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Slika 1: Dürer, 1505 



 

 

Povzetek 

 

Humor je izraz za vsako sporočilo, povzročeno z dejanjem, govorom, pisanjem ali sliko, ki 

ima za svoj produkt nasmeh ali smeh. Ljudje različnih profilov tematiko preučujejo že vsaj od 

antike naprej, poskušajo jo umestiti tudi v kontekst. Zdi se, da je humor kulturno pogojen, 

integriran v kontekst časa, vezan na družbeno zgodovino, hkrati pa nam služi kot ključ do 

kulturnih kod, saj odnos do humorja (smeha), način uporabe v praksi ter njegove oblike in 

objekti niso konstantni, ampak spremenljivi.  

Smisel za humor pri človeku obstaja že od vekomaj – težnja po smehu in sprostitvi je namreč 

v človekovi naravi. Ohranjeni zapisi kažejo, da je imel humor pri ljudeh vedno določeno 

funkcijo – kot sredstvo za obvladovanje ljudi, kot orodje za maščevanje ali pa je služil za 

sprostitev stresnih situacij.  

Humor najdemo tudi v likovni umetnosti in to je področje, ki ga raziskujem v svojem 

diplomskem delu. Da sem lahko razumela, kako se humor v likovni umetnosti tvori, sem 

raziskala tudi teoretično plat humorja. S pridobljenim znanjem sem poskusila podati nekaj 

smernic za vlogo humorja v sodobni likovni umetnosti ter pedagoškem procesu danes, 

analizirala pa sem tudi lastno umetniško ustvarjanje. 

 

Ključne besede: humor, kreativnost, likovna umetnost, humor v razredu   

 

 

Abstract 

 

Humour is the term for any message delivered through action, speech, writing or image, 

which produces a smile, giggle or laugh. Researchers of various profiles have been studying 

the topic since as far back as ancient times, endeavouring to place it in context. It seems that 

humour is culturally conditioned, integrated in the context of time, tied to social history, while 

it at the same time also serves as a key to cultural codes, given that attitudes towards humour 

(laughter), use in practice, as well as its forms and structures, are not constant but variable.  

A sense of humour has probably existed in people since time immemorial – a tendency to 

laugh and relax is innate to human nature. Preserved records show that the role of humour in 

humans has always had a certain function – as a means to control people, as a tool of revenge, 

or as a release in stressful situations.  

Humour can also be found in art and this is the area of research in my degree thesis. However, 

in order to understand how it forms, I also had to explore the theoretical aspects of the subject. 

With the knowledge gained, I have tried to give some guidelines on the role of humour in 

contemporary visual art and the teaching process today, also putting under scrutiny my own 

creative process. 

 

Keywords: humour, creativity, visual art, humour in the classroom   
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1. Teorija humorja 

»Smeh prihaja iz pričakovanja, ki se mahoma razide v nič.« (Emanuel Kant) 

 

1.1. Izvor 

Etimološki izvor besede sega v grške čase, njegovo ozadje pa je zelo zanimivo. Stari Grki so 

namreč verjeli, da je človeško telo sestavljeno iz štirih tekočin – štirih humorjev, ki so pri 

zdravem človeku v ravnovesju, vsaka bolezen pa je posledica neravnovesja tekočin. Te 

tekočine (humorji) so bile kri, rumeni žolč, črni žolč in flegma, po njih pa so imenovali tudi 

štiri karakterje ljudi. Če je imel človek preveč krvi, so ga imenovali sangvinik, preveč 

rumenega žolča je povzročalo agresijo – kolerik, preveč črnega žolča depresijo – melanholik, 

preveč flegme pa je povzročilo, da je bil človek označen za  flegmatika. Idealno ravnovesje je 

imel samo srečen, nasmejan človek (www.wikipedia.org).     

 

1.2. Anatomija humorja 

Umetniki, ki v svojih delih uporabljajo komiko, se poslužujejo različnih pristopov in prijemov 

za doseganje želenega cilja. Poskušajo združiti realni in imaginarni svet s trčenjem, ki 

povzroči trenutno zmedo, sledi premislek ter končno razsvetlitev in smeh (Roukes 1997, 3). 

Da pa bi bolje razumeli, kako umetniki integrirajo komiko v svoja dela, bom v tem poglavju 

poskušala razložiti, kako humor sploh deluje. 

 

1.3. Prožilci humorja 

Najprej naj izpostavim, da z besedo humor poimenujemo sposobnost, komičnost pa je njen 

produkt. Humor se izraža s pomočjo ironije (izraz, pri katerem je pravi pomen v nasprotju z 

dobesednim pomenom), duhovitosti (nesramna izobraženost), sarkazma (negativen, 

poniževalen odnos do nečesa, povedan na prefinjen način) in hudomušnosti (šaljivost in 

nagajivost). Ta štiri izrazila tvorimo s pomočjo tvorcev, ki so lahko namerni ter nenamerni, 

lahko bi jih imenovali tudi zavestni ter nezavedni. Namerni tvorci so inkongruenca 

(nesmisel), proste asociacije, delanje iz običajnega nenavadano, princip igranja ter besedne 

igre, nenamerni tvorci pa so raztresenost, togost telesa in značaja, avtomatizem ter 

ekscentričnost. 

S pomočjo izrazil (ter neposredno tudi tvorcev) sestavimo oblike humorja, kot so: 

- burleska: delo, ki na šaljiv, včasih grob način prikazuje življenje; 

- komedija: zabavno, smešno dogajanje; 
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- satira: ostro, zbadljivo prikazovanje resničnosti življenja; 

- parodija: posmehljivo, porogljivo posnemanje, obnašanje; 

- karikatura: izmaličena ali popačena podoba česa; 

- groteska: grozljivo-smešno prikazovanje resničnosti, življenja ter 

- šala: neresen, smešen ali zabaven dogodek 

(SSKJ verzija 1.0; Roukes 1997, 4–14). 

 

Da pa sploh lahko dosežemo učinek komičnega, trdi Bergson, je potrebno zadostiti nekaterim 

pogojem. 

 

1.4. Okolje nastajanja 

Komičnost najdemo samo v območju človeškega. Človek je edino živo bitje, ki se zna 

smejati, in človek je edino živo bitje, ki vzbuja smeh. Torej je prvi pogoj, da humor sploh 

nastane, prisotnost človeka. Druga zelo pomembna okoliščina je brezčutnost, ki vedno 

spremlja smeh. Ravnodušnost je humorjevo najpomebnejše okolje. Bergson trdi, da je 

največji sovražnik smeha čustvo – komičnost zahteva trenutno brezčutje srca, obrača se na 

čisti razum. Razum pa mora ostati v stiku z drugimi razumi. Ni užitka ob komičnem, če smo 

osamljeni, saj smeh potrebuje odmev. Lahko se premika znotraj poljubno velikega kroga 

ljudi, ki je na koncu vedno sklenjen. Smeh je smeh skupine. Mnogo komičnih učinkov ni 

mogoče prenesti iz enega jezika v drugega, saj je komičnost velikokrat kulturno pogojena 

(Bergson 1977, 13–19). 

 

1.5. Mehanizem komičnosti 

Ustvarjalec komičnega opazovalca najprej tako dobro seznani z neko slabostjo, da le–ta dobi 

natančen vpogled v njeno notranjost, s tem pa dobi nekaj »niti«, s katerimi lahko operira – to 

mu nudi ugodje. Smejanje je neke vrste avtomatizem, ki je blizu preprosti raztresenosti. Da se 

prepričamo o tem, nam zadostuje, če spoznamo, da je smešna oseba nasplošno smešna 

natanko v tisti meri, kolikor ne ve sama zase. Smešnost, trdi Bergson, je nezavedna. Sama 

sebi se naredi nevidno, vsem ostalim pa vidno (Bergson 1977, 19). Bergson izpostavi tudi 

dejstvo, da se naše telo zelo burno odziva na smeh. Trdi, da če želimo smeh razumeti, ga 

moramo postaviti v naravno okolje – družbo ter ugotoviti njegovo koristno vlogo. Tako 

izpelje misel, da mora imeti smeh družben pomen. V svoji knjigi je zapisal tri opažanja: 
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- komičnost se rodi, ko ljudje, zbrani v skupino, obrnejo vso pozornost k enemu izmed 

sebe, uporabljajoč samo svojo inteligentnost, ne da bi dali govoriti svoji občutljivosti. 

- Kadar nek komičen učinek izvira iz nekega vzroka, se nam učinek zdi toliko bolj 

smešen, kolikor naravnejši se nam zdi vzrok.  

- Raztresenosti se smejemo, kadar je predstavljena kot preprosto dejstvo. Še bolj se 

smejemo razstresenosti, ki se rodi pred našimi očmi ter raste pred nami, saj poznamo 

njeno zgodovino (Bergson 1977, 15).  

 

Bergson v svojih spisih trdi, da zahteva družba od človeka prožnost in napetost duha in telesa 

ter da ni zadovoljna samo s tem, da živi, ampak hoče živeti dobro. Tako izpostavi, da se bo 

vsak izmed nas zadovoljil s tem ter bo pozoren na to, kar zahteva bistvo v življenju, vse ostalo 

pa bo »lahkoten avtomatizem pridobljenih navad«. Družba tako zahteva stalen napor za 

medsebojno prilagajanje ter ji je, kot taki, sumljiva vsaka togost značaja, duha in telesa, ker so 

to znamenja zamiranja dejavnosti in osamitve, kar vodi v ekscentričnost. Te togosti jo 

vznemirjajo, vendar samo kot simptom, komajda grožnja, na katero odgovori s preprosto 

gesto – smehom. Tako je torej smeh po Bergsonu družbena gesta. 

In ker smeh zbuja strah, le-ta preganja eksecentričnost ter tako skrbi za stalno budnost, 

zglajuje melanholično togost ter ohranja medsebojni stik nekaterih postranskih dejavnosti, da 

ne zamrejo. Smeh ne sodi v področje čiste estetike, služi (nezavedno in včasih amoralno) 

koristnemu namenu splošnega izpopolnjevanja. Estetska plat, smešnost se pojavi, ko družba 

in oseba, rešeni skrbi za ohranitev, obravnavata sami sebe kot umetnino (Bergson 1977, 15–

22). 

 

Psihologi navajajo, da komično v svoji kognitivni naravi ustvarja analogije. Murray Davis je v 

svoji knjigi »What´s so funny« poudaril, da so teorije humorja običajno razdeljene v tri 

kategorije. Prva pripada dvojici Kant in Schopenhauer (teorija nesmiselnosti), nato sta Herbert 

Spencer in Freud (sproščanje napetosti) ter Aristotel in Thomas Hobbes (teorija oblasti) 

(Davis v Roukes 1997, 4). 

Te tri skupine krepijo druga drugo z enakim osnovnim procesom, ki pa je precej kompleksen. 

Individum: 

– ki zaznava humor zlasti s čutili, skozi nezdružljivost; 

– ki skozi smeh izrazi olajšanje, ker ga nek absurd ne prizadane osebno ter s tem zavzame 

neko superiornost nasproti objekta absurda; 
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– ki se zato počuti popolno nasproti neskladnemu in nepopolnemu komičnemu objektu 

(Roukes 1997, 4). 

 

Ko prva šala zmede, zbega z nesmislom, neskladnostjo in zahtevami, potrebuje razumski 

napor za dekodiranje prisotne anomalije/nepravilnosti: ko možgani končno dojamejo šalo, to 

je z dojetjem analogije (podobnostjo) ali prepoznavanjem absurdnosti, reši neskladnost med 

elementi, ki se ne ujemajo – in na koncu zaključi s smehom. Tako je vsaka šala, vizualna in 

verbalna, nasilje nad verjetnostjo; organizirano nasprotje, trčenje različnih elementov dveh 

oddaljenih svetov. In ker se vsak od nas različno odziva na šalo, je lahko za nekoga nerešena 

nesmiselnost za drugega rešitev. Nekateri sodobni teoretiki verjamejo, da desna hemisfera 

možganov (intuicija, percepcija, kreativnost) igra odločilno vlogo v razumevanju in 

pojmovanju humorja ter njegovemu vrednotenju (Roukes 1997, 4–5). Bergson pravi, da se 

nam življenje kaže kot razvoj v času in kot neka komplikacija v prostoru – ki se nikoli ne 

obrača nazaj ter se ne ponavlja – torej, vsako bitje kot sklenjen sestav pojavov, ki se ne 

prekrivajo drug z drugim, ki stalno spreminjajo videz, so individualni ter zaprti vase. Nato 

izpostavi nasprotje teh postopkov, ki jih poimenuje ponavljanje, inverzija in interferenca:  

1.  Ponavljanje: položaj oziroma kombinacija okoliščin, ki se nespremenjene povračajo, 

kljubujejo spreminjajočemu se teku življenja (npr. na ulici srečate prijatelja, ki ga že 

dolgo niste videli. Potem ga srečate še drugič in tretjič v istem dnevu); 

2. Inverzija: zamenjava vlog, položaj, ki se obrne proti tistemu, ki ga je ustvaril. Komičen 

prizor, ki je bil velikokrat ponovljen, postane smešen ne glede na vzrok;  

3. Interferenca vrst: nek položaj je vedno smešen, če priprada hkrati dvema popolnoma 

samostojnima vrstama dogajanja in če ga je mogoče razlagati hkrati na dva povsem 

različna načina; 

Bergson poudari, da so to postopki, ki povzročajo komično v našem življenju (Bergson 1977, 

58–63).  

 

1.6. Širjenje komike 

Mnoge reči so načeloma smešne, a ker je trajna raba pri njih zabrisala lastnosti komičnega, 

dejansko niso več smešne. Zveznost se mora pretrgati, da se ta lastnost, ki je umetno 

nanešena, spet pokaže. Včasih je komičen že vsak pripetljaj, ki obrača našo pozornost k 

telesnosti neke osebe, predvsem, kadar gre za moralno plat. Komika vedno preusmerja 

pozornost od duše k telesnosti, saj je telo nadloga, telesnost pa smešna. To lahko lepo 
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opazimo pri tragedijah, kjer junaki ne pijejo, jedo, niti se ne usedejo, saj s tem preusmerijo 

pozornost na telo (Bergson 1977, 35–38). Smejemo se vsakokrat, ko nam oseba zbuja vtis, da 

je pravzaprav stvar/reč, torej neosebno dogajanje. Marsikatero komično obliko razumemo 

samo po njeni podobnosti drugi obliki in drugi s tretjo – to je večplastnost komičnega 

(Bergson 1977, 44–45). 

V delu, ki sledi, sem se osredotočila na oblike komike, ki se kakorkoli povezujejo z vizualnim 

humorjem, to so komičnost oblik, besedna komika, značajska komika ter komedija. Komedija 

predvsem zato, ker so podobne analogije veljale tudi v likovnih delih tekom zgodovine,  

raziskovalci in umetnostni zgodovinarji, ki so raziskovali humor v določenem obdobju, so se 

namreč velikokrat naslonili na pisne vire.  

 

1.7. Komičnost oblik 

Komična fiziognomija – smešen izraz na obrazu – od kje prihaja? Kaj razločuje komično od 

grdega? Popačenost kot primer usmiljenja ali komičnosti? Bergson trdi, da »komična lahko 

postane vsaka popačenost, ki bi jo lahko posnemal človek normalne postave«. Komičnost se 

stopnjuje – bolj kot je komično, bolj preprosti mehanizmi so zadaj. Učinek je toliko bolj 

komičen, kolikor naravneje si lahko razložimo vzrok, še bolj pa se poveča, če lahko te vzroke 

povežemo z nekim globljim vzrokom, npr. temeljno raztresenostjo osebe (Bergson 1977, 22–

23). 

Komičnost je nasprotje miline, ne lepote. Komičnost ni toliko tisto, kar je grdo, temveč bolj 

tisto, kar je togo. Drže, geste in gibanja človekovega telesa so smešne natanko v tisti meri, 

kolikor nam to telo daje misliti na preprosti mehanizem. Karikatura v obliki risbe je v 

splošnem komična v sorazmerju z jasnostjo in obzirnostjo, s katero nam daje človeka videti 

kot gibljivo lutko. Viden mora biti razstavljiv mehanizem, ki mora biti nakazan obzirno. Kot 

celotna oseba, odrevenela v mehaničen del – vtis živega bitja. Bolj kot bosta podoba 

mehanizma in podoba osebe prežeta druga z drugo, večji bo komični učinek, Bergson pa trdi 

tudi, da »takoj, ko imamo neko obliko smešnega, bodo druge oblike, ki nimajo enake komične 

vsebine, postale smešne po svoji zunanji podobnosti s prvo« (Bergson 1977, 111). 

Podoba mehanizma, ki naj bi deloval v notranjosti osebe, sili iz množice kratkotrajnih 

učinkov – kot bežna podoba, ki se takoj izgubi v smehu, katerega izzove. Mehaničnost je 

nasprotje življenja, le-to pa naj se ne bi ponavljalo (Bergson 1977, 24–25).  
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1.8. Besedna komika 

Besedna komika s pomočjo jezika ne ugotavlja nekaterih posebnih razstresenosti ljudi ali 

dogodkov, temveč poudarja razstresenost jezika samega. Tukaj postaja smešen jezik sam. 

Smešen izrek dobimo, če spravimo absurdno misel v model stalno rabljene fraze. Komičen 

učinek dosežemo tudi, kadar se delamo, kot da smo izraz razumeli v neposrednem pomenu, 

ali ko je bil uporabljen v prenesenem. Brž, ko se naša pozornost osredotoči na materialnost 

neke prispodobe, postane izražena ideja komičnega (Bergson 1977, 66–79). 

 

1.9. Značajska komika 

V resnem, tragičnem, čustvovalnem življenju ni prostora za humor. Šele tam, kjer nehamo 

sočustvovati, se lahko začne komedija. Komična je lahko oseba, ki gre avtomatično po svoji 

poti, ne da bi se potrudila za stik z drugimi. S smehom zdravimo in popravimo to raztresenost, 

saj naj bi bilo za tistega, ki postane objekt posmeha, to ponižujoče. Tako smeh lahko dobi 

obliko družbene graje. Osebam se smejemo tudi zato, ker njihovo početje sprejmemo kot igro, 

gledališče. Značajska komičnost je odvisna od šeg, idej ter predsodkov družbe (Bergson 1977, 

109–119). 

 

1.10. Komedija  

Medtem, ko se tragedija ukvarja s posameznikom, se komedija ukvarja z zvrstmi, izraža se 

drugače. Kaže se tudi v tem, kako je delo zasnovano. Tragedija popisuje notranje doživljanje, 

ne opazuje, komedija pa opazuje druge – tj. zunanje opazovanje. Smešni smo po tisti plati 

svoje osebe, ki ni dostopna naši zavesti, če gre globlje v intimo, pa ogrozi in žrtvuje tisto, kar 

je imelo učinek smešnega. Bergson pravi: »da bi nas ta učinek spravljal v smeh, je potrebno, 

da vzrok odkrijemo nekje v srednji plasti duše« (Bergson 1977, 102).  

 

1.11. Kako se producirajo kreativne ideje 

Splošno znano je kreativnost igra med nezavednim in zavestnimi mislimi, vendar imamo le 

malo informacij o nezavednem. Vemo to, da proste asociacije – miselne igre, ki sprejemajo 

nejasne informacije, navdihujejo kreativnost. Za proste asociacije morajo biti dani osnovni 

pogoji – možgani rabijo informacije, podatke, da z njimi manipulirajo in jih transformirajo – 

kot nekakšna »možganska nevihta«, ki izbrane teme obrne v vizualne ideje. Za proste 

asociacije so potrebni seveda predhodno znanje in podatki, da imajo možgani možnost izbire 

za manipuliranje, igranje, spreminjanje in sestavljanje novih form (Roukes 1997, 8–9). 
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Prvi pogoj, da je nekaj smešno, je, da čustvo ne sme biti prizadeto. Bergson pravi, da to 

naredimo tako, da to čustvo izoliramo s tem, da mu podelimo »zajedalsko obliko, obdarjeno s 

samostojnim bivanjem« (Bergson 1977, 87). Drugi pogoj pa je, da je pozornost usmerjena k 

gestam in ne k dejanju (Bergson 1977, 87–91). Vizualni humor v svojih mnogih formah se v 

glavnem vrti okoli tega, kako je nesmisel, šala, asociacija ali igra strukturirana, stopnja 

smešnosti pa je odvisna od količine in kvalitete prisotnih nesmislov in gledalčevega 

poznavanja področja (Roukes 1997, 6–8). 

Umetniki ponavadi uporabljajo humor z namenom zabave, informiranja ter obrambe. Kot 

»zabava« vizualni humor omogoča trenutni pobeg pred problemi ter ponuja prijetno 

razvedrilo. Vizualni humor v veliki meri informira skozi ikonografijo – uporablja slike kot 

jezik komunikacije ter nam prikazuje življenje in čas, okolje in skupnost umetnika (Roukes 

1997, 4). 
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2. Uvod v zgodovinski pregled 

Ko je človek prvič začel zapisovati, so bile metode transkripcije precej drage. Zato so na 

papiruse, glinene tablice in stene pečin zapisovali samo najpomembnejše dogodke, ki so se 

jim zgodili v življenju. Pričakovati je, da se tako neresna tema, kot je humor, med temi zapisi, 

ki so nam danes dosegljivi, ne pojavlja. Pa vendar nas pomanjkanje dokazov ne pripelje do 

zaključka, da je bila komičnost našim prednikom tuja. 

Presenetljivo je, da so se dokazi ohranili, najstarejši segajo celo v čas egipčanskih faraonov. 

Vizualni humor je po vsej verjetnosti star ravno toliko kot človeštvo, žal pa najstarejše 

civilizacije zaradi pomanjkanja artefaktov zelo slabo razumemo. Razumevanje kulture je 

ključno za določanje izrazil humorja v posamezni družbi, ker pa je bilo komično vse do antike 

zapostavljeno zaradi neresnosti teme, lahko danes o komiki starih ljudstev sklepamo samo na 

podlagi univerzalnih prvin humorja ter nekaj posameznih artefaktov (Krichtafovitch 2006, 

1.pogl.). 
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2.1. Stara ljudstva 

Prva ohranjena vizualna dela, za katera lahko rečemo, 

da vsebujejo elemente komičnega, segajo nazaj v 

sumerske (ok. 2000 pr. n. št.) in egipčanske (ok. 1360 

pr. n. št.) čase. Arheologi so pri obeh odkrili artefakte, 

ki prikazujejo uporabo parodije in karikature, 

predvsem skozi antropomorfizem in grotesko (glej 

Sliko 2).  

Kot so danes nam, naj bi bile tudi Egipčanom všeč 

obscene šale, poznali so politično satiro, parodijo, celo 

nekaj podobnega kot animirane risanke ter črni humor. 

Po vsej verjetnosti so bili prvi, ki so upodabljali živali v družbenih in političnih parodijah, 

uporaba antropomorfizma
1
 pa je bila izmed vseh komičnih 

izrazil tudi najpogostejša (glej Sliko 3) (Roukes 1997, 20–

22). 

Njihova umetnost je bila, tako kot njihovo življenje, tesno 

povezana z verovanjem v posmrtno življenje, zanimivo pa je 

predvsem to, da lahko med množico resnih nemalokrat 

odkrijemo komično obarvane prizore, ki prikazujejo 

vsakdanje pripetljaje (glej Sliko 4). Thomas Wright, angleški 

pisec in umetnostni zgodovinar, tovrstne prizore označuje za 

neke vrste karikature (Wright 1875, 3). 

Na nek način ni presentljivo, da komično najdemo tudi v 

predmetih, ki so neposredno povezani s pogrebnimi obredi. 

Močna vera v posmrtno življenje je odvzela nekaj teže smrti 

ter omogočila prostor za duhovitost. Med te primere bi 

lahko sodile keramične posode s človeškimi stopali, ki so jih 

našli na pokopališčih (glej Sliko 5). Posode so le majhen 

košček vsakdanjega življenja Egipčanov, a nakazujejo 

uporabo duhovitih rešitev pri vsakdanjih uporabnih 

predmetih. Vse kaže na to, da se je humor pri starih 

ljudstvih v vsakdanjem življenju in predmetih vedno pojavil 

                                                 
1
 Portret živali ali človeške pošasti, ki posnema človeško obnašanje. 

 

 

 Vir: Roukes, 1997, str. 20 

Egipčanska dama med bljuvanjem. 

Služabnica poskuša ujeti izbljuvano, 

vendar je prepozna. 

 

Vir: Wright, 1875, str. 3 

Med odkritimi deli 
sumerske umetnosti so 

na področju Ura odkrili 

štiridelno dekorirano 
ploščo iz školjk, del 

velike lire. Na njej je 

upodobljena figura 

človek – škorpijon, ki 
skupaj z gazelo vari 

pivo. 

Vir: Roukes 1997, str 21; 

 

 

 
 

Prizor iz pergamenta: lev in koza 

igrata neke vrste šah, v ozadju lisica, 

ki igra na flavto ter mačka, ki je 

zadolžena, da vodi gosi. 

Slika 2: Del lire, 
Sumerska umetnost 

Slika 3: Papirus smrti, ok 1000 pr. n. 

št. 

Slika 4: Relief v kamnu; ok. 2000 pr. n. 
št.; Tebe, Egipt 
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takrat, ko so bile osnovne potrebe  

zadovoljene – v obdobju miru in blaginje. Zato ni nič 

nenavadnega, da se je po pustošenju na področju 

antične Grčije
2
 ter temnem veku, ki je sledil, zgodil 

preporod, ki je kaj kmalu s seboj prinesel tudi prva 

iskanja komičnega ter humor. 

Na tem mestu se zdi smiselno izpostaviti L´Estrangovo
3
 

trditev: „Imamo vse razloge za domnevo, da je preteklo 

veliko časa, preden je komično doživelo napredek, toda 

tisti, ki ga cenijo in so si dovolili iti tako daleč, da ga 

vidijo v stvareh, kjer ga ostali ne, bodo komične prvine 

izumljali iz naraščajoče želje do večkratnega užitka“ 

(L´Estrange 1878, 32). 

 

L´Estrange torej trdi, da se je prvi humor pojavil iz želje po užitku, v nadaljni analizi
4
 pa 

ugotavlja, da je bilo komično na začetku uperjeno proti osovraženim osebam in da so humor 

na začetku uporabljali za prikazovanje in zasmehovanje osebnih napak (L´Estrange 1878, 32). 

  

                                                 
2
 Vdor indoevropskih plemen med leti 1200 – 800 pr. n. št. 

3
 Alfred Guy Kingan L'Estrange (1832 – 1915): Irski pisatelj čigar tema preučevanja je bil humor v različnih 

družbah. 
4
 Analiziral je Homerjevo Iliado. 

Vir: The Metropolitan Museum of Art 

 

 
 

 

Stopala skupaj s posodo tvorijo 

tridimenzionalen hieroglif, ki prikazuje besedo 

„wab“, kar pomeni nedolžen in čist. Njegova 

rahlo nagnjena opna je omogočala „očiščeni“ 

vodi, da se je izlivala. Večino teh posod je bila 

najdenih na pokopališčih, zato lahko sklepamo, 
da je bila to neke vrste pitna daritev smrti. 

Slika 5: Posoda s stopali, ok. 3750 – 3550 pr. 

n. š., žgana glina; Metropolitanski muzej 
umetnosti 
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2.2. Antična Grčija  

 

Za Grke smeh in burke niso bile del njihovega vsakdana. 

Namenjene so bile prazničnim slovesnostim in festivalom. 

Sprostitev in osvoboditev od običajnih standardov obnašanja sta 

bili dovoljeni prevsem med večjimi religioznimi prazniki. Le 

takrat so se lahko prepustili smehu in prostaškemu humorju 

(Bremmer in drugi 1997, 13).  

 

Družbeno ozračje se je po plenjenju in vdorih počasi sproščalo, 

kar se je odražalo v vsakdanjem življenju, tudi v uporabnih 

predmetih, ki so jih izdelovali. Ti predmeti so nazoren primer hudomušnosti in duhovitosti, ki 

se je vse bolj razvijala, kasneje pa celo razcvetela vse do stare 

grške komedije. V umetnosti in rokodelstvu se je pojavil velik 

napredek z uporabo raznovrstnih barv, ki so omogočile, da so 

predmeti dobili nagajiv pridih. Pomembno vlogo v življenju 

vsakdanjega Grka so imele keramične vaze in ritoni, ki so 

služili za shranjevanje tekočin. Najdemo jih v raznoraznih 

oblikah, barvah in materialih (glej Sliko 6 ter Sliko 7) 

(Roukes 1997, 23–24). 

Tesna povezanost Grkov z božanstvi je v veliki meri krojila 

grška življenja ter določala njihovo usodo, njihove podobe pa 

so krasile vsakodnevne predmete (Roukes 1997, 21–22). Ti 

mitološki motivi so se včasih znašli na prav presenetljivih mestih (glej Sliko 8).  

