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POVZETEK 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu je prikazan razvoj 

risbe in z njo povezane motivike v preteklosti in danes. Raziskovala sem, kakšna je vloga 

risbe v zgodovini in danes in kakšna je motivika. Predstavila sem zgodovino risbe na 

Slovenskem, njeno vlogo in izpostavila nekatere avtorje. Posvetila sem se tudi sodobni 

risbi, raziskala njen pomen in predstavila dela sodobnih avtorjev. Ugotavljala sem, kateri 

motivi se najpogosteje pojavljajo v risbi na Slovenskem. 

V drugem, pedagoškem delu je predstavljena likovna delavnica, njen namen in rezultati. 

Vsebuje učno pripravo, fotografije del ter analize del, ki so nastala na likovni delavnici, 

kjer smo se posvetili domišljijskemu motivu in se imeli priložnost pogovoriti o vlogi in 

pomenu risbe nekoč in danes. 

Namen diplomske naloge je pokazati odnos med risbo in motivom in ugotoviti, kateri 

motivi se najpogosteje pojavljajo v risbi na območju Slovenije v zgodovini, kateri motivi 

prevladujejo v sodobni risbi ter predstaviti načrt za izvedbo likovnih delavnic.  

 

Ključne besede:  

Risba, motiv, zgodovina risbe, likovne delavnice 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The motives in drawings in Slovenia 

 

This diploma study is made out of 2 parts. The first, theoretical part talks about the 

development of drawings and its connection with motifs in the past and present. 

I have researched the role of drawings through history till present day and its motifs. 

I have presented the history of drawings and its function through Slovene history, while 

pointing out a few artists.  I dedicated my time to modern drawings, researched its' 

meanings and presented works from modern artists, as well as observed, which motives are 

most common in Slovenia. 

The second, pedagogical part of this diploma study presents my art workshop, its purpose 

and results. It contains the class planning, photographs as well as the analysis of the 

drawings drawn during the workshop. The time during the workshop was dedicated to 

imaginary motives, where we were also able to talk about the role of a drawing in the past 

and present. 

The purpose of this diploma study is to present the relationship between drawings and 

motives, while figuring out, which motives are more common in drawings in Slovene 

history, which motives dominate in the modern drawing, as well as to present a plan on 

how to realize this in art workshops. 
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1 UVOD  

Med našim sobivanjem s soljudmi, živalmi, naravo, umetnim okoljem, ki smo ga sami 

ustvarili in ne nazadnje samih s seboj se odvijajo posebne zgodbe, ob katerih človek že od 

nekdaj čuti potrebo, da jih zabeleži, upodobi in vsaka ideja se najprej udejanji z orisom. Iz 

raznolikosti obdajajočega nas sveta se rodijo najrazličnejše podobe, motivi, ki s pomočjo 

črt, linij privrejo iz naših misli in oživijo še za druge. 

 

Poteg z roko, držeč predmet, puščajoč kontinuirano linearno sled na podlagi, je 

najpreprostejše udejanjanje želje po beleženju zapisa o občutenju sveta in abstraktne ideje 

o njem. Enostaven črtni zapis je racionalen in definirajoč. Je najosnovnejši likovni impulz, 

iz katerega so izšle ostale umetnosti. Risba ne obstaja le v svetu idej, ampak je njena 

bistvena lastnost pretvarjanje ideje v črto. (Zgonik Nadja v Marij Pregelj: Risba v Sliko, 

1994: 15, 16) 

 

Risba je prvinska tehnika vsega. Vse, kar umetnik počne, si ne predstavlja brez te prvinske 

tehnike, pa če tudi se ideja začne le s potegom prsta v pesku ali s kamenčkom po zidu, saj 

brez obvladovanja črt likovne umetnosti ni. Disciplina risanja nam vzbuja mešane občutke. 

Risbe na papirju so minljive, saj je le ta občutljivo sredstvo, ki se z lahkoto strga, uniči in 

je občutljiv na vremenske razmere in podobne vplive. (Alenka Puhar v Mihelič France: 

Gospodar črt, 1997) 

 

Kadar je risba bežen zapis ali skica, je le ta nekaj osebnega. Avtor ulovi trenuten vtis, 

nariše njemu pomembne poteze, ki mu nekaj pomenijo in povedo, kot besede v beležki. V 

prvinskem pomenu je risba abstrakcija očesno zaznanega, včasih pa je daleč od izkustveno 

znane resničnosti in jo razume samo stvaritelj. Risba je tudi sredstvo za posnemanje čutno 

zaznanega v smislu realističnih upodobitev, kadar postane sredstvo umetniškega ali 

kulturnega izražanja, pa dobi kreativni in dinamični značaj. V umetnosti risba pomembno 

služi v vseh vrstah likovne kulture, pomembna je v slikarstvu, kiparstvu, reliefu, 

arhitekturi, krasilni umetnosti, grafiki. (France Stele v France Mihelič: Risbe, 1963)  

 

Včasih je imela risba pomembnejšo vlogo, danes pa jo pogosto izpodrivajo moderne 

tehnologije. Motivi v risbi so bili že od nekdaj zavedno in nezavedno povezani s trenutnim 

aktualnim svetom in dogajanjem v njem, bodisi vojne, lakota, socialne stiske, politika, 

družabno življenje, vse je imelo vpliv na motiviko umetnosti trenutnega časa in tako je še 

danes. Razlika med nekoč in danes je ta, da dostopnost novih tehnologij in vpliv medijev 

lahko vsakemu ponudi določeno izkustvo, četudi ni njegovo, in da se konstantno vsiljujejo 

industrijske podobe, kar vpliva na umetniško ustvarjanje.  
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2 RISBA NA SLOVENSKEM 

 

2.1 RISBA V ZGODOVINI 

Risba je stara toliko, kolikor je stara likovna umetnost nasploh. (Mihelič, 1963: 8) 

Prva ideja risbe je vedno »oris«, z linijo ali črto orisana oblika predmeta. Ideja risanja brez 

orisnih linij se je razvila kasneje. V primitivnih delih v zgodovini je oris močan, notranji 

elementi risbe pa so le nakazani. Po končanem orisu so umetniki v zgodovini zapolnili 

notranjost z linijo omejenega prostora z enakomerno plosko barvo, ker še niso razumeli 

pomena svetlobe in sence, tekstur in gradacije. Zgodovinski razvoj risbe še danes lahko 

prepoznamo v otroški risbi, ko otrok riše prostovoljno in zaradi lastne zabave in interesa. 

Otrok začne najprej z orisovanjem predmetov, riše osebe in živali, po navadi iz profila, 

kasneje zapolni prazne prostorčke in jih pobarva z intenzivnimi barvami. Takšna pristna 

primitivna umetnost se lahko razvije do višje stopnje popolnosti, ki na prvi pogled delujejo 

napredno, vendar so narisane iz profila, niso modelirane in so brez perspektive. (Hamerton, 

1892: 8, 9) 

2.2 ZGODOVINA RISBE NA SLOVENSKEM 

 

V hierarhiji umetnostnih zvrsti je risba stoletja zasedala podrejeno vlogo in je le redko bila 

namenjena razstavljanju. (Jaki Barbara, Risba na slovenskem I, 13) 

Risbe umetniki dolgo časa niso dojemali kot pomemben predmet svojega ustvarjanja. 

Risbo so jemali bolj kot učno in spoznavno orodje, katero je ob rešitvi problema ali 

izpolnitvi naročila izgubilo pomembnost. V zgodovino slovenske risbe je razvoj od 

realizma do zgodnejšega modernizma prinesel razširitev v namembnosti risbe. Sprožil je 

postopno vzpostavljanje risbe kot ustvarjalne discipline - od pedagoške, rutinske, pomožne 

dejavnost v umetniški praksi pa do ustvarjalnosti, samostojne in enakovredne drugim 

umetnostnim zvrstem. Umetnostna produkcija na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bila precej 

omejena, nato pa se je njena institucionalizacija začela z razstavami, trgom, kritiko in 

zgodovino, vloga risbe pa je v tem dogajanju dolgo ostala neopažena. V naslednji 

generaciji je risarska disciplina zavzela večino ustvarjalne produkcije, večinoma kot 

ilustracija in grafično oblikovanje. Razen nekaterih izjem so risbe naših umetnikov skozi 

generacije utonile v pozabo med drugim tudi zaradi počasne in pozne urbanizacije 

slovenskih dežel in oblikovanja meščanskega razreda, posledično pa ni bilo možnosti, da bi 

se izoblikovala kultura ljubiteljstva in poznavalstva risbe. Med starejšimi zbirkami risb se 

je ohranila Valvasorjeva zapuščina. Starejše risbe so skozi čas potovale iz umetniških 

delavnic v ateljeje in mnoge risbe izvirajo iz zapuščin raznih delavnic. Rihard Jakopič je 

prvi zbiral gradivo z namenom poskusa konstrukcije zgodovine umetnosti na Slovenskem 

v 19. stoletju in jo predstavil na jubilejni razstavi 1910. neoromantična obnova estetike 

fragmenta in sprememba poudarkov v renesančni tradiciji po sredi 19. stoletja sta vodili v 

sprejem metonimične podobe. Slika je lahko bila le izrez iz narave in del figure v kiparstvu 
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ni bil več samo poškodovana plastika, spremenil pa se je tudi pogled na risbo. Risbi je bila 

naklonjena aktualizacija non finita. Njen značaj s statusom vaje, učenja, priprave, 

reševanja problemov je ustrezal novim kriterijem. S sledečimi razstavami je risba 

pritegnila pozornost, ki se je skozi 20. stoletje samo še stopnjevala. Z razsvetljenstvom se 

je risba začela širiti tudi kot spoznavno orodje in veščina v izobraževalnih sistemih, risanje 

so uvajali med obvezne predmete. S šolskimi reformami je pomen predmeta risanja 

naraščal predvsem zaradi potreb industrije, kar je privedlo k osamosvojitvi grafičnega in 

industrijskega oblikovanja. 

  

 

 

Slika 1: Janez Šubic: Rafaelova smrt, 1874, grafit, črn in bel barvni svinčnik, grundiran 

papir, 70 × 52 cm, nalepljeno na vezano ploščo, Narodna galerija 

 

Na natečaju na beneški akademiji se je Šubic predstavil z risbo, katera opredeljuje 

tradicijsko filiacijo in še vedno vztraja pri estetskih idealih in je značilen izdelek 

institucionalne prakse. Pri Šubicu in v delih naslednje generacije je še vedno viden 

problem Realizma. V akademski pedagogiki je realizem imel funkcijo oblikovanja osnove 

za estetsko redakcijo v skladu s kanonom, zaradi česar realistična pozornost v detajlih ni 

mogla preseči organizacijske in kompozicijske strukture, zavezane pravilom in ateljejski 

praksi, ki se je utrdila skozi stoletja po renesansi. 
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Slika 2: Ivana Kobilica: Dvojni portret, 1885 – 1888, pastel, papir, 1445 x 845 mm, 

Antikvariat Demšar; zasebna zbirka, Ljubljana 

 

Ustvarjalčeva konservativnost je razumljiva v nalogah, kjer so pomembna naročnikova 

pričakovanja, kot na primer pri Kobiličinem portretu Baumgartnerjevih deklet, kjer je 

podoba mehka in nežna, čemur precej pripomore tehnika in idealizacija upodobljenk. Ta 

primer je skrajna meja risbe na prehodu v barvno podobo. Popolno nasprotje je Študija 

lojtrskega voza, kjer se je umetnica oprijela linearnega jezika, ki spominja na gravuro ali 

jedkanico. Senčenje je dosegla z gostoto in organizacijo črt, razporejenih v mreže in 

zaporedja linij. Pri Moškem portretu smer in gostota potez ustvarjata močne kontraste z 

osvetljenimi deli obraza in hrbta, jasno izražena je faktura. 

