pomagaš skozi težavne trenutke življenja.  
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