 

Konec 6. stoletja pr. n. št. sta splošna 

blaginja in mir omogočila neoviran 

razvoj atenske družbe, kar je ustvarilo 

idealno okolje za rojstvo klasične Grške 

antike (Bremmer in drugi 1997, 16–21). 

Sproščeno vzdušje v družbi je močno 

vplivalo na grške rokodelce in 

umetnike, ki so ideje za svoje stvaritve 

črpali iz situacij vsakdanjega življenja. Z ustvarjanjem komičnih risb na lončenino so 

Vir: Pinterest 

Vir:  The Metropolitan Museum of Art 

 

 

 
Falične vaze so redka in nevsakdanja 

posebnost v arhaični grški lončevini. 

Uporabljali so jih za shranjevanje 

parfumiranih olj, domnevno za 

uporabo erotične ali medicinske 

narave. Primer vaze v obliki falusa še 

posebno izraža element igrivosti, ki 

se je ponavljajoče pojavljal skozi 
grško umetnost. 

 

Med nenavadnejše in duhovite 
sodi posodica za mazilo v obliki 

desnega človeškega stopala,  

obutega v sandale. 

 

 

Komično-groteskna podoba Meduze je 

nenavadna in duhovita izbira za zadnjo 

stran ročnega ogledala, še posebno, če 
pomislimo na verovanje, da njen pogled 

spremeni človeka v kamen. Uporaba 

njene podobe na tem mestu je  neke vrste 

apotropejski nasvet z namenom, da 
obvaruje uporabnika..  

Vir: Flickr.com 

Slika 6: Vaza; riton; žgana glina 

Slika 7: Vaza v obliki falusa; grška 

umetnost 

Slika 8: Ogledalo, ok. 500-480 pr. n. 

št.,Grčija, bron 
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upodabljali parodije na družbo.  

Uporaba satire je bila redka v grški visoki umetnosti, pogosteje 

jo najdemo v ljudski obrti. Škrati, berači, grbavci in pijane 

človeške figure so bilo naslikane na vaze in lončevino. Tako kot 

so stari Grki iskali idealno lepoto, so iskali tudi idealno grdoto 

(Roukes 1997, 24). 

V tem času se je že dodobra uveljavila stara grška komedija, ki 

je s poudarkom na satiri (kritika javnih, socialnih in kulturnih 

zadev) in groteskni komiki (čudaško karikirani značaji, 

grozljive situacije, pohujšanje) poskušala s šaljivimi besednimi 

igrami in dovtipi ter telesno komiko (vodenoglavci, trebušniki, 

kruljavci, nosani) ustvariti zabavo, včasih pa celo zbujati strah 

(Korošec 2009, 74). Like in prizore iz teh komedij so pogosto ujeli v obliko vaz ali amfor 

(glej Sliko 9). 

  

Grška božanstva so bila tematika, iz katere se (v nasprotju z 

Rimljani) ni pretirano norčevalo, v ta namen so nastavili boga 

smeha in objestnega vedenja, Dioniza. V tem času
5
 pa se je 

dodobra razvil kult Baubo. Baubo je grška boginja vagine ali kot 

jo pogosto imenujejo – boginja opolzkosti. Baubo je bila 

„nekakšna“ ženska, kajti njena podoba naj bi bila zelo nenavadna, 

kot jo nazorno opiše Esteseva: „brez glave, prsne bradavice so 

bile njene oči in vulva njena usta“. Njena vloga je bila 

izvabljanje trebušnega smeh pri žalostnih ženskah. Baubo je 

pripovedovala umazane zgodbe, namenjene ženskim zabavam, z 

namenom, da so jih spravile v boljšo voljo. Seveda morajo priti iz 

vagine, ker če jih pove falus, imajo drugačno energijo (glej Sliko 

10); (Estes 2003, 311 – 322) 

 

V splošni blaginji je smisel za humor postajal vse bolj robusten, žaljiv, obscen in opolzek. 

Njegova uporaba, ki je bila močno zakoreninjena v družbi, skoraj ni imela mej. Bremmer 

meni, da je ravno neobrzdan razvoj humorja povzročil zanimanje za njegovo proučevanje pri 

                                                 
5
 Konec 5. stoletja pr. n. št. 

Vir: The Metropolitan Museum of 

Art 

Vir:The Metropolitan Museum of 

Art 

Lik iz ene od Aristofanovih 

komedij. 

Slika 9: Keramična vaza v podobi 
ptice 

Slika 10: Baubo, boginja 

porednosti, 304 B.C.–A.D. 364, 

keramika, cca 10 cm 



21 

 

vseh večjih filozofih tistega časa. To pa je hkrati prineslo tudi njegovo sistematično 

razvrščanje. Takratni filozofi so hitro opazili, da se s humorjem zelo lahko manipulira z 

množico ljudi. Prvi je na njegovo nevarnost opozoril Sokrat (470–399 pr. n. št.), med 

njegovimi zapiski pa najdemo izrek: „Človek bi moral uporabljati smeh tako, kot uporablja 

sol – varčno“ (Sokrat v Bremmer in drugi 1997, 18). Za enega prvih korakov tega razvoja, 

kot navaja Bremmer, so odgovorni tudi perzijski spisi – Cyropedia, datirani v 1. polovico 4. 

stoletja pr. n. št.
6
, kjer je bilo zapovedano, da lahko „Perzijci sprašujejo drug drugega samo 

tista vprašanja, ki imajo lahek odgovor, in govorijo samo tiste šale, ki nikogar ne 

prizadenejo“(Bremmer in drugi 1997, 19). 

Platon (472–348 pr. n. š.) je bil prvi večji filozof, ki je humorju resno posvetil svoj čas. 

Negativno mnenje o njem je opisal v knjigi Država (ok. leta 360 pr. n. št.), kjer navaja, da je 

humor slab, da v njem ni nič dobrega. Ta, zanj negativen pojav, označi kot čustvo, ki temelji 

na zlonamernosti in zavisti, še posebej pa poudri, da smeh povzroča stisko in nesrečo drugega 

ali pa se posmehuje nekomu nižjega statusa. Platon ni poskušal razložiti narave humorja, 

prišel pa je do zelo pomembne ugotovitve, in sicer, da ima lahko smeh resne posledice, ki 

vplivajo na stanje celotne države – idealnim varuhom države je prepovedano vdajanje smehu, 

ker pretiranemu smehu običajno sledi nasilna reakcija (Bremmer 1997, 19; Platon 1995; 

Platon 2000). 

Grška kultura se je sedaj soočila z negativno močjo šale, zaskrbljenost zaradi njene morebitne 

moči za škodovanje pa je postala še bolj izrazita tekom 4. stoletja pr. n. št. (Bremen 1997, 19). 

Zelo očitno se je klima spremenila in postopoma so se razvile vedno bolj uglajene manire med 

atensko aristokracijo, ki so povzročile, da so osebni napadi in manj prefinjen humor 

postopoma postali nesprejemljivi.  

Vse kaže na to, da je norčevanje med mestno elito zares začelo izginjati, nasprotno pa je 

večina stvari na ruralnem področju ostala enaka (Bremmen 1997, 15). 

 

Oba, tako Platon kot Aristotel, sta nasprotovala surovemu humorju. Žal se Aristotlova (384 

322 pr. n. š.) druga knjiga Komedija ni ohranila, sistematično je analiziral šalo in smeh v delu 

Nikomahova etika (Aristotel 2002).  

 

V delu Retorika Aristotel opredeli šalo kot obliko, ki jo uporabljajo izobraženi snobisti. 

Poudaril je glavno značilnost komičnega: „Kot smešno bi lahko opredelili napako ali 

                                                 
6
 Spisi so bili Grkom dostopni. 
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deformacijo, ki ne povzroča škode ali bolečine drugim“ (Aristotel 2005). 

V Nikomahovi etiki opredeli humor kot »pot v življenju, ki se nanaša na družabnost v besedah 

in dejanjih« (Aristotel 2002, 150). Išče pravo mero humorja, zato tistega, ki „v smešnosti 

pretirava“, označi za brukeža in robateža. O drugi skrajnosti pa govori kot o „kislem 

človeku“, ki se sam ne šali, niti se ne odziva na šale drugih – pravi mu kar „neotesan in trd kot 

klada“. Ko pa se nekdo dostojno šali, njegova duhovitost kaže na gibkost duha. Aristotel 

poskuša opredeliti duhovitega človeka kot nekoga, katerega šale ostajajo pred vrati žaljenja, 

hkrati pa izpostavi dilemo relevantnosti in subjektivnosti šale. Poudari, da je šala lahko 

sramotitev, zakoni pa sramotenje prepovedujejo, zatorej bi morale biti nekatere vrste šal 

prepovedane. V nasprotju s Platonom je Aristotel menil, da je smeh v omejenih količinah 

lahko tudi koristen (Aristotel 2002, 150). 

Jasno je, da so se v atenski družbi
7
 dogajale velike spremembe. Četrto stoletje kaže vse znake 

rastoče buržoazije, ki postopoma lepo očiščuje moralo: govorjenje šal je ustvarilo prostor za 

duhovitost, uglajenost pa je že napovedovala novo grško komedijo (Bremmer, 1997, 17). 

 

Zadnja stoletja pred našim štetjem, v obdobju helenizma (od 323 – 260 pr. n. št), se je število 

prebivalcev močno povečalo, kar je povzročilo nastanek novih mest. Pomembna je postala 

posvetna arhitektura, med njimi tudi gledališča (Debicki 2004, 33). Gledališče, kjer so 

uprizarjali tregedijo in novo komedijo, se zdaj ukvarja z družinskimi problemi, npr: izgubljeni 

hčeri, kasneje najdeni kot prostitutki; dvojčka, ločena ob rojstvu in kasneje najdena (Bremmer 

in drugi 1997, 33). 

Nova komedija se je preusmerila v bolj zasebne sfere, kar je vidno iz tega, da se je iz kritike 

javnih, socialnih, kulturnih in političnih zadev preusmerila na življenje v smešni in moralno 

poučni podobi (Korošec 2009, 74). Kot sredstvo za prikaz komičnega je največkrat 

uporabljala grotesko, le-to pa je dosegla z uporabo keramičnih mask, katerih usta so bila 

duhovita rešitev, saj so prispevala k močnejši akustiki govora, hkrati pa so močno povečala 

groteskni učinek maske (Clark 2007, 30). 

Komično v helenistični grčiji se je najpogosteje pojavilo v komediji, posledično pa v njenih 

produktih oz. produktih umetnostno-obrtniške narave, ki se je poleg ohranjenih mask odražala 

v miniaturnem kiparstvu, mozaičnem slikarstvu in vsakdanjih predmetih, kar niti ni tako 

presenetljivo. 

Druga, bolj nepričakovana sfera, kjer se je produciralo komično, pa je bila t.i. visoka  

                                                 
7
 Klasična Grčija, ok 500 – 323 pr. n. št. 
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umetnost. Monumentalni primeri so večinoma 

neohranjeni, saj so bili izdelani v bronu, 

ohranjenile pa so se številne miniature in kopije 

(glej Sliko 11) (Clark 2007, 32).  

Misel o komičnem v visoki umetnosti se zdi 

nenavadna, a ko natančneje pogledamo razvoj, 

postane logična. Čutnost, lepota in ideali so bile 

vodilne težnje visoke klasične umetnosti, ki so 

dominirale vse do drastičnega koraka naprej, ki je s 

seboj prinesel visoko helenistično umetnost. 

Potenciranje teženje po čutnosti, lepoti in idealih je 

pripeljalo do pretiranih izraznih oblik in gest, ki so 

poudarjale mišičavost, zaneseno držo in bolečine. 

To je s seboj pripeljalo groteskno karikaturo, s tem pa komičnost (Debicki 2004, 33). 

Umetnike so tako še posebno zanimale slikovite upodobitve žanrskih prizorov, kjer sta 

karikatura in pretirani realizem sedela drug ob drugem. Upodobitve ljudi na ulici, starcev, 

prodajalcev, beračev, škratev in grbavcev so bile med kupci visoko cenjene in tako je ostalo 

vse do rimskih časov, ko so te figurice pogosto reproducirali. Obstajajo številne upodobitve 

kipcev z različnimi deformacijami in bolezenskimi stanji, npr. pretirana rahitičnost ali 

grbavost. Te groteske so imele po vsej verjetnosti tudi zaščitno funkcijo – predvsem zaščititi 

lastnike pred temi deformacijami, hkrati pa so prinašale srečo, saj je veljalo prepričanje, da 

grbavci odvračajo »zlobno oko« (Bénédicte 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta bronasta figura je groteskna nadgradnja znanega 

helenističnega grškega dela »Deček, ki si izdira 
trnje«.  

 
Vir: © Musée du Louvre 

Slika 11: Groteskna karikatura dečka, ki si izdira 

trnje, ok. 3. – 1. stol. pr. n. št., bron, 7 cm, Muzej 
Louvre 
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2.3. Antični Rim 

 

V antičnem Rimu je bila zabava v vsakdanjem življenju ključnega pomena. Juvenal
8
 trdi, da 

je bilo vse, kar je Rimljane zanimalo, „kruh in igre“ ali če dobesedno prevedemo, kruh in 

cirkus – »Panem et circenses« (www.capitolium.org).  

Če pogledamo sestavo rimske družbe, lahko takoj vidimo, zakaj je Cicero trdil, da ima za 

razumevanje vloge humorja glavno mesto družbena kategorija. Tisti Rimljani, ki so bili 

premožni potomci staroselcev države, so pripadali višjemu družbenemu sloju prebivalcev. To 

so bili predstavniki plemstva s političnimi pravicami (npr. kot predstavniki v senatu), ki so 

prihajali v stalen konflikt s plebejci, revnejšim slojem prebivalstva, brez političnih pravic (v 

večini kmetje in meščani). Patriciji so imeli v lasti sužnje, ki so skrbeli za različna opravila, 

imeli različne vloge ter kot najnižji sloj rimskega prebivalstva postali najljubša tarča posmeha 

in šaljenja – zvezde komedije (Wikipedija). 

O tem, da je bil rimski humor, na katerega so bili zelo ponosni, celo bolj krut kot atenski, 

pričajo številni zapisi. Rimska komedija popolnoma povzema grško novo komedijo, z eno 

samo razliko – ne uporablja popolnoma nobene cenzure, kar kaže na to, da je bil humor bolj 

prilagojen rimski praksi, namesto da bi slonel na grški teoriji etike. Na to je vplivalo tudi 

dejstvo, da je rimska komedija vzcvetela v času, ko je bilo javno življenje dovolj razburljivo 

in kontroverzno, da se je kar samo ponujalo publiki v diskusijo in komentiranje. Rimski zakon 

je res prepovedoval poimensko posmehovanje meščanom (kar je v praksi pomenilo 

aristokraciji) in marsikdo je šel zaradi kršenja celo v zapor. Olikane, prijazne šale so bile 

znotraj določene skupine, ki se je formirala med meščani, dovoljene, to isto šaljenje pa je bilo 

strogo prepovedano ljudem izven te skupine. Kot trdi Fritz Graf v svojem članku, naj bi: 

„šaljenje znotraj skupine imelo funkcijo inštrumenta, ki uravnava skladnost skupine, šale od 

zunaj pa so delovale kot grožnja družbenemu položaju“ (Bremmer in drugi 1997, 33). Ta 

dejstva pričajo o humorju, namenjenemu izključno zabavi, ne da bi koga prizadel, zelo 

pogosto pa se je v tistem času pojavljal humor s funkcijo zasmehovanja (Bremmer in drugi 

1997, 33).  

Cicero in njegova skupina so na sodišču zasmehovali fizične lastnosti svojih nasprotnikov, 

Rimljani so namreč verjeli, da je fizična pojava odsev duše, kar pomeni, da so fizične 

pomanjklivosti indici za moralne in intelektualne napake. Antični Rimljan je verjel, da lahko 

prebere osebne značilnosti iz obraza in s tem, ko izpostavi fizične napake, uporabi smeh za 

                                                 

8  Decimus Iunius Iuvenalis, poznan tudi kot Juvenal, je bil rimski pesnik (ok 2. st.n.š), avtor pesniške 

zbirke Satira.  
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pridobivanje moči nad nasprotniki. V rimski družbi je bila vsaka fizična napaka, najsibo 

pritlikavost ali grbavost, objekt takojšnjega posmeha. Nekateri lastniki sužnjev so celo stalno 

s seboj vodili pohabljenega sužnja in, kot trdi John R. Clarke, so imeli taki sužnji vlogo 

„strelovoda“, ki privlači humor in tako spelje demone stran od lastnika sužnja (Clarke 2007, 

64–69).  

 

Rimski filozof Mark Tulij Cicero (106 pr. n. št.–43 pr. n. št.) je preučeval humor in njegovo 

vlogo v družbi
9
. Osnovna trditev, iz katere je izhajal, je, da je družbeno sprejemljiva 

duhovitost tista, ki ve, kje je meja uglednosti. Glavno vlogo poda družbenim kategorijam, zato 

izpostavi relacijo meščan – kmet in svoboden človek – suženj. Trdi, da slab humor meče slabo 

luč na govorca, eleganca in prirojena iznajdljivost pa sta največkrat karakteristiki zgornjega 

razreda (Cicero v Bremmer in drugi 1997, ).  

Meje sprejemljivega humoja še natančneje oriše v delu De Oratore (O govorniku), kjer se 

osredotoči na rimskega govorca. To delo je močno naslonjeno na Aristotlovo izgubljeno 

drugo knjigo Poetike ter kot tako predstavlja njen edini vir. Kot piše Fritz Graf, je Cicero 

najobsežneje raziskoval humor za bralce višjega razreda, ki so morali zabavati publiko, ne da 

bi izgubili svoje dostojanstvo. Cilj rimskega govorca je bil nasmejati občinstvo in ga pridobiti 

na svojo stran. To je bil še eden od pomembnih razlogov, da je rimski humor slonel na rimski 

praksi in ne na grški teoriji etike (Bremmer in drugi 1997, 29–33).  

Cicero je izpeljal funkcionalno definicjo humorja: Smeh vstane „iz hude kritike na 

deformacijo in sramotenja na nesramoten način.“ (Cicero v Bremmer in drugi 1997, 29) 

Deformacija in sramotenje vstaneta iz družbene deviacije, funkcija humorja pa je, da popravi 

te odklone na družbeno sprejemljivo raven in jih prikaže v luči družbene sprejemljivosti. To 

naj bi veljalo le za deviacije znotraj visokega družbenega sloja. Definira pa tudi moralno 

funkcijo humorja: »smejemo se tistemu, kar obsoja slabo obnašanje in ga demonstrira na 

neslab način« (Cicero v Bremmer in drugi 1997, 29–33).  

Cicerovo poglavje o humorju je rudnik informacij, ne samo o praktični uporabi duhovitosti v 

javnih govorih, ampak tudi o vsakodnevnem življenju rimskega višjega razreda. Da je lahko 

ilustriral in podpiral svoje teoretične okvirje, je zbral ogromno število praktičnih primerov, 

zelo verjetno pa je k njegovim raziskavam doprineslo tudi dejstvo, da se je imel za enega 

najduhovitejših govorcev tistega časa. Zanimivo pa je, da v vsakdanjem življenju Rimljana te 

                                                 
9
 De Oratore (O govorcu) in De Oficiis ( O dolžnostih) 
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definicije praktično niso ugledale belega dne, zaživele so šele v renesansi (Bremmer in drugi 

1997, 29–33; Krichtafovitch 2006, 3. pogl.) 

Komična dela nam povedo veliko več o kulturi in notranji urejenosti družbe kot pa dela 

visoke umetnosti. Največji problem za ta dela predstavlja rekonstrukcija občinstva. Če se 

sprehodimo skozi Pompeje, med ostanki slik, fresk, reliefov, ltako na večjih, pomembnejših 

stavbah, kot manjših, revnejših, opazimo, da je vse postavljeno na točno določeno specifično 

lokacijo ulice ali aleje – vse to z namenom, da jasno nagovori mimoidočega (Clarke 2007, 

91–99). 

 

V umetniških sferah so se udeleženci pogosto smejali slikam ljudi svojega razreda in jih s tem 

potisnili v neprijeten družbeni položaj, kjer so dobili status poraženca v družbeni lestvici. 

Nekaj, kot fenomen sodobne karikature, je obstajalo tudi v Rimu. „Rufus est“ (To je Rufus) 

piše pod grafitom, ki je še vedno dobro viden 

na severni steni atruima Vile Misterie v 

Pompejih (glej Sliko 12). Humor je bil 

ponavadi ostrejši in nazornejši, kadar se je 

poleg risbe pojavilo tudi ime nosilca. Portreti 

nakazujejo preproste, smešne poteze, ki 

kažejo na enostaven, nekompliciran smisel 

za humor. Poleg karikatur najdemo tudi 

hibridne slike, kjer ima upodobljenec 

namesto človeškega obraza ptičjo glavo ali 

falus namesto nosu. Upodobitve obraza, ne 

glede na to, kje so bile, kažejo rimsko 

verovanje, da se karakter kaže skozi obraz 

osebe (Clarke 2007, 44 –49).  

 

 

 

 

 

 

 

Profilna upodobitev, na kateri 

ima Rufus izboklino na čelu, 

dolg, mahedrav nos ter izrazito 

šrlečo brado. Upodobiljen je z 
veliko plešasto glavo, kronano s 

tankim lovorovim venecem. Zdi 

se, da je bila pleša najpogostejša 

fizio-gnomska napaka v 
portretnih grafitih. Rimljanom se 

je pleša zdela smešna – še 

posebno, če je bila to glava 

voditelja (npr.: Cesar). Da so lahko cesarju zakrili plešo, so 
mu dovolili, da vseskozi nosi lovorov venec. Dejstvo, da tudi 

Rufus nosi lovorov venec, sam pa je oblečen v togo, kaže na 

to, da je pripadal eliti. Idealen rimski nos je bil izrazito 

orlovski ali relativno naravnost, nikoli pa kot otekel palec pri 
Rufusu. Za ostale Rufusove elemente je težko določiti 

specifične poniževalne elemente, saj nam fizični kontekst žal 

ne postreže z več informacijami. 

Vir: Clarke (2007, 46) 

 

Slika 12:Rufus est; Pompeji, 
Vila Misteria, severna stena 

atrija, stenska risba 
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Medtem ko se je patricijska elita množično posmehovala bogovom in junaškim dejanjem, je 

bila večina humorja iz revnega okolja posvečena roganju eliti in njeni intelektualni 

domišljavosti. Martineau trdi, da se veliko šal in situacijske komike naslanja na kontrast med 

zaprto skupino znotraj določenega družbenega sloja in ostalimi (Martineau v Clark 2007, 83). 

Obstajala naj bi dva načina za kreiranje družbenega humorja, in sicer: norčevanje iz elite, ki v 

tistem trenutku ni bila prisotna, ter prikazovanje člana, znotraj te zaprte skupine, v sramotnem 

položaju (Clarke 2007, 125). 

Zanimiv primer zasmehovanja intelektualne prevzetnosti višjega razreda je Solon iz Aten, ki 

je delil svoje modrosti na temo čiščenja črevesja. Slednje je spadalo med t. i. „straniščni 

humor“, ki so ga v Rimu vsakodnevno brez sramu prakticirali. Rimljani nižjega razreda so 

uporabljali skupna stranišča, latrine, le-te pa so bile večinoma porisane in popisane z grafiti. 

Eden najbolj zanimivih primerov je nedvomno stenska slika v stranišču v Ostiji, kjer je 

upodobljenih sedem velikih grških modrecev, poleg pa sta pripisana ime in stavek v latinščini, 

ki obravnava akt iztrebljanja na 

humoren način (glej Sliko 13) 

(Clarke 2007, 125–128). 

Tovrstni humor je bil zelo pogost 

pri nižjem sloju, le redko pa ga 

najdemo med elito, zato te slike 

in grafiti kažejo njihovo 

miselnost in obnašanje. Kot trdi 

Clark v svoji knjigi Looking at 

laughter je bila njihova edina 

funkcija zabavanje v službi 

„straniščnega humorja“. Te 

podobe klasičnih filozofov, ki 

predstavljajo najvišji sloj družbe,  

so zabavale vsakodnevne uporabnike mestnih stranišč z dejstvom, da ni pomembno, kako 

eliten ali reven je posameznik, vsak mora reševati svetovljansko poglavje o odvajanju 

izločkov iz telesa. Te slike so do neke mere služile tudi za zrušitev elite na nivo najnižjega 

sloja prebivalcev in tako dvignile samozavest nižjega razreda (Clarke 2007, 128–132). 

  

Vir: Clarke (2007) 

 
 

Stenska freska prikazuje sedem modrecev iz antične grčije. Nobena od podob 

se tekom zgodovine ni popolnoma ohranila, pa vendar se je je ohranilo 

dovolj, da so možne rekonstrukcije. Vsi moški so upodobljeni v tradicionalni 
pozi filozofa, globoko zatopljenega v svoje misli. Vsi so označeni z imenom 

in mestom, kjer so živeli, nad glavo pa ima vsak še napis v latinščini, npr. 

Solon iz Aten ima napis: „Da si je Solon lahko dobro izpraznil črevo, se je 

med tem božal po trebuhu.“ („Ut bene cacaret ventrem palpavit Solon.“), 
napis nad Chilonom iz Šparte pa je sporočal, da „se je zviti Čilon naučil 

prdeti neslišno.“ („Vissire tacite Chilon docuit subdolus.“) 

Slika 13: Ostija, taverna sedmih modrecev, severni in zahodni zid, stenska 

poslikava 
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Najbolj neposreden artefakt rimske komične vizualne 

kulture so slike z dvojnim pomenom. Številne rimske 

freske in mozaiki na stenah so naslikane v prepričljivo 

predstavitev razkošno opremljene veličastne dvorane, ki 

s kolonado stebrov ustvarja iluzijo ogromnega odprtega 

prostora – fiktivna arhitektura (Clarke 2007, 53). 

Za razliko od veličastnosti sten pa v rimskih hišah 

pogosto najdemo mozaična tla, ki dajejo vtis, da se je v 

prostoru odvijala divja pojedina. Zaradi upodobljenih 

ostankov hrane, smeti ter celo miši, ki grizljajo oreščke, 

so mozaiki dobili ime »Nepometena tla«. Poleg fiktivne 

arhitekture in talnih mozaikov se pogosto pojavlja še 

ena zanimiva podoba – pes čuvaj. Te podobe pogosto 

najdemo v obliki freske, naslikane na steber pri vhodnih vratih, zasnovane tako, da »pes čepi« 

v senci. Pa vendar te grozeče silhuete nihče ne spregleda. Mozaiki s psi na vhodu hiš so bili še 

strašnejši, saj so morali ljudje čez njih stopati, učinek zastraševanja je bil tako močnejši. En 

pes pa se razlikuje od ostalih. To je podoba psa v Pompejih, v hiši Tragičnega poeta. Pes je 

upodobljen pripet na verigo, v napadalni pozi, opremljen z napisom „Cave Canem“ ali „Boj 

se psa“(glej Sliko 14) (Clarke 2007, 53–59). 

 

Apotropejski smeh ali smeh kot oblika moči je bil pogosto uporabljen v duhovnem svetu, saj 

je veljalo prepričanje, da moč smeha odganja demone. Rimljani so šale povezovali z 

magičnim, zato v rimski umetnosti najdemo veliko bizarnih upodobitev predimenzioniranih 

falusov in reprezentacij t. i. »zlobnega očesa«. Uporabljeni so bili v apotropejske namene – 

uroke, ki ubranijo pred zlemi silami. Upodabljanje falusov na vratih in v križiščih naj bi 

izvabljalo smeh iz opazovalca, to pa naj bi ga naredilo imunega na zločeste duhove in osebe 

(Clark 2007, 19). Te vizualne ikone pa niso bile namenjene samo človeškim mimoidočim, 

ampak tudi samim demonom, ki so konstantno lovili po določenem območju. Smeh se tako 

pojavi v vlogi obrambne funkcije, pomembna pa je tudi njegova lokacija, saj, če nas slike 

psov varuhov še vedno spravijo v smeh, je to zato, ker lahko povežemo sliko psa na vratih z 

našo sodobno izkušnjo psov čuvajev. Iz tega torej lahko sklepamo, da je pomen artefaktov 

tudi tu povezan s prostorsko postavitvijo (Clarke 2007, 67). 

Figure, ki so najpogosteje odigrale apotropejsko vlogo zasmehovanja, so bile zelo raznolike: 

škrati, grbavci, bog Priapus, črni afričani (glej Sliko 15). Ti komični karakterji so Rimljane  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vir: Clarke (2007, 56) 

 

 
Humorni element je očiten v besedah, ki 
posvarijo gledalca pred psom, ki je iluzija. 