 

 

 

Slika 3: Ivana Kobilica: Voz, 1897 – 1905, svinčnik, papir ok. 100 g/m2, 280 x 340 mm 
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Slika 4: Ivana Kobilica: Portret moškega s fesom, 1897 – 1905, grafit, papir ok 120 g/m2, 

230 x 270 mm, Marija Pintar (sestra), zasebna last, Ljubljana 

 

Jurij Šubic pa je že dvajset let prej obvladal estetsko paradigmo, ki je v umetnino vnesla 

umetnikovo navzočnost in neposrednost. V kmečkem interierju je zarisal svojo navzočnost 

s preprosto in velikopotezno črto, ki na prvi pogled služi prikazovanju sence v prostoru. 

Samo dogajanje v kompoziciji ter hitra in energična umetnikova zabeležba dogodka se 

zlijeta v harmonično zabeležbo preprostega življenja, s čimer je Šubic presegel normativni 

realizem in posegel v zgodovinski slog. 

 

 

 

Slika 5: Slika 5: Jurij Šubic: Mati bere pismo, 1882, črn in rjav tuš, pero, čopič, papir ok. 

80 g/m2, 142 x 113 mm, Narodna Galerija, Ljubljana 
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Slika 6: Anton Ažbe: Mala Dalmatinka, 1885, rdeča in črna kreda, estompiranje, ročno 

izdelan papir ok. 120 g/m2, 484 x 340 mm, dr. Ivan Matko, volilo 12. april 1946 

 

 

 

Slika 7: Anton Ažbe: Sedeči moški akt v profilu, 1886, oglje, estompiranje, frotaža, fiksir, 

grundiran papir ok. 250 g/m2, 1965 x 1000 mm, Narodna Galerija 

 

V Ažbetovih risbah se kaže dvojnost kriterijev, ki je tedaj še vedno veljala v akademski 

praksi, čeprav že s prilagajanjem novim namenom. Pedagoške namene opazimo v 

konstrukcijskem pristopu pri Mali Dalmatinki, kjer je v ospredju strukturna trdnost forme, 
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medtem ko je pri Aktu starega moža z izostritvijo torza potlačil izrazne elemente 

kompozicije in poudaril zaznavni vidik. 

 

Tehnika fasetiranja površine, ki je kot posebnost opazna pri naših realistih, je omogočala 

realistično modelacijo površine in se je razširila po prelomu stoletja. Predstopnjo tega 

načina je opaziti že v črtnem senčenju Jurija Šubica. Pristop s fasetiranjem za potrebe 

notacije optičnih učinkov po sredini prvega desetletja 20. stoletja najdemo pri Mateju 

Sternenu, Rozi Klein Sternen in Rihardu Jakopiču. 

 

 
 

Slika 8: Matej Sternen: Na razstavi, 1902, grafit, papir ok. 180 g/m2, 535 x 401 mm, 

Narodna galerija 

 

 

 

Slika 9: Ivan Grohar: Krompir, 1909, Tuš, akvarel, papir 180 g/m2, 250 x 280 mm, 

Narodna Galerija 
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V osnovi in črtovju Groharjeve risbe, priprave za sliko Krompir opazimo podobnosti z Van 

Goghom. Njegova pozna dela napovedujejo prestop k ekspresionizmu. Improvizacijska 

disciplina neposrednega slikanja alla prima daje vtis, da je impresionizem opustil risbo in 

so slikarji za pomoč pri delu vse bolj začeli uporabljati fotografije. Fotografija je v 

marsičem nadomestila risbo kot pripravljalno fazo ustvarjanja, ni pa toliko zmanjšala 

pomena študijske, dokumentarne in pripravljalne risbe. Funkcijsko razširjevanje risbe se je 

pojavilo že v generaciji realistov. Posodabljanje tehnologije v tiskarski industriji v 80. letih 

19. stoletja je umetnikom dalo nove naloge. Njihovo delovanje je temeljilo na risbi, katero 

je bilo treba prevesti v reprodukcijski medij. Prenašanje med mediji, ki je nasprotno 

ustvarjalnemu zadržalo obrtni status,  je umetniku omogočalo poenostavitve in 

eksperimentiranje z medijem.  

 

 
 

Slika 10: France Kralj: Risba, 1921, grafit, akvarelni papir ok. 150 g/m2, 243 x 243 mm, 

Moderna Galerija Ljubljana 

 

O položaju risbe konec 19. in do sredine 20. stoletja priča tudi njena materialna plat - 

prevladuje oglje, grafit, redkeje se uporabi črna kreda, tuš, črnilo in peresa. Preprosta 

sredstva kažejo na ozko funkcionalno usmerjenost discipline. Tudi listi papirja so 

večinoma iztrgani iz večjih pol in le redko se je uporabljal izbran papir. Prehod med 

institucionaliziranim položajem risbe in namembnostjo po osebni izbiri avtorjev se opazi 

med generacijama realistov in modernistov. Risba ni bila več predpogoj za izvedbo drugih 

likovnih del in je bila bolj namenjena gradnji idej in preizkušanju različnih možnosti 

kompozicij. (Smrekar, Risba na Slovenskem I, 15-27) 



9 

 

V modernizmu je risba postala samostojni medij osebnega pogleda na svet ne glede na 

njeno čistost ali mešano tehniko, v postmodernizmu pa pride do preseganja tradicionalnih 

medijev. Značaj risbe začne variirati v stilih in tudi med nedokončanostjo in zaključenim 

delom. Prvo gledalca spodbuja k aktivnemu opazovanju, drugo miri njegovo domišljijo. 

 

 

 

Slika 11: Fran Tratnik: Portret slikarja Lojzeta Špacapana, 1913, Grafit, papir, 565 x 435 

mm, Moderna Galerija Ljubljana 

 

Stil Tratnikovega portreta slikarja Špacapana je značilen za realizem začetka 20. stoletja. 

Prepoznavnost portretiranega in podpis avtorjeve navzočnosti sta v ravnovesju. To je 

postalo mogoč takrat, ko so umetniki sprejeli lekcijo iz abstraktne umetnosti, ki v ospredje 

postavlja vprašanja formalne strukture. To je bilo sporočilo avtorjev naslednje generacije 

umetnikov - ekspresionistov, ki so se osvobodili tradicionalnih nazorov. Glavni motiv je 

postal domišljijski svet. Stališče je bil prezir do ustaljenih praks in iskanje alternativ in 

novih postopkov. Ideje za motive so namesto iz zunanjega sveta začele prihajati iz 

notranjega, duhovnega. Temu je sledilo poudarjanje osebnega izraza in prenos čustvenih 

stanj v čutne formacije. Od druge polovice dvajsetih let so umetniki začeli iskati bistvo v 

oblikovanju predstavljenih objektov in kompozicij z opuščanjem individualnih potez. 

Iskati so začeli osnovne konstruktivne linije in tipizirati, kar je v ospredje postavilo 

virtuozno risarsko potezo in kazalo nagnjenja k monumentalnosti. Snov umetnikove 

zamisli so lahko tudi miselne predstave nečesa, kar ni iz materialnega sveta, kot na primer 

vizualizacija pesmi, ki nastane celostni likovni organizem. 
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Slika 12: France Kralj: Zdaj Turki se spogledajo…, 1921, grafit, tuš, papir ok. 120 g/m2, 

243 x 243 mm, Modern Galerija Ljubljana 

 

 

Dela, polna simbolne ekspresivnosti so risbe Marija Preglja in Zorana Mušiča, ki so nastale 

v taboriščih. Upodobljene tragedije obsojajo in zbujajo grozo. 

 

 

 

Slika 13: Marij Pregelj: Kroki iz vojnega ujetništva, okrog 1943, Tuš, pero, papir ok. 100 

g/m2, 275 x 209 mm, Muzej novejše zgodovine 
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Slika 14: Zoran Mušič: Dachau, 1945, Barvni svinčnik, papir ok. 80 g/m2, 208 x 296 mm, 

Moderna galerija Ljubljana 

 

V 30. letih so se pojavile risbe na temo socialne in ekonomske stiske, desetletje kasneje pa 

prizori posledic brezupne revščine, začinjeni z intimno izkušnjo, ekspresionistične 

empatijo in ponotranjenje katastrofalnega vsesplošnega kaosa. To je vplivalo na pojav 

motivov družbene satire in novorealističnih scen z analizo tedanjega stanja in s pogledom v 

utopične daljave ideoloških fantazij.  

 

 

 

Slika 15: Veno Pilon: Berač, okrog 1921, Kreda, povoščen papir ok. 50 g/m2, 216 x 141 

mm, Moderna Galerija Ljubljana 
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V začetku 50. let se je zlomil diktat socialističnega realizma, razpadle so estetske dogme in 

zapovedane vrednote. Umetniki so zavrnili visoko umetnost in realizem. Kritično so 

raziskovali izkušnje in izročila, ki so se upirala ideologiji in nudila možnosti oblikovne in 

čustvene intenzivnosti. Risba se je uveljavila kot sredstvo izhoda iz ustaljene tradicije in 

vzpostavitve tradicije novega. (Kranjc, Risba na Slovenskem I., 29 – 34) 

 

Nekdaj je risba veljala za zagotovilo uspešnega slikanja. Moderna umetniška risba, ki 

namenjena sama sebi, je pridobitev najnovejšega časa. Njena pot se je začela s priznanjem 

impresionizma barvni in risani skici vrednosti polnovredne umetniške stvaritve. Ima vrsto 

stopenj, v razmerju do vtisov iz okolice in fantazijskih zasnutkov pa do stopenj likovne 

dognanosti. V likovni umetnosti ima izredno vlogo v vseh oblikovalnih področjih, čeprav 

včasih v določenih ni zaznavna na prvi pogled, se vendarle skriva v ozadju. Pasivna risba 

se skriva v slikanju, kjer določa osnovno obliko naslikanega. Opazna je v kiparskih 

reliefih, vlogo ima tudi v arhitekturi, v dekorativni umetnosti, velik pomen pa tudi pri 

grafiki. (Stele v France Mihelič, Risbe, 1963: 5 – 9) 

 

V zgodovini so bile določene snovi za motive bolj popularne od drugih, zato lahko 

govorimo o tipičnih snoveh, značilnih za neko obdobje. Za srednji vek so bili značilni 

svetopisemski motivi, v novem veku so umetniki črpali motive za upodobitve aktov iz 

mitoloških snovi itd. (Šuštaršič, 2004) 

 

2.3 SODOBNA RISBA 

Nekoč je risba veljala za temeljno likovno dejavnost, danes pa zaradi razvoja tehnologije 

izgublja svoj pomen. 

V postmodernem času so razstavljene črte na papirju le zabeležke nekih velikih načrtov za 

izvedbo v drugem mediju, brez dodatne razlage o namembnosti vzorca pa naj sploh ne bi 

gledali slik. Razlage risb sodobnih avtorjev so kot opravičilo, kaj bi se lahko razkrilo iz 

načrta, če ta po naključju ne bi bil samo risba. (Frelih, 2007: katalog Risba) 

 

Frelih se sprašuje, zakaj je zanimanje za risbo majhno in odgovarja, da sodobnosti ne 

zanimajo temelji ampak učinki, kar pa je dobri risbi tuje. Med drugimi se pojavi tudi 

vprašanje o akademski risbi – ali jo sploh še potrebujemo in če sploh še obstaja. Mnogi 

namreč menijo, da se do risarskega znanja da priti tudi na svobodnejši in manj naporen 

način, češ da je vse staro naporna, umazana in zamudna obrt, učenje pa napor, ki je po 

nepotrebnem napoti tehnično opremljenemu umetniku. Tehnološki napredek danes 

omogoča, da ustvarjalec manipulira s podobo brez risarskega znanja. Frelih zagovarja 

risanje na podlagi opažanja razlik med oblikovano in generirano risbo. Oblikovana gre 

»skozi človeka« in postane živo dejavna, generirane podobe pa so odsev tehnološkega 

napredka, kjer oblikovalec le od zunaj nadzira procese in v njih ni polno vključen. (Frelih, 

2007, katalog Risba) 
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Samostojna funkcija je bila risbi naklonjena ob koncu prejšnjega tisočletja – v modernizmu 

po postmodernizmu pa se njena intenziteta še stopnjuje in presega meje intimnega zapisa. 

