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POVZETEK 

 

Kaj je danes definirano kot risba?  

Linijo pripisujemo risbi in jo hkrati vidimo v drugih umetniških smereh, kar me je 

pripeljalo do vprašanja, kje je risba danes? Risba je bila do dvajsetega stoletja le osnova 

za sliko ali kip, danes pa na razstavah sodobnih risb videvamo tudi kolaže, kipe, slike in 

performans. 

Namen diplomskega dela je poskusiti razumeti in razložiti razvoj risbe v času sodobne 

umetnosti.  

V teoretičnem delu diplomske naloge bom razložila osnovne risarske pojme, ki delujejo 

kot osnova za razumevanje kompleksnih umetniških del, ki sledijo. Razvoju risbe bom 

sledila od modernizma do sodobne umetnosti in s tem poskusila razložiti proces 

nastajanja. Margaret Davidson v uvodu knjige Contemporary Drawing: Key Concepts 

and Techniques (2011) piše o tem, da se je risba spremenila, kar lahko opazi že hiter in 

površen pogled. Sodobna risba je postala svoja smer in ni več le priprava za sliko ali kip. 

Naloga vsebuje tudi praktični del, ki vsebuje lastna raziskovanja in spoznanja, ter 

področje pedagoške prakse, ki vključuje učno pripravo, reprodukcije del ter analizo. 
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ABSTRACT 

 

What is defined as drawing today?  

Line is an attribute of drawing but at the same time we see it in all the other genres, 

which also brings me to a question where is drawing today? Until the 20th century 

drawing only existed as a preparation for either a painting or sculpture but today we can 

see collages, sculptures, paintings and even performance art when we visit contemporary 

drawing exhibitions. 

The intention of my Bachelor Thesis is to try to understand and explain the development 

of drawing and its current position in contemporary art . 

In the theoretical part I will explain the basic elements of drawing, that will later function 

as a platform for understanding complex artworks and try to explain the process of 

becoming through following the development of drawing from modernism to 

contemporary art. Margret Davidson said, in the introduction to her book Contemporary 

Drawing: Key concepts and Techniques (2011), that drawing has in fact changed and that 

anyone could notice it even at a cursory glance. Drawing has become an autonomous 

practice, and does not exist solely as a sketch anymore. 

My Bachelor Thesis also contains the practical part, that consists of my personal 

explorations into the subject as well as realizations, and documentations of my 

pedagogical practice. 
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1 UVOD 

 

V diplomski nalogi se sprašujem, kaj je danes definirano kot risba. Na hitro se nam lahko 

zazdi, da je odgovor na to vprašanje nekaj povsem preprostega in tudi nekaj, o čemer se 

ne bi dalo veliko napisati, pa vendar ni tako. Branje površnih komentarjev, da risba 

izginja, me je povsem šokiralo, saj jo vendarle opažam povsod. Risba je pojav, ki ga 

danes najdemo v kateremkoli likovnem mediju, še več, risba deluje tako zunaj kot tudi 

znotraj meja, je svobodna! 

Linija je postala skoraj dominanten element likovnih del v času moderne in je močno 

prisotna v umetnosti današnjega časa. Pripisujemo jo olikovanem področju risbe in jo 

hkrati vidimo v drugih smereh, kar me je pripeljalo do vprašanja, kje risba danes 

pravzaprav je? V skici, kipu, plesu, povsod ali nikjer? Risba je do dvajsetega stoletja 

predstavljala le skico za sliko, danes pa jo na razstavah sodobnih risarjev opažamo celo v 

povezavi s kipi, performansi in foto kolaži. Zakaj je tako? Ali obstaja ločnica med kipom 

in risbo? Kdaj je neko delo kip in kdaj risba? Ali risba s tem, ko je prisotna v vedno več 

likovnih smereh in na vedno več netradicionalnih načinov, pridobiva ali izgubljata na 

moči? Kaj vse lahko opredelimo kot risbo in kje vse se kažeta linija in točka? Vse to so 

vprašanja, na katera si poskušam v tej diplomski nalogi odgovoriti. 
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2 RISBA NA SLOVENSKEM 

 

Upam si trditi, da večina ljudi tako po svetu kot v Sloveniji ne razmišlja o risbi kot 

tridimenzionalni enoti ali zvoku, miselnem vzorcu ali plesu. Za večino ljudi je risba le 

tisto, kar smo uspeli videti na razstavi Risbe na Slovenskem 1. 

Istočasno sta v Ljubljani leta 2009 potekali pregledni razstavi Risba na Slovenskem 1 in 

2, na katerih so bili umetniki razdeljeni na  obdobji 1870−1950 in 1940−2009. Prvi del je 

pregled starejše slovenske risbe od predstavnikov realizma do generacije Neodvisnih, 

drugi del pa vključuje vse pomembne umetnike mlajše generacije, ki v ospredje 

postavljajo risbo kot glavnega nosilca likovne podobe. Razstavi sta bili zlasti za Slovenijo 

izjemnega pomena, saj sta tvorili največji pregled risb slovenskih avtorjev do zdaj; 

Stančič, Varl, Brumen Čop, De Gleria, Erič, Frelih, IRWIN in starejši Ažbe ter Kobilica, 

Pilon, Jakac, Jakopič, Mušič ... Slednji so duhovi prejšnjega stoletja, ki risbo dajejo v 

namembnostne predale, a so hkrati eni najboljših risarjev svojega časa. ( »Risba na 

Slovenskem 1«, 2009) 

Bolj oddaljena od akademskih risarskih praks in zato za moje raziskovanje bolj zanimiva 

je bila Risba na slovenskem 2. Na tej razstavi je bilo predstavljenih 138 avtorjev s skupaj 

več kot tristo deli, med njimi je bilo tudi nekaj umetnikov, ki bi vsekakor lahko 

konkurirali velikanom sodobne risarske prakse. Ena izmed njih je zagotovo Metka 

Krašovec, ki na bele površine postavlja minimalistično risbo. Umetnica z enostavno 

potezo s svinčnikom ustvari preproste, a prepričljive figure, ki se vedno znajdejo v 

skorajšnjem centru beline, za katero se zdi, da risbi omogoča svobodo in življenje. Risbo 

velikokrat pospremi s komentarjem, ki se zdi vzet iz konteksta namišljene situacije, in 

opisuje intimnost, hrepenenje, poželenje ali osamljenost upodobljenega lika. Podobno 

prakso ima tudi Petra Varl, ki s tušem riše preproste podobe iz vsakdanjega življenja. Z 

risbo in preprostimi motivi gradi oseben in hkrati vsem domač univerzum, govori o 

pomenu ženske vloge, medsebojnih odnosih, klišejih in antagonizmih, prav tako pa na 

zelo humoren in preprost način prikazuje vsakdanje življenje in njegove probleme. 

Popolno nasprotje so v večini zelo temna dela Črtomirja Freliha. »Frelih, ki pri svojem 

ustvarjanju pristopa k likovnim problemom zavestno in analitično, ostaja tudi tokrat zvest 

temni risbi, grajeni v značilnem razponu sivin in črnin, ter figuri, skrivnostni, oddaljeni, 

nedotakljivi, pa vendar tako stvarni v svoji čutni pojavnosti.« (Pregl Kobe, 2009)  



 

 11 

Izjemen vtis naredijo na opazovalca predvsem njegove linije, ki so izrazite, impresivne in 

bogate, celo modernistične, kar pa na primer ne moremo reči za dela Saše Vrabiča, ki 

svojo risbo napiše. Avtor z besedami gradi podobe izprijenosti, zlorabe in odsotnosti.  

Njegova dela »se naslanjajo na digitalno ustvarjeno umetnost. V delu Pogled na leto 2005 

se med vrsticami venomer ponavljajočih se besed copy in paste izriše obraz kot opomin 

na malo morje podob, s katerimi nas napadajo na vsakem koraku.« (Pahor, 2009)  

Poleg omenjene pregledne razstave pa se je na slovenskem umetniškem področju zgodilo 

kar nekaj zanimivih razstav, ki sledijo svetovnim risarskim trendom 21. stoletja. 

Avtorja, ki sta zagotovo v tem trenutku v koraku s časom, sta Miha Perne in Leon 

Zuodar, ki delujeta pod umetniškim imenom Beli sladoled. Avtorja sta znana po svojem 

nekonvencionalnem odnosu do slike in risbe, ki ju obravnavata v razponu vse od velikih 

stenskih poslikav pa do zinov.  

Za dela Belega sladoleda je značilno, da se v njih prepletajo elementi stripa, grafitov in 

poparta s poudarkom na risbi, figuraliki in močnih barvah. »Gre za zmes različnih estetik 

in naracij … V njunih delih je zaznati tudi zavestno pretirano predmetno kaotičnost, 

elemente primitivnega slikarstva in deformiranih figur, kar spomni na dela O. Dixa in G. 

Grosza. Omenjeni okvir pa Beli sladoled presega z lastnimi nekonvencionalnimi 

domislicami. Kljub zavedanju družbenega konteksta, ostajata avtorja v svojih delih na 

ravni komentarja in ne posegata v polje kritike. Do sleherne teme (umetniški sistem, 

marginalne skupine …) imata humorno in ne kritične distance. V njunih delih prednjačijo 

smisel za paradoks, zabavljaški humor, samoironija, gosta in igriva ikonografija sodobne 

družbe, duhoviti in pomenljivi komentarji ter fluidna in v resnici prefinjena risba. 

Linearno branje križata s kaotičnim nizanjem sodobne imažerije.« (Sterle Vurnik, 2012) 

Ilustrativen in včasih humoren pristop ima tudi oblikovalka Mina Žabnikar, ki deluje pod 

umetniškim imenom Mina Fina. Njene risarske dnevnike smo lahko ne dolgo nazaj 

občudovali v razstavnih prostorih MGLC. Na prvi pogled gre za nametane in nakracane 

podobe, nekakšne vaje v neumnosti. Zgolj na prvi pogled, seveda. »Neumnosti« Mine 

Žabnikar moramo namreč brati povsem resno, kot zavestno slogovno in sporočilno gesto. 

Njene ilustracije so v svoji »nakracanosti« še preveč dosledno izrisane, še preveč 

strukturirane, da bi jih imeli za naivne. Njihova struktura kaže skrajno individualiziran, 

docela intimen likovni izraz, ki beleži avtoričine življenjske lege, situacije, probleme in 

izzive. Intimen in ne intimističen izraz. Slednji bi se zadovoljil s splošno privzeto 

delitvijo na javno in zasebno, vendar avtorica problematizira ravno odnos med obema, ko 

se ji, na primer, toži po resni ljubezenski zvezi, obenem pa vanjo zareže odkriti 
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šovinizem, ali ko jo pomirja lokalni sentiment, obenem pa jo tepta slepi nacionalizem. 

Intima je seveda prostor pogajanja s samim sabo in z okolico.   

Projekt Umetnost bombardiranja – Nova performativna risba  v centru in Galeriji P74 pa 

je bil eden izmed tistih, ki so izpostavili performativni aspekt risbe in procesualni vidik 

njenega nastanka. Kustose je zanimala predvsem vloga risbe pri povezovanju s 

performativnimi umetniškimi praksami, kot so intervencije, javne akcije, performans, 

javno predavanje, javna umetnost itd. 

»Davnega leta 1969 je Tomaž Šalamun vlekel neprekinjeno črto okoli Petrovaradinske 

trdnjave v Novem Sadu, Milenko Matanović je po Ljubljanici spuščal lesene palice, 

povezane z vrvico v »Kačo«, ki je risala tokove reke, David Nez pa je z vrvico upogibal 

žitne bilke in tako ustvarjal nove linije v pokrajini.« (»Umetnost bombardiranja – Nova 

performativna risba«, 2014) Tovrstne umetniške akcije so danes, skozi novo definirano 

performativno risbo, postale zanimiv predmet razprave in konkretne reference mladih 

slovenskih avtorjev. 

Mojo pozornost je na omenjeni razstavi pritegnilo delo Anje Jelovšek  z naslovom 

»Happy Tiger«, ki je nastalo med njenim študijem na Akademiji za likovno umetnost in 

oblikovanje v Ljubljani kot odziv na monotonost študijskega procesa. »Vsak dan v času 

risanja večernega akta je Anja vklopila igračko, ki jo poganjajo baterije, da je opravila 

risanje namesto nje. Pri tem ne gre za cinično gesto ali upor proti akademski risbi, temveč 

za raziskovanje pozicij umetnika-stroja oz. stroja-umetnika, s tem pa tudi širokega nabora 

problematik in tem, kot so programiranje, izbira, naključje.« (»Umetnost bombardiranja – 

Nova performativna risba«, 2014) 

Naključje pa vsekakor ni nekaj, kar se večkrat ponovi! V letu 2014 smo tudi na 

slovenskem področju videli več risarskih razstav kot kadarkoli prej. Vse to je seveda zelo 

pozitivno, saj kaže na dejstvo, da končno ne zaostajamo več za svetovnimi umetniškimi 

trendi, istočasno pa odpira tudi nove probleme in zahteve, kot sta podrobnejši pregled in 

konkreten diskurz, saj se pri naglih spremembah še kako rado kaj spregleda ali napačno 

vrednoti. 
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Slika 1: Miha Zuodar (Beli Sladoled), MR3 več podatkov ni, zato niso napisani! 

 

 

3 RAZISKOVANJE FENOMENA SODOBNE RISBE 

3.1 Likovnoteoretska osnova 

 

Sodobna risba se je v zadnjih dveh stoletjih našega štetja tako zelo preoblikovala, da 

sama razlaga likovnih del ter kombinacij likovnih polj ni več dovolj.  

Milan Butina v Mali likovni teoriji (2000) več kot izvrstno pojasnjuje in povezuje 

psihološko zaznavanje in likovno teorijo, katere razumevanje je pogoj za pojasnjevanje 

lastnosti znotraj likovnega jezika posameznega likovnika ali celo celotne prakse, kot je na 

primer sodobna risba. Da bi razumeli, kje se v sodobnih risarskih delih skrivajo risarske 

prvine, moramo v prvi vrsti razumeti njih same; da pa bi razumeli, kje je risba zdaj, 

moramo obrniti pogled v preteklost. 
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3.1.1 Točka  

 

Glavni likovni prvini znotraj risbe sta točka in linija. Točka je kompleksna enota. 

Dojemamo jo kot nulo ali geometrijski element, tišino, pa tudi kot formo, ki govori o 

največji obliki zadržanosti. Točka je zaprta vase, zato lahko rečemo, da ne glede na svojo 

obliko izraža napetost. 