Mozaik je ogromnih dimenzij (6,2 m x 2,3 m)    

– še več, pes ima dodane sence, da lepo 

izstopi iz podlage, obrnjen pa je naravnost 

proti vsiljivcu, ki tako z lahkoto opazi 

pretrgano verigo (Clarke 2007, 56) 

Slika 14: Cave Canem; Pompeji, hiša 

tragičnega poeta, mozaik 
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varovali pred demoni, za katere so 

verjeli, da poseljujejo svet, tako kot 

mi danes verjamemo, da je svet poln 

virusov in bakterij. Izvajali so rituale 

za vse nadloge, ki so potencialno 

ogrožale življenje: bolezen, kugo, 

lakoto, vojno, neplodnost in – smrt 

samo (Clarke, 2007, 91). 

 

Združevanje spolov in zmeda, ki 

posledično nastane s tem, ustvarja 

humor ob podobah hermafroditov 

(glej Sliko 16).  

Podoba hermafrodita je že od nekdaj 

predstavljala tudi seksualno moč, 

hkrati pa je služila v apotropejske 

namene, kjer je zamotila zlobno oko. 

Služila je tudi kot močno znamenje in 

opomin, da ni vedno vse tako, kot se 

zdi. Hermafrodit je bil – kot pigmejci 

in grbavci – močan talisman za srečo 

(Clarke 2007, 179–180). 

Če je bil obsceni humor, ki je 

obkrožal Olimp, smešen, ker je bil 

tako človeški, potem je Priapus 

smešen, ker človeku ni podoben. 

Njegova podoba predstavlja falično strašilo: človeška oblika, ustvarjena, da podpira gigantski 

falus, hkrati pa se tudi obnaša kot strašilo, saj je bilo njegovo prvotno delo varovanje vrtov 

pred tatovi. Šele kasneje je dobil tudi druge pomene, predvsem kot bog smeha. Amy Richlin 

izpostavlja, da odkar je Priapus postal bog plodnosti z obsceno vlogo, je humor, ki ga obdaja, 

neke vrste sveta obscenost. Smeh Priapusovemu predimenzioniranemu prijatelju in grožnja, 

da ga bo uporabil kot orožje proti grešnikom, je bolj blagodejna in dobrodošla – za razliko od 

posmeha grbavcem, etiopijcem in pigmejcem  

Vir: Clarke (2007) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vir: Clarke (2007, 180) 

 

Podobe pigmejcev, upodobljenih z ogromnimi falusi, so tipičen primer 
groteske z apotropejsko vsebino. Majhni človečki s falusi, ki bingljajo 

med nogami, poplesavajo na papirusovem čolnu z ejakulacijskim 

kljunom. Le redki Rimljani so lahko odpotovali v Egipt – za to je bilo 

potrebno dovoljenje senata. Tako so verjeli, da področje Egipta 
naseljujejo mitološki škratje (Clarke 2007, 91). 

 

 

 

V večini primerov iz 2. stol.pr. n. št., kjer je Hermafrodit upodobljen v 

spanju, počiva s trebuhom obrnjenim proti ležišču, in glavo obrnjeno 
proti gledalcu. S tega zornega kota se ustvarja podoba zapeljive 

ženske. Šele ko opazovalec zaokroži okrog kipa, doživi lepo 

presenečenje. Ona je tudi on, z moškimi genitalijami. Ogled kipa je 

podoben neke vrste igranju skrivalnic s  spolom, kjer krajšo potegne 

vsak, ki si želi ogledati lepoto še iz druge strani (Clarke 2007, 180). 

Slika 15: Pompeji, Hiša kiparja, stenska poslikava 

Slika 16: hermafrodit 
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 (Richlin 1992, 184). Priapus je namreč zlobno oko odganjal, kot 

tak pa je v svoji podobi lep primer, kako agresiven je bil lahko 

rimski humor (glej Sliko 17) (Clark 2007, 16). 

 

Kontekst – dopolnjen s fizičnimi in družbenimi okoliščinami – 

pojasni kulturno asimilacijo z natančno opredelitivijo 

družbenega položaja tistih, ki jih humor zanima ter njihovih 

razlogov za zanimanje. Posameznik ima torej specifičen 

družbeni položaj. Mogoče pripada v neelitni razred (suženj, 

svobodnjak, tujec, revež) ali pa eliti (senator, oficir, cesarski 

suženj). Elita se smeji elitnim vrednotam: parodijam na bogove 

in heroje, situaciji znotraj skupine, kjer se pojavljajo prestopki in 

grehi v zelo specifičnem in nadzorovanem okolju. Da je temu 

tako, kaže večina del, ki se nahajajo v zaprtih prostorih, kamor so imeli dostop samo 

povabljeni in domači (Clark 2007, 230).    

Veliko pogostejše so situacije »mi – oni«, kjer se Rimljani norčujejo iz oseb, ki niso Rimljani 

– barbarov in Egipčanov, ter deformiranih oseb. Glavna nit, ki veže skupino, je razlika v moči 

med gledalcem in posameznikom, ki je predstavljen. Ta humor zagotavlja gledalcu, da se 

počuti družbeno boljšega, močnejšega ter bolj samostojnega od osebe, ki se ji smeji. Napihuje 

svoj ego. Obsceni prestopki v humorju so v ospredje pripeljali nove elemente „mi – oni“ 

moči. Če je bil posmeh deformiranim ljudem ali individualcem z nerimskim tipom telesa 

tretiran pozitivno in če je večina Rimljanov verjela, da je takšen smeh zdravilen, je bilo to 

zato, ker so verjeli, da te deformacije kažejo na slab karakter (Clarke 2007, 230–231).  

Po drugi strani pa so bile v primeru seksualnih prestopkov podobe ljudi nedeformirane. V 

primeru slik iz javnega kopališča je kar na sedmih od osmih slik upodobljen zdrav, krepak 

idealiziran Rimljan. Pa vendar so moški in ženske iz teh del deformirani – moralno. Če se 

gledalec temu ni smejal, je to kazalo na to, da so mu družbeno neodobravani seksualni akti 

všeč. Smeh tako postane moč, s katero gledalec vzdržuje moralno in družbeno integriteto 

(neoporečnost) (Clarke 2007, 231–233). 

Večina rimskega vizualnega humorja temelji na obračanju in nepričakovanem.  

 

»Da razumemo njegovo delovanje, moramo izpostaviti to, kar je 'pričakovano'. Pri 

takem početju ne smemo upoštevati veliko naših lastnih kulturnih predpostavk, 

domnev. Pokazalo se je, da je kontekst zelo pomemben – prostor, v katerega so 

Vir: Clarke (2007, 186) 

 

 

Priapus tehta svoj falus napram 
vreči cekinov. 

Slika 17: Priapus, Pompeji, 

stenska poslikava 
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postavljena dela, ter da je skoraj nemogoče določiti scenarij za premične objekte 

(skulpture, ipd.). Pomembno je preprečiti premikanje del iz njihove originalne lokacije 

ter tako omogočiti opazovanje njihovega funkcioniranja v originalnem kontekstu. 

Potrebno je videti nazaj v prostor, kako so bila dela vpeta v dekorativni program 

prostora, nato si moramo postaviti Rimljana, opazovalca pred sliko. To je edini način, 

da lahko začenjamo razumeti, kako je komično vizualno sliko dekodiral stari Rimljan 

v vsakdanjem življenju. Samo tako lahko opazujemo in se smejemo kot Rimljani. 

Kalkuliranje, kaj bo občinstvo spravilo v smeh, je kompleksna igra, umetnik mora 

vedeti, kakšen odnos bi lahko občinstvo imelo do tega, kar predstavlja.« (Clarke 2007, 

229) 

 

2.4. Srednji vek 

 

Odgovori na vprašanja o srednjeveški družbi in njenem odnosu do smeha, teoretičnih 

pozicijah, ki so vodile ter o delovanju humorja v njegovih mnogoterih oblikah, niso preprosti, 

prav nasprotno, zelo so kompleksni. Tako kompleksni, kot je bila družba sama.  

 

Na začetku tega, skoraj tisočletje dolgega poglavja o srednjem veku, se bom najprej dotaknila 

članka Jacquesa Le Goffa, ki izpostavi dve zanimivi dejstvi. Skozi celoten srednji vek, od 

zgodnjega krščanstva pa vse tja do konca poznega srednjega veka, so se ljudje, še posebno v 

cerkvenih krogih, spraševali, če se je Jezus smejal za čas življenja na zemlji. Tema sicer 

deluje precej anekdotično, pa vendar postane zelo zanimiva, ko jo preučujemo v 

srednjeveškem kontekstu. Dejstvo, da tematika o Jezusu, ki jo navadno srečamo v sakralni 

literaturi, ni bila omejena samo na samostansko in cerkevno okolje, ampak je bila zelo močno 

živa tudi v univerzitetnih krogih, je kar malo presenetljivo. V trinajstem stoletju je pariška 

univerza celo organizirala tradicionalni letni „quod libet“
10

 samo na to tematiko. Sočasno pa 

so med srednjeveško srenjo krožili tudi Aristotlovi nauki, ki trdijo, da je smeh lasten človeku 

in kot tak njegova posebnost. Zanimiv izraz, ki se je takrat uveljavil „homo risibilis“, seveda 

ne pomeni človeka, ki je smešen, ali človeka, kateremu se smejimo, temveč človeka, 

obdarjenega s smehom. Človek, katerega največja posebnost je smeh (Bremmer in drugi 

1997, 40–43).  

 

                                                 
10

 Diskusija na izbrano temo, neke vrste odprta konferenca za širšo javnost. 
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Ko se je v prvi fazi (od 4. stol. do 10. stol.) zgodnje krščanstvo soočilo s humorjem, ga je 

duhovščina označila za nevarnega. Ni vedela, kako ga nadzorovati, zato ga je popolnoma 

zavrnila in izločila. V Meniških Pravilih, ki so bila napisana v 5. stol., se smeh kot posledica 

humorja pojavi v poglavju Taciturnitas
11

. Onačen je za najbolj grozen in obscen način 

prekinitve tišine in, skupaj z brezdeljem, kot največji sovražnik meniha (Bremmer in drugi 

1997, 43–44). 

V 6. stoletju je sv. Benedikt trdil, da je smeh nasprotje ponižnosti, po njegovih besedah pa so 

bila zelo kmalu napisana Regula Magistri – meniška pravila. To besedilo se je zelo močno 

uveljavilo, ker je bilo preprosto in jedrnato, hkrati pa je najbolj realno okno, skozi katerega 

lahko uzremo ozadja krščanskih prepričanj o fiziologiji
12

. Bilo je tudi povod za eno od 

pomembnejših teženj srednjega veka – prikazati telo kot inštrument hudiča, „telo, kot gnusno 

oblačilo duše“. Tekst opisuje relacije med telesom in dušo, kjer naj bi telo uporabljalo oči, 

ušesa in usta kot filtre za dobro in zlo, uporabljeni pa morajo biti za dobro. Govori o „vijaku v 

ustih“ in „pregradi iz zob“, katerih funkcija je, da za vsako ceno prepreči smeh, ki pričenja 

prodirati na plano. Regula Magistri od vseh zlobnih oblik izražanja, ki izhajajo iz človeka, 

obravnava smeh kot najhujše zlo in največjo oskrunitev ust (Bremmer in drugi 1997, 45). 

Tako nastane splošen vtis, da v zgodnjem srednjem veku ni bilo sledu o smehu. Pa vendar 

zgodovinski artefakti pričajo drugače. Joca monacorum
13

 kaže na to, da kljub zapovedani 

strogosti, ki je močno zatirala smeh, le-ta v praksi uspe preživeti (Bremmer in drugi 1997, 

49). 

Šele v 12. stoletju je duhovščini uspelo spraviti ta fenomen pod kontrolo. Cerkev je prešla v 

»dobo sprostitve in kontrole smeha“, kot jo imenuje Le Goff, ločila je dober smeh od slabega 

ter slabega prepovedala. Razlog za ta napredek je bil ogromen porast laičnega prebivalstva, to 

pa je pomenilo tudi vzpon narečne literature. Družba se začne gledati v ogledalo in posvetno 

telo je začelo dojemati, kako smešno je videti. Kot rezultat se razvijeta satira in parodija, 

cerkev pa nato uvede nadzor. Tu vstopi kraljevi dvor, ki začne delovati kot središče za 

krotitev smeha. Pojavi se tip kralja, t.i. „Rex Facetus“, šaljivi kralj, ki kmalu postane najbolj 

priljubljena oblika kralja. Prvi model „Rex Facetus“ je bil Henry II, z njim pa postane smeh 

eno glavnih orodij vlade ter glavna slika moči (Bremmer in drugi 1997, 44). 

                                                 
11

 Tišina 
12

 Nauk o življenjskem dogajanju v telesu. 
13

 Zbirka šal, ki vsebuje anekdote o menihih, duhovnikih, Judih in Armencih. 
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Bakhtin
14

 je v svojih delih opisoval ljudsko kulturo srednjega veka (in renesanse) kot 

veseljačno, smejočo se kulturo. Njegova vodilna misel je bila, da je glavna značilnost kulture 

smeh, kar se odraža v karnevalu. Karneval v tem pomenu jemljemo kot fenomen, katerega 

začetki segajo v daljno preteklost, vse do antičnih Saturnalij
15

. Gurevich meni, da je bila 

družba pod stalno grožnjo pekla, v njej je bil zasidran strah. Iz tega je izpeljal hipotezo, da: 

„ker se večina prebivalcev ni mogla znebiti strahu pred večnim prekletstvom, so svoj strah 

uravnovešali s smehom in veseljem. Veselje in strah sta bila globoko povezana« (Bremmer in 

drugi, 1997, 57). Vse to dogajanje pušča vtis, da je krščanstvo dolgo časa blokiralo 

popolnoma vse, kar je bilo povezano s šaljenjem in humorjem, ki sta bila definirana kot nekaj 

absolutno slabega. Po drugi strani pa je ohranjenih veliko število umetnostnozgodovinskih 

artefaktov, ki pričajo prav nasprotno (Bremmer in drugi, 1997, 54–55). 

Med srednjeveškimi deli, ki so se ohranila do danes, prevladujejo skulpture in slike, ki so bile 

ustvarjene po naročilu Cerkve, zato se neresnosti na tem področju tradicionalnega repertoarja 

objektov sploh ne pričakuje. Strokovnjaki so temeljito pregledali vragolije, ki so jih ustvarili 

srednjeveški umetniki. Prišli so do zaključka, da čeprav je srednjeveška umetnost v svojih 

temeljih religiozna, ni vedno ravno slovesna v predstavitvi. Raje kot huronski smeh je izzivala 

hihitanje, razsvetljen nasmešek in prijeteno počutje. To dokazujejo tudi številne komične 

iluminacije v rokopisih. Janetta Rebold Benton meni, da te podobe še danes na gledalce ne 

vplivajo bistveno drugače, kot so na takratnega srednjeveškega človeka (Benton 2004, ix–xii). 

Zabavni elementi, ki se na prvi pogled zdijo nepomembni ali celo nespoštljivi, zelo pogosto 

zasedajo mesta, kjer jih sploh ne pričakujemo. Ker ni bilo ostrih ločnic med cerkvijo in 

državo, so temu ustrezno manjše tudi ločnice med svetim in posvetnim. Cerkev je bila vodilna 

sila v vseh aspektih življenja. „Zelo verjetno je, da je bilo veliko več srednjeveških vragolij, 

kot jih prepoznamo danes,“ trdi Bentonova ter še navaja, da moramo upoštevati dejstvo, da je 

le malo del iz srednjega veka preživelo do danes (Benton 2004, x). 

Duhovita srednjeveška ikonografija je geografsko široko razširjena po Evropi. Čeprav 

obstajajo regionalne preference v tematiki in stilu, se najde veliko podobnosti v motivih, ne 

glede na velike distance. Imitacija kot najvišja oblika komplimenta je bila najbolj 

favorizirana, opazne pa so razlike med deli, ki nas nasmejijo in ki nas poučijo, ter tistimi, ki 

presenetijo, presunijo ali razjezijo. Med množico del se najde par primerov, ki so si podobni, a 

niti dva si nista popolnoma enaka (Benton 2004, xi). 

                                                 
14

 Mikhail Bakhtin, 1895–1975, ruski filozof, kritik in literat, katerega osrednje zanimanje je bilo usmerjeno v 

pojav smeha in humorja. 
15

 Praznovanje, ki se je dogajalo v času, ko zima sreča pomlad. Današnji pust. 
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Te podobe se pojavljajo povsod, tako zunaj kot v notranjosti cerkve. Nekatere so na 

neopaznih mestih (nepričakovane in nestandardne podobe so manjše in locirane na težko 

vidnih mestih) visoko na zunanjih strešnih konzolah, notranjih stropih ali kapitelih, skritih v 

temačnosti cerkve. Nekatere spake so dodobra vidne šele s pomočjo sodobne tehnologije, 

dalnjogledom ali teleobjektivom. Primeri, ki so namenjeni širši publiki, so veliko bolj vidni. 

Te podobe so od prejšnjih razlikujejo tako po pomenu kot namenu ter so vidno nameščene v 

cerkvi ali na njeni fasadi, na timpanonu ali arhivoltah ob vhodih, na jasno vidnih mestih na 

kapitelih in v vitražnem oknu (Benton 2004, xiii). 

Cerkev je bila v srednjem veku glavni naročnik umetniških del. Toda zakaj bi cerkev naročila 

umetnikom, da izdelujejo duhovite podobe? Pridige, ki so bile ravno tako gledane kot slišane, 

sugerirajo na argument, da lahko slika sporoči informacije manj dvoumno in veliko hitreje kot 

pa napisan opis. Tako so bili določeni primeri zgolj očarljivi in privlačni, medtem ko so drugi 

krepili vpliv pridig ter z duhovitostjo pomagali, da so 

se cerkvena moraliziranja bolje vtisnila v spomin. 

Duhovitost je bila uspešno sredstvo za družbene in 

religiozne komentarje, uporaba podobe kot 

pedagoškega pripomočka je povečala učinkovitost 

verskih naukov, hkrati pa so postala cerkvena 

sporočila bolj dostopna in opazna. Podobe in etika so 

si bile dolgo zaveznik, srednjeveška umetnost je bila 

namreč bogata z nasveti in opozorili, in tako kot 

danes so tudi takrat vedeli, da je v vsaki šali tudi 

resnica. Humor je bil pogosto uporabljen kot sredstvo 

za približevanje temam, ki so neprijetne, če jih 

obravnavamo na bolj direkten način. Kar nas straši, 

nas lahko tudi nasmeje, kar nas prestraši, nas lahko 

tudi zabava. Satirično umetnost so uporabljali za 

parodiziranje paradigem, norčevanje iz kalupov in kot 

sredstvo za dosego cilja za na videz nespoštljive 

dejavnosti in slike (Benton 2004, 2). 

Pri ustvarjanju nagajivih srednjeveških podob je umetnik črpal iz dela predhodnikov, 

literarnih virov, folklore in pripovedk, vsakdanjega življenja ter občutka za zabavo gledalca 

(Benton 2004, xii). 

Slika 18: Vitez; Hotel de Ville v Brugesu

 

Prizor iz vsakdanjega življenja, urejena mlada 
ženska, narejena iz kamna in polihromirana, se je 

namestila, da bi pritegnila pozornost, ob mladem 

čednem vitezu, postavljenem pod tipično gotsko 

krošnjo. A njeno prizadevanje bo ostalo prazno, saj 
on že zelo dolgo ostaja neomajen, s pogledom 

usmerjenim naprej, osredotočen na svojo dolžnost 

in se bo sposoben za večno upirati njenim čarom. 

Vir:Benton (2004) 
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Srednjeveška dela, še posebno tista, ki so jih ustvarili inteligentnejši kiparji, vsebujejo veliko 

vizualnih iger, ki so z lahkoto razumljive, saj je njihov pomen dostopen vsem, ne glede na 

izvor, jezik ali stopnjo izobrazbe. Gledalec samo pogleda in že razume šalo. To še posebno 

velja za podobe, ki jih lahko opišemo kot dobro umeščene v kontekst – humorni element se 

torej v večini teh primerov naslanja na odnos med skulpturo in arhitekturo. Najpogostejše so 

izklesane podobe ljudi ali živali, ki se obnašajo kot resnični ljudje ali kot počlovečene živali. 

Igra, ki se ustvarja med skulpturo in arhitekturo, izzove element presenečenja, saj nismo 

vajeni videti figure iz kamna ali lesa, ki se obnaša, kot da je živa in sposobna delovanja. V 

tem primeru lahko rečemo, da se skulpture igrajo z 

arhitekturo – in gledalcem (glej Sliko 18) (Benton 2004, 1). 

  

Večina tovrstnih skulptur je postavljenih tako, da so dobro 

vidne opazovalcu (in mogoče še drugi skulpturi), pojavljajo 

pa se na ložah, balkonih, na vrhu stolpov, kot bi branile 

mesto, ali na slemenih streh, da natančno vidijo, kdo pride v 

cerkev, pa tudi take, ki te ob deževnih dneh celo polulajo 

(Benton 2004, 4).  

Majhen debelušen človeček si z roko podpira glavo, opazuje iz 

svojega visokega, varnega položaja (glej Sliko 19). Medtem ko 

aktivnost take skulpture poskuša prepričati, da je živa, je 

njihova podoba daleč od realistične v izvedbi in pravzaprav ne 

morejo biti namenje, da ogoljufajo gledalca – 

namesto tega ga nasmejejo. Za druge, čeprav 

uspešne v svojem vzponu, se zdi, kot da 

obžalujejo situacijo, v kateri so se znašle. 

Male figure plezajo na podporne konzole. 

Čeprav kamen, iz katerega so, dejansko 

podpira arhitekturo nad sabo, te figure niso 

postavljene, da bi izgledale, kot da jo res 

podpirajo, kvečjem dajejo občutek, kot da 

visijo iz konzol in se močno trudijo, da bi se 

izognile padcu (glej Sliko 20) (Benton 2004, 

12).  

Vir: Benton (2004) 

Vir: Benton (2004) 

Podeželjska cerkvica, na kateri so upodobljene domišljijske 

živalske glave, ki so veselo zagrizle v konec kamnitega 
stebra. Lahko opazimo, da te pošasti z ogromnimi očmi in 

števlnimi ostrimi zobmi večerjajo z velikim entuziazmom. 

Drugi primer pa se zdi presenečen nad tem, kar se je znašlo v 

njegovih ustih (Benton 2004, 20). 

 

Vir: Benton (2004) 

Slika 19: Kamniti kip na pročelju 
cerkve St Andrew v Heckingtonu 

Slika 21: Kamnite glave, ki požirajo stebre 

Slika 20: mala figura, ki visi iz 

konzole 
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Zelo zanimivo interakcijo med skulpturo in arhitekturo lahko opazimo pri glavah (bolj 

pogosto glavah pošati kot ljudi), ki konzumirajo dele stavb – okrasje okoli oken, vrhove 

stebrov, baze stebrov, rebraste oboke ipd. (glej Sliko 21) (Benton 2004, 20).  

Če bi te podobe imele na jedilniku svojo običajno 

hrano, bi bila vtis in smisel povsem drugačna, tako pa 

je prav nenavadnost prehranjevanja z arhitekturo 

zanimiv vidih teh podob – neskladje med odnosom 

skulpture in arhitekture pa zabava (Benton 2004, 14).   

Arhitekturne anomalije se večkrat pojavijo tudi med 

podpornimi stebri. Na fasadi romanske bazilike Sta 

Maria Maggiore v Toskani (konec 11., začetek 12. stol) 

je med portalom in oknom nameščenih devet malih stebrov. Predzadnji  na desni je veliko 

širši kot ostalih osem. Namesto, da bi ga obklesali, da bi bil enak drugim stebrom, je izviren 

kipar uporabil svoj smisel za humor in mu vklesal korzet (glej Sliko 22) (Benton 2004, 26–

27).  

 

Znani motiv antičnega atlanta v srednjem veku pridobi drugačno podobo in vsebino. Če 

pogledamo idealna grška telesa – atlante in kariatide, nosijo enako vlogo kot srednjeveške 

figurice. Ti čvrsti antični moški in ženske umirjeno 

opravljajo svoje delo, brez kakršnihkoli fizičnih naporov. 

V kontrast so jim srednjeveški potomci, veliko bolj suhceni 

in daleč od stoičnosti, ki nastopajo svojo vlogo z očitno 

težavo (glej Sliko 23). Kenaan Keda interpretira podporne 

figure kot kaznovane grešnike ter meni, da sega originalna 

ikonografij tega motiva daleč v preteklost (Keda v Benton 

2004, 38). Motiv je pogosto uporabljen, množica ljudi, vklesanih v kamen ali les, z različno 

stopnjo realizma, služi kot podpora na srednjeveških stavbah. Igriv človeški element je dodan 

tako, da podpira stebre, arkade, vrata, okna, konzole ipd., običajno je postavljen v položaj, kot 

da preprečuje, da bi se stavba sesedla. V srednjem veku kipar oz. mojster ni ustvarjal sam, dal 

je le idejno osnovo, ki so jo realizirali pomočniki. Da je bil rezultat prepričljivejši, je bilo 

potrebno tesno sodelovanje med mojstrom in pomočniki (Benton 2004, 28–38). 

Zgoraj obravnavani primeri so dokaz, da so bili srednjeveški kiparji nakonjeni vizualnim 

šalam. Večina je tudi takšnih, da jih razume vsak gledalec – niti ne potrebuje besed, da 

pojasni humor, učinek je takojšen. Kiparjeva duhovitost je dostopna vsakomur, ne glede na to, 

 

Vir: Benton (2004) 

Vir: Benton (2004) 

Slika 23: Figura, ki podpira steber 

Slika 22: Steber s korzetom 
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kateri jezik govori ali iz katere države prihaja, kakšne so njegova stopnja izobrazbe ter 

izkušnje (Benton 2004, 28). 

Kazen za greh so v srednjem veku prikazovali 

kot hitro in neprizanesljivo. Primer (glej Sliko 

24), ki je nastal ok. l. 1470 prikazuje, kako je 

hudič nemudoma in poniževalno dobil kazen, 

ker je motil Sv. Dunstana
16

. Legenda pravi, 

da je med delom v njegovo delavnico prišel 

sam hudič. Ko se je hudič norčeval iz njega, 

se je Dunstan hitro branil s svojimi zlatimi 

kleščami, s katerimi je prijel hudiča za enega 

od njegovih nosov, ta pa je nato pomolil ven 

svoj jezik (Benton 2004, 48).  

Če pogledamo ostale oblike grešenja, ki so 

bolj človeške, lahko vidimo, da to, kar so obravnavali kot neprimerno ali primerno kazen, 

razkriva srednjeveški pogled cerkve na zločin in kazen.  

O tem, kakšna bo končna usoda vsakega posameznika – nebesa ali pekel – je odločalo 

tehtanje duše. Prepričanje, da se je ljudem sodilo na smrtni dan s tehtanjem duše, sega že vsaj 

v egipčanske čase, primere najdemo tudi v grški literaturi. Duše je v srednjem veku tehtal 

nadangel Mihael, glasnik Boga, le-te so bile upodobljene v 

obliki majhnih človečkov, ki so prihajali iz ust umrlega. 

Srednjeveški umetniki so rezultat tehtanja duš na zadnji 

sodbi prikazovali zelo neodločeno, saj je bil na koncu 

pogosto podrejen tekmovanju med angeli in hudičem. Na 

timpanonu Ste-Foy hudič goljufa tako, da previdno, skoraj 

neopazno z enim prstom potiska navzdol skledo tehtnice; 

čeprav je ta duša rešena in bo šla v nebesa. Nič 

nenavadnega ni, če hudič poskuša goljufati, zanimiv pa je 

detajl iz timpanona katedrale St. Lazare v Autunu (glej 

Sliko 25), kjer nista poštena niti hudič niti angel. Opazimo 

lahko, da hudič ponovno goljufa, a tudi angel potiska 

posodo na drugi strani dol (Benton 2004, 64–65).  

                                                 
16

 Nadškof iz Canterburya, zavetnik zlatarjev, draguljarjev in ključarničarjev. Zanj se je govorilo, da je bil slikar, 

veziljar, metalurg, iznašel naj bi tudi zvonec. 

 

Vir: Benton (2004) 

Vir:http://idlespeculations-

terryprest.blogspot.si/ 

Slika 24: Sv. Dunstan kaznuje hudiča 

Slika 25: Hudič in angelj goljufata; 

timpanon na cerkvi Sv. Lazare v Autunu 
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Tematika narobe obrnjenega sveta, neke vrste izprijanje z obračanjem naravnega reda v 

življenju, je bila zelo popularna v srednjem veku in jo lahko opazimo v številnih variantah. 

Živali v človeški vlogi so bile najpogostejše, veliko redkeje najdemo ljudi v živalski vlogi. Ko 

so zakoni narave in zdravega razuma obrnjeni v temah, ki zadevajo živali, se tema ponavadi 

dotika tistih, ki imajo moč, dominacijo, ki so preplašeni, lovijo, jedo ali pridigajo. Živali so 

uporabljene kot sredstvo za satiro. Podobe živali so pogosto uporabljali v posmeh človeškim 

neumnostim in šibkostim in čeprav se je določen subjekt večkrat pojavil, ni bila njegova 

prezentacija nikoli enaka. Tako lahko najdemo na timpanonu motiv „Maščevanje zajca“, kjer 

je upodobljen gol moški, nataknjen na kol, ob njem pa zajec, ki ga vrti nad ognjem. Tovrstna 

motivika narobe obrnjenega sveta je bila zelo pogosta tudi v iluminiranih spisih. 