Skozi dela na papirju na prizorišče stopajo regionalizmi, posebnosti določenega kulturnega 

prostora in se med seboj mešajo in razvijajo kulturno kartografijo. (Bassin, Risba na 

Slovenskem II: 11) 

 

Bassin se ukvarja z vprašanjem, če risba, ki se je začela kot individualno ustvarjalno 

dejanje, lahko v tako zasnovani ali pogojeni novodobni konstelaciji še vzdrži to svojo 

prvotno lastnost ali pa se tudi risba začenja vdajati in prilagajati skupnemu določljivemu 

umetniškemu »konsenzu«, ki v njej ogroža ustvarjalno, neopredeljivo rast. (Bassin, Risba 

na Slovenskem II: 11, 12) 

 

 Ne samo za slovensko risbo, ampak tudi v sosednjem prostoru in drugod je mogoče 

opaziti, da risba nikoli ni bila  trendu ali celo v vodilni vlogi, ampak spremljajoča likovna 

disciplina v svoji primarni funkciji in nikoli trendovsko ekskluzivna. (Bassin, Risba na 

SlovenskemII: 13, 14) 

 

 Sodobne tehnologije zmorejo vrsto postopkov, ki na ekonomičen in nenaporen način 

podobe stvarnosti pripeljejo v likovno delo.  Optična realnost je dostopna in primerna za 

manipulacijo širokemu krogu ljudi, likovna izobrazba pri tem pa ni predpogoj. Take 

podobe postajajo vsiljive v vseh prostorih in trenutkih v življenju sodobnega človeka in 

niso nobena redkost in dragocenost. Dosegljivost, pogostost, vsebinska nezahtevnost je 

podobo naredila za vsakdanji predmet. Njeno trajanje je omejeno na trenutek, čas 

pozornosti, ki ga uspe pritegniti, ker pa ta hipna zaznava ne doseže namena, je sodobne 

podobe potrebno ponavljati na raznih mestih, pogosto in iz dneva v dan. Iste podobe 

gledamo iz dneva v dan, zaradi česa imamo občutek bogate izbire, ki pa je le navidezen. 

Meje med popularno in visoko umetnostjo se brišejo, nihče pa si ne upa govoriti o narodno 

zabavnem ali popularnem slikarstvu. »Od renesanse dalje sta se likovna kodacija in optična 

percepcija tako poenotili in z izumom fotografije spojili v splošno prepričanje, da je 

renesančno-fotografska  podoba sveta najvišji dosežek likovne umetnosti in resnično edina 

prava podoba sveta. Vse ostalo so samovoljni odkloni brez prave osnove. Postmoderno 

preigravanje optičnih vidikov slikovnih površin je z veseljem sprejelo utrjeno podlago, na 

kateri lahko to zmotno estetsko prepričanje izkorišča in prodira v še nezasedene kotičke 

sodobne likovne zavesti.« (Frelih, Risba na Slovenskem II: 19, 20) 

 

V prepričevanju o resničnosti predstav so dodatno moč prispevale gibljive slike. Video 

posnetki vsakdanjosti so postali predmet občudovanja, posneta resničnost pomembnejša od 

vsakdanje. Biti pomeni šele narediti posnetek ali biti posnet. Gibljive slike in nemirne 

površine, neobremenjene z materialnostjo barve, ki se pojavljajo nezavedno kot 

neposreden vir obarvane svetlobe, dobro zaznamujejo čas, katerega živimo in pozornost, ki 

mu jo (oziroma si jo) namenjamo. Ob postmodernih likovnih praksah se pojavi vprašanje, 

ali stari likovni postopki sploh še omogočajo označevanje in refleksijo sodobnega časa ali 
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niso novi mediji prav tisti, ki so edini zmožni spregovoriti o radostih in tegobah sodobnega 

človeka. Kreativni princip, ki kritično primerja in vstavlja podobe v sporočilo, gotovo 

pomembno govori o sodobnem času in njegovih zadregah, vendar pa je način, kako 

pripeljati vidno stvarnost v podobo, prepuščen strojem. Sodobna tehnologija je naravnana 

k registraciji površine, točkovno strukturirano slikovno polje pa je potem mogoče 

spreminjati in obdelovati. Mogoče je skoraj vse in to na način, komaj kaj drugačen od 

avtorstva pri štafelajni sliki, razlika pa vendar obstaja; razlika med odprtimi strukturami 

pik in črt in tistimi ki zapirajo območje slikovne površine v obliko, saj se le na obliko veže 

pomen. Foto postopki omogočajo registracijo površin, ne pa tvorjenja oblik, torej pomenov 

in tu nastopi specifična vloga klasične slike/risbe v času sodobnih medijev: tvorjenje oblik, 

materialnih, mirujočih, zamejenih in zaključenih predmetov. Te omejevalne okoliščine 

klasične podobe so pravzaprav njene prednosti, ki jo ločujejo od resničnega življenja, ki je 

odprto, neoprijemljivo trenutno in naprej hiteče - kakršni pa so tudi sodobni mediji, zato se 

zdi, da so primernejši za opisovanje sodobnega življenja. Fluidna sedanjost ima izrazne 

potenciale, vendar za pripovedovanje teh zgodb oblike niso ključnega pomena. Vloge in 

naloge risbe v zgodovini so se spreminjale glede na ključne intence posameznega obdobja. 

S koncem modernizma, zaznamovanega z abstraktnim ekspresionizmom, se je pričelo 

govoriti o koncu slike in s tem tudi risbe, kljub spremembam in širjenju vizualnega polja 

pa nič ne kaže, da bi se to res zgodilo. (Frelih, Risba na Slovenskem II, 20-24) 

 

Likovni teoretik, slikar, kipar in grafik Muhovič Jože v katalogu razstave Prisotna 

odsotnost risbe razlaga svoje mnenje o pomenu risbe. Preden ideje prenesemo na papir, je 

njihova vsebina le slutnja v nerazvitem stanju in se razvije šele v procesu risarske 

artikulacije. Za druge ljudi je je risba orodje spoznavanja in videnja idej. Ideja, ki je nek 

trenutek le v glavi, postane vidna in razumljiva šele, ko je prenesena na papir. Risba tudi ni 

nadomestljiva s fotografijo, ker je absolutno druga stvar kot slikovni fabrikant. Vsako 

likovno področje na tak ali drugačen način izhaja iz uporabe in obvladovanja risbe kot 

orodja. (Prisotna odsotnost figure, katalog, 2011) 

 

Umetniki 20. stoletja, pionirji abstraktne umetnosti so z uvedbo abstraktnega motiva 

likovno delo osvobodili njegove pripovedno – vsebinske sporočilnosti, zato se opazovalec 

lažje posveti likovni vsebini. (Nina Šuštaršič, Likovna teorija, str. 13 – 14) 

 

2.4. SODOBNI AVTORJI 

Apollonio Zvest 

 

V Likovnem opusu slikarja, grafika, keramičarja, scenografa ter oblikovaleca stekla in 

tapiserij se risba udejanja kot nepogrešljiva osnova kasnejših grafičnih in slikarskih 

realizacij, hkrati pa v svojem čistem, linearnem jeziku ohranja posebnosti celovitega 

likovnega sporočila, v katerem prepoznavamo značilno osebno pisavo. Začetek 

strukturiranja misli se pogosto dogaja v črno-belem zapisu na papirju, kjer izstopa 
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velikopoteznost pri organizaciji likovnega prostora z emocijami in znakovno simboliko, ki 

jo uravnavajo mehanizmi nezavednega. 

 

 
 

Slika 16: Apollonio Zvest: Motel, 1974, Perorisba, tuš, papir; 700 x 500 mm 

 

V risbi Motel so vidni elementi avtorjeve kompozicijske gradnje; na sredi se pojavlja 

stilizirana figura ženske, polna dekorativnih simbolov, polžastih, cevastih in geometrijskih 

likov, ki ustvarjajo vizualno orgijo v jedru bele površine. V kopičenju form z asociacijo na 

spolne organe, ki iščejo estetsko uravnoteženost, se kaže avtorjeva prepričljiva likovna in 

pomenska izpovednost. (Majda Božeglav Japelj, Risba na Slovenskem II, str. 110) 

 

Bizovičar Milan 

 

Bizovičarjeva risba je ekspresivno izpovedna, obenem pa enostavna in berljiva. Zavita je v 

mreže lirično pretanjenih detajlov, ritmiziranih v slikovite in sugestivne matrice. Podoba 

trepeta in se zarisuje v mnogih podrobnostih, kultivirano zaokroženih v učinkovite celote. 

(Marko Košan, risba na Slovenskem, str. 86) 
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Slika 17: Bizovičar Milan: Brez naslova (ni datirano), barvni  flomastri, tuš, papir, 485 x 

345 mm 

 

Brumen Čop Andrej 

 

Slikarjeve risbe so posvečene predvsem problematiki človeškega obraza. Risbe so 

portretne študije, risane s tušem, redko so senčene, najpogosteje so deskriptivne. 

Zaznamuje in določa jih sama linija. Risbe prikazujejo človeško odprtost z  vsakdanjimi in 

neobremenjenimi ljudmi. (Robert Inhof, Risba na Slovenskem II, str. 264) 

 

 

 

Slika 18: Andrej Brumen Čop: Brane, 1990, tuš, svinčnik, papir, 296 x 210 
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Butina Marko 

 

V slovenski sodobni umetnosti si geometrizem ni pridobil posebnega navdušenja in tako je 

tudi pojav njegovega oživljanja v devetdesetih (t. i. neogeo) ostal skoraj brez izrazitega 

slovenskega predstavnika. Poizkusi Butine so enostavni, izraziti, brez posebnih teoretičnih 

izhodišč. Šlo je za zavestno iskanje, odločanje za minimalna izrazna sredstva, v smeri 

konkretne umetnosti. (Aleksander Bassin, Risba na Slovenskem II, str. 162) 

 

 
 

Slika 19: Marko Butina: Neka padne ako može, 1977, barvni flomastri, papir, 410 x 295 

mm 

 

 

Čoh Zvonko 

 

Čohove risbe so karikaturistične in stilizirane hudomušne upodobitve. Vodilno likovno 

izrazno sredstvo je črta. Za njegove risbe je značilna pripovednost. Risbi Sveža novica 

kažeta današnji svet, poln kratkih, hitrih in površnih informacij. Gostota izrisanega in 

časopisni izrezki so združeni v tehniki kolaža, sam pokončni format pa spominja na 

časopisne novice. Svet je komičen, poln igrivih obrazov, fantazijskih podob, drvečih preko 

stolpnic v globaliziran svet. (Sarival Sosič, Risba na Slovenskem II, str. 204) 
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Slika 20: Zvonko Čoh: Sveža novica (Monolit), 2008, tuš, flomaster, ediks, papir, 2x (730 x 

300 mm) 

 

 

Erič Milan 

 