Milan Butina v Mali likovni teoriji o točki zapiše takole:  

 

Likovna naloga točke je, da ujame in zadrži pogled. To pa lahko stori vsaka oblika, katere 

gibanje je usmerjeno v njeno notranjost. Zato je najboljša točka krog ali krogla, enako 

dobre pa so vse pravilne oblike − trikotniki, kvadrati, mnogokotniki in njim 

odgovarjajoča telesa. Vendar ni nujno, da bi bile točke samo pravilne oblike, ker lahko 

tudi nepravilne, npr. madeži, delujejo tako, da ustavijo in zadržijo pogled, čeprav ne s 

takšno močjo. Kot močne točkaste tvorbe občutimo tudi vsa križanja linij, pa tudi konce 

linij, ker se tam pogled na svojem gibanju skozi prostor ustavi. V (s)likovnem polju točka 

zaradi teh svojih lastnosti predstavlja stabilnost in mirovanje. (Butina, 2000, str. 44) 

 

Točka je močno orodje, saj v oris vnaša stabilnost, povzroča napetost, prav tako pa lahko 

v likovnem oblikovanju s točko orišemo druge likovne elemente: z nizanjem točk dobimo 

linijo, z razporeditvijo po slikovni ravnini lahko orišemo ploskev, z gostenjem pa lahko 

dosežemo različne stopnje svetlosti ali temnosti. (Prav tam, str. 44) Tudi manjše barvne 

poteze delujejo točkovno, pri čemer likovno polje odpremo. Zato lahko rečemo, da pri 

točkastem grajenju prostora obliko bolj nakažemo, kot orišemo. Notranji del prostora 

tako lahko prehaja v zunanjega in obratno, saj točke ne zapirajo prostorov, pri čemer pa 

lahko dobimo tonske vrednosti in različne svetlostne odtenke. (Prav tam, str. 119) 

Sila je torej prisotna tako znotraj kot tudi zunaj točke. Če so zunanje sile tako močne, da 

potisnejo točko v eno ali drugo smer, je njen konec neizogiben. Rezultat tega pa je rojstvo 

nove, neodvisne in premikajoče se linije. (Kandinsky, 1982) 
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3.1.2 Linija 

 

Gibajoča se konica svinčnika zariše linijo tako, kot jo zariše samo oko, ki potuje od točke 

do točke. Milan Butina v definiranju risbe parafrazira Paula Kleeja, katerega eseje so 

posthumno objavili v knjigi Das bildnerische Denken 1956. Slednji je linijo definiral kot 

sled nekega gibanja v pasivni ali aktivni obliki. Slednja je aktivna, ko nastane izpod 

pisala, in pasivna, ko nastane iz drugih likovnih prvin, kot je na primer srečanje dveh 

barvnih ploskev. Toda tudi tovrstne linije izražajo  gibanje: 

 

Gibanje linije je lahko gibanje oči ali gibanje roke, ki vodi risalo, gibanje celotnega telesa 

skozi prostor. Vsa ta gibanja imajo lahko različno naravo: lahko so hitra, počasna, 

sunkovita, zlomljena, valovita ali tekoča. Zato so spremembe smeri linije pomembne za 

njen likovni izraz, saj valujoča linija vzbuja v nas čisto drugačne občutke kot zlomljena 

cikcakasta linija. 

Z aktivno linijo lahko obkrožimo neko področje na površini in tako orišemo ploskev. 

Tako linijo Paul Klee imenuje medialna. Narava gibanja linije, ki smo jo pri tem 

uporabili, daje značaj ploskvi. Linija lahko oriše ploskve najrazličnejših oblik. Oblike z 

močno poudarjeno dolžinsko dimenzijo lahko tudi same delujejo linearno. Linija lahko 

omeji tridimenzionalni prostor in ga oblikuje, npr. linearni stiki sten sobe. (Butina, 2000, 

str. 50) 

 

Zgoraj zapisani citat je zelo pomemben in deluje kot podlaga za razumevanje sodobne 

risbe. Oblikovalna področja določamo glede na prevladujoča izrazila v likovnem delu. Za 

risbo sta torej glavni točka in linija. 

 

Vse likovne prvine se nanašajo na obliko, ker jo s svojimi odnosi in gibanjem tvorijo in s 

tem oblikujejo njen prostor /.../. Linija vedno tvori oster in jasen obris oblike, bodisi v 

svoji aktivni bodisi v pasivni modaliteti. Aktivna linija se giblje sama in iz (s)likovnega 

polja izreže oziroma osami neko definirano področje, ko svoje gibanje zaključi na 

izhodišču svojega gibanja. S tem loči notranji prostor oblike od zunanjega prostora, ki 

obliko obdaja. V svoji pasivni modaliteti pa nastaja iz srečanja različno svetlih in/ali 

obarvanih delov (s)likovnega polja, v robovih oblik ločuje njihov notranji prostor od 

zunanjega prostora. Linija vedno nastane iz svetlostnih in barvnih razlik v vidnem in 

slikovnem polju, tudi v aktivni modaliteti bele linije v belem polju ne moremo videti. 
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Zaradi tega linija pri orisovanju lahko sodeluje tako z barvo kot s tonom, le da se njeno 

sodelovanje podreja sintaktičnim zahtevam, ki so lastne eni ali drugi prvini. (Prav tam, 

str. 116) 

 

 

3.1.3 Korelacija med likovnimi gramatikami in slogi 

 

V četrtem delu Male likovne teorije (Butina, 2000, str. 122) naletimo na odnos med 

likovnimi prvinami in likovnimi slogi.  

Ploskoviti prostor zahteva drugačno linearno slovnico kot globinski: tukaj linija ne sme 

nakazovati tretje dimenzije, zato se sme gibati samo tako, da ostanejo orisane oblike 

ploskovite. V vse smeri pa se linija sme gibati, ko  na primer rišemo v linearni 

perspektivi, saj orisujemo navidez  v tridimenzionalnem prostoru. S ploskovno linearno 

slovnico je povezana tudi barva, ki po svoji likovni naravi dopušča in gradi predvsem 

ploskovite gramatike. V primeru toplo-hladnega kontrasta je pogosto, da pri orisovanju 

prostorskega gibanja oblik uporabimo majhne barvne ploskve, kjer nastanejo 

modulacijske gramatike, ki jih omogoča tudi likovna prvina svetlo-temno, ki omogoča 

tudi gramatike ekranov. Butina zapiše, da so kombinacije gramatik mogoče, če v nekem 

likovnem kontekstu členitvenim možnostim prvine podredimo vse ostale nastopajoče 

prvine. (Prav tam, str. 122) ni citat ampak povzemanje!+ v prvem stavku je že omenjen 

Butina 

V zgodovini slikarstva je mogoče zaslediti vse gramatike, likovni ustvarjalci so 

uporabljali tiste, ki jih je bilo mogoče uskladiti z uporabljenimi materiali in aktualnimi 

ekspresivnimi potrebami. »Ker z likovnimi prvinami najprej orišemo oblike, je seveda 

nadvse pomembno, na kakšen način so artikulirani njihovi obrisi, se pravi meje oblik, 

kajti način orisovanja oblik govori o občutenju, koncipiranju in razumevanju likovnega 

prostora.« (Prav tam, str. 120) Postopki izražajo likovno stališče do sveta, prostore lahko 

zapiramo in/ali odpiramo, jih obrisujemo z aktivnimi ali pasivnimi linijami, orisujemo s 

točkami ipd.  

 

Gramatike delujejo kot izrazni sistemi posameznih zgodovinskih slikarskih slogov in si 

sledijo v likovno logičnem zaporedju. Točkovno gramatiko, ki razkroji oblike, najdemo v 

starokrščanskem impresionizmu in poznih rimskih freskah na začetku našega štetja. 
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Temu je sledila kombinacija linearne gramatike s ploskovno, saj je bilo obliki treba vrniti 

njeno določenost, kar je mogoče le z linearnim obrisom barvnih ploskev, kar opazimo 

predvsem v slikarstvu romanike. Barvne vrednosti se spremenijo v bolj ali manj toplo-

hladne, ker nastopi faza modulacijske gramatike v romanski in bizantinski umetnosti, ki 

preide v svetlo-temno gramatiko v pozni gotiki. V zgodnji renesansi se tej gramatiki 

pridruži linearna perspektiva. Tonski chiaroscuralni gramatiki visoke renesanse sledi 

gramatika ekranov v baroku, v katerem obrisna linija izgine, ploskve pa se zopet delno 

odprejo. Temu sledi točkovno-madežasta gramatika impresionizma v 19. stoletju. (Prav 

tam, str. 122) 

 

Na podlagi te razlage opazimo, da so spremembe iz enega izraznega sistema v drugega 

prav tako spremembe slikarskih slogov. Butina razvojne težnje slikarstva grafično prikaže 

znotraj krožne sheme z vrisanimi likovnimi prvinami, kjer postane vidno, da razvoj 

znotraj kroga naredi nekakšno osmico, ker gre od točke skozi krog do linije, nato k barvi, 

v svetlo-temno, od koder se vrne k točki. 

 

 

Slika 2: Milan Butina, Prikaz likovnih gramatik skozi čas, 2000 

 

»Zgodovina kaže spreminjanje vloge in naloge risbe glede na ključne intence 

posameznega obdobja. S koncem modernizma, ki ga morda še najbolj zaznamuje 



 

 18 

abstraktni ekspresionizem, se je pričelo govoriti o koncu slike (z njo tudi risbe). Kljub 

vsem pomembnim spremembam in kljub nenehnemu širjenju vizualnega polja pa nič ne 

kaže, da bi bilo s sliko oz. risbo zares konec. Butina predstavi zanimiv koncept (Likovne 

prvine in Jungovi psihološki tipi), v katerem napove, da obdobju barve (čustva, 

sentimenta) sledi obdobje linije (intuicije) ∕...∕ Intuicija, ki s pomočjo risbe  prinese v 

likovnost  še nerazumljena, a že prisotna relevantna vprašanja, razkriva tisto 'donosnost' 

risbe, ki ji daje sodobno veljavo, ali drugače, tiste risbe, ki jo danes razpršeno, široko 

področje potrebuje za svojo osredotočanje in poglobitev.« (Frelih v Bassin idr., 2009, 

str.22) 

 

 

3.2 Začetek pohoda sodobne risbe 

 

James Elkins je v pismih Johnu Bergerju (2005) zapisal, da je bila risba v krizi že v 

devetnajstem stoletju in da je veljala za necenjen zapis srečanja med gibom, mislijo, roko 

in čarobnim svetom potenciala, ki ga imenujemo bel kos papirja. (Prav tam, 2005) 

Margaret Davidson se v uvodu knjige Contemporary Drawing: Key Concepts and 

Techniques strinja z novonastalimi teorijami o sodobni umetnosti. Piše o tem, da ja ta 

nova, sodobna risba postala svoja smer in ni več le priprava za sliko ali kip, ki sta ujeta v 

prostoru znotraj papirja. (Davidson, 2011, str. 8) 

Umetniki so začeli prepoznavati senzibilnost, napetost in avtorstvo kot nekaj, kar se 

lahko posebej dobro pokaže znotraj linije oziroma risbe, ki ima svoje koncepte, 

karakteristike in tehnike. Sodobna risba je izraz, ki zajema vse vrste risbe − realistično, 

abstraktno, modernistično in postmodernistično, torej od 1950 do danes. Slednja 

umetnika ne omejuje na določen stil ali motiv, ampak jih združuje v razumevanju likovne 

teorije. Površina, sled, prostor, kompozicija ... so bistveni elementi pri nastajanju risbe in 

njene sporočilnosti, lahko pa so posebej risba ali pomen. (Prav tam, str. 8) 

 

V zahodnjaški tradiciji je risanje osnovna disciplina umetniškega izobraževanja, tista, na 

kateri temeljijo vse ostale. V sedemdesetih letih je umetniške šole in prakse preplavila 

konceptualna umetnost, ki je odplaknila risbo iz učnega načrta, saj naj bi bila nekaj, kar 

se preveč spogleduje s preteklostjo. Prav na tem mestu se je zgodil preporod, z kasnejšim 

stoletjem je risba ponovno postala zanimiva. 
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Ob pregledu sodobnih risarskih praks naletimo na dela, za katera nikakor ne bi mogli 

reči, da so na prvi pogled risarska. Pravzaprav tudi težko trdimo, da so izvirna in da je 

bila za njihov nastanek potrebna neka veščina. Risarske razstave so preplavljene z 

najrazličnejšimi umetniškimi vokabularji, kar nas pripelje do vprašanja, kaj je danes tisto 

kar definira risbo? Slednja obstaja nekje vmes, med kipom in sliko, med gestusom in 

papirjem. Gre za medij ali aktivnost? Ali lahko risba obstaja tudi brez fizičnih sledi? 

Umetnost risanja se danes spogleduje tako z modernističnimi kot tudi klasičnimi 

tradicijami, časti se kultivirano nedolžnost, neutrudnost, odkrivanje novih stvari. Išče se 

nove načine, kako narediti nekaj nepredvidljivega. Intuitivni proces risanja postane 

dosegljiv v novi pozitivno presenetljivi podobi.  

 

 

3.2.1 Napetost površine 

 

V začetku dvajsetega stoletja je postala konturna linija bolj pomembna kot imitacija 

realnosti v stoletjih poprej. Futuristi so bili med prvimi, ki so linijo osvobodili, saj so 

upodabljali gibanje, pri čemer je morala biti črta divja in ponavljajoča se, hkrati pa je 

morala ustvariti iluzijo gibanja, znak življenja in nečesa novega. Črta je postala 

dominanten element, ki je prenehala neposredno oponašati realnost in je postala impulz.  

Prvi pravi preboj pa se je v svetu risbe zgodil s kubisti. Georges Braque in Pablo Picasso 

sta trgala papir in delala kolaže, kar smo sicer videli že pri Mary Delany, vendar je bila v 

ozadju kubistov prava obsedenost s hitrostjo, energijo in spremembami v času in 

prostoru, pri čemer so bili veliko radikalnejši od futuristov. Kubistični kolaž je 

pomemben, ker je prva stvar, ki je resno spremenila površino same slike. Prostor v sliki 

se je skrčil, konturna linija ter kosi papirjev pa so napolnili površino na način, da je ta 

ostala skoraj brez globine; bila je le tolikšna, kot je lahko takrat, ko na mizo položimo več 

kosov papirja. Zato lahko rečemo, da je linija pobegnila iz napetosti površine. Posledica 

futurističnih risb in kubističnega kolaža je bila ta, da t. i. bežeča linija ni več le 

nakazovala gibanja, ampak je postala iniciator gibanja v fizičnem prostoru. (De Zeghler, 

2010, str. 25−27) 

V letih 1913−14 je Marcel Duchamp z delom 3 Stoppages etalon (1923−24) nadaljeval 

tam, kjer so kubisti ostali. Z višine enega metra je na platno na tleh spustil tri meter dolge 

niti in nato izrezal deščice iz oblike, ki je nastala ob stiku niti s tlemi. Te vijuge, 
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pretvorjene v lesene deske, so delovale kot enota za meter. V tem primeru ni bila več 

oblika tista, ki je usmerjala črto, ampak akcija, kar pa ni značilno le za omenjeno delo 

Marcela Duchampa, ampak tudi za pozna dela Henrija Matissa, ki je dejal, da pravzaprav 

riše s škarjami. Naloga likovnega elementa se je torej spremenila; senčenje, modeliranje, 

šrafura in posnemanje so v dvajsetem stoletju skoraj popolnoma izginili.  

 

 

Slika 3:  Marcel Duchamp: 3 Stoppages etilon, 1913−14 

 

Po besedah Kandinskega je lahko vsak dogodek, ki je bodisi zunaj nas bodisi znotraj nas, 

zapisan z linearno ekspresijo, ki je likovna oblika prevoda. 

Linijo so, če uporabimo besede Paula Kleeja, »peljali na sprehod« konstruktivisti in 

suprematisti, ki so s seboj imeli ravnilo in kompas. Rodchenko, Lyubov Popova in 

Malevich so raziskovali površino, prostor in čas. Da je bila linija zanje izjemnega 

pomena, lahko opazimo tudi na skupinskih razstavah, kot je na primer Second Spring 

Exhibition v OBMOKhU (pravilni zapis!), galeriji v Moskvi.  