Od vseh živali so bile najpogosteje upodobljene opice. Oponašajo človeško vedenje, nosijo 

človeška oblačila, jezdijo ostale živali, učijo, se igrajo, lovijo ribe ali žonglirajo. Čeprav so jih 

v srednjem veku uporabljali za domače ljubljenčke, so imele v umetnosti pogosto negativen 

pomen. Njihova sposobnost oponašanja človeškega vedenja jih je potisnila v položaj popolnih 

subjektov za igranje vloge v narobe obrnjenem svetu. Kako z lahkoto se opica ponorčuje iz 

človeka je demonstrirano na zidnem reliefu v cerkveni ladji katedrale Beayeux. Šaljivec je 

pokleknil pred opico, ki je, čeprav priklenjena, povdzignjena na piedestal nad njim. Podoba je 

očitno satirična, hkrati pa bi bilo zanimivo vedeti, če je takšna ikonografija namenjena 

smešenju določenega individuuma ali pa splošnim praksam in prepričanjem tistega časa. 

Opice so bile upodobljene, da satirizirajo ljudi, ki počnejo stvari, za katere nimajo 

sposobnosti, pa bi jih morali imeti (Benton 2004, 69–73).  

Med podobne motive so sodile še lisice, preoblečene v menihe, ki vabijo gosi v svoje 

kremplje, živali z glasbili, npr. osel z liro izvira iz klasične mitologije o oslu – glasbeniku, ki 

je našel liro, jo poskusil igrati, pa je moral priznati, da ne ve ničesar o glasbi, in svinje z 

dudami, narejenimi iz svinjskih mehov (Benton 2004, 74–82). 

 

Konflikt med žensko in moškim se je začel že z Adamom in 

Evo in tudi umetnost srednjega veka ponuja le malo 

primerov zakona, prepojenega z blaginjo. Redki so prizori, 

ki prikazujejo srečne pare, katerih odnos je romantičen in 

ljubeč (Benton 2004, 83). 

Bolj pogoste so bile upodablitve moža in žene, ki sta si 

popolnoma kontradiktorna, njun konflikt pa je prikazan kot 

fizičen prepir ali simbolična bitka za hlače. Tovrstne upodobitve so zelo verjetno služile 

 

vir: http://www.gotmedieval.com 

Slika 26: Bitka za hlače 
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zadrževanju duhovščine v celibatu, kot svarilo, kaj bi se zgodilo, če bi zapustili mirno, 

blaginje polno religiozno življenje in se poročili. Zanimiv je relief, ki izhaja iz bivše 

Avgustinske kapele v St Martin aux Bois, kjer kipar (ali Bog) skupaj z hudičem ustvarja 

žensko. Bentonova prizor tolmačili kot: »Bog ne more ustvariti ženske brez pomoči hudiča ali 

potrebna je hudičeva pomoč, da se ustvari ženska« (Benton 2004, 83). Moški in ženska sta 

ponavadi upodobljena skupaj, žena napada moža, njeno orožje pogosto asociira na kuhinjske 

pripomočke ali pohištvo, moža pa celo grabi za lase. Seveda so bili tovrstni prizori popolno 

nasprotje realnosti. Eden bolj humornih prizorov je vsekakor upodobljen v Bristolski 

katedrali, kjer sta portretirana mož in žena. On jezdi prašiča, simbol pohote in pohlepa, ona 

pa, z metlo v rokah, jezdi gos, simbol ženskega spola in neumnosti (glej Sliko 26) (Benton 

2004, 84). 

Podobne zgodbe so prikazovali v različnih oblikah, 

veliko upodobitev je prikazovalo negativen pogled na 

romance. Primer para, ki se poljublja, na severni konzoli 

Svete Etiene v Cahorsu, kjer moški z impresivnimi brki 

poljublja žensko, obraz na naslednji konzoli pa nam 

mežika, kar naskrivaj namiguje, kako njuno romanco 

dojemajo ostali (glej Sliko 27) (Benton 2004, 90).  

 

Med ogromnim številom različnih načinov upodobitve pačenja obraza je bil motiv 

raztegovanja ust z vstavljanjem prstov vanje še posebno 

popularen. Motiv raztegovalcev ust, ponavadi moških, ki pačijo 

obraz, najdemo po celi Evropi, v obliki bruhalnikov (angl: 

gargoyl) na slemenih streh, kapitelih in reliefih. Bentonova 

meni, da se te podobe igrajo igro, podobno telefonu
17

: ko 

spakovalec naredi grimaso, postane oseba, ki se mu smeje, 

naslednji spakovalec. Po drugi strani pa je bila gesta odprtih ust 

interpretirana kot simbol greha in požrešnosti. Podobe so lahko 

hkrati kazale tudi več vulgarnih gest, na primer: raztegovanje 

ust, kombinirano s kazanjem jezika, ali kot lahko vidimo pri primeru na kapitelu severne 

strani cerkve Sv Herie v Mathi, kjer ima moški roke speljane pod koleni do ust ter tako deluje, 

kot da bi bil gumijast (glej Sliko 28) (Benton 2004, 99). 

                                                 
17

 Telefon: igra, v kateri si igralci verižno šepetajo besedo v uho;. 

 

Vir: Benton (2004) 

 

Vir: Benton (2004) 

Slika 28: Podoba, ki kaže grimaso 

Slika 27: Par, ki se poljublja (na desni), ter 
sosed, ki mežika (na levi) 
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Nekatere presenetljive deviacije, ki jih danes nikoli ne bi 

pripisali cerkveni umetnosti, presenečajo na cerkvah na 

način, ki se zdi čisto nesvet. Poleg vseh ljudi in živali, ki 

se pačijo, vlečejo usta in brade, obstajajo tudi podobe, ki 

kažejo jezik (glej Sliko 29), bljuvajo, ter tudi take, ki se 

obnašajo še slabše, na primer, da iztrebljajo v javnosti. 

 

Gesta odprtih ust, včasih kombinirana s štrlečimi jeziki, 

je karakteristika bruhalnikov, odtočnih žlebov, ki 

spuščajo vodo skozi svoja usta. Če pustimo ob strani 

funkcionalno rabo ter prestavimo to v službo humorja, 

dogodek spominja na bljuvanje (Slika 30) (Benton 2004, 

110). 

Pomen gest z odprtimi usti – s kazanjem jezika ali 

bljuvanjem – ni natančno znan, če pa se naslonimo na 

nekaj zgodovinskih predispozicij, lahko sklepamo, da so 

imele te podobe verjetno določen apotropejski namen, npr. 

varovanje ljudi v cerkvi pred zlom. Kazanje jezika je v 

Bibliji
18

 opisano kot žalitev, vendar se zdi, da je gesta v primeru bljuvajočih bruhalnikov prej 

služila svojemu humornemu namenu. Figure, ki iztrebljajo na ljudi, dobijo svojo vlogo, ko 

dežuje. Vloga teh detajlov ni znana, se pa avtorica nagiba k ideji, da so bile v službi humorja 

(Benton 2004, 113).  

 

                                                 
18

 Isaiah, 57:4 

Zbirka neverjetno izvirnih jezikov, katerih 

večino bi težko stlačili v usta lastnika, 

najdemo na arhivolti fasade v Lincolnovi 
katedrali (Benton 2004, 114). 

Vir: Benton (2004) 

 

Vir: Benton (2004) 

Slika 29: Podobe, ki kažejo jezik 

Slika 30: Podoba, ki bljuva 
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Številne upodobitve golih žensk in moških, zelo pogosto 

grobe v svoji izdelavi in neotesane v obnašanju, najdemo 

skrite na srednjeveški cerkveni arhitekturi, kjer presenečajo 

obiskovalce.  

Tako kot bruhalniki,so tudi te upodobitve daleč od subtilnega 

prikaza. Ne samo, da razkazujejo golo telo, še posebno 

izpostavljajo genitalije. Podobe golih se v cerkvah redko 

pojavijo pred 11. stoletjem, svoj razcvet so doživele šele v 12. 

stol, najdemo pa jih lahko tudi v ostalih obdobjih srednjega 

veka (Benton 2004, 119).  

Eden zanimivejših tipov se imenuje »Sheela–na–gig«, kar v 

prevodu pomeni „grd kot greh“. To so preproste, stilizirane figure neidentificirane ženske v 

akrobatskih pozah, ki razkazuje svojo vagino. Ta tip podob so tekom zgodovine pogosto 

raziskovali, večkrat so jo celo označili za utelešenje čistega humorja, boginjo plodnosti, mati 

zemljo in simbol pohote oziroma opozorilo pred pohoto (glej Sliko 31) 

(http://en.wikipedia.org). 

Nosilne podpore so bile najpogostejše lokacije 

za ekshibicionistične figure, ki so bile ponavadi 

manjših dimenzij in so izvajale svoje 

nenavadne norčije na stranskih, manj 

pomembnih mestih – visoko na konzolah (glej 

Sliko 32) (Benton 2004, 120).  

Verjetno so služile kot ikonografsko gradivo, ki 

je kazalo, katere spolne prakse so s strani 

cerkve sprejemljive ter, bolj pogosto, katere niso. Scene, ki jih danes lahko opišemo kot 

obscene, so porabljali za informiranje vernikov – razkazujoče figure se pojavljajo kot 

opozorilo ali svarilo ter v izogib grehu pohote določajo omejitve v seksualnih praksah. Da 

teza drži, potrjuje dejstvo, da niti eden od upodobljencev ni videti srečen v okoliščinah, v 

katerih se je znašel. Tako ti srednjeveški nudisti ne delujejo erotično, očarljivo in privlačno, 

temveč so nagnjeni k žaljivosti ali celo odbijanju. Njihova podoba je daleč od anatomske 

pravilnosti, prej delujejo kot nekakšne komične karikature s poudarjenimi genitalijami. 

Bentonova se še sprašuje, ali je ta grdota tudi opomin gledalcu, da je fizična lepota minljiva 

(Benton 2004, 122). 

Vir: Benton (2004) 

Vir: Benton (2004) 

Slika 31: Sheela na gig 

Slika 32: Ekshibicionist 
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V svoji knjigi Images of Lust Weir in Jerman interpretirata vlogo nudistov kot ikonografsko: 

trdita, da to niso niti brezbožne niti čarobne podobe plodnosti, prav tako ne gre za idole iz 

predkrščanskega časa ali ostanke vraževernih prepričanj. Ekshibicionistične podobe zelo 

pogosto najdemo ob romarskih poteh. Kljub veliko izjemam artefakti kažejo težnjo k 

pojavljanju na manjših ruralnih romanskih cerkvicah ob teh poteh. Te podobe, pravita, so 

povezane s tistimi cerkvenimi obredi, ki opozarjajo na nizek moralni standard romarjev. 

Ekshibicionisti so se pojavljali v družbi ostalih podob, povezanih z grehom telesa, skupaj pa 

so delovali kot ilustracije večih didaktičnih točk med obredom (Wier in Jerman v Benton 

2004, 123). 

Ruth Mellinkoff v enem od poglavij knjige Outcasts: Signs of Otherness in Northern 

European pojasni, da ekshibicionisti in falusi (tudi nevljudne geste ipd.) delujejo kot apotropi, 

ki varujejo cerkev in tiste v njej. Mellinkoffova tudi izpostavlja, da ima srednjeveško 

verovanje v obrambno moč teh podob antične korenine v kultih plodnosti in praksah, ki so 

zajemale boginje plodnosti ter njihove genitalije (Mellinkoff v Benton 2004, 126). 

Da bi lahko dešifrirali pomen podob, ne smemo zanemariti umetniške izraznosti. Njihova 

izjemno izkrivljena anatomija, ki je razširjena skozi celotno srednjeveško umetnost, celo do te 

mere, da deluje kot karikatura, sugerira na namerno uporabo humorja. Bentonova pravi, da se 

ta dva vidika – poučni in humoren – dopolnjujeta. Podoba je lahko simultano poučna in 

humorna ter tako veliko prej ujame gledalčevo pozornost. To naredi sporočilo bolj 

zapomnljivo ter posledično bolj učinkovito (Benton 2004, 126). 

 

Bentonova sklepa, da so duhovite podobe obstajale že od nekdaj, zato bi lahko bil pojav 

humorja eden od človeških temeljev. Dejstvo, da se podobne ilustracije pojavljajo v različnih 

državah in lokacijah, sugerira, da mora obstajati neka stopnja univerzalnosti v tem, kar zabava 

ljudi, ne glede na to, kje in kdaj so živeli. Ugodje, ki ga prinašata duhovitost ali humor, ni 

vezano samo na gledalca, ampak se zdi, da so v samem delu uživali tudi umetniki, ki so 

podobe ustvarili – v svoji pameti in duhovitosti – ter tudi delavci, ki so te podobe izdelali 

(Benton 2004, 127–134). 

Večino podob zlahka spregledamo, kadar pa se kakšna odkrije, je prisoten element 

presenečenja, pojavi se lahko celo dvom, da vidimo prav. Dela, ki so namenjena poučevanju s 

pomočjo duhovitosti in humorja, predstavljajo pomembno poglavje poučevanja v 

srednjeveških cerkvah, „inversus mundi“
19

 pa je krasen primer srednjeveške umetnosti, pri 

                                                 
19 Obrnjen svet 
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kateri to, kar pričakujemo, ni to, kar smo dobili. Tovrstne humorne podobe niso bile nikoli 

vrhunec umetnosti, prav tako pa niso nikoli izginile. Celo nasprotno, določeni tipi podob se v 

določenem obdobju srednjega veka pojavljajo bolj pogosto. Te podobe so bile navadno 

usklajene z aktualnim umetniškim slogom (Benton 2004, 134). 

Zanimanje romanskih kiparjev je bilo osredotočeno na stebre, konzole in timpanone, v 

didaktični ali apotropejski namen pa jih je izkoristila cerkev. Romanski umetniški stil definira 

očarljiva, plitva, nenatančna ter naivna kvaliteta, ki je v svojem bistvu zelo sofisticirana – 

pretiravanje v popačenju – neke vrste karikatura, ki deluje vzeta iz sodobnih risank, je bila še 

posebno uporabna v podajanju moralnih sporočil. V nasprotju z romanskimi se za gotske 

kiparje zdi, da so dajali prioritete vizualnim igram – podobe so bile tako realistične, da so 

gledalca za kratek čas prepričale, da so resnične. Primeri, ki so gledalčevo oko prepričali za 

dlje časa, pa so iz poznogotskega obdobja. Rezutat je nekakšen oseben trenutek med kiparjem 

in gledalcem, ko kiparjeva stvaritev aktivno vrača gledalcu „buljenje“ (Benton 2004, 135).  

Jasno je, da je lokacija podobe zelo pomembna. Tiste, ki so zelo očitne, največkrat nameščene 

v sprednjem delu cerkva ali na svetlih lokacijah, so bile tam zato, da jih opazijo vsi 

potencialni grešniki. Te podobe so imele didaktičen namen. Druge podobe, skrite v temne 

kotičke cerkva, visoko pod strop, ter miniature so dosegle veliko manjše občinstvo. Zatorej 

niso bile uspešno didaktično orodje. Na takšnih obrobnih mestih so umetniki lahko 

eksperimentirali, zabavali sami sebe – ter druge, ki so pomagali pri delu (Benton 2004, 138). 

Bentonova še posebej poudarja tudi to, da je potrebno preprečiti, da bi videli srednjeveško 

umetnost z današnjega vidika. Če se nam dela zdijo šokantna, je to zato, ker del ne gledamo s 

srednjeveške perspektive. Če bi bile te podobe poskus upora proti Cerkvi, potem se jih 

verjetno ne bi toliko ohranilo skozi celotno geografsko področje. Cerkev bi jih že davno dala 

odstraniti. Duhovščina se je namreč dobro zavedala uporabnosti satirične ali groteskne 

podobotvornosti zunaj in celo znotraj cerkve. (Benton 2004, 139). 
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2.5. Renesansa 

 

Dejstvo, da so v renesančni Italiji poznali preko dvajset opisnih izrazov za akt šaljenja, je 

eden od kazateljev, da jim je bila tema dobro poznana. Ideja o komičnem in nagajivem v tem 

obdobju ni bila ostro definirana, odsevala se je tako znotraj zabave kot zlorabe. Zabava, 

užitek, igre na eni strani ter triki in žaljenje na drugi. Na tematiko šale (takrat  je bil 

uveljavljen izraz burla) so potekale tudi diskusije o mejah sprejemljivega šaljenja. Castiglione 

burlo opisuje kot prijazno prevaro, ki ne povzroči žalitve – vsaj ne prevelike, Della Casa 

razlikuje šalo in žalitev glede na namero storilca – medtem ko je bil efekt na žrtev bolj ali 

manj enak (Castiglione v Barolsky 1978, 3; Della Casa v Bremmer in drugi 1997, 62). Ta 

negotovost, ambivalenca, je sprožila vprašanja o mejah dovoljenega humorja. Že takrat so 

dognali, da se meje dovoljenega humorja spreminjajo, so nestabilne, varirajo glede na prostor, 

čas, obdobje, trenutek in družbeni položaj. In ravno to je omogočilo, da je postala objekt 

smeha celo religija in to brez kakršnihkoli sankcij. Zabeležen je primer, ko se je Matello
20

 

preoblekel v duhovnika in parodiziral cerkvene obrede – celo duhovščina se je v obdobju 

karnevala preoblekla v nasprotni spol (Barolsky 1978, 18–21, Bremmer in drugi 1997, 62). 

Ta dvoumnost je vodila tudi k vprašanju funkcije humorja kot inštrumentu maščevanja, 

medtem ko je Vladimir Propp
21

 razvil tezo o uporabi smeha za določeno priložnost kot neke 

vrste ritual (Bremmer in drugi 1997, 63).  

Torej ni nič čudnega, da Rabalais
22

 navaja, da veliko primerov renesančnega humorja ni bilo 

niti duhovitega niti rafiniranega. Igrive norčije burkežev, komedije ali likovna umetnost – 

povsod bomo našli zelo grob humor (Rabalais v Barolsky 1978, 3).  

Igriv humor ni nasičen samo v vljudnih pogovorih in literaturi, ampak tudi v igrivih 

dekoracijah, ki so jih naslikali ali izrezljali pomembni renesančni umetniki. Najdemo jih v 

salonih, na stopnicah in celo v spalnicah ali kopalnicah vil in dvorcev. Vrtovi vil so bili 

zapolnjeni s skulpturami, ki so vsebovale humorno noto, igrive fontane, skrite pred 

nepozornim očesom, ki so šaljivo presenetile nepozornega gledalca. Na teh vrtovih pa so se 

skrivale tudi bizarne, duhovite jame, zapolnjene s skulpturami in slikami s humornimi 

elementi (Barolsky 1978, 4–7). V renesansi najdemo veliko število likovnih del, ki se 

ukvarjajo s humornimi tematikami. Precej so jih ustvarili na italjanskih dvorih – npr. igrivi 

satiri na Botticellijevi sliki Mars in Venera ali pa ironična Bronzinova slika Venera, Kupid, 

                                                 
20

 dvorni norček pri Mantua 
21

 Vladimir Jakovlevič Propp (17.4.1895-22.8.1970) je bil sovjetski folklorist in znanstvenik, ki je analiziral 

vsebine ruskih pravljic in razložil njihove pripovedne funkcije. 
22

 François Rabelais (1483 – 1553): najpomembnejši francoski renesančni pisec, doktor, humanist, menih 
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norček in čas, humorne elemente najdemo celo v Michelangelovi arhitekturi. Pogosti sta bili 

tudi satira, s katero so smešili subjekte, in parodija – najbolj izstopa freska Pellegrina 

Tibaldija, v kateri se posmehuje Michelangelovemu slogu. Z uporabo karikatur se renesančna 

umetnost posmehuje osebam s telesnimi napakami, pogosta pa je uporaba duhovitosti, ki je 

bolj umska kot šala, ponavadi ni smešna, kaže pa na iznajdljivost. Temelji na neskladju, 

nejasnosti in nepričakovanih učinkih. Največkrat je prisotna v iluzionističnih dekoracijah 

Mantegne in Peruzzija, v delih, ki igrajo na noto dvoumnosti (Barolsky 1978, 5–8).  

Misliti moramo tudi na to, da niso vsa duhovita ali humorna dela nujno zabavna ali smešna. 

Pogosto duhovitosti in satire niti ne moremo ločiti od resnosti, Barolsky daje zgled v 

Michelangelu, za katerega pravi, da je »njegova duhovitost pogosto umazana, z ostrimi 

zobmi« (Barolsky 1978, 8). 

 

Če pustimo ob strani umetniška dela, ki se norčujejo iz duhovščine, mitoloških bogov in 

boginj, ljubezni in spolnosti, voajerjev, frustriranih ljubimcev, starih pohotnih moških in 

neštetih drugih tem (ki so pogosto predmet humorja še danes), pa se nam marsikateri primer 

renesančnega humorja lahko zdi precej krut in nikakor ne enako smešen, kot se je zdel 

gledalcu v 16. stoletju. To so predvsem dela, ki se norčujejo iz bolnih in pohabljenih, ter dela, 

ki prikazujejo kaznovanje, pohabljanje in bolečino (Barolsky 1978, 9).   

V knjigi Waning of the Middle Ages Huizinga takole opisuje kruti humor iz začetka 15. 

stoletja:  

»Štirim slepim moškim so dali palice in med njih spustili prašiča, ki ga morajo ubiti. 

Če jim je uspelo, so ga dobili za nagrado. Brez dvoma je bilo gledalcem smešno, ko 

so opazovali procesijo, oboroženo z velikim praporjem s podobo prašiča, kako 

paradira pred bojem, sledi pa jim bobnar. Ta prizor smešenja slepih nam nemudoma 

prikliče v misli Bruegelovo delo Slepec vodi slepce.« 

(Huizinga v Barolsky 1978, 10–11)  

 

O humornih renesančnih delih in avtorjih je ogromno pisal Vasari. Če beremo njegove 

zapiske o slikarju Giottu, bomo našli veliko duhovitih zgodb o njegovem življenju. Barolsky 

meni, da so zelo verjetno plod fikcije, a ob pogledu na detajle v Giottovih delih je najti 

splošne indice, da je bil Giotto hudomušen človek. Kot primer bi lahko vzeli njegovo stensko 

poslikavo Sedem grehov v Cappelli degli Scrovegni, kjer je  
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upodobil zabavnega trebušastega hišnika ob degustiranju vina, 

ki ga je Kristus čudežno ustvaril iz vode. Njegova upodobitev 

Zavisti je groteskna pošastna čarovnica s strupeno kačo, ki ji 

leze iz ust, ter deformiranim levim ušesom, upodobitev 

Neumnosti pa napihnjen komičen teleban z gorjačo v rokah 

(glej Sliko 33) (Barolsky 1978, 10).  

 

Preučevalci literature so pogosto zasledili, da so deformacije v 

upodobitvah grehov namenjene izvabljanju smeha ali smešenju. 

Podobne vzporednice lahko potegnemo tudi v vizualni 

umetnosti v poznem srednjem veku in renesansi (Barolsky 

1978,12). 

V novelah iz 15. stoletja je opisano, kako se Brunallesci in njegov prijatelj Donatello 

norčujeta iz ljudi okrog sebe. Po Vasariju naj bi se Donatello norčeval iz perspektive v 

Ucellovih študijah. Uccello se je norčeval iz duhovnikov v San Miniati, govor Piera di 

Cosima je spravljal poslušalce v neobrzdan smeh, Botticelli pa je za svoje učence in prijatelje 

oponašal duhovnike (Barolsky 1978, 10).  

Večina umetniških del ima več alegoričnih pomenov, ki so 

politični, teološki ali filozofski oziroma nosijo moralna 

sporočila. To pomeni, da nimajo zgolj humorne vloge ter 

jih je potrebno v določenih aspektih jemati resno. Resne 

renesančne misli so bile pogosto izražene na igriv način 

(Barolsky 1978, 17). 

Na začetku renesanse humor v večini umetniških del ni 

jasno izražen. Vzporednice komičnega lahko poiščemo v 

italijanski umetnosti – glavni protagonisti so angeli ali 

putti, ki izvirajo iz helenističnih amorjev. Pogosto jih 

najdemo v skulpturah Donattela (Barolsky 1978, 28).  

To, kar je družba iz 20. stoletja dojemala kot grdo in 

pošastno, je bilo v renesansi pogosto zelo smešno. Močna, 

humorna podoba na sliki Fra Filippa Lippija Tarquinia Madona (glej Sliko 34), kjer se zdi, da 

bo monstrumski otročiček Jezus planil Mariji za vrat – motiv pošastnega malega Kristusa v 

naročju Marije se naslanja na srednjeveške zgodbe o mladem porednem Kristusu (Barolsky 

Vir:www.wikimedia.org 
 

Vir: www.mystudios.com/ 

 

Slika 33: Giotto, Sedem grehov: 

Neumnost, stenska poslikava v 
Cappella degli Scrovegni, 1306 

Slika 34: Fra Filippo Lippi, Tarquinia 

Madona, tempera na les, 1447 
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1978, 20). 

 

Tudi Mantegna je v svoja dela vpletel duhovitost. Lep 

primer iluzionistične poslikave (ki so se v renesansi v 

taki obliki pojavile prvič) je Camera degli sposi, kjer 

je eden od puttov upodobljen z glavo, zataknjeno v 

arhitekturo (glej Sliko 35). Precej furstrujajoča 

ekspresija v tej igrivi poslikavi. Duhovite elemente 

najdemo tudi v Mantegnovem delu Bitka morskih 

bogov – groteskna upodobitev bitke, kjer 

eden od bogov za orožje uporablja mrtve 

ribe (Barolsky 1978, 30).  

Piero di Cosimo je naslikal delo Odkritje 

medu (glej Sliko 36), tudi izrazito 

humorno delo. V njem najdemo drevo, 

katerega groteskna oblika nakazuje obraz 

– v njem so odkrili med. Na sliki so 

upodobljeni tudi satiri, ki ustvarjajo hrup 

s posodjem, v ozadju pa nas pozdravlja 

groteskna figura. Piero je bil zelo znan 

humorist (Barolsky 1978, 47).  

Michelangelo se je v svojih delih pogosto 

norčeval sam iz sebe (glej Sliko 37) ter iz 

svoji del, slovel pa je tudi po svojem zelo 

ostrem humorju, ki se izraža v slikah, 

kipih in arhitekturi. Pozornosti je 

vsekakor vredna Michelangelova groteska 

– putto, ki urinira v posodo, iz katere pije 

drugi putto – zelo tipičen motiv za 

dekoracije iz zgodnjega obdobja 

renesanse (Barolsky 1978, 51).  

Vir: http://www.britannica.com 

 

Vir: www.wikimedia.org 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vir:www.100swallows.wordpress.com/2007/09/02/michelangelo-

fell-off-the-scaffolding-in-the-sistine/ 

Slika 35: Mantegna Andrea, iluzionistična 

stenska poslikava, 1474 

Slika 36: Piero di Cosimi, Odkritje medu, olje na les, 1449; 

Slika 37: Michelangelo, skica; avtoportret med 
poslikavo Sikstinske kapele 
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Michelangelov humor je navadno baziral na napetostih 

in bolečini, njegov sodobnik Rafael pa je bil pogosto 

veliko bolj rahločuten in očarljiv, njegova duhovitost je 

imela bolj lahkoten ton. Rafael je komično dosegal z 

manipulacijo oblike in vsebine. Njegova Bibbienska 

freska v kopalnici je sestavljena iz groteske in scen, ki 

upodabljajo moč ljubezni (glej Sliko 38). Te upodobitve 

prikličejo v spomin obrobne srednjeveške iluminirane 

manuskripte, same po sebi pa delujejo tudi dekorativno 

(Barolsky 1978, 78). 

Če so Rafaelove freske vedre in nasladne, so Boschove 

podobe popolnoma obešnjaške, pošastne in 

neposredne. Hieronymus Bosch in njegova 

dela so dosegala visoko popularnost v 16. stol, 

predvsem zaradi grotesknega humorja, ki se 

skriva v njegovih bizarnih in fantastičnih 

kreaturah (glej Sliko 39). Številni Boschovi 

sadeži in živali so verjetno imeli pomen, ki pa 

je zdajšnjim umetnostnim zgodovinarjem 

neznan. Kljub temu pa, tako kot Raphalleove 

groteske, še vedno ostajajo absurdno smešne 

(Barolsky 1978, 79).  