V opusu slikarja, animatorja in ilustratorja je risba temeljna vizualna izpoved, polna podob, 

ki so razporejene v večpomenskih nivojih. Pomen in prepoznavnost se izgubljata v 

simbolih. Risbe odražajo komičnost in nepredvidljivost. Igrivost in fantastičnost se 

stopnjujeta proti hudomušnosti.  Umetnik izkušnje iz področja animacije, stripa in 

ilustracije vključuje v risbo. Risbe brez ponujajo številne asociacije. Beline in napolnjene 

predele avtor povezuje s pejsažom, portretom, tihožitjem ter majhnimi motivi in tako 

nastane svet oblik in podob na meji med nadrealnostjo in sanjami. Vsaka risba je 

samostojna in se lahko sestavi v večji postavitveni organizem. (Sosič, Risba na 

Slovenskem II: 206) 
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Slika 21: Milan Erič: Brez, 2008, svinčnik, fotokopije na prosojnicah, papir, 4 x (410 x 310 

mm) 

 

Frelih Črtomir 

 

V ustvarjalnem svetu grafika in slikarja se pojavljajo predmeti, figure, živali in krajina, 

pogosto se likovno sprašuje o pomenu ljubezni in minljivosti. Vsebine oblikuje 

širokopotezna in energična linija, znotraj nje pa nežno prepredene črte. V ekspresivnem 

zanosu se srečujejo linije in barvno dotikanje izrisujejo figure, katere so zamaknjeno 

postavljene v abstraktno nedefiniran prostor. Prostor figure je gibljiv preplet dveh teles, 

ženske in moškega, iz katerih izhajajo vse lepote in težave sveta. (Sosič, Risba na 

Slovenskem II: 236) 
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Slika 22: Frelih Črtomir: Prostor Figure, 2008, svinčnik, oglje, papir, 770 x 570 mm 

 

Golija Klementina 

 

V njenem slikarskem opusu je risba osnovno izrazilo in izhodišče za slike. Risba določa 

likovno kompozicijo in je osnova za barvno gostenje. Risbe nastajajo na večinoma 

prosojnem klobučevinastem papirju. Poteza je izrazita in v ekspresivnem zamahu. V risbah 

Geografija spomina se preplet zvedno in nezavedno, realnost in namišljenost. Nežno 

tonirana barvna polja lebdijo v neopredeljenem prostoru, medsebojno pa jih povezuje črna 

linija. (Sosič, Risba na Slovenskem II: 260) 

 

 
 

Slika 23: Klementina Golija: Iz cikla Geografija spomina, 2008, tuš, kolaž, kreda, papir, 

500 x 710 mm 
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Hergold Peter 

 

Slikarjeve lavirane risbe služijo mentalni konstrukciji slikovnega prostora. V ponovitvah 

tvorijo kompozicijske različice, ki s strukturno shemo sledijo glasbeni logiki – dojemanju 

harmonije in zvoka. Elektromagnetni delovanji barve in zvoka je avtor raziskoval tudi v 

nizu barvnih študij. Serija se ustavlja pri raziskovanju ritma, vključuje obstoj v času in 

minevanje, ki so tudi sicer temeljna izhodišča avtorjevega ustvarjanja v drugih projektih. V 

posameznih kompozicijah je minevanje v času simbolično nakazano z vključevanjem figur 

iz različnih obdobij človeškega življenja. (Košan, Risba na Slovenskem II: 262) 

 

 
 

Slika 24: Peter Hergold: Risba za Hano in Luka II., 2001, lavirana risba, papir, 417 x 295 

mm 

 

Kracina Damijan 

 

Značilnosti kiparjevega ustvarjanja so igrivost, spontanost in domišljija. Avtor v risbi 

uživa, raziskuje, načrtuje, ustvarja namišljene svetove, realnost popači v nadrealistične 

oblike, namišljene organizme. Forme v njegovih delih se spreminjajo v gibko maso, 

razraščeno tkivo na nevtralnem ozadju. Risbo obravnava kot sproščeno gibanje linije, kjer 

pa se ohranjajo elementi kiparske obdelave oblik. (Sosič, Risba na Slovenskem II: 270) 
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Slika 25: Damijan Kracina: Brez naslova, 2002, kemični svinčnik, papir, 300 x 200 mm 

 

 

Llalloshi Gani 

 

Raba tradicionalne tehnike s svinčnikom v stopnjevani monokromatski igri slikarju in 

grafiku  omogoča, da realistično obriše predmet ali figuro. Živalsko  motiviko izkoristi za 

razvijanje vrste likovnih prvin, ki mu jih razkriva živalsko telo. Fizičnost živali je izolirana 

na enotni podlagi, kar vzpodbudi domnevo, da zremo bolj kot v žival v njen simbol in 

njegove pomene. (Božeglav Japelj, Risba na Slovenskem II: 254) 

 
Slika 26: Gani Llalloshi: Capitolina, 2008, svinčnik, papir, 705 x 775 mm 
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Makuc Vladimir  

 

Risba je temeljni element njegovega risarskega, grafičnega in slikarskega opusa. Je 

prvinska in primitivna. Upodablja zanj značilne motive ptic, bikov, ovnov, človeških figur, 

volančkov in znakov, mednje pa vstavlja črke, znamenja, svoj monogram (VM). Na risbe 

vpisuje tudi prezrcaljene napise. Horizont je vedno usločen ali diagonalen, če so na njem 

živa bitja, v primeru, ko se na risbi pojavi človeško bivališče, pa je horizontalen ali 

presekan s kamnitim zidom. (Inhof, Risba na Slovenskem II: 74) 

 

 
 

Slika 27: Makuc Vladimir: Pokrajina s taščico, 1983, Svinčnik, voščena kreda, papir, 500 

x 700 mm 

 

Omersa Nikolaj 

 

Slikar in ilustrator je predstavnik najstarejšega rodu slovenskih modernistov, ki mu je bila 

vzor lahkotnost in plener francoskega fovizma. Zaradi njegovih marin in primorskih 

mestnih vedut  ga štejemo med primorske umetnike. Upodabljal je tudi ljubljanske motive. 

Risba razkriva poglobljenost v faktografijo in linijsko ekspresivnost. (Bassin, Risba na 

Slovenskem II: 44) 

 

 

 

Slika 28: Omersa Nikolaj: Brez naslova, 1953, Tuš, papir, 477 x 353 mm 
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Planinc Štefan 

 

Linija je začrtana s peresom in je natančna, sproščena. Zarisuje domišljijo, nadrealistične 

in groteskne pripovedi. Beleži osebna doživetja, preoblikovana v privide izpovedovanja 

resnic sveta. Vživljanje v pravljični svet je njegov risarski talent speljalo na področje 

knjižne ilustracije. (Košan, Risba na Slovenskem II: 76) 

 

 
 

Slika 29: Planinc Štefan: Spomin na Himalajo, 2005, Tuš, papir, 500 x 700 mm 

 

Pregl Arjan 

 

Preglova risba se pojavlja v grafiki, pri načrtovanju večjih del in v skicah, ki spontano 

nastajajo. Izzivu beline se prepušča z dinamično linijo, kjer se skozi gostoto gibov razkriva 

motivika. Pogosto se v upodobitvah izraža navezava na pripovednost. Risbe so narejene s 

kemičnim svinčnikom, kar podkrepi povezavo likovne vsebine z literarnostjo. Pri ciklu 

tristo kosmatih ni simbolnih konotacij ampak dobesedni pomen in podobe iz cikla  so 

kosmate. (Sosič, Risba na Slovenskem II: 282) 

 

 

 

Slika 30: Pregl Arjan: Iz cikla 300 kosmatih (4), 2008, kemični svinčnik, papir, 210 x 297 

mm 
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Skočir Rudi 

 

Risba mu predstavlja temeljno komponento, na osnovi katere izgrajuje formalno govorico 

drugih likovnih disciplin; ilustracije, grafike in slike. V risbi avtor ohranja svežino misli in 

slogovno doslednost svojih figuralnih upodobitev. Veliko pozornost namenja ženskemu 

aktu. Močan učinek doseže s kompozicijsko strogostjo in tehnično rafiniranostjo, 

melanholična atmosfera pa je poudarjena z vibriranjem tonalnosti. S svetlimi in temnimi 

deli risbe je dosežen vtis brezčasnosti in nerealnega vzdušja. (Božeglav Japelj, Risba na 

Slovenskem II: 174) 

 

 
 

Slika 31: Skočir Rudi: Beli oltarji, 1985, svinčnik, papir, 600 x 695 mm 

 

Slana France 

 

Risba v njegovi umetnosti je konstruktivni element, ki vzdržuje osnovno napetost v 

presnemavanju oblik iz narave in prenosu v likovni zapis. Zvest ostaja svoji različici 

realizma, kjer se naslanja na modernistične vzornike. Najraje upodablja motive iz folklore, 

kot na primer motiv kozolca. Zanj so značilni tudi drobni, raztreseni predmeti iz 

vsakdanjega sveta, ki ostajajo najbolj prepričljivi v sploščeni projekciji. (Bassin, Risba na 

Slovenskem II: 82) 

 

 

 

Slika 32: Slana France: Ostanki, 2008, svinčnik, papir, 255 x 340 mm 
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Štrukelj Miha 

 

Slikar z risbo izraža sprejemljivost, negotovost obstoja, odnose v sodobnem svetu. 

Uporablja flomaster. Skozi prosojno belino se lebdeče izrisuje kompozicija predmetnega 

sveta z izpostavljenimi vertikalami in horizontalami. Zanimajo ga manj pomembne mestne 

znamenitosti, znamenja, znaki, ljudje, ki skozi likovni postopek vzpostavljajo posebno 

psihološko stanje.  (Sosič, Risba na Slovenskem II: 284) 

 

 
 

Slika 33: Štrukelj Miha: Direction City Centre, 2008, flomaster, transparentni papir, 440 x 

560 mm 

 

Trobentar Andrej 

 

V njegovem slikarskem opusu je risba temeljni postopek in pogosto postane samostojno 

likovno sporočanje. Z risbo raziskuje mimetične možnosti in ustvarja zapise idej in 

motivov. Plasti vizualno polje in povezuje motivne enote, kjer prevladuje redukcija črt in 

linij, usmerjena v oblikovanje škatlastih prostorov. (Sosič, Risba na Slovenskem II: 178) 

 

 

Slika 34: Trobentar Andrej: Gorazd zaliva rože, 1988, prana tempera, papir, 700 x 1000 

mm 
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Vrabič Sašo 

 

Z risbo upodobi svet minljive umetnosti, hitrih zaznav vsakdanjih trenutkov in niza zapise 

in podobe. Črta v grafizmih izraža motivno prepletenost vsebine in povezanost v 

literarnost. Raba flomastra nakazuje na krhkost in kratkotrajnost umetnosti. Njegova dela 

spominjajo na digitalno izpeljane podobe, kjer avtor v dela vključi osebne predmete in jih 

povezuje v zgodbe. V risbi Pogled na leto 2005 črke tvorijo tok misli, ponavljata se dve 

besedi in opozarjata na avtomatizirano obravnavanje vsakdanjega okolja in podob. V risbo 

je potopljen obraz, ki nemo opazuje sistem. (Sosič, Risba na Slovenskem II: 290) 

 

 
 

Slika 35: Vrabič Sašo: Pogled na leto 2005, 2005, kemični svinčnik, papir, 200 x 500 mm 

 

Zaplatil Boris 

 

Risba slikarju pomeni najodkritejši in neposreden način in pristop do likovnega dela. Z 

risbo prenaša opazovanja v grafično razmišljanje in razvija likovni prostor, poln prehodov, 

linij, valovanj in likovni svet, poln razvejanih oblik. Geometrično zasnovana struktura 

predstavlja osnovo izraza, ki skozi rabo vertikalnega formata razčlenjuje iz narave 

navdahnjen prostor. V polje beline na sredi je umeščen rastlini podoben organizem. (Sosič, 