 

Površina, omejena s štirimi linijami, lahko v nekem trenutku oziroma pogledu iz 

določenega kota tudi izgine in je videti kot ena sama linija. Konstruktivisti so torej 

verjeli, da je naloga umetnika ta, da transformira dvodimenzionalnost v 

tridimenzionalnost, vendar ne le v gledalčevi domišljiji, temveč tudi v resničnem 

prostoru. Linija je tako postala del konstrukcije, kar je odprlo vrata za nove možnosti. V 
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začetku dvajsetega stoletja so se meje med risbo, slikarstvom, kiparstvom in arhitekturo 

tako začele rušiti, pri čemer se lahko spomnimo na El Lissitzkyja, ki je ustvarjal prostore 

znotraj prostorov ter kombiniral geometrijo, prostor in gibanje. Kognitivna linija je 

zaznamovala konstruktiviste in suprematiste, njihovo nasprotje pa so bili dadaisti in 

nadrealisti, ki so skozi avtomatizem in odsotnost nadzora dosegali popolnoma drugačne 

rezultate, ker je bila linija divja in nekontrolirana. Linija je postala razpeta med 

geometrijskim  in gestikularnim, postala je nestabilna, potujoča, feminilna in celo 

zapeljiva, kot pravi De Zeghler v knjigi On line (str. 51, 2010). 

 

  

3.2.2 Linija na sprehodu 

 

V želji po prostoru brez dimenzije je Georges Vantongerloo, soustanovitelj skupine de 

Stijl, začel delati linearne kipe, ki jim je kasneje dodal barvo. Idejo, da je linija točka v 

gibanju, je Vantengerloo upodobil z linijami in vektorji, ki nas spomnijo na ilustracije o 

toku energije in točke v vesolju.  

V štiridesetih in petdesetih letih dvajsetega stoletja sta Vantongerloo s svojimi kipi ter 

Lucio Fontana s zarezami v platno linijo osvobodila v metafizični svet. 

Pri osvobajanju linije iz formata so pomagali tudi Pollock in ostali ameriški 

ekspresionisti. Še dlje sta šla Piero Manzoni, ki je zapakiral svoje tisoč ali več metrov 

dolge linije v železne cilindre, in Robert Rauschenberg, ki je odtisnil avtomobilsko gumo 

in jo razstavil raztegnjeno kot starodavni tekst v zvitku. Še bolj pa sta linijo osvobodila 

Rafael Soto s svojimi reliefi, polnimi gibljivih linij, in Gego, ki je celotno instalacijo 

prežela z linijami in s tem orisala novo nastale prostore, naslovljene Dibujos sin papel y 

sin marco, kar pomeni risbe brez papirja in okvirja.  

V prvi polovici dvajsetega stoletja sta linija in točka postopoma spremenili podobo, kar 

pomeni, da nista več orisovali. Postali sta svobodni prezenci v prostoru, ločeni od 

površine, kar se je zopet spremenilo v drugi polovici dvajsetega stoletja, ki je bila za vse 

likovne zvrsti prelomno obdobje. Mediji so se med seboj začneli mešati, zaradi česar se 

umetnikom opredelitev za sliko ali risbo ni zdela več tako pomembna, kar pa ne drži za 

umetnostne zgodovinarje, muzeje in institucije, zato moramo prav na tej točki zajeti 

celotno popotovanje risbe po ostalih likovnih področjih. 
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Slika 4: Georges Vantongerloo, Cocoon, Chrysalis, Embryonic, 1950 

Slika 5: Piero Manzoni, Line 100 Meters Long, 1961. 

 

 

3.2.3 Linija, prostor in površina 

 

Kot smo že omenili, je linija postala fizična prezenca v prostoru. Postala je neodvisna, z 

njo pa tudi risba.  

Robert Ryman vsako delo, ki vsebuje linijo, poimenuje risba, ne glede na to, da je 

podlaga lahko karkoli, od pleksi stekla, aluminija, platna do kartona. Mnogo njegovih del 

je toliko slikarskih kot risarskih, vendar je umetnik od nekdaj vztrajal, da gre za risbe. 

Umetnik uporablja ogromen spekter materialov in površin za doseganje sublimnega 

efekta, ki ga imajo njegova dela. Njegovo prijateljico Evo Hesse je risba še bolj zanimala. 

Prostor, povezanost in vitalnost linije so bili ultimativna nit njenega dela. Po letu 1965 je 

Hessejeva začela eksperimentirati s stenskimi instalacijami. Vrvi, gibljive linije so njeno 

risbo potegnile v prostor. Vrvi, tube, žice, vse prelivajočih se barv, so prekoračile in 

testirale meje, znotraj katerih lahko risba obstaja (De Zhegler, 2010) 
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Slika 6: Sol LeWitt, Maquette for 1 x 2 x 2 Half Off, 1990 

 

Drugi umetniki so začeli odkrivati hrbtno stran papirja, ki v marsikateri formi pripelje do 

nove forme in novih idej. Tuttle, Le Witt, Hesse, Parker, Maiolino in Gego so združevali 

risanje s kiparstvom. Richard Tuttle in njegov 21st Wire Piece (1972) sta še posebej 

dober primer. Delo sestavljajo z grafitom narisana linija na steni, žica enake dolžine, ki je 

fiksirana z žebljički na začetek in konec prve linije, in senca tiste žice, ki reže v prostor. 

Narisana linija je kontrolirana in fiksna, linijo žice določajo material, njegova prožnost in 

dejstvo, da je bila zvita v klobčič, tretja linija pa je popolnoma nekontrolirana ter 

spreminjajoča se na podlagi premikanja sonca. Malevich in Mondrian sta v istem času 

risala slike. Skozi fiksno določeno mrežo sta se z neorgansko linijo poskušala odcepiti od 

tradicionalnega iskanja prostora v razmerju figure in ozadja. Mreža v primeru del Le 

Witta in Gego je popolnoma stopila iz površine v prostor, kjer orisuje abstraktne krajine. 

Novi habitati naj bi spodbujali gledalce, naj se osredotočijo na tukaj in zdaj, ne pa nekaj, 

kar je bilo, ali nekaj, kar ne obstaja. Mreža je v taoističnem, budističnem in hinduističnem 

izročilu, zlasti v konceptu mreže božanstva Indre, povezana z omenjenimi deli, saj je 
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simbol univerzuma in govori o neskončni povezanosti. Seveda pa je vse zopet odvisno od 

kulturnega konteksta. 

Z osvobojeno linijo v 60. in 70. se je osvobodila tudi misel o dematerializaciji umetnine. 

 

 

3.2.4 Ekspanzija linije 

 

Eden od mnogih transformacijskih momentov v dvajsetem stoletju je bil med drugim tudi 

združitev gibanja in risbe. Ko v tem delu pomislimo na stavek »linija je točka v gibanju« 

(Kandinsky, 1926, str. 53), vidimo, da teza dobi nov pomen, kar bo naša iztočnica za 

zadnji del poglavja, ki govori o začetku sodobne risbe. 

Vsakdanji gibi, vpliv gravitacije ter hibridi med plesom in skulpturo so bili radikalni 

preobrat in so še danes močno prisotna oblika umetnikove komunikacije s svetom. Do te 

točke je bilo kakršnokoli gibanje, ki je bilo podobno plesu, tudi razumljeno kot ples, po 

vstopu termina performativna umetnost okoli leta 1960 pa so se na stežaj odprla vrata 

novim možnostim izražanja. 

        

Slika 7: Lygia Clark,  Caminhando (performance view), 1963−64  

Slika 8: Murakami Saburo, Passing Through (performance view), 1956  

 

Da točka postane linija, potrebuje čas in gib! Ko govorimo o liniji in gibanju, o risbi in 

plesu, nam pride na misel veliko umetnikov iz dvajsetega stoletja, eden izmed njih je 

Alexander Calder, čigar dela so nesporno gibajoča se, delajo linije v prostoru, prav tako 

pa so prva, ki so dobila ime »risba v prostoru«. Njegovi mobili, gibljivi tridimenzionalni 

objekti, so bili v več pomenih neumestljivi.  Materiali so bili vsakdanji, prav tako pa na 
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neki način niso bili skulptura, saj niso imeli mase, vse skupaj je bilo videti zelo risarsko 

in linearno, poleg tega pa se je celotni objekt gibal v prostoru in tako zarisoval nevidno 

risbo. Ta dela so vsekakor spodbudila dialog med statičnim in gibajočim se ter napravila 

vtis na veliko ljudi. (Butler, 2010) 

 

 

 3.3 Stoletje v znamenju linije 

 

V delu, ki sledi, se bom osredotočila na različne zvrsti in področja sodobne umetnosti v 

katerih lahko opazimo sledi risbe. Začela bom s poglavjem o risbi na papirju, ki zahteva 

podrobnejšo razčlenitev, in zaključila s t. i. generirano risbo. 

 

 

3.3.1 Risba in papir 

 

Risba na papirju je risba, ki jo poznamo najdlje, pa tudi tista, ki je najbolj raziskana in 

prisotna dandanes. Spremembe so vidne zlasti v tehniki, velikosti in motiviki. Mnoga 

dela so tako deskriptivna kot narativna, zato nas ne sme presenetiti, da precejšnji delež 

sodobne risbe najdemo v sodobni ilustraciji, drugi deleži se spogledujejo s 

tradicionalnimi vokabularji, kot je na primer tehnična risba, ornamentalana risba itd. O 

risbi na papirju je težko pisati na splošno, zato sledi razčlenitev na upodobljene motive po 

knjigi Drawing Now: Eight Propositions (Hoptman, 2009), saj si risba na papirju zasluži 

natančnejši vpogled. 

 

 

3.3.1.1 Risba in znanost 

 

Za grafičnim zapisovanjem in opazovanjem narave se skriva globoka želja po 

razumevanju, za katero se zdi, da bolj spada v obdobje romantike kot sodobne umetnosti. 

Detajlirane risbe objektov in rastlin so v devetnajstem stoletju spremljale skoraj vse 

znanstvene publikacije, saj so nadomeščale vlogo fotografije. Za dokumentarno naravo 
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pa se je skrivala tudi estetska vrednost, za katero se je zdelo, da poskuša prikazati in 

navdušiti nad lepotami narave.  

 

 

Slika 9: Jennifer Pastor, Flow Chart for the “Perfect Ride” Animation, 1999-2000 

 

V devetnajstem stoletju je bil največji glasnik natančne risbe po modelu John Ruskin, 

čigar publikacija Elements of Drawing je še danes zelo cenjena. Sodobni umetniki, kot so 

na primer Jennifer Pastor, Russel Crotty in Ugo Rondinone, sledijo zapovedim Johna 

Ruskina in se istočasno zavedajo paradoksa, povezanega z upodabljanjem narave na 

papir. Jennifer Pastor je znana po natančnih risbah insektov in rastlin, ki jih prerisuje s 

fotografij. S študijami rodea se oddaljuje od perfektnega upodabljanja motiva in poskuša 

upodobiti gibanje teles. Ugo Rondinone pa v nasprotju z Jennifer Pastor upodablja 

neposredno. Umetnik se, tako kot nekoč Albrecht Durer, sprehaja po naravi in skicira, kar 

ga navdihne. (Prav tam, 2009) 
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3.3.1.2 Ornament in dekoracija 

 

Ornament je področje, na katerem se vse kulture sveta srečajo, na katerem se srečajo 

geometrijske podobe in ritem. Ornament je morda ena tistih redkih abeced, ki jo poznamo 

in znamo prebrati vsi. Nekje sem prebrala, da bolj kot postane človek kultiviran, bolj 

izginja dekoracija.  

Laura Owens, Chris Ofili in Richard Wright so prepoznali ornament kot izziv, in sicer 

tako na estetski kot tudi socialni ravni. Preproste risbe Owensove se tako spogledujejo z 

dekorativnimi vzorci tapet ali Marimekko vzorci na blagu, njen namen pa naj bi bil 

razdražiti likovne kritike. Ornament je eno od mnogih orožij britanskega umetnika Chrisa 

Ofilija, ki s svojimi deli razbija konvencije. V številnih risbah opazimo njegov značilen 

ornament, afriške obraze v velikosti riževega zrna. Njegov ornament je radikalen tako v 

formi kot tudi vsebini. (Hoptman, 2009) 

In ko smo ravno pri radikalnih potezah, moram omeniti tudi Richarda Wrighta, ki 

ornamente naslika na steno galerije, ob koncu razstave pa se stene prepleskajo nazaj na 

belo. Umetnik sprejema odločitve intuitivno, a hkrati vidimo, da poseduje ogromno 

znanja o gotiki, rokokoju in modernistični formi; med linijami lahko včasih celo opazimo 

sekundarni motiv, ki spominja na tetovažo, znanstvene simbole ali celo religiozno 

ikonografijo. Umetnik pravi, da je zanj najpomembnejše to, da delo po koncu razstave 

izgine in je na ta način nedosegljivo za kremplje trga sodobne umetnosti. (Dexter idr., 

2005) 

 

 

3.3.1.3 Arhitekturna risba 

 

Tradicionalna arhitekturna risba je prav tako našla pot v sodobno umetnost. Seveda ne 

govorimo o risbi, ki bi bila priprava za gradnjo, ampak o bolj abstraktnih pojmih, kot so 

struktura, sekcije, perspektiva in prostor. 

Kevin Appel, Toba Khedoori in Julie Mehretu so po mnenju mnogih najpomembnejši 

predstavniki sodobne risbe, istočasno pa se spogledujejo z arhitekturno tradicijo in 

njenimi elementi.  

Apella prepoznamo po perspektivnih risbah prostorov enonadstropnih hiš. Avtor z 

neverjetnim občutkom »orkestrira kompozicijo vertikal in horizontal, ter lazurnih 
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nanosov barve« (Hoptman, 2009), prav tako pa celotno podobo hiše po navadi gradijo 

štiri risbe iz štirih strani neba. Za njegova dela bi lahko rekli, da delujejo neverjetno 

lahkotno, in čeprav vemo, da ima hiša določeno maso, se avtor nanjo ne fokusira, marveč 

se osredotoča na praznino, tako kot Silke Schatz, ki z barvicami na ogromne formate 

izrisuje votle modernistične stavbe, pri čemer dosega zanjo značilno mrežo. (Dexter idr., 

2005)  

Tudi Dela Tobe Khedoori delujejo prazno in tiho, vendar ne toliko zaradi arhitekturnih 

elementov kot dejstva, da so risbe v resnici precej majhne v primerjavi z ogromnim 

formatom. Njena dela se morda med deli omenjenih treh avtorjev najbolj približajo 

arhitekturni ilustraciji. Umetnica nas postavi v čudni eksistencialni prostor, v katerem 

nam preostane le še premislek. V zamrznjenih podobah je vse čudno in nenaravno, čeprav 

upodablja okna, vrata, hodnike in ostale arhitekturne detajle. (Saltz, 2003) z povzetkom 

se strinjam in dvomim da lahko jaz napišem bolje zato ne želim spreminjati. 