Sadeži in zelenjava so imeli v upodobitvah pogosto 

duhovito konotacijo. Razkošno upodobljeni venci rož, 

fige in kumare bi lahko bili, kot tradicionalni seksualni 

simboli, namenjeni igrivim seksualnim aluzijam, 

usklajeni z ikonologijo (Barolsky 1978, 84). Avtor, ki je 

bil v tej motiviki najvidnejši, in ki jo je razvil do stopnje, 

kot nihče prej, je Giuseppe Archimboldo. Njegove 

upodobitve duhovitih metamorforičnih portretov so 

vsekakor dela, ki v renesansi zelo izstopajo, velik vpliv 

pa so imela tudi na surrealiste. Archimboldo je svoje portrete sestavljal iz različnih objektov, 

rastlin, živali in ostalih elementov iz narave (glej Sliko 40). Vsi elementi so bili naslikani do 

Vir: www.aparances.net 

 

http://www.dafne.com/ 

Vir: www.wikimedia.org 

Slika 38: Rafael, poslikava kopalnice 

(detajl) kardinala Bibbiene, Vatikan, 
1516 

Slika 39: Hieronymus Bosch, Vrt naslade, (detajl), olje na 

les, 1505 

Slika 40: Archimboldo, Portret z zelenjavo, 

slika, cca 1560; 
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najmanjše podrobnosti, zaradi česar njegova dela niso samo zanimiva združitev znanosti in 

umetnosti, temveč tudi neke vrste enciklopedija rastlinja in živalstva (http://www.nga.gov/). 

2.6. Manierizem 

 

Komična dela manieristov so bila izredno raznolika ter 

muhasto duhovita, včasih celo bizarna. V njihovi umetnosti 

je bila pogosto izražena ljubezen do šaljive vulgarnosti, v 

16. stoletju pa se pojavi tudi precej prodoren fenomen – 

posebno pozornost so posvečali zadnjicam (Barolsky 1978, 

90–101). Gigantizem je bil tipičen objekt posmeha že v 

renesansi. Šlo je za renesančno-manieristično fascinacijo 

nad ogromnimi figurami, največkrat umeščenimi v vrtove, 

kjer se zlahka znajdeš v odprtih ustih velikana, celo 

najpopularnejša renesančna komedija se je odvijala v 

velikanovih ustih (Barolsky 1978, 75). 

Slikar Rosso Fiorentino je še danes velika uganka za umetnostne zgodovinarje, saj ne morejo 

zagotovo ugotoviti, ali se je ta veliki manieristični komik v 

svojih delih norčeval ali preprosto ni znal slikati. Kljub 

deljenim mnenjem pa se stroka strinja, da mu je, ne glede 

na to, kako prefinjena je njegova slika, vedno uspelo 

vključiti šaljive elemente, njegovi portreti pa so 

prepoznavni predvsem zaradi morbidno naslikanih oči (glej 

Sliko 41) (Barolsky 1978, 107). 

Medtem ko se Rosso v svojih delih naslanja na 

srednjeveško umetnost (Barolsky 1978, 118), je večina 

njegovih sodobnikov črpala iz Rafaelovih poznih del, ki so 

bila prežeta z zelo okusno izbrano ljubkostjo, a s to razliko, 

da so jih nadgradili s popačitvami. Portreti, upodobljeni ma 

raznih odbojnih konveksnih ali konkavnih površinah že skoraj spominjajo na karikature, 

medtem ko so z namerno podaljšanimi udi (predvsem rokami in vratovi) želeli poudariti 

eleganco, a dela hkrati delujejo tudi bizarno. Najlepše primere takšnih distorzij lahko vidimo 

v delih Parmigianina (glej Sliko 42) in Bronzina (Barolsky 1978, 127). Na tem mestu se mi 

zdi smiselno poudariti, da manieristični disproporc v osnovi ni bil mišljen kot karikatura, 

Vir: www.themorgan.org 

Vir: www.wikimedia.org 

Slika 41: Rosso Fiorentino, Sveta 

družina,ok. 1520 

Slika 42: Parmigianino, Madona z dolgim 
vratom, olje na les, 1530 
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temveč je izraz estetike svojega časa. 

Bronzino je bil slikar na medičejskem dvoru 

Cosima de Mediči, ki je slovel po svojem smislu 

za humor, dvornih norčkih ter pogostem šaljenju z 

dvorjani, zato ni nenavadno, da je tudi dvorni 

slikar ustvarjal v tem duhu. V njegovih delih 

pogosto najdemo groteskne detajle,ki se naslanjajo 

na motiviko srednjega veka in ki verjetno 

nakazujejo na realnost, drugačno od prikazane 

(Barolsky 1978, 142). Njegovo delo Morgante, 

dvorni pritlikavec (glej Sliko 43) prikazuje Morganta iz 

sprednje in zadnje strani. Verjetno najbolj znana 

upodobitev Morganta je kiparsko delo Valeria Ciolija. 

Morgante je upodobljen kot ogromna gmota, ki jezdi 

velikansko želvo (glej Sliko 44). Postavljen je v parku 

Boboli v Firencah. Parki v renesančnih dvorcih in vilah so 

bili pogosto polni skrivajočih se kipov in igrivih skulptur. 

Poleg pritlikavcev uvrščamo med pogoste komične motive 

tudi »putto piscatore« oz. puta, ki urinira, ter motiv starca, 

ki ga po nesreči rani amorjeva puščica in povzroči komični 

ljubezenski zaplet. Slednji motiv je kasneje posvojil tudi 

barok v 17. stoletju (Barolsky 1978, 161). 

Na renesančnih dvorih severne Evrope najdemo 

večinoma klasično umetnost, uglajeno in čisto, 

ki je bila v nasprotju z deli podeželskih 

avtorjev. Slednja so bila v svojem humorju 

pogosto bizarna in čudaška (npr. jabolka kot 

pogost simbol za prsi) (Barolsky 1978, 192). 

Annibale Carracci, najuglednejši slikar 

humoresk pozne renesanse, pooseblja večino 

severnorenesančne tradicije. Slika z naslovom 

Satir zapeljuje Venero (glej Sliko 45) prikazuje Satira, ki zapeljuje kar samo Venero in ne 

katerekoli nimfe. Visoki družbi, ki se je močno zavedala svoje superiornosti, se je verjetno 

 

Vir: www.reddit.com 

Vir: www.teggelaar.com 

 

Vir: www.wikiart.org/ 

Slika 43: Bronzino, Morgante, upodobljen pred in po 

lovu, 1553 

Slika 44: Valerio Cioli, Morgante jezdi 

želvo, kip, park Boboli; Firence, 1564 

Slika 45: Annibale Carracci, Satir zapeljuje Venero, olje 
na platno, 1588 
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zdel Satirov pogum smešen. Satir s prosečim nasmehom Veneri ponuja svetleče sadje, z drugo 

roko pa vleče z nje odejo, ki jo zakriva. Ob njiju čepi putto z iztegnjenim jezikom (enak prizor 

srečamo tudi pri Botticellijevem delu Mars in Venera). Verjetno je iztegnjen jezik vseboval 

močno konotacijo igrive seksualnosti tako v renesansi kot tudi kasneje. Carraci teme 

obravnava na precej igriv način, humor včasih bazira na vojaerizmu, večkrat pa je tudi kruto 

grob, kar je značilno za zgodnja severna dela. Grdota je bila smešna. Barolsky poda tudi 

zanimivo opažanje, da komična umetniška dela večkrat prav zaradi humorja pridobijo na 

vrednosti (Barolsky 1978, 195–202).  

Pester rang igrivosti, šaljenja in duhovitosti v delih renesančnih umetnikov izhaja iz bogate 

srednjeveške tradicije, prisoten pa ostane še dolgo po renesansi, baroku in v kasnejših 

obdobjih. Če povzamemo, je renesansa polna prijetnega, vljudnega humorja Botticellija in 

Raphalea ter tudi bolj mračne in tesnobne komike Michelangela. Nekateri umetniki so bili v 

svojem komičnem izražanju precej zajedljivi, kot na primer Rosso in Parmigianino, medtem 

ko so drugi (Bronzino) spremenili svojo duhovitost v prefinjeno vizualno šalo – rebus. 

Renesančni avtorji so pokrili ves spekter komičnega – od nenavadnih sladic pa vse do 

vulgarnih komedij. Za dosego humorja so v svoja dela vključevali vse od nesmislov do 

dvoumnosti, še posebno v duhu groteske in bizarnega pa tudi igrivi iluzionizem. Kot trdi Paul 

Barolsky, naj bi bila »štimunga«, ki je prevevala ta čas umetnosti, ironija (Barolsky 1978, 

205–209; Eco 2008). 
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2.7. Barok 

V 17. in 18. stoletju je opazen razmah v znanstvenem in filozofskem napredku. Oba, tako 

barok kot rokoko, odsevata te spreminjajoče se čase, čeprav je rokoko veliko manj religiozno 

usmerjen kot barok. Značilnost teh dveh stilov je tudi v uporabi več barv in raznoličnih čustev 

kot prej, še posebno v baroku, kjer nasilni prizori niso bili redkost. Barok predvsem reflektira 

svoj čas. Ko se je napredek razmahnil po svetu, so bili ljudje čedalje manj predani bogu, 

predmeti pa čedalje manj religiozne narave. Kot primer lahko izpostavimo Vermeerjevega 

Zemljemerca – znanstvenika. Ostali motivi so prikazovali vojake, portrete, avtoportrete in 

mitološke prizore klasičnih bogov in boginj. Religiozni prizori pa niso popolnoma izginili, 

slike Petera Paula Rubensa (npr. Dvigovanje Križa) in Berninijeva skulptura Ekstaza Svete 

Tereze so bile rezultat inkvizicije in poizkus Katoliške cerkve, da bi ohranila svoj velik vpliv 

pred rastočim znanstvenim napredekom, ki je bil seveda v nasprotju z nekaterimi Cerkvenimi 

nauki (Schneider 2001, 346). 

V letih 1550–1650 se pojavijo v družbi spremembe, ki se kažejo tudi v upadanju števila 

dvornih norčkov. Bakhtin
23

 temu pravi »razpad ljudskega smeha«, Elias
24

 pa »proces 

civilizacije«, ki se formira v obliki evropskega gibanja, poimenovanega protireformacija 

(Bakhtin v Bremmer in drugi 1997, 67; Elias v Bremmer in drugi, 1997, 68). Tridentinski 

koncil je (po navodilu duhovščine) nekatere oblike šaljenja, ki so jih do takrat samo kritizirali, 

začel obsojati. Uvedli so listo dovoljenjih knjig ter izdali prepoved tiskanja šaljivih zgodb. 

Veliko težje pa so zatirli ustno prenašanje; ljudje so zdaj šalam dodajali moralne nauke, jim 

spreminjali naslove ter jih cenzurirali (npr. Boccacciov Decameron). Zato je 

protireformacijska duhovščina s pomočjo kulturne revolucije začela degradirati šaljenje; šale, 

ki jih je pripovedovala duhovščina, so tako dobivale proizvok nespodobnosti, saj bi moralo 

biti njihovo dostojno (»gravitas«). Oblika šaljivega duhovnika postane nesprejemljiva, 

kasneje celo nepredstavljiva. Zanimivo je dejstvo, da je Robert Bellarmine, ena od vodilnih 

figur protireformacije, ostro obsodil opisovanje detajlov iz življenja svetnikov, saj naj bi le-ti , 

namesto izobraževanja, sprožali smeh. Peter Burke predvideva, da je to verjetno zadevalo 

tradicionalno upodobitev sv. Jožefa kot komične figure, ki je bila prevarana s strani Svetega 

Duha (Bremmer in drugi 1997, 69). 

                                                 
23

 Mikhail Mikhailovich Bakhtin (17. 11. 1895 – 7, 3,  1975) je bil ruski filozof, pisatelj in literarni kritik. 

Napisal je knjigo Rabelais in njegov svet: Karneval in groteska. 
24

 Norbert Elias (22. 6. 1897 – 1.8. 1990) je bil nemški sociolog, znan po svojih teorijah o nastanku civilizacije. 



53 

 

Spremembe so se dogajale tudi v posvetnem življenju. To lahko danes sklepamo predvsem iz 

komedij, kjer sta se renesančni humor in duhovitost umaknila formalnosti in vljudnosti, 

razcvetele so se le besedne igre. Burke pravi, da naj bi bila to baročna obsedenost, ki je imela 

vlogo psihološke kompenzacije, kot reakcija na krčenje na področju komičnega. Kot drugo 

kompenzacijo pa navaja vzpon karikature, ki so jo na nek način zavestno iznašli v krogih 

Carracija in Berninija v zgodnjem in srednjem 17. stoletju. Tovrstna karikatura se je verjetno 

rodila pri klasičnih umetnikih predvsem kot predah od nenehnega idealiziranja (Bremmer in 

drugi, 1997, 70–72).  

  

Kris Ernst izpostavi Gianlorenza Berninija kot enega 

prvih baročnih karikaturistov, ki je pomemben prav 

zaradi svojega norčavega sloga in neumetniškega izraza. 

Njegove karikature z minimalnimi potezami nakazujejo 

obrazne poteze (glej Sliko 46). Originalne podobe 

upodobljenih oseb sicer niso ohranjene, vseeno pa lahko 

uživamo v upodobitvah, polnih »vzvišene svobode« 

(Ernst 1967, 206). 

 

Ves ta proces samokontrole in vljudnosti – 

civilizacije – je potrebno gledati kot del 

širšega gibanja, ki se je večinoma dogajal v 

višjih razredih, predvsem pa ga ne smemo 

vzeti tako preprosto. Trend je bil postopen, 

ne nenaden, njegova uspešnost pa je imela 

samo določen doseg v različnih trenutkih 

inkrajih, med različnimi skupinami in v 

različnih situacijah (poznamo recimo primer 

meniha, ki je pisal šaljive zgodbe pod 

psevdonimom) (Bremmer in drugi, 1997, 72). 

Nekateri zagovarjajo, da je bila 

protireformacijska prekulturalizacija uspešna 

v določenih obdobjih, drugi ugovarjajo, da ni nikoli delovala, celo nasprotno, izzvala je 

popivanje in nažiranje ter provokativne telesne govorice. Smeh je bil asociacija na čutnost, 

popustljivost in razuzdanost. In kot posledica so se pojavile serije slik, ki so jih poimenovali 

http://www.newrepublic.com/ 

 

Vesele druščine, vaški festivali, notranjosti beznic – serija 

slik, ki prikazuje skupine ljudi, ki se smejijo, norčujejo, 

pijejo, jedo, plešejo in se ljubijo (Bremmer in drugi, 1997, 

76). 

Vir: www.wikimedia.org 

Slika 46: Gianlorenzo Bernini, karikatura, 

ni datirana 

Slika 47: Adriaen Brouwer, Pijani gostje, olje na les, 1626 
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»vesele druščine« (Bremmer in drugi, 1997, 76–77). »Vesele druščine« je izraz, s katerim 

umetnostna zgodovina opisuje slike iz 17. stoletja, ki prikazujejo manjše skupine ljudi med 

zabavanjem in popivanjem, običajno je prisoten tudi godec (glej Sliko 47). Ta tip slik je zelo 

pogost v nizozemskem in flamskem baročnem slikarstvu, po nekaterih podatkih naj bi to 

tematiko prikazovale celo dve tretjini slik (www.wikipedia.org). Drugi motiv, ki se je pogosto 

pojavil, pa je »kmečka poroka«. Prizore tega tipa so povezovali s slabimi stranmi delovanja 

telesa. Tovrstni posmeh so v obdobju protireformacije brez dvoma obsojali, ni pa izginil. 

Konec 17. stoletja so pridigarji pri cerkvenih obredih nagovarjali vernike z besedami »Bog se 

bo smejal grešnikom v peklu ter osmešil preklete v prasketanju ognja, s čimer jim bo odvzeta 

dokončna možnost odrešitve.« 

(Bremmer in drugi 1997, 81) Tako iz 

teološkega kot moralnega pogleda so 

poskušali ljudi prepričati, da nezmeren 

smeh škoduje dobremu kristjanu, ob 

strani pa so puščali dejstvo, da je smeh 

del človeške narave. Stroga disciplina je 

zapovedovala odpoved smehu, to pa je 

bila skoraj utopija, zato so duhovni pisci 

obljubljali, da bodo »zemljske solze 

nebeški smeh«. Kljub vsej gonji proti 

zabavi in smehu pa je duhovščina 

določene deviacije znotraj svojih pravil 

vseeno dopuščala (Bremmer in drugi, 

1997, 77–81). To dokazuje prav 

posebna serija slik, poimenovana »Kralj pije« (glej Sliko 48). 

Johan Verberckmoes pravi, da so protireformatorji razvili lastno vrsto humorja, ki ni imela 

omejitev. Pod pretvezo, da grajajo nepopolnost, so dovolili vse načine šaljenja – to so celo 

imenovali »igra iskrenosti«. Šale o nasprotnikih so poimenovali posmehovanje in ne žaljenje, 

kar pomeni, da je pomen preprosto postal stvar zornega kota in razlage. Čustvom so na novo 

pripisali pomene ter tako poskusili ločiti sveto od posvetnega. Solze so bile znak resnično 

pobožnega načina življenja, smeh pa postane sprejemljiv zgolj v obliki obrambe duhovščine 

ali kot moralna reakcija proti posvetni nečimrnosti in norostim. Ta izsiljena separacija med 

poljem svetega in posvetnega je ustvarila novo polje v humorju. Tiste, ki so javno pokazali 

nespoštovanje, so pripeljali pred cerkveno ali posvetno sodišče. Prepovedane knjige so 

Serija slik z upodobitvijo Twelve night party(Zabava ob polnoči). 

Upodobitev takratnega kralja, ki mu ob dvigovanju kozarca 
vzklikajo: »Kralj pije!« Pijan moški bruha, prvi otrok urinira, 

drugemu brišejo zadnjico.  »Kralj pije« izhaja iz zgodbe, da so trije 

modreci ob pogledu na Jezusa, ki ga je Marija dojila, vzkliknili 

»Kralj pije!«. To je postalo popularno geslo. 

Vir: www.wga.hu 
 

Slika 48: Jacob Jordaens, Kralj pije, olje na platnu, ok. 1640 
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prodajali na skrivaj vse do konca 17. stoletja, postopoma pa se je družba rahlo sprostila. 

Pojavile so se knjižice šal, popularne so postale anekdote in šale o duhovščini – predvsem o 

požrešnosti, neumnosti in pohlepu. Johan Verberckmoes meni, da je protireformacija odprla 

nova polja humorja, sestavljenega iz elementov vsakdanjega življenja, ki je bil ljudem bližji, 

tako pa je pripomogel tudi h kulturni hegemoniji baroka (Bremmer in dugi, 1997, 80–86).  

Kot njegov sodobnik Rembrandt, je tudi nizozemski baročni slikar Jan Steen pogosto 

portrtetiral samega sebe v različnih situacijah. S to razliko, da je Rembrandt sebe upodabljal 

kot osebo resnega značaja, Steen pa kot debelušnega, na vsa usta nasmejanega človeka ali pa 

kot navihanega, nasmejanega lahkoživca. Že v renesansi je zaživela ideja, da vsak umetnik 

»nehote« upodobi tudi sebe, ko slika druge. Za Steena se zdi, da je to vzel dobesedno, saj se 

njegova podoba pojavi na skoraj vseh njegovih slikah. Houbraken, ki je raziskoval Steenovo 

življenje, je v njegovi biografiji napisal, da je bil Steen zelo zabaven, ljudje pa so se pogosto 

smejali njegovim šalam ter njegovim absurdnim slikam (glej Sliko 49). Logično je, da se na 

tem mestu vprašamo, zakaj je bilo ljudem 

Steenovo delo smešno. Westermannova trdi, 

da je delo postalo komično že s tem, da si je 

avtor načrtno izbiral tovrstno tematiko. Iz 

njegovih del lahko razberemo zgodovinske 

motive, kot sta osmešeni Samson in norčava 

boginja Cerera (boginja plodnosti, 

poljedelstva in zakonske zveze). Ravno tako 

pa na humorne teme kažejo upodobitve scen 

iz vsakdanjega življenja, ilustriral je celo 

zgodbe iz knjige smešnic. Houbrek trdi, da je 

zelo verjetno, da je Steen življenje tudi živel, 

kot ga je upodabljal na svojih slikah (Bremmer in drugi, 1997, 9.pogl.). 

Čeprav se je slikarstvo pogosto naslanjalo na tekste, lahko opazimo, da vizualna dela niso bila 

tako eksplicitna, kot je bil lahko tekst. Tako ne bomo našli vizualnih upodobitev z golimi  

http://www.mutualart.com/ 

Slika 49: Jan Steen, Avtoportret z lutnjo; olje na platno 
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ženskimi zadnjicami in prsmi, ravno tako so 

odsotne podobe genitalij ali popolna golost (glej 

Sliko 50). V likovnih delih so smešno poskušali 

doseči s situacijami, ki so bile deloma sramotne 

za tisti čas, pogosto tudi z besednimi igrami, ali 

pa so upodabljali kostume, geste in atribute, ki 

so bili neprimerni za takratno slikarstvo ali 

njegovo zgodovino. Komična dela so pogosto 

zelo ostro podajala svoje nauke, hkrati pa so 

gledalca vpletle v užitek in tudi cenzuro. Pogost 

je bil motiv »smejoče se osebe«, saj naj bi 

smejoči obraz spravljav v smeh tudi druge (glej 

Sliko na strani z zahvalo). Dela iz 17. stoletja 

večkrat upodabljajo ljudi, ki se smejijo na vsa 

usta. Zvijajo se od prepovedanih užitkov, 

pripovedujejo umazane šale ali pa poveličujejo 

materialne predmete. Tovrstna dela so želela v 

gledalcu sprožiti »prizanesljiv nasmeh« do upodobljenca in njegovih norčij, ki si jih sami ne 

bi nikoli dovolili. To jim je omogočalo nadzor nad njimi, brez moralne odgovornosti 

(Bremmer in drugi, 1997, 157). 

 

2.8. Rokoko 

Rokoko se je razvil v prvi polovici 18. stol. v Parizu kot reakcija na baročno veličino, 

simetrijo in strogost. Rokokojski umetniki in arhitekti so želeli s svojim ustvarjanjem doseči 

vtis šaljivega, kričečega in ljubkega. Za to obdobje so značilni bogato okrasje in uporaba 

predvsem svetlih barv, asimetričnih vzorcev, krivulj ter zlata. Za razliko od precej politično 

obarvanega baroka je rokoko obdeloval igrive in duhovite teme. Rokokojska arhitektura je 

zasnovana kot celostna umetnina, z elegantnim, bogato okrašenim pohištvom, majhnimi 

skulpturami, okrasnimi ogledali, tapiserijami, reliefi ter stenskimi poslikavami 

(www.wikipedija.org).   

Primer alegorij in igranja z vsebino. Sol kot metafora za 

ostro, nepričakovano, duhovito. Ostrige kot afrodizijak. 

Zelo inetligentna šala, namenjena učenim ljudem iz 
elitnih krogov. Delo deluje kot družbeni diskriminator, 

ločuje sofisticirane od zabavljačev (Bremmer in drugi, 

1997, 165). 

Vir: www.wikiart.org/ 

Slika 50: Jan Steen, Dekle, ki je ostrige, olje na les, 

1660 
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V rokokojski umetnosti skoraj ne bomo našli religioznih vsebin. Kljub temu, da so nekatere 

cerkve pograbile dekorativno okrasje ali bile zgrajene v tem stilu, slik z religiozno vsebino ni. 

Tudi to je na nek način refleksija časa. Rokokojska umetnost je bila na splošno veliko bolj 

neresna in optimistična od baročne. Lahkomiselnost 

in igrivost časa lahko verjetno  najlepše zaslutimo v 

delu Fragonarda Gugalnici (glej Sliko 51). Rokoko bi 

lahko označilo za dobo, ki satirično ukrivlja čas. 

Serija slik slikarja Hogharta Marriage a la Mode
25

 

lepo odraža ta humor, ki je povsem v nasprotju z 

baročnim pogledom na življenje. Rokokojska 

umetnost najde humorne strani življenja ter se 

norčuje iz njih, kar je ostro nasprotje baročnemu 

konceptu ničnosti (»vanitas«). Baročna umetnost 

ponazarja življenje, ki je minljivo, prazno, jalovo, 

norčuje se iz človekovih slabosti, rokokojski umetniki 

pa slikajo življenje, ki je bujno in prijetno (Schneider 2001, 346). 

 

V tem obdobju, sredi 18. stoletja, se je rodilo tudi politično usmerjeno risanje karikatur, kot ga 

poznamo še danes. Začetnik s svojimi grafikami 

in slikami je William Hogarth. Izmislil si je 

izraz »karikatura« ter ga definiral kot umetniško 

delo, ki stremi k predstavljanju resničnega 

karakterja in moralne resnice kot nasprotje 

baročni karikaturi, ki jo označi kot »namenjeno 

zgolj zabavi«. Veliko število njegovih del je 

ohranjenih, sam pa velja za enega 

najpomembnejših satiričnih grafikov prve 

polovice 18. stoletja (glej Sliko 52). Znan je bil 

tudi kot duhovit komentator na področju manir 

in morale tistega časa (Roukes, 1997, 31).  

                                                 
25

 Marriage a la Mode – serija slik, ki prikazuje portretirance iz dogovorjenih zakonov, sklenjenih zaradi denarja. 

Obravnava jih na satiričen način. 

Vir: www.wikimedia.org 

Vir: www.wikimedia.org 

Slika 51: Jean-Honoré Fragonard, Gugalnica, 
olje na platnu, 1768 

Slika 52: William Hogarth, Karakterji in karikature, ok. 

1760 
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V tem obdobju ne smemo spregledati Francesca Goye. Španija 

je imela bogato tradicijo satire v literaturi, iz nje (in britanske 

karikature) je Goya črpal snov za serijo 80 grafik Los 

Caprichos, kjer je smešil družbene napake (glej Sliko 53). 

Napisal je tudi knjigo z naslovom Angleški stil karikature s 

španskimi subjekti (1808). Pod pritiskom španske inkvizicije je 

grafike kmalu umaknil iz prodaje, danes pa serija velja kot 

pomemben spomenik v zgodovini grafike (www.ago.net).  

2.9. 19. stoletje 

 

V letu 1848 je revolucija pometala po celem evropskem kontinentu, kar je spremenilo obliko 

evropske zgodovine za naslenjih 150 let. Že v predhodnjih desetletjih je bil glas ljudstva 

zadušen ter tako prisiljen, da se je izražal skozi dvoumnost humorja in satire. V teh 

predrevolucionarnih letih je cvetel poljuden humor, ki je omogočal ljudem, da so držijali pri 

življenju skrivne kulture upornikov, kjer je humor postal glavno politično orodje proti 

represivnemu režimu. Humor ni služil samo zabavi. V času velikih družbenih sprememb, ko 

se je tradicionalna družba začela umikati nejasnemu novemu svetu, zaznamovanemu z 

industrializacijo, urbanizacijo ter družbeno mobilnostjo, je poljuden humor zapolnil različne 

potrebe. Popestril je preproste dogodke, opogumil ljudi, da so s pomočjo humorja stresali 

svojo jezo, ter jim omogočil, da so si izpogajali več svobode v novem svetu okrog njih 

(Bremmer in drugi, 1997, 200). 

Moč humorja se je še posebno pokazala v 19. stoletju v Nemčiji, ko je narasla iz tradicionalne 

zabave v komercialno, za masivni trg namenjeno produkcijo. Tekom prve polovice stoletja se 

je družbeni humor premaknil iz ulice v salone. To je bil neke vrste nemški, celo evropski 

fenomen, ki se je zgodil v Berlinu. Tu je družbeni humor, ki se je imenoval »Berliner Witz«, 

vzbrstel v literarno in umetniško sceno, ki je združevala dialekt z visokim jezikom, karikaturo 

z umetnostjo; vulgarnost in oliko, nizko in visoko kulturo. Turistični vodiči so Berlin celo 

imenovali kar »mother city of wit« – rojstno mesto vica (Bremmer in drugi, 1997, 200). 

Opazovalci dogajanja so imeli več različnih idej o funkciji humorja v družbi, nekateri so 

verjeli, da humor opogumi meščane, da razpršijo jezo, ki bi jo drugače lahko usmerili v 

vzpostavljeni mir. Ernest Dronke je celo trdil, da so tovrstne šale usluga državi, ker »če se 

Berlinčan čemu smeji, potem to zanj ne obstaja več. Ravnodušno ignorira«. Humor je torej 

Vir: Wikipedia.org 

Slika 53: Francesco Goya, Los 
Caprichos (Muhavosti), Kaprica št. 

39: Kot njegov dedek; 1798 
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lahko deloval hkrati kot revolucionarna sila in varnostni ventil (Dronke v Bremmer in drugi, 

1997, 201). 