Risba na Slovenskem II: 220) 
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Slika 36: Zaplatil Boris: Korenina, 2008, grafitni svinčnik, papir, 700 x 250 mm 
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3  LIKOVNI MOTIVI V RISBI 

3.1  MOTIV V LIKOVNI UMETNOSTI 

Motiv so predmeti, liki, dogodki, osebe ali situacije, ki nudijo inspiracijsko izhodišče 

likovnega ustvarjanja. Isti motiv lahko za izhodišče služi več avtorjem in tudi istemu 

avtorju večkrat. Pogosti motivi so človeška figura, krajina, interier, tihožitje, dogodek, 

svetopisemski in mitološki prizori, literarne predloge in drugi. Pogostost upodabljanja 

določenih motivov je odvisna od obdobja, ko dela nastanejo, od naročnikov in stilne 

usmerjenosti avtorjev. (Muhovič, Leksikon likovne umetnosti, str. 519) 

 

Pojem motiv se nanaša na vsebino, ki jo umetniško delo predstavlja, upodablja. Vsebina se 

lahko nanaša na upodobitev človeka (avtoportret, portret, figura, akt, torzo, glava, skupina 

figur ali žanr), živalski ali rastlinski, floralni motiv (upodobitev cvetja), tihožitje (izbrani 

predmeti, cvetlice, zelenjava, mrtve živali…, postavljeni v nameščeno okolje), motiv iz 

narave: krajinski (pejsaž, marina, veduta, panorama…), krajinski v povezavi z arhitekturo 

(ruinizem – upodabljanje razvalin, eksterier, interier). Motiv je lahko tudi okrasni, 

ornamentalni, fantazijski, abstraktni. (Nina Šuštaršič, Likovna teorija, str. 13 – 14) 

 

Vrlič pravi, da je en najpomembnejših motivov človek in upodabljanje motiva človeka 

razdeli na: 

- figuro, 

- torzo, 

- akt in 

- portret (polfigurni, skupinski, avtoportret, karikatura). 

 

Med pomembnejše motive uvrsti še: 

- živalske, 

- pokrajine (krajine, marine, vedute, panorame), 

- tihožitja 

- interier,  

- žanr, 

- fantazijske, 

- ornamentalne – dekorativne, 

- abstraktne. 

(Tomaž Vrlič, Likovno – ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju, Debora, 

Ljubljana, 2001, str. 146) 

 

3.2 RAZLIKA MED MOTIVOM IN TEMO 

Tema je postavljena pred ustvarjalca kot naloga ali predmet kreacije. Motiv je vezan na 

prostorsko – materialne okoliščine, bistvo teme pa je idejno – racionalni in afektivno – 
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emocionalni vidik umetnikovega zaznavanja in doživljanja sveta. (Muhovič, 2015: 519 – 

520) 
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4 NAČIN PRISTOPA K LIKOVNIM MOTIVOM 

4.1 PRIMARNOST 

Za likovnika je risba osnovno sredstvo, s katerim izoblikuje in upodobi svojo duhovno 

resničnost. Po Koschatzkovem mnenju kvaliteta prostoročne risbe izhaja iz njene 

neposrednosti in spontanosti (Die Kunst der Zeichnung.  Technik, Geschichte, 

Meisterwerke, München, 1981, str. 205). S potekom linije, izvirajoče iz prostega gibanja 

roke, je izražena neposrednost. V risarskih potezah se izražajo pristne vizije, slutenja in 

pogledi na svet. Risbo lahko razumemo kot izraz umetnikovega jaza. Risba je (praviloma) 

izzvana hitro in umetnik se mora hitro in koncentrirano odzvati. Refleksivni nameni, 

kakršne dopušča slikarstvo in kiparstvo, komaj najdejo prostor v risbi. Od avtorja zahteva, 

da svojo idejo izčrpa, preden se je povsem zaveda. Zaradi tega lahko risba deluje okrnjeno, 

in pri gledalcu ne izzove čustvenega zadovoljstva, lahko pa deluje preveč didaktično in ne 

prepriča z izrazom. (Muhovič, Leksikon likovne teorije, 674) 

 

4.2 IZVORNOST 

Risba je poseg v nevideno in neizraženo in sredstvo, s katerim le-to vstopi v naše izkustvo. 

Risba v tem smislu pomenu prehod v izvornost sveta in človeka. V tem prehodu duh 

oblikotvorno potuje brez počitka do končne detajlirane ali utilitarne forme. Namišljena 

opna v risbi, ki spaja fizično in metafizično sfero, se pregiba s tako hitrostjo, da se prostor 

med hemisferama skrči na bistveno – predstavo in oris celote. V risbi je že vse popolno, ne 

glede na to, koliko detajlov bi bilo na njej še mogoče izvesti. Risba se gledalcu najprej 

razodene necenzurirano ekspresivna, za tem pa se pokaže še konstruktivna plat,  ki 

povzroči, da risarska akcija ni le zabeležba avtorjevega srečanja z brezobličnim, ampak 

prečiščeno soočenje – tisto, kar je umetnik vzel za pobudo za kreacijo. Neodvisno pred 

samim risanjem obstaja vsebina kot slutnja, uravnavanje v nerazvitem stanju, ki se potem 

razvije v procesu risarske artikulacije. Risba je arena, v kateri se razvija potreba po redu, 

obliki, ritmu, stvarnostih, ki se upirajo kaosu, niču, in pridobiva pomen projekta, s katerim 

spreminja človek sebe in svet. (Muhovič, Leksikon likovne teorije, 674-675)  

 

4.3 INTUITIVNOST 

Intuitivno dojemanje je nazorno, zato daje neposredno čutno spoznanje, za razliko od 

pojmovnega spoznanja, katerega je treba šele dokazati. Risba je med vsemi likovnimi 

možnostmi izražanja najbolj neposreden izraz intuicije, saj prevede bistvo likovnega 

doživetja in spoznanja direktno v obliko, dostopno čutom in občutenju. (po Butini, 

Elementi likovne forme v risbi, Likovne besede 6-7, 1988)(Muhovič, Leksikon likovne 

teorije, 675) 
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4.4 ORODJE SPOZNAVANJA 

Vloga risanja v odnosu do psihičnih vsebin ni le v tem, da priskrbi sredstvo za njihovo 

ponazoritev, ampak da na temelji ravni deluje kot posrednik med vsebino psihičnih 

dogajanj in obliko, s katero dogajanja vstopijo v naše izkustvo. Kadar gre za že obstoječe 

predmete in pojave, je risanje prvovrstni katalizator zaznavanja. Pred pojavom risarske 

akcije so stvari in pojavi prisotni, vendar na nejasen in nerazvit način, risanje pa v 

doživetje in razumevanje vnese jasnost in preciznost s tem, da ga prostorsko razvije. 

Katalizatorska funkcija se še bolj pokaže tedaj, ko gre za artikulacijo neoprijemljivih 

psihičnih vsebin, slutenj in intuicij (abstraktnih, fluidnih). Ko risarska poteza omeji nek 

prostor v ploskvi ali prostoru in povzroči, da v nezaključenem okolju nastane zaključena 

oblika, nastanejo pogoji, ki omogočijo artikulacijo vsebin. Vsebine ali pomeni se lahko 

oprimejo le bolj ali manj zaključenih in definiranih delov vidnega in slikovnega prostora, 

medtem ko se nezaključenih delov ne morejo oprijeti. Vsem zaključenim, s konturo 

omejenim delom prostora lahko damo nek pomen, ki jih loči od nezaključenega okolja. 

Intuicija zasluti vsebino, ki jo je mogoče precizirati šele v zavesti, vsaka umetniška zamisel 

je takšna slutnja. Na drugi strani je snov – likovna materija, ki nosi vsebino. Tudi ta snov 

prostorsko ni natančno določena, dokler ne dobi oblike. Pomen se precizira v medsebojni 

interakciji nejasne zamisli, ki išče obliko, in amorfne snovi, ki išče vsebino. Proces risarske 

artikulacije omogoča to interakcijo in jo regulira. Risba pomaga misli, da se oblikuje v 

informirano oziroma semantizirano zaznavo, ko misel iz slutnje prevede v prostorsko 

obliko in omogoči, da se objektivira  pomen slutnje. Linija pozunanjenja ne omogoča samo 

misli, ampak tudi občutjem etične ali estetske narave in jih pripravi za racionalno presojo, 

značilno za mišljenje in občutenje. Linearna risba je zato najbolj direkten in primeren način 

izražanja zamisli, ki išče poti za izstop iz uma. (Muhovič, Leksikon likovne teorije, 675, 

676) 
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5 POSTOPKI V SODOBNI RISBI 

Risbe se razlikujejo po : 

- likovni tehniki, 

- namenu, 

- vsebini in 

- izrazu. 

 

Po tehniki razlikujemo risbe: 

- s svinčnikom (srebrni, grafitni, barvni, conté crayon), 

- z ogljem, 

- s kredo, 

- s peresom, 

- trstiko, 

- rapidografom, 

- flomastrom, 

- čopičem, 

- lavirane risbe itd. 

 

Rišemo lahko z raznimi sredstvi na različne podlage: 

- z dletom v kamen, 

- s palico v pesek, 

- s prstom na orošeno steklo, 

- z varilnim aparatom na kovino, 

- s svetilko v temnem prostoru. 

 

Glede na namen ločimo: 

- skico (kot idejno in kompozicijsko predpripravo za izvedbo umetniškega dela), 

- študijo (kot obliko precizacije detajlov za izvedbo obsežnega umetniškega dela), 

- študijsko risbo (kot sredstvo risarskega izobraževanja), 

- prezentacijsko risbo (predstavitev idejnega osnutka načrtovane likovne forme), 

- risbo po spominu, 

- konstruktivno risbo (za predstavitev plastičnega in prostorskega statusa objektov), 

- tehnično risbo (prezentacija izvedbenih zahtev pri realizaciji načrtov za arhitekte in 

oblikovalce). 

 

Glede na vsebino (motiviko) ločimo:  

- portretne risbe, 

- tihožitja, 

- krajine, 

- rastlinske, živalske prizore, 

- žanr, 
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- risarske ilustracije, 

- fantazijske, 

- abstraktne, nepredmetne risbe itd. 

 

Risbe ločimo tudi po izrazu: 

- impulzivne, 

- impresivne, 

- lirične, 

- dramatične, 

- »slikarske« (prednost pred linijo imajo ploskve in tonske razlike, dosežene s kredo, 

ogljem, čopičem), 

- »kiparske« risbe (prednost ima artikulacija volumna in njihova notranja 

konstrukcija). 

(Muhovič po [Franco Russoli, Meisterzeihnungen des 20. Jahrhunderts, München: Schuler 

Verlag, 1975; Dieter Brembs, Die Kunst-Akademie. Faszination Linie. Zeihnung neu 

erleben, Wiesbaden: Englisch Verlag, 2006]: 676-678) 

 

Umetniško delo je večplastno, večpomensko in odprto. Zapletenost je izzivalna za 

ustvarjalca in za gledalca. Zaradi zapletenosti nastajanja likovnega dela in različnih 

odnosov – človeka do okolja, materiala, do njegovega dela, drugih ljudi – govorimo o več 

plasteh likovnega dela, ki jih Karlavaris in Berce-Golob razdelita na: 

- motiv ali temo, 

- material ali tehnike, 

- likovni jezik in kulturo, 

- likovne ideje in sporočilo, 

- umetnikove likovno ustvarjalne sposobnosti in njegove 

- individualne značilnosti, 

- metodologijo oblikovanja, 

- čas, stil in smer oblikovanja, 

- okolje, 

- nacionalno tradicijo ter 

- umetnikov družbeni položaj in njegov odnos do socialnih vprašanj. (Karlavaris, 

1991: 41) 

-  

5.1 MATERIALI IN TEHNIKE 

Materiali predstavljajo fizični obstoj likovnega dela. Pod materiale štejemo materijo barve, 

grafita ali tuša, kiparski material, tiskarsko barvo in podlago, tehnika pa označuje postopek 

in orodje, s katerim se material nanaša na podlago, kot so čopič, slikarski nož, 

razprševanje, globoki/ploski tisk, včasih pa tudi nekatere materiale (mišljeno postopek in 

orodje) zaradi nedosledne terminologije, npr. akvarel, tempera, pastel ali olje. (Karlavaris, 

1991: 42) 
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Likovne tehnike so kombinacije uporabe orodij in materialov ter osebnega načina dela. 

Umetnik izbira tiste materiale in orodja, ki najbolj ustrezajo njegovim namenom. Imamo 

orodja, ki so hkrati materiali (svinčnik, pasteli), in posebej orodja in materiale (čopiči in 

barve). Vsako orodje in material se da uporabiti na različne načine, čeprav umetnik izhaja 

iz njihove osnovne karakteristike. Načeloma je svinčnik linearno orodje in material, vendar 

ima že linija neskončne možnosti variiranja, lahko tudi modelira nelinearne svetlostne 

vrednosti, uporablja točkovne možnosti itd. Med zamislijo in materialom posredujejo 

likovne tehnike, ki zajemajo orodja in način uporabe le-teh, zajemajo pa tudi primarne 

dimenzije izraza in oblikovanja, kot sta zamisel in material – značaj orodja, oblikovalske in 

ekspresivne možnosti v uporabi, kar vključuje tudi izrazne možnosti umetnikove motorike 

in načina telesnega gibanja. (Butina, 260) Butina pravi, da je vsak likovni proizvod 

nenazadnje tudi materialen produkt, predmet med predmeti v našem okolju in ga v bistvu 

zaznavamo in sprejemamo kot kateri koli drugi predmet. Likovne tehnike in materiali so 

bili v preteklosti bolj omejeni kot danes, ko likovni ustvarjalci uporabljajo vse skoraj 

neomejene možnosti moderne tehnologije, po drugi strani pa posegajo tudi po 

najprimitivnejših tehnoloških možnostih in uporabljajo samo tisto, kar telo neposredno 

omogoča. (Butina, 1982: 261-263) 

 

5.2 RISARSKE TEHNIKE 

Izrazno sredstvo risbe je linija, risarske tehnike pa so vse tiste, s katerimi je mogoče 

potegniti črto – svinčnik, tuš, gvaš itd. (Karlavaris, 1991: 43) 

Na voljo veliko risarskih pripomočkov in materialov, od klasičnih grafitnih svinčnikov do 

vrste barvnih pastelov, barvnih svinčnikov, flomastrov in tušev. (Harrison 2012: 13) 

 

5.2.1 SVINČNIK 

Risbe s svinčnikom so jasne, po potrebi pa nežne in mehke. Površino z različno svetlostjo 

in teksturo lahko ustvari splet mehkih linij, koliko temnejši je svinčnik, toliko večji je 

razpon svetlih in temnih linij. (Karlavaris, 1991: 43)  

Svinčnik je najosnovnejši risarski pripomoček, obenem pa prefinjen in vsestranski. Izdelan 

je iz grafita (ogljik). Izdelovati so jih začeli v 18. st. na voljo so v različnih trdotah, od 

mehkih (8B) do trdih (4H). Svinčnik HB ustvarja nežne in čiste poteze, mehkejši svinčniki 

pa (6B, 8B) se uporabljajo za ustvarjanje gostih in temnih ploskev. Primerni so za risbe, pri 

katerih črta ni v ospredju. Primerni so za ustvarjanje različnih tonskih učinkov, upodobitev 

svetlobe in sence. (Harrison, 2012: 16) 

 

5.2.2 PERORISBA 

Tehnika omogoča raznovrstne, natančne in čiste linije, ki so lahko zelo tanke, linijo pa je 

mogoče na nekaterih delih tudi odebeliti. (Karlavaris, 1991: 44)  
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Različne tone pri perorisbi lahko dosežemo s kombinacijo linij in izmivanja vodotopnega 

tuša ali črne vodene barve. Tehnike sta se v 17. st. spretno posluževala Rembrandt in 

Poussin pri ustvarjanju ekspresivnih risb. (Harrison, 2012: 24) 

Peresa iz trstike in bambusa ter gosja peresa, ki so bila do 19. st. v Evropi edina pisala, 

ponovno doživljajo vrhunec v umetniškem ustvarjanju. Obstaja več vrst peres, od sodobnih 

s konico iz umetnih vlaken do staromodnih različic - gosjih peres in trstike. Priljubljena so 

peresa z lesenim ali plastičnim držalom z zamenljivimi konicami. (Harrison, 2012: 15, 22) 

 

5.2.3 TUŠ 

Risba s tušem se lahko riše s čopičem, palčko (trsko), včasih so uporabljali gosje pero. 

Redči se lahko z vodo, kar omogoča, da se s čopičem nanešene površine pokrivajo v 

različnih svetlostnih tonih (lavirana risba). (Karlavaris, 1991: 44) 

 Tuš so na kitajskem izdelovali že 2550 let pred našim štetjem. Na voljo je veliko tušev, ki 

se delijo na dve vrsti; vodoodporne in vodotopne. Vodoodporni so narejeni na osnovi 

naravne smole (šelaka) ali na akrilni osnovi, vodotopne pa lahko redčimo z vodo, kar 

omogoča izmivanje s široko paleto sivih in močnih črnih tonov. (Harrison, 2012: 15, 22) 

 

5.2.4 LUŽINA 

Tehnika je podobna tušu, a je drugačna po sestavi in barvi, ki je lahko svetlo rjava do črno 

rjava. Linearno se da risati podobno kot pri tušu s peresom, paličico ali trsko in čopičem. 

Da se jo razredčiti in površino prekriti s svetlejšim ali temnejšim slojem. (Karlavaris, 1991: 

43-45) 

 

5.2.5 LAVIRANA RISBA 

Laviranje je slikarska tehnika, pri kateri se uporabljajo barve z majhno konsistenco in 

enakomerno razporeditvijo fino granuliranih pigmentov, pri čemer se osnovna risba izvede 

s takimi barvami, risbo pa potem izmivamo z vodo, da dobimo vmesne tone med temno 

risbo in svetlo podlago. Uporablja se pri senčenju linearnih risb, izvedenih z vodotopnimi 

barvami in pri koloriranju risb, ki so izvedene s tušem in grafičnih odtisov. (Muhovič, 

2015: 398) 

Pri laviranih risbah praviloma črtne elemente ustvarimo s peresom, ki pa ga lahko 

zamenjamo s čopičem in risanje spremenimo v slikanje. S konico tankega čopiča lahko 

narišemo zelo tanke črte. V kombinaciji z izmivanjem je rezultat podoben perorisbi, 

celotno pa deluje nekoliko mehkejše. (Harrison, 2012: 26) 

 

5.2.6 FROTAŽ ALI DRGNJENKA 

Za frotaž lahko uporabimo lahko svinčnik, oglje, krede ali pastele. Papir se položi na neko 

površino s teksturo in se z mehkim svinčnikom drgne po papirju tako, da se nanj prenese 

vzorec. (Harrison, 2012: 17) 
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5.2.7 RISBA Z OGLJEM 

Oglje je monokromatski risarski medij, ki spodbuja jasno in naravno obliko risanja. Palčke 

so iz zoglenelih kosov lesa (npr. vrba)in na voljo v različnih debelinah. Slabost je, da se 

oglje hitro razmaže, pozitivno pa je to, da se napake preprosto zbrišejo. Pri stisnjenem 

oglju v obliki svinčnikov ali palčk je črnina poteze globlja in bolj bogata od črnine 

navadnega oglja, težje pa ga je tudi zbrisati. Oglje se kot risalo odziva tudi na minimalne 

spremembe v pritisku in načinu drže. Za podlago je najprimernejši hrapav papir (ingres, 

akvarelni papir, reciklirani papir), katerega se oglje lažje oprime. Zaradi enostavnega 

brisanja oglja se je razvila tehnika z odkrivanjem.  Na temnih površinah lahko z gnetljivo 

gumo ustvarjamo svetle površine. (Harrison, 2012: 15, 18) 

 

5.3.8 RISALNE KREDE 

Risalne krede so kvadratne paličice, po strukturi podobne pastelom. Dobijo se v črni, beli 

in zemeljskih barvah. Z njimi lahko ustvarimo poteze, ki so močnejše od tistih s 

svinčnikom. Primerne so za risanje jasnih in izrazitih linij in enakomernih, enobarvnih 

ploskev v temnejših tonih. (Harrison, 2012: 14, 15) 

 

5.2.9 RISBA Z BARVNIMI SVINČNIKI 

Barvni svinčniki različnih proizvajalcev so različno trdi in kakovostni – nekateri so mehki 

in kredasti, dobro prekrivajoči in spominjajo na pastele, drugi rahlo oljnati, tretji trdi in 

prosojni. Na trgu se dobijo tudi akvarelni svinčniki, ki so topni v vodi in praktični, ker jih 

lahko uporabljamo tako suhe kot mokre. Poteze na papirju lahko naknadno razmažemo ali 

omehčamo s čopičem in dobimo videz akvarelne risbe. Uporabni so predvsem za 

ilustracije. Izdelujejo jih v vseh mogočih barvah in odtenkih. Barve je mogoče mešati 

neposredno na papirju s šrafiranjem, s katerim lahko ustvarimo nežne kombinacije ali 

močne barvne globine. Barve se lahko mešajo tudi s prekrivanjem nanosov. (Harrison, 

2012: 28-30) 

 

5.2.10 PASTELI 

Na voljo so v mehki in trdi izvedbi, bolj priljubljeni so trdi v obliki okroglih palčk, ki so 

skoraj iz čistega pigmenta z malo veziva in zelo drobljivi. Trdi pasteli z več veziva so na 

voljo v obliki pravokotnih palčk, z njimi pa lahko rišemo jasne in ostre poteze in se težje 

razmažejo. Za črtne risbe so primerni tudi pastelni svinčniki. Vse pastelne risbe je potrebno 

na koncu utrditi s fiksirjem. Prednost oljnih pastelov je v tem, da ne potrebujejo utrjevanja, 

saj pigmente vežejo voski in olja. Prav tako so na voljo v različnih trdotah, delijo pa se v 

dve skupini, oljni pasteli z voskom in oljni pasteli brez voska. Običajni oljni pasteli brez 

voska so bolj voljni in gladko tečejo po papirju ter ponujajo različne možnosti ustvarjanja. 

(Harrison, 2012: 29) 
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5.2.11 FLOMASTRI 

Risbe s flomastri so močne in izrazite. Flomastri ne omogočajo nežnih in mehkih potez in 

so primernejši za skiciranje in hitro upodabljanje motivov. Flomastri imajo lahko široke in 

odsekane konice (markerji) ali fine, tanke. Napolnjeni so s tušem na vodni ali alkoholni 

osnovi. Flomastri na alkoholni osnovi radi premočijo papir. (Harrison, 2012: 29, 34) 

 

5.3 RISARSKE PODLAGE IN FORMATI 

Risarske podlage so lahko različni papirji, kamen, kovina, steklo itd. (Muhovič, 2015) 

Za risanje se najpogosteje uporablja bel risalni papir, za risbe z izmivanjem pa kvalitetnejši 

risalni ali akvarelni papir. Za risbe z ogljem nekateri radi posežejo po papirju s teksturo, ki 

je primeren tudi za risanje s kredami. Za enakomeren videz površin je bolje izbrati gladek 

papir. (Harrison, 2012: 15) 

Podlage so lahko v različnih formatih. Znotraj slikovne ploskve in formata umetnik z 

uporabo likovnih znakov oriše prostor, v katerem se oblike navidezno gibljejo v ploskvi, h 

gledalcu ali od njega. Znotraj referenčnega okvirja formata mora biti ustvarjeno 

ravnovesje. Likovni prostor ustvarimo z imaginacijo in uporaba iluzije je en od načinov 

odpiranja vrat, skozi katera je moč vstopiti v duhovni likovni prostor, kjer nevidno postane 

vidno. (Butina, 1982: 225) 

 

5.4 GENERIRANA RISBA  

S stališča sodobne likovno – vizualne produkcije bi bilo lahko dokazati, da je umetnost 

risanja danes popolnoma odvečna, saj tehnološki napredek omogoča uspešno 

manipuliranje s podobo tudi brez risarskega znanja. Sodobnost je naravnana k temu, da 

zmanjša vse napore s pomočjo tehnologije in še nikoli ni bilo na voljo toliko aktivnih 

nadomestil za naporno zarisovanje oblik, podob, pomenov, občutij. Univerzalnost 

svinčnika je le še vzgled za cilj, ki ga bo ob novi generaciji računalnikov dosegla in 

presegla. Digitalna podoba omogoča neverjetne artistične pretvorbe in mutacije, a 

nikakršnega novega pogleda, v primerjavi z »izmi« 20. stoletja je rendirana površina 

digitalne podobe revno negibna in zdi se , da od konca modernizma likovna misel stagnira. 

V prid oblikovani risbi in risarju Frelih pravi, da je značilnost oblikovane risbe, ki »gre 

skozi človeka«, in prebavljena (p)ostane živo dejavna, generirane podobe pa so skrajni 

domet tehnološkega napredka, kjer oblikovalec od zunaj nadzira proces, ne da bi bil vanj 

polno vključen. (Frelih, 2007, katalog) 
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6 DOMINANTNI MOTIVI V RISBI NA SLOVENSKEM 

Po pregledu literature in slikovnega gradiva sem razvrstila izbrana dela sodobnih avtorjev 

v motivne sklope:  

- Domišljijski motivi se pojavljajo pri avtorjih Bojanu Bensi, Francetu Miheliču, 

Štefanu Planincu, Jožetu Tisnikarju, Josipu Korošcu, Živku Marušiču, Dušanu 

Pirihu Hupu, Miru Hajncu, Silvanu Omerzuju, Ivu Prančiču, Milanu Eriču, Alenki 

Sottler, Borisu Zaplatilu, Damijanu Kracini, Mirsadu Begiču in drugih,  

 

 
 

Slika 37:  iz skicirke Mirsada Begiča 

 

- Živalski motivi izstopajo pri Francetu Miheliču, Vladimirju Makucu, Jožetu 

Pohlenu, Bojanu Gorenecu, Ganiju Llalloshiju, Arjanu Preglu in drugih, 

 

 

 

Slika 38: Mihelič France: Jeleni, 1959 

 

- S figuralnimi motivi se ukvarjajo Alenka Gerlovič, Stojan Batič, Jože Pohlen, 

Drago Tršar, Janez Pirnat, Janez Bernik, Kiar (Bogdan) Meško, Bojan Bensa, 

Dragica Čadež, Klavdij Palčič, Nikolaj Beer, Zdenko Huzjan, France Mihelič, Zora 
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Stančič, Rudi Skočir, Lujo vodopivec, Črtomir Frelih, Mirko Rajnar, Marij Vrenko, 

Nataša Tajnik Stupar… 

 

 

 

Slika 39: Bojan Bensa: Speča, 2010 

 

- Portreti se pogosteje pojavljajo pri Vladimirju Lakoviču, Zori Stančič, Ivu Mršniku, 

Andreju Brumnu Čopu, Juretu Zadnikarju, Živi Žitnik, Dušanu Sterletu, Francetu 

Miheliču, Petri Varl itd, 

 
 

Slika 40: Dušan Sterle: Maks Bohte, Dr. Mirko Juteršek, Avtoportret 
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Tihožitja sem zasledila pri Štefanu Planincu, Klavdij Zornik in Mileni Usenik. 

 

 
 

Slika 41: Štefan Planinc: Tihožitje, 1978, risba v mešani tehniki 

 

 

- Rastlinski motiv sem opazila pri ustvarjalki Nives Palmić. 

 

 

 

Slika 42: Nives Palmić: Oljka 

 

Krajinski motivi se pojavljalo predvsem pri Mariju Pregelju, Milanu Rijavcu, Marku 

Šuštaršiču, Emeriku Bernardu, Tomažu Kržišniku, Juretu Zadnikarju, Lojzetu Perku, 

Francetu Miheliču…  
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Slika 43: Lojze Perko: Krajina, 1965 (risba s tušem) 

 

- Marino sem opazila pri Nikolaju Omersi in Zoranu Bogovacu.  

-  

 

 

Slika 44: Bogovac Zoran: Jadranska idila, 2007 (risba s svinčnikom) 

 

- Arhitekturni motivi se pojavljajo v delih Otona Polaka, Tomaža Kržišnika, Majde 

Skrinar, Marija Vrenka, Mihe Štruklja, Franceta Miheliča in drugih  

-  

 

 

Slika 45: France Mihelič: Žužemberk, 1947 (Mihelič France, Risbe, 1963, 30) 
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- Z abstraktnimi motivi pa se ukvarjajo Zoran Didek, France Peršin, Janez Boljka, 

Andrej Jemec, Franc Mesarič, Dušan Tršar, Tomaž Gorjup, Franc Novinc, Gustav 

Gnamuš, Herman Gvardjančič, Lojze Logar, Gorazd Satler, Lucijan Bratuš, Žarko 

Vrezec, Andrej Trobentar, Milena Gregorčič, Dušan Kirbiš, Iztok Šmajs Muni, 

Jožef Muhovič, Marjan Gumilar, Andrej Pavlič, Tanja Špenko, Jana Vizjak, Brane 

Sever, Vlado Stjepič, Zmago Posega, Samuel Grajfoner, Klementina Golija, Hamo 

Čavrk, Mojca Zlokarnik, Aleksander Bassin, Simona Šuc, Uršula Berlot itd.  

-  

 
 

Slika 46: Hamo Čavrk: Carta Incognita 101, 2007 (Risba, Galerija ZDSLU, str. 11) 

 

Na podlagi razvrščanja izbranih avtorjev v skupine glede na motiviko, ki sem jo zaznala v 

njihovih delih, sem prišla do ugotovitve, da se v risbah sodobnih avtorjev na Slovenskem 

najpogosteje pojavlja abstraktni motiv (33 avtorjev), temu sledi figura (20 avtorjev) in nato 

domišljijski motiv (15). Sledijo še portreti, krajinski motivi, živalski in arhitekturni motivi, 

nekoliko manj zanimanja pa je za tihožitja in druge motive.  
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7 O LASTNEM DELU  

Moje delo večinoma obsega skice za kasnejše projekte, v veliki meri skice uporabim kot 

predloge za slike. Skice pogosto nastanejo na papirju, iztrganem iz zvezkov ali večjih 

formatov, uporabim tisto, kar je v trenutku navdiha najbližje roki. Dela so osredotočena na 

razporeditev objektov na slikovnem polju, njihovo velikost in izrabo formata in so kot 

načrt za nadaljnjo gradnjo v barvi. Pomembna pri nastajanju skice, ki kasneje postane 

slika, mi je tudi duhovnost in neka (s)miselna globina kot tudi kasnejša interpretacija 

gledalca.  

 

V delih, tudi tistih, katerih smisel je biti risbe, sem ugotovila, da z različnimi potezami tako 

kakor lahko dosežem različne vizualne učinke, lahko tudi vzbudim različne občutke. 

Poteze z ogljem lahko vzbujajo drugačne misli kot tiste s svinčnikom in tiste bolj hitre in 

močne vzbudijo drugačna občutenja kot nežne, počasne in natančne.  

 

Ustvarjalni proces je usmerjen v strukturiranje risarske površine. Dvodimenzionalnost 

razbijem s prekrivanjem objektov, senčenjem, s perspektivo ali s posameznimi, 

osamljenimi linijami, ki nakazujejo nek prostor, včasih pa risba ostane dvodimenzionalna, 

kar ji da neko otroško harmonijo. Dela nastajajo s svinčnikom ali ogljem, redkeje s 

kemičnim svinčnikom, flomastri, barvnimi svinčniki in drugim.  

 

Preizkusila sem različne risarske pripomočke, ki so mi služili kot nosilci izraznosti risbe. 

Linije se namreč razlikujejo glede na orodje oziroma pripomočke, s katerimi sem se lotila 

risbe. Risbe s svinčnikom so nežnejše in mehkejše od risb z ogljem, te pa mehkejše od 

tistih s flomastri itd. praskanka omogoča, da črte v risbi nastanejo z odvzemanjem namesto 

z dodajanjem. 

 

Za svoja dela bi lahko rekla, da nastanejo po spominu in so plod domišljije in opazovanja. 

Na risbah temeljno vlogo igrajo figure, bodisi človeške ali živalske ali predmeti, nekoliko 

redkeje se posvetim urbani krajini in rastlinskim motivom. V risbah vlada urejenost. 

Večinoma skiciram in iščem ideje za nadaljnje prehajanje risb v slike.  
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Slika 47: Klara Jesenik: Indijanska 1, 2014, oglje 

 

  

 
 

Slika 48: Klara Jesenik: Grbavec, 2014, oglje 
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Slika 49: Klara Jesenik: Piran, 2013, svinčnik 

 

 

 

 

Slika 50: Klara Jesenik: Igrivo tihožitje, 2015, svinčnik 
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Slika 51: Klara Jesenik, Iz cikla Kokakola, 2010, oglje, kolaž 

Slika 52: Klara Jesenik, Iz cikla Kokakola, 2010, oglje, kolaž 

      

  

 

 

Slika 53: Klara Jesenik, Ovca, 2012, flomaster 
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Slika 54: Klara Jesenik, brez naslova, 2011, oglje, barvni svinčniki 

 

 

 

 
 

Slika 55: Klara Jesenik: Lepa Vita, 2014, oglje 
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Slika 56: Klara Jesenik, skica za blazine, 2013, svinčnik 

 

 

 

Slika 57: Klara Jesenik, končni izdelek, 2013, blago 
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Slika 58: Klara Jesenik, skica za Obiranje zvezd, 2013, svinčnik 

 

 

 

Slika 59: Klara Jesenik, Obiranje zvezd, 2013, akril na platno 



51 

 

                   
 

Slika 60 in 61: Klara Jesenik, skica za Afriko, 2015, svinčnik in oglje 

 

 

 

Slika 62: Klara Jesenik: Afrika, 2015, akril na platno 
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8 PEDAGOŠKI DEL 

8.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO DELAVNICO 

Starostna skupina: 13-16 let 

Število ur: 2 

 

Likovno Področje: risanje 

Likovna naloga: risanje fantazijskega bitja v izrazito svetlo-temnem kontrastu  

Likovna tehnika: flomaster 

Likovni motiv: lik domišljijskega junaka/hudobca 

 

Likovni materiali in orodja: papir, svinčnik, flomaster (črna barva) 

Učila in pripomočki: PowerPoint predstavitev, slikovni material 

Učne metode: razlaga, pogovor, opazovanje, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Vrsta učne ure: kombinirana 

 

Viri in literatura: 

- Tacol T. (1999): Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog: Izbrana poglavja 

iz likovne didaktike. Ljubljana: Debora. 

- Tacol T., Tomšič Čerkez B., (2006) Likovno izražanje 6: učbenik za likovno 

vzgojo za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Tacol T., Frelih Č., Muhovič J., (2004): Likovno izražanje. Učbenik za likovno 

vzgojo v 7. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/ed/2c/8b/ed2c8bdf4ad58778ecd8815bdb7d238a.jpg  

Cilji 

Učenci: 

- Opredelijo pojem svetlo-temni kontrast,  

- Naštejejo likovne motive, 

- Na podlagi fotografij prepoznajo motive, 

- Ugotovijo vpliv moderne tehnologije na prostoročno risbo in svetlo-temni kontrast, 

- Oblikujejo domišljijski motiv v risbi s poudarkom na svetlo temnem kontrastu, 

- Razvijajo opazovanje, ustvarjalnost, domišljijo, 

- Razvijajo ročne spretnosti, 

- Razvijajo občutek za likovno izražanje, 

- Kritično vrednotijo likovne izdelke. 

 

 

 

Potek učne ure 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ed/2c/8b/ed2c8bdf4ad58778ecd8815bdb7d238a.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ed/2c/8b/ed2c8bdf4ad58778ecd8815bdb7d238a.jpg
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UČITELJ UČENCI UČNE METODE 

IN 

OBLIKE DELA 

UČILA IN UČNI 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

Udeležencem 

pokažem slike 

domišljijskih 

junakov in 

zlikovcev iz risank 

in filmov. Skupaj 

jih prepoznavamo in 

poimenujemo. 

Udeleženci 

naštejejo še druge 

like, ki se jih 

spomnijo.  

 

Poslušajo, 

opazujejo, 

odgovarjajo, 

sodelujejo, 

prepoznajo junake 

in opišejo njihove 

osebnostne lastnosti 

in vizualne 

značilnosti. 

Frontalna, pogovor, 

razlaga 

Slike v PowerPointu 

 

 

 
 

  

 

 

OSREDNJI DEL 

Vprašam jih, kako 

začnejo nastajati 

ideje za namišljene 

like in skupaj 

ugotovimo, da se 

vse začne pri skici, 

risbi. 

Ob slikovnem 

gradivu ugotovimo, 

da je veliko likov 

kasneje ustvarjenih 

računalniško.  

 

Udeležencem 

pojasnim, da bodo 

risali fantazijska 

bitja.  

Predlagam jim, naj 

si predstavljajo, da 

Poslušajo, 

opazujejo, 

odgovarjajo. 

Primerjajo skico in 

končno podobo 

izpostavljenega 

risanega lika in 

ugotavljajo, kako se 

je podoba tekom 

ustvarjalnega 

procesa 

spreminjala. 

 

 

Poslušajo, 

razmišljajo o 

reliefu, njegovih 

značilnostih. 

 

 

-Frontalna, 

individualna. 

-Pogovor, razlaga, 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Frontalna, 

individualna. 

-Pogovor, razlaga. 

 

 

 

 

PowerPoint 
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so soustvarjalci pri 

nastajanju neke 

nove risanke ali 

filma in naj 

osnujejo 

domišljijsko podobo 

glavnega junaka ali 

zlobneža. Povem, 

da bodo risali s 

črnim flomastrom.  

Izkoristijo naj 

raznolikost črt 

(debelina, gostota, 

dolžina) ter 

kontrast, da 

poudarijo 

dramatičnost bitja. 

Pozornost gre tudi 

izvirnosti. Motiv naj 

primerno postavijo 

in zajamejo v 

format.  

 

Med praktičnim 

delom preverjam 

ustvarjanje in jim 

svetujem, 

udeležence med 

delom spodbujam in 

pomagam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo, 

razmišljajo o 

motivu, njegovi 

postavitvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjajo motiv z 

linijami. 

 

 

 

 

 

 

 

-Razlaga, pogovor, 

-Individualna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir, črn flomaster 

SKLEPNI DEL 

Z učenci razstavimo 

nastale izdelke. 

Usmerim jih v 

razmišljanje in 

oblikovanje 

kriterijev za 

vrednotenje.  

Razstavijo risbe, 

oblikujejo kriterije 

za vrednotenje in 

analizirajo izdelke. 

Kriteriji so 

upodobitev motiva 

s črtami s 

poudarkom na 

svetlo-temnem 

kontrastu, izvirnost. 

 

-pogovor, 

opazovanje, 

primerjanje, 

pogovor 

 

Likovni izdelki 

udeležencev. 
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8.2 PREDSTAVITEV IN ANALIZA IZDELKOV 

Pri likovni nalogi sem se osredotočila na čiste in močne linije, kakršne pusti flomaster, 

izbrala pa sem enega izmed pogostejših motivov v risbi na Slovenskem, domišljijskega, 

ker se mi je osebno zdel domač. 

Uvodna motivacija je uspela, saj so udeleženci sodelovali in poimenovali fantazijske like, 

se spomnili še drugih in »fantazirali« o novih, svojih.  

Z domišljijskimi motivi so se srečali vsi udeleženci delavnice, zato jim ni bil neznan. 

Pogovorili smo se o tem, kako so včasih nastajale risanke in kako danes nastanejo 

animirani filmi in posebni učinki s pomočjo moderne tehnologije. 

Nekateri udeleženci so si svoje zamisli najprej skicirali s svinčnikom na drug kos papirja.  

Udeležence sem konstantno spodbujala, da so iskali svoje ideje in niso kopirali že znanih 

podob. V končnih izdelkih nekateri liki vseeno spominjajo na že obstoječe podobe. 

 

8.3 ANALIZE DEL UDELEŽENCEV 

 
 

Udeleženka 1, 15 let: Zamislila si je junakinjo z nadnaravnimi močmi, ki jih je spretno 

nakazala. Figuro je odela v klasično ogrinjalo že videnih super junakov in jo postavila v 

naravno okolje. Spretno je zgradila prostor in figuro postavila v prvi plan. Z diagonalami in 

horizontalami je ustvarila dinamično kompozicijo. Zapolnila je cel format. 
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Udeleženka 2, 14 let: upodobila je vel likov in jih razvrstila po formatu. Viden je vpliv 

medijev in aktualnega dogajanja, saj so nekatere figure že videne. Format je zapolnjen 

vendar kompozicija nima globine in deluje ploskovito. Sredinska figura stoji na tleh, ostale 

lebdijo in letijo po zraku. Pojavljajo se različne linije, in točke, s čimer je dosežen učinek 

teksture. 

 
 

Udeleženec 3, 13 let: upodobljena figura ime dve strani, svetlo in temno, kar je nakazano z 

dvema glavama in tudi s soncem in oblakom v zgornjih vogalih. Figura lebdi v zraku, 

prostor ni nakazan. Format je zapolnjen, vendar je kompozicija brez ozadja in ploskovita. 

Sama ideja je dokaj izvirna v združitvi pozitivnega in negativnega lika. 
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 Udeleženec 4, 16 let: kompozicija je horizontalna. Lik je postavljen na podlago in zaradi 

prekrivanja deluje tridimenzionalno. Ozadja ni. Lik je v osnovi že viden in ne deluje 

izvirno. 

 

 

Udeleženka 5, 15 let: je format obrnila vertikalno. Figuro je postavila na podlago, okrog 

nje lebdijo mehurčkaste forme, ki zapolnjujejo format. Lik deluje pozitivno in veselo, prav 

tako je izviren zaradi kombinacije različnih telesnih elementov. 

 



58 

 

 
 

Udeleženec 6, 16 let: udeleženec je figuro postavil prenizko, zato mu je zmanjkalo prostora 

za noge. Ozadje ni nakazano, lik deluje ploskovito. Celotna zasnova je izvirna, v osnovi pa 

spominja na že videno. 

 

Udeleženec 7, 14 let: kompozicija je preprosta, linije so čiste. Figura lebdi v zraku, ozadja 

ni, format ni zapolnjen. Lik ne deluje izvirno. 
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Udeleženec 8, 15 let: figura je preprosta in cela orisana z eno linijo. Lebdi v zraku, podlage 

ni, prav tako ne ozadja. Format ni zapolnjen, kompozicija je ploskovita. Konstrukcija lika 

je izvirna. 
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9 SKLEP 

Z razvojem in dosegljivostjo vizualno komunikacijskih tehnologij se povečuje tudi 

zanimanje za risbo. Pozornost se spet od medija obrača k vsebinam. Mladi avtorji pogosto 

prehajajo iz medija v medij in smiselno integrirajo različne tehnologije. Današnja realnost 

je v veliki meri posredovana, posledično s posredovanimi podobami, ki niso več odraz 

neposrednih, lastnih izkušenj, ampak so likovna predelava medijsko predelanih in 

posredovanih izkušenj. Risba pa ohranja stik z neposredno, osebno izkušnjo in 

doživljanjem sveta. (Frelih, 2007: katalog) 

V času raziskovanja teme za diplomsko delo sem spoznala nove in zanimive stvari, 

presenetilo pa me je predvsem to, da ni veliko umetnikov, ki bi se ukvarjali samo z risbo in 

so poleg uspešnih risarjev še kiparji, grafiki, slikarji… Ugotovila sem tudi, da je 

individualno povpraševanje (glede risbe) predvsem po portretih in karikaturah, masovno pa 

se najbolj trži risba določene motivike (trta, grozd, cvetovi in podobno na steklu, lesu in 

podobnem - na raznih neumetniških izdelkih v trgovinah z darili, spominki in risba na 

kamnu (gravura) predvsem na nagrobnikih. Te risbe so pogosto šablonske in so le redko 

narejene ročno.  

Namen diplomskega dela je bil raziskati in predstaviti risbo na slovenskem in njene 

motive, ter ugotoviti, kateri motivi se najpogosteje pojavljajo ter predstaviti možnosti 

načrtovanja in izvedbe likovnih delavnic.  

Cilj diplomskega del je prikazati možnost uspešnega vključevanja določenih motivov z 

vsebinami likovne vzgoje v praksi. 

Raziskovanje je izhajalo iz naslednjih raziskovalnih vprašanj oziroma hipotez 

- Kakšen odnos imajo ljudje do risanja različnih motivov skozi različna (umetnostna) 

obdobja? 

- Kako se to kaže skozi risarska dela oziroma kako je to povezano z upodabljanjem 

motivov? 

- V katerih obdobjih kateri motivi pridejo bolj do izraza? 

- Kako otroci dojemajo in upodabljajo elemente podanega motiva v svojem 

ustvarjanju? 

 

Metode dela 

V diplomskem delu je bila uporabljena kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja s kvalitativno metodo, s pregledom literature v slovenskem in angleškem 

jeziku. Praktičen del predstavlja pedagoški pristop k načrtovanju in izvedbi likovnih 

delavnic na temo domišljijski lik. Izvedena je likovna delavnica in analiza izdelkov na 

delavnici. Pred izvedbo delavnice je bil izdelan načrt poteka učne ure.  

Delavnica je bila izvedena v dveh urah in sicer v nedeljo, 7. 8. 2016 od 18:00 do 20:15 v 

Veržeju. Na delavnici je sodelovalo 8 udeležencev od starosti 13 – 16 let. Pri izvedbi 

delavnice je bil upoštevan natančen zapis načrta dela. Upoštevani so bili prostorski, 

tehnični, materialni in časovni pogoji izvajanja delavnic.  
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Ob zaključni fazi izvajanja delavnice smo skupaj z udeleženci izvedli tudi vrednotenje 

nastalih izdelkov. Izdelke smo si natančno ogledali in se pogovorili o tem, ali so bili 

zastavljeni cilji doseženi. 
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