Kontakt svinčnika in papirja ter notranji arhitekturni elementi so posebnega pomena tudi 

za umetnico Anno Barriball, vendar ne v konvencionalnem smislu. Umetnica ima 

poseben, lahko bi rekli forenzičen odnos s površino stvari, njen fokus je usmerjen 

predvsem v vrata in okna oziroma prostore kakršnegakoli vstopanja in izstopanja. Objekt, 

ki je v prvi fazi oblepljen s papirjem, postane odtis skozi proces drgnjenja, papir skozi 

odtiskovanje postane prožen in tako iz po navadi pasivnega elementa risbe postane 

dinamičen, voljen objekt. (Lovatt, 2012)  

 

 

Slika 10: Julie Mehretu, "Excerpt (molotov cocktail)," 2003 
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Julie Mehretu je ena izmed nabolj prepoznavnih sodobnih risarjev, uporablja pa podobe 

fasad, tlorise in sekcije arhitekturnih podob, ki jih kodira v hibridna mesta 21. stoletja, ki 

so polna gibanja in grafitov. V njenih delih linije niso le obrisi, ampak tudi zapisi gibanja, 

ki dajejo v končni podobi vtis spektakularnega arhitekturnega tornada, kar doseže s 

plastenjem risb na prosojnem papirju. Njena dela s pomočjo arhitekturnih referenc in 

mrež ustvarjajo dialog med časom in prostorom, predvsem pa so zaradi svoje 

monumentalnosti dih jemajoča . prav tako ne želim spreminjati te besedne zveze ker sem 

jih(dela) sama tako doživela in se mi zato ne zdi prav nič sporno  

 

 

3.3.1.4 Miselni vzorci in zemljevidi 

 

Med risarji, ki se izražajo skozi miselne vzorce, vsekakor lahko opazimo povezavo. Vsi 

iščejo in najdejo povezave med točkama A in B, vsi so objektivni opazovalci. 

Pojav opazimo že v 60. letih, kot konceptualno umetnost, ki izraža nekakšno estetiko 

administracije. Mark Lombardi je na primer miselni vzorec videl kot način natančne 

komunikacije. Njegove politično naravnane risbe zaradi povezav med politiki, državami 

ali denarjem izrisujejo izredno lepe mreže. 

V enem od del je tako napisal, seveda s pomočjo miselnega vzorca, kako sta George W. 

Bush in James R. Bath povezana. Bath je poslovnež iz Houstona, ki je bil eden prvih, ki 

so v predsedniški kampanji Busha finančno podprli, hkrati pa je bil denarni menedžer 

šejka z imenom Salim bin Laden, ki je brat Osame bin Ladna. Kaj si mislimo o 

napisanem, je seveda popolnoma drugo vprašanje, pa vendar ne moremo mimo tega, da je 

to kar vidimo in preberemo, objektivno dejstvo v izjemno lepi in urejeni podobi, ki je 

sestavljena zelo lahkotno, kar sugerira neke vrste nedokončanost, nedefiniranost in 

možnost spremembe. Lombardijeva dela so pravzaprav precej stara za naš izbor, pa 

vendar pomembna, saj so ena prvih tovrstnih konceptualnih del. (Hobbs, 2003, stran 

14−19) 

Dela Marka Mandersa zaznamujejo generični obrisi in arhitekturni tlorisi. Slednji 

delujejo kot metaforična upodobitev podzavesti. »Self-Portrait as a Building« lahko 

razume vsak, ki si vzame čas za pregled, pri čemer se hitro vidi, kakšna je simbolika in 

povezava podob.  
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Slika 11: Nikolaus Gansterer and Emma Cocker, Drawing on Drawing a 

Hypothesis(video view), 2012.  

 

Nikolausa Ganstererja že leta fascinirajo diagrami kot grafične forme, ki vizualizirajo 

kompleksne asociacije. V krhkih risbah diagramov združuje elemente vidnosti in 

nevidnosti, znanosti in umetnosti – dve strani istega kovanca – v komplementarno celoto. 

V delu »Drawing on Drawing a Hypothesis«, ki ga je izvedel v sodelovanju z angleško 

pisateljico Emmo Cocker, prikazuje performans predavanja, ki temelji na 

publikaciji Drawing a Hypothesis. Z uporabo različnih procesov navzkrižnega branja in 

risanja v živo se njun performans predavanje približuje publiki na podoben način, kot bi 

se bralec sam prebijal skozi knjigo. 

 

 

3.3.1.5 Stripi, grafiti in podobne subkulture  

 

Navkljub vsem novim in drugačnim pristopom k risbi pa slednja še vedno nedotaknjeno 

biva v stripu, ki je vsekakor tudi ena najpopularnejših oblik ilustracije, ki iz dneva v dan 

pridobiva nove privržence.  Čeprav je na svetu mnogo publikacij, kot so Stripburger in 

Kuš magazin, ki vztrajno negujejo odnos in podporo do kvalitetne ribe in likovnega 

izraza, sta kombinacija teksta in risbe, pa tudi ulične umetnosti, v galerijah nekaj novega. 

Povsem v vrhu svetovno znanih umetnikov, ki aktivno kombinirajo tekst in risbo, so 

Yoshitomo Nara, Ian Stevenson in David Shrigley.  

 



 

 31 

 

Slika 12: Ian Stevenson, (street art photo) 

 

Nara upodablja like, ki so pravzaprav kot tisti iz japonskih risank. Spogleduje se z 

japonsko pop kulturo, kulturo mang. Živali in deklice z velikimi glavami in ostrimi 

pogledi so velikokrat upodobljene z besedilom ali praznimi oblački, ki sugerirajo 

neopisljiva občutja. Stilizirana nedolžnost izhaja iz t. i. superflat stila, ki je v osemdesetih 

letih preplavil tokijske umetniške šole in se kasneje spremenil v Tokyo Pop. Taro Chiezo, 

Takashi Murakami, Mariko Mori in Yoshitomo Nara govorijo skozi svoja dela o 

potrošništvu in japonski poindustrijski revoluciji ter fetišizaciji vsega, kar je ameriško in 

simpatično. Nara prefinjeno uporablja barve in teksture, njegova linija je ekspresivna in 

namenoma nerodna, znotraj risb čutimo pridih panka, ulične umetnosti, predvsem pa 

nostalgijo in žalost ter skrivnosti otroštva, ki se skrivajo za nagajivimi nasmehi in 

napetimi pogledi. (Dexter idr., 2005) 

Nasprotno od Nare se Chris Johanson osredotoča na duhovito plat življenja in poskuša 

narediti dela, ki se ukvarjajo z vsakdanjim. Sam je svoja dela označil za dokumentarna, 

saj se ukvarjajo s temami, kot so denar, zemlja, čustva ... pravzaprav z vsem, kar je v 

človeški naravi. 

Dan Perjovschi večinoma riše na tla ali stene ulic, njegove ilustracije pa imajo močan 

politični in socialni kontekst. Podobni, navidezno ulični stil ima tudi David Shrigley, za 

katerega je značilen izrazito otroški pristop k risbi. Njegova risba je celo tako grda, da jo 
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v mnogih publikacijah štejejo za neumetniško. In kaj je lahko bolj sodobno od dela, za 

katerega večina ljudi pravi, da ni umetnost? V zavidljivo velikem naboru Shrigleyjevih 

del najdemo vse vrste humorja in raznorazne opazke in teze. (Prav tam, 2005) 

 

 

3.3.2 Risba v slikarstvu 

 

Risba v slikarstvu ni nekaj novega, saj lahko izrazito linijo opazimo že pri modernistih, 

kot so na primer De Kooning, Matisse, Picasso in Basquiat, ki so v svoja dela vključevali 

obrisne linije, ki so včasih tudi dominirale. V tej diplomski nalogi sem omenila že precej 

slikarskih del, zato bi na tej točki rada izpostavila le eno sodobno slikarko mlajše 

generacije; Trudy Benson, ki na zanimiv način združuje risbo in slikarstvo. 

 

 

Slika 13: Trudy Benson, For RL, 2013 

Pastozno nanesene čačke lepo sovpadajo z barvnimi ploskvami in pridržijo pogled. Vsak 

sloj barve bi lahko bil samostojen, prav tako tudi vsaka linija, a kljub temu skupaj izredno 
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dobro funkcionirajo. Njena dela spominjajo na risbe, ki smo jih včasih delali v 

programih, kot sta MacPaint in Windows Paint, vendar s svojo monumentalnostjo in 

pastoznimi nanosi ostajajo izrazito slikarska. Jennifer Mehigan, Kirra Jamison, Noel 

Skrzypczak ali Justyn Hegreberg so name prav tako napravili močen vtis in sledijo 

podobni tradiciji kot Trudy Benson.  

 

 

3.3.3 Risba in kip 

 

Govorimo o treh odnosih: risba kipa, risba kot skica za kip in risba v kipu. V zgodnjem 

dvajsetem stoletju je odnos med risbo in kipom po navadi padel v eno izmed omenjenih 

kategorij. Po letu 1920 so Alexander Calder, Pablo Picasso in Julio Gonzalez razvili 

pristop, ki smo ga omenili že poprej in ki je postal znan kot risba v prostoru.  

 

Kipi so bili narejeni iz žice in najdenih predmetov, prvič je bil prostor prazen volumen 

brez mase. To idejo sta kasneje posvojila tudi David Smith in Antony Caro. V knjigi 

Drawing Sculpure avtorica Anna Lovatt (2012) med drugimi povzema tudi kritika tistega 

časa Clementa Greenberga, glasnega zagovornika tovrstne umetnosti, ki je v eseju o 

»novi« skulpturi leta 1961 zapisal, da je dialog med skulpturo in risbo edini primer, kjer 

je modernizem sproščen; trdil je, da je kiparstvo močnejše od risbe, v smislu, da kipar 

lahko riše po zraku z žico, ki podpira le samo sebe, ter da je risba doprinesla kiparstvu 

ogromno, prav tako pa ga je osvobodila njegove monolitske preteklosti. Ista praksa, ki je 

v nekem trenutku delovala tako osvobajajoče, pa se je kasneje izkazala za grožnjo. (Prav 

tam, 2012) 

Prav te skulpture, ki so naredile prostor za eksperimentiranje, so dale zeleno luč 

materialom, ki so upogljivi, dolgi in tanki, to so na primer vrv, nit, trakovi in žica, vse to 

najdemo v delih Eve Hesse, Roberta Morrisa, Freda Sandbacka in Rosemarie Castoro, 

kjer tridimenzionalna linija ni predstavljena kot »heroična projekcija risbe v prostoru, 

ampak kot dekonstrukcijsko odkritje kiparske forme«. (Lovatt, 2012, str. 7) Lovatt je na 

tej točki zapisala opažanja Lucy Lippard, ki jo je prežemala bojazen pred risarskimi 

napravami, ki se oddaljujejo od prej omenjene risbe v prostoru. Tovrstnih naprav je 

pravzaprav vedno več, Frelih njihov produkt poimenuje generirana risba. Gre za risbo 

»brez duše« oz. risbo, katere linija je vedno enaka in zato nima tako privlačne oblike, kot 



 

 34 

jo imata na primer močna poteza ali zasuk čopiča. Imenovani risarski efekti so 

nedovoljena vrnitev iluzionističnega impulza, ki je bil reprezentiran v minimalizmu, prav 

tako pa silijo postminimalistično skulpturo vse bližje k slikovnemu. 

 

Za instalacije, ki so nastale v prvi polovici enaindvajsetega stoletja in so vsebovale linijo 

kot glavni element, smo začeli uporabljati izraz risba v prostoru. (de Zeghler, 2010) 

Odličen primer tovrstnih instalacij so dela Monike Grzymala, Ranjani Shettar, Alyson 

Shotz in Sare Sze. Nekaj, kar je bilo v času modernizma ali bolje rečeno minimalizma 

označeno za skoraj preveč grafično, je danes ponovno doživelo slavo. Umetniki v 

Drawing: Sculpture ponujajo alternativni pogled na odnose, ki obstajajo med praksami. 

Odmikajo se od že znane oznake risba v prostoru ter proučujejo alternativni dialog med 

risbo in kiparstvom, ki vključujejo, vendar niso omejeni na linijo.  

V prvih dekadah dvajsetega stoletja je bila fraza »risba v prostoru« uporabljena za 

instalacije izrazito linearne narave, kot so na primer dela Monike Grzymala. (Lovatt, 

2012) 

 

 

Slika 14: Sara Barker, Gallactic Voyages and Inner Journeys, 2013 

 

Struktura del večinoma deluje precej amatersko ali pa nas nagovarja s preprosto formo. 

Umetnica Sara Barker na primer upogiba aluminijaste trakove v strukture in s tem kreira 

prostore. Dela so zelo grafična, lahko bi rekli, da so značilno risarska, vendar je zanimivo 
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tudi to, da so linije velikokrat zelo teksturirane, včasih celo pobarvane, kar pa ni značilno 

risarska lastnost. Zelo pomembno vlogo imata v njenih delih konstrukcija in postavitev 

forme v prostor, saj umetnica vedno upošteva linije, ki se v prostoru že nahajajo, in na ta 

način tvori gledalčevo videnje in dojemanje umetniškega dela. 

Podoben princip grajenja podobe instalacije uporablja tudi Aleana Egan, ki pa poleg 

vizualne podobe poudarja tudi naslov, s katerim razkrije zgodbo v vizualni podobi. Na 

podoben način kot zgoraj omenjeni avtorici delujejo tudi Alice Channer, Dagmar 

Heppner, Alicija Kwade in Maria Zahle. Za vse bi lahko rekli, da brišejo mejo med risbo 

in skulpturo. Njihova dela ustvarjajo dialog med arhitekturnim prostoro, risbo in kipom.  

Njihov likovni vokabular je izrazito linearen, pa vendar precej drugačen od 

modernističnega, saj orisujejo emocije in počutje ter ustvarjajo občutja, medtem ko so 

umetniki v moderni poskušali z linijo orisati obraz ali pa figuro v prostoru, hkrati pa na 

zelo suveren in edinstven način reartikulirajo risbo.   

 

 

3.3.4. Linija kot glavni element konceptualnih del 

 

Novi svetovi in sveže ideje najdemo zlasti v konceptualnih vodah, ki se dotikajo 

tehnologije in raziskujejo njene zmožnosti.  

Peter Jellitsch je eden izmed tistih umetnikov, ki za to, da proizvedejo risbo, uporabljajo 

tehnologijo. Umetnik raziskuje, kako poskuša znanost pristopiti k realnosti skozi 

tehnološko metodo simulacije. Te simulacije se torej trudijo oponašati realnost, umetnik 

pa se trudi imitirati imitacijo. Jellitsch sicer riše krajine, ki so fragmenti digitalnega sveta, 

vendar njegovo oko skozi ta svet realnost opazuje kritično. Navdih išče v znanstvenih 

publikacijah in medijskih študijah. Tehnologija, matematika, diagrami, modeli in 

informacije so vse tisto, kar njegovo umetnost dela tako zanimivo in istočasno težko 

dostopno. Prostor med digitalnim svetom in realnostjo je nekaj, kar je po mnenju 

umetnika treba bolj raziskati, saj odpira nove možnosti izražanja. (Renndrick in Jellitsch, 

2012) 
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Slika 15: Peter Jellitsch, Data drawing 1, 2013 

 

25.05.2004 je Layla Curtis v Severno morje spustila petdeset steklenic s sporočili, projekt 

Massage in a Bottle pa je tako začel svojo pot. Steklenice s sporočili naj bi s pomočjo 

tokov priplavale do Nove Zelandije. 