 

Glavni protagonist humorja v 19. stol. je bil Nante Eckensteher 

– komični lik, ki se je prvič pojavil ok. l. 1832. Lik je napol 

resničen, na pol izmišljen, njegov priimek pomeni »ta, ki stoji 

na vogalu«. Nante ilustrira glavne značilnosti humorja v 19. 

stoletju (glej Sliko 54). V tistem obdobju si lahko našel humor 

na vsakem vogalu: humorne slike, kariakture, posterje, 

časopisne kolumne, namenjene humorju ... ter knjige s šalami, 

ki so ponavadi obsegale od 30 do 60 strani. Tisk je bil v 

razcvetu – cilindrični tiskalni stroji, poceni papir ter iznajdba 

litografije so nakladam še dodatno zniževali ceno. Poceni 

železnica ter marketinške inovacije pa so prodajalcem 

omogočile, da so dosegli široko množico. Nante je predstavljal lik iz nižjega razreda, kot so si 

ga predstavljali v srednjem družbenem razredu, predstavljal pa je še veliko več kot to. Kmalu 

je postal simbol za nemški narod, utelešal je pričakovanja, strahove in fantazije srednjega 

razreda o »običajnih« ljudeh (Bremmer in drugi, 1997, 216). 

 

Neoklasicistična in romantična umetnost se razen 

karikature, satire ipd. v resnih umetniških delih ni 

pretirano posvečala humornim upodobitvam. Nekateri 

avtorji so se humorno izražali zgolj skozi karikature, 

parodije in satire, kot npr. Gustave Dore, zelo popularen 

francoski ilustrator, ki je ustvaril serijo grotesknih slik, 

karikatur ter domišljijskih kompozicij. Poleg Doreja je 

bil zelo aktiven tudi Honore Daumier, ki je v svoji 

karieri proizvedel preko 5000 satiričnih političnih del, 

zaradi  karikature kralja Louisa Phillippa pa je bil celo 

zaprt. Upodobil ga je kot velikana, ki žre zlato, vzeto 

ljudem. Zaradi tega je francoska vlada je v letu 1835 celo prepovedala vse oblike politične 

satire (Roukes, 1997, 36). Louisa Phillippa se je dotaknil tudi Charles Philipon, njegova 

karikatura (glej Sliko 55) je danes ena najslavnejših iz tistega obdobja, tako kot Daumier pa je 

tudi Philipon zaradi nje končal v zaporu (www.wikipedia.org). 

 

Vir: www.wikipedia.org  

Vir: www.wikimedia.org 

Slika 54: Theodor Hosemann, 
Nante Eckensteher, risba, 1833 

Slika 55: Charles Philipon, Metamorfoza 

Louisa Phillippa v hruško; risba, ok. 1831 
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Ensor James, belgijski slikar je okoli leta 1880 slikal 

domišljiske in mračne slike. Temne in groteskne v svoji 

naravi so njegove bizarne kompozicije skoncentrirane 

okrog okostnjakov, smrti in pogosto priskutnih scen v 

okviru ironičnega humorja, ki rahlo spominja na Boscha in 

Breugla (glej Sliko 56). Ne glede na to, da je Ensorjev črni 

humor hladen, pa vseeno ni brez komičnih podtonov in 

zvitega občutka za humor (Roukes, 1997, 37). 

George Grosz je nemško-ameriški avtor, ki se je nemškemu 

ljudstvu predstavil kot patriotska podpora proti nemoralni 

oblasti v svojih pikrih političnih in družbenih satirah. 

Grosza so kritiki označili za najvplivnejšega političnega satirika po Goyi in Daumieru, kar pa 

je pomembno tudi za nadaljni razvoj humorja v umetnosti, saj je bil eden vodilnih članov 

berlinske dadaistične skupine, ki je poskrbela za humorno prevetritev tudi znotraj umetniških 

krogov (glej Sliko 57) (Roukes 1997, 38). 

  

Vir: Roukes (1997) 

 

2.10. 20. stoletje 

 

Moderna umetnost oz. umetnost 20. stoletja se predstavlja še na bolj tradicionalen način. 

Fokusira se na obliko ter sestavljenost dela, Pri čemer so uporabljena tradicionalna 

oblikovalna področja (slikarstvo, kiparstvo, grafika, risanje). Pri delih s humornimi vsebinami 

moramo biti pozorni na način, kako avtor uporablja linijo, obliko, barvo, teksturo in formo, ter 

Vir: www.pbase.com 

Slika 56: James Ensor, Okostnjaki se 

poskušajo ogreti, olje na platnu, 1889 

Slika 57: Gorge Grosz, Cafe, politična satira, tuš na papirju, 1997 
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na način, kako v celoto organizira vse te elemente, da ustvari neskladnost med vizualnim ter 

vsebinskim izrazom (Klein, 2007, 3). 

Velika razlika med modernimi ter postmodernimi deli je v umetnikovi skrbi, da je umetniško 

delo še vedno premišljeno tudi v estetskem pogledu, medtem ko za postmodrno umetnost ni 

nujno, da kakšen objekt sploh proizvede. Postmodernistični umetniki se skrbno ukvarjajo s 

kreiranjem koncepta ter vprašanjem umetniške prakse, za katero ni nujno, da konča na 

razstavi, zelo redko pa na belem galerijskem podstavku.  

Z moderno umetnostjo smo dobili brezhibno urejena dela, vse se je našlo v galerijah, 

standardi, kaj umetnost je, pa so bili zelo dobro določeni. Clive Bell, oče moderne filozofije 

umetnosti verjame, da je vsa umetnost rezultat nekega 

značilnega modela, da umetnost čutimo, gledamo ter 

jo cenimo zaradi estetskih komponent. V moderni 

umetnosti sta oblika ter razmerje med barvo in linijo 

enako pomembno kot lepota (Bell v Klein, 2007, 4). 

V tovrstnih delih je zato humor ponavadi posledica 

deformacije oblike. Nato sta prišla Marcel Duchump 

in njegova Fontana (1917), ki jo je postavil v sredino 

galerije ter s tem zaključil obdobje umetniškega dela 

(glej Sliko 58). Začel se je ready – made. Z 

Duschampom je vsakodnevna masovna industrijska produkcija objektov postala potencialno 

umetniško delo. Za nekatere je bil to konec umetnosti, za ostale šele začetek. Lahko bi rekli, 

da je Duschamp vpeljal humor v moderno umetnost ter umetnostno zgodovino tako, kot je ni 

noben umetnik prej, dvignila se je iz svojega časa in prostora,tja, kjer logika in racionalnost 

nista bili pomembni. V duhu Duschampovega dela sodobni umetniki uporabljajo svojo 

produkcijo v umetnosti za izražanje občutka razočaranja nad stanjem na svetu na način, ki se 

upira porazu, povišuje odpornost, se sprijazni s cinizmom, nihilizmom, odtujitvijo in 

nepomembnostjo. Sodobni umetniki izražajo svojo pripadnost svetu, ki slavi absurdnosti in 

znanje, tudi skozi pripovedovanje šal. (Klein, 2007, 4–5). 

Nekatera obdobja so bila bolj nagnjena k produkciji humornih del, druga manj, nesporno pa 

je, da se humor v vseh pojavi. V dvajsetem stoletju so se razvile smeri, ki so imele še poseben 

poudarek na humorju – dadaizem, surrealizem, pop art ter surrealizem.  

Dadaizem je bilo prvo umetniško gibanje po prvi svetovni vojni, ki je želelo šokirati ljudi, jih 

spraviti iz ugodja ter jih soočiti s samo idejo umetnosti. Duschamp je razstavljal najdene in 

industrijske objekte ter tako napovedal postopno degeneracijo sistema h kaosu oz. konec 

 

Vir: www.tate.org.uk 

Slika 58: Marcel Duschamp, Fontana, porcelan, 

1917 
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estetsko integrirane umetnosti. Njegova Fontana še vedno vpliva na to, kako sodobni 

umetniki definirajo umetnost, umetniški objekt ter kako pristopajo k ustvarjanju (Klein, 2007, 

20).  

Tudi nadrealizem je bil več kot samo slikarska smer. Kot 

trdi Kleinova, je bil to odziv umetnikov na realnost v 

smislu, da je realnost pred našimi očmi v resnici sanjski 

svet. Nadrealisti so uživali v procesu reorganizacije 

oblik, kjer so lahko ustvarjali nove likovne pojme. 

Umetniki, kot so Magritt, Dali in Ernst so kombinirali 

različne materiale ter podobe, iznašli so kolaž, različne 

kolažne tehnike ter avtomatsko risanje
26

. S konstantnim 

eksperimentiranjem in vsakodnevnimi materiali so 

sproducirali dela, ki so bila domišljijska, skrivnostna, 

poetična, absurdna ter pogosto tudi humorna. 

Vsakodnevno življenje, dogodki, sanje in nezavedno so 

bili vir inspiracije nadrealističnih umetnikov, na dela pa 

je vplivalo tudi njihovo medsebojno sodelovanje. Kot novost se v likovnih delih pojavijo 

besedila, izrezki iz časopisov ter celo ročna pisava – vse to pa so bila pomagala, ki so 

omogočala, da so umetniki lahko izrazili neujemanja, ki smo jih lahko povezali z vizualno 

šalo (Klein, 2007, 20–21).  

Švicarski umetnik Paul Klee (1879 – 1940) je bil eden najbolj domiselnih in plodnih 

umetnikov moderne umetnosti. V svojih delih je kombiniral poetično fantazijo s šaljivimi 

risbami, ki so posnemale otroško risbo (glej Sliko 59). Njegove, za tiste čase nenavadne, 

kompozicije ter občutek za komiko in absurd, so imele velik vpliv na razvoj moderne 

umetnosti (Roukes, 1997, 41). 

 

                                                 
26

 Avtomatsko risanje pomeni, da postavljaš markerje na določena mesta ter tako ustvarjaš nove oblike skozi 

naključne asociacije. 

 

Vir:  www.wikimedia.org 

Slika 59: Paul Klee, Ščebetajoči stroj, 1922 
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Kiparka Marisol Escobar je ena bolj vidnih 

predstavnic poparta. Okrog leta 1960 je 

ustvarjala asemblaže, polne humornih 

elementov in satire (glej Sliko 60). V svojih 

delih se je pretežno posvečala 

tridimenzionalnim portretom in 

celopostavnim figuram, za katere je iskala 

navdih v fotografijah in osebnih spominih 

(Gardner 1989, 15). 

 

2.11. Postmodernizem  

 

Po navedbah Kleinove postmoderna 

umetnost ne temelji toliko na umetnikovi uporabi formalnih elementov in principov v 

ustvarjanju, temveč tudi na vsebini. Tema dela naj bi bila pomembnejša od oblikovne 

ureditve. Postmoderna umetnost obrača pozornost gledalca na nianse koncepta, njegovo 

lokacijo, na potencialno interakcijo med gledalcem in delom, uporabo tehnologije v izdelku, 

na odnos med tekstom in sliko ter na vizualne in slušne komponente v likovnem delu (Klein, 

2007, 3). 

Postmodenizem je izraz, ki pokriva širok spekter umetnosti, proizvedene med letom 1980 in 

sedanjostjo, pokriva pa vse od konceptualne umetnosti, neokonceptualizma, neominimalizma, 

videa in instalacije, politične umetnosti, feministične in popsurrealistične
27

 umetnosti. 

Postmodernizem je rodil idejo, da sta kritika in uničenje umetnosti, umetniškega sveta, družbe 

ter njenih konstruktov, nujna. Reprezentacija, politika, okolje, masovnost medijev, 

oglaševanje, kult slavnih in potrošništvo so bile glavne teme postmodernih umetnikov. Eden 

od trendov v umetnosti postmodernizma je relativnost v umetnosti. Ali če rečemo drugače, 

ideja, da so vsa prepričanja enako vredna. To je vodilo v neskončno dekonstrukcijo. 

Postmoderna umetnost ima množico satir, ironij in črnega humorja, umetniki pa nadaljujejo s 

kritiko umetnosti in življenja. S tehnologijo se pojavi vse več primerov instalacij, dela pa so 

večkrat narejena prav za prostor, v katerem so predstavljena (Klein 2007, 20–27). 

 

                                                 
27

 Popsurrealizem je umetniško gibanje, imenovano tudi »Lowbrow«, ki se je pojavilo ok. l. 1978. Umetniki so v 

svojih delih večinoma uporabljali humor. 

 

Vir: http://boystown.tumblr.com/ 

Slika 60: Marisol Escobar, Dami in pes, kiparska postavitev, 

1964 
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Leta 1971 je George Maciunas iznašel napravo 

za režanje. Majhna naprava z vzmetjo, ki si si 

jo vstavil v usta tako, da si kazal zobe, ustnice 

pa ti je ukrivila v nasmeh (glej Sliko 61). Zelo 

uporabna forma v času, ko so uveljavljene in 

sprejete norme za srečo postale sredstvo za 

ustvarjanje resničnosti. Norčevanje so 

uporabljali, da so vzbudili dvome, 

demistificirali mite ter pokazali stvari, za katere so mnogi želeli, da ostanejo skrite. Nasmeh, v 

katerega ti usta ukrivi naprava za režanje, je neprijeten. Napravo je uro in pol na performansu 

nosilo šest mladih žensk, grimasa pa je počasi dobivala tragično konotacijo. Še eno zanimivo 

umetniško delo je instalacija Christiana Möllerja, kjer smeh nadzoruje robot. Ko na obrazu 

zazna grimaso, ki je samo rahel odklon od smeha, se sproži alarm.  

Humor – izraz, ki je postal splošen ter pokriva širok spekter različnih obnašanj in procesov, 

od zasmehovanja, ironije, norčevaja, parodije, satire, karikature, do besednih ter vizualnih iger 

– ne pokaže vedno vsega z enako kritično stopnjo učinka, vedno pa deluje na določeni 

distanci do realnosti tako, da se z njo igra, hkrati pa v tej igri išče tudi užitek. To je v bistvu 

nekakšen odmik naših povezav z dogodkom, trenutna prekinitev čustvene vpletenosti, ki je 

nujno potrebna, da lahko šala dobi moč, dramatizacijo, osvoboditev in stimulacijo (Duguet 

2006, 7–13).  

Danes lahko opazimo, da je zanimanje za humor doživelo preporod na vseh področjih 

družabnega življenja, vključno s korporacijami, ter da je humor na nek način postal manifest 

celo v umetniškem svetu. Pod različnimi naslovi je število tovrstnih tematskih razstav močno 

naraslo, mnogo umetnikov je v svoja dela vneslo igriva, objektivna in ironična razpoloženja. 

To gibanje proti »duhu resne umetnosti« bi lahko interpretirali kot reakcijo na sodobno 

umetnost, ki jo njeni nasprotniki opisujejo kot suhoparno, pusto, osredotočeno samo nase ter 

namenjeno samo nekaterim izbrancem (Higgie 2007, 12–18). Humor je še vedno sila, ki 

povzroča manjšo ranljivost ter ima hkrati sposobnost, da sproža vprašanja z majhnimi napadi 

ter jasno izpostavi pomembne detajle, medtem, ko je norčevanje, kot v starem Rimu, ena od 

varnejših metod, s katero lahko določimo meje še dovoljenega v družbi določenega obdobja 

(Duguet 2006, 7–13). 

 

Vir:  http://hoolawhoop.blogspot.si/ 

Slika 61: George Maciunas, Flux – smejalna naprava, 
1971 
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Dva zanimiva umetnika, katerih dela odražajo 

devedeseta leta, sta Norman White z delom The 

helpless robot (Nesposobni robot) in Simon Penny z 

delom Petit Mal (glej Sliko 62). Norman je naredil 

robota, ki spominja na krsto, ki se vrti, vendar brez 

motorjev. Robot ukazuje ljudem, v katero smer in za 

koliko ga morajo zavrteti (www.wikipedia.org). 

Pennyev Petit Mal izgleda kot invalidski voziček, 

njegiv cilj pa je bil, da naredi umetniško delo, ki je 

popolnoma avtonomno. Petit Mal zasleduje ljudi v 

prostoru. Ko se mu umakneš, gre za teboj, ko stopiš 

proti njemu, se umakne (www.simonpenny.net).  

Noben od zgoraj omenjenih nima antropomorfnih oblik, ki bi spominjale na človeka. A 

vendar takoj, ko nekaj v njiju oživi – sposobnost gibanja ali govorjenja – takoj, ko je prisotna 

sled avtonomije, vsa ta nepodobnost ni več pomembna – aktivira se človečnost. Tako objekt 

humorja postane gledalec sam, ko v strahu naredi korak nazaj ter iz radovednosti korak 

naprej. Z občutljivostjo do okolja ter reagiranjem na dejanja poskuša ta robot vzpostaviti 

odnos s človekom, ki je že od začetka tretiran kot človeški odnos nadvlade ali simpatije. 

Robot ni več suženj, temeč zasužnji druge. Ta obrat je v resnici satira na človeško psihologijo 

(Duguet 2006, 15).  

 

2.12. Zaključek 

 

Humorna dela kateregakoli obdobja lahko identificiramo, vsaj okvirno, če ugotovimo njegove 

prevladujoče stilne konvencije. To se zdi preprosto za pretekla obdobja. Da pa bi lahko 

ugotovili, kaj je smešno danes, potrebujemo samo nekaj kritičnega uma in stik z dogajanjem. 

Ponavadi umetniki že sami nakažejo, da njihovo delo vsebuje elemente humorja, pozoren 

gledalec pa jih najde tudi sam. Zdi se, da se je v zadnjih letih zgodila poplava humornih del, 

kar pa po mojem mnenju ne preseneča, saj je to tipičen odziv na večje spremembe v svetu in 

na krizne čase, ko je kultura prva, za katero zmanjka sredstev, podpore, trg pa ponikne. Mnogi 

umetniki zato preko humornih del sporočajo o nastalem stanju, tudi zato, da »gledalca bolj 

čustveno vpletejo v svoje delo. S smehom se lahko premikamo prek meji cinizma, 

 

Vir: www.simonpenny.net 

Slika 62: Simon Penny, Petit mal, avtonomno 

robotsko umetniško delo, 1990 
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odtujenosti, in samozadostnosti v stanje povezanosti in osebne razsvetlitve ter z novimi načini 

komuniciranja, ki se nanašajo na življenje.« (Klein 2007, 132)  
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3. Humor v slovenskem likovnem prostoru 

 

Slovenski prostor v likovni umetnosti ni bil preveč odprt za humor, Menaše trdi, da se je v 

slovenski likovni umetnosti humor bolj izrazito pojavil trikrat. Prvič okrog l. 1500, nato v 18. 

stoletju ter v 20. stoletju (Menaše 1995, 41). 

Nekateri med najzgodnejša humorna dela uvrščajo celo Vaško situlo (5. stol. pr. n. št.). 

Jagodič pravi, da ima »stilizacija figur precej stičiščnih točk s sodobno karikaturno risbo, in 

če starodavno posodo vrtimo v rokah, imamo občutek, da gledamo animirani, risani film z 

igrivo, simbolično zgodbo davninskega halštatskega obdobja« (Jagodič 1992, 42). Sama 

menim, da stilizacija figur na 

Vaški situli ni posledica 

karikiranja, temveč je rezultat 

prevladujoče stilne konvencije 

obdobja ter posledica karakterja 

tehnike torevtike
28

. To 

razmišljanje potrjuje tudi podatek 

na spletni strani DZS-ja, ki navaja, 

da so upodobitve na Vaški situli 

poenostavljene in poenotene zato, da je do izraza prišel pomen, vidna pa je tudi enotnost 

sloga, ki je dalj časa obvladoval umetnost halštatskih skupnosti (glej Sliko 63) 

(http://vedez.dzs.si/datoteke/Umetnostna1.pdf). 

 

V slovenskem prostoru se je v rimskih časih veliko dogajalo in prepričana sem, da se kje 

skriva kakšno rimsko delo, ki vsebuje elemente humorja, vendar tovrstnih artefaktov nisem 

našla. Prvo delo, ki bi ga lahko označili za hudomušno grotesko, je srednjeveška freska iz Sv 

Trojice v Hrastovljah, Mrtvaški ples (glej Sliko 64). Freska prikazuje tipizirane predstavnike 

vsega človeštva (berače, plemiče idr.), kako v sprevodu z okostnjaki hodijo v smrt. Satira je 

najbolj izrazito prisotna pri enem od upodobljenih, bogatašu, ki prepozno spozna, da si z 

mošnjo denarja ne more kupiti nebes. Fresko je naslikal Janez iz Kastva, ok. l. 1490 (Menaše 

1995, 41).  

 

                                                 
28

 Torevtika je tehnika, kjer se podobe iztolče iz hrbtne strani, detajli pa so vrezani iz sprednje strani; 

http://vedez.dzs.si/datoteke/Umetnostna1.pdf 

 

Vir: http://www.nasium.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=551 

Slika 63: Plašč situle iz Vač, 5. stol. pr. n. št. Vače; 
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V 16. stoletje datirajo še eno 

fresko s humorno vsebino, ki 

nosi naslov Lisica romarica. Ta 

izrazito posveten motiv je v 

naravni velikosti naslikan na 

obok okna cerkve Sv. Urha v 

Maršičih pri Ortneku (glej Sliko 

65). Lisica je odeta v 

kardinalsko opravo, kardinalski 

klobuk krasi motiv prekrižanih ključev – simbol rimskega 

papeža, popotno torbo ima obešeno na hrbtu, iz nje pa moli 

glava kokoši, ki jo je spotoma zadavila. Lisica se v slovenski 

(ljudski) umetnosti pogosto pojavi, navadno kot izrazito 

negativen lik, ki ponazarja dvoličnost, zvitost ter hinavščino. 

Lisica tako največkrat nastopa kot pridigar kokošim in 

gosem. Protestantizem je kritično gledal na verska romanja, s 

tovrstnimi upodobitvami pa je svaril in kritiziral hinavstvo in 

dvoličnost na najvišjih cerkvenih položajih (Kropej 2007; 

Mikuž v Kropej 2007; Mikuž v Menoni 2009, 66).  

Tako kot drugod po Evropi, se je tudi 

v Sloveniji humor v renesansi in 

baroku iz cerkvene preselil v 

posvetno umetnost. Vendar ga 

najdemo le redko, največkrat v 

žanrskih upodobitvah. Flamski slikar 

Almanach (rojen v Antwerpnu) je v 

17. stoletju s severa k nam prinesel 

motiv »vesele druščine«. Nastali sta 

dve deli, Kvartopirci I in Kvartopirci 

II (glej Sliko 66). Vendar pa podoba omizja, polnega ljudi, ki kartajo in pijejo, ne prikazuje 

razposajenih ljudi. V primerjavi z Brouwerjevimi Veselimi druščinami so Almanachovi 

upodobljenci precej zadržani. Ker pa sta sliki naslikani zelo realistično, učinkujeta karikaturno 

in groteskno. Sliki datirajo v čas ok. 1655 (Menaše 1995, 41; www.ng-slo.si).  

Vir: www.slotrips.si 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Vir: www.slovenia-heritage.net  

 
Vir: www.ng-slo.si 

Slika 64: Janez iz Kastva, Mrtvaški ples, freska, cerkev Sv. Trojice v 

Hrastovljah, ok. 1490 

Slika 65: Tomaž iz Senja, Lisica 

romarica, freska, cerkev sv. Urha v 
Maršičih, ok. 1515 

Slika 66: Almanach, Kvartopirci I, olje na platnu, Narodna galerija 
Ljubljana, ok. l. 1655 
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Šele 100 let kasneje smo dobili 

krasna primera humorne žanrske 

upodobitve. To sta Bergantova
29

 

Prestar (okus) in Ptičar (sluh) (glej 

Sliko 67), ki sta bila prvotno del 

petim čutom posvečene serije. 

Upodobljenca imata za karikaturo 

značilne poudarke – usta v 

skrivenčenem nasmehu, manjkajoči 

zob ipd. Ljudje z dna družbene 

lestvice so bili v 18. stoletju predmet 

posmeha, včasih pa so imela tovrstna žanrska dela tudi 

globlji pomen. Bergant je motiviko črpal iz podobnih 

upodobitev iz tujine (Menaše 1995, 42).  

Jožef Tominc velja za najbolj duhovitega slikarja 

bidermajerja
30

. Njegovi portreti so bili vedno naslikani s 

precejšnjo mero ironije, kot najbolj humorno delo pa je 

zapisan Avtoportret (na stranišču) (glej Sliko 68). Na 

njem upodobljeni Tominc čepi in se smeji, obešenega pa 

naj bi imel na vratih stanišča. Menaše pravi, da »Tominc 

začenja obdobje, ki ga je precej bolj od posplošenih načel 

zanimal svet »tu in zdaj«, in nakazuje poudarke, ki so 

prevladovali v likovni satiri poznega devetnajstega ter 

zgodnjega dvajsetega stoletja« 

(Menaše 1995, 42; www.ng-slo.si).  

 

V 18. in 19. stoletju se v slovenski 

ljudski umetnosti pojavi zanimiv 

žanr – panjske končnice, to so 

deske, ki zaključujejo čebelje 

panje. Panjske končnice so bile 

zaradi ločevanja lastništva in okrasitve poslikane, motivi pa so bili nemalokrat humorni. 

                                                 
29

 Fortunat Bergant (1721 – 1769), slovenski baročni slikar 
30

 Bidermajer (zač. 19. stol.) je srednjeevropski umetniški slog, znan po motivu meščanskega portreta in krajine.  

 
Vir: Jagodič (1995) 

 

 
Vir: Jagodič (1995) 

Vir: www.panjske-koncnice.si  

Slika 67: Fortunat Bergant, Ptičar in Prestar, olje na platnu, 1761 

Slika 68: Jožef Tominc, Avtoportret (na 

vratih stranišča), olje na platnu, ni dat. 

Slika 69: Babji mlin, panjska končnica, poslikava na les, 1861 
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Poznamo preko 600 različnih motivov z vseh področij, od sakralnih do posvetnih – nabožne 

podobe, kmečka opravila, zgodovinski dogodki ter veliko hudomušnih domišljijskih sporočil. 

Med najbolj znanimi so: hudič babi brusi jezik, mož se vrača pijan iz gostilne, babji mlin 

(ponazarja hudiča, ki v mlin nosi staro in grdo žensko, ven pa jemlje mlado in lepo) (glej 

Sliko 69), lisica, ki brije lovca, žena, ki vleče moža iz gostilne, idr. V 150 letih
31

 je nastalo 

okoli 50.000 panjskih končnic, še danes pa so pravi zaklad za etnografe (Jagodič 1992, 161; 

www.sl.wikipedija.org).  

Tako kot drugod po Evropi so se tudi pri nas konec 19. stoletja pojavili časopisi, časopisna 

karikatura pa se je pri nas pojavila šele z aktivnejšim vstopom Slovencev v politično življenje 

Avstro-Ogrske. Kljub temu, da se je karikatura med leti 1869–1895 pojavila v kar devetih 

slovenskih humorističnih listih, je po kvaliteti le redko dosegla nivo »pravih karikatur«.  

Karikaturisti, katerih dela so bila objavljena v slovenskih humorističnih listih, so v glavnem 

uporabljali tip karikature, imenovane »sittenkarikatur«, karikaturo nravi, kateri so dodajali 

aktualne politične dogodke. Slovenci nismo imeli svojih karikaturistov, kupovali smo klišeje, 

ki so se nato zapolnili s tekstom, prilagojenim našim situacijam. Takrat najbolj znan 

karikaturist je bil francoski Grandville, njegove karikature pa so se pri nas pojavile le kot 

variacije. Največkrat najdemo karikature, ki uporabljajo antropomorfizacijo, pa tudi situacije 

iz krščanske ali ljudske simbolike. Tovrstne karikature so bile preproste in niso bile 

postavljene v širši zgodovinski in družbeni kontekst (www.wikipedia.org/wiki/Karikatura).  

Prvega vrhunskega slovenskega likovnega satirka dobimo šele s Hinkom Smrekarjem (1883–

1942). Brez milosti je bičal slovensko (malo)meščansko družbo in politiko (glej Sliko 70), 

Menaše celo trdi, da ga še do 

danes ni nihče prekosil. 

Smrekar je v svojih 

karikaturah poudarjal 

grotesknost upodobljenih, 

deloval pa je tudi s Franom 

Milčinskim
32

 ter za njegova 

dela ustvaril številne ilustracije 

(Menaše 1995, 42).  

 

                                                 
31

 Slikanje na končnice je zamrlo po 1. svetovni vojni . 
32

 Fran Milčinski (1867–1932): humorist, satirik in mladinski pisatelj. Njegovo najbolj znano delo so Butalci. 

Vir: www.wikimedia.org 

Slika 70: Hinko Smrekar, Maškarada slovenskih likovnih umetnikov, 1913 
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V prvih povojnih letih je bila zaradi sovjetskega 

ideološkega in političnega vpliva ustanovljena Umetniška 

zadruga, kjer so bile teme natančno določene – umetniki 

so morali sodelovati pri obnovi in gradnji novih objektov. 

Slovenski umetniki so v glavnem zanikali svoja izrazna 

hotenja ter se podredili zahtevam socialističnega režima. 

Tako smo dobili dekorativne kipe za parade ipd. Edini, ki 

se je v tem obdobju našel v grotesknem in fantastiki, je 

bil France Mihelič (glej Sliko 71). Dr. Milček 

Komelj je njegovo ustvarjanje  opisal kot 

»koščen, rožljajoč humor« (Kmecl 1998, 113–

114; Komelj 1995, 146).  

 

Prva, ki je občutno spremenila slovensko likovno 

sceno, je bila skupina OHO (1966). OHO-jevci 

veljajo za najpomembnejšo neoavantgardno 

konceptualistično umetniško skupino v slovenski 

likovni umetnosti. V letih med 1966 in 1968 so 

nastopali v obliki radikalnega, provokativnega 

gibanja, za katerega je svet sestavljen iz 

različnih, a enakovrednih objektov, med katere sodi tudi 

človek. Svoje provokacije so pogosto izražali s pomočjo 

humorja. Njihova prva dela niso bile umetnine, temveč 

artikli (npr. odlitki stekleničk), vsakdanji predmeti. 

Produkcijo del so mehanizirali ter s tem umetniškemu delu 

odvzeli »osebno noto umetnika«. Izvajali pa so tudi 

performanse – njihov najbolj znan in duhovit je Triglav 

(1968). Člani skupine (David Nez, Milenko Matanović in 

Drago Dellabernardina) so se postavili v ljubljanski park 

Zvezda in se ovili z draperijo tako, da so ven gledale samo 

glave (glej Sliko 72). To je bila zelo duhovita in ironična 

interpretiretacija enega od glavnih slovenskih simbolov 

(Zgonik 2009, 218 – 220). Podobno kot OHO-jevci, vendar 

veliko bolj ohlapno in nepovezano, je delovala še ena umetniška skupina, Grupa Junij (glej 

 

 
Vir: www.rtvslo.si 

Vir: www.maska.si 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vir: www.stane-jagodic.com 

Slika 71: France Mihelič, Godci 

Slika 72: OHO, Triglav, Kongresni trg, 1968 

Slika 73: Grupa Junij – portreti članov 



72 

 

Sliko 73). Izpostavljam jo predvsem zato, ker je 

v njej deloval Stane Jagodič, eden vidnejših 

slovenskih karikaturistov, ki je humor 

preučeval, kasneje pa je bil tudi pobudnik ter 

vodja Slovenskega trienala satire in humorja 

Aritas-satirA (1995-2001). Grupa Junij je 

delovala v letih 1970–1985, namesto v 

klasičnih medijih pa se je manifestirala v novih. 

Eksperimentirali so v fotografiji, fotosatiri, 

fotokolažu, asemblažu, performensu ipd., kar so 

bili za naš prostor tedaj precej novi pojmi. Bili 

so družbenokritični, na njih pa so vplivali 

nadrealizem, dadaizem ter konstruktivizem. (Zgonik 2009, 83-86). V tem obdobju je s svojim 

nenavadnim ciklom opic presenetil tudi Jože Ciuha. Jože Hudeček je v svojem besedilu, 

napisanem za katalog 2. Aritasa, Ciuhove opice (glej Sliko 74) enačil s »podobo človeške 

norosti na zlato ozadje ikon«. Ob tem je dodal še, da »če je humor po besedah leksikona 

»poseben način doživljanja, razmerje do sveta, distanciran, dobrohoten, umirjen in moder 

pogled na nezadostnost življenja, kar nam pomaga, da jasno vidimo njegova protislovja, se 

dvignemo nadnja in ohranimo ravnovesje duha, potem je to tisto, kar je slikar in grafik Jože 

Ciuha mojstersko uresničil v svojem delu.« (Jagodič 1998, 158). 

 

V 90. letih se v slovenskem likovnem prostoru pojavi več družbenokritičnih umetniških 

institucij, ki so jih ustanovili posamezni umetniki. Marsikatera od njih je svoje kritike pogosto 

izražala tudi na humoren način. Ena vidnejših je P.A.R.A.S.I.T.E. Museum Tadeja Pogačarja, 

sam jo je označil za »virtualno kritično strukturo, ki ne poseduje lastnih prostorov in 

zaposlenih, temveč zgolj naseljuje teritorije, lokacije ali mreže in se hrani s sokovi institucij« 

(Urbančič 2010). Najbolj znan je po svojem duhovitem projektu parazitskih intervencij po 

muzejih in razstavah, kjer ponavadi tik pred otvoritvijo razstave (kjer uradno ne sodeluje), 

prinese eno od svojih del ter ga naskrivaj umesti na razstavo. P.A.R.A.S.I.T.E. Museum je tudi 

začetnik projekta Kralji ulice, umetniške akcije, ki jo je najprej napovedal s plakatom »kralji 

prihajajo«, nato pa je sledila enodnevna umetniška akcija s tremi brezdomci, ki so na ulici 

sedeli na prestolih (projekt je bil del večjega projekta Urbanaria, ki je v letih 1994 97  

Vir: www.tumblr.com 

Slika 74: Jože Ciuha, Variacija na temo II, Ljubljana, 
Moderna galerija, 1974 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovenski_trienale_satire_in_humorja&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovenski_trienale_satire_in_humorja&action=edit&redlink=1
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potekal na ljubljanskih ulicah) (Zgonik 

2009, 92; 296). Omenim pa naj še 

umetniško akcijo P.A.R.A.S.I.T.E. public 

sculpture (javne skulpture), kjer so 

proglasili vse kupe odpadkov kosovnega 

odpada na ulicah za svoje skulpture 

(www.parasite-pogacar.si). 

 

Konec 20. stoletja v našem prostoru 

deluje tudi veliko posameznih 

umetnikov, ki v svoja dela na igriv, duhovit, ironičen pa tudi izredno premišljen način 

vpletajo humor. Med njimi bi najprej omenila najbolj vidnega prestavnika, kiparja Mirka 

Bratušo, ki po besedah Franca Obala »v svojih večpomenskih figurativnih plastikah združuje 

zakrite vsebinske konotacije jedko satiričnih, posebno pa ostro ironičnih distanc, povezanih s 

slabo-umnostjo in izprijenostjo človeške narave«(Obal 2007, 24). Njegova dela odlikujejo 

tudi zanimive, nove tehnološke rešitve, 

ki včasih hudomušno (glej Sliko 75), a 

vedno smiselno dopolnjujejo vsebino 

(npr. Grelci za vroča čustva, 2010), 

pogosto pa izzovejo tudi burne razprave 

(glej Sliko 76). 

 

Eden naših vidnejših predstavnikov 

groteskno-fantastičnega realizma, ki ga 

verjetno lahko primerjamo s 

Hieronimusom Boschom, je slikar 

Marko Jakše. Vesna Teržan je o 

Jakšetovem slikarstvu v intervjuju za Mladino zapisala:  

 

»Vedno znova nas fascinira s svojo fantazijo, nadrealističnimi podobami, kombinacijo 

oblik, barv in likov v najbolj neverjetnih razmerjih, legah, pozah in izrazih ... Skozi 

»premlevanje, prebavljanje in izbljuvanje« tega odtujenega sveta naslika njegov ustroj, 

njegovo črevesje, travme, strahove, abotnosti, v tem je duhovit, iskriv, inteligenten in 

globoko predirljiv v svoji tišini ekspresivnih podob.« (Teržan 2001) 

Vir: http://www.mirkobratusa.si/ 

V obliki udobnega kanapeja so upodobljene osebe, ki vodijo 

Moderno galerijo v Ljubljani. 

Vir: http://www.mirkobratusa.si/ 

Slika 75: Mirko Bratuša, Kopalci, bron in jeklo, 2008 

Slika 76: Mirko Bratuša, Slovenski likovni kanape, 2000 
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Po zaslugi Jagodiča leta 1995 dobimo trienale satire Aritas, ki pa je žal doživel samo 3 

ponovitve. Kljub temu nudi pester vpogled v slovensko, s humorjem začinjeno, ustvarjanje. 

Aritas pa ni bil edini tovrstni dogodek. Leta 2007 je Galerija Murska Sobota gostila Evropski 

trienale male plastike, na katerem so umetniki ustvarjali na tematiko »Šala, satira, ironija in 

globlji pomen«. Na razstavi je, po izboru kustosov, 

sodelovalo 31 umetnikov iz skoraj cele Evrope. Slovenijo 

so predstavljali Mirko Bratuša, Marko A. Kovačič ter 

Boštjan Novak. 

Zora Stančič je slovenska grafičarka, ki skozi preprosto, 

igrivo risbo pove najbolj očitna dejstva, na primer, da 

»Nihče ne mara okusa po milu« (Zora Stančič, Nitko ne 

voli okus sapuna, 1997) in da sta »Dva, ki stojita« (glej 

Sliko 77) ali pa na hudomušen način opozarja na napake 

(Zora Stančič, Napake/Mistakes, 2012). Zanima jo človek. 

Predvsem v njegovi »razgaljeni« obliki, ko mu lahko 

nastavi ogledalo pod »rahlo smešnim kotom«. Njena dela 

navadno spremlja naslov ali tekst, ki celotno situacijo postavi v smiseln in humoren kontekst.  

Tako kot za Stančičevo, je tudi za Petro Varl značilna preprosta, igriva risba, ki na trenutke že 

skoraj spominja na ilustracijo. Dela Varlove največkrat najdemo na stenah, v obliki 

velikanskih povečav, presenetijo pa nas lahko 

tudi na cesti, kot prometni znak. »Njeni motivi«, 

pravi kustosinja Simona Žvanut, »govorijo o 

spominih, željah, strasteh, hrepenenjih, vezeh 

med ljudmi, ljubezni in malih stvareh, ki bogatijo 

naša življenja. Dvojice likov s protislovnimi 

oznakami (glej Sliko 78), ki so na videz povsem 

enake, s kančkoma humorja in ironije opozarjajo 

na sodobne klišeje, družbene, spolne in poklicne 

vloge.« (Žvanut 2014) 

 

Eden vidnejših predstavnikov slovenskega slikarstva je tudi Silverster Plotajs – Sicoe. Kako 

se v njegovih delih kaže humor, je slikovito opisal kustos Sarival Sosič: 

 

Vir: www.zorastancic.com 

Vir: www.delo.si 

Slika 77: Zora Stančič, Dva, ki stojita, 
linorez, 1991 

Slika 78: Petra Varl, Kar želim, tudi dobim, stenska 

poslikava, 2012 
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»V mnogih Sicoevih delih se srečamo tudi z elementi, ki pritegnejo z različno 

intenzivnim smehom. Smehom, kot vsebinsko-vizualno energijo, ki se umešča in razvija 

skozi presenetljiva in neobičajna medsebojna razmerja med figurami kot subjekti in 

prostori ali celo nekakšnimi medprostori, ki so organizirani z krepkimi barvami in v 

katere so ujete ter v katerih lebdijo raznolike podobe.« (Sosič 2015, 21) 

 

Sicoetove slike delujejo 

groteskno ne samo zaradi 

motiva, temveč tudi zaradi 

premišljene izbire barv. Te so 

izredno intenzivne, včasih celo 

flourescentne (glej Sliko 79), 

večinoma primarne in 

sekundarne.  

 

Fantastično-karikaturne 

ilustracije Milana Eriča bomo 

pogosto našli v družbi iskrivih in 

hudomušnih ilustracij Zvonka Čoha, medtem ko se Arjan Pregl z veliko mero ironije v svojih 

delih odziva na vsakodnevno socialno-politično dogajanje pri nas. Sašo Sedlaček je leta 2006 

za socialno ogrožne izdelal Žicarja (glej Sliko 80), robota, ki 

se avtonomno giba po prostoru ter mimoidoče prosi za denar 

(Zgonik 2009, 113). Le leto kasneje so se trije umetniki, Žiga 

Kariž, Davide Grassi in Emil Hrvatin, uradno preimenovali v 

Janeza Janšo ter s to duhovito potezo vznemirili tako 

slovensko kot tujo javnost.  

Tudi Gulag Intervetion (Zoran Srdić Janežič, Jana Putrle Srdić 

idr.) pogosto humorno in gverilsko intervirajo v prostor. Dva 

izmed takšnih projektov sta bila Straniščna šepetanja
33

, 

projekt, ki je bil izveden v okviru Svetlobne gverile leta 2014, 

in Jaša, ki je za Slovenjgraško galerijo (projekt Histerija) 

postavil v sobo posebno instalacijo s kompresorjem, plastično embalažo, vonjem detergentov 

                                                 
33

 Na ulico so postavili tri hišice – večsedežna stranišča, narejena po rimskem vzoru, v katerih je bila 

»intelektualna kurba« (kustosinja). Zunaj je bil zvodnik, ki je vabil mimoidoče v hišico na itelektualno debato. 

Vir: www.delo.si 

Vir: www.flickr.com 

Slika 79: Silvester Plotajs Sicoe, Afričanki, olje na platnu, 2013 

Slika 80: Sašo Sedlaček, Žicar, 2007 
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in neonskih luči ter jo poimenoval Sladko življenje. 

Produkt ropotanja so bili milni mehurčki, instalacija pa je 

kritika na sladko življenje, kot nam ga obljubljajo 

reklame. Zelo pomemben dvojec na slovenski sceni sta 

tudi Beli sladoled. Že za samo ime pravita, da »je 

konstrukt, umetniški projekt, v katerega smo zajeti tudi 

mi, kot žrtve njunih umetniških norčij« 

(www.belisladoled.org).  

Skozi domišljijske risbe (ki jih imenujeta tudi »kracarije« 

(glej Sliko 81)), polne situacijskega humoja, promovirata 

kvalitetno slovensko risbo in verjetno ni naklučje, da sta 

leta 2011 za svoje delo prejela nagrado OHO. Kustos 

Sarival Sosič je v tekstu, ki je spremljal razstavo »Primeri smeha v umetnosti«
34

 (Mestna 

galerija Ljubljana, april 2015) zapisal, da se humorne vsebine v sodobni likovni umetnosti 

pojavljajo vse pogosteje, predvsem v motivno-vsebinskih elementih ter razstavno-

prezentacijskih sistemih (Sosič 2015, 7). Na razstavi v Mestni galeriji Ljubljana je sodelovalo 

osem umetnikov različnih generacij, ki v »svojih delih razvijajo bolj ali manj odkrite ali 

prikrite ideje, načine in ravni smeha« (Sosič 2015, 7), humorju v svojih delih pa je podlegel 

tudi slikar in grafik Črtomir Frelih. Frelih je eden lucidnejših slovenskih umetnikov, ki 

vzvode humorja že od nekdaj uporablja tako v vsakdanjem življenju kot tudi kot didaktično 

orodje, a vendar njegova dela, 

ustvarjena pred letom 2007, odsevajo 

duh temnega modernizma. Njegova 

zadnja serija, Lisice (glej Sliko 82), pa 

je popolnoma drugačna. Veselo, 

živahno in duhovito postavlja lisice (v 

vseh njihovih prispodobah) v situacije, 

kjer bi moral biti človek. To vsekakor 

ni majhen zasuk v umetnikovem 

ustvarjanju. A kaj ga je sprožilo? 

 

 

                                                 
34

 Na razstavi so po izboru kustosa Sarivala Sosiča sodelovali Miha Vipotnik, Iztok Sitar, Silvester Plotajs Socoe, 

Vladimir Leban, Izar Lunaček, Barbara Jurkovšek, Manca Juvan in Matjaž Rušt.  

Vir: www.belisladoled.org 

Vir: www.napovednik.com 

Slika 82: Črtomir Frelih, Kje so lisice?, kolagrafija, 2014 

Slika 81: Beli sladoled, risba 
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Kaj je sprožilo ta naval humorja v likovnih delih slovenskih ustvarjalcev in zakaj ravno zdaj? 

Je možno, da so v določenem obdobju določeni principi enostavno »v zraku«, da jih preveva 

duh časa, kolektivna zavest? In to takšne vrste, ki te lahko pahne celo iz temnega modernizma 

v popolno norčevanje, če le odpreš svoje čute in pustiš, da te ta zavest prevzame? Zagotovega 

odgovora seveda ne morem podati, se mi pa vseeno dozdeva, da je imelo nekaj opraviti tudi s 

prihodom lisic. 
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4.  Lastno delo 

 

Ne vem natančno, kdaj me je humor začel zanimati, vendar se spomnim, da me je, že odkar 

sem znala brati, v dnevnem časopisju zanimala samo zadnja stran z vici. 

Zdi se, da je humor v moje ustvarjanje začel vstopati postopoma in nenamerno, na začetku 

celo neopazno. Ko zdaj razmišljam za nazaj, opažam, da že od nekdaj ustvarjam intuitivno, 

kar pomeni, da v trenutku, ko se pojavi likovni izziv, najprej odprem vse misli, moja 

podzavest pa izbira ter kombinira med spomini, znanji, izkušnjami, dogodki – vsem, s čimer 

sem bila kdaj v stiku, in to počasi sestavlja v neko celoto, ne da biavtor v resnici vedel, kaj 

želi povedati. Šele, ko je neka osnovna likovna konstrukcija, podoba sestavljena, se začne 

analiza, nemalokrat pa se celo zgodi, da se mi vzgibi in motivi razjasnejo šele pri končni 

postavitvi dela. Tako sem opazila prisotnost humorja v svojih delih včasih šele čisto na koncu. 

Opazila pa sem še eno stvar: všeč mi je, da se zabavam med ustvarjanjem. Moje ustvarjanje je 

namenjeno zgolj lastni zabavi, ustvarjam, kot bi se igala. Temu primerno seveda na koncu 

tudi delujejo izdelki: kot nekakšna igrala ali igrače oziroma vsaj pustijo tak občutek.  

Tako sem tematiko humorja začela raziskovati zavestno, pri tem pa imela srečo, da sem se 

lahko učila od najboljših – kiparja Mirka Bratuše, ki je v slovenskem prostoru najbolj poznan 

ravno po humornih delih, ter grafika in slikarja Črtomirja Freliha, ki »humor živi«, vestno pa 

ga uporablja tudi v svojem pedagoškem delu. Oba sta me pri mojem delu zelo podprla ter 

spodbujala.  

Odločila sem se, da bom v svojem diplomskem delu kronološko predstavila ključna dela 

preteklih petih let, s katerimi sem po mojem mnenju dosegla preboj pri razumevanju in 

uporabi humorja. Ob tem bi tudi poudarila opažanje, da se je uporabe humorja mogoče 

naučiti.  
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Prvo delo, kjer se je pojavil humor, 

popolnoma nenamerno, je bila grafično-

kiparska instalacija Igra (glej Sliko 83). 

Postavitev je sestavljena iz petih grafik v 

tehniki kolagrafije ter keramičnega kipa 

organske oblike, ki je zapiskal, ko si pohodil 

nožno pumpo. Vse skupaj je delovalo kot 

pastir (kip), ki piska svojim ovčicam 

(grafike). Instalacija je bila sama po sebi 

malce smešna, zabavna, ko pa je bila 

postavljena v galeriji ob »resnih« delih 

drugih avtorjev, je delovala, kot da se 

norčuje iz vsega okrog sebe. To je moje prvo 

delo, v katerem sem zaznala humorno noto, še vedno pa ne vem, kaj je avtor želel s tem 

delom sporočiti.  

Pri tem delu se humor izraža z duhovitostjo in hudomušnostjo, ki ju tvori s pomočjo 

inkongurence ter igranja. Samo delo, postavljeni v galeriji, pa bi opredelila kot satiro. 

 

Drugo delo, ki bi ga izpostavila, je kiparska 

postavitev, ki je bila zasnovana za razstavo v Trstu 

na temo vode. Vaservaga je kip, ki vedno kaže, če 

so tla postrani ali ne ter kako postrani stoji kip 

(glej Sliko 84). Lesena skulptura ima izdolbene 

luknje, v katerih so vstavljene otroške igrače za 

kopel – krogle, napolnjene z vodo, v katerih 

plavajo račke. Nad delom so bili navdušeni 

predvsem otroci.  

Pri tem delu se humor izraža z ironijo in 

hudomušnostjo, ki ju tvori s pomočjo 

inkongurence, prostih asociacij ter igranja. Delo je 

po obliki humorja parodija.  

 

 

Vir: avtorjev arhiv 

 

Vir: avtorjev arhiv 

Slika 83: Nina Koželj, Igra, grafično kiparska postavitev, 

keramika, kolagrafija, 2010 

Slika 84: Nina Koželj, Vaservaga, les, kovina, 

plastika, voda; 2012 
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 »Nina Koželj je ena krava« je bil naslov razstave, 

ki sem jo imela v letu 2012 v Zavodu za kiparstvo 

(glej Sliko 85). To je bila kiparska razstava 

keramičnih del, na kateri so bile večinoma 

udeležene krave. Pri tej razstavi sem se predvsem 

igrala z vizualnimi podobami, ki se ne skladajo 

med seboj. Humor se izraža z hudomušnostjo, to pa 

tvori s pomočjo inkongurence, prostih asociacij, 

delanja iz običajnega nenavadno ter besednimi 

igrami. Delo po obliki humorja spada pod 

karikaturo. 

  

 

 

 

 

 

Prvi skupen projekt z nemško umetnico Cordue z 

naslovom Obsesije se je pokazal kot pravi izziv. 

Naslov Obsesije je opisoval tematiko, s katero je 

vsaka od avtoric obsedena v svojem ustvarjanju 

(glej Sliko 86). Moje delo se je ukvarjalo s 

humorjem. Monumentalno postavitev štirih figur v 

človeški podobi sem želela nasloniti na smeh sam. 

Tako so nastala telesa, izklesana v lesu, ki so imela 

v trebuhu galerijo, v katero je svojo postavitev 

vmestila Cordue. Postavljena so bila v betonsko 

kanalizacijsko cev. Dolge roke skulptur so bile 

asociacija na slovensko arhitekturno posebnost – 

kozolec, ravno zaradi rok pa je podoba spominjala 

na poljsko strašilo. Skulpture so imele betonske 

glave, odlitke resničnih oseb, ki so se smehljale. Te 

Vir: arhiv avtorja 

Vir: arhiv avtorja 

Slika 85: Nina Koželj je ena krava, vabilo na 

razstavo; 2012 

Slika 86: Nina Koželj&Cordue, Obsesije, kiparska 
postavitev, galerija Veselov vrt, 2014 
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betonske glave pa so imele tudi funkcijo nosilnega stebra, na katerega so bile obešene roke, 

kot je kustos Vasja Nagy v svojem tekstu opisal: »... Gre za tehnološke pripomočke, ki ne 

skrivajo razlogov, zakaj so tam. Jasno je, da gledalca kip ne namerava prepričati, da je 

resnično božanstvo, material in podporniki so humorno-absurden dodatek, ki namiguje, naj 

ne jemljemo vsega skupaj preresno. Predvsem naj ne jemljemo preresno življenja samega ...« 

(Nagy 2014). Humorni vložek se je »skrival« tudi v zadnji figuri v vrsti – avtoričin 

avtoportret. Postavitev je zadnjo figuro postavila v vlogo »tete iz ozadja«, enkrat za 

spremembo z velikim oprsjem.  

Pri celotni postavitvi se humor izraža z duhovitostjo in hudomušnostjo, ki ju tvori s pomočjo 

inkongurence, prostih asociacij, delanja iz običajnega nenavadno ter principom igranja. 

Postavitev zaradi kompleksnosti po obliki humorja spada v več kategorij – karikaturo, 

grotesko in šalo. 

 

Portretna motivika je zbudila moje zanimanje v zadnjem obdobju. Kot posledica je nastala 

serija grafik v tehniki kolagrafije (globoki tisk), v katerem sem raziskovala, kaj se zgodi na 

vsebinski in morfološki ravni, ko združiš dve naključni matrici z motivom obraza (glej Sliko 

87 ter Sliko 88). Morfološko so zaradi tehnike naključnega združevanja moja dela likovno 

bolj zanimiva in nenavadna, ker dobimo celoto, ki ni tako natančno kontrolirana, s tem pa 

likovno vsebino, ki je zavestno ne bi naredili. Na vsebinski ravni so nastale nekakšne 

groteskne karikature, ki so tvorjene z igranjem, izražajo pa hudomušnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Vir: arhiv avtorja 
 

Vir: arhiv avtorja 

Slika 87: Nina Koželj, Par I., kolagrafija, 2015 Slika 88: Nina Koželj, Par II., kolagrafija, 2015 
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Flowjob je kiparsko delo, v katerem 

sem po svojem mnenju najbolj 

smelo izrabila prvine humorja. Gre 

za velikansko glavo (1m x 1m x 2m) 

– motiviko, izposojeno iz 

Velikonočnih otokov (glej Sliko 89). 

Glava je narejena iz prozornega 

TPU materiala, pokonci pa jo drži 

ventilator, ki stalno vpihuje zrak. 

Usta ima narejena v obliki šobice za 

pihanje, ki služi uhajanju zraka. Ker je dovodni kanal zraka večji od izhodnega, se ustvari 

pritisk, glava pa močno piha skozi usta, kar nakazuje tudi že naslov »Flowjob« (dobeseden 

prevod bi bil »v službi pihanja«). Glava je bila razstavljena na letošnjem festivalu Kamfest v 

Kamniku, kjer je 14 dni kot ventilator služila ljudem za osvežitev. Odziv je bil zanimiv, saj so 

jo ljudje spremenili v nekakšen »zbiralnik«, v katerega so metali kovance. Kamniški portal 

Kamnik.info je o delu zapisal:  

 

»Kar nekaj pozornosti, predvsem pa ugibanj o pomenu in namenu, je požela tudi 

napihljiva skulptura kamniške kiparke Nine Koželj, ki je zavzela t.i. »Titanik«, 

ladijskemu premcu podobno teraso pod Malim gradom, s katere so nas že nemalokrat 

nagovorili različni, bolj ali manj pomembni, govorniki. Iz velike, napihnjene glave 

tokrat sicer ni slišati govorov, saj iz njenih ust zgolj prijetno pihlja, je pa simbolika 

skulpture, poimenovane »Flowjob«, lahko vseeno kar precej pomenljiva.« 

(Kamnik.info 2015) 

 

Pri tem delu se humor izraža s pomočjo duhovitosti in hudomušnosti, ki ju tvorijo proste 

asociacije, delanje iz običajnega nenavadno, princip igranja ter besedne igre. Delo je po obliki 

humorja komedija. 

 

Tekom let sem opazila, da kiparstvo pušča več prostora za humorne intervencije kot ostala 

likovna področja, predvsem pa je ta humor lahko bolj raznoroden. Napihljive skulpture bodo 

zagotovo zaznamovale moje prihodnje ustvarjanje, upam samo, da bodo šle z roko v roki s 

humorjem.  

Vir: Kamnik.info (2015) 

Slika 89: Nina Koželj, Flowjob, napihljiva kiparska postavitev, 2015 
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5.  Pedagoški del 

 

Da humor blagodejno vpliva na človeka, ni novost, na to temo so bile opravljene številne 

raziskave, v katerih so ugotovili, da ima blagodejen učinek na krvni pritisk, dihalno aktivnost, 

pljučno oksigenacijo, metabolizem in kardiovaskularno zdravje. Sprošča živčne sistem ter 

pomaga možganom sproščati endorfin, naravni telesni protibolečinski hormon, ter tako 

zmanjšuje napetosti (Cousins, Berk v Garner, 2006, 177). 

 

5.1. Humor v pedagoškem procesu 

 

Prof. Said Shiyab iz Univerze Združenih arabskih emiratov je izvedel zanimivo študijo med 

svojimi študenti na temo humorja. Tako v začetku svoje študije navaja, da humor, kot 

družbeni fenomen ter oblika komunikacije, postavlja temlje pri ustvarjanju harmonije in 

povezave med študentom in učiteljem. Humor naj bi spodbujal pri procesu učenja ter prekinil 

monotonost. Naredil je preizkus, katerega rezultati so bili pričakovano pozitivni. Učenci 

imajo radi duhovite učitelje, razredna klima pa je veliko boljša v takšnih situacijah (Shiyab, 

2009). 

Zaradi kulturne pogojenosti humorja ter njegovega spreminjanja glede na družbene vrednote 

sem želela tudi sama preveriti, kakšen odnos do humorja imajo učenci v slovenskem šolskem 

prostoru. 
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5.1.1.   Izvedba ankete 

 

Po pregledu vseh možnosti sem se odločila, da je najprimernejši način za pridobivanje 

tovrstnih podatkov izvedba klasične ankete (Priloga A). Vsebino anketnega lista sem zaradi 

primerljivosti rezultatov naslonila na anketo prof. Saida Shiyaba (Shiyab 2009). 

Anketo je v reševanje dobilo 84 učencev Osnovne šole Stranje (glej Tabelo 5.1.2.1.). 15 anket 

je bilo nepravilno izpolnjenih ali nepopolnih. 69 jih je bilo pravilno izpolnjenih, te tudi 

predstavljajo vzorec za analizo. Učenci so bili stari od 9 do 15 let.   

 

5.1.2   Predstavitev rezultatov in analiza ankete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori na prvo vprašanje so pokazali, da kar 93 % učencev razume, da smisel za humor 

pomeni šaliti se in ne smejanja ali tega, da si prijazen. Podatek nam pove, da učenci razumejo 

področje vprašanj, kar nam zagotavlja večjo verodostojnost odgovorov. Rezultati drugega 

vprašanja nam razkrijejo, da razredni humor (šaljenje med sošolci) ni tako zelo zaželen, kar 

31 % učencev predstavlja motečo ali nevarno stvar, 69 % pa ugaja. Zelo podobne rezultate 

kaže tudi naslednje, tretje vprašanje – le 42 % učencev je odgovorilo, da jih šaljenje v razredu 

sprošča, 22 % učencev motivira, 22 % pa zmoti mišljenje. Za 14 % učencev šaljenje v razredu 

Vprašanje Frekvenca Odstotek (%) 

1. Izraz »smisel za humor« pomeni: 
a) Smejanje 

b) Biti prijazen 

c) Šaliti se 

 
2 

3 

64 

 
3 

4 

93 

2. Humor v razredu pomeni: 

a) Dobro stvar 

b) Motečo stvar 
c) Nevarno stvar 

 

48 

19 
2 

 

69 

28 
3 

3. Če se nekdo v razredu šali,: 
a) Zmoti moje mišljenje 

b) Me motivira 

c) Zmanjša razumevanje snovi 

d) Me sprošča 

 

15 

15 

10 

29 

 

22 

22 

14 

42 

4. Humor: 
a) Mora biti prisoten v razredu 
b) Ne bi smel biti prisoten v razredu 

c) Mora biti v razredu  prisoten ves čas   

 

50 
11 

8 

 

72 
16 

12 

5. Všeč mi je, če učitelj v razredu: 
a) Ima smisel za humor 

b) Je resen 

c) Se vseskozi šali 
d) Je strog 

 

47 

6 

13 
3 

 

68 

9 

19 
4 

6. Če se učitelj v razredu šali, mi je: 
a) Zanimivo 

b) Udobno 

c) Dolgočasno 

 
55 

13 

1 

 
80 

19 

1 

7. V učilnici učitelja, ki se šali : 
a) Se lažje prepisuje 

b) Se opogumim povedati svoje ideje 
c) Ne upam sodelovati 

d) Lahko sodelujem z učiteljem 

 

2 

20 
0 

47 

 

3 

29 
0 

68 
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vpliva na zmanjšanje razumevanja snovi. Slika je precej drugačna, ko pogledamo humor na 

relaciji učitelj – učenec. 68 % učencem je všeč, če se učitelj šali, 19 % pa je všeč, če se učitelj 

vseskozi šali. 9 % si želi resnega učitelja, »samo« 4 % pa strogega. 80 % učencem je pouk 

bolj zanimiv, če se učitelj šali, 19 % se počuti udobno, samo enemu učencu pa je to 

dolgočasno. Zadnje vprašanje kaže na to, kako pomemben je humor v razredu, saj je kar 68 % 

učencev odgovorilo, da lažje sodelujejo z učitelji, ki se šalijo, kar 29 % učencev se opogumi 

in lažje sodeluje, 3 % pa lažje prepisujejo. Na učenca, ki bi ga humor učitelja zatrl, nismo 

naleteli. 

Rezultati so pokazali, da je tudi v slovenskem šolskem sistemu pedagog, ki pri svojem delu 

uporablja humor, bolje sprejet, učenci se prej odločijo za sodelovanje, s tem pa je boljša tudi 

razredna klima. Iz tega sledi, da bi morali pedagogi bolj aktivno vključevati humor v 

pedagoški proces.  

Vse pa kaže, da učenci niso naklonjenu razrednemu humorju – humorju, ki ga uporabljajo 

med seboj. Razlog bi lahko iskali v načinu šaljenja, saj znajo biti otroci v načinu svojega 

šaljenja včasih precej grobi (Mcghee 2013,149).      

 

L. R. Garner je izvedel raziskavo med dodiplomskimi študenti. V svoji raziskavi je poizkušal 

dokazati ali ovreči trditev, da humorno podajanje snovi vpliva na sposobnost pomnenja, 

izsledki pa so pokazali, da humor posredno ne vpliva na učenje. Avtor članka je tudi precej 

kritičen do uporabe humorja v razredu – predvsem opozarja na negativno plat ter neprimeren 

humor (L.R. Garner, 2006).  

Kljub Garnerjevim ugotovitvam na podlagi lastnih izkušenj ugotavljam, da je humor 

pomemben v pedagoškem procesu. Torok v svojem članku »Is Humor an Appreciated 

Teaching Tool?« trdi, da predstavlja uporaba humorja po današnjih pedagoških standardih 

temelj za učenje v razredu, Brunner pa verjame, da kljub temu, da se učitelji niso učili 

podajati snovi na humoren način, zna vsak dober učitelj učinkovito izrabiti humor za 

podajanje znanja (Brunner v Shiyab 2009; Torok v Shiyab 2009). Pomembno je le, da se 

humor uporablja previdno, ne da bi učence žalili, ker drugače lahko dosežemo ravno 

nasproten učinek (Shiyab 2009).  

V svojem diplomskem delu sem poizkušala najti vzporednice dveh smislov – smisla za humor 

ter smisla za likovno ustvarjanje. Zdi se, da ju povezuje temeljna stvar, in sicer je proces 

likovnega ustvarjanja podoben procesu ustvarjanja humorja. Odvijajo se podobni miselni 

procesi, kakor humor je tudi likovna umetnost lastna človeku in ustvarjena zanj. Če torej 

humor ne vpliva prav veliko na sposobnost pomnenja (L.R. Garner, 2006), pa je vsekakor 
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zanimivo dejstvo, da ga stalno povezujejo s kreativnostjo (Bergson 1977; Koestler v 

Krichtafovitch 2009, 9; Roukes 1997, 4), ki je hkrati tudi temelj (likovnega) pouka.  

Raziskava je pokazala, da je za pozitivno klimo v razredu pomemben humor, to trdi tudi 

Torok (Torok v Shiyab, 2009), sama pa menim, da je ravno tako pomembno razvijati tudi 

smisel za humor pri učencih. Humor, podobno kot likovna umetnost, razvija abstraktno 

mišljenje, kreativnost, učenci pa postanejo tudi bolj iznajdljivi. Shiyad celo navaja Ziva, da 

naj bi primerna uporaba humorja učencem omogočala, da z nove perspektive razvijajo 

drugačne mišljenske vzorce (Ziv, 1988 v Shiyab, 2009), to pa je pri likovnem pouku vedno 

zelo zaželeno. 

 

5.2. Izvedba pedagoškega dela 

 

Pedagoško-praktični del sem izvedla na poletni šoli kreativnega pisanja, ki je potekala v 

okviru programa počitniško varstvo v Pionirskem domu v Ljubljani. Udeleženci počitniškega 

varstva so bili učenci, stari od 5 do 10 let, ki so v tedenskem varstvu ustvarili svoj časopis, s 

pomočjo moje pedagoške intervencije pa so ga tudi likovno opremili. Praktičen del sem 

izvedla po predhodni učni pripravi (Priloga B), ustvarjali smo na področju risanja, motiv pa je 

bil karikatura.   

 

5.2.1. Analiza pedagoškega dela 

 

Pedagoško delo v razredu sem zasnovala kot dve zaokroženi celoti. Prvi del je bil namenjen 

študijskemu risanju po opazovanju mavčnega modela (glej Sliko 90), drugi pa risanju 

portretne karikature. Prvi, študijski del, je imel predvsem funkcijo kontrolne skupine.   

Udeleženci so bili učenci prve in druge triade osnovne šole, kar pomeni, da so v študijskem 

risanju po modelu še neizkušeni. V izogib zamenjavi okornosti risbe z elementi karikature 

sem potrebovala kontrolno risbo, ki smo jo kasneje primerjali s portretno karikaturo.  

Študijski del pa je imel še eno pomembno funkcijo – zanimalo me je, če in kako se bo klima 

spremenila, ko bomo v drugem delu obravnavali humor ter karikarturo.  

Prvi del učne ure je bil izveden resno, statično, z mirnim glasom in normalnim tonom. 

Obravnavali smo osnovne pojme, kot so risba, portret in slika, učenci so lepo sodelovali in 

odgovarjali na vprašanja. V razredu je bilo precej mirno, po diskusiji so se posvetili risanju. 

Med diskusijo sem od njih izvedela, da še nikoli niso risali portreta po modelu.  
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Drugi del nastopa sem začela z slikovno predlogo reliefa – dame iz Egipta, ki bruha, razred se 

je takoj sprostil. Govorila sem z živahnejšim tonom, ob razlaganju slikovnih primerov sem 

uporabljala veliko zabavnih prispodob, mimik, gestikulacij ter anekdot. Klima v razredu je 

postala bolj sproščena, s tem pa se je povečal tudi nemir. Če so v prvem delu lepo sodelovali 

in odgovarjali na vprašanja, so v drugem delu poskušali tudi sami povedati veliko lastnih 

zgodb, govorili so eden čez drugega. Učencem sem razložila pojme ter pokazala nekaj 

zanimivih primerov karikatur, kot zadnjo pa sem jim pokazala karikaturo Tine Maze. Vsi so 

jo prepoznali, zdela se jim je smešna in zabavna. Nato sem jim predstavila Danteja, mavčni 

kip. O njem sem govorila, kot da je resnično prisoten, ter ga na trenutke celo kaj vprašala. 

Povedala sem jim zgodbo, v kateri sem ga prikazala kot izrazito godrnjavega, namrgodenega 

možaka, ki nikoli ni zadovoljen s tistim, kar ima, hkrati pa noče niti odgovarjati na moja 

vprašanja. Moj občutek je bil, da so se risanja lotili bolj zavzeto kot v prvem delu, hkrati pa so 

bili tudi bolj površni ter manj skoncentrirani na mavčni odlitek.  

Po zaključku risanja smo pregledali ter ovrednotili nastale risbe. Učenci so se zabavali med 

razlaganjem detajlov risb.  

 

5.2.2   Analiza likovnih del učencev  

 

Po pregledu nastalih risb sem opazila, da je imela večina otrok probleme s tem, da pri 

karikaturi ni upoštevala določenih značilnosti obraza. Predvsem mlajši so namesto karikature 

narisali grotesko. Verjetno je problem tudi v tem, da je za karikaturo potrebna sposobnost 

študijske risbe, za kar pa so bili otroci še premladi. Skoraj vse risbe so v karikaturi narisane 

večje kot pri študijskem modelu.  

Slika 90: Dante, fotografija mavčnega odlitka 

 



88 

 

Slika 91: Deček, 7 let, Dante: portret in karikatura, 2015, risba s svinčnikom 

 

 

Prvi likovni izdelek, ki ga izpostavljam, je po mojem mnenju najuspešneje zadostil vsem 

kriterijem. Študijska risba je dobro zajela vse bistvene podrobnosti mavčnega modela, pri 

karikaturi pa opazimo močno potenciranje posameznih obraznih potez, bistvene značilnosti 

mavčnega odlitka pa so ohranjene. Zanimivo je tudi to, kako se je velikost figure v formatu 

povečala pri ekspresivni karikaturi. Karikatura je dobila ušesa, katerih mavčni Dante nima. 
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Slika 92: Deklica, 8 let, Dante: portret in karikatura, 2015, risba s svinčnikom 

 

 

Tudi to likovno delo je uspešno zadovoljilo kriterije likovne naloge. Študijska risba se zdi 

čista in jasna, medtem ko je karikatura pridobila močnejše in ostrejše linije, ekspresija je 

večja, Dante pa je spet dobil ogromna ušesa. Ravno tako je pri karikaturi ohranila spodnji, 

ramenski del, ki jasno kaže, da je upodobljenec v obeh primerih isti. Karakterizacija pri 

karikature je poudarjena tudi z obrvmi, s povešenimi ustnimi kotički ter pri očeh – medtem ko 

so oči pri študijski risbi zasanjane, so pri karikaturi zenice v centru očesa, kar povečuje 

ostrino pogleda. 
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Slika 93: Deček, 7 let, Dante: portret in karikatura, 2015, risba s svinčnikom 

 

 

 

Učenec je v študijski risbi najbolje od vseh uspel ujeti karakter Danteja, medtem ko pri 

karikaturi podobnosti z Dantejem niso vidne. Je pa edini, ki je predimenzionirani glavi dodal 

tudi trup. Zanimiv je tudi nos, ki se je tako močno deformiral, da sega preko ust, klobuk pa 

mu je po učenčevih besedah »od jeze dvignilo z glave«.  
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Slika 94: Deklica, 5 let, Dante: portret in karikatura, 2015, risba s svinčnikom 

 

 

 

Kljub temu, da likovni izdelek petletne deklice ni zadostil kriterijem, ga izpostavljam zaradi 

zelo zanimive groteske. V prvi risbi vidimo Danteja, ki ga je kar uspešno upodobila, medtem 

ko je pri drugi risbi njena domišljija začela delovati po svoje in nastala je zelo zanimiva, že 

kar malo pošastna podoba – verjetno impresija zaradi mojih besed o Dantejevem delu 

Božanska komedija. Delo bi lahko označili za domišljijsko nadgrajeno risbo. 
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Slika 95: Deček, 7 let, Dante: portret in karikatura, 2015, risba s svinčnikom 

 

 

Tudi to delo sedemletnega dečka je nastalo pod vtisom Dantejeve Božanske komedije. 

»Karikatura« oz. groteskna podoba je spet večja od študijske risbe, kar kaže na ekspresijo, 

predimenzionirana ušesa, rogovi in simboli po obrazu pa na potrebo po iznakaženju 

upodobljenca. Učenec ni zadostil kriterijem likovne naloge, saj iz druge risbe ni razvidno, kdo 

je upodobljenec, mogoče je k temu pripomoglo tudi to, da je deček spadal med bolj nemirne 

in neposlušne udeležence male šole kreativnega pisanja. 
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5.3.  Zaključne misli o pedagoškem delu 

 

Kljub temu, da so humorni vložki stalnica v mojem pedagoškem delu, je bil ta poizkus zame 

zelo zanimiv. Prvič sem načrtno izvajala pouk z dvema različnima razpoloženjema, na katera 

sem se temeljito pripravila. Z vidika analize bi bilo verjetno bolje, da bi pouk izvajal nekdo 

drug, sama pa bi analizirala odzive, a mislim, da sem določen realen vpogled vseeno dobila. 

Odziv učencev je bil dober, potrdil je tudi moje predvidevanje o spremembi klime v razredu. 

Opazila pa sem, da sem tudi sama čutila večje zadovoljstvo, sproščenost ter veselje, saj med 

tem, ko zabavamo učence, v resnici zabavamo tudi sebe. Torej, ne samo, da se učenci počutijo 

bolje, drugi del pouka je bil veliko manj stresen tudi zame. 

Če analiziram svojo običajno pedagoško prakso, sama v pedagoškem procesu največkrat 

izražam humor z ironijo, hudomušnostjo ter duhovitostjo, s pomočjo vseh tvorcev – od 

inkongruence, prostih asociacij, delanja iz običajnega nenavadno, principom igranja do 

besednih iger, vse to pa je ponavadi postavljeno v nek kontekst, ki bi ga lahko opisala kot 

situacijsko komiko. Humor uporabljam predvsem za opozarjanje na učenčeve napake ali ko 

dajem navodila, za katera želim, da si jih zares zapomnijo. Vse to pa se, zanimivo, dogaja 

nenamerno, nenačrtovano, spontano, brez truda in meni v veliko veselje. 

Če je res, kar pravi Brunner, da lahko vsak pedagog vnaša humorne stimulanse v svoje 

pedagoško delo, potem mislim, da bi morali v našem pedagoškem prostoru na to tematiko 

spregovoriti še kakšno besedo. 
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6.  Sklep 

 

Ko sem se leta 2010 lotila pisanja te diplome, se mi niti sanjalo ni, da bo to tako težko, zavito, 

dvoumno, a vendar nadvse čudovito potovanje. Dvomim, da bi se lotila teme, če bi vedela, 

kako dolgo bo trajalo. Največkrat sem se znašla v dilemi, kako pisati o humorju, če ti ni do 

smeha? Pa vendar, zdaj pišem sklep, in seveda, gre mi na smeh. Zdelo se mi je tudi smiselno, 

da diplomo vsaj malo oblikujem in napišem v duhu teme, ki jo obravnavam. Tako boste lahko 

na začetku, namesto dolge zahvale, našli Dürerjevo Smejočo kmetico, ki pravi enostavno 

»hvala«. Kadar diplomo pišeš več let, tvojo pot prečka mnogo ljudi, ki so ti v oporo, ti 

pomagajo tako ali drugače ali pa te spodbujajo (najučinkovitejši seveda molče, s »tistim« 

pogledom v očeh). In vsem tem ljudem dolgujem zahvalo. No, bila bi enostavno predolga. 

Zato je tam smejoča (in nadvse hvaležna) kmetica.    

Redki, ki so to diplomo že prebrali, pravijo, da ni čisto običajna diploma. No, tudi tema 

verjetno ni čisto običajna. Čeprav govori o smehu, sem jo poskusila obravnavati na resen 

način. S teorijo humorja sem dobila vpogled v mehanizme humorja. Tako sem lažje 

analizirala likovna dela ter bolje razumela, kako so v določenem obdobju ljudje sestavljali 

smešno. Tako je ta diploma tudi zgodovina humorja v likovni umetnosti, v njej so zbrani 

podatki iz neštetih različnih virov (no, uradno pa samo iz okrog šestdesetih ). Veliko 

zanimivih podatkov pa v njej tudi manjka, ostali so samo v mojih zapiskih. Vsekakor so vsi ti 

podatki pripomogli, da sem vsaj malo razvila občutek za prepoznavanje komičnega v likovnih 

delih, to pa mi je bilo v veliko pomoč, ko sem pregledovala sodobno slovensko umetnost in v 

njej iskala znake humorja. Ugotovitve so bile pozitivno presenečenje – humor je. Pa še v 

velikih količinah. 

Humor se pojavlja tudi v mojih delih. Ko razmišljam o svojem preteklem delu, z znanjem, ki 

sem ga pridobila med pisanjem, bi lahko rekla, da skušam s svojim ustvarjanjem ujeti duh 

časa, ki preveva svet. Od tod mogoče pridejo podobe velikanskih glav, ogromni spužvasti 

kolači in najnovejša, s katero se ukvarjam – limona. Groteskno hecne podobe, ki enostavno 

so. 

Ta diploma pa vsebuje še nekaj, hudomušnost, ki se ji nisem mogla odpovedati. Majhno 

umetniško intervencijo. Kiparsko po duši in grafično po konceptu (bi rekli na Ljubljanskem 

grafičnem bienalu). Za svojo diplomo si ne bi mogla predstavljati večje ironije kot te, da jo 

»rojevam« šest let, nato pa z zadnjim dejanjem onemogočim mirno branje.  
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8. Priloge: 

Priloga A: Učna priprava za osnovno šolo: 

Šola: Šola kreativnega pisanja, počitniško varstvo, Pionirski dom Ljubljana; 

Datum: 27.8.2015 

Predmet: Likovna vzgoja 

Oblikovalno področje: risanje portreta, portretna karikatura 

Število ur: 2 

Število udeležencev: 14 

Starost: od 5 – 10 let 

Likovna naloga: študijsko risanje portreta po mavčnem modelu ter risanje karikature po 

mavčnem modelu 

Likovna tehnika: risanje s svinčnikom po opazovanju in po domišljiji 

Likovni motiv: Portret in karikatura 

Učna sredstva in pripomočki: tabla, kreda, reprodukcije umetniških del, mavčni odlitek glave 

Likovni materiali, orodja, podlage: svinčnik, papir, radirka 

Metode dela: razlaga, pogovor, metoda slikovne demonstracije, metoda dela s slikovnim 

gradivom, opazovanje, skiciranje in risanje, domnevanje; 

Oblike dela: frontalno, individualno 

Vrsta učne ure: kombinirana (teoretična, praktična) 

Medpredmetna povezava: slovenščina, zgodovina, kemija, fizika 

Cilji: 

Učenec: 

- Razloži pojme risba, portret, karikatura, portretna karikatura  

- razloži razliko med pojmoma portret po modelu in portretna karikatura 

- razvija občutek za kompozicijo, obliko ter prostorsko predstavo 

- razvijajo opazovalne zmožnosti 

- razvija in bogati domišljijo 

- razvija smisel za humor 

- razvija samozaupanje in samopodobo pri samostojni izvedbi likovnih nalog 

- privzgaja čut za kritično vrednotenje sporočil vizualne kulture 

- ob lastni ustvarjalni praksi analizira produkte vizualnih komunikacij z vidika likovno 

formalne analize sporočilnosti in namenskosti 

- primerja in analizira lastna dela ter dela sošolcev 
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1. Uvodni del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost učencev 

Slikovni material 

/pripomočki 

V začetnem delu ure kot uvodna motivacija vstopim v 

prostor z mavčnim portretom v rokah ter se predstavim 

učencem. Moj nastop je resen in zbran. 

 

Učencem razložim, da bomo risali portret po mavčnem 

odlitku. 

Razlaga pojmov: 

- Risba imenujemo izdelek, ki ga umetnik izdela s 

svinčnikom, tušem, kredo – z risali, ki za seboj lahko 

puščajo črte in pike. Pokažem jim še primer slike, da 

ponazorim razliko. 

 

-Portret imenujemo risbo, sliko, grafiko ali kip, ki 

prikazuje človeški obraz, največkrat točno določene 

osebe.  

Moj nastop je resen, rahlo monoton. Razlaga je jasna in 

odločna. 

 

Učencem razdelim papir ter svinčnike in jim povem, da 

lahko začnejo risati po mavčnem modelu, ki stoji pred 

 

 

 

 

 

Pripoved, razlaga, 

prikaz slikovnega 

gradiva. Učenci 

poslušajo, 
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njimi. Opozorim jih, da naj pazijo, kako bodo risbo 

umestili v format papirja. Za to nalogo imajo na voljo 15 

minut.  

Po 15 minutah jih mirno prosim, da se podpišejo na list ter 

mi ga oddajo. 

Učenci rišejo 

 

 

Mavčni model 

 

 
 

 

 

2. Osrednji del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost učencev 

Slikovni material 

/pripomočki 

a) Spoznavanje pojmov in primerov: 

Učencem pokažem karikirano situacijo – primer 

dame, ki bruha, iz Egipa ter tako sprostim ozračje in 

jih pripravim na komiko. Ton govora spremenim iz 

resnega in mirnega v živahnega, prepričljivega.  

 

Povem jim, da je na reliefu upodobljena dama iz 

Egipta v trenutku, ko je bruhala, njena služabnica 

pa je prepozno podstavila posodo.  

Povem jim tudi, da je to najstarejši znan primer 

karikaturne upodobitve. 

 

Učence vprašam, če poznajo pojem »karikatura«. 

Karikatura je likovno delo, s katerim pretirano in 

popačeno prikazujemo vizualne lastnosti, neko 

stanje ali dogodek. Praviloma so predstavljene na 

smešen, a ne žaljiv način. Osebo, ki jo ustvari, 

imenujemo karikaturist. 

 

Učencem pokažem delo iz rimskega časa Rufus est. 

Razložim jim, da je to risba, vpraskana v steno, ki 

smeši Rufusa tako, da je upodobljen z velikim 

krompirjastim nosom in plešast. V Rimu je namreč 

veljalo, da je lep le orlovski nos.  

Povem jim, da je to portretna karikatura. 

Portretna karikatura je portret osebe, ki ima z 

 

Učenci se smejijo 

ob opazovanju 

reliefa 
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deformacijo poudarjene določene karakterne 

lastnosti tako, da jih lahko prepoznamo v risbi. 

Ustvarimo jo tako, da izberemo samo glavne 

značilnosti na obrazu, ki jih nato poudarimo s 

povečanjem ali pomanjšanje.  

 

Nato jim pokažem srednjeveški kip in povem, da 

prikazuje osebo, ki je naročila cerkev, potem pa ni 

plačala svojega naročila, pa so jo zato upodobili 

tako, da mora podpirati enega od stebrov.  

Naslednja je na vrsti Archimboldova karikatura, ki 

jo najprej pokažem obrnjeno na glavo, kot košaro s 

sadjem, nato pa še pravilno, da učenci lahko vidijo, 

kako izvirno in duhovito so se igrali z podobami že 

v renesansi , času Leonarda da Vincija. 

Sledi Daimierova karikatura kralja, ki se postopno 

spreminja v hruško. Posebej jih opozorim na to, 

kako je avtor z vsako naslednjo risbo naredil manj 

obraza in več hruške. 

 

Ker so verjetno to učencem neznane osebe, se mi 

zdi pomembno, da jim za konec pokažem še 

karikaturo Tine Maze.  

 

b) Napoved likovne naloge 

Predstavim jim mavčni odlitek, pisatelja Danteja 

Alighierija. O njem povem njegovo življensko 

zgodbo, ki ga opiše kot izrazito godrnjavega, 

namrgodenega možaka, ki nikoli ni zadovoljen s 

tistim, kar ima.  

Opišem ga kot namrgodenega moža, ki je bil večino 

svojega življenja zelo nesrečen. Najprej je bil 

zaljubljen v dekle Beatrice, ki je ni nikoli niti 

srečal, kmalu pa so ga izganil iz lastne države, 

Italije, ter ga nikoli več spustli nazaj. Tako je 

preostali čas vsem pisal tečna pisma.  

Ob pripovedovanju uporabljam živahno obrazno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci opazujejo in 

ugibajo 

 

 

 

Učenci opazujejo in 

opišejo 

 

 

 

Učenci prepoznajo 

osebo 

 

 

 

Učenci poslušajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednjeveški kip 

 
 

Archimboldo 

 
 

Honore Daumier 

 

 

 

 

Joško Trobec: Tina 

Maze 
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3. Zaključni del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost učencev 

Slikovni material 

/pripomočki 

Učence opozorim, da se ura počasi zaključuje. Povabim 

jih, da si skupaj ogledamo nastala dela. Spodbujam jih, da 

opišejo, kaj so narisali ter zakaj. Skupaj ugotovimo, katera 

dela so uspešno zadostila kriterijem likovne naloge.  

Učenci opisujejo 

svoja dela ter dela 

sošolcev ter jih 

ovrednotijo. 

 

 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL UČENCEV: 

- Podobnost med prvo risbo in mavčnim modelom 

- Podobnost med drugo risbo in mavčnim modelom 

- Izbrati pomembnejše obrazne poteze na portretni karikaturi, jih poudariti, spremeniti; 

- Prikaz Danteja kot izrazito namrgodene osebe; 

 

 

 

 

 

mimiko in energično podajam besede, povem celo 

dve zabavni anekdoti. 

 

Razdelim jim liste ter jih prosim, da narišejo 

karikraturo Danteja, hkrati ponovimo pomembne 

lastnosti karikature. 

Učence vprašam, če razumejo likovno nalogo, 

odgovorim na morebitna vprašanja. 

 

c) Likovno izražanje 

Učencem razdelim material. Na tablo napišem 

lastnosti in posebnosti karikature, individualno 

spremljam delo, jih usmerjam ter opozarjam na 

navodila. 

Prosim jih, da se na dela podpišejo ter napišejo 

starost.  

 

 

Učenci se smejejo 

 

 

 

 

Učenci ponovijo 

lastnosti karikature, 

postavijo vprašanja; 

 

 

Učenci rišejo 



108 

 

Priloga B: Anketni list 

 
Pozorno preberi vprašanja ter obkroži tisto črko, ki najbolje opisuje tvoje razmišljanje. 

 

 

Starost:_____________            Spol(obkroži):  M      Ž 

 

 

8. Izraz »smisel za humor« pomeni: 

 

d) Smejanje 

e) Biti prijazen 

f) Šaliti se 

 

9. Humor v razredu pomeni: 

 

d) Dobro stvar 

e) Motečo stvar 

f) Nevarno stvar 

 

 

10. Če se nekdo v razredu šali: 

 

e) Zmoti moje mišljenje 

f) Me motivira 

g) Zmanjša razumevanje snovi 

h) Me sprošča 

 

11. Humor: 

 

d) Mora biti prisoten v razredu 

e) Ne bi smel biti prisoten v razredu 

f) Mora biti v razredu prisoten ves čas 

 

12. Všeč mi je, če učitelj v razredu: 

 

e) Ima smisel za humor 

f) Je resen 

g) Se vseskozi šali 

h) Je strog 

 

13. Če se učitelj v razredu šali, mi je: 

 

d) Zanimivo 

e) Udobno 

f) Dolgočasno 

 

14. V učilnici učitelja, ki se šali : 
 

e) Se lažje prepisuje 

f) Se opogumim povedati svoje ideje 

g) Ne upam sodelovati 

h) Lahko sodelujem z učiteljem 

 

 

Hvala za sodelovanje.  


