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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavi portretno avtorsko risbo, povezano s sodobnim življenjem, ki se v 

izhodišču nanaša na likovno ustvarjalnost nemške umetnice Käthe Kollwitz (1867–1945). V 

prvem delu sta tako predstavljena njeno življenje in delo, in sicer s poudarkom na socialni 

tematiki v njenem opusu: njen čut za socialno pravičnost, odprtost do sočloveka in zavezanost 

poslanstvu, da v likovni govorici upodobi stisko in trpljenje takratnega človeka ter se na to 

problematiko družbenokritično odzove. 

V drugem delu najprej predstavim svoj pogled na tematiko brezdomstva: navežem se na 

sodelovanje z Oddelkom za socialno pedagogiko in z brezdomnimi, pri čemer osvetlim 

področje sobivanja. Ob predstavitvi programa in društva Kralji ulice, v okviru katerega sem 

vzpostavila povezovalni projekt, predstavim istoimenski časopis. Sledita opis in predstavitev 

mojega sodelovanja z omenjeno organizacijo: vzpostavitev nove, likovne rubrike v mesečniku 

Kralji ulice, objavljanje prispevkov v njej in vodenje likovnih delavnice ter projekta Jaz kot 

arhitektura. 

Diplomsko delo zaokroži predstavitev avtorskega likovnega dela, ki je razdeljeno na tri 

ustvarjalne serije (talne postavitve, portrete in avtoportrete) in poleg opredelitve motivike ter 

idejne perspektive izpostavi tudi izbiro in značaj posameznih risarskih tehnik oziroma 

materialov. 

Ključne besede: Käthe Kollwitz, socialna neenakost, brezdomstvo, Kralji ulice, risba, 

samopodoba 





ABSTRACT 

The thesis presents a copyrighted portrait drawing associated with modern life, which in 

substance pertains to the artistic creativity of the German artist Käthe Kollwitz (1867–1945). 

In the first part of the thesis her life and work are presented, with a focus on social issues in her 

oeuvre: her sense of social justice, openness to other people and commitment to the mission of 

depicting distress and suffering of humankind of her time in the language of art and taking a 

socio-critical perspective to the matter. 

In the second part I first present my views on the topic of homelessness, with reference to 

cooperation with the Department of Social Pedagogy and the homeless, highlighting the area 

of cohabitation. The presentation of the programme and society Kralji ulice (‘Kings of the 

Street’), in the framework of which I have established an integration project, is coupled with 

the introduction of the eponymous newspaper. Further on, my cooperation with the mentioned 

organisation is described and presented: the creation of a new art section in the monthly Kralji 

ulice, the publishing of articles in it, and conducting art workshops and the project titled "Me 

as architecture." 

The diploma thesis ends with a presentation of the copyrighted work of fine art, which is divided 

into three creative series (floor layouts, portraits and self-portraits), and, in addition to the 

definition of motifs and conceptual perspective, also highlights the choice and character of the 

individual drawing techniques or materials. 

Keywords: Käthe Kollwitz, social inequality, homelessness, Kralji ulice, drawing, self-portrait 
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1 UVOD 

Pričujoča diplomska raziskava je razdeljena v tri sklope. Govori o moji lastni risbi, načinu 

risanja in načinu razmišljanja znotraj risanja. Gre za portretno risbo, ki je izrazno povezana s 

sodobnim življenjem. Za izhodišče pri svojem delu sem izbrala prvo polovico 20. stoletja, 

področje modernizma oziroma ekspresionistična dela slikarke Käthe Kollwitz, ki je podobno 

kot jaz upodabljala svoj čas. Tako moje delo kot delo Käthe Kollwitz je angažirano izrekanje o 

socialnih neenakostih znotraj družbe, zato sem se na fakulteti povezala z Oddelkom za socialno 

pedagogiko, na katerem so pred leti pričeli uresničevati projekt Kralji ulice. Gre za 

humaniziranje življenja ljudi brez strehe nad glavo, ki se lahko znotraj mesečnika Kralji ulice 

izrekajo enakovredno z drugimi. V času pisanja diplomskega dela sem se povezala z 

istoimenskim društvom (Kralji ulice) in v svojem projektu na osnovi tega sodelovanja 

raziskovala interaktivno področje ter povezave znotraj likovnih delavnic, ki sem jih kot eno 

izmed rednih dejavnosti omenjenega društva začela voditi v začetku letošnjega leta. 

V okviru spoznavanja življenja in sveta brezdomcev je bil cilj mojega lastnega ustvarjanja 

predvsem z likovnega vidika prikazati portrete posameznikov ter skozi likovni jezik razmisliti 

o sebi, o svojem odnosu do te teme. Kot likovna pedagoginja sem raziskala vlogo in pomen 

likovnih vsebin znotraj socialno angažiranega projekta ter zgradila čvrsta spoznanja o lastnem 

ustvarjalnem delu. V okviru likovnih delavnic sem na mentorjev predlog izpeljala projekt 

Lastna podoba (jaz) kot arhitektura. V mesečniku Kralji ulice sem marca 2016 začela z novo 

rubriko Likovna stran, v kateri redno objavljam svoja razmišljanja in risbe – portrete (portrete 

rok), avtoportrete idr. Pri tem sta mi pomagali soustanoviteljica programa Kralji ulice doc. dr. 

Špela Razpotnik in urednica istoimenskega mesečnika ga. Mirjam Gostinčar. 

Pri izbiri literature sem se osredotočila na monografijo Käthe Kollwitz in na elektronske zapise 

ter zgodovinjenje (arhiviranje) projekta Kralji ulice. 
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2 KÄTHE KOLLWITZ 

2.1 SPLOŠNO 

Käthe Kollwitz (1867–1945) je najbolj poznana in najuspešnejša nemška (ženska) umetnica 20. 

stoletja. Kot tudi ena najpomembnejših takratnih grafičnih umetnikov je v času nezaslišanih 

političnih in socialnih pretresov ter nemirov upodabljala prizore neizmerne strasti, moči, 

nežnosti in obupa (Käthe Kollwitz, b.d). 

Bila je majhna, resna ženska, prevzeta s strahospoštovanjem do tem, ki jih je upodabljala, 

mojstrica linije in tonskih vrednosti, prav vsako od njenih del pa kaže dotik njene posebne 

nadarjenosti. Delala je z različnimi mediji in v raznolikih grafičnih tehnikah: jedkanice, 

akvatinte, litografije in lesoreze, večinoma v črni in beli barvi (navadno v prevladi črne). V 

predmetu in razpoloženju so njena dela zelo težka in temačna. V umetnosti je videla svojo 

dolžnost in nalogo, da izrazi trpljenje človeštva, sama pa je dejala, da je to dolžnost kljub 

poklicanosti zelo težko izpolniti (Kollwitz, 1967). 

2.2 ŽIVLJENJE IN DELO 

2.2.1 Otroštvo 

Rodila se je 8. julija 1867 v Königsbergu (današnji Kaliningrad) v vzhodni Prusiji kot peti otrok 

Carla Schmidta in Katharine Schmidt (rojene Rupp). Vzgajana je bila v močni socialistični drži; 

njen ded, Julius Rupp, je bil uporen luteranski pastor, oče pa radikalen socialni demokrat. Glede 

na svoja spoznanja o njenem življenju lahko rečem, da je bil redko kateri umetnik tako močno 

oblikovan oziroma prežet z idejami svojih prednikov kot ona, ki je že v otroštvu vdihavala željo 

po socialni pravici in hrepenela po tem, da bi svoj talent uporabila za upodobitev človeške bede 

in klavrnosti ter s tem zdramila človeštvo (Kollwitz, 1967). 

Käthejine risarske spretnosti je odkril njen oče. Že od malih nog jo je spodbujal v umetniški 

smeri, njegove pa so tudi vse zasluge, da je imela možnost in se je že kot zelo mlada pričela 

usposabljati za likovno ustvarjanje (Käthe Kollwitz Museum Köln, b.d.).  
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2.2.2 Izobraževanje 

Umetniški talent je pokazala že v zgodnjih letih, z likovnim izobraževanjem pa je začela pri 

štirinajstih. Svoj prvi umetniški pouk je dobila v Königsbergu, pri slikarju Gustavu Naujoku in 

graverju bakra Rudolfu Mauerju. Najprej se je želela ukvarjati s slikarstvom, ki v celoti 

izkorišča barvo; čez čas pa je videla, da se njen talent bolj sklada z grafično umetnostjo in da 

se lahko najbolje izrazi s črno in belo. Tako se je v svojih zgodnjih dvajsetih usmerila v risanje 

in grafiko (The artist - time line, b.d.). Kasneje je svoj talent razvijala tudi na akademijah 

umetnosti v Königsbergu, Berlinu in Münchnu. Ustvarjala je in se urila tudi v Bernu, Parizu ter 

Vili Romani v Firencah. Šolanje je zaključila v Münchnu leta 1890, ko je bila stara 23 let 

(Kollwitz, 1967). 

2.2.3 Družbene okoliščine in družinsko življenje 

V poznem 19. stoletju je bilo običajno, da so bile ženske ali umetnice ali žene in matere – ne 

pa oboje; biti umetnica in hkrati mati je bila v tistih časih prava borba. Toda Käthe Kollwitz je 

tudi v tem smislu izstopala. Leta 1891 se je poročila s Karlom Kollwitzem, mladim zdravnikom 

in prijateljem iz otroških let, ter se z njim preselila iz Königsberga v delavsko naselje v Berlin. 

Tam je Karl odprl svojo ordinacijo, Käthe pa si je uredila umetniški studio (Käthe Kollwitz, 

b.d). Na tem naslovu sta živela, dokler njuno stanovanje (in s tem tudi veliko Käthejinih del) ni 

bilo uničeno v letalskih napadih med drugo svetovno vojno (Kollwitz, 1967). 

Po poroki in selitvi v Berlin, kjer je Käthe od blizu doživela veliko mestno mizerijo, je leta 1891 

začela ustvarjati socialnokritična dela, ki so zaznamovala njeno nadaljnjo kariero. Odločilno 

spodbudo pri vključevanju socialnih tem v njen likovni opus je istega leta pomenilo teoretično 

delo Maxa Klingerja Malerei und Zeichnung; tako se je osredotočila na grafično umetnost in 

uporabljala grafične tehnike za prikaz težkih družbenih razmer ter pretresljivih eksistencialnih 

vidikov človeškega življenja (The artist – biography, b.d.). 

V naslednjih 50 letih je ustvarila dramatične, čustveno nabite jedkanice, lesoreze in litografije. 

Njene teme so vključevale revščino, lakoto, stiske in pogosto tudi smrt (Kollwitz, 1967). 

Leta 1892 se je zakoncema Kollwitz rodil prvorojenec Hans, ki je po končanem študiju 

medicine delal kot zdravnik. Štiri leta za njim sta dobila še Petra, ki je želel postati slikar. 
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2.2.4 Umetniški preboj 

2.2.4.1 PRVI GRAFIČNI CIKEL: Upor tkalcev (1893–1898) 

Pod vtisom premiere dramske igre Gerharta Hauptmanna Tkalci, ki je prikazovala resničen 

zgodovinski dogodek upora preprostih ročnih tkalcev iz leta 1844, je umetnica leta 1893 začela 

svoj prvi grafični cikel z naslovom Upor tkalcev. Močno nagovorjena in z notranjo nujo po 

likovni upodobitvi trpečih in nemočnih ljudi, ki so obubožali zaradi tekme s strojno tkanim 

blagom, ga je končala v naslednjih štirih letih. V seriji treh litografij in treh jedkanic je prikazala 

vzroke upora in socialne probleme tkalcev – njihov tihi obup, načrtovanje vstaje, začetek, 

vrhunec in upad upora. 

Končni odtis z naslovom Konec prikazuje nasilne vojaške ukrepe proti upornikom. Dve ženski 

objokujeta mrtve, medtem ko v sobo nosijo še enega pokojnika. Dim iz pištol nakazuje, da se 

boj nadaljuje, s čimer metaforično sporoča, da trpljenju in boju nikoli ni konca – tako v okviru 

človeštva nasploh kot tudi v njenem življenju in umetniškem opusu (Tour - A Weavers Revolt, 

b.d.). 

 

Slika 1: Käthe Kollwitz, Konec (1897) 

Vir: (Käthe Kollwitz: The End from The Weavers Revolt, b.d.) 
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Leta 1898 je Käthe Kollwitz na Veliki berlinski umetniški razstavi (Große Berliner 

Kunstausstellung) prav s tem ciklom navdušila žirijo in dosegla svoj umetniški preboj. 

Nekoliko grenak priokus je pustilo le cesarjevo mnenje; delo je bilo nabito s socialnokritično 

noto, kar ni bila ravno tema, ki bi zlahka izzvala sočutje nemške imperialne vlade. Medtem ko 

je bil cikel pohvaljen zaradi svojih formalnih kvalitet, se med »velike« slike ni mogel uvrstiti 

zaradi neprimerne vsebine. Ta namreč ni ustrezala okusu cesarja Viljema II. – bil je nasprotnik 

umetnosti s socialno vsebino, zato ni hotel upoštevati priporočila in nominacije berlinske žirije 

ter Käthe Kollwitz ni podelil medalje, za katero je bila predlagana. Če pustimo ob strani 

omenjeno krivico, pa je ta razstava pomenila zanjo umetniški preboj, postala je prodorna, 

opažena in spoštovana; Dresden Kupferstich-Kabinett pod vodstvom Maxa Lehrsa je v tem 

času začel kupovati njene grafike in risbe ter s tem postal prva javna inštitucija, ki je pridobila 

njena dela. Na Ženski akademiji v Berlinu je bila imenovana za učiteljico gravure in risanja, 

naslednje leto pa je za dresdenskim tudi berlinski Kupferstich-Kabinett začel formirati eno 

najpomembnejših javnih zbirk njene umetnosti. Kupferstich-Kabinett danes poseduje 320 

grafičnih odtisov in 143 risb, od katerih jih je leta 1964 120 doniral Käthejin starejši sin Hans 

Kollwitz (The artist – biography, b.d.). 

Prav zaradi tega, ker umetnica za svoj prvi grafični cikel ni prejela medalje, za katero jo je 

predlagala berlinska žirija, je s svojim delom pritegnila tudi pozornost neakademskih članov 

avantgarde, ki so prav tako trpeli zaradi uradne državne kulturne politike. S tega stališča je 

Käthe Kollwitz profitirala prav v času, ko so se nasprotniki uradnega (akademskega) 

umetniškega okusa začeli zbirati v Berlinu. Leta 1901 je postala članica berlinske secesije in to 

ostala do leta 1913; po cepitvi znotraj gibanja se je pridružila svobodni secesiji (med letoma 

1914 in 1916 je bila tudi članica izvršilnega odbora) (The artist – biography, b.d.). Pod okriljem 

te skupine, ki so jo moderni umetniki organizirali kot alternativni razstavni prostor, so mlajši 

ustvarjalci, med katere je takrat spadala tudi ona, dobili pomembno priložnost za razvoj lastnih 

umetniških smeri (Seeler, 2013). 

Da bi se seznanila z najnovejšim umetniškim razvojem, se je Käthe v tem času odločila za 

potovanje v Pariz, prestolnico mednarodne avantgarde (Seeler, 2013).  
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2.2.4.2 DRUGI GRAFIČNI CIKEL: Kmečka vojna (1902–1908) 

Navdihnjena od branja Splošne zgodovine velikega kmečkega upora (Allgameine Geschichte 

des Großen Bauernkrieges), ki jo je napisal Wilhelm Zimmermann, je leta 1901 začela svoj 

drugi veliki grafični podvig, cikel Kmečka vojna (The artist – biography, b.d.). Ta jasno 

dokazuje različne francoske vplive: pri šesti plošči (Bojno polje) se je zgledovala po sliki 

Paberkovalke Jeana-Françoisa Milleta (1814–1875), zadnja plošča (Ujetniki) pa kaže vpliv 

Rodinovega spomenika Calaijski meščani (Seeler, 2013). 

 

Slika 2: Käthe Kollwitz, Bojno polje 

Vir: (Peasents' War, b.d.) 
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Slika 3: Käthe Kollwitz, Ujetniki 

Vir: (Peasents' War, b.d.) 

Kompozicijo tega cikla je umetnica tokrat – za razliko od prejšnjega – zasnovala z manj 

poudarka na ustvarjanju iluzije prostora in se bolj osredotočila na samo slikovno ravnino. Kar 

je ostajalo enako ves čas njenega ustvarjanja in se skozi njen celoten opus ni nikoli spremenilo, 

pa je njeno prepričanje, da mora vsebina njenega dela vedno podati tudi družbenopolitično 

sporočilo. Nikoli ni želela pozabiti zatiranih in prikrajšanih članov družbe, ki jih je vestno 

upodabljala, in jih s tem prepustiti njihovi usodi. 

2.2.4.3 TRETJI GRAFIČNI CIKEL: Vojna (1921–1922); ekspresionizem Käthe Kollwitz 

Za Käthe Kollwitz nič na svetu ni predstavljalo hujšega kot to, da mati izgubi svojega otroka. 

V svojem življenju pa se je morala soočiti ne le s šokom izbruha prve svetovne vojne, ampak 

tudi smrtjo svojega mlajšega sina, ki je leta 1914 padel na zahodni fronti v Belgiji, in vse to 

preživeti (Käthe Kollwitz Museum Köln, b.d.). Od žalosti je bila paralizirana. To je bila zanjo 

izguba, od katere si ni nikoli zares opomogla. V poskusu, da bi se soočila s svojimi vojnimi 
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izkušnjami in izgubami, se je Käthe leta 1921 odločila ustvariti grafični cikel na temo vojne. 

Zavedala se je, da prestane preizkušnje zadnjih nekaj let in njeni občutki ob tem zahtevajo ter 

narekujejo drugačen način umetniškega izražanja. Na podlagi tega se je odločila, da bo v skladu 

s spremembami, ki so se zgodile v njenem življenju, spremenila tudi svojo tehniko. Svoj tretji 

grafični cikel Vojna (1921–1922) je izvedla kot serijo lesorezov (The artist – biography, b.d.). 

Radikalno abstrahiranje oblike v črno-belem, brez kakršnih koli vmesnih sivih tonov, ji je 

omogočilo, da se je osredotočila le na bistvo. Odpovedala se je tudi oblikovanju prostora, v 

katerem figure stojijo; rekviziti, kot so mize, okna, drevesa, so izginili. Ostala je samo izrazna 

sila človeške figure s poslanstvom, da nam pred oči nariše sporočilo umetnice. Käthe Kollwitz 

je postala neodvisna ekspresionistka, ki pa si je še vedno prizadevala ostati zvesta oblikam 

narave (Seeler, 2013). 

 

Slika 4: Käthe Kollwitz, Vdova 

Vir: (Käthe Kollwitz (German, 1867–1945): War (Krieg), b.d.) 
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Slika 5: Käthe Kollwitz, Matere 

Vir: (Käthe Kollwitz (German, 1867–1945): War (Krieg), b.d.) 

2.2.4.4 ČETRTI GRAFIČNI CIKEL: Smrt (1934–1937) 

Ni presenetljivo, da je Käthe Kollwitz svoj zadnji cikel posvetila temi smrti, ki jo je sicer 

spremljala že skozi njeno celotno kariero. Poudarek je (kot pri prejšnjem ciklu) pustila na 

temeljnih likovnih izjavah, na kar kaže umetniški izraz celotne serije: skicoznost, 

nedokončanost, nedorečenost podob. Kljub temu je na prvi pogled videti, kot da bi se umaknila 

od formalnih novosti, ki jih je v vojnem ciklu uvedla in dosegla; ponovno je uporabila litografijo 

in s tem veliko bolj naturalističen pristop k figuri. 

Konec cikla Smrt ima nesporno avtobiografske vložke. Osma, zadnja plošča, prikazuje žensko 

s Käthejinimi potezami, ki jo po rami treplja personifikacija smrti in jo kliče iz tega sveta 

(Seeler, 2013). 
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Slika 6: Käthe Kollwitz, Klic smrti 

Vir: (Käthe Kollwitz (German, 1867–1945): Call of Death (Ruf des Todes)  

from the series Death (Tod), b.d.) 

2.2.5 Avtoportret 

Pomembno področje ustvarjalnega opusa Käthe Kollwitz predstavlja tudi avtoportret. Poleg 

Rembrandta van Rijna (1606–1669), Egona Schieleja (1890–1918) in Lovisa Corintha (1858–

1925) jo z njenimi več kot sto avtoportreti, ki jih je ustvarjala skozi celotno kariero (v obdobju 

šestih desetletij), cenimo kot eno najpomembnejših ustvarjalk tega motiva. Preko avtoportretov 

lahko sledimo stopinjam, ki so jih v njenem življenju vtisnili čas in marsikdaj grenke izkušnje: 

od svežine mlade neveste preko družbeno angažirane umetnice do z bolečino ožigosanega 

obraza stare ženske. Razlog za tako veliko število njenih avtoportretov ne izvira iz njenega 

narcisizma, ampak iz odkrite samorefleksije in samospraševanja; predstavljajo njene 

pomembne osebne psihološke mejnike, prelomnice. Avtoportrete lahko razumemo kot 

svojevrsten osebni dnevnik, saj nudijo možnost vpogleda v avtoričino notranjost in njeno 

osebno naravo. Avtoportreti Käthe Kollwitz so ene izmed najmočnejših risb 20. stoletja: z njimi 
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pred gledalca postavlja neolepšano podobo, prikaz točno tega, kar misli in občuti, prav tako pa 

tudi breme, ki ga te misli in občutki pustijo na njeni zunanjosti. Njena neolepšana in pusta 

podoba se sooči z gledalcem in ga s svojim neposrednim pogledom vabi, da bi jo razumel – njo 

in pogosto buren, turbulenten kontekst, v katerem je ustvarjala  (The artist - time line, b.d.). 

 

Slika 7: Käthe Kollwitz, Avtoportret (1924)  

Vir: (Käthe Kollwitz (German, 1867–1945): Self-Portraits, b.d.) 

Med letoma 1928 in 1932 je ustvarila tudi številne kiparske avtoportrete; v tem obdobju je bila 

zaposlena kot direktorica Meisteratelierja (mojstrskega ateljeja) za grafično umetnost na Pruski 

akademiji umetnosti v Berlinu (The artist - time line, b.d.). 

2.2.6 Obdobje druge svetovne vojne 

Leta 1940 je umrl Karl Kollwitz; Käthe se je od svojega moža poslovila z majhnim kipom 

Zbogom (1940–1941). Dve leti kasneje je v bitki v Rusiji padel še njen vnuk. Njeno delo je bilo 

http://www.kollwitz.de/en/zeitstrahl.aspx
http://www.kollwitz.de/en/zeitstrahl.aspx
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v nacističnem režimu označeno za izrojeno, ni smela razstavljati, v galerijah pa so bila njena 

dela prepovedana. Leta 1943 se je iz Berlina, kjer so bila kasneje istega leta poleg njenega doma 

in studia uničena tudi mnoga njena dela, pred letalskimi napadi zatekla v Nordhausen. Od tam 

je bila leto kasneje evakuirana v Moritzburg blizu Dresdna, kjer je leta 1945 tudi umrla 

(Kollwitz in Prelinger, 1992; The artist – biography, b.d.). 

2.2.7 Zapuščina Käthe Kollwitz 

Kljub temu da se je Käthe pogosto družila z drugimi nemškimi ekspresionističnimi umetniki, 

se ni nikoli priključila kateri ekspresionistični skupini ali sprejela določene doktrine katere 

izmed njih. Prepričana je bila, da ima čista studijska umetnost nesrečen potencial, da se preveč 

oddalji od povprečnega gledalca. Namesto tega je poskušala med seboj in gledalcem vzpostaviti 

čim bolj neposreden odnos. Izdelava grafičnih odtisov je bila pomemben del tega odnosa; ti 

ustvarjajo dostopnost, za katero si je prizadevala, in jo zagotavljajo v veliko večji meri kot slike. 

Da bi opozorila človeštvo, je želela svoje sporočilo razširiti kar se da daleč (Käthe Kollwitz, 

b.d). 

Uspeh v grafiki jo je kot žensko v prevladujoče moškem poklicu pripeljal do napredka brez 

primere. Bila je prva ženska, ki ji je bila priznana profesura na berlinski akademiji umetnosti. 

Danes je spoštovana zaradi neprekosljivega prepleta uporabljanih tehnik in univerzalnih 

čustveno intenzivnih podob družbene zavesti (Käthe Kollwitz, b.d). 

V njenem življenju je bilo veliko trpljenja – ne samo vojna in izguba otroka, temveč tudi lakota, 

bolezen in široko razširjena brezposelnost, ko je industrializacija veliko delavcev potisnila na 

rob življenja. Mnogi tega zanjo tako očitnega trpljenja niso videli, spet drugi ga niso želeli 

videti. S tega vidika je razumljiva njena teza, da je izpolniti dolžnost – izraziti trpljenje 

človeštva – težko, še posebej, če je tako malo ljudi pripravljenih poslušati. 

Omeniti velja še Käthejin obsežni dnevnik in ohranjena pisma, ki odsevajo njeno medvojno 

izkušnjo trpljenja in mestoma odkrivajo, s čim vse se je spopadala zaradi sinove smrti (Kollwitz, 

1988). 

Če pogledam na njeno ustvarjanje v širšem kontekstu, lahko rečem, da je bilo v novejšem času 

le malo umetnikov tako dobro sprejetih kot Käthe Kollwitz. Tako kritiki kot javnost njeno 
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umetnost cenijo od trenutka, ko je bila odkrita na razstavi leta 1893. Po vsem svetu ime Käthe 

Kollwitz asociira na upodobitve močnih herojskih podob mater in otrok, na drzen klic k 

solidarnosti med ljudmi ter pogumen protest proti vsakršni socialni nepravičnosti in trpljenju. 

O njeni pomembni vlogi in vplivu pričajo številna sodobna nemška mesta, ki so umetnici v čast 

ohranila po njej poimenovane ulice, mestne predele in rečne bregove; Berlin in Köln pa lahko 

označimo kar za domova muzejev, saj je nekaj takih, ki so v celoti posvečeni njeni umetnosti. 

Käthejina dela so bila znana tudi Američanom, čeprav relativno kratek čas, predvsem kot 

odmev na posledice prve svetovne vojne (Kollwitz, 1988). 

Ljudem dostopen slog in večno aktualne družbene ter humanitarne teme so zagotovilo za široko 

občinstvo, ki je umetnici ostalo zvesto skozi vse življenje in tudi pozneje. Ob tem želim 

poudariti, da je bila Käthe Kollwitz zelo pogumna ženska in umetnica – odločno in zvesto se je 

v dobi abstrakcije držala figurativnega stila. Kot sem že omenila, je živela in delovala v času, 

ko so v tem poklicu dominirali moški, in upodabljala družbeno angažirano vsebino v času, ko 

je le-ta veljala za staromodno. Bila je nadarjena in tehnično inventivna, podkovana grafičarka, 

risarka in kiparka, lahko bi jo imenovali tudi virtuozna vizualna retoričarka, ki je v svojih 

najboljših delih dosegla odlično ravnotežje med objektom (predmetom umetnine) in umetniško 

obliko. Tehnično obvladovanje likovnih načinov in globoka navezanost na upodobljene motive 

sta izredno močna elementa, ki sta prispevala k vtisu, da umetničine slike tečejo spontano in 

neposredno, naravnost iz njenega srca. Ob tem je treba poudariti, da visoko število 

pripravljalnih del od skice do končnega dela, število zavrnjenih poskusov in tudi obsežna 

evidenca tehničnega eksperimentiranja, ohranjena v njenih dnevnikih in pismih, pričajo o tem, 

da je umetnica zares intenzivno raziskovala tako v procesu ustvarjanja kot pri končni izdelavi, 

umetničino življenjsko delo pa pomeni pomemben prispevek v bogato zakladnico svetovne 

umetnosti (Kollwitz, 1988). 



14 

3 POVEZAVA S SOCIALNO PEDAGOGIKO 

Sodobna umetnost znotraj svojih vsebin nujno potrebuje povezave z drugimi področji, ki 

informativno in vsebinsko podpirajo izrazne možnosti na likovnem področju. Zato je za 

portretiranje ciljne skupine ljudi moja risba potrebovala povezovalni projekt, ki sem ga ob 

pomoči prof. Zdenka Huzjana, svojega mentorja in akademskega slikarja, uspela navezati na 

Oddelku za socialno pedagogiko. Doc. dr. Špela Razpotnik, soustanoviteljica društva Kralji 

ulice in pobudnica ter prva urednica istoimenskega časopisa, mi je omogočila delo in 

sodelovanje v omenjenem društvu. Odkar pomnim, so me zanimale človeške situacije, stanja, 

čustva, ekspresije, različni izrazi človekove osebnosti, spleti okoliščin, odzivi na družbeno 

okolje in človekova pozicija v svetu, v katerem mu je dano bivati. Obdobje ekspresionizma v 

umetnosti odpira številne take manifestacije na likovni ravni. Poleg tega, da sem za svoje 

diplomsko delo sama likovno ustvarjala in se praktičnega dela lotila kot sestavnega dela svojega 

končnega izdelka, sem se namenila ustvariti nekaj svežega in uporabnega tudi za družbo in 

okolje, v katerem živim, ter za ljudi, katerim želim posvetiti več pozornosti – za brezdomce. 

3.1 SODELOVANJE Z BREZDOMCI: PODROČJE SOBIVANJA 

Moj prvotni namen je bil vključevanje projekta v samopodobo ljudi z roba družbe. Glede na 

vse večjo odtujenost in razslojenost znotraj družbe to diplomsko delo uspešno razkriva doslej 

še neznano področje sobivanja. Ne strinjam se namreč s posplošenim družbenim mnenjem, da 

na kompleksen družbeni pojav brezdomstva kot posamezniki nimamo vpliva. Že naše 

spoznavanje njegovih vzrokov, pojavnih oblik in posledično odkrivanje možnosti za njegovo 

preprečevanje lahko pomenita našo osebno udeleženost. Ta zahteva našo sprotno, stalno 

refleksijo, ki se posledično odraža v nenehnem preoblikovanju, preobražanju in predrugačenju 

naših osebnih pogledov (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Moj namen ni problematiziranje sodobnega položaja brezdomstva, želim pa prispevati pogled 

na urbano dogajanje, ki je v sodobnem mestu bolj ali manj prikrito. Pri tem izhajam iz dejstva, 

da so brezdomci večinoma ljudje, ki imajo zaradi nepopustljive, nenehne in neprekinjene 

izločenosti, socialne osamljenosti ter izključenosti že v izhodišču zelo slabe možnosti in 

pristojnosti za artikulacijo svojih lastnih zahtev ter za uveljavljanje svojih pravic. Take 

okoliščine v procesu samorefleksije posameznike pripeljejo do strateškega pripisovanja 

odgovornosti sebi in iskanja krivde za lasten neugoden položaj znotraj sebe. Razočarani nad 
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državnimi institucijami, vladajočim sistemom in družbo nasploh se na ta način poskušajo 

zanesti vsaj sami nase, da bi v svojih življenjskih okoliščinah v odnosu do sebe in do drugih 

ohranili vsaj nekaj osnovnega dostojanstva ter časti. Oddaljenost med dvema popolnoma 

različnima poloma brezdomcev in domcev se s tem začaranim krogom še veča, rezultira pa v 

nadaljnjem neposredovanju, neinterveniranju oziroma v represivnem ukrepanju, kar težave 

posameznikov še dodatno in dolgotrajno potencira (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Rahločutnost, ozaveščenost, ustrezna obveščenost, poučenost in seznanjenost s trenutno 

obstoječimi, stvarnimi izsledki stroke za verodostojnost poročanja o pojavu brezdomstva 

predstavljajo nujno socialno paradigmo. Kot del socialnega sistema smo v polju družbenega 

udeleženi vsi, iz tega pa izhaja, da tudi brezdomstvo kot družbeni pojav nedvomno sodi v to 

domeno. Kot soustvarjalci in soudeleženci socialne skupnosti smo vsi poklicani k dejavnosti, 

socialnopolitičnemu ukrepanju in sprejetju soodgovornosti, to pa lahko pokažemo z lastno 

aktivacijo, ki zagotovo pripomore k reševanju neugodnosti, pomanjkanja in težkih stanj 

diskreditiranih, ogroženih posameznikov (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Tematiki brezdomstva sem zato začela posvečati več pozornosti. Brezdomce sem konkretno 

povabila k sodelovanju, k likovnemu izražanju. Skupaj z njimi soustvarjam, sobivam. Prek tega 

spoznavam njihov pogled na njih same, njihovo samopodobo in za oblikovanje njihove osebne 

zgodbe ključne, nepredstavljive življenjske okoliščine, nezavidljive okoljske ter odnosne 

razmere, slabe ali neznatne pogoje za občutenje, izražanje, razvoj in zadovoljevanje osnovnih 

čustvenih, osebnostnih ter bivanjskih potreb. Vse našteto se odraža v njihovem položaju v 

družbi, ki sem ga sedaj zmožna bolje razumeti. Razumevanje pa je ključ do večje lastne 

solidarnosti, zmožnosti sočutja in – izhajajoč iz sebe, svojih lastnih občutkov in lastne želje po 

spremembi – do lastne aktivacije v smeri večje enakosti, enakopravnosti in socialne ter etične 

pravičnosti. Tako je iz želje po angažiranosti in vključenosti v realno dogajanje zraslo 

sodelovanje z društvom Kralji ulice. 

3.2 DRUŠTVO KRALJI ULICE 

Društvo Kralji ulice je avtonomna nepridobitna nevladna dobrodelna organizacija za pomoč 

brezdomcem in obenem njihova samopomoč. Gre za združenje strokovnjakov in 

posameznikov, ki delajo z brezdomnimi oziroma se ukvarjajo s tematsko povezanimi pojavi, 

kot je npr. socialna izključenost, ter vodijo posameznike (brezdomce), ki so zaradi svojega 
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socialnega položaja izključeni iz družbe. Društvo, katerega uradna ustanovitev sega v 

september 2005, si prizadeva za zmanjšanje osebnih, socialnih, ekonomskih in pravnih 

pomanjkljivosti oziroma izgub svojih uporabnikov. Vlaga v pridajanje moči brezdomnim, 

deluje v prid izboljševanja njihovih eksistenčnih razmer, s pomočjo mesečnika Kralji ulice pa 

osvešča širšo javnost in promovira krajevno ter socialno aktivacijo (O društvu, b.d.). 

3.2.1 Dejavnosti društva 

V društvu, katerega dejanosti so financirane s strani države in občine, izvajajo različne 

programe, usmerjene v ciljno skupino iz družbe izločenih posameznikov. Zavedajo se nujnosti 

vključevanja brezdomcev v različne dejavnosti, preko katerih lahko pridejo do zelo pomembne 

samopotrditve in samospoštovanja (Vareško, 2007). 

Preko teh odkrivajo tudi splošne in specifične, vidne in skrite primanjkljaje, potrebe 

uporabnikov in potencialne načine za njihovo zadovoljitev. Omogočajo jim strokovno 

svetovanje, ojačitve in spodbudo pri iskanju in sprejemanju formalnih in neformalnih oblik 

pomoči ter lajšajo dostop do socialnih resursov (O društvu, b.d.). 

Njihov nizkopražni pristop omogoča, da se v društvo lahko vključi vsak polnoleten posameznik, 

ki je na različne načine povezan z družbenimi tematikami. V Kraljih ulice prek načrtnega 

zbiranja, pridobivanja in urejanja informacij o brezdomstvu ter prek preučevanja, spoznavanja 

in raziskovanja te aktualne teme skrbijo za prevencijo tega pojava in za konkretne izboljšave: 

za stvarne in efektivne oblike dela ter splošno aktivnost na tem področju (O društvu, b.d.). 

Brezdomci od družbe namreč ne potrebujejo le toplega obroka, oblačil in možnosti uporabe 

sanitarij. Veliko več kot to jim pomeni, če od nje dobijo povratno informacijo o svoji lastni 

vrednosti in pomembnosti ter če se – čeprav brezdomni – s strani predstavnikov družbe ne 

počutijo primorane sprejeti vlogo le še enega odvečnega elementa v državni statistiki, pač pa 

so sprejeti in obravnavani kot ljudje z enako mero dostojanstva kot drugi (Vareško, 2007). 

Inovativnost programa Kralji ulice, ki pokriva individualen, skupnostni in družbeni nivo, 

uporabnikom zagotavlja razvoj dostopnih, splošno sprejemljivih skupnih ciljev in želja, jih 

hrabri in opogumlja ter spodbuja njihovo prizadevanje za izbiro o prenehanju brezdomstva – s 

tem pa prispeva k reševanju te problematike nasploh (O društvu, b.d.). 
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3.2.2 Dnevni center 

Dnevni center društva Kralji ulice se nahaja na Miklošičevi ulici v Ljubljani. Na tej zlahka 

dostopni lokaciji (natančneje na Pražakovi 6) društvo Kralji ulice brezdomnim in drugim 

socialno izključenim skupinam že deset let nudi raznovrstne aktivnosti; tam lahko omenjeni 

marginalizirani posamezniki dnevno prejmejo osnovno pomoč (npr. pomoč pri urejanju 

socialnega statusa), informacije in dobijo možnost za razvoj raznih veščin (sem poleg drugih 

raznolikih delavnic spada tudi moja likovna delavnica). V posameznih delavnicah lahko 

pridobijo nekaj spretnosti, občutka odgovornosti, možnost, da se vključijo, pomagajo, 

prisostvujejo, pripomorejo in dobijo povratno informacijo o lastni koristnosti, vrednosti, 

potrebnosti in zaželenosti ter so spodbujeni k zastavljanju in uresničevanju čedalje višjih ciljev. 

Tu imajo poleg vsega naštetega tudi možnost rednih obrokov in zadrževanja na toplem. 

Osnovna vloga programa pa je predvsem vključevanje uporabnikov v smeri udeležbe in 

sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju pomoči. Tako laže uvidijo, razvijejo in koristijo oblike 

samopomoči, ki so pot do trdnejšega, samostojnejšega in odgovornejšega življenja (Dekleva in 

Razpotnik, 2010). 

3.2.3 Povezave društva 

Društvo je povezano tudi z drugimi podobnimi – domačimi in tujimi – organizacijami, ki se 

ukvarjajo z brezdomstvom, socialno mizerijo, zasvojenostjo in podobnimi problematikami. Z 

njimi si na srečanjih, ob obiskih ali na konferencah izmenjujejo najrazličnejše informacije, 

izkušnje in primere dobre prakse (predvsem s tistimi iz tujine), pomagajo pa si tudi pri oblikah 

dobrodelne pomoči. Te organizacije društvu Kralji ulice pomagajo tudi pri razdeljevanju 

mesečnika, v katerem je prostor nemalokrat namenjen tudi predstavitvi njihovih programov (O 

društvu, b.d.). 

Svoje izkušnje, delo in spoznanja na področju brezdomstva društvo deli in predstavlja tudi 

drugim zainteresiranim skupinam (šolam, četrtnim skupnostim, domovom upokojencev ipd.), 

hkrati pa predstavnikom teh skupin nudi možnost za izvajanje različnih projektov in 

participacijo pri raznih aktivnostih, s čimer spodbuja tudi druženje, sodelovanje in srečevanje 

ljudi iz raznolikih socialnih ter ekonomskih ozadij (npr. kuhanje z brezdomnimi, različni 

turnirji) (O društvu, b.d.). 
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3.2.4 Moja osebna izkušnja dnevnega centra Kralji ulice 

Sama sem želela vse, kar sem se namenila raziskovati in upodabljati, tudi od blizu opazovati in 

doživeti. Najrelevantnejši vir za spoznavanje brezdomstva so nedvomno tisti, ki lahko na ta 

pojav pogledajo s perspektive lastnega izkustva. Največja zakladnica osebno obarvanih (ne pod 

vplivom medijsko posredovanih) izkušenj in doživetij na področju brezdomstva so brezdomni 

posamezniki sami (izkušnje in vidiki so seveda različni toliko, kolikor brezdomci prihajajo iz 

različnih okolij, velik delež pri njihovih unikatnih življenjskih zgodbah pa imajo tudi zelo 

različne okoliščine) in seveda skupina ljudi, ki deluje na področju brezdomstva – bodisi 

profesionalno ali neprofesionalno, poklicno ali prostovoljno (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Iz tega razloga sem se lansko zimo tudi sama povezala z društvom Kralji ulice in se dogovorila 

za obisk dnevnega centra. Tam sem bila toplo sprejeta in že na prvem srečanju zaznala dnevni 

utrip in dogajanje, načine pomoči, ki jo tamkajšnji zaposleni in prostovoljci nudijo 

brezdomnim. Glavna urednica mesečnika Kralji ulice, gospa Mirjam Gostinčar, me je povabila, 

da se začnem udeleževati aktivnosti, ki jih organizira center, tako da sem prisostvovala 

glasbenim delavnicam, obisku opere, ogledu razstav, šiviljske delavnice itd. Vse te dejavnosti 

ciljni skupini omogočajo prostor in okolje za kakovostno preživljanje prostega časa. Sčasoma 

sem začela redno obiskovati likovne delavnice, ki so potekale že nekaj časa. Sprva sem bolj ali 

manj le opazovala in pri tem spoznavala, da te dejavnosti niso le mašilo v življenju teh ljudi, 

ampak da se posamezniki, s tem ko se družijo in čutijo kot del skupine, znotraj katere 

vzpostavljajo osebne odnose, tudi samoreflektirajo, s tem pa širijo svojo čustveno in socialno 

kapaciteto ter urijo sposobnosti, posledično pa pridobivajo tudi moč za reševanje svojih osebnih 

stisk in problemov. Osmišljeni čas jih razpoloži in v njih vzbudi prizadevanje, da bi se (na 

različnih področjih) bolje usposobili. Slednje jih pripelje do boljšega položaja v svetu, večje 

samostojnosti in višje produktivnosti. Med uporabniki sem opazila zelo velike razlike v stopnji 

motivacije, ki pa se močno poveča ob stimulaciji njihove lastne iniciative in ob podpori 

njihovega lastnega prizadevanja za vključitev v svet dela (omenjene aktivnosti jim ponujajo 

prav to možnost). Oboje odpira pogled na možnosti, ki bi brezdomcem omogočile boljše 

življenje, v manjši meri odvisno od podpore države (Dekleva in Razpotnik, 2010). 

Dejavnosti društva sem spremljala s svojo skicirko, tako da je počasi nastajala zbirka risb 

zamišljenih obrazov kraljev ulice med njihovim ustvarjanjem, zbirka likovnih zapiskov 
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delavniškega dogajanja. Ob mojem sprotnem ustvarjanju, skiciranju se je kmalu rodila ideja, 

da bi svoje avtorsko delo začela objavljati v časopisu Kralji ulice. 

3.3 ČASOPIS KRALJI ULICE 

Kot je zapisano pod naslovom Kralji ulice, je skupina družbeno izključenih ali kakor koli 

drugače zaznamovanih posameznikov mnogokrat že a priori izvzeta oziroma izločena iz 

sodelovanja v družbeno pomembnih razpravah, predlogih, odločanjih, načrtih, zamislih in 

projektih. Ideja cestnih oziroma uličnih časopisov (med katere sodi tudi mesečnik Kralji ulice), 

katerih razvoj lahko zadnja desetletja zasledujemo v mnogih državah, pa je prav nasprotna, 

namreč pri omenjenih skupinah posameznikov sprožiti motivacijo za dejavno sodelovanje, 

izzvati inovativnost in v njih spodbuditi željo – hkrati pa jim pomagati omogočiti njeno 

uresničitev – po ekonomski, socialni ter kulturni vključenosti. Obenem velja poudariti še 

uspešnost hkratnega naslavljanja te večinoma spregledane skupine skupaj s širšo družbo, ki to 

skupino pogosto izključuje (Dekleva in Razpotnik, 2010). 

3.3.1 Zgodovina 

Projekt Kralji ulice so leta 2004 v okviru predmeta Delo z brezdomci s pomočjo strokovnih 

pedagogov začeli študenti socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Iz tega 

naslova je izšla tudi raziskovalna naloga Špele Razpotnik in Bojana Dekleve z naslovom 

Problematika brezdomstva v Ljubljani, katere del je bila tudi izvedba projekta cestnega 

časopisa, ki je bil poskusno izdan leta 2005. Zaradi pozitivnega odziva brezdomcev, njihove 

pripravljenosti za sodelovanje, zaupanja in odziva širše javnosti so isto številko še trikrat 

ponatisnili ter se odločili za nadaljevanje projekta. Brezdomni in drugi, družbeno kakor koli 

prikrajšani ali izločeni posamezniki (v nadaljevanju prodajalci) so s tem pridobili možnost 

zakonitega vira zaslužka, ki je hkrati pozitivna in družbeno sprejemljiva alternativa beračenju 

ter drugim oblikam nezakonitega pridobivanja zaslužka. Poleg tega lahko s prodajo pridobijo 

delovne navade, kar posledično mnogokrat rezultira v povišanem občutku lastne 

kompetentnosti, samozavesti, prispeva k boljši samopodobi, kar pa konec koncev pomeni 

stopnjo olajšanosti vključevanja brezdomnih in drugače družbeno stigmatiziranih 

posameznikov v socialno življenje, širitev njihove socialne mreže, pa tudi dostop do socialnih 

virov (Vareško, 2007). 
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3.3.2 Naklada 

Leto po prvem izidu so Kralji ulice postali mesečnik. Sprva je bila naklada okoli 300 izvodov 

na mesec, sedaj pa je z 10.000 izvodi ena izmed najstabilnejših časopisnih naklad v Sloveniji. 

V bazo je do sedaj vpisanih kar 625 prodajalcev, med katerimi je 150 takih, ki Kralje ulice 

prodajajo redno (Zabukovec, 2016). Revije se ne prodaja le po Ljubljani, saj posamezniki, ki 

pripadajo skriti, a v javnem življenju najbolj socialno izključeni populaciji, prek prodaje svoj 

glas širijo tudi v Mariboru, Kranju, Novem mestu in na Primorskem. Časopis je postal tudi del 

Mednarodne mreže cestnih časopisov (Dekleva in Razpotnik, 2010). 

3.3.3 Način prodaje 

Posamezniki, ki prodajajo Kralje ulice, vsak mesec ob izidu nove številke kupijo želeno število 

izvodov po pol evra, cena, po kateri jih prodajajo, pa je 1 evro. To pomeni, da imajo od vsakega 

prodanega izvoda pol evra dobička. Kar je pri načinu prodaje Kraljev ulice zelo posebno in zato 

vredno omembe, je tudi to, da ga ne moremo kupiti v kioskih – prodaja se ga namreč le na 

ulicah, kar predstavlja že kar nekakšen obred. Prodajalci se na ta način že s samo prodajo 

vključijo v okolje in družbo, spoznavajo ljudi in krepijo socialne vezi ter veščine (Zabukovec, 

2016). 

3.3.4 Možnosti sodelovanja brezdomcev (prodaja, soustvarjanje) 

Časopis prodajalcem poleg prodaje ponuja tudi možnost soustvarjanja – k temu so s strani 

društva in uredništva tudi spodbujeni – prek tega pa jih vodi tudi k lastnemu prevpraševanju in 

osebnemu premisleku ter vabi k umetniškemu samouresničevanju. Kljub temu da nekateri sprva 

ne želijo sodelovati, se marsikdaj izkaže, da v sebi skrivajo dotlej še neodkrit talent. Eden od 

načinov, s katerimi v društvu poskušajo motivirati in spodbuditi člane k soustvarjanju Kraljev 

ulice, je tudi ta, da vsakemu, ki s svojim prispevkom doprinese h končni obliki številke, tri 

izvode podarijo (Zabukovec, 2016). 

Članke, anekdote, razmišljanja, zgodbe, pesmi, utrinke iz življenja na ulici, skoznje pa svoj 

pogled, mnenje, emocije idr. za objavo v časopisu večinoma pišejo brezdomni – posamezniki, 

ki sicer v javnosti nimajo možnosti neposrednega in družbenokritičnega izražanja. Mesečnik je 

njihov glas, s katerim naslavljajo širšo javnost, in instrument, ki jim omogoča razbijanje 
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splošnih šablonskih mnenj, klišejev o neproduktivnosti, neaktivnosti brezdomnih in drugih 

socialno izključenih ter jim ponuja pogled v njihovo ustvarjalnost. Krog komunikacije med 

javnostjo in iz nje izključenimi je tako sklenjen, kot dobrodošlo posledico pa je moč ugledati 

smer večje solidarnosti in višje socialne participacije marginalne skupine (Dekleva in 

Razpotnik, 2010). 

Ob tem naj dodam še zgovorno misel, ki sem jo ob svojem prvem obisku dnevnega centra na 

Pražakovi ulici opazila na steni društvenih prostorov: »Brez zob, brez doma, brez perspektive, 

brez denarja, brez družine ..., a ne brez besed. Kralji ulice, časopis z druge strani.« 

3.3.5 Moj odtis 

V časopisu Kralji ulice pa nekaj glasu in prostora ostaja še za druge avtorje (tudi umetnike), 

zainteresirane za problematiko brezdomstva, in strokovne delavce, ki se s tematiko 

brezdomstva srečujejo v poklicni praksi. 

Tudi meni so omogočili, da vzpostavim novo, likovno rubriko, s čimer sem dobila prostor, da 

z objavo svojega dela na likovni način reflektiram brezdomstvo oziroma predstavim svoje 

razmišljanje o tej tematiki skozi ustvarjalnost in se tako predstavim ter odprem dialog tudi s 

širšo javnostjo. Tako se je začelo moje aktivno sodelovanje z mesečnikom, ki še vedno traja. 

Rubrika Likovna stran je od marca 2016 nova stalna rubrika časopisa. Skoznjo glede na 

tematike, ki jih časopis obravnava (npr. na eni strani odvisnosti, razne vrste nasilja, izrinjenosti 

iz družbenega življenja in druge oblike izrinjenosti, kriminalizacija itd., na drugi strani pa oblike 

in možnosti pomoči, zaposlovanja itd.), s svojim umetniškim doprinosom prispevam k 

ohranjanju vsebinske rdeče niti Kraljev ulice (Dekleva in Razpotnik, 2010). 

3.4 LIKOVNE DELAVNICE IN IZPELJAVA PROJEKTA JAZ KOT 

ARHITEKTURA 

Poleg sodelovanja z objavami v mesečniku in svojega avtorskega dela, ki je kot beleženje 

mojega videnja socialno izključenih in lastnih občutkov nastajalo ob tem, sem se odločila v svet 

brezdomnih vključiti še bolj aktivno. 
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Poleg rednega zasledovanja ciljev in usmeritev tako društva kot tudi časopisa Kralji ulice (ta že 

s svojim naslovom brez obsodbe promovira zagovorništvo in opolnomočenje te, sicer na rob 

družbe potisnjene skupine) (Dekleva in Razpotnik, 2010) sem želela k sodelovanju povabiti in 

vključiti posameznike te skupine. Zato sem sočasno z začetkom objavljanja svojih prispevkov 

v časopisu začela tudi intenzivno sodelovati v dnevnem centru Kralji ulice, in sicer s 

samostojnimi likovnimi delavnicami enkrat tedensko. Temeljni princip je bil že od samega 

začetka sodelovati, biti skupaj, voditi likovno delavnico in sooblikovati področje raziskave 

samopodobe. Preko delavnic sem udeležencem želela posredovati mero samospoštovanja, ki 

jim ga ustvarjalnost znotraj likovnih medijev lahko nudi. Na predlog mentorja smo pričeli s 

projektom Jaz kot arhitektura. 

3.4.1 Jaz kot arhitektura 

»Kakšen/kakšna bi bila, če bi bila hiša? Majhna, velika? Pokončna, razpadajoča, trpežna? 

Strašljiva, igriva, stroga? S pisanimi polkni, rožami na okenskih policah, odpadajočim ometom, 

zaraščenim pročeljem, sivo fasado? Kaj sporoča moja fasada? Kdo sem?« Vse to so bila 

vprašanja, ki so sodelujoče ob razmišljanju o svoji samopodobi nekoliko drugače vodila skozi 

ustvarjalni proces (Bukovec, 2016a, str. 18). 

Zanimala sta me njihova samopodoba in lastno mnenje o sebi. Zasledimo lahko namreč različna 

razpravljanja in številne diskurze, s katerimi se brezdomnim nalaga domnevno lastno krivdo in 

pripisuje individualno odgovornost za njihov položaj. Vse to naj bi opravičilo mišljenje, da si 

ne zaslužijo niti podpore in pomoči niti prizadevanja države, ki naj bi izkazala svojo 

odgovornost do brezdomcev. Tako stanje ni le nedolžen stereotip, saj močno vpliva na splošno 

javno mnenje in s tem na oblikovanje ustaljenih vzorcev splošnega družbenega razmišljanja in 

ravnanja; npr. da tem odpisanim ljudem, katerih vlak priložnosti je že odpeljal, kot skupnost, 

državne institucije in razne politične skupine nismo dolžni nuditi dodatnih prilagoditev, izbir in 

možnosti za uspešnost v njihovem lastnem prizadevanju za dosego zmožnosti znati poskrbeti 

zase. Posledično vse to vpliva na realno podobo, samopodobo in samoprepoznavanje socialno 

izključenih oziroma brezdomcev. Kot splošno obtoženi odgovorni krivci za svojo bedo in 

socialni status z občutkom nemoči in vdaje v usodo takšno sliko o sebi pogosto prevzamejo tudi 

sami (Dekleva in Razpotnik, 2007). 



23 

V tej luči je bil projekt za vse sodelujoče priložnost, da so se zazrli vase. Na podlagi svojih 

spoznanj in občutenj ob tem so svojo samopodobo, svojo bit, svoj avtoportret, prenesli v 

drugačno dimenzijo – v domišljijsko podobo, v stavbe, ki so jih slikali z akrilnimi barvami. 

Kasneje so mi tudi sami povedali, da jim je bilo svoj duhovni avtoportret lažje iskreno 

predstaviti s stavbo kot s svojim obrazom (kakor smo sicer vajeni pri avtoportretih). Vsak izmed 

sodelujočih je na svoj način ponazoril zavrženost, hrepenenje, izključenost, bolečino, 

negotovost, željo po svobodi, sprejetosti in varnosti, pa tudi veselje in lepoto življenja, 

vztrajnost, nepopustljivost, neomahljivost. Posamezniki so se z nalogo sicer spoprijemali 

individualno in vsak po svoje, a vsi z neke vrste odgovornostjo, s spoštovanjem in zelo zagreto. 

Med samim ustvarjalnim procesom so se vsi poglobili vase, vladala je tišina. Na enem izmed 

srečanj se je celo zgodilo, da mi je ena izmed udeleženk med slikanjem v solzah povedala svojo 

življenjsko zgodbo. Nastali izdelki niso zgolj slike, temveč mnogo več – osebna izpoved, 

pripoved. Vse te izkušnje odražajo, da je ustvarjalni proces mnogo več kot le kvalitetno 

preživljanje prostega časa. Je dragocena priložnost za globje doživetje, duhovna izkušnja. 

Sproži samospraševanje, spodbuja soočenje s samim seboj, s svojimi strahovi, preteklostjo, 

sedanjostjo in bolečino; v likovni izrazitvi vseh teh občutkov pa nato omogoči sprostitev. Oseba 

si na ta način dopusti lastno ranljivost, jo sprejme, empatično prepoznava lasten položaj in 

lastno osebnost. 

Končni rezultat so odlični avtoportreti posameznikov kot arhitekture – vse prej kot takšni, kot 

si jih navadno predstavljamo pod pojmom avtoportret. Vsakemu od sodelujočih sem ponudila 

tudi možnost in priložnost, da se predstavi širši javnosti, ter poskrbela za razstavo, na kateri so 

bila predstavljena njihova dela. Na Fakulteti za socialno delo so nam odstopili razstavni prostor, 

kjer so bili arhitekturni avtoportreti skupaj z mojimi portretnimi risbami vseh sodelujočih kot 

skupinska razstava na ogled cel april 2016. 
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Slika 8: Anamarija Bukovec: Marija; Marija: Avtoportret 

 

Slika 9: Anamarija Bukovec: Gašper; Gašper: Avtoportret 
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Slika 10: Anamarija Bukovec: Marijan; Marijan: Avtoportret 

 

Slika 11: Anamarija Bukovec: Melanija; Melanija: Avtoportret 
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Slika 12: Anamarija Bukovec: Vanja; Vanja: Avtoportret 

 

Slika 13: Anamarija Bukovec: Laura; Laura: Avtoportret 
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4 MOJE DELO 

Brezdomci kot marginalni življenjski sopotniki so bili moje celostno izhodišče – izhodišče 

mojega ustvarjalnega razmišljanja, vodilo mojega delovanja, sodelovanja z njimi in moj likovni 

motiv. Svoje likovno delo oziroma raziskovanje bom v nadaljevanju razčlenila na tri stadije 

(serije). Vsakega izmed njih sem podprla z razmišljanjem in izbiro primernega materiala, s 

katerim sem delala, in tehnik, ki sem jih uporabila – ter s tem podprla način svoje likovne 

instrumentacije in likovne realizacije družbene pozicije teh ljudi. 

4.1 IZBIRA MOTIVA 

Brezdomstvo je aktualen družbeni pojav, ki je danes prisoten na vsakem koraku. Živim, se 

šolam in delam v Ljubljani, zato po poteh, kjer se gibljem, vsakodnevno videvam ljudi, ki živijo 

na margini, družba pa jih čedalje bolj odriva. Prav zaradi tega sem se v povezavi z 

ekspresionizmom in njegovo motiviko odločila, da bodo brezdomci izhodišče mojega 

ustvarjalnega razmišljanja in moj likovni motiv. 

4.2 PODROČJE RISBE 

4.2.1 Portret (portret rok) 

Portret je področje risbe, pri katerem se vzpostavlja odnos med risarjem (likovnikom) in 

portretirancem. Gre za vzajemni odnos, pri katerem se portret pojavi kot soodvisnost med 

opazovalcem in opazovancem, vmes pa je risba kot duhovni prikaz enega in drugega; ko nekoga 

portretiraš, istočasno portretiraš tudi sebe, tako močna je ta vez. Gre za neposredno vživljanje 

v portretiranca, kar razpira razumevanje in v mojem primeru sočutje z opazovancem – obuja 

notranjo, čustveno zavzetost. Za svoje portretirance sem izbrala ljudi z roba družbe, ki živijo 

nam nevidno življenje, ki sem ga hotela kot likovnica razkriti. 

4.3 AVTOPORTRET 

Če gre pri portretu za risbo, ki vzpostavlja vzajemen odnos med likovnikom in portretirancem, 

gre pri avtoportretu za isto stvar, le da je portretiranec likovnik sam. Pri tem ne gre le za prikaz, 
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upodobitev oziroma posnetek samega sebe, saj se likovnik ob tem vživlja sam vase in upodobi 

svojo celostno podobo, svoje razpoloženje in osebnost. Sama sem risanje avtoportretov 

doživela kot samospraševanje in močno poglobitev vase. 

4.4 PRVA SERIJA 

Začela sem s serijo talnih postavitev. Najdene kartone, papirje in tekstil sem postavila kot talne 

inštalacije, v katere sem umestila svoje risbe. Te sem risala na spotoma najdene kose papirja, 

ko sem se sprehajala po Ljubljani in iskala motive, ki odsevajo življenje brezdomnih – njihove 

obraze,  

roke, poglede. Moje razmišljanje skozi te kompozicije se nanaša na sedanji čas, na trenutno 

stanje, na odnos ljudi do soljudi, domnih do brezdomnih. Delujejo pozabljeno, nezaželeno, »za 

v smeti«, zato so kot talne inštalacije tudi namenjene ležati po tleh kot nekaj pozabljenega, 

odvrženega, odsluženega in nepomembnega. 

4.4.1 Materiali in tehnike 

Najprimernejši medij za mojo risbo pri tem projektu je bilo mehko risalo – oglje. Oglje je medij, 

ki ima slikarske značilnosti in je idealen za poudarjanje volumna oziroma za senčne prehode. 

Je hitro risalo, primerno tako za skiciranje kot za študijske risbe. Sledi so lahko izrazito 

organske, subtilne, nežne, komaj opazne oziroma kontrastne – kot močne (poudarjene) sledi. S 

svojimi karakteristikami in učinki oglje omogoča slikovite in ekspresionistične čustvene 

konotacije ter se s tem približa tematiki, ki se ji posvečam, ljudem, ki jih upodabljam. 

Nosilec risbe je v prenesenem pomenu na nek način postal oziroma se je spremenil v bivanjski 

prostor upodobljencev – predstavlja družbo, v kateri živijo. Zato material, s katerim sem 

ustvarjala in na katerega sem risala, ni bel, nedotaknjen list papirja, niti platno. Ob oglju sem si 

za nosilni medij izbrala že uporabljen, na ulici najden karton, izčrpan in star, rjavkast časopisni 

papir, skratka podlago, ki je v svoji namenski fazi že nekaj uporabljenega (porabljenega, 

izrabljenega). Te značilnosti namreč same po sebi odslikavajo karakter in način življenja 

brezdomcev. S svojo patino ta papir in karton izpovedno vsebino – risbo – še dodatno 

potencirata, saj vemo, da ljudje na robu družbe za svoje zavetje velikokrat uporabljajo dele 
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kartonskih škatel kot začasna bivališča. Robovi so pri mojih delih natrgani, kar enako močno 

potencira vsebino zgodbe. 

 

Slika 14: Anamarija Bukovec: Talna postavitev 1 (foto: Jure Plavec) 

 

Slika 15: Anamarija Bukovec: Talna postavitev 2 (foto: Jure Plavec) 
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4.5 DRUGA SERIJA 

Sproti je nastajala tudi serija obraznih portretov kraljev ulice in njihovih rok; ti so še izrazitejši, 

iskrenejši odraz njihovih življenj in izkušenj. Risala sem po opazovanju na likovnih delavnicah. 

Ob tem sem se spraševala o brezdomcih, njihovem odnosu do njih samih – kdo so, kakšni so in 

zakaj so takšni. Nosilka risb je moja skicirka, kot risalo pa sem izmenično uporabljala oglje in 

kemični svinčnik, ki se ga kasneje ne da izbrisati – kot se tudi iz življenja in obrazov 

brezdomcev ne da izbrisati nekaterih njihovih lastnih sodb o sebi, samokritike, 

samoponiževanja, samoobtoževanja. 

 

Slika 16: Anamarija Bukovec: Portret 1  
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Slika 17: Anamarija Bukovec: Portret 2 
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Slika 18: Anamarija Bukovec: Portret 3 
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Slika 19: Anamarija Bukovec: Portret 4 

4.6 TRETJA SERIJA 

Po prvotnih izkušnjah, povezanih z razmišljanjem o brezdomcih z njihovega zornega kota, pa 

sem se začela spraševati še o lastnem odnosu do pojava brezdomstva in brezdomnih 

posameznikov. Že dejstvo, da je ena od prvih reakcij, ki jih pojem brezdomstvo navadno sproži 

v človeku, viharjenje misli o možnostih interveniranja in preprečevanja tega pojava, priča o 

tem, da brezdomstvo v socialnem okolju velja za neželeno in ga kot družbeni sistem želimo če 

že ne eliminirati, pa vsaj odpraviti iz svojega okolja (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Na tej točki sem prejela vabilo Fakultete za socialno delo, da bi v njenih razstavnih prostorih 

pripravila samostojno razstavo na temo stereotipnega pogleda domca na brezdomca. Lotila sem 

se risanja serije avtoportretov. Po otvoritvi razstave sem jih predstavila tudi v mesečniku Kralji 

ulice, in sicer kot »niz zrcal, v katera sem ujela odslikave – po svojih izkušnjah najpogostejših 

notranjih (tudi stereotipnih) prepričanj posameznikov in najpogostejše reakcije – na 

brezdomstvo. Jeza, strah, pomilovanje, posmeh, gnus, nerazumevanje, brezbrižnost ... Odeta v 
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vsa ta najosnovnejša čustva sem se soočila s svojo podobo in tudi s stisko, s samospraševanjem. 

Moje stališče je, da bi se vsak človek, ko sodi druge, moral najmanj videti, kako v tem svetu 

svojega prepričanja izgleda – tudi navzven – in se na tej točki (samo)oceniti, prevetriti lastno 

lestvico samopravičnosti, se ponovno (samo)prevprašati, pregledati svojo “sodno zbirko”. 

Vsakdanje življenje me uči, da lahko en sam izraz na obrazu daleč preseže vse še tako prefinjeno 

oblikovane misli, želje in besede.« (Bukovec, 2016b, str. 8) 

Živimo v mnoštvu raznovrstnih socialnih fenomenov, v stvarnosti, ki je čedalje bolj odprta, 

celostna, integralna, razgibana, istočasno pa tudi razcepljena, razdeljena, specificirana in 

usmerjena. V teh okoliščinah se marsikdaj težko znajdemo in še teže razumemo nenehne 

spremembe v dogajanju, ki producirajo vedno nove pojave. Uvid in dojemanje vsega novega 

okoli nas si ljudje navadno popreprostimo s formulacijo poenostavljenih miselnih shem, 

prepričanj in stereotipov (Dekleva in Razpotnik, 2007). 

Skozi to razstavo sem s svojim likovnim razmišljanjem želela zamajati stereotipe o brezdomcih 

in sporočiti, da je iskreno pravičnost, prijaznost in humanost do soljudi mogoče pokazati in 

živeti le, če se znamo vživeti v občutja drugega in če zmoremo njegova doživljanja sprejeti za 

svoja (Hepburn, 1998, v Kroflič, 2007). 
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Slika 20: Anamarija Bukovec: Avtoportret 1 
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Slika 21: Anamarija Bukovec: Avtoportret 2 
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5 SKLEP 

Zgodovinjenje ustvarjalnosti Käthe Kollwitz je dokazalo, da ima vloga umetnosti povezovalno 

moč in omogoča razumevanje drame življenja kot takega. Umetnica je skozi življenje svoj 

talent, skupaj s trdim delom, uporabila kot orodje boja za večjo socialno pravičnost. Hkrati se 

je zavedala dvojega: da je samo človek kot vsi ostali in da ima kljub temu ter prav zaradi tega 

v svojem vsakdanu možnost dejavnega posega v družbeno dogajanje – da s tem, kar ji je dano, 

v svetu ne dopušča, da bi se kdo počutil manjvrednega ali bi se bil prisiljen podrediti ravnanju 

in mnenju drugih, da je od njih slabši, deprivilegiran in manj pomemben. Skozi celoten 

diplomski projekt sem na tem področju tudi sama utrdila občutek odgovornosti in naklonjenost 

ter navdušenje nad tem, da lahko kot človek in likovnik na tem področju nekaj ukrenem. 

Moje povezovanje z oddelkom socialne pedagogike je bilo pozitivna izkušnja, saj sem se preko 

pogovorov s strokovnjaki na tem področju marsičesa naučila, ob tem pa še dobila priložnost, 

da sem od blizu doživela in se soočila z realnimi, sodobnimi oblikami izključenosti, zavrženosti, 

pomanjkanja, nepravičnosti, mizerije. Moje likovne delavnice so s tega vidika morda le kaplja 

v morje; a oziraje se na izkušnje, ki sem jih pridobila skozi projekt Jaz kot arhitektura, z 

gotovostjo trdim, da lahko ima likovno izražanje pomembno vlogo tudi kot oblika samopomoči 

in podpore posamezniku. Pomembno vlogo lahko igra v procesu oblikovanja, motiviranja, 

krepitve in grajenja pozitivne samopodobe, pomaga pri poglobitvi posameznikovega 

samozavedanja, samozavesti, pa tudi pri soočenju z (nezavidljivo) realnostjo – ne le kot jezik, 

s katerim posameznik morda lažje izrazi svoja čustva, ampak tudi kot medij, preko katerega se 

lahko nauči določenih emocij (npr. v procesu soočenja s samim seboj). Glede na to za uspeh ne 

bi mogla opredeliti zgolj izdelkov kot produktov, saj je bilo vsako naše srečanje uspeh zase – 

ne vedno v vidni in materializirani obliki, pač pa na tih, skriven način. 
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