Po pričakovanjih naj bi ljudje »flaške« na neki točki našli in jih pobrali iz morja, zato vse 

vsebujejo Global Positioning System (GPS), tehnologijo, ki omogoča sledenje njihovega 

premikanja, prav tako pa vsebujejo list z navodili za najditelje, ki naj bi na internetno 

stran napisali, kje in kdaj so našli steklenico, ter jo vrnili nazaj v morje.  

Umetnica s tem delom ustvarja abstraktne povezave med imenom in prostorom, starim in 

novim načinom komunikacije, ter geografijo in kulturo. Njena dela rekonceptualizirajo 

tako instalacijo kot tudi risbo. Risbe so sledi potovanj in poskusi urejanja, prav tako pa 

govorijo o zadovoljstvu in varnosti, ki jo takšno dejanje prinese s seboj.   
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Slika 16: Lyla Curtis, Massage in a bottle, 2004 

 

Misli so popotovanja in to jasno vidimo v delu Massage in a Bottle. Tehnološka risba 

nastaja že od leta 2004 in jo lahko spremljamo na internetni strani 

http://www.laylacurtis.com/bottle/home.htm; umetnica nima vpliva na njeno obliko, zato 

zato bi jo lahko uvrstili tudi v naslednje poglavje, ki se imenuje generirana risba. 

 

 

3.3.5. Generirana risba 

 

Najbolj oddaljena od tradicionalne risbe ali ideje o risbi pa je pravzaprav hiper risba ali 

generirana risba, kot jo poimenuje Frelih v svojem eseju v Risbi na slovenskem 2. V tej 

risbi ne vidimo umetnikovega zapisa, njegovih občutij ali posega. Gre za risbo, ki je 

narejena skozi gibanje mehanskega orodja ali pa je to orodje samo pisalo, kar nakazuje na 

http://www.laylacurtis.com/bottle/home.htm
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drugačen način razmišljanja, saj umetnik proces le sproži in ustavi. (Frelih v Bassin idr., 

2009) 

Da bi postala več, mora risba preseči sam presežek in prekoračiti pogoje in normative. 

Rezultat razvoja je poskus presega pričakovanj, in sicer na način, da se posega manj ali 

pa posega ni. Kreativna pasivnost se kaže v dotiku pisala in papirja brez pravega namena 

ali bolje rečeno z namenom, ki še ni znan. (Cocker, 2012) Vsaka linija je zaigrana v duhu 

negacije učenja, znanja in kakršnegakoli pomena, spomnimo se le na že omenjeno delo 

Anje Jelovšek. Takšne risbe se ne more planirati ali se nanjo pripraviti.  

Za primer tovrstne prakse lahko pokažemo dela umetnika Ultana Coyla, ki riše s pisali 

pričvrščenimi na gibljive mehanizme. Tim Knowles pelje idejo o odtujenosti umetnika še 

korak dlje, in sicer s tem, ko se popolnoma odstrani iz procesa. V seriji imenovani Tree 

Drawing umetnik na veje dreves pričvrsti raznorazna pisala, katerih gibanje v vetru se 

zapiše na papir. Vsako drevo ima drugačne veje in posledično drugačen zapis, sama 

organskost gibanja ne dopušča repetativnosti, ki jo ima večina generiranih risb, ampak 

celo doda neko posebno vrednost oz. senzibilnost dotika. Misel, da je narava najboljši 

umetnik, se zdi vodilo tega projekta.  

 

         

Slika 17 in 18: Tim Knowles, Postal Project Mk1, 2002 
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4 PROBLEM SODOBNOSTI 

 

Avantura sodobne umetnosti je prišla h koncu. Zlata doba dekonstruiranja realnosti v 

preproste elemente in detajlne analize je bila v moderni.  

Umetnik živi v okoliščinah, ki mu jih ponuja sedanjost, in poskuša spremeniti kontekst 

svojega življenja, pravi Bourriaud (2007). »Umetniška dejavnost pomeni igro, katere 

oblike, načini in funkcije se razvijajo glede na dobo in družben kontekst, ne pa glede na 

nespremenljivo bistvo. Kritik jo mora torej proučevati v sedanjosti.« (Bourriaud, 2007, 

str. 15) Novo tako vsekakor ni več merilo, saj dejstvo, da se nam nekaj zdi novo, le 

nakazuje na to, da nas je naša tradicionalistična kultura naučila nekaj prezirati. Termin 

sodobna umetnost se je danes izkazal za preveč uporabljenega, saj vase vključuje vso 

umetnost enaindvajsetega stoletja, hkrati pa ne definira neke prakse, vse, kar termin 

označuje, je pravzaprav kontekst. Podobno prekomerno sproščenost lahko opazimo tudi 

pri risbi, ki danes združuje raznorazne umetniške prakse. 

 

 

4.1 Opredelitev problema sodobne risbe 

 

Karakteristika sodobne risbe je raznolikost, kar je seveda do neke meje dobrodošlo, a 

hkrati omejuje risbo pri tem, da bi zares postala avtonomna forma.  

Raziskovanje sodobne risbe je, kot pravi Steve Garden (2008),  nerazvito. Potrebujemo 

meje, discipline, potrebujemo miselni vzorec, saj so nekatere veje risbe močno raziskane, 

druge ne. Primer dobro raziskanega področja je na primer otroška riba, bolj malo znanja 

pa imamo na primer o tem, kje se risba konča.  

Berger je v eseju z naslovom »Life-Drawing«, prvič objavljenim leta 1960, trdil, da je 

umetnikovo risanje odkrivanje − zapis razvoja dogodka in ne realnosti objekta. (Berger, 

2005) Elkins pa je trdil drugače, videl je problem v nepredvidljivosti samega procesa, 

risanja se naučimo vsakič znova, hkrati pa je nekaj, česar se ne moremo naučiti. 

Kaj je tisto, kar uči profesor risanja? Vzemimo za primer eno izmed najbolj znanih knjig 

iz časa, v katerega je Elkins umestil problem, The Elements of Drawing, ki je nastala leta 

1857, njen avtor pa je John Ruskin. Slednji svoje bralce uči odtujenosti in ignorance do 

sveta okoli sebe, hkrati pa spodbuja »nedolžno oko«, kar pomeni, da je neko stvar treba 

videti kot čisti vizualni fenomen, zraven pa ne upoštevati tega, kar vemo o situaciji. 
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Seveda bi se mnogi strinjali, da gre tu za zelo praktičen nasvet, pa vendar gre v bistvu za 

zelo spolzko področje. Seveda je pomembno nekaj vedeti o avtorju in narisanem, sicer bi 

vladal kaos. Narisati pomeni prevesti neprevedljivo bistvo sveta; z izvlečkom iz realnega 

sveta in kančkom samega sebe. (Dillon, 2007) 

 

Risba združuje vse vrste raziskovalcev, saj je za vse del kreativnega procesa, ki ponuja 

možnost, da vanj vključujemo in izključimo ideje, skozenj rešujemo probleme in 

osvobajamo domišljijo. V tem smislu je risba resnično del raziskovanja.  

 

 

4.2 Repozicioniranje risbe 

 

Risba se je torej vrnila v preoblikovani in hkrati znani podobi. Ni važno, kako je 

narejena, risba je in vedno bo delovala kot rojstvo nečesa, utrinek, prvi korak. Risba je 

preživela svojo smrt; bila je dokaz spretnosti, ki je izgubila vrednost, definicijo in namen, 

potem ko se je pojavila fotografija. Marsikateri sodobni umetnik ne riše, saj jih v 

nekaterih umetniških šolah ne učijo več risanja. Take neresnosti ne predstavljajo 

največjega problema: kar je zaskrbljujoče, je to, da risba živi v času instalacije, videa, 

konceptualne umetnosti, kar pomeni, da še vedno obstaja verjetnost, da bo postala duh. 

(Dillon, 2007) 

 

Velikokrat je risba kategorizirana kot manjvredna aktivnost in ostaja intimna praksa, ki jo 

umikamo pred javnostjo in diskurzom, ki je v večini romantične narave: kakšna bi morala 

biti risba in kakšna ne, kako bi se je morali učiti ali kako ne.  

V uvodu knjige Writing on Drawing Anita Taylor, dolgoletna ocenjevalka risb za nagrade 

Jerwood Drawing Prize, pravi, da je največji problem v tem, da imamo občutek, da je 

sodobna risba lahko karkoli, pri čemer nastane bistven problem. Če je vse lahko risba, 

potem to pomeni, da je razvrednotena oziroma da je ni ali pa da ni nič posebnega. 

(Anning idr., 2012) 

Ta neformalnost, celo sproščenost risarske prakse privede do tega, da se risba podredi 

nekemu bolj formalnemu pogledu, načinu dela. Ta neformalnost risbe bi lahko bila 

zaslužena za večji občutek svobode znotraj prakse, kjer so tudi nepomembne poteze 

zamaskirane v spontanost. Iskreno upam, da ni tako in da je kreativnost doma v iskanju 
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bistva.  

Konstantna želja po nečem novem je postala velika grožnja, saj je risba začela siliti v 

marginalo in se odpirati tržnim silnicam.  

 

 

4.3  Izbor avtorjev 

 

Sledi podrobnejša predstavitev štirih avtorjev, ki so me med pisanjem diplomske naloge 

močno zaznamovali.  

  

 

4.3.1 Sarah Sze 

 

Od leta 1990 lahko občudujemo instalacije Sare Sze. Umetnica je znana po velikih, za 

določen prostor narejenih instalacijah, ki so narejene iz vsakdanjih predmetov, na primer 

vate, volne, lepilnih trakov, rož, luči, ventilatorjev, steklenic z vodo in še bi lahko našteli. 

Ti mali koščki vsakdanjega življenja v monumentalni obliki končnega dela naredijo na 

opazovalca velik vtis.  

Njena enciklopedijsko urejena dela so neke vrste risbe namišljenih krajin, ki se v večini 

raztezajo čez celotne muzeje in njihove sobe; še posebej tiste, ki so po navadi 

spregledane. V njenih delih vidimo surovost in proces dela, saj umetnica to dopušča. Dela 

so ujeta v suspenzu; lebdijo nekje med rojstvom in smrtjo, nikoli zares dokončana.  

Zdi se, kot da poskuša umetnica urediti, kategorizirati univerum. (Sarah Sze, b. d.) 

Random Walk Drawing, instalacija iz leta 2011, nam celo z naslovom pojasni, da so 

njena dela tako kipi kot risbe. Ta instalacija je odziv na digitalno dobo; kjer se 

hiperrealnost in reprezentacija realnosti združita in postaneta simulacija.   
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Slika 19: Sarah Sze, Random Walk Drawing (installation view), 2011  

Slika 20: Sarah Sze, Random Walk Drawing (Eye Chart), 2011 

Slika 21: Sarah Sze, Random Walk Drawing (Air), 2011 
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4.3.2 David Shrigley 

 

Kdaj smo se nazadnje smejali v galeriji? In s tem ne mislim posmehovali neizvirnosti del. 

Nad umetnikom Davidom Shrigleyom se navdušujem zaradi njegovega pristopa k risbi in 

nenavadnega, prefinjenega smisla za humor. Njegova dela so prežeta z izvirnostjo in 

satiro. 

 

 

Slika 22: David Shrigley, How are you feeling?, 2006 

 

Umetniška dela, kakršna so njegova, po navadi uvrščamo v t. i. outsider art, saj izražajo 

nenavaden pogled na svet skozi zelo omejeno, grdo risbo. Njegova dela so ploska, 

preprosta in z jasnimi sporočili, njegovi prostoročni zapisi pa nenatančni; glave figur so 

preveč okrogle, okončine delujejo brez kosti, ravne linije niso ravne, razen takrat, ko 

uporabi ravnilo. Kljub prekomerni resnosti umetniškega sveta se je našel prostor za 

Davida Shrigleya, nad čimer se neizmerno navdušujem. Leta 2012 se je umetnik 

predstavil z ogromno retrospektivno razstavo  Brain Activity v Hayward galeriji v 

Londonu, kjer smo njegov vsestranski humor lahko občudovali v več oblikah. Umetnik se 

je predstavil v podobi vsestranskega umetnika, s fotografijami, kipi, risbami, slikami in 

animacijami. Na razstavi smo lahko videli noja brez glave, ki mu je morda ostala v pesku, 

nagačenega psa, ki v roki drži tablo z napisom I am dead, skulpture iz žic in morje črno-
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belih skic in risb. David Shrigley je v mojih očeh najizvirnejši umetnik in humorist 

našega časa. (Sooke, 2012) 

 

               

          

Slika 23: David Shigley, Aim High, 2002 

Slika 24: David Shrigley, Cat, 2007 

Slika 25: David Shrigley, Untitled, 2007 
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4.3.3 Eva Berendes 

 

Ko pomislim na Evo Berendes, najprej pomislim na transdisciplinarnost. Študij je začela 

kot slikarka, zdaj pa tako kot prej omenjena Sze dela asemblaže. Bruno Munari je za 

svoje mobile dejal, da so poskusi osvobajanja slikarstva, za katerega je menil, da je 

preveč omejeno znotraj ploskosti in velikosti formata. Eva Berendes na enak način 

razlaga svoja dela. V času šolanja je bila osredotočena na slikarstvo, kasneje pa je 

doživela razodetje in študij zaključila z ogromnimi konstrukcijami iz železja in barvnega 

blaga. (Khemsurov, 2013) 

Pri gledanju njenih del nam na misel pride tudi Arte Povera, vendar je pristop Eve 

Berendes lahkotnejši in bolj prefinjen. Njena dela so kljub svoji tridimenzionalnosti 

izrazito risarska, pa tudi slikarska, saj sta najbolj prisotni likovni prvini linija in barva. 

 

      

Slika 26: Eva Berendes, Untitled, 2014 

Slika 27: Eva Berendes, Untitled (Tuesday), 2014 

 

 

Njena dela emanirajo, rušijo meje med slikarstvom in kiparstvom, medtem ko se 

spogledujejo z risbo. Neverjetni smisel za barvo in kompozicijo in zračnost so lastnosti, 
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ki so me pritegnile k Evi Berendes, ki me vedno znova navdušuje in navdihuje s svojimi 

deli.  

 

 

5 LASTNA RAZISKOVANJA NA PODROČJU RISBE 

KOT SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE  

 

Študijsko obdobje je bilo zame zelo turbulentno, saj sem bila včasih o sebi zelo 

neprepričana, spet včasih pa sem preveč slepo sledila mnenjem drugih. Ko sem po 

zaključenem četrtem letniku želela sestaviti portfolio, se mi je zdelo, da so se moja dela 

od študijskeda predmeta do predmeta razvijala povsem različno. Na prvi pogled niso 

delovala kot celota, vendar sem kasneje skozi pisanje diplome ugotovila, da sem ne glede 

na predmet vedno ostala zvesta liniji oziroma risbi.  

Danes zavestno izkoriščam določen medij za podkrepitev sporočila in se ne omejujem s 

fokusom na eno umetniško prakso. Z vsakim delom poskušam preseči prejšnjega in 

povedati nekaj novega ...  

Linija pa je tista konstanta, ki je združevala in še vedno združuje vsa moja dela. 

