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I 

 

POVZETEK 
 

Teoretični del diplomskega dela opisuje pojem ornamenta, njegove vrste in oblike ter 

nekatere bolj prepoznavne ornamente v okviru časa in prostora. Omenjen je tudi ornament 

z območja Slovenije in njegovi motivi. Diplomsko delo se osredotoča na problematiko 

tabuiziranosti tematike okraševanja telesa. Za podiranje tabujev je potrebno znanje in 

razumevanje dejstev, zato diplomsko delo vsebuje kratek zgodovinski pregled okraševanja 

telesa z navedenimi razlogi in različnimi tehnikami okraševanja. Opisane so začasne in 

trajne ter neinvazivne in invazivne oblike dekoracij. Poudarek je na poslikavi telesa, 

tetoviranju, brazgotinjenju, nakitu in prebadanju ter kozmetiki.  

Praktični del opisuje raziