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»Ko mi je bilo šest let, sem v knjigi z naslovom »Resnične zgodbe« videl sijajno podobo. 

Prikazovala je boo, ki požira neko žival. Tule je kopija tiste risbe. 

                      

V knjigi je pisalo: » Boe pogoltnejo ves plen hkrati, ne da bi ga prežvečile. Potem se ne morejo 

niti premakniti in spe šest mesecev, dokler zaloge ne prebavijo.« Tiste čase sem veliko 

premišljeval o prigodah v džungli in posrečilo se mi je, da sem z barvnim svinčnikom narisal 

svojo prvo risbo. Risba številka 1. Bila je takale: 

                          

Pokazal sem svojo umetnino odraslim in jih vprašal, ali jih je moje risbe kaj strah. Odgovorili 

so mi: »Zakaj bi se bali klobuka?« Vendar tisto ni bil klobuk! Bila je boa, ki prebavlja slona! 

Da bi podobo lahko bolje razumeli, sem narisal boo še od znotraj. Odraslim je treba zmeraj 

razlagati. Moja risba številka 2 je bila takale: 

    

Toda odrasli so mi svetovali, naj nikar več ne rišem kač ne od zunaj in ne od znotraj in da naj 

se rajši poprimem zemljepisa, zgodovine, matematike in slovnice. Tako sem se s šestimi leti 

odrekel bliščeči slikarski prihodnosti. Neuspeh z risbama številka 1 in 2 mi je vzel pogum. 

Odrasli sami od sebe nikoli nič ne razumejo in otrokom je mučno, če morajo kar naprej 

kaj razlagati. Poiskati sem si moral torej drug poklic in sem se naučil pilotirati. Preletel sem 

domala ves svet. In zemljepisje mi je, to je res, prišlo zelo prav. Na prvi pogled sem znal 

razlikovati Kitajsko od Arizone. Če ponoči zabrodiš, to zelo koristi. 

Tako sem v svojem življenju spoznal mnogo resnih ljudi. Precej časa sem živel med 

odraslimi. Spoznal sem jih prav od blizu. Kljub temu nisem imel kaj boljšega mnenja o njih. 

Kadar sem srečal koga, za katerega se mi je zdelo, da ima nekaj več soli v glavi, sem ga 

preizkusil s sliko številka 1, ki jo še vedno hranim. Hotel sem vedeti ali je razumljiva ali ne. 

Toda vselej sem dobil odgovor: »To je klobuk.« 

Potem tistemu nisem govoril ne o kačah boah, ne o pragozdu, ne o zvezdah. Govorila sva jezik, 

ki ga je razumel. Govoril sem mu o bridžu, golfu, o politiki in kravatah. In bil je vesel, da je 

spoznal tako pametnega človeka.« ( Saint-Exupéry, 2015, str. 5-6) 
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Diplomsko delo, ki je pred tabo, dragi bralec, govori o spreminjajočem se svetu 

in o umetnosti, prebivajoči v njem. Edina stalnica v tem hitrem svetu je otroška risba, 

neobremenjena in svobodna ter neokrnjena v lepoti svojega izraza. Ta risba je bila 

nekoč last vseh nas, še preden smo se začeli zavedati samih sebe in sveta, v katerem 

živimo. Čistost izraza in nedotaknjena kreativnost, izhajajoča iz prvinskosti 

nezavednega, je z našim razvojem zbledela in če si to še tako želimo, je v vsej njeni 

mogočnosti nikoli ne moremo priklicati nazaj.  

Pisanje je usmerjeno v raziskovanje otroške risbe in njenega razvoja. Ta poteka 

v zaporednih fazah glede na otrokovo starost. Fazam je prilagojen likovni izraz, 

edinstven v vsakem obdobju posebej. Nadalje sem pisanje usmerila k ljudem, ki jim je 

bila otroška risba še posebej ljuba. Govorim o umetnikih modernizma, ki so posegali 

po otroškem likovnem izrazu in so ga nekateri želeli priklicati nazaj. Z obravnavo 

posameznih avtorjev in gibanj želim poudariti pomembnost otroškega likovnega izraza 

v razvoju moderne umetnosti.  

Na samem začetku pa bom spregovorila o svoji drugi ljubezni – ilustraciji. Ta 

napaja otrokovo domišljijo in je prvi otrokov stik z likovno umetnostjo. Prav tako kot vsa 

druga likovna dela je tudi ilustracija avtorska pripoved in če jo osamimo od pisane 

besede in ohranimo le likovno senzacijo, se pred našimi očmi prikažejo slike in risbe 

zmožne samostojnega pripovedovanja zgodb skozi estetsko oblikovane podobe v njej. 

Ilustracija je prav tako izhodišče pedagoškega in praktičnega dela. Slednji je skupek 

naklonjenosti otroški risbi na eni in ilustraciji na drugi strani.  

 

 

 

 

Ključne besede: ilustracija, otroška risba, moderna umetnost 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 

 

Dear reader, the graduate thesis you are about to read concerns the changing world and 

the art existing in it. The only constant in this rapidly moving world is children's drawings – 

untroubled, free and with the beauty of expression intact. A long time ago, before we became 

aware of ourselves and everything around us, we all possessed the ability for such drawing. The 

purity of expression and the intact creativity, arising primarily from the subconscious, faded 

away as we grew up. No matter how hard we try, we can never bring it back in all its greatness. 

In my thesis, I explore child drawing and its development. Drawing develops in stages, 

depending on a child's age. These stages are characterised by specific visual art expression that 

is unique to every period. I also focus on people who were particularly fond of children's 

drawings, namely modernist artists. They sought to apply child art expression, with some of 

them trying to revive it. By presenting specific artists and movements I point out the 

significance of child art for the evolution of modern art. 

The very beginning of the thesis touches on my other great love – illustration. It is 

illustration that sparks children's imagination and is their first contact with the fine arts. Like 

any other visual artwork, illustration represents an artist's narrative. If we separate it from the 

written word and only retain the visual sensation, we can behold pictures and drawings capable 

of narrating their own stories through aesthetically designed images. Illustration is also the basis 

for my educational and practical work. In the latter, I combine children's drawings and 

illustration.  

 

 

 

 

 

Key words: illustration, children's drawings, modern art 
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1. UVOD 

 

Definicije ilustracije, ki jih je moč zaslediti v literaturi, ilustracijo največkrat razlagajo kot 

likovno delo, vezano izključno na literarno podlago, pri čemer je ključna naloga ilustracije 

ponazarjanje ali razlaga besedila. Ilustracija je torej pretvorba verbalnega jezika v likovni jezik. 

Sama pa menim, da poleg svoje sicer poglavitne ponazoritvene funkcije (kjer je njeno mesto 

pod, za ali ob besedilu), lahko dobra ilustracija deluje kot samostojno umetniški delo, neodvisno 

od pisane besede, kar bom poskušala dokazati med pregledom njenega razvoja skozi zgodovino. 

Spraševala se bom o pomenu ilustracije ter njeni  umetniški vrednosti v času, ko nas njene 

podobe spremljajo na vsakem koraku.  

Posebno pozornost bom posvetila ilustraciji, namenjeni najmlajšim. Ilustracija otrokom, 

posebno tistim, ki jim je branje še tuje, samostojno prepoveduje zgodbo, umetniki-ilustratorji 

pa z ustvarjenimi podobami razveseljujejo otroke, budijo njihovo domišljijo in jim odpirajo 

vrata v svet likovne umetnosti. Kaj pa, če vloge zamenjamo? 

Otroška risba je lahko umetnikova inspiracija, trditev pa je izhodišče moje diplomske naloge, 

katere drugi del je namenjen psihološkim raziskavam otroške risbe. Zanima me, od kod izvira 

in kako se razvija ustvarjalnost ter kakšen je estetski produkt, ki nastaja v različnih fazah razvoja 

risbe.  

V zadnjem poglavju teoretičnega dela bom otroško risbo prenesla v svet likovne umetnosti. Z 

enostavnostjo podobe, poigravanjem črte in barve s primarnostjo izraza in samosvojostjo oblik 

je otroška risba s svojo »primitivnostjo« navduševala umetnike- predvsem moderniste, ki so 

zanemarili zakon posnemanja in posegli po novih pristopih, smernicah in načinih izražanja. 

Mnogi umetniki so inspiracijo našli v enostavnosti otrokovih risarskih podob. Izpostavila bom 

tiste med njimi (Wassily Kandinsky, Paul Klee, Joan Miró, Jean Dubuffet, skupina Cobra), ki 

jih je otroška risba še posebej inspirirala in je pomembno vplivala na njihovo delo.  

Cilj mojega diplomskega dela je tako združitev lastne naklonjenosti do ilustracije z igrivostjo 

in lahkotnostjo otroške risbe v likovnih delih, zasnovanih na sodelovanju otroške ideje in 

umetniške nadgradnje. 
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1.1 Uvodni pedagoški del – »Risbe z izhodiščem v ilustraciji« 

 

Pedagoški del diplomske naloge sem razdelila na dva dela. V prvem delu (ta je služil 

pridobivanju otroških risb, uporabljenih kasneje v lastnem likovnem delu in drugem delu 

pedagoškega dela) sodelujejo učenci prve triade osnovne šole Koroških Jeklarjev in otroci v 

vrtcu Krojaček Hlaček Prevalje, s katerimi smo v okviru likovne delavnice ustvarjali ilustracije. 

Na osnovni šoli Koroški jeklarji je bila delavnica organizirana v času podaljšanega bivanja. V 

njej so sodelovali učenci od prvega do tretjega razreda-starosti od 6 do 10 let.  

Te ilustracije sicer niso bile vezane na literarno delo, temveč na preprosto likovno nalogo. Potek 

delavnice je sledil učni pripravi (ki je bila pri delu z 'vrtičkarji' kasneje prilagojena glede na 

starost otrok) s ciljem da otroci spoznajo pojem ilustracija, razumejo njen pomen ter znajo 

našteti nekaj likov iz knjižnih ilustracij ali slikanic. Glavni cilj delavnice pa je bil ustvarjanje 

ilustracij s pomočjo igre. Poglaviten namen dela pa pridobitev izvirnih otroških risb za nadaljnje 

delo.  

Na začetku delavnice, ko smo se z učenci spoznali, sem jih prosila, da v razred kar se da 

zatemnijo. Skoraj v popolni temi smo si na platnu pogledali tri projecirane ilustracije Maje Lubi 

iz otroške knjige 'Lahko noč, prijatelj!' avtorice Urše Krempl. Otrokom sem ilustracije najprej 

pokazala brez pripadajoče zgodbe, nato smo si skupaj izmislili zgodbo, ki naj bi jo slike 

prikazovale. Učencem sem nato prebrala še originalno zgodbo, takšno kot je zapisana v knjigi.  

Ogledali smo si še nekaj zanimivih animacij, ki so bile otrokom še posebej všeč. Potem otroke 

vprašam, če sami poznajo kakšen ilustriran lik. Naštejejo le nekaj likov iz risanih serij, ki jih 

gledajo. Ker sem pričakovala, da se učenci ne bodo spomnili na ilustracije iz knjig, jim povem, 

da se najboljše in najlepše ilustracije skrivajo prav v knjigah in da vem, da jih poznajo. Pokažem 

jim veliko škatlo, v katero sem zložila knjige in ko jim povem, da sem prepričana, da poznajo 

vse junake v knjigah, se učenci začudijo.  Ko pa jih otroci vidijo, jih seveda poznajo in jih 

veselo naštevajo in poznajo nekatere zgodbe, ki k danim ilustracijam sodijo. Pri tem se mi je 

zdelo zanimivo, da otroci na videz poznajo skoraj vse podobe iz ilustracij, celo njihova imena 

in zunanji izgled (barvo las, oblačila, ipd.); pri zgodbi pa se v nemalo primerih otroci njenega 

poteka ne spomnijo dobro, le v delih ali pa celo sploh ne, četudi ilustriran lik poznajo. Učence 

nato povprašam, če radi berejo knjige. Odgovori so seveda različni. Zanimivo je, da otroci, ki 

še obiskujejo vrtec, odgovorijo večinoma pritrdilno, otroci v osnovni šoli pa (posebej v višjih 

razredih) nikalno. Ko jih vprašam, ali raje berejo ali gledajo risbe in slike v knjigah, je odgovor 
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večine učencev jasen. Najraje imajo pisane risbe, ki jih najdejo v knjigah, tekst pa raje 

prepustijo v branje starejšim.  

Na tem mestu učence postavim pred likovno nalogo. Povem jim, da bodo ustvarjali risbe s 

pomočjo besed, ki jih bodo izžrebali iz posamezne košare. Učenci so iz prve košare lahko 

izžrebali subjekt upodobitve, iz druge pa dejavnost, s katero se izbrani subjekt ukvarja. Tako so 

z združitvijo izžrebanih listkov prišli do motiva, njihova naloga pa je bila motiv narisati na list 

papirja s svinčnikom, barvico ali flumastrom. Učenec je postopek nato večkrat ponovil in 

nastale so zanimive in domiselne risbe. Med izvajanjem likovne naloge sem ugotovila, da 

učenci za razmišljanje o motivu in načinu upodobitve porabijo veliko časa. Ker pa sem želela 

v njih prebuditi bolj spontan način ustvarjanja, sem jim čas risanja omejila na 10 minut. Od 

učencev sem zahtevala, da besedilo iz izžrebanega listka prepišejo na risalni list in se nanj tudi 

podpišejo. Ko smo z risanjem končali, smo si nastala likovna dela še skupaj ogledali.  

Zbralo se je zajetno število izvirnih otroških risb, kar je bil tudi moj namen. Risbe otrok sem 

uporabila kot izhodišče pri lastnem ustvarjanju, prav tako sem zbrane risbe vključila v izvedbo 

likovne naloge, predstavljene v drugem delu pedagoškega dela. Nekatere med njimi sem kot 

slikovno gradivo uporabila v diplomski nalogi.  

 

Slika 1: Risbe otrok 4. razreda osnovne šole (starost 9 let) po vrstnem redu: 

Flamur, Tiger kolesari; Miha, Zajec na rolki; Zala, Stonoga igra kontrabas; Luka, Kača z nogavico; Jaka, Zebra 

pleza po drevesu; Jernej, Žirafa pleše balet; Anže, Čebela na kolesu; Matic, Lisica igra klavir; Sanja, Slon s 

kopalkami; Lina, Volk rešuje uganko; Zorica, Pikapolonica kuha juho in Jernej, Veverica na motorju. 
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Taj, Miš z majico; Tilen, Krokodil se potaplja; Tomaž, Hrček z balonom; Živa, Veverica na motorju; Ajda, Slon 

v kopalkah; Klara, Čebelice na vrvici; Ajda, Pes igra bobne; Martin, Slon v kopalkah; Jan, Lisica igra klavir; Žana, 

Obuti maček; Lan, Veverica na motorju; Jan, Tiger se žoga; Nika, Veverica na motorju; Gal, Tiger se žoga; Alen, 

Vesoljni potop; Nej, Lev peče torto; Nikita, Hobotnica plete pulover. 

 

 

 

Žiga, Obuti maček; Tina, Veverica na motorju; Maja, Lev peče torto; Leon, Žirafa pleše; Val, Slon v kopalkah; 

Zala, Pikapolonica peče torto; Hana, Veverica na motorju; Matej, Obuti maček; Tinkara; Hobotnica plete pulover; 

Iztok, Morski konjiček igra trobento; Lara, Pikapolonica kuha juho; Gal, Hrček z balonom; Anej, Obuti Maček; 

Luka, Žirafa pleše balet; Sanja, Hrošč igra violino; Gal, Zebra pleza na drevo 

Slika 2: Risbe otrok 3.razreda osnovne šole (starost 8 let) po vrstnem redu: 

Slika 3: Risbe otrok 2. razreda osnovne šole (starost: 7 let) po vrstnem redu: 
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Slika 4: Učenci 1. razreda osnovne šole (starost 6 let) po vrstnem redu: 

Gaja, Deklica in lev; Žana, Hrošč igra kitaro; Nina in Ana Vita, Zebra pleza na drevo; Anteja, Pes igra bobne; 

Tinkara, Nabiralka vijolic; Jure, Konj pobira jabolka; Lea, Lisica igra klavir; Tinkara, Jaz; Leja, Pikapolonica kuha 

juho; Lana, Kača z nogavico; Anej, Gosenica igra kontrabas. 

 

 

Slika 5: Risbe otrok iz vrtca Krojaček Hlaček Prevalje  
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2. ILUSTRACIJA  

 

2.1 Definiranje pojma in vsebinske zahteve 

 

Ljudje smo vizualna bitja, ki večino informacij pridobimo s pomočjo vida, pridobljene 

informacije pa zaradi želje po znanju in njegovem prenosu predajamo naprej - opisno ali orisno, 

še najbolje pa z združitvijo obojega.  

Že pračlovek je svoja spoznanja, izkušnje, znanje želel zabeležiti. Ko je odkril medij, s katerim 

se je lahko izražal, so nastale enostavno narisane podobe, ki so služile za prenos znanja, stene 

poslikanih votlin pa nam še danes pripovedujejo njihovo zgodbo. Ilustrirana podoba se je od 

tod dalje le še krepila, izpopolnjevala in prilagajala času in človeku v njem. Definirati tako 

širokega pojema je zato težko spraviti v nekaj enostavnih trditev, ki zajamejo celoten obseg 

pojma.  

V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika lahko najdemo grobo definicijo, ki pravi: 

»ilustracija ilustrácija  -e ž (á) 1. risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila: 

izdelati, narediti ilustracije; knjižna ilustracija; ilustracija povesti; ilustracija k pesmim; knjiga 

z ilustracijami / slikar je razstavil svoje ilustracije // redko ilustrirana revija: brala je stare 

ilustracije 2. glagolnik od ilustrirati: ukvarjal se je z ilustracijo knjig 3. kar zaradi svoje 

nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega, ponazoritev: ta dogodek je 

dobra ilustracija razmer; služiti kot ilustracija; kot ilustracijo svojih misli je navajal njegove 

besede / v ilustracijo, za ilustracijo kaj navesti, povedati; elipt. razvoj matematike je velikanski 

— samo primer za ilustracijo / njegove slike so sugestivna ilustracija tistega časa / glasbena 

ilustracija glasba, ki spremlja, dopolnjuje uprizoritev ali nastop; odlomek glasbenega dela, ki 

predstavlja posameznega skladatelja, celo dobo« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) 

Podobna je razlaga termina v Enciklopediji likovnih umetnosti (1962), ki izhaja direktno iz 

prevoda latinske besede Illustrare in pomeni duhovno razsvetljenje in razodetje. Ilustracijo 

razlaga kot umeščanje enega umetniškega dela poleg drugega, najpogosteje literarnega dela k 

likovnemu, z nalogo slikovnega ponazarjanja, komentiranja ali ponazoritve primerov. 

Ilustracija je likovni prikaz življenja in običajev, kot so na primer ples, lov, vojna in drugi (tudi 
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religiozni) obredi in sega že daleč nazaj v prazgodovino. Ilustracija je torej likovna 

interpretacija teksta, ki ga dopolnjuje in ne okrašuje, z razliko od iluminacije. 

Menaše (2008) prvotno definicijo prenese v modernejši čas. Po srednjem veku, pravi, se je 

ilustracija vedno bolj oddaljevala od cerkvenega in religioznega vpliva, saj se je spreminjala 

skupaj z mišljenjem družbe, ki je s pomočjo vedno večje stopnje izobraženosti postalo vedno 

bolj racionalno in oddaljeno od starih prepričanj. Skupaj z mentaliteto je rasla tudi ilustracija. 

Iz risarske tehnike je prešla v grafično in z razvojem tiska postajala vedno svobodnejša. Še 

vedno pa je obdržala svojo prvotno pojasnjevalno in opisovalno funkcijo etimološkega pomena 

besede.  

Nadalje Komelj (1993) razlaga, da je umetnostno-zgodovinsko in prav tako s slikarskega 

stališča gledano ilustracijo mogoče obravnavati neenakovredno ostalim umetniškim delom, 

ravno zaradi sodelovanja ilustracije z literaturo, kar likovnemu delu pripisuje figuralno in 

pripovedno motiviko ter značilno figuralno kompozicijo. Ker pa so nekateri umetniki moderne 

in mnogo umetnikov sodobne umetnosti zavračali motiviko in strmeli zgolj po likovni senzaciji 

v umetnini, se je ilustracije in slikarske pripovedi prijel sloves ilustrativnosti.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojen »ilustrativen« in »ilustrativnost« definira kot:  

»ilustratíven  -vna -o prid. (ȋ) nanašajoč se na ilustracijo: a) ilustrativni del knjige je vsakomur 

razumljiv / njegovo ilustrativno delo je obsežno / uporabljen je ilustrativni material iz prve 

izdaje b) razstavljeni predmeti so bili ilustrativna pomoč besedi / ilustrativna pripomba / 

ilustrativna glasba; nav. slabš. nastopiti zoper ilustrativno literaturo // značilen in poučen 

hkrati: zelo ilustrativen primer, zgled; podatki so ilustrativni ♦ lingv. ilustrativno gradivo v 

slovarju krajši (stavčni) odlomki iz dejanske rabe ilustratívno prisl.: ilustrativno prikazati 

probleme / v povedni rabi ilustrativno za njegovo miselnost je, če povemo, da z nikomer ne 

soglaša ♪« in »ilustratívnost  -i ž (ȋ) lastnost, značilnost ilustrativnega: trudil se je za 

ilustrativnost svojega govora / pretirana ilustrativnost skladbe ♪«. (Inštitut za slovenski jezik 

Frana Ramovša) 

Večina starejše umetnosti je osnovana na mitih, zgodbah in zgodovinskih dejstvih, vzetih iz 

knjig, največkrat iz svetega pisma in zato bi lahko rekli, da je vsako umetniško delo naslonjeno 

na tovrstne pripovedi v osnovi ilustracija, razlaga Komelj (1993). 

»Seveda so motivi le osnova in slike občudujemo zaradi še vse česa drugega, četudi jih od kraja 

razumevamo v interakciji z njihovim "besedilom"… Seveda pa je treba za likovno ocenjevanje 

ilustracij poleg ugotavljanja ustreznosti dialoga s knjižno vsebino, kjer v najboljših primerih 
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govorimo o kongenialnosti, imeti prav take in v likovnem pogledu nič manjše kriterije kot za 

siceršnje slikarstvo, saj je zgodba ali pesem le netivo in doživljanje vsebine tudi v ilustraciji v 

najboljših primerih zažari predvsem skozi likovno kvaliteto, seveda idealno le v primerih, ko je 

izhodišče kar najprimerneje izbrano v skladu s slikarjevim interesom oziroma značajem. 

Ilustracija je lahko prav tako avtorska izpoved kot katero koli drugo likovno delo. Še več, mora 

biti. O tem govore najboljši ilustratorji tako v svetu kot pri nas.« (Komelj, 1993, str. 3) 

Ilustrator je, izpeljano iz definicije ilustracije, umetnik (risar, slikar, grafik,…) največkrat 

figuralik, subjekt, ki pisano besedo pretvarja v likovno, pri tem pa »vsi, ki rišejo v knjige, pa 

čeprav še tako lepo, niso ilustratorji: če svoj osnovni likovni svet oddvajajo od besedila, če 

besedila ob sliki niti ni ali če z njim ni povezano, so to slike in ne ilustracije« (Kobe, 1998, str. 

5). S postavljeno tezo se mnogi avtorji seveda ne strinjajo, saj lahko kot razlaga Komelj (2001), 

ilustracije zavzamejo mesto tudi na stenah galerij, povsem ločeno od njihove prvotne postavitve 

k besedilu in zaživijo same zase kot samostojno likovno delo. Podobno je mnenje mnogih 

ilustratorjev, kot povzema Šutej Adamičeva (2015), ki strmijo po redefiniranju pojma, saj se 

»polje interpretacije stalno spreminja, ker se vsaka generacija ukvarja  z različnimi 

medprostori, v katerih vznika ilustracija.« (Šutej Adamič, 2015, str. 2) 

S potrebo po redefiniciji pride do vpeljave novega pojma na področje ilustracije - to je 

»neodvisna ilustracija«, tista, ki lahko živi zunaj knjižnih platnic in se izraža v različnih medijih, 

ne le grafiki, risanju in slikanju, temveč tudi animaciji, stripu ali oblikovanju.  
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2.2 Ilustracija - materiali in tehnike 

 

Ilustracija je v osnovi prevajanje verbalnega v likovni jezik, podobno kot pri večini drugih 

likovnih del. Branje le-teh je kompleksno, saj si jih je potrebno razlagati tako na besedni kot na 

slikovni ravni, pri tem pa je hkrati potrebno upoštevati še njuno medsebojno delovanje, 

koherentnost in prepletanje. Če na tem mestu ilustracijo osamimo zgolj na slikovno formo, 

ugotovimo, da je narejena kot risba, slika, grafika, fotografija, računalniška animacija ali film. 

Vse tehnike pa imajo skupno izhodišče - risbo in sliko.  

Meja med risbo in sliko je težko določljiva. Umetnik osnovno ploskev in upodobitve na njej 

gradi s pomočjo črte in barve, zato risba večkrat prehaja v sliko ali pa slika v risbo. 

Najpreprostejša razmejitev med risanjem in slikanjem je, kadar se izražamo linearno, s črto, 

takrat rišemo. Kadar pa na površino nanašamo barve, tedaj slikamo. Vendar se umetnik le 

redkokdaj omeji zgolj na le eno likovno spremenljivko in v svojem svobodnem izražanju le-te 

med seboj prepleta in se pri delu hkrati poslužuje različnih tehnik.  

Risba sestoji iz dveh glavnih orisnih likovnih prvin – točke in linije. Medtem ko je točka 

stacionarna in ustavlja pogled tam, kjer se pojavi, je linija na drugi strani dinamična, gibajoča 

se linearna pot. Gre za usmerjeno in kontinuirano gibanje, zamejevanje in omejevanje površin 

z linijo, ki je lahko aktivna, pasivna ali pa medialna. Aktivna linija je tista linija, ki ji dovolimo, 

da ostane svobodna in nesklenjena. S pasivno linijo omejimo rob barvnih ali rastrskih ploskev, 

pri tem pa pasivna linija predstavlja jasno mejo med eno ali drugo površino. Linije nizamo eno 

ob drugo, jih gostimo z vzporednimi ali križajočimi se potezami, z namenom označitve obsega 

neke ploskve ter njenih značilnosti. Medialna linija je tista, ki zariše neko podobo in omeji neko 

površino v sklenjeno enoto.  

»Kadarkoli se vprašamo o namenu risbe, si odgovorimo s pojmi:  

1. Omejevanje, zamejevanje, konturiranost, bolj ali manj konturirana sled, ki vklene 

ploskovno količino;  

2. Poseg v že vzpostavljeno risarsko ločenost posameznih količin, notranja risba, 

gradiacija toniranja z modelacijo, itd.« (Gorjup, 2015, str.40) 

Risba lahko po tem takem vsebuje za slikarstvo značilne elemente, kot so ploskev in barvna 

lisa. Še bolj očiten pa je prenos risbe v sliko. V slikarstvu se risba pojavi že v začetni fazi 

nastajanja umetniškega dela. Proces se navadno začne pri skici oziroma risbi, osnovi, s katero 
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umetnik oblikuje idejno zasnovo in zgradbo slike. Osnovno zamišljena risba kasneje izginja v 

barvnih nanosih, še vedno pa ostaja stalnica likovnega dela. Bistvena razlika med risbo in sliko 

je v zapolnitvi nosilca likovnega dela. Slika nosilec v celoti zapolni, medtem ko se v risbi 

navadno pušča prazne dele in zaradi tega večkrat daje vtis nedokončanosti. Nadalje se risba in 

njena značilna linijska ureditev v sliki pojavi že v smeri barvnega nanosa ali pa ob stiku dveh 

barvnih površin.  

»Sredstva, risala, slikarski pripomočki, ki puščajo sled, pa morda tudi svetloba s svojo trenutno, 

nesnovno pojavnostjo: vse to govori o fragmentarnosti, o čisti začasnosti, ki ga definira pojem 

risbe.« (Gorjup, 2015, str. 41) 

 

Slika 6: Rudi Skočir, Kraljici mojega življenja, 2009, akril, platno, 185 x 125 cm 
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2.3 Zgodovina ilustracije 

 

»Vem, zakaj številni umetniki ne 

marajo besed v likovnih delih. 

Zdi se jim, da besede mažejo čisto 

površino vode, na kateri odseva nebo. 

da motijo užitek v tišini 

slike, v lepoti neimenovane oblike 

in svobodi pred zgodovino. 

Želim imenovati našo bolečino. 

Hočem ohraniti naša imena. 

Vem, da ne podobe in ne besede 

ne morejo pred pijanostjo 

in hrepenenjem, ki ju povzroča 

vrtenje sveta. 

Besede in podobe pijejo isto vino. 

Ni čistosti, ki bi jo bilo potrebno varovati.« 

Marlene Dumas, južnoafriška umetnica, 1984 (Zalaznik, 2011, str. 5) 

 

Zgodovina ilustracije sega daleč nazaj v zgodovino in zajema ne le razvoj likovne podobe, 

ampak celoten razvoj človeka, njegove kulture, do razvoja knjige in tiska do modernizacije 

sveta in človeka, prebivajočega o njem.  

Prve vizualne podobe prazgodovinskih ljudstev so predstavljale svoj svet, življenje, duhovne 

in družbene koncepte. V jamskih slikarijah iz časa okoli leta 38 000 pr. n. št. se prvič udejani 

človekova potreba po vizualnem izražanju, ki ga sestavlja pet glavnih motivov: človeške figure, 

živali, orodje in orožje, grobi krajevni zemljevidi ter simboli ali ideogrami. »V vsej jamski 

umetnosti od aurignaciena dalje najdemo poleg človeških in živalskih likov tudi enako 

pomembne abstraktne motive. Abstrakcija je nastala iz potrebe, da bi z znamenjem predstavili 

neko idejo, katere pomen je tujcem neznan; to so dosegli bodisi preprosto bodisi simbolično. 

Paleolitski ljudje so uporabljali abstrakcijo v obliki ponavljajočih se simbolov, ki so 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                               Krejan Katja; diplomsko delo 

12 
 

predstavljali prvinske, a daleč razširjene in skupne logične konstante.« (Annoscia et al., 2010, 

str.20) 

Ljudje so za pisanje uporabljali razne materiale, ki so jim bili v danem trenutku pri roki in so 

dobro ohranjali zapisane misli. Tako so pisali na: lubje, palmovo listje, usnje, glinene tablice, 

tekstil, voščene ploščice in podobne materiale. Najstarejše, kot pravi Klemenčičeva (2009), so 

nastale v Transilvaniji, okoli leta 5300 pr. n. št., podobne pa najdemo tudi v Egiptu in Sumeriji. 

Na začetku so bile pisave slikovne - imenujemo jih podobopis ali slikopis. Te pisave še niso 

»prave«, takšne kot jih poznamo danes, saj še niso sestavljene iz črk, s katerimi zapisujemo 

glasove. Te pisave imenujemo protopisave.  

Z razvojem pisave pa se vzporedno začne tudi postopen razvoj knjige, najstarejše med njimi 

prihajajo z Vzhoda.  

»Izvor in pomen besede knjiga nista povsem jasno ugotovljena. Verjetno izvira iz staronordijske 

besede kening, kar pomeni zapis, znak. V širšem pa lahko s knjigo označimo vsak z besedo 

označeni jezikovni dokument večjega obsega, zabeležen na lahko prenosljivem materialu.« 

(Kobe, 1998, str.110) 

Egipčanska Knjiga mrtvih je prva knjiga na papirusu, ki je natančen opis življenja in načina 

razmišljanja Egipčanov, ki so menili da je življenje na zemlji le delček življenja, ki se kasneje 

nadaljuje v onostranstvu. Knjiga mrtvih pa je bila nekakšen vodnik, namenjena pokojnim 

dušam, ki jih je usmerjala na poti do večnega življenja. Poleg besedila je knjiga opremljena z 

ilustracijami in okrasjem, kar dokazuje nerazdružljivost slikovne podobe in pisane besede 

(Annoscia et al., 2010). 

Zalaznik (2011) navaja, da so črkopis, ki je vseboval dvaindvajset znakov, prvi uporabljali 

Feničani. Črkopis je bil sestavlj1en izključno iz soglasnikov in je bil osnova za razvoj 

soglasniške pisave v Stari Grčiji. Po Grkih so črkopis, ki na tem mestu sestoji že iz soglasnikov 

in samoglasnikov, prevzeli Rimljani. Skupaj s širjenjem Rimskega imperija se je abeceda 

prenesla v osvojen Zahodni svet. Na tem mestu pride do ločevanja podobe in teksta. In pojavi 

se ilustracija, kot element pojasnjevanja, orisovanja in dopolnitve pomena pisane besede. 

Zalaznik na tem mestu ponuja primer ilustracije na mozaiku iz Pompejev. Gre za upodobitev 

psa, ki je simbolna in nam brez napisa ne bi povedala skoraj nič. Pod sliko se nahaja napis Cave 

Canem (Pazi, pes!), ki nas opozarja na nevarnost in odvrača tujce od vdora na tujo posest.  

V pozni antiki in zgodnjekrščanski umetnosti se zaradi želje po množični širitvi religije potreba 

po pisanju povečuje. Zvitke iz papirusa in besedila na pergamentu nadometi kodeks. S prvimi 
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kodeksi pa se pojavijo tudi prve iluminacije. Termina kodeks in iluminacija (Annoscia, et al., 

2010) definirajo takole: kodeks je skupek rokopisno popisanih in od srednjega veka naprej 

včasih iluminiranih pergamentnih listov v vezani obliki. Iluminacija pa je ilustriranje 

»iluminiranih« (z miniaturami okrašenih) srednjeveških in poznejših rokopisov. Ti pa so lahko 

izdelani v barvah, zlatu ali srebru.  

Samostani so pomembno vplivali na razvoj pisane besede, opremljene z vizualnimi podobami, 

imeli so pomembno vlogo pri razširjanju latinskega jezika in klasične kulture. Menihi v 

samostanskih skriptorijih, zadolženi za prepisovanje in ilustriranje besedil z različnimi 

vsebinami. Knjige so vsebovale verska, znanstvena, zgodovinska in druga besedila, likovne 

podobe, ki so spremljale besedila pa so bogato okrašene črke in raznovrstne, zahtevnejše 

podobe. Primer, ki ga na tem mestu izpostavi Zalaznik (2011) je Knjiga iz Kellsa, pomembno 

delo, ki priča o Keltski kulturi in jeziku na Irskem, opremljena z bogatimi ilustracijami in 

ornamenti, kjer so črke del kompleksnega prepletanja črt in oblik in so vpletene v mrežo 

geometrijskega vzorca.  

Sredi 12. stoletja se v Franciji začnejo oblikovati in po celotni zahodni Evropi širiti novi pristopi 

k umetnosti. Obdobje gotike je pomemben segment v razvoju knjižne ilustracije. Ustanovitev 

izredne knjižnice v Pavii, pod Petrarcovim vodstvom, je pomemben člen na poti ustanovitve 

ene najpomembnejših šol za umetnike miniature.  

Med najbolj znane iluminacije v gotiki spada Horarij vojvode Berryjskega, ki ga hrani Narodna 

knjižnica v Parizu. (Annoscia et al., 2010) 

Nove tehnološke možnosti v razvoju knjige pa ponuja uvoz papirja v Evropo v 12. stoletju. 

Uporaba pa se hitro razširi in do 13. stoletja je v uporabi že v vseh evropskih državah, njegova 

uporaba pa vodi do razvoja tiska v 15. stoletju, ko je Johanes Gutenberg (1400-1469) iznašel 

tisk s pomičnimi črkami.  

»Razvoj knjige in tiskarstva sta tesno povezana. Latinski stavek »Typographia, ars arfium 

omnium conservatrix« nam pove, da je tiskarstvo umetnost, ki ohranja vse umetnosti. Seveda 

je odkritje tiska in reproduktivne grafike omogočilo tudi izpopolnjevanje ilustracije…Prva 

ilustrirana tiskana knjiga, prvotisk ali zanj udomačeni latinski izraz incunabula, je bila Biblija, 

ki je s 55 lesoreznimi ilustracijami izšla leta 1450 v Augsburgu.« (Kobe, 1998, str.115) 

Z razvojem tiska, kot pravi Kobetova, pa je povsem nov pomen dobila tudi ilustracija, ki je 

prerasla meje iluminacije in se osvobodila izpod vpliva institucije (predvsem Cerkve) ter 

zavzela svoje mesto v umetnosti. 
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Germ, Mahnič, Ostan in Podlipnik (2008) definirajo renesanso kot obdobje v evropski 

umetnosti, z začetkom okoli leta 1420 v Italiji, od koder se je sčasoma naselila po vsej Evropi, 

približno leta 1600 pa se manierizem oziroma pozna renesansa umakne baroku. Pomembno 

obdobje zaznamuje razvoj humanizma, krepitev meščanstva, razvoj demokracije, osvobajanja 

izpod cerkvenega monopola, vse večja odprtost družbe ter s tem vedno večja stopnja izobrazbe 

in svobodomiselnost človeka, ki lahko ne glede na svoj družbeni status prispeva h kulturnemu 

razvoju. 

Michael, Suarez in Woudhuysen (2013) razlagajo, da so bili renesančni ilustratorji istočasno 

priznani renesančni slikarji, kot je to Sandro Botticelli (1445 - 1520) avtor ilustracij Dantejeve 

Božanske komedije. Prav tako je pomemben pečat tega obdobja pustil nemški mojster grafike 

Albert Dürer (1471 - 1528) eden najvplivnejših ilustratorjev v tehniki lesoreza. Leta 1498 je 

izdal delo z naslovom Apokalipsa, svoje prvo veliko delo sestavljeno iz petnajstih lesorezov. 

Knjiga je požela velik uspeh, ne samo v Nemčiji, temveč tudi drugod po Evropi. Pomemben 

grafik tega časa je prav tako Hans Holbein mlajši (1497/8 - 1543), ki je ilustriral knjigo Smrtni 

ples. To je čas ko je tisk še vedno potekal ročno, tiskarne pa so se nahajale v stanovanjskih 

hišah in delavnicah obrtnikov raznih strok.  

Germ idr. (2008) navajajo, da proti koncu obdobja renesanse prihaja do pomembnih preobratov 

(na primer: prihaja do kmečkih uporov na podeželju, verskih vojn ter verske in pa intelektualne 

krize), med katerimi je najpomembnejše obdobje reformacije.  

 Kobetova (1998) nadalje pojasnjuje, da se je v reformaciji pojavila težnja po vsesplošni 

dostopnosti biblije, saj gibanje zagovarja pravico vsakega posameznika do dostopnosti svetega 

pisma v njemu lastnem jeziku. Na tem mestu je bil tudi slovenski narod deležen svoje prve 

tiskane knjige Abecedarium in Catechismus, izpod Trubarjevega peresa leta 1550. Zaradi vse 

večjega odstotka pismenosti knjig ni bilo več potrebno opremljati s številnimi ilustracijami, ki 

so do sedaj nemalokdaj služile kot način pojasnjevanja teksta ljudem, ki do tega časa še niso 

brali. Sedaj pa so tudi že meščani prebirali tekste, dopolnjene z raznoliko dekoracijo - od inicial, 

vinjet, zaglavja do naslovnega in sklepnega okrasja. Do konca sedemnajstega stoletja so knjižne 

police že polne knjig. Pomembnejši iz tega časa sta Vergilova Eneida (1648) in Ovidova 

Metamorfoza (1678). Prva knjiga je opremljena z da Bossovimi ilustracijami, medtem ko v 

drugi najdemo risbe S. Leclerca. Cave in Ayad (2015) pa dodajata pomembnost znanstvenih 

knjig, ki izhajajo v tem času. Pomembno delo na področju medicine je denimo Vesaliusovo 

delo O zgradbi človekovega telesa (1543) ali Cheseldenova Osteografija (1977), na področju 

matematike in fizike Newtonova Matematična načela (1687), »če pa si pred štiristo leti 
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potreboval recept ali nasvet, kako urediti vrt, ostriči kodra ali nemara izšolati žrebe, si posegel 

po priročniku neizmerno plodnega pisca Gervasa Markhama.« (Cave in Ayad, 2015, str. 36). 

V času med izidom obeh knjig, pa po vsej Evropi izhajajo razni strokovni časopisi, znanstveni 

prispevki in knjige z različnih področij. Z ustanovitvijo Kraljeve družbe v Londonu leta 1660 

in Kraljeve akademije znanosti v Franciji leta 1669, pa povezujemo tudi začetek sodobne 

znanosti. Vzporedno s spreminjanjem knjižnih del se je spreminjala tudi ilustracija, pri kateri 

sta tehniko lesoreza postopoma nadomestila bakrorez in jedkanica, ki sta ne glede na svoje 

pomanjkljivosti (kot je na primer dražja izdelava, saj je bilo potrebno besedilo tiskati ločeno od 

risbe) prevladali v tiskarski obrti. Z razmahom tiska in vedno večjim številom knjig pa se pojavi 

tudi cenzura. Index Librorum Prohibitorum ali Seznam prepovedanih knjig skoraj skupaj z 

iznajdbo tiska izda cerkvena oblast pod vodstvom papeža Pavla IV leta 1559. Vernikom so bile 

knjige s seznama ali kar vsa dela določenega avtorja prepovedana kar štiri stoletja. Cenzura pa 

še zdaleč ni omejila izhajanja knjig, temveč je bralce še bolj podžgala k branju in kupovanju 

knjig, založniki pa so imeli polne roke dela. Francoski dramatiki so tlakovali pot evropski 

književnosti. Cornille in Moliére s pomočjo francoskega kraljevega dvora izdajata dela, 

opremljena z vrhunskimi ilustracijami umetnikov, kot sta Gravelot in njegov učitelj François 

Boucher (1703 - 1770), vrhunsko tipografijo in knjižno vezavo. V Angliji se v 18. stoletju 

razširi pisanje in branje romanov. Znameniti pisci (Daniel Defoe, Jonathan Swift, Rousseau, 

idr.) in njihova dela, ki jih prebiramo še danes, so začrtali smernice literature. Poleg dram in 

romanov na knjižnih policah tistih časov najdemo slovarje, enciklopedije in pratike, poleg tega 

se najde tudi evidenca zločinov in kazni, ki vsebuje pomembnejše usmrtitve v 18. stoletju in pa 

prve knjige s tipno pisavo za slepe. Tudi najmlajši tega časa niso ostali praznih rok, kar pa se 

zdi logično, saj sta se pisanje in izdaja otroške literature pričela prav v dobi razsvetljenstva. Na 

področju ilustracije je že leta potekala zgodovinska bitka med Francozi in Angleži, ki so jo z 

novo iznajdbo ilustratorja Thomasa Bewicka (1735 - 1828) dobili Britanci. Bewick je namreč 

razvil nov postopek gravure v les, in sicer s tehniko belega reza, tehniko pa je uporabil za 

ilustriranje knjige Zgodovina britanskih ptic (1797 - 1802).  

Rast trga in povpraševanje po ilustriranih knjigah je vse večje in zahteva razvoj novih, hitrejših 

in učinkovitejših metod. Industrijska revolucija, z začetkom v Angliji (1760 - 1840), je s seboj 

prinesla velike spremembe v vseh aspektih življenja. Medtem tudi v drugih evropskih mestih 

težnja po napredku ne zaostaja in potreba po modernizaciji tiska je neizbežna.  

Suarez in Woudhuysen (2013) pravita, da je litografija prvi korak k modernizaciji in do tega 

časa eden najinovativnejših procesov, saj je omogočal hkraten tisk teksta in ilustracije z uporabo 
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ploskega kamna. To vrsto tiska imenujemo ploski tisk in je predhodnik ofset tiska. Tehnika 

temelji na pripravi kamnite plošče (navadno apnenca), na katerega impliciramo tekst in sliko z 

mastnim litografskim tušem ali kredo. Končana grafika se s pomočjo posebne naprave, ki 

grafični papir pod velikim pritiskom pritisne ob kamnito matrico, razmnožuje. Živahne poteze, 

ki jih tehnika omogoča, so bile na kožo pisane umetnikom tega časa.  

(Annoscia, et al., 2010) kot prvega umetnika, ki se oprijel tehnike kamnotiska. postavljajo 

Francisca Goyo. Ta je svojo prvo litografijo (Stara Predica) ustvaril leta 1819, sledi pa mu 

množica priznanih umetnikov tega časa: Théodore Géricault, Eugéne Delacroix, Eduard Manet, 

Auguste Renoit, Paul Cézzane, Camille Pissaro, Edgar Degas in mnogi drugi.  

Novosti, ki jih je prinašala industrijska revolucija, so pomembno vplivale na stil mestnega 

življenja. Meščani se udeležujejo raznih dogodkov, zanimanje za kulturo je veliko, in 

oglaševanje postane pomemben del vsakdana in mestna središča obarvajo plakati z barvnimi 

ilustracijami živahnih linij in tipografsko zanimivo pisavo.  

»Nekateri ustvarjalci so se enakovredno izražali v slikarstvu in oblikovanju oglasnih sporočil, 

pri katerih je bilo besedilo ključen nosilec informacije. Henri de Toulouse-Lautrec in Pierre 

Bonnars sta oblikovanje plakatov, ki so vabili v razvpita pariška zabavišča, dvignila na raven 

umetniških del. Spoj inovativne in razgibane risbe, izrazitih, ploskovno nanešenih barv in 

različnih, tako ročno izpisanih kot sestavljenih tipografij, predstavlja enega prvih presežkov v 

zgodovini grafičnega oglaševanja. Tega so se zavedali tudi tisti, ki so njune plakate kradli iz 

oglasnih mest, kot umetnika sama, saj sta tiskala tudi v edicijah za zbiralce. Njuno ustvarjanje 

je bilo del novega umetnostnega gibanja, ki so ga Francozi imenovali Art Nouveau.« (Zalaznik, 

2011, str.46).  

Z mehanizacijo tiska, se na področju ilustracije odpirajo neomejene možnosti le te. Njenega 

razcveta pa ni omejila niti takratna, niti ne današnja tehnologija. Nekatere ilustracije je seveda 

nadomestila fotografija, ki je bila v 20. stoletju na vrhuncu svojega razvoja Vendar pa je 

fotografija hkrati odprla nove možnosti izražanja z ilustriranimi podobami – animacijo.  

Dandanes številnim ilustriranim podobam več ne moremo slediti. Zavzele so svet in velik del 

likovne umetnost, oblikovanja in nenazadnje tudi filmske industrije. 
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2.4 ILUSTRACIJE, NAMENJENE OTROKOM IN NJIHOV 

POMEN 

 

Velik delež ilustracij je namenjen najmlajšim generacijam, ki svet in umetnost v njem šele 

odkrivajo. Najdemo jih v knjigah in revijah, prav posebna oblika ilustracije pa je slikanica. 

Slikanica je, kot pove že ime samo, multimodalna knjiga katere bistvene komponente so slike 

in ilustracije namenjene otrokom ter njim pripadajoče besedilo. Slikanica navadno vsebuje več 

slik kot teksta, saj formalna določila zahtevajo omejitev števila besed na največ 1800. Poleg 

obeh ključnih sestavin slikanice (ilustracij in besedila) pa je prav tako pomembna tudi tretja 

sestavina: vsebinsko-oblikovni odnos ali interakcija. Glede na vsebinsko-oblikovni odnos med 

besedilom in ilustracijo lahko slikanice razdelimo na dve skupini: klasične slikanice in 

postmodernistične slikanice. 

Pri klasični slikanici, interakcija med besedilom in ilustracijo sicer obstaja, vendar pa besedilo 

in ilustracija v njej nastopata vsaka zase, precej avtonomno. Klasične slikanice nastanejo zaradi 

specifičnih značilnosti besedila, ki ilustratorju onemogočajo, da bi skozi slike razvil zgodbo. 

Navadno gre za kratka, prozna (na primer basni) ali lirska besedila. V postmodernističnih 

slikanicah pa je odnos med sliko in besedo na visoki stopnji.  

Slikanica ni le nabor besed v tekstu in likovnih elementov v ilustraciji. Je slikaniška forma, v 

kateri se besedilo in ilustracija prepletata in dopolnjujeta. Slikanica je zgodba pripovedovana v 

dveh jezikih – literarnem in likovnem, pri obeh pa je potrebno upoštevati: naslovnikovo starost 

in interese, literarne like, kulturni kontekst, čas, prostor, strukturo in perspektivo. 

Kakovostna slikanica je začetek otrokovega spoznavanja literarne in likovne umetnosti in 

četudi se ne zaveda vseh kontekstov obeh umetniških zvrsti, ga slikanica uči in bogati. 

Kakovostna slikanica otroka pritegne in mu predaja znanje in življenjske modrosti, je kar 

najširše družbeno in vzgojno pomembna,  hkrati pa otroka zabava in navdušuje (Batič in 

Harmija, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 7: Ana Maraž, Kosmatuhi, 2014 
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Rekel je:  

» Prosim … Nariši mi backa! « 

» A? « 

»Nariši mi backa!« 

»Ampak….kaj pa ti tu?« 

On pa je prav počasi ponovil, kot da gre za nekaj zelo resnega: 

»Prosim…nariši mi backa …« 

Kadar pride kaj kot strela z jasnega, se kar nič ne obotavljamo. In naj zaradi tisočih milj, ki so me ločile od ljudi 

in smrtne nevarnosti vse skupaj še tako nesmiselno, sem segel v žep po list papirja in pero. Tedaj pa sem se 

spomnil, da sem se učil predvsem zemljepisa, zgodovine, matematike in slovnice, in dejal sem dečku (malce v 

zadregi), da ne znam risati. Odgovoril mi je:  

»Nič zato. Nariši mi backa!« 

In sem ga narisal.  

Skrbno si ga je ogledal, nato pa rekel: 

»Ne! Ta je že zelo bolan. Naredi drugega!« 

 

Narisal sem drugega.                                                          

Mali se je ljubko, prizanesljivo nasmehnil: 

»Glej ga no… to ni bacek, kozliček je. Rožičke ima …« 

 

Poizkusil sem ga še enkrat narisati.            

Toda zavrnil ga je kot prejšnje.  

»Ta je prestar. Hočem backa, ki bo dolgo živel!« 

 

Tedaj sem mu, nisem imel več potrpljenja, načečkal tole risbo.  

In sem mu jo pomolil. 

»To je zabojček. Notri je bacek, kakršnega bi rad.«  

Zelo sem bil presenečen, kajti mojemu ocenjevalcu se je razjasnil 

obraz: 

»Čisto tak je kot sem si ga želel. Misliš da mu bo primanjkovalo 

dosti trave?« 

»Zakaj?« 

»Ker pri meni je vse tako majhno….« 

 

»Zagotovo je bo dovolj. Dal sem ti čisto majhnega backa.« 

»Čisto majhnega backa……Glej ga! Zaspal je…« " (Saint-Exupéry,2001,str.8-9) 
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3. OTROŠKA RISBA 

 

3.1 Kaj, kako in zakaj otrok ustvarja? 

 

Primer pogovora iz literarnega dela Mali princ, ki ga nekateri odrasli včasih le s težavo 

razumejo, nazorno ilustrira razlike v dojemanju likovnih podob otrok in odraslih ljudi. Otroška 

domišljija nima meja in v vsej svoji veličini prehaja v likovne stvaritve, neobremenjene v svoji 

izvedbi, neodvisne od naučenih pravil in zadovoljne same s sabo. Enostavne podobe od 

odraslega uma tako oddaljene, da jih več ne razume, pa vendar s svojo živahnostjo in 

razigranostjo tako privlačne, da si jih kdaj zaželi posnemati. 

Pri preučevanju otrokovega likovnega izraza naletimo na dva različna pristopa. O prvem 

sprašujemo z vprašalnico "kaj" in o drugem s "kako in zakaj". (Vrlič, 2001 in Jolley, 2010)  

Pri prvem pristopu nas zanima motivika v otroški risbi, torej ʹkajʹ je otrok narisal. »Motiv, ki ga 

je otrok upodobil, se primerja in - z logiko odraslih – tolmači v odnosu do njegove realne 

predloge.« (Vrlič, 2001, str. 15). Otroške risbe pričajo o razvoju vizualnega zaznavanja sveta 

in otroku služijo kot orodje, s katerim ta svet raziskuje in si ga razlaga. Njegova risba ni le 

dejavnost, s katero se zabava in kratkočasi, temveč pomemben dejavnik otrokovega 

kognitivnega razvoja. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Jolley, 2010 in Jontes,2007) 

Jontesova (2007) raziskovanju, odkrivanju, razlaganju in preverjanju sveta skozi izražanje 

otroka v risbi pravi kar ʹmožganski treningʹ. Otrok oblike, ki jih zaznava, vedno znova ponavlja 

v risbah, dokler teh oblik ne ozavesti in popolnoma osvoji. Šele nato se osredotoči na nove in 

sčasoma kompleksnejše.  

To privede do vprašanja ʹkako in zakajʹ in s tem drugega pristopa v obravnavi otroškega 

likovnega izraza, namen katerega je raziskati načine, metode in pobude za spodbujanje 

otrokovega likovnega razvoja. (Vrlič, 2001 in Jolley, 2010) 

Prvi se je z vprašanjem ́ Zakaj otroci rišejo in kako?ʹ soočil Rudolf Arnheim, izhajajoč iz gestalt 

psihologije. Arnheim razlaga, da je otroška risba sinteza otroku lastnega izraza in pa s časom 

pridobljenega znanja, na podlagi katerega se otroška risba razvija in spreminja. Nastale podobe 

tako niso izraz vidnih zaznav, čeprav so na njih zasnovane, ampak rezultat pridobljenega 

znanja. Ta otroku omogoča napredovanje iz ene stopnje likovnega v naslednjo (Darling Kelly, 

2004). 
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3.2 Od vizualnega zaznavanja do likovnega mišljenja 

Prva stopnja na poti do vizualnega mišljenja je vizualno zaznavanje, ki »je proces, ki vizualno 

stvarnost – stvari in pojave, ki bivajo v zunanjem svetu – spremeni v bivajoče v naši zavesti in 

to na način, ki je za čut vida specifičen.« (Jontes, 2008, str. 5) 

Izhodišče vizualnega mišljenja je v vizualnem zaznavanju, ki je »neločljiva enotnost čutne 

izkušnje in spoznanja.« (Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria, Skubin, 2007, str. 129) 

Pojmi, ki se vzporedno z razvojem mišljenja definirajo, nastanejo na podlagi razlikovanja 

vidnih zaznav znotraj istih kategorij. Med seboj lahko primerjamo denimo različne barve ali 

oblike in ugotavljamo enakost, podobnost ali različnost njihovih lastnosti. Proces poteka po 

poti spoznavanja in raziskovanja osnovnih oblik k sestavljenim in naprej do kompleksnejših 

oblik ter značilnosti njihovih vizualnih struktur, ki so v zaznavanju stalnice. Diferenciacija teh 

konstantnosti pa se nanaša na zaznavanje velikosti, oblike, svetlosti ali pa barve kot lastnosti 

opazovanega predmeta.  

»Ko človek gleda svet, ga pravzaprav misli. To se pravi, ga ustvari na nematerialnem – 

duhovnem nivoju. Prevede ga v splošne pojme = koncepte…Osnova za razumevanje je torej 

izkušnja, ki je povzeta v besedi. Izkušnja je vsebina, beseda pa njena forma.« (Jontes, 2008,  

str.5) 

Razvoj vizualnega mišljenja, na podlagi katerega nastanejo prve in vse nadaljnje risbe, je tesno 

povezan z razvojem mišljenja, govora ter socialnim in čustvenim razvojem. »Vizualno mišljenje 

predstavlja tisti del mišljenja, ki se ukvarja z vidnim, z obliko, barvo, relacijami v prostoru. Je 

proces, ki omogoča spoznavanje vizualnega sveta in odnosov v njem ter nepogrešljiv 

pripomoček pri prodiranju v bistvo vidnih pojavov.« (Vrlič, 2001, str.23) 
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3.3 Značilnosti začetnega likovnega izražanja 

 

Značilnosti likovne govorice na samem začetku likovnega eksperimentiranja razdelimo na 

naslednje značilnosti:  

- emocionalna neproporcionalnost 

- iskanje zakonitosti in ravnovesja 

- ekonomičnost 

- upodabljanje po načelu raziskovanja 

- nazornost  

- delno obvladanje slikovne površine 

- učinek vpliva prejšnjih razvojnih stopenj 

- vsaka oblika ima svoj prostor 

- dinamični primiki figur in upodabljanje prostora in  

- posnemanje (Vrlič 2001) 

 

Emocionalna neproporcionalnost je izraz zgodnje likovne govorice, ko otrok oblike šele 

dobro obvladuje, njihove velikosti in razmerja med njimi še ne prikazuje realno. Te bo razvil 

kasneje. Nastajajoče podobe pa so podvržene čustvenim vplivom do upodobljenega motiva.  

Burns in Kaufman (po Jolley, 2010) izvedeta test (Kinetic Family Drawing Test) na podlagi 

enostavne likovne naloge, ko od otroka zahtevata, naj nariše svojo družino – torej osebe, ki so 

njemu najbližje. Ugotovila sta, da otrok te osebe poudari s pomočjo velikosti, postavitvijo ali 

barvo. Jolley (2010) pa dodaja da je lahko izbira velikosti in poudarjanja pomembnosti osebe 

vezana na družbeno vlogo, ki tej osebi pripada ali pa dejanju te osebe, ki ga želi otrok 

poudariti. Lahko je poudarjen le določen del risbe, s katerim želi otrok ilustrirati dogajanje v 

risbi. Zanimiva je tudi raziskava, kjer otrokom pokaže dve povsem isti podobi človeka, pri 

čemer je ena večja od druge. Naloga otrok je, da določijo, kateri lik je prijazen in kateri ne. 

Otroci kot prijaznega označijo manjšega, saj je z večjim likom navidezno povečana tudi 

njegova moč. 

Pri iskanju zakonitosti in ravnovesja v risbi se poudarjanje značilnosti prenese na področje 

vidnega zaznavanja. Po Arnhaimu se dojemanje oblik giblje od splošnih oblik k posebnim 

oblikam, ki jih otrok vizualno zaznava. . (Darling Kelly, 2004) 
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Podobno je z ekonomičnostjo. Enostavno obliko, kot je denimo krog, otrok uporablja za 

prikazovanje različnih motivov. Kasneje pa z diferenciacijo oblike nadomešča z drugimi in 

ohrani le tiste, ki takšne pač morajo biti. Otrok tako prestopi na upodabljanje po načelu 

razlikovanja. Predmete opazuje in med njimi z razliko od prejšnje stopnje išče in upodablja 

razlike med predmeti. Otrok uporablja maksimalne razlike v obliki, barvi, svetlobi ali prostorski 

usmerjenosti. Naslednja je stopnja nazornosti, ki zavrača vizualno realnost in to kar dejansko 

vidi, ter se zanaša na svoje vedenje o določenem predmetu. Prostora še ne zna upodobiti, kar je 

razlog, da predmetov ne riše takšnih kot v resnici so in nariše pač to, kar pritegne njegovo 

pozornost. (Vrlič, 2001; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) 

Z delnim obvladanjem slikovne površine ali formata postopno začne risati to kar vidi, kar je 

zanj nekaj popolnoma novega in prispeva k razgibanosti risbe in gibanju figure po zametkih 

prostora.  

Otrok začne prenašati vizualne zaznave v likovni jezik ter razvija likovni jezik.  

Kellogova (v Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003) meni, da ko otrok prestopi iz 

območja oblik na območje risb začetne podobe na predmete le spominjajo, kasneje pa jih otrok 

nadgradi. Kellogova prehod iz abstraktnega na reprezentativno razume kot nazadovanje 

otroškega likovnega izraza, saj se otrokova lahkotnost oblik in neobremenjenost izraza kvari 

pod vodstvom odraslih, ki težijo k realističnemu posnemanju, s tem pa izgubljajo vso lepoto 

otroške likovne ustvarjalnosti.  
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3.4 Razvojne stopnje otroške risbe 
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Preglednica 1: Razvojne stopnje otroške risbe v posameznem starostnem obdobju in primeri likovnih del 
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3.4.1 Faza čečkanja ali faza puščanja sledi 

 

»Čečkarije kateregakoli otroka jasno odražajo njegovo popolno zatopljenost v občutje 

brezciljnega drsenja roke z voščeno barvico po površini lista. … V tem je nekakšna 

čarobnost« ( Edward Hill, v Armstrong, 2000, str.157) 

 

Teorijo faznega razvoja otroške risbe je prvi utemeljil Georges Henri Luquet, ki je imenoval 

tudi prvo fazo razvoja otroške risbe. Imenujemo jo faza čečkanja, predstavlja pa otrokovo prvo 

srečanje z risanjem. Liquet fazi čečkanja doda še eno ime - imenuje jo faza puščanja sledi. 

(Liquet; v Jolly 2010). Faza traja od dvanajstega meseca do tretjega leta starosti (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004 in Pogačnik-Toličič, 1986). Slednja nasprotuje mnenju psihologov (na 

primer S. Gasellu, ki začetek obdobja risanja postavi šele v osemnajsti mesec nekateri psihologi 

pa celo še kasneje) in dodaja, da se otrokov likovni razvoj lahko začne že po prvem letu v 

kolikor se to otroku omogoči. Prvo nastale poteze imenujemo ́ gibalne slediʹ ali ́ motorična igraʹ, 

risbe pa se obravnavajo kot ʹpredhodna stopnja čečkanjaʹ ali kot stopnja ʹnesmiselnega 

čečkanjaʹ, čeprav to ni, pomembna je namreč za razvijanje otrokove motorike. 

»Gibanje spočne prve risbe«, navaja Jontesova (2008) in definira pojem ʹizrazno gibanjeʹ. »Pri 

otrocih obstaja potreba po obilici gibanja ter zato risanje nastane kot skakanje po papirju. 

Obliko, obseg in orientacijo potez določa konstrukcijska oblika roke in dlani, kot tudi otrokov 

temperament in počutje. Te geste so začetki izraznega gibanja, kar pomeni, da geste odražajo 

risarjevo trenutno stanje, kot tudi njegove trajne črte osebnosti.« 

Horvat in Magajna (1987) risbo, pri kateri otrok izrablja gibanje roke in pisala po risalni 

površini imenujeta ʹkinetična risbaʹ, ki pa se skupaj s hitrim razvojem otroka prav tako razvija 

in napreduje. Nastajajoče črte otrok sprva ne nadzoruje, niti ne nadzoruje velikosti risalne 

površine, zato črte mnogokrat zbežijo z nje. Z motoričnim razvojem pa začne otrok kaj hitro te 

črte nadzirati, drži se omejene risalne površine in pojavi se prvi, otrokov lasten vzorec.       

»Zlasti pomemben je razvoj koordinacije oko-roka«. (Horvat in Magajna, 1987, str.169) 

Prve črte v likovnem razvoju otroka so krožne, simbolizirajo pa lahko več stvari hkrati. V 

razvoju sledi uporaba ravnih črt, ki so za otroka na samem začetku motoričnega razvoja 

navadno dosti težje, saj mora otrok roko in njeno gibanje nadzorovati, ravno črto pa zaradi 

pomanjkanja motoričnih spretnosti le s težavo zariše. Po Jontesovi (2008) se takšno gibanje 

imenuje ʹopisno gibanjeʹ ali ʹgestikulacijaʹ. »Poleg tega da gibanje izraža osebne lastnosti in 
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počutje, imajo spontane geste tudi namen prepisovanja lastnosti predmetov ali delovanj iz 

narave. To je opisno gibanje. Opisni gibi uporabljajo roke in dlani, često ob podpori vsega 

telesa, da pokažejo, kako nekaj je ali je bilo ali bi lahko bilo veliko ali majhno, hitro ali počasno, 

okroglo ali oglato, daleč ali blizu. 

Med čečkanjem otroci razvijejo različne vrste črt (krožnice, krivulje, spirale, ravne, poševne, 

vertikalne in horizontalne, poudarjene in ne) in različne oblike (pike, kroge ali pa črte, ki se 

dotikajo in tvorijo obliko). Sočasno z motoričnim razvojem se otrok nekje med drugim in 

četrtim letom starosti nauči, kako s pomočjo črt in oblik prikazati enostavne oblike in predmete 

ter gibanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  
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3.4.2 Simbolna stopnja risanja 

 

»Ko zna otrok risati kaj več kot čačke - pri starosti treh ali štirih let - je v njem že oblikovano jedro 

pojmovnega znanja, ki obvladuje otrokovo likovno ustvarjanje … S pričetkom izobraževanja, ki bolj 

ali manj temelji na jeziku, otrok opusti svoja risarska prizadevanja in se začne v celoti zanašati na 

besede. Jezik najprej pohabi risanje, potem pa ga popolnoma požre.« 

( Karl Buhler v Armstrong, 2000, str. 158) 

 

Fazi čečkanja sledi simbolna stopnja risanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Horvat in 

Magajna, 1987) imenovana tudi stopnja simbolov ali shem (Vrlič, 2001) ali pa stopnja v kateri 

nastopa risba kot simbolna reprezentacija (Marentič Umek, Zupančič (ur.), 2001). 

Stvarnost v risbah otrok prikazuje shematsko, nastale oblike pa imenujemo ʹzgrešena podobaʹ 

(Pogačnik-Tolič, 1986) ali ʹneuspeli realizemʹ, ki traja do petega leta starosti (Luquet; v Vrlič 

2001), poteka pa na notranjem miselnem nivoju.  

Med drugim in tretjim letom starosti so otrokove risbe še vedno nekontrolirane in vsebujejo vse 

komponente čečkanja, vendar pa otrok nastalim podobam že daje imena. Otrok išče podobnost 

med predmeti na svoji risbi s predmeti, ki jih pozna in ga obkrožajo.  

To začetno obdobje shematskega risanja mnogi psihologi imenujejo obdobje naključnega 

ujemanja s predmetom (Magajna in Horvat, 1987; Pogačnik-Tolič, 1986)                                    

Piaget (v Pogačnik-Tolič, 1986) je to obdobje označil kot nenamerno soglašanje s stvarnostjo.  

Stopnja je pogojena z razvojem govora. Otrok naključnim podobam daje imena, kmalu pa 

ugotovi, da lahko proces obrne in da se lahko z risbo tudi izraža. Tako začnejo pojmi dobivati 

preproste pripadajoče podobe.  

Do tega preobrata pride nekje med tretjim in četrtim letom starosti in na tej točki se shematizem 

resnično začne. Nekateri psihologi so ta čas v razvoju otroške risbe poimenovali intelektualni 

realizem. Otrok v svoje risbe ne vključuje le-tega kar vidi ampak tudi to, kar o upodabljajočem 

predmetu ve. ( Magajna in Horvat, 1987 in Marjanovič Umek in Zupančič (ur.), 2001) 
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Grgurić in Jakubin (1996) fazo intelektualnega realizma razdelita na osem značilnosti risbe 

predšolskega otroka. Te so:  

 transparentni prikaz 

 prikaz akcije in gibanja 

 emocionalna proporcionalnost 

 prevračanje oblik 

 razstavljanje oblik 

 vertikalna perspektiva  

 obrnjena perspektiva in 

 poliperspektiva 

Pri transparentnem prikazu ali rentgenskem risanju nastaja risba, bolj podrejena vedenju kot 

videnju. Otrok ne upodobi le-tega kar vidi, temveč tudi to, kar o predmetu ve. Otrok na tej 

stopnji ne riše realne ampak miselno sliko, izhajajočo iz svojih spoznanj. ( Grgurić in Jakubin, 

1996; Horvat in Magajna, 1987)  

Belamarič (1986) razlaga, da otrok v tej starosti izhaja iz preproste otroške logike. Živa bitja 

upodablja v celoti, saj kot takšna tudi obstajajo. Zaradi upoštevanja celovitosti oblik pa prihaja 

do spreminjanja velikosti figur glede na velikost risalnega formata. Da bi otrok lahko zajel 

celotno obliko, ki jo riše, jo zato pomanjša glede na format ali prostor, v katerega se oblika 

umešča.  

S prehodom na shematsko fazo risanja se kmalu, okoli petega leta starosti, pojavi tudi težnja po 

upodabljanju gibanja. Z vključitvijo dinamike v risbo postane risba še bolj igriva in zaživi v 

vsej svoji otroškosti preprostosti. Premikanje figure ali predmeta otrok pokaže v časovnem 

sosledju, podobno kot ga lahko zasledimo v stripu. Otrok v središče dogajanja postavlja sebe. 

(Grgurić in Jakubin, 1996; Marjanovič Umek in Zupančič (ur.), 2001; Pogačnik-Tolič, 1986) 

Pri predimenzioniranju ali izraznih proporcijah gre za poudarjene velikosti delov narisane 

figure ali figure same. S poudarjanjem velikosti želi otrok opozoriti na pomembnost nekega 

dogajanja na sliki ali pa čustveno navezanost na upodobljeno. (Belamarić, 1986; Grgurić in 

Jakubin, 1996; Pogačnik- Tolič, 1986) 

Prevračanje oblik je značilnost otroške risbe, ko se otrok sreča s problemom upodabljanja 

prostora. Otrok se zave, da listu papirja manjka še ena smer, kakršna obstaja v prostoru, zato se 
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mora, ko želi upodobiti tridimenzionalen prostor na poli papirja nekoliko znajti. Papir začne 

obračati, pri čemer nastajajo tako imenovane vrtljive slike. (Belamarić, 1986; Pogačnik- Tolič, 

1986) 

Gradnja prostora se nadalje nadaljuje z razstavljanjem oblik. Otrok predmet nariše z več strani 

hkrati. Tako je narisan predmet naenkrat upodobljen od spredaj, od zadaj in od strani. Drug 

način upodobitve prostora, ki se je med risanjem posluži otrok, pa je vertikalna perspektiva. 

Otrok predmete s prvega plana nariše na spodnji rob risalnega lista in vertikalno niza predmete, 

ki se v prostoru oddaljujejo. Med raziskovanjem prostora v risbi otrok uporabi tudi obrnjeno 

perspektivo, ko oddaljene predmete nariše večje, tiste prostorsko bližje pa manjše. Kasneje pa 

otrok upodablja še prostor v polperspektivi. Predmeti so prikazani z različnih kotov gledanja, 

različnih očišč in položajev, tako so nekateri elementi prikazani s ptičje perspektive, drugi 

frontalno, spet tretji pa od strani. (Grgurić in Jakubin, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                               Krejan Katja; diplomsko delo 

30 
 

3.4.3 Shematska stopnja in vizualni realizem 

»Mnogi odrasli rišejo na otroški način, medtem ko mnogi otroci prenehajo z risanjem pri 

devetih ali desetih letih. Ko ti otroci odrastejo, govorijo, da nikoli niso znali risati in da niso 

sposobni potegniti ene ravne črte. Vendar isti ljudje, če jih vprašate, pravijo, da bi se želeli 

naučiti dobro risati, že zaradi zadovoljstva, ki bi ga občutili ob tem, ko bi premagali negativne 

občutke, povezane z risanjem iz časa otroštva. Zdi se jim, da so takrat morali opustiti risanje, 

ker se preprosto niso znali naučiti risati.« ( BETTY EDWARDS, v Armstrong, 2000, str. 158) 

 

Shematska stopnja risanja sledi predshematski fazi in je značilna za otroke med šestim in 

devetim letom starosti, stopnja pa še vedno predstavlja fazo simbolnega risanja. (Horvat in 

Magajna, 1987; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) 

Ko otrok prestopi prag osnovne šole, njegova risba vsebuje vse bolj realistične upodobitve 

motivov. Otrok se pri risanju opira na to, kar pri upodabljajočem predmetu vidi in to skuša 

čimbolj primerljivo narisati. Liquet trdi, da otroci te starosti kmalu ugotovijo, da z 

intelektualnim realizmom, torej z vedenjem o stvareh, v risbi ne zajamejo dejanske podobe 

objekta. Z opazovanjem risanih predmetov v prostoru in času sčasoma začnejo opuščati 

lastnosti risbe intelektualnega realizma. Predmete začnejo opazovati in iskati razlike med njimi, 

hkrati pa opazujejo spreminjanje predmeta glede na očišče in ga tako tudi upodobijo. Ker je 

risanje postavljeno na temelje vidnih zaznav, nastale upodobitve označujemo kot vizualni 

realizem. Obdobje vizualnega realizma je prehodno obdobje realistične stopnje risanja.  (Liquet 

v Jolly, 2010; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Žlebnik, 1975; Horvat in Magajna, 1987) 

Risba je čedalje manj statična, saj otrok v svoje risbe vključuje vse več dinamike in gibanja. 

(Žlebnik, 1975; Horvat in Magajna, 1987) 

»Otroške risbe so bolj celovite: otroci običajno prikažejo neko dogajanje, ki vključuje več prvin, 

npr. ljudi (odrasle in otroke), živali, drevesa, hiše, itn., ki so med seboj povezani, dogajanje 

prikazujejo v časovnem zaporedju (npr. obkrožijo posamezne časovne enote kot zaključne 

enote, rišejo prve stripe) in posamezne figure v gibanju (npr. človek, ki teče; avto ki vozi).« 

(Kellog, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2010, str. 400) 
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Po Žlebniku (1975) na napredek otroške risbe vpliva pet ključnih dejavnikov:  

- razvoj opazovanja 

- koncentriranje pozornosti 

- analitično dojemanje in mišljenje  

- individualne risarske sposobnosti in  

- šolanje 

Največji risarski napredek je viden pri upodabljanju prostora, ki postaja ključen element otroške 

risbe v tem obdobju, risanje, ki pa je za otroka precej zahtevna naloga.  

Sprva zasledimo pojav »talne črte«. Ta osnovna linija je lahko zgolj spodnji rob papirja ali pa 

je zarisana linija, z njo pa otrok ustvari dve osnovni ploskvi : ploskev tal in ploskev ozadja. Na 

talno ploskev nato nizajo elemente, ljudi, hiše, drevesa, živali in vse kar stoji na tleh. V začetku 

shematske faze risanja pa lahko še vedno srečamo podobe, ki kljub zarisani talni črti še vedno 

"plavajo po zraku". 

» Tako najbrž rišejo iz nezavedne potrebe, da bi enakomerno izpolnili prostor podobe. Navadno 

razporeditev oblik na talni črti ne vpliva na vrednost zgradbe podobe, zlasti kadar so narisane 

stvari dovolj velike, da izpolnijo vso podobo do vrha. Če so na talni črti  nanizane majhne 

postave in predmeti, ostane večina papirja prazna in pusta. Taka slika je vendarle zanimiva, če 

je prazna ploskev nadtalno črto pobarvana in je že zaradi razgibane poteze čopiča pri 

nanašanju barve dovolj pestra in slikovita.« (Gerlovič in Gregorač, 1968, str. 54) 

Kmalu se vzporedno "talnici" pojavi še  zgornja linija, ki simbolizira nebo.  

Horizontalnim se kmalu pridružijo še druge linije. Upodobljen prostor v otroški risbi pa je vse 

bolj skladen s konceptom evklidijskega prostora., pri katerem otrok kot izhodišče vzame 

koordinatni sistem in v prostor vnaša metrijske korespondence. 

V starosti okoli devetega leta začne prostor v risbi delovati vse bolj jasno in pregledno, predmeti 

v prostoru pa so razdeljeni sprva na tiste zgoraj in tiste spodaj, kmalu pa tudi opazimo predmete, 

ki so bliže od drugih.  

Tako v otrokovo risbo postopoma vstopa tretja dimenzija prostora in težnja po navideznemu 

poglabljanju ploskve. Predmeti niso več postavljeni le eden poleg drugega, saj otrok že 

raziskuje globino prostora in jih zato postavlja enega za drugega.  
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»Otrok predmete že globinsko pomanjšuje, jih riše v prerezu, jih pokriva, vendar tako, da tudi 

zadnji, v globino postavljeni predmet ne izgubi preveč svoje podobe (otroški realizem !).« 

(Žlebnik, 1975, str. 386) 

Sprva so figure še vedno prikazane frontalno, v starosti sedmih ali osmih let pa jih otroci že 

upodobijo s strani. Profilna upodobitev nastane zaradi težnje po prikazovanju gibanja figure ali 

pa zaradi težnje po upodobitvi nekega dogajanja.  

Gibanje figur je že izraženo s pregibanjem udov, s čimer lahko otrok pozicionira figure. Osebe 

na risbah stojijo, klečijo, ležijo ali sedijo, odvisno od dogajanja upodobljenega na otrokovi risbi. 

Mimike sicer še ne izražajo, na likovnih delih pa vseeno lahko prikažejo osnovna čustva. 

Žalostnemu človeku, na primer, na obraz narišejo solze.  

»Otrok je sedaj že precej kritičen do svojih risarskih proizvodov. Resničnost je tudi njegovemu 

risanju merilo. In otroka je sram, pa tudi zadovoljen ni, če so njegovi risarski izdelki v 

navzkrižju z resničnostjo oziroma z njegovim dojemanjem že obstoječih likovnih tvorb. V takem 

primeru se mu kaj rado upre, da bi se v risanju še nadalje preizkušal. Zato se mnogo otrok 

omejuje le na šolski minimum in kaj dosti tudi pozneje v tem ne napreduje, tako da ostanejo z 

večine na stopnji sheme oziroma začetnega realizma. Če ne dobi ustrezne pedagoške pomoči, 

ostane otrok vse življenje slab risar.« (Žlebnik, 1975, str.387) 
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3.4.4 Realistično risanje 

 

S postopnim prehodom iz simbolnega risanja v realistično risanje prične tisti očarljivi otroški 

izraz, lahkotnost podob, nenavadnih sorazmerij, izvirnih reševanj problema prostora in izbire 

barv počasi izpodrivati realistična podoba.  

Obdobje prehoda v realistično fazo nekateri psihologi označujejo starost med devetim in 

dvanajstim letom (Horvat in Magajna, 1987; Marjanovič Umek in Zupančič, 2001), drugi 

pravijo, da realizem v risbo otroka vstopi med enajstim in trinajstim letom starosti (Žlebnik, 

1975; Gerlovič in Gregorač, 1968),   tretji pa trdijo da realistično risanje pri otroku ne nastopi 

pred enajstim letom in traja nekje do petnajstega leta starosti. (Grgurić in Jakubin, 1996).  

Vizualni realizem popolnoma prevzame otrokovo likovno delo, prikazana je globina pri risanju 

posameznih elementov in njihovih odnosov. Mladi risar počasi osvaja perspektivično risanje, v 

svoje risbe torej vključuje zakonitosti linearne ali geometrijske, zračne in barvne perspektive. 

(Grgurić in Jakubin, 1996).  

Žlebnik (1975) pa dodaja, da raziskave (Neuhaus) dokazujejO, da perspektivo v likovnem delu 

uspe uporabiti le dvaindvajset odstotkov enajstletnikov in samo triindvajset odstotkov 

trinajstletnikov.  

V fazi realističnega risanja učenec sliko oziroma risbo gradi kot celoto in opušča sestavljanje 

likovnega dela iz posameznih delov. V izvedbo likovne naloge, ki si jo je zadal, navadno vloži 

veliko truda in si prizadeva motiv upodobiti čim bolj realno. Tudi barve izbira na podlagi realne 

podobe, z željo čim boljšega ujemanja.  

V likovnih izdelkih se kažejo velike individualne razlike, saj razvojne stopnje v razvoju risbe 

niso pri vseh enake. Te razlike so posledica različnih vplivov: kvalitete otrokovega okolja, 

vzgoje, interesov, motivacije, ročnih spretnosti, prizadevanj in pa tudi zaznavanja in mišljenja 

posameznika.  (Grgurić in Jakubin, 1996; Marjanovič Umek in Zupančič, 2001; Gerlovič in 

Gregorač, 1968) 
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4. Prenos otroškega likovnega izraza na področje 
umetnosti 

 

»Primitivizem pomeni poseganje po hkrati novih in prastarih virih, iskanje brezčasnega sveta, 

da bi vzpostavil ponovno kulturno ravnovesje. Pomeni tudi vnovično tehtanje prvotnih načel… 

Očitna sporočilna moč oblik in barv, naj se sklicujejo na vidni svet ali ne, nakazuje, da je vsem 

ljudem skupen nekakšen podtalen, prvinski in osnovni poetičen jezik, ki je v dolgoročnem 

pogledu učinkovitejši od naključnega jezika trenutnega, tekočega sporazumevanja; jezik, ki ga 

lahko umetnost zdaj uporablja vedno bolj iskreno kot pa v preteklosti.« (Lynton, 1994, str.55) 

Eden od teh novih virov, iz katerega se je napajalo mnogo modernistov, je otroška risba in njena 

specifična podoba. Prve podobe - povsem nepredmetne, ko otrok šele spoznava likovni material 

in pripomočke in ko je njegova poteza še popolnoma nekontrolirarana – je moč povezati z 

abstraktno umetnostjo, katere bistvo je iskanje čiste, avtohtone forme, ki ni podvržena 

pripovedno - vsebinskim, anekdotskim, niti ne pomenskem v umetnosti. Slikarstvo abstrakcije 

je opuščalo torej vse nelikovne dodatke, s katerimi je bila obremenjena dotedanja umetnost.  

Francoski psiholog Jean Piaget je zapisal, da je otroška risba na samem začetku »le grafično 

prevajanje mentalne rekonstrukcije, s katero zapiše svojo lastno perceptivno raziskovanje 

predmetov in dogajanj. Je tedaj nekakšen grafični prevod tistega, kar nekateri psihologi 

imenujejo notranji model, ki pa ga še nima in si ga mora šele oblikovati.« (Butina, Opičje 

slikarstvo in abstraktna umetnost) 

Prva naloga razvoja, v najzgodnejših letih človekovega razvoja je integracija otroka z okoljem 

in s tem integracija v vidno in prostorsko okolje, kar pripelje do razvoja vizualnega mišljenja. 

Vizualno mišljenje je povezano s čutno-zaznavnim nivojem percepcije in je usmerjeno na 

vsakdanjo izkušnjo sveta in delovanja v njem. »Prav tu pa je otrok v nekoliko parodoksni 

situaciji, saj mu je zavoljo njegove majhnosti, šibkosti, zavoljo često negotove ali vsaj hudo 

omejene gibljivosti, intelektualne labilnosti ipd. zaprto ravno to, kar odklepa vrata prostora – 

namreč zadostna manipulacija s prostorskimi objekti in usmerjena analiza prostorskih relacij. 

Da bi lahko spoznal ta prostor in ga obvladal na praktičen način, bi torej moral otrok storiti 

prav tisto, kar ne more.« (Muhovič, Anthropos, str.14).  

S pomočjo risbe pa lahko otrok prostore in prostorske odnose med elementi razstavlja in s tem 

raziskuje in analizira. Otroška likovnost je tako razvojno orodje in kognitivna nuja, ki služi 
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namenu spoznavanja prostora in delovanja v njem. Tako se razvijajo prvi spontani vizualni 

pojmi kot predhodniki prvih likovnih pojmov.  

Otroška likovnost poteka v smeri oblikovanja podobotvornih nazornih pojmov do oblikovanja 

oblikotvornih nazornih pojmov v zaključni fazi razvoja. Z osvojitvijo podobotvornih nazornih 

pojmov otrok razume vidne zaznave in predmetnosti. Otroci so na te podobe bolj skoncentrirani 

kot na likovne oblike, ki so reprezentacije teh podob. V zrelem likovnem izrazu je vsa 

koncentracija usmerjena na oblikotvorni nivo – torej na oblike in njihove relacije. »Otroška 

likovnost in moderna umetnost se torej srečujeta v raziskovanju čistih ob-likovnih odnosov, le 

s to razliko, da prva videza predmetnosti še ni osvojila, druga pa se je od njega že zavestno 

vrnila, da bi s tem razširila področje kvalitativno novih možnosti operiranja z elementi vidnega 

sveta. Vidni izraz tega srečanja je (bila) vizualna podobnost rešitve mladostne in zrele 

likovnosti, podobnost, ki je mnoge zmedla – bodisi tako, da so v otroških risbah hiteli videti 

konkurenčne umetniške dosežke, bodisi tako, da so dela odraslih likovnikov doživeli kratkomalo 

kot otroške zmazke.« (Muhovič, Anthropos, str.11) 
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4.1 Med likovnostjo otrok in umetnostjo odraslih 

 

»Igriv odnos do podob je umetnikom vedno pomagal odkrivati nove možnosti. 

Vizualna igrivost je odsev uživanja v raznovrstnosti oblik vidnega sveta, je element 

ljubezni, ki jo vsak umetnik čuti do svojega medija. To je srž pogosto opažene tesne 

sorodnosti med raziskovanjem majhnega otroka in umetnikovim zavestnim 

odkrivanjem možnosti.« (RUDOLF ARNHEIM, v Armstrong, 2000, str. 159) 

Vso človekovo likovno izražanje od prvih upodobitev pa vse do danes je moč razdeliti na dva 

pola, pri čemer prvega zastopa množica katere likovni izraz se komajda ali pa sploh ne tretira 

kot umetnost. Sestavljajo ga otroci, neuki in primitivni ljudje. Medtem pa v drugem najdemo 

tiste ljudi, ki se z umetnostjo ukvarjajo, so likovno izobraženi in se tako tudi izražajo. Likovna 

govorica obeh svetov je popolno nasprotje.  

V svetu profesionalnega, akademskega upodabljanja je likovno delo podvrženo preučenemu 

načinu upodabljanja s ciljem dejanskega prikaza vidnega sveta, funkcija umetnine pa je 

perspektivično objektivna pripoved in opis predmetnega v tri dimenzionalnosti prostora. 

Takšen način upodabljanja seveda zahteva izpopolnjeno teoretično in praktično znanje ter 

obilico vloženega truda, v umetniških delih pa se odraža objektivni slikar, ki brzda svoje izrazne 

sile. Gledalčevo zanimanje za nastalo delo, pa kaj hitro upade, ko razčleni naslikano vsebino.  

Drugi svet zastopajo pripadniki "naivne" umetnosti, likovnosti nepodrejene pravilom in zato 

pričakovano drugačne. Ta se začne že daleč v zgodovini v času prvobitnih prakultur in se 

nadaljuje v času starih narodov vse tja do helenizma. Najdemo pa jo tudi danes v raznih kulturah 

in neizobraženih delih sveta. Pripadniki te skupine, pa so seveda tudi otroci.  

Ta preprosti svet pa je postajal vse bolj zanimiv za modernega človeka, ki se je v želji po 

osvoboditvi od natančnega in čustveno zadržanega upodabljanja realnosti, začel posegati po 

značilnih likovnih podobah do sedaj odrinjenega drugega sveta. ( Ravnikar, 1993) 
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4.2 Zakaj otroška risba ni umetnost? 

 

»Že v poimenovanju "naivna" umetnost sta našteta oba pogoja za uspešno tovrstno kreacijo: 

táko likovno delo mora vsebovati vse umetniške kvalitete in biti mora "naivno". Se pravi, 

zadostiti mora vsem zahtevam umetniških likovnih del, še posebej pa kazati značilnosti 

"naivnega" ustvarjalstva. In to v obeh prvinah likovnega dela, tako v likovni zamisli kot v njeni 

realizaciji.« ( Tršar, 1997, str.87 ) 

Otrok v svoji likovnosti seveda z lahkoto doseže izraz narisan ali naslikan naivno, vendar pa 

zaradi svoje neizobraženosti, tako splošne kot umetniške, njihova likovna dela ne morejo biti 

obravnavana kot umetnine.  

Otrokova likovna govorica se z zorenjem spreminja, prehaja iz ene faze v drugo po določenem 

zaporedju in ko doseže določeno fazo, ponovna vrnitev v predhodno ni več mogoča. Likovno 

delo je torej ustvarjeno nezavedno, je reprezentacija igrive naključnosti in ne premišljenih 

hotenj.  

Pri likovnem delu, katerega smatramo kot umetnino, mora biti izpolnjen kriterij "izvedbene 

zadostnosti". »Realizacija likovne zamisli mora biti popolna, adekvatna in identična. Prav to 

loči "naivno" od otroške risbe, ki je zavoljo te izvedbene nesmoternosti – čeravno ta včasih 

ustvarja likovna presenečenja, dražeča našo likovno senzibilnost! – ne štejemo za umetniško 

zrelo kreacijo.« ( Tršar,1997, str. 96) 

Pri ustvarjanju likovnega dela torej ni pomemben le cilj, ampak tudi pot, ki vodi od nastanka 

ideje do zadnje zarisane črte ali poteze čopiča.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                               Krejan Katja; diplomsko delo 

38 
 

4.3 Umetniki z očmi otroka 

 

Mnogi umetniki z začetka dvajsetega stoletja so kazali veliko zanimanje in očaranost nad 

otroško risbo, še več, obravnavali so jo celo kot umetniško delo. Številna avantgardna dela tega 

časa so bila namreč sila podobna otroškim likovnim inovacijam. Pri pisanju o moderni 

umetnosti, ki svoj navdih išče v otroških likovnih podobah, sem  se oprla na knjigo Johnatana 

Fineberga 'Mit dem Auge des Kindes – Kinderzeichnung un moderne Kunst', zato tega pri 

navajanju podatkov ne bom vsakič znova zapisala. Citati in ostali uporabljeni viri so sprotno 

navedeni.  

Prepričanje, da je otrok že po naravi - v vsej svoji spontanosti in kreativnosti umetnik, je vneto 

zagovarjal Franz Cižek, takrat študent slikarstva na Dunajski akademiji likovne umetnosti. 

Opazil je, da se risbe otrok ustvarjene izven šolskih okvirjev drugačne od risb, ki jih otrok 

ustvari sam, ko si to zaželi. Te risbe so ga navduševale, hkrati pa je zanimanje zanje prebudil 

pri takratnih liberalno usmerjenih umetnikih, s skupno željo odcepitve od tradicionalega v 

umetnosti, združenih v skupno gibaje imenovano secesija. Otroška dela so jih tako prevzela, da 

so nekatera med njimi svoje mesto našla celo na razstavi Kunstschau leta 1908.  

Leta 1912 sta Vasilij Kandinski in Franz Marc izdala zbornik z naslovom "der Blue Reitter 

(Modri jezdec), v katerem poleg esejev, ilustracij, primerkov primitivne umetnosti ter umetnin 

priznanih umetnikov takratne likovne scene, najdemo številne strani namenjene otroški risbi. 

»Tu je naš svet, nam, kot se zdi, govori zbornik in…oporeka tistemu, kar je morda nakazoval 

zgled skupine umetnikov die Brücke in Gaugina – da namreč odvračanje od tradicije visoke 

umetnosti Zahoda in navezovanje na primitivne likovne dejavnosti pomeni opuščanje 

pretanjenosti v korist pritlehno čutne preproščine.« (Lynton, 1994, str. 47) 

Kandinski (1866-1944), znan kot "oče" abstrakcije, je bil na začetku svojega delovanja pod 

vplivom simbolističnih naukov in secesijskega gibanja. Oplajal se je v ruskih ikonah, bavarskih 

podobah na steklu in otroških risbah. V svojem delu ni izhajal konkretno iz ene ali druge otroške 

risbe, temveč je preučeval forme in njihov nastanek, kar opisuje v številih spisih, esejih in 

knjigah. Oblikovne vzporednice umetniških del Kandinskega in otroških risarij najdemo v 

načinu ustvarjanja le-teh. »Drama barve in oblikovne uresničitve se - podobno kot pri otroško 

spontani likovni dejavnosti – ne more odvijati po vnaprej predpisanem scenariju, marveč je 

nenehoma prekinjena, motena, interakcijska ter preusmerjena od bežnih, v tistem trenutku 

vzniklih, pa zato najbolj agresivno svežih očaranj, želja in hotenj. Gre za popolno združitev, za 
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časovno poenotenje obeh polčasov ustvarjanja: zamisel (ali del zamisli) je že tisti trenutek 

izvajanja; ni več razkoraka med imaginacijo, porojeno iz totalne koncentracije vseh duhovnih 

sil ustvarjalca, in med izvajalskim polčasom (suhim, kot ga je imenoval Stuck!).« (Tršar, 1997, 

str. 250). S podobno spontanostjo k likovnemu ustvarjanju pristopajo otroci v času pred 

realistično stopnjo v razvoju risbe. Otrok o oblikovni vrednosti svojega izdelka ne razmišlja kaj 

dosti, dela pa se loti brž, ko predenj postavimo list papirja in pisalo. Podobe nato nastajajo hitro 

in so odraz otrokovih sprotnih misli in občutij. V začetnih fazah razvoja likovnosti otrok podobo 

najprej nariše, šele nato ji da ime. Kasneje si motiviko svojega dela že predhodno zamisli, 

vendar pa za razmislek o poteku in načinu nadaljnjega dela ni niti časa, iti zadostnega znanja. 

Ravno v tej spontanosti neobremenjenosti podob z oblikotvornimi zakonitostmi ter sprotnem 

nastajanju misli in podobe je moč prepoznati podobnost otroškega izraza in umetnosti 

Kandinskega in drugih umetnikov s podobno namernostjo.  

Kandinski v svoji knjigi 'O duševnem v umetnosti (Über das Gestige in der Kunst) pravi, da je 

forma in umetnina z njo odraz umetnikove notranje nuje. Tudi otroške risbe so izraz teh 

notranjih nuj, kot razmišlja Kandinski.  

»Otrok je v risbi prisoten s svojo dušo. Sili nas, da gledamo skozi njegove oči in za trenutek 

doživljano svet kot on…Otrok ima do oblikovanja stvarnosti prvoten, od nasvetov še ne 

izkrivljen okus in njegovo likovno izražanje je revno, zato pa doživeto in globlje, bogatejše in 

dragocenejše. Riše samo, kadar ga to veseli, kadar želi, da bi risbe pomenile uresničitev 

njegove želje…K risanju ga žene samo želja, da bi stvari, ki jih hoče, bile pred njim.« (Ravnikar, 

2007, str. 27) 

 

Slika 8:Vasilij Kandinsky, Study for With Sun, 1911 
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Podobno navdušenje nad otroško risbo, kot ga zasledimo pri Kandinskem, se manifestira v delih 

Gabriele Münter (1877–1962), nemške ekspresionistične slikarke in njegove življenjske 

sopotnice. Oba sta bila člana grupe Neue Künstlervereinigung München, ki je povezovala in 

sodelovala z ruskimi in francoskimi umetniki. 

Münterjeva je risbe številnih otrok hranila in datirala, njena kolekcija je obsegala več kot dvesto 

petdeset risb in slik otrok, zbirka pa je še vedno ohranjena. Iz nje sta navdih črpala tako ona 

sama kot tudi Kandinski.  

Kompozicije Kandinskega sestavljajo barvni nanosi, naslikani s čopičem ter iz barvnih lis 

izstopajoče forme in delni prikazi prostora, zarisani s črnilom. Te močne grafične podobe, 

izhajajoče iz otroških risb se počasi deformirajo in silijo v abstrakcijo. Lahko bi rekli, da 

Kandinski iz otroške risbe izhaja indirektno. Medtem pa Müntnerjeva podobe vzete iz otroških 

risb, vključi v svoje delo brez dodatnih deformacij in večjih sprememb. Motiv in formo črpa 

torej direktno iz otroških likovnih izdelkov.  

 

Slika 9: Gabriele Mutner, Brez naslova, 1914 

Slika 10: Otroška risba, Martin Mosner (Fineberg, 1998, str.84) 

Kandinsky je svoje zanimanje za primitivno umetnost širil med druge umetnike. Po prvi razstavi 

almanaha der Blue Reiter v galeriji Thannhauser v Münchnu leta 1911, je Paul Klee (1879-

1940) v švicarski mesečni reviji Die Alpen zapisal:  

»There are indeed very early forms of art around more likely to be found in ethnological 

museums or at home in nursery (laugh not, dear reader), for children can paint like this as well. 

This is by no means a scathing criticism of the effords of the young – there is a great deal of 

positive wisdom in this circumstance. The more helpless these children are, the more educative 

their art, for even at this stage there is corruption – when children start to absorb, o reven 

imitate, developed works of art. The drawings of the mentally disturbed are parallel 

phenomenon- thus madness is not an appropriate term of abuse. The truth is that all these 

paintings should be taken far more seriouly than all our art galeries- if it is a matter of 

reforming the art of today.«(Paul Klee v Partsch, 2000, str.18) 
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O Kandinskem pa je leta 1926 v članku na eni od srani kataloga, izdanega od šestdeset letnici 

umetnikovega rojstva povedal: »His age of development was above mine. I could have been his 

pupil, and to a certain degree was, becouse much of what he said was able to shed a soothing 

light on my search and confirm it.«(Paul Klee v Partsch, 2000, str.18) 

Čutno oblikovane, vendar nazorne in prodorne linije, ki še poudarjajo igrivo geometrično 

kompozicijo in prefinjenost barv tako v akvarelni kot oljni tehniki, so Kleejeve slike in 

ilustracije. In nemalo teh inspirira otroška risba. Ko je ravno končal študij slikarstva (najprej je 

slikarstvo študiral na privatni šoli Ervin Knirr in nato še na Akademiji lepih umetnosti v 

Münchnu) je odkril nekaj svojih otroških risb, nad katerimi je bil navdušen. V pismu, ki ga je 

poslal leta 1902 svoji zaročenki Lily Stumpf, je zapisal, da so te risbe najboljša dela njegovega 

dotedanjega ustvarjanja.  

 

 

 

 

 

Slika 12: Paul Klee, Woman with Parasol (Dame mit Sconneschirm),  1883-5, Pancil on paper 

 

 

Slika 11: Paul Klee, Woman with Parasol (Dame mit Sconnenschirm),1883-5, Pencil on paper 

Fascinacija nad otroškim ustvarjalnim svetom je stalnica njegove umetniške poti. Tako 

teoretično kot praktično raziskovanje otroške umetnosti ter umetnikov poseben odnos do nje se 

manifestira v eni njegovih najznamenitejših slik ʹFish magicʹ iz leta 1925, v katerem umetnik 

uprizori čarobno kraljestvo različnih svetov. Figure s tega ali onega sveta, ribe, rože in 

abstraktne forme lebdijo okoli središča, ki ga določuje lik ure.  

Delo izhaja iz risbe ʹThe Road from Unklaich to Chinaʹ, katero je Klee ustvaril nekaj let poprej  

in vsebuje jasne vzorce in izhodišča otroškega likovnega izraza.  

Vzorci otroške risbe v delih Pala Kleeja se sicer pojavljajo skozi celoten umetnikov opus, še 

posebej pa je vpliv izrazit v njegovih delih iz leta 1932-33. To leto je Kleejevo 

najproduktivnejše leto, ustvaril je namreč kar 482 del, večina njih pa je odziv na politične 

Slika 11: Paul Klee, Azor Receiving Mr. Grenouillet's Orders, 1883-5, Pencil on paper 

Slika 13: Paul Klee, Horsedrawn Wagon, 1883-5, Pencil on paper 
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dogodke in nov političen režim. 30. januarja istega leta je Hitler zasedel mesto kanclerja in v 

nekaj mesecih je s terorjem uničil vso dotedanjo pluralistično demokracijo Nemčije.  

V delih tega obdobja se jasno združujeta dva, na videz povsem diametralna motiva – na eni 

strani je v delih prisotna otroška risba, ki s svojo lahkotnostjo nastopa v likovni izvedbi in je 

nosilka sporočilnosti likovnega dela – to je obsodba nasilnega političnega vodenja.  

Konec leta 1932 so nacisti Kleeja zaradi uporništva proti sistemu surovo napadli in mu pobrali 

vse prihranke. Umaknil se je v Švico, leta 1943 je imel prvič razstavo v Angliji in leto zatem še 

retrospektivno razstavo v Bernu. Zaradi težke bolezni je za nekaj časa prekinil z ustvarjanjem, 

naslednje plodno obdobje pa je sledilo leta 1939 in se je končalo 28. junija leta 1940 z 

umetnikovo smrtjo. (Doeser, 1997) 

 

Slika 14: Paul Klee, Plants in the Courtyard, 1932, Olje na platnu 

Medtem, ko je bil Kleejev pristop k slikanju precej definiran, je razvoj Joana Mirója v 

diametralnem nasprotju s Kleejem kot tudi z drugimi umetniki tega časa (Picassa, Ernsta, 

Duchampa, Magritta, idr.). Izhodišče njegove umetnosti je neskončna ljubezen do poezije, 

katera sproža zgovorne fantazije in v raznih fragmentih - naslovu, motiviki ali zgolj 

umetnikovih mislih in občutjih – zavzema prostor v Mirójevih delih. Objavil je več strani 

verzov in misli, katerih ni želel imenovati poezija, temveč jim je pridal skromno ime Jeux 

poétigues (Poigravanje s poezijo).  
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» Meja, ki ločuje naivno zaznavo od genija metamorfoz, se pokaže kakor hitro prevzame vajeti 

slikarstvo; to se razvije v pomnoženih, križajočih se vizijah, ki objemajo bližino predmetov, 

obdajajo val erotičnih vzgibov in dopuščajo svobodo asociacij: 

 

(Miró, 2006, str.17)  

Poetičnost pa je prisotna tudi v otroškem likovnem delu, kjer je potek dela in ustvarjalni 

postopek navadno pomembnejši od končnega izdelka samega, posebej na samem začetku 

otroškega likovnega udejstvovanja – ko otrok s pisalom v roki prvikrat raziskuje risalno 

površino in na njej pušča sledi, do oblikovanja prvih form. Kreativnost se v njegovih delih 

reprezentira v vsej svoji veličini, pri čemer nezavedno drži otroka za roko in je vodilo njegovega 

ustvarjanja, kot je o otroških risbah razlagal Sigmund Freud.  

In ko govorimo o primerjavi otroških likovnih del ter Mirójeve surrealistične umetnosti, 

govorimo ravno o vlogi nezavednega v procesu ustvarjanja in postavlja se vprašanje, na kakšen 

način nezavedno vpliva na kreativnost enega in drugega – otroško risbo in umetnika samega.  

Une punaise me pigue la fesse 

je pousse le bouton d'alarme 

et une grenouille – pucelle - 

chaste – vierge -  

et sainte – et vierge 

s'assied á côté du conducteur 

un mendiant ramasse 

des sous bleus sur le trottoir 

une danseuse mue á la chevelure rousse 

chesse des poissons violets 

dans l'azur de la Seine. 

(Bolha me piči v rit 

pritisnem gumb za alarm 

in žaba- neomadeževana- 

nedotaknjena - 

deviška- svet in devica 

sede poleg sprevodnika 

berač pobere  

moder kovanec s pločnika  

in gola plesalka z rdečimi lasmi  

steče za vijoličasto ribo 

v globoki modrini Sene. )«  
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Miró je v razlagi svojega dela povedal, da ko v roke vzame čopič in  pisalo (ali pa kadar ustvarja 

zgolj s prsti, namočenimi v barvo) nezavedno prevzame njegovo ustvarjanje in rojevajo se nove 

podobe, nastale bodisi zaradi značilnosti določenega materiala ali teksture, ki pritegne 

pozornost, ne da bi se ustvarjalec tega zavedal; bodisi zaradi različnih občutij pri obdelavi 

raznovrstnih materialov ali tehnik. 

O nezavednem Miró govori metaforično, govori o nekem sprožilcu, iskri ali šoku, o nečem, kar 

sproži potezo in popelje ustvarjalca v svet, osvobojen figuralnosti  in podrejen sanjskim 

podobam in podzavestnim svetovom, daleč stran od realnih podob. O podobah, prebivajočih v 

podzavesti, je premišljeval Freud in speljal svet umetnosti v hladno preučevanje sanjskih globin 

in raziskovanje psiholoških stanj človekovega duha.  

»Notranje življenje je prišlo na površje v svojih najbolj skritih in najbolj nepričakovanih 

aspektih z natančno in jasno čistostjo svoje predstave: kajti v snu imajo stvari in dogodki 

popolnoma realne obrise in zato so jih realistično tudi upodabljali. Simbol in sporočilo sta si 

nadela veristične forme, neresnično je bilo samo nelogično približanje raznovrstnih predmetov 

in vrtoglavično okolje, v katerem so bili.« (Apollonio, 1969, str.14) 

Spontanost slikanja in risanja, kot jo najdemo pri otrocih, je tudi pomemben del Mirójvega dela, 

četudi je spontanost pri umetniku vendarle pod kontrolo, slike pa sestojijo iz premišljene geste, 

senzualne linije ter oblik z erotičnim pridihom. Otroška risba Miróju nikoli ni predstavljala 

modela, iz katerega bi umetnik izhajal dobesedno. Fasciniran je bil nad načinom njenega 

nastanka in svobodnostjo, ujeto v njej. ʹ 

Leta 1959 je v nekem interjvjuju izpraševalec pred Mirója postavil zvezek, v katerem je bilo 

nekaj risb, ki jih je Miró ustvaril leta 1901, ko mu je bilo osem let.  

»The older I get and the more I master the medium, the more I turn to my earliest experiences. 

I think that at the end of my life I will rediscover all the force od my childhood.« (Vallier, v 

Fineberg,1998, str. 206), je povedal umetnik in se med letoma 1960 – 1970 v svojih delih še 

bolj približal značilni, kreativni in ustvarjalni otroški potezi.  
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Slika 15: Joan Miro, Ladders Cross the Blue Sky in a Wheel of Fire, 1953 

Slika 16: Joan Miro, Portrait IV, 1938 

Leta 1901, ko je bilo Miróju devet let, se je v La Havru v francoski Normandiji rodil Jean 

Dubuffet. Ta je po kratkem formalnem šolanju slikarstvo za kar nekaj časa opustil, slikanja pa 

se je ponovno lotil šele okoli leta 1940, že pet let kasneje pa je imel svojo prvo, samostojno 

razstavo v Parizu.  

Leta 1959 je zapisal: »Moje stališče je izključno slavilo tistega, kar slikam« (Dubuffet, v 

Lynton, 1994, str. 275). Dubuffet je občudoval risbe otrok in duševno motenih ljudi, za katere 

lahko z gotovostjo trdimo, da so eno od slavil o katerih razlaga umetnik. ʹArt Brutʹ (groba, 

surova umetnost) je pridal ime zbirki del, katerih inspiracijo je našel v bolj ali manj 

nezavedujočih se umetnikih in njihovih likovnih podobah.  

Njegova dela so rezultat radikalnih poizkusov združevanja forme in materiala, ustvarjanje pa je 

spontana igra med risbo in sliko, med črto in barvo. Posebnost njegovih umetnin je tehnika, pri 

kateri je barvi iz tube primešal razne materiale (pesek, prah, prod, ipd.) ter ustvarjal svoje 

pigmente, te pa nato v plasteh nanašal na sliko. V debele plasti je nato s praskanjem in strganjem 

barve ustvarjal podobe in vpeljal linijo med barvne površine. V svojih delih se prepušča 

nezavednemu, pravila in zakoni v umetnosti pa so mu tuji. Ne glede na to, pa so njegova likovna 

dela odraz občutka za snovnost, teksturo in težo. Snov za svoje delo je nemalokdaj črpal iz 

grafitov, ki jih je srečeval na pariških ulicah. (Lynton, 1994) 
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Slika 17: Jean Dubuffet, Personnage au Costume Rouge, 1961 

Slika 18: Jean Dubuffet, Sourire Smile, 1962 

Umetnost, zatrto s strani uradnih krogov določenih vzhodno evropskih držav, so v zahodni 

Evropi pozdravljali in sprejemali. V Kopenhagnu, Bruslju in Amsterdamu so se enako misleči 

umetniki združili v skupino, imenovano CoBra. Ta je dobila ime po prestolnicah držav, katerim 

so pripadali sodelujoči umetniki.  

Vse pa se je začelo na Akademiji likovnih umetnosti v Kopenhagnu, kjer je deloval in ustvarjal 

profesor in slikar Aksel Jørgsen. Jørgsen je do otroških likovnih del gojil poseben odnos ter jih 

analitično preučeval.  

»Viewed as art, drawings by children have neither a history nor historical possibilities for 

development. They are created every minute of the day – without connection to each other and 

without influencing each other. They go trough a development without knowledge and without 

awareness and disappear again. The childʹs art is not a culture, but rather growth. It 

purposelessness make it true art.« (Jørgsen, v Fineberg, 1998, str.235) 

Svojo ljubezen do otroških likovnih stvaritev je Jørgsen širil tudi med študente, med njimi pa 

je bil tudi Asger Jorn, pedagog po predhodni izobrazbi, ki mu je bila otroška risba prav tako 

ljuba. Celo nekatera njegova dela so poimenovana z besedami, ki jih tvorijo majhni otroci, tisti, 

ki šele začenjajo govoriti.  

Otroka risba je postala gonilo takratne umetnosti in tvorile so se grupe umetnikov z istimi 

interesi. Danski umetniki (Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Ejler Bille, Egill Jacobsen, 
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Henrey Heerup, idr.) so se leta 1948 pridružili v Parizu ustanovljeni skupini CoBra, v kateri so 

sodelovali še nizozemski umetniki (Karel Appel, Constant, Cornille, Anton Rooskens, Theo 

Wolvecamp, Eugѐne Brands, Lucebert, idr.) ter Belgijski slikarji (Pierre Alchinsky, Christian 

Dotremount, idr.).  

Najslavnejši umetnik skupine CoBra je bil Karel Appel, njegovo najpomembnejše, z otrokom 

povezano umetniško delo, nosi naslov ʹQuestioning Childrenʹ. 

»Kakor drugi umetniki Skupine CoBrA je Appel gojil osebno ikonografijo in domišljijske 

podobe, vezane na folkloro, vendar je močan učinek njegovih del predvsem posledica 

dramatičnih vrednosti divje razgibanega dogajanja in živih barv.« (Lynton, 1994, str.271) 

 

Slika 20: Karel Appel, Cobra Art Movement - to paint like a child would paint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Karel Appel, Smile, 1920 
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5. PEDAGOŠKI DEL 

 

Pedagoški del sem, kot že rečeno, razdelila v dva med seboj povezujoča se sklopa. Namen 

prvega je bil pridobiti izvirne otroške risbe v okviru likovne delavnice v osnovni šoli in v vrtcu. 

Nastale otroške risbe so bile nato izhodišče sledečega pedagoškega dela, v katerem so 

sodelovali učenci devetega razreda Osnovne šole Koroški Jeklarji, v okviru likovnega snovanja.  

Delo je bilo razdeljeno na teoretični del s predavanjem o moderni umetnosti in praktični del, ko 

so učenci ustvarjali likovna dela z izhodiščem v otroški risbi. Potek dela je sledil učni pripravi, 

učno uro pa sem poimenovala kar ʹSlikarije iz otroške domišljijeʹ. 

Razposajene devetošolce je bilo potrebno najprej dodobra motivirati, zato sem nekaj učencev 

poklicala pred tablo. Vprašala sem jih, če se spomnijo svojih otroških risb ter kaj so risali in 

kako. Eden od učencev je povedal, da se mu zdi, da je kot otrok risal boljše risbe kot jih je 

zmožen narisati danes, saj je imel takrat bolj bujno domišljijo, kar se mi je zdelo zelo zanimivo.  

Izbrane učence sem nato prosila, da na tablo narišejo hišo, avto in človeško figuro tako, kot so 

to narisali, ko so še bili otroci. Nastale so zanimive podobe, vendar precej dodelane in po 

izvedbi že daleč stran od risbe, kakršno bi narisa majhen otrok. Zato enega učenca prosim, da 

si zaveže oči, drugega da riše z levo roko in tretjega, da poskuša risati s hrbtom obrnjenim proti 

tabli. Z novo nalogo je postalo risanje kompleksnejše, risbe, ki so nastale pa so bile tokrat 

primerljive z otroškimi, namen motivacije pa je bil dosežen – učenci so se zabavali, hkrati pa 

so tudi spoznali motiv likovne naloge v nadaljevanju.  

Učencem nato predstavim še lastna likovna dela, s katerimi sem želela pritegniti njihovo 

pozornost ter jih vpeljati v sledeči teoretični del, katerega tema je bila moderna umetnost. 

Devetošolci so bili na tem mestu šele prvič soočeni z modernizmom v umetnosti, zato smo o 

obdobju povedali zgolj najsplošnejše značilnosti. Govorili smo o dvajsetem stoletju in življenju 

takratnih ljudi, o pomembnih dogodkih in voditeljih, o industrijski revoluciji ter novitetah tega 

časa. S primerjavo dveh umetniških del (realističnega in modernističnega) smo vstopili v svet 

takratne umetnosti in ugotovili, da se je tudi ta spremenila ter ugotavljali na kakšen način in 

zakaj. Med razlago učenci spoznajo sloge, ki pripadajo moderni umetnosti, njihove značilnosti 

ter najvidnejše predstavnike.  
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Zadani cilji teoretičnega dela so bili doseženi, kar se je izkazalo kasneje pri izvajanju likovne 

naloge, zastavljeni pa so bili sledeči:  

- učenci osvojijo pojem moderna umetnost 

- podajo značilnosti moderne umetnosti 

- umestijo obdobje v prostor in čas ter 

- naštejejo nekaj umetnikov modernizma 

 

Po končanem teoretičnem delu smo se s pridobljenim znanjem lotili še praktičnega dela. 

Učencem sem razdelila fotokopije otroških risb, njihova naloga pa je bila naslikati dodeljen 

motiv z jasno vključitvijo pridobljenega znanja o moderni umetnosti. Učencem predlagam, da 

si pogledajo kataloge različnih umetnikov, ki sem jim jih prinesla.  

Likovna naloga je bila dokaj enostavna, učencem slikanje ni predstavljalo večjih težav, bili so 

izvirni in iznajdljivi, za izvedbo likovne naloge pa niso potrebovali veliko časa. Ko je 

posamezni učenec končal s slikanjem, je svoje delo fotografiral ter ga prenesel na računalnik 

ter poljubno obdelal. To je bilo učencem v veliko veselje, nastala pa so nekatera izredno 

zanimiva likovna, če že ne umetniška dela.  

        

Slika 21: Nuša (9. razred), likovna interpretacija otroške risbe 
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Slika 22: Katja (9.razred), likovna interpretacija otroške risbe 

        

Slika 23: Alekseja (9. razred), likovna interpretacija otroške risbe 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                               Krejan Katja; diplomsko delo 

51 
 

       

Slika 24: Matic (9.razred), likovna interpretacija otroške risbe 

    

Slika 25: Anže (9.razred), likovna interpretacija otroške risbe 
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Slika 26: Miha (9. razred) - likovna interpretacija otroške risbe 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Miha (9. razred)- likovna interpretacija otroške risbe 

Slika 28: Taj (9.razred), likovna interpretacija otroške risbe 
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Slika 30: Nuša (9. razred) - likovna interpretacija otroške risbe 

Slika 29: Laura (9.razred), likovna interpretacija otroške risbe 
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Slika 31: Živa Vita (9.razred) - likovna interpretacija otroške risbe 
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6. AVTORSKI DEL 

 

Svet, v katerem smo se znašli, je daleč stran od idealov, ta svet je pomanjkljiv in grob, bedasto 

sprevržen v vsej svoji materialistični ideologiji, ljudje pa se mu podrejamo, kakor da ne bi 

videli, da hodimo po napačni poti in potujemo v smeri, ki nam ponuja lažno svobodo.  

Ko ustvarjam, se umikam stran. Stran od sveta in stran od ljudi, v mir, tišino in samoto. Ta svet 

je samo moj, je takšen kot ga imam rada, miren in samovoljno osamljen. Ustvarjam v tišini, ko 

sem sama, navadno ponoči. Močna svetloba me pri slikanju moti, rada delam v nekoliko 

zatemnjenem  prostoru, kjer zamolkla svetloba v naslikanih podobah  ustvarja lastne barvne 

palete in se polasti vedrine podob, izhajajočih iz izbrane motivike.  

Vselej iščem stvari, ki me fascinirajo, tiste, ki mi vzamejo dih. Stvari, ki jim pravim, da so lepe. 

Med temi se je pred kratkim pojavila otroška risba, ki mi je bila sicer vselej ljuba, zdaj pa je 

prevzela moje ustvarjanje. Neobremenjena je, lahkotna, zadovoljna sama s seboj in svojo 

pojavo, nastane v trenutku in v istem lahko tudi izgine. Je ljubka in igriva, takšna kot so otroci. 

Med kupom časopisnega papirja sem opazila neko otroško risbo. Vzela sem jo in si jo pozorno 

ogledala. Najprej sem se ji od srca nasmejala, nato so se mi začela postavljati razna vprašanja 

v povezavi z njo. Avtor je nek deček, katerega imena več ne poznam, niti ne njegove točne 

starosti.  Na sliki je bil narisan ptič. Takšen, kot ga pač nariše otrok, star osem ali pa devet let. 

Če na sliki ne bi bilo napisa, bi se to zdel čisto navaden ptič, narisan med letom. Vendar pa, je 

na sliki pisalo : »Čuden ptiček, ni kolibri ali kaj podobnega!« Sliko sem spravila, vendar mi še 

vedno ne da miru. Zdi se mi popolna in skrivnostna. Nekoliko predrzno bi jo lahko celo 

primerjala s sliko surrealista Renéja Magritta La Trahison des Images (Varljivost podob). Ceci 

n'est pas une pipe. (To ni pipa.) je zapisano pod upodobitvijo pipe. V umetniškem delu je želel 

umetnik izpostaviti nasprotje med upodobitvijo in besedo. Podoba, še bolj pa izjava pod njo nas 

osupnita in postavita pred vprašanje: Kaj je to, če to ni pipa? Marsikdo uganke ne zna rešiti, pa 

vendar je popolnoma enostavna. To seveda ni pipa, je le njena upodobitev, le barva na platnu, 

ki ta predmet predstavlja. 

Tako so otroška likovna dela začela vstopati v moje ustvarjanje ilustracij, kot jim sama pravim. 

Slike sicer niso vezane na kakršnokoli tekstovno podlago, kakor je to značilno za ilustracije. 

Vendar pa za vsakim likovnim delom, ki ga ustvarim, stojita vsaj dve zgodbi - zgodba otroka 

kot primarnega avtorja in moja, lastna zgodba, ki se tako ali drugače reprezentira v umetniškem 

delu. Otroci imajo navadno o svoji risbi veliko povedati in v svojo razlago navadno vključijo 
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zgodbe, ki jih na sliki ne opazimo ali pa jih tam sploh ni. To so zgodbe, ki se rojevajo v otrokovi 

domišljiji, vendar pa jih nikoli v celoti ne izrazi v likovnem izdelku. Vsaka zarisana podoba, ki 

jo otrok ustvari, v sebi nosi neko skrivnostnost, neko zgodbo, ki se med ustvarjalnim procesom 

rojeva v otrokovih mislih. In ta zgodba se izgubi in pozabi kaj hitro zatem, ko otrok odloži 

svinčnik in ga začnejo zanimati druge reči.  

In nekako tako se je iz dveh ljubezni (otroške risbe in ilustracije) rodila ideja za niz slik pred 

vami. Navdih zanje je torej otroška risba, hkrati pa ta predstavlja tudi osnovni motiv mojega 

dela. Zbirati in iskati sem začela otroška likovna dela, mnogo sem jih pridobila na likovni 

delavnici, ki sem jo že omenila v uvodnem pedagoškem delu, kaj hitro pa sem ugotovila, da ni 

vsaka risba primerna za nadaljnjo obdelavo. Posegala sem po risbah, ki so enostavne in hkrati 

izvirne. Takšne, ki prepovedujejo svojo zgodbo, hkrati pa dovoljujejo vpeljavo nove, meni 

lastne likovne misli. Selekcionirane risbe sem torej vzela kot motiv in otroška domišljija mi je 

ponudila idejo in iztočnico za nadaljnje ustvarjanje. Preprosto risbo, ki jo je narisal otrok, sem 

skrbno prenesla na platno – nekako tako, kot si jo je zamislil njen avtor, nato sem se prepustila 

podobi, ta pa je prevzela kontrolo nad ustvarjalnim procesom ter postala njegov vodnik.  

Večino podob sem sicer nekoliko deformirala in zasnova otroške risbe je skrita med barvno 

obdelano površino. Gledalcu se pokaže le, če pozna ustvarjalni proces, idejo in njeno pot ali pa, 

če ob sliko položiš tudi otroško risbo. 
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Slika 32: Katja Krejan, Brez naslova, 2015, akril na platnu, 45 x 35 cm 

 

Slika 33: Katja Krejan, Brez naslova, 2015, 30 x 20 cm 
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Slika 34: Katja Krejan, Brez naslova, akril na platnu, 50 x 30 cm 

  

 

Slika 35: Katja Krejan, Brez naslova; 2015, akril na platnu, 40 x 30 cm 
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Slika 36: Katja Krejan, Brez naslova, 2016, akril na platnu, 40 x 30 cm 

 

Slika 37: Katja Krejan, Brez naslova, 2016, akril na platnu, 40 x 30 cm 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                               Krejan Katja; diplomsko delo 

60 
 

 

Slika 38: Katja Krejan, Brez naslova, 2016, akril na platnu, 40 x 50 cm 

 

     

 

Slika 39: Katja Krejan, Brez naslova, 2016, akril na platnu, 30 x 30 cm 
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