 

5.1 Kapelica 

 

Kapelica je bila moje prvo resno konceptualno delo, ki je nastalo v letu 2012 pod 

mentorstvom Mirka Bratuše, v želji po preseganju same sebe pa sem združila risbo, 

performans in kiparstvo. Objekt je bil narejen za specifični prostor in naj bi skozi čas 

strohnel in propadel, s čimer sem hotela podkrepiti idejo, da tudi ljudje propademo, ko se 

nehamo ukvarjati s seboj. 

Pri objektu z naslovom Kapelica je šlo za preoblikovanje klasične kapelice. Sestavljena je 

iz lesa in plastificiranega papirja, ki je bolj ali manj razločno zrcalil okolico. Objekt je bil 

visok 230 centimetrov, širok in globok pa 110 centimetrov. Vizualno dominantna likovna 

prvina objekta je bila linija, ki je bila prisotna tudi v simbolnem smislu, saj je delo 

potrebovalo osebo, ki je stopi v objekt. 

Kapelice vedno stojijo ob cesti in so pogosto postavljene na mesto, kjer se je zgodila 

nesreča ali na križiščih poti. Kapelica se od znamenja razlikuje po tem, da se vanjo lahko 
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vstopi, pa čeprav prostorske zmožnosti zadostujejo le za nekaj ljudi. Oltar naj bi v 

primeru tradicionalne kapelice vseboval križ, kip ali sliko. Zgledujoč se po Michelangelu 

Pistolettiju sem ga nadomestila s papirjem, ki zelo slabo reflektira okolico in je zmožen 

čiste slike le pri oddaljenosti največ  enega metra.   

Zrcalo potrjuje, da nekaj obstaja. Leone Battista Alberti ga je imenoval kot prvega 

umetnika, Leonardo Da Vinci pa ga je imenoval slikarjev učitelj. Ogledalo lahko 

predstavlja resnico, modrost in samozavedanje, v mističnem simbolizmu pa vedno 

prestavlja spiritualno refleksijo. Pri Egipčanih je bilo zrcalo neter oziroma božji atribut in 

so ga uporabljali za to, da so reflektirali svoja dejanja in same sebe vrednotili(Mikuž, 

1997), kar je tudi namen postavitve mojega ogledala.  

Zato da ogledalo reflektira, potrebuje luč, ki je močen simbol v vseh religijah in je sama 

po sebi simbol razsvetljenja in zavedanja. Potrebujemo torej luč oziroma neko mero 

iskrenosti, ko želimo videti resnico v zrcalu. To je osnova za to, da spremenimo tisto, za 

kar mislimo, da ne želimo več. Zrcalo je bilo v primeru mojega objekta postavljeno na 

mesto, na katerem bi morala biti božanska podoba oz. podoba svetnika. V krščanstvu je 

najvišje zrcalo Kristus, ki je ogledalo duše, ta pa je ogledalo sveta in tu zopet razlog za 

postavitev mojega zrcala. Zrcalo kot tako lahko zajame veliko, mi pa samo tisto, v kar 

smo obrnjeni z očesi.(Prav tam, 1997)  

Pri sodobni umetnosti, ki se nanaša na religijo, je težko identificirati, na kateri strani je 

kdo, saj se religiozna ikonografija večinoma uporablja za izražanje odpora do religije. 

Vendar to ni moje sporočilo. Lahko je reči, da sem uporabila temo religija izključno zato, 

ker imam svobodo govora, pa vendar moj govor ne sme biti in ni nastrojen proti mnenju 

ostalih.  

V članku Umetnost in religija, ki je bil leta 1933 objavljen v drugem zvezku revije 

Futurismo, lahko preberemo: Če je umetnost manifestacija sanj ali celo želja po boljših 

tendencah našega duha, potem je zgolj naravno, da se srečuje z religijo, saj se obe 

ukvarjata s tem, da bolj ali manj abstraktno kažeta na božansko v nas. Tako umetnost kot 

religija sta logična posledica razvoja človeštva, za katerega se zdi, da se boji narave, ki je 

večja in močnejša, in zato potrebuje nekoga ali nekaj, kar mu predstavlja zaščito, udobje 

in pomoč. Ta pomoč oziroma božanskost je nedosegljiva skozi pot brez morale in vedno 

potrebuje razširjanje ali bolje rečeno razvijanje duše.  

Umetnost je tista najbolj perfektna, saj združuje tako večnost kot moralo, božje in 

človeško in je zato najboljši dodatek religiji, še posebej v primeru figure, ki je v primeru 
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mojega dela tudi tista ključna, ki ga aktivira. Za večino ljudi dojemanje principov in idej 

religije ni mogoče, zaradi tega je bilo nujno potrebno, da je nevidno postalo vidno, 

abstraktno konkretno. Tisti, ki so površni, nujno potrebujejo formo, saj niso zmožni 

moliti k nečemu, kar nima forme. Po vsem svetu se dogaja, da ljudje to potrebujejo, in 

sicer skupaj z nekom, ki jim pove, da je to bog.  

Moje delo se je prav tako nanašalo na esej Borisa Groysa (2009) z naslovom Religion in 

the Age of Digital Reproduction. Groys v omenjenem tekstu govori o tem, da pri religiji 

ne gre za skupek mnenj (kot na primer, ali naj ženske nosijo pokrivalo ali ne, 

kontracepcija da ali ne), ki so po navadi v nasprotju z zakonom, ki določa svobodo izbire, 

marveč za skupek ritualov, ki dokazujejo stanje, v katerem nekaj manjka. Ritual kot tak 

ni niti resnica niti laž, le dokazuje ničelno obveznost do tega, da se mnenje ustvari, in 

hkrati osvobaja posameznika od kakršnegakoli mnenja, prav tako pa tudi od tega, da 

mora mnenje imeti. Ritual je ponovljiv, lahko zavrnjen, vendar nikoli kritiziran in je 

vedno vestno in korektno ponovljen, saj je temelj religije. Ljudi ne zanima resnica, 

ampak le to, kako korektno je ritual izveden, kar pa je materialna oblika religije. Ta 

repeticija je lahko bodisi spiritualna v smislu reinkarnacije, ki velja za pravo intimno 

religiozno sporočilo, bodisi zunanja, torej tista, ki se osredotoča na ritual. Tista prva 

posamezniku dovoljuje, da tisto, kar je zunaj in zdaj, prilagodi ne glede na prostor in čas, 

brez spremembe bistva sporočila. Tista druga je v formi tukaj in zdaj mrtva in ji manjka 

vitalnosti, saj gre za popolnoma mehansko obliko ponavljanja, s čimer izdaja resnico, saj 

se ne prilagaja duhu časa. Rituali so značilni za sloj populacije, katerega delo je 

ponavljajoči se ritual. Religiozni fundamentalizem je smrt duha po izgubi spiritualnosti. 

Ko duh izgine, ostane le prazna oblika, torej ritual ali dogodek v materialnem svetu brez 

stabilnosti in pomena. Ni citat ampak povzetek zato ni navednic. 

Tudi moja instalacija je govorila o ritualu, Šlo je za prižiganje svečk in prošnje za 

uresničitev želja, in sicer v smislu, da sem obiskovalcu nastavila zrcalo, pri čemer sem 

mu želela pokazati, da je on tisti, ki je ključen za to, da se cilj uresniči, in tisti, ki si lahko 

pomaga sam. Ključni besedi mojega dela sta bili torej zrcalo in ritual. Zrcalo je okno do 

resnice, ki ga ne smemo le gledati, temveč se moramo vanj zazreti, kajti samo 

ogledovanje je predvsem površinsko in kratko.  
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Slika 28: Ana Kotar Škarjak, Kapelica (fotografski kolaž instalacije in performansa), 

2013 

 

Še vedno velja, da je umetnik odgovoren za to, da pokaže zrcalo družbi in sproducira 

diskurz o temah, ki se jih ostali raje izogibajo. V svetu globalizacije oziroma kapitalizma 

je to še kako pomembno.  

Zelo pomembno je namreč, da poskušamo razumeti ostale, kar pa je nemogoče brez 

razumevanja samega sebe. Namenoma sem uporabila papir, in ne pravega zrcala. Papir 

hitro propade, tako kot hitro propade človek, ki si ne vzame časa, da bi pogledal vase. 

Prav tako nisem želela, da bi ogledalo stalo samo zase, saj pridobi na moči, ko ga 

postavimo v kontekst religije.(Zbrisan celi odstavek) Človek naj vidi svet in v njem 
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samega sebe, a nikakor v obžalovanju; vidi ga naj v odločitvi in moči, kajti takrat, ko se 

je seznanil z izkušnjo, lahko naredi spremembo. 

 

Pri objektu z naslovom Kapelica je šlo za preoblikovanje klasične kapelice. Sestavljen je 

iz lesa in plastificiranega papirja. Objekt je bil visok 230 centimetrov, širok in globok pa 

110 centimetrov. Objekt je bil v letu 2013 uničen in zažgan brez moje vednosti in 

dokumentacije. 

 

 

5.2 ŽARE 

 

 

Sliki 29 in 30: Ana Kotar Škarjak, Žare, 2013 

 

V projektu, ki sem ga poimenovala Žare, sem zažgala tri zvitke skic in risb. Življenje in 

smrt sta v teh delih prisotna kot osnovno ogrodje koncepta, saj cikel življenja ne doleti le 

živih bitij, ampak tudi objekte.  

Ideje umirajo neprestano, a se nikoli zares ne izgubijo. Kronos oziroma čas je bil za Grke 

merljiv in linearen, cikličen in včasih točkast. Letni čas, ura, življenje in smrt, vse to riše 

risbo časa, zato gre tudi v primeru mojih žar pravzaprav za risbo. Delo je pripoved o poti 
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od točke A do točke B, liniji in cikličnem času, kjer se začetek in konec spojita v krog. 

Prevladujoči materiali so oglje, ostanki zažganega papirja in steklo.  

Del projekta je bila prav tako sama akcija zažiganja. Ogenj je name deloval zelo 

prečiščevalno, prav tako pa sem se zaradi zažiganja lastnih del počutila osvobojeno. Tako 

kot Matej Stupica v svojih delih Slike/Paintings (2013) sem se odločila za končno 

podobo, ki ima formalna izhodišča vzeta iz zahodnjaške ritualnosti ob človeški smrti. 

 

 

5.3 ANGRY GRRRL 

 

Angry Grrrl sem poimenovala zine, ki ga sestavlja serija risb in napisov. Zine je izredno 

fleksibilen medij, ki ga povezujemo s feminističnimi in pank publikacijami, ki so nastale 

v devetdesetih. V spogledovanju z idejami in publikacijami Riot grrl gibanja sem svoj 

zine poimenovala Angry Grrrl. 

Po Kapelici je zame sledilo prelomno obdobje in obdobje sprememb. Ob  koncu četrtega 

letnika sem zaradi popolne izčrpanosti odložila svinčnik ter ga čez leto in pol le s težavo 

zopet prijela. Brezizhodnost situacije slovenskih diplomantov ter hibe osebne narave so 

me pohabile do te mere, da sem lahko kljub več poskusom zapisovala le čudne misli in 

risala obraze, ki sem jih med šolanjem zaradi premočnih zunanjih sugestij nehala. 

Stilizirani obrazi so tako avtoportreti kot portreti demonov, ki govorijo tisto, kar morda 

vsem nam pride na misel, pa se tega bodisi ne zavedamo bodisi  zavestno obdržimo zase.  

Podoba in beseda se nenehno medsebojno dopolnjujeta, izhajata druga iz druge in skupaj 

tvorita hibridni vizualno-verbalni značaj del.  

Skozi dvajseto stoletje, še posebej v 60. letih, je veliko umetnikov v svojih delih 

uporabljalo tekst. Besede so bile takrat, kot so tudi v mojih delih, glavna tema. Tudi 

danes opazimo veliko del, ki kombinirajo besedilo in risbo, prav tako pa je pomembno 

poudariti, da sta zgodovinsko gledano zelo povezana. Iz linije je izšla prva črka in tudi 

samo pripovedovanje je linearno, takrat ko poleg teksta ne stoji podoba. Namenoma sem 

v primeru del za Angry Grrrl zine kombinirala tekst in risbo in s tem ustvarjala dialog 

med njima. Pri tem sem se zgledovala po Davidu Shrigleyu in umetnici Riti Gomes. Vsa 

dela, izdana v zinu in na internetu, so zapisi mojih osebnih in iskrenih izbruhov. Dela ste 

v originalni in tiskani obliki letos lahko videli v Ljubljani, in sicer na skupinski razstavi z 

naslovom UaUU kakšna prisrčna otvoritev v Univerzalnem Ateljeju Uličnih Umetnosti. 
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Slika 31: Ana Kotar Škarjak, I'm so glad, 2014 

Slika 32: Ana Kotar Škarjak, Insane People, 2014 

 

      

Slika 33: Ana Kotar Škarjak, Slut!, 2013 

Slika 34: Ana Kotar Škarjak, YaY, 2014 
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5.3 Glitch 

 

Ko tudi risanje in pisanje nista več pomagala, sem stopila v svet digitalne umetnosti. 

Digitalne risbe krajin sem ustvarila skozi intervencijo v digitalne fotografije vsakdanjih 

objektov.  

Dela so osnovana na napakah, tako imenovanih glitchih, ki so neke vrste digitalni šumi. 

Glitch art ali umetnost motnje je namenski zlom enega od mnogih tokov znotraj 

tehnološkega sistema. Včasih so bili to kratkotrajni in nepričakovani trenutki, danes pa ni 

več tako, saj ko pogledamo prakso, umetniki motnje ustvarjajo namenoma in v 

nadzorovanem okolju. Oziroma kot je dejal Gerhard Richter za svoja dela; delujejo samo 

zato, ker niso videti tako, kot je planiral.(Richter, 2012) 

Osebno sem se zaradi vedno nepričakovanih rezultatov navdušila nad prakso in se 

odločila, da jo izkoristim za risanje namišljenih krajin.  

V umetnosti motnje gre v bistvu za sodelovanje med umetnikom in »mašino«, ki ima 

prav tako svojo vizijo. Prav tako je bil v primeru mojih del pomemben faktor izgube 

kontrole, kar je bilo na začetku nenavadno in neprijetno, zdaj pa je predvsem 

osvobajajoče. Napaka, ki je po navadi neželena, je v primeru mojih del dobrodošla in jo 

štejem za estetsko zanimivo formo.  

Moja dela so pravzaprav kar nekaj korakov stran od klasičnih primerov umetnosti motnje, 

saj uporabljam podoben proces, končni produkt pa je sestavljen iz preprostih 

geometrijskih form, ki včasih postanejo fantazijske krajine, spet včasih pa le abstraktne 

formacije, pri čemer popolnoma uničim podobo na originalni fotografiji. Torej ko 

podatkovno uničim fotografijo, pravtako ustvarim novo delo, saj se zapis dejanja pokaže 

kot točkovna risba.  

 

Moja serija točkovnih, generiranih risb trenutno vsebuje okoli 100 del, ki sem jih prav 

tako izdala v t. i. zinu in razstavila v obliki monumentalnih printov. 
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Slika 35: Ana Kotar Škarjak, Untitled (January), 2013 

Slika 36: Ana Kotar Škarjak, Untitled (March), 2015 
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Slika 37: Ana Kotar Škarjak, Untitled (August), 2014 

Slika 38: Ana Kotar Škarjak, Untitled (May), 2015 
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Slika 39: Ana Kotar Škarjak, Untiteled (May), 2015 
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6 PEDAGOŠKI DEL 

 

Poglavje temelji na moji neposredni pedagoški izkušnji, ki sem jo pridobila na Gimnaziji 

Ledina v Ljubljani. V okviru pedagoškega dela me je zanimalo, ali bodo dijaki razumeli 

in uspešno izdelali koncept za umetniško delo na podlagi že obstoječega in novo 

pridobljenega znanja. Prav tako je bil moj cilj ugotoviti, kako na ustrezen način dijakom 

predstaviti sodobne likovne prakse in jim jih približati do te mere, da znajo tudi sami 

uvideti njene izrazne možnosti.  

Učno enoto sem vodila po predhodno pripravljeni učni pripravi. Prakso sem izvedla v 1. 

letniku pri predmetu Likovno snovanje, in sicer znotraj likovnega področja risbe. 

 

6.1 UČNA PRIPRAVA 

 

UČNA PRIPRAVA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJE 

DATUM: 15. 10. 2013 

AVTOR: Ana Kotar Škarjak  

ŠOLA: Gimnazija Ledina 

PREDMET: Likovno snovanje 

LETNIK: 1. 

ŠTEVILO UR: 2 uri 

OBLIKOVALNO PODROČJE: Risanje  

LIKOVNA NALOGA: Preoblikovanje prostora s sodobnimi risarskimi praksami 

LIKOVNA TEHNIKA: Kombinirana (lepljenje, rezanje, sestavljanje, risanje, pisanje, 

slikanje ...) 

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: Papir, karton, žica, mekol, svinčnik, 

tempera, knjige, zemljevid, tipkovnica, igrače, lepilni trak, blago 

LIKOVNI MOTIV: Kritičen pogled na sodobno družbo 

METODE DELA: Razlaga, diskusija in demonstracija 

OBLIKE DELA: Frontalna, individualna 
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UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power Point, učbenik 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana  

MEDPREDMETNA POVEZAVA: Sociologija 

LITERATURA:  

1. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana, Debora. 

2. De Zeghler, C. in Butler, C. (2010). On Line: Drawing Through the Twentieth 

Century. New York: The Museum of Modern Art. 

3. Lovatt, A. (2012). Drawing Sculpture. London: Drawing Room in Leeds Art 

Gallery.  

4. Muhovič idr., (1999). Likovno snovanje: priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA: 

Slika 1: http://www.wikipaintings.org/en/leonardo-da-vinci/study-for-the-last-supper-1 

(01.10.2013) 

Slika 2: http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg 

(01.10.2013) 

Slika 3: http://www.wikipaintings.org/en/pablo-picasso/the-guitar-1913 (01.10.2013) 

Slika 4: http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78990 (01.10.2013) 

Slika 5: 

http://www.moma.org/collection/provenance/provenance_object.php?object_id=78687 

(01.10.2013) 

Slika 6: http://arttattler.com/archivedrawing20thcentury.html (01.10.2013) 

Slika 7: http://htmlgiant.com/craft-notes/on-influence-anger-lynch-cage-rauschenberg/  

(01.10.2013) 

Slika 8: http://www.wikipaintings.org/en/piero-manzoni/line-1000-meters-long-1961 

(01.10.2013) 

Slika 9: http://www.pieromanzoni.org/Gallery/pop_276.htm (01.10.2013) 

Slika 10: http://www.tate.org.uk/art/artworks/soto-horizontal-movement-t00649 

(01.10.2013) 

Slika 11: http://www.trendsnow.net/2009/04/vera-molnar-perspectives-et-variations.html 

(01.10.2013) 

Slika 12: http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=94991 (01.10.2013) 

http://www.wikipaintings.org/en/leonardo-da-vinci/study-for-the-last-supper-1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg
http://www.wikipaintings.org/en/pablo-picasso/the-guitar-1913
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78990
http://www.moma.org/collection/provenance/provenance_object.php?object_id=78687
http://arttattler.com/archivedrawing20thcentury.html
http://htmlgiant.com/craft-notes/on-influence-anger-lynch-cage-rauschenberg/
http://www.wikipaintings.org/en/piero-manzoni/line-1000-meters-long-1961
http://www.pieromanzoni.org/Gallery/pop_276.htm
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http://www.trendsnow.net/2009/04/vera-molnar-perspectives-et-variations.html
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=94991
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Slika 13: http://lucamaggio.wordpress.com/2011/04/23/sol-lewitt-sentences-on-

conceptual-art/  (01.10.2013) 

Slika 14: http://www.recirca.com/cgi-

bin/mysql/show_item.cgi?post_id=1791&type=reviews (01.10.2013) 

Slika 15: http://www.haberarts.com/online.htm (01.10.2013) 

 

CILJI: 

DIJAKI:  

 ob srečevanju z različnimi materiali in orodji, površinami in prostori  razvijajo telesno-

prostorski odnos in občutenje likovnega prostora, 

 razvijajo in bogatijo domišljijo, likovno mišljenje in predstavljivost, 

 razvijajo kritičnost do sodobne družbe, 

 se navajajo na delo v skupinah, 

 razširijo znanje o likovnih elementih točke in linije in dopolnijo znanje o risbi, 

 se seznanijo z vlogo risbe v tradicionalnih in sodobnih likovnih delih, 

 uporabljajo razpoložljive predmete in druge likovne materiale, 

 razvijejo koncept, ki deluje kot osnova za sodobno likovno izražanje, 

 primerjajo in analizirajo lastna dela, dela sošolcev ter umetnikov z  vidika likovnega 

jezika, 

 usvojijo pojme: modernizem, sodobna umetnost, sodobna risba, konceptualna 

umetnost, instalacija, preformans in ready-made, 

 kritično ovrednotijo nastale izdelke. 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

Učitelj Dijaki 

    UVODNI  DEL 

    Uvodna motivacija: 

− Postavim se pred tablo, se obrišem ter se nad obris podpišem. 

S to gesto začnem pogovor, za katero likovno področje je linija 

najbolj značilna. 

 

 

opazujejo  

 

 

http://lucamaggio.wordpress.com/2011/04/23/sol-lewitt-sentences-on-conceptual-art/
http://lucamaggio.wordpress.com/2011/04/23/sol-lewitt-sentences-on-conceptual-art/
http://www.recirca.com/cgi-bin/mysql/show_item.cgi?post_id=1791&type=reviews
http://www.recirca.com/cgi-bin/mysql/show_item.cgi?post_id=1791&type=reviews
http://www.haberarts.com/online.htm
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OSREDNJI DEL 

− V Power Pointu pokažem fotografije del, ki so v kronološkem 

zaporedju in ki govorijo o risbi kot osnovi za sliko ali kip. 

    

 

slika 1: Leonardo da Vinci, skica za fresko Zadnja večerja, cca. 

1492/94–1498 

slika 2: Leonardo da Vinci, Zadnja večerja, 1495–1498 

− Risba je tako zgodovinsko kot tudi znotraj ustvarjalnega 

procesa primarni način likovnega izražanja.. Njena bistvena 

značilnost je izražanje z linijo in točko, barva pa je drugotnega 

pomena. Risba je lahko skica, zapis ideje, lahko je študija, lahko 

pa je samostojna in sama po sebi zaključeno delo. 

− Postavim vprašanje:  

− Kaj je risba danes? 

− Kako bi definirali linijo ter ali mislite, da lahko obstaja v 

tridimenzionalnem prostoru? 

    

 

 

 

 

 

− V Power Pointu sledi kronološki prikaz fotografskih 

reprodukcij del, ki so bila bistvena za razvoj risbe v prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sodelujejo (na glas 

razmišljajo o liniji 

in risbi) 

 

 

 

odgovarjajo na 

vprašanja  in 

sodelujejo pri 

diskurzu o risbi 

 

 

 

 

 

 

poslušajo teoretične 
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slika 3: Pablo Picasso, Guitar, 1913 

slika 4: Marcel Duchamp, 3 Stoppages Etalon, 1913−14 

 

− Risba je v obdobju moderne vedno redkeje služila namenu 

skice in tako postala element kipov ali slik. 

 

      

slika 5: Jean Hans Arp, Two Heads, 1927 

slika 6: Georges Vantongerloo, Cocon, chrysalide, 

embryonnaire (Cocoon, chrysalis, embryonic), 1950 

 

 

slika 7: Robert Rauschenberg, Automobile Tire Print, 1953 

 

− Skozi komentarje dijakov ugotovimo, da je linija kot  likovni 

element začela dominirati tudi na drugih področjih umetnosti, 

lastnosti 

posameznih del, po 

potrebi prosijo za 

razlago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s svojimi besedami 

opišejo posamezno 

likovno delo in 

naredijo primerjavo 

med sliko in kipom, 

ki ga zaznamuje 

linearnost 
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kot sta na primer kiparstvo in slikarstvo. 

− Na tej točki podam definicijo linije. Milan Butina v Mali 

likovni teoriji (2000; str. 122) zapiše: »Linija lahko oriše 

ploskve najrazličnejših oblik. Oblike z močno poudarjeno 

dolžinsko dimenzijo lahko tudi same delujejo linearno. Linija 

lahko omeji tridimenzionalni prostor in ga oblikuje, npr. 

linearni stiki sten sobe.« 

− S to mislijo nadaljujem pogovor o tem, ali so dela, ki so na 

prvi pogled bodisi kipi bodisi slike, instalacije ali celo 

performans, pravzaprav risbe.   

 

      

slika 8: Piero Manzoni, Linea m 1000, 1961  

slika 9: Piero Manzoni, Linea  m 7200, 1960 

 

  

    slika  10: Jesus Rafael Soto, Horizontal Movement, 1963  

    slika 11: Vera Molnar, Promenade, 1998−99 

    

poslušajo in 

komentirajo izbrana 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pojasnijo kaj vedo o 

točki, liniji in risbi 

ter kako bi njihovo 

prisotnost opisali na 

slikovnih primerih 

iz moderne in 

sodobne umetnosti 
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    slika 12: Mira Schendel, Untitled iz serije Droguinhas, 

1964−66     

    slika 13: Sol LeWitt, Costruzione cubica, 1971 

    

    slika 14: Nina Canell, razstava Slight heat of the eyelid, 2008 

    slika 15: Mimi Gellman, Nightdrawing 1, 2009 

 

− Na tej točki ugotovimo, da se je risba močno spremenila in da 

je v zadnjih dveh stoletjih začela dominirati v likovnih delih, ki 

na prvi pogled niso risarska.    

  

* Skozi osrednji del jim na primerih razložim koncept nekaterih 

umetniških del, pri čemer se poglabljamo v stališča in estetske 

odločitve, zaradi katerih so bila sporočila likovnih del 

gledalcem jasna, in se dotaknem tistih socioloških tem, ki so v 

sodobni umetnosti najbolj izrazite (potrošništvo, moda, denar, 

hrana, mediji, vojna, družina, religija, šolstvo ...). 

 

NAPOVED NALOGE 

 

Skozi slikovno 

gradivo usvajajo 

nove likovne 

pojme: 

 modernizem 

in sodobna umetnost, 

 konceptualna 

umetnost, 

 instalacija, 

 performans, 

 ready-made. 
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− Ker pravijo, da je umetnost zrcalo sveta, se boste tudi vi v tej 

likovni nalogi do njega kritično opredelili. 

− Na list papirja boste zapisali koncept oziroma zavzeli stališče 

do družbe, v kateri živimo, ter zapisali, kako bi z likovnimi 

izraznimi sredsvi to stališče poudarili. Na voljo imate vse 

predmete, ki se nahajajo v razredu, prav tako pa tudi zemljevid 

Ljubljane, klobčič vrvi, časopis, knjigo, različne vrste papirja, 

žico, paličice, pavs papir in materiale, kot so karton, lepilni trak, 

tempera barve, flomastri ... Najpomembnejši je koncept oziroma 

list, na katerega boste zapisovali ideje, in je prav tako del 

končnega izdelka. 

− Delali boste v skupinah in na koncu svoja dela tudi predstavili 

pred razredom. 

 

 

 

 

LIKOVNO IZRAŽANJE DIJAKOV: 

− Spremljam njihovo razmišljanje in jih vodim pri razvoju 

dobrega koncepta in posledično likovnega dela. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

1. Dijaki predstavijo lastno delo in ga zagovarjajo pred 

razredom. 

 

 

2. Dijake usmerim v vrednotenje: 

− zanimivost koncepta, 

− izvedba teoretičnega problema, 

− izbor likovne tehnike in likovna realizacija (likovno-tehnični 

vidik). 

 

3. Z dijaki analiziram dela, ki jih vrednotimo po danih kriterijih. 

 

 

 

 

poslušajo navodila 

in na koncu po 

potrebi postavijo 

vprašanje 

 

 

v skupinah 

sprejmejo stališče 

in razvijejo 

koncept, ki ga 

preoblikujejo v 

likovno delo 

 

 

 

 

predstavijo svoj 

koncept likovnega 

dela in ga 

obrazložijo 

 

oblikujejo kriterije 

vrednotenja 

 

izdelke vrednotijo 

po danih kriterijih 
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6.2 Analiza izvedene učne ure 

 

Dijaki so morali izdelati koncept za likovno delo, ki je baziralo na osnovnih risarskih 

pojmih. Ker je šlo za dijake prvega letnika, sem se ideje lotila počasi in previdno, s 

kronološkim zaporedjem, najprej z vključevanjem že znanih pojmov in kasneje 

uvajanjem novih. Dijaki se poprej še niso podrobneje soočili s problemom sodobne risbe 

in sodobne umetnosti, le redki so iz osnovne šole prišli s potrebnim znanjem 

likovnoteoretskih pojmov. Artikulacija učnega procesa je potekala po predvidenem 

načrtu.  

 

Učno uro sem začela z lastnim obrisom na tablo, kar je pritegnilo pozornost dijakov in 

odprlo pogovor o liniji, ki je bila rdeča nit celotne učne ure. Sledilo je kronološko 

zaporedje slikovnega gradiva, ki govori o risbi kot osnovi za sliko ali kip in kasneje risbi 

kot avtonomnem likovnem delu. Skozi teoretični del so dijaki poskušali definirati linijo, 

kar nas je pripeljalo do vprašanja, ali slednja lahko obstaja tudi v tridimenzionalnem 

prostoru. Na tej točki sem prebrala  definicijo, ki jo je o liniji zapisal Milan Butina (2000; 

str. 122):  

»Linija lahko oriše ploskve najrazličnejših oblik. Oblike z močno poudarjeno dolžinsko 

dimenzijo lahko tudi same delujejo linearno. Linija lahko omeji tridimenzionalni prostor 

in ga oblikuje, npr. linearni stiki sten sobe.« 

S to mislijo sem nadaljevala pogovor o tem, ali so dela, ki so na prvi pogled bodisi kipi 

bodisi slike, instalacije ali celo performans, pravzaprav risbe.  Tako smo postopoma skozi 

teorijo, osnove, konkretne primere in analizo njihovih konceptov prišli do zaključka, da je 

risba dandanes prisotna na več likovnih področjih, znotraj katerih je lahko celo 

dominantna. 

Da sem jim delo olajšala, sem jih razvrstila v skupine. Skupaj so se najprej opredelili do 

neke teme, ki jih je ali zanimala ali pa so našli nekaj, kar jih v današnji kulturi moti, 

kasneje pa so z mojo pomočjo in pomočjo osnov likovne teorije razvili koncept in skico 

in ju predstavili razredu. 

Učni cilji so bili v celoti uspešno doseženi. Dijaki so absorbirali zastavljeno učno snov in 

primere, prav tako pa so dojeli zahtevnost umetnosti današnjega časa. 
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6.3 Analiza del 

 

SKUPINA1: 

 

Skupina je takoj vedela, da želi govoriti o odnosih med ljudmi. Odnos med dvema 

osebama lahko razložimo tudi kot premico, prva oseba je točka A druga pa B, linija ki 

nastane med njima tako predstavlja odnos.  

Njihova ideja se je rodila iz preprostega čečkanja po papirju, kar je bil enkratni pojav. 

Najprej je torej nastala risba, kasneje pa diskurz, kako bi jo lahko uporabili kot umetniško 

delo. Likovno delo je zaradi uporabljenih elementov vizualno seveda najhitreje 

prepoznavno kot risba. Na linijah se pojavljajo točke različnih barv, ki nastopajo v parih, 

a so si vseeno med seboj različne, saj imajo nekatere dodan vzorec, druge pa ne. Tudi 

tisti, ki smo si podobni, smo si v resnici različni, drugačnost oz. raznolikost pa je tisto, 

kar nas povezuje, pravijo dijakinje. Njihovo sporočilo je bilo: Ne spreminjaj se zaradi 

drugih, bodi, kar si, in našel boš sebi podobne.  

 

V idealnih pogojih bi izdelale ogromno votlo kroglo iz žice, ki bi v svoji organiziranosti 

spominjala na vzporednike in poldnevnike. Forma bi bila v človeški velikosti in 

razstavljena v praznem belem prostoru. 
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SKUPINA 2: 

 

Skupina 2 je v razvijanju ideje naredila največji odmik od svoje osnovne zamisli do 

končne realizirane forme. Dekleta so začela z idejo, da jim je všeč čokolada, a so hitro 

prišla do zaključka, da si s tem v sodobni risbi ne morejo pomagati, zato so se počasi 

začela osredotočati na globlje probleme, povezane s prehranjevanjem in njegovimi 

lastnostmi. Kot idejno osnovo so si izbrale fotografijo, ki prikazuje anoreksično dekle, ki 

se gleda v zrcalo in v njem vidi svoj kontrast. Ker je bilo dekle, ki zre v ogledalo, tako 

zelo suho, da je spominjalo na okostnjaka, je slednji postal osrednji del likovnega dela. 

Glavo so pobarvale na črno, in jo tako spremenile v točko. Ta točka zadrži naš pogled in 

nam s tem, tudi barvno, sporoča, da se negativna podoba o samem sebi zgodi v naši glavi 

oziroma je produkt naših misli. Manipulacija alu folije, ki je zanimivo tudi embalaža 

čokolade, jih je pripeljala do ideje o cirkuških zrcalih, ki s svojo ukrivljenostjo 

spreminjajo zrcaljeno podobo v suho, debelo, visoko ali majhno in s tem spreminjajo 

dojemanje samega sebe. 

Izdelek bi v idealnih pogojih imel sledečo podobo: V središču prostora bi na tehtnici stal 

okostnjak, katerega lobanja bi bila črne barve, vanj bi bile usmerjene vse galerijske luči. 

Obkrožala bi ga cirkuška zrcala, ki bi na raznorazne načine popačila podobo okostnjaka 

in njegove črne lobanje. Obiskovalci prostora bi tako na nevsakdanji način izkusili lažno, 

vrinjeno  podobo, ki jo v sebi nosijo osebe z raznoraznimi duševnimi motnjami. 
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SKUPINA 3: 

 

Tretja skupina je bila edina, ki ni naredila koncepta po dogovorjenih normah, a je kljub 

vsemu znala meni in sošolcem razložiti likovno delo z naslovom Narodnost Slovenije. 

Naslov ima že sam po sebi močno sporočilnost in govori o tem, da Slovenci pravzaprav 

nimamo identitete oziroma da smo t. i. kotel, v katerem se mešajo različne kulture. 

Izdelali so zemljevid, ki deluje kot pokazatelj vpliva sosednjih držav in mešanja 

prebivalstva v določeni regiji.  

Ta skupina je bila edina, ki se je odločila za problem, ki se dotika vseh nas, in izbrala 

Slovenijo kot svoj motiv in inspiracijo. Zato si ekipa zasluži posebno pohvalo, saj se 

sodobni umetniki po navadi ukvarjajo s problemi, kot so politika v njihovi državi, vojna, 

meje, spreminjanje mej ali celo doživljanje okolja, v katerem živijo. Za umetnost 

pravimo, da govori resnico in je zrcalo družbe.  

V idealnih pogojih bi izdelali ogromen zemljevid, na katerem bi se posebej posvetili tudi 

mestom, znotraj njih pa bi ustvarili nove manjše zemljevide narodnosti, v katere bi 

vključili širši Balkan in vse ostale narodnosti, ki živijo v Sloveniji.  
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SKUPINA 4: 

 

Dijakinje so se odločile z risbo ponazoriti kompleksnost prijateljskih vezi.  Vez oziroma 

odnos med osebami so dijakinje ponazorile z barvnimi točkami ter vrvjo in žico, ki so ju 

oblikovale glede na kompleksnost odnosa. Barvne točke predstavljajo osebnosti, različne 

starosti in spola.  

Pomembne so tri vrste odnosov: odnos med staršema kot partnerjema, odnos vsakega od 

staršev do vsakega otroka in odnos vsakega od staršev do samega sebe ter svojih staršev. 

Na podlagi vseh teh odnosov si posameznik v času otroštva in mladosti oblikuje 

samopodobo, dobi pa tudi modele, kako biti moški ali ženska oziroma se nauči, kakšni so 

modeli odnosov med moškim in žensko, kakšen odnos imeti do sebe itd. Ob odraščanju v 

družini pa dobi tudi model omenjenih starševskih odnosov, ki ga lahko pri svojih otrocih 

ponavlja ali pa gre v drugo skrajnost. 

Odnosi so lahko harmonični, ljubeči, boleči, odprti, začasni, prijateljski in še bi lahko 

naštevali. Osebe v odnosu pa so lahko tesno povezane, samostojne,  dominantne, pasivne 

itd. Dekleta bi likovno delo izvedla v galeriji s stebri, ki bi jih simbolično pobarvala v 

različne barve ter jih med seboj povezala z različnimi vrstami vrvmi.  Stebre bi med seboj 

povezala tolikokrat, da obiskovalec ne bi mogel stopiti mednje, lahko pa bi videl skozi. 
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SKUPINA 5: 

 

Tej skupini dijakov se je zdelo pomembno omeniti onesnaževanje morja. Zaradi 

dejavnosti tako na kopnem kot na morju je morje vse bolj onesnaženo. Glavni 

onesnaževalci so: kmetijstvo, industrija in komunalne odplake iz obalnih naselij. Posebej 

problematično je onesnaževanje z nafto, ki se dogaja tako na mestih črpanja kot na 

ladijskih transportnih poteh. 

Med seboj so želeli povezati dva akvarija, enega z mrtvimi ribami in drugega z živimi, pri 

čemer bi se umazana voda iz prvega pretakala v drugega. S tem bi dosegli vizualni prikaz 

uničevanja življenja na zemlji. Uničevanje zemlje je po njihovo verižna reakcija, če 

onesnažuješ en konec morja, onesnažuješ celotno morje, s tem ko onesnažuješ morje, 

onesnažuješ tudi zemljo, ki kasneje onesnažuje hrano, zrak in nas same. Vendar to ni 

edina linija, ki nastopa v tem likovnem delu. Gre tudi za bolj simboličen prikaz cikla 

življenja, rojstva, smrti in časa.  

Njihovo delo mi prikliče v spomin instalacijo Damiena Hirsta z naslovom A Thousand 

Years. Umetnik je v stekleno kocko zaprl glavo mrtve krave in muhe, nad njih pa obesil 

napravo, ki je muhe privabljala in jih ubijala. Smrt oziroma cikel življenja je vsekakor 

ena pomembnejših tem v sodobni umetnosti.  

 

 



 

 71 

SKUPINA 6: 

 

 

Vpliv družbenih omrežij in tehnologije na mladino so dijakinje ponazorile z krogom iz 

črne in srebrne žice, v katerem je podoba telefona narisana na papir. 

 Živimo v družbi, ki je tesno povezana z napredkom tehnologije, pravijo dekleta. 

Razvoji novih medijev in tehnologije so med seboj povezani. Vsak nov medij drastično 

spreminja družbo. Elektronski mediji preoblikujejo naše dojemanje realnosti, medsebojne 

odnose in odnose s svetom. Priljubljenost spletnih družbenih omrežij zadnje čase presega 

vsa pričakovanja. Portali, na katerih si uporabniki delijo informacije, se povezujejo in 

izmenjujejo stike, mnenja in izkušnje, so nov komunikacijski fenomen in so del vsakdana 

mnogih ljudi. »Če nisi na facebooku, ne obstajaš,« je rek, ki postaja resničnost. Zato tudi 

dve barvi žice, ki ustvarita svetlo-temni kontrast, ki ponazarja slabe in dobre lastnosti 

napredka. Tudi žice so bolj koncentrirane na tistih delih krogle, ki predstavljajo razviti 

svet. Sredinski del, ki predstavlja tehnološki razvoj, je ploščate kvadratne oblike in 

predstavlja kontrast krožni, ki ga obdaja. Prav tako ta isti kvadrat presega meje kroga, kar 

kaže na korak izven meja in deluje kot prikaz napredka. 

 

 

 



 

 72 

SKUPINA 7: 

 

Zadnja skupina je naredila po mnenju mnogih najboljši izdelek. O svojem izdelku so 

njeni člani zapisali: »Dejstvo je, da ljudje uničujejo gozdove. To temo smo si izbrali, ker 

se nam zdi uničevanje gozdov zelo zaskrbljujoč problem. Za predstavitev te težave smo 

naredili maketo podiranja, uničevanja gozdov ob Amazonki.«  

Dijaki so sami zapisali v koncept, da so drevesa čudovite linije v naravi, ki jih uničujejo 

ljudje z ogromnimi gradbenimi stroji, ki za sabo puščajo umetno nastale linije koles in 

brazd. Lahko bi rekli, da se delo spogleduje z zelo odmevno instalacijo Sibboleth 

umetnice Doris Salcedo, ki je v tla galerije naredila razpoko. Takšna dela govorijo o 

bolečini in mejah, ki jih nekateri morajo prekoračiti, drugi pa zavestno prekoračijo. 

Tovrstne posege v naravo bi lahko razlagali kot rane zemlje, ki so na neki način tudi rane 

vseh nas, saj smo od zemlje in njene flore odvisni.  

Dijaki bi, če bi imeli možnost, idejo nadgradili znotraj galerijskega prostora. V prostor bi 

pripeljali živa in mrtva drevesa ter zemljo in gradbene stroje. Tovrstna instalacija bi bila 

vsekakor linijsko zelo zanimiva in bi na obiskovalce s svojo sporočilnostjo naredila 

močan vtis. 
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6.4 Sklepni del 

 

Sodobna umetnost je velika uganka, ki je po mojih izkušnjah na področju pedagoškega 

dela vedno prinašala pozitivne rezultate.  

Snov, predstavljena v dveh učnih urah, je bila zastavljena precej ambiciozno, zato nisem 

bila povsem prepričana o uspehu, končna dela dijakov pa so vendarle pokazala, da je bila 

naloga primerno zastavljena in razumljena. 

Vsa dela so bila plod razmišljanja dijakov, kar dokazuje, da so za pogovor o sodobni 

umetnosti dovolj odprti in zainteresirani. Prepričana sem, da bi dijaki v primeru 

večkratnega srečevanja s sodobno umetnostjo in njeno teorijo razvili prefinjen in kritičen 

odnos do nastalih del. Z deli dijakov sem pravzaprav dokazala bistvo svojega 

raziskovanja. Veliko stvari lahko bazira na liniji ali točki, deluje linearno ali pa vsebuje 

sledi risbe, kar pa še ne pomeni, da je to risba. Dijaki so tudi skozi lastna dela in dela 

sošolcev ugotovili, da se lahko likovna področja med seboj prepletajo in da niso strogo 

ločena. Prav tako moram posebej izpostaviti primernost skupinskega dela v spopadanju z 

zahtevnejšimi likovnimi nalogami. Slednje ne prinese le pozitivnih rezultatov pri 

določeni likovni nalogi, ampak tudi v dijakih samih, saj se v današnjem svetu pretirano 

poudarja individualnost. Navajanje na delo v skupinah je vsekakor pomembno, saj ga 

videvam pri programerjih, galeristih, arhitektih, oblikovalcih in tudi pri ostalih, manj 

kreativnih posameznikih. 

Dejstvo je, da pogovori o sodobni umetnosti niso lahki, saj gre za zahtevno snov, ki 

potrebuje veliko znanja in priprave. Vsekakor pa ne obžalujem tega, da sem v času prakse 

in delavnic uporabila ogromno zahtevnejšega likovnega gradiva, kajti nenavadna 

skulptura ali instalacija predstavlja priložnost za diskurz, ki odpira tudi druga, globlja 

vprašanja, ki se jih v šoli žal le malokrat dotaknemo. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Za diplomsko nalogo iz sodobne risbe sem se odločila zaradi velike želje po iskanju meja. 

Vodila sta me globoka osebna motivacija in raziskovalni duh, dokler nisem ugotovila, da 

se meje ne da določiti. Nekdo mi je dejal, da je iskanje meja znotraj umetniških smeri 

enako dokazovanju, da bog ne obstaja. Tako sem med dvoletnim raziskovanem ugotovila, 

da je bilo moje delo pravzaprav velik nesmisel oziroma usmerjeno v napačni cilj. 

Umetnost danes ni nekaj, kar bi se dalo stoodstotno omejiti, a kaj ko se vedno znova 

ujamemo v zmoti in vedno znova nas ta potegne vase z novimi presenečenji. Ta svet je 

kot neoprijemljivo sluzasta gmota beljaka, ki v sebi skriva neskončno število idej in 

možnosti. Ker je bilo nemogoče dokazati, kje se risba začne in kje konča, sem se sčasoma 

začela osredotočati na možnosti znotraj same discipline. Kaj se da znotraj risbe narediti, 

je vsekakor lažje povedati. Njen svet je poln raznoraznih kombinacij motivov, materialov 

in referenc.  

V obdobju raziskovanja teme sem ugotovila marsikaj zanimivega in novega, pri čemer mi 

je zelo pomagala moja selitev iz Ljubljane v Berlin. Skozi vajeništvo in kasneje 

umetniško rezidenco v  Felliny Gallery sem spoznala umetnike iz celotnega sveta, 

galeriste in pisce, ki so s svojimi dejanji, komentarji in deli močno doprinesli k mojemu 

razumevanju sodobne umetnosti. Avtorji Fukt (revije za sodobno risbo) zatrjujejo, da je 

sodobna risba najbolj zanimivo področje sodobne umetnosti v tem trenutku in jaz se tej 

misli pridružujem. Resnično gre za na novo prebujeno disciplino, ki se razvija z izjemno 

hitrostjo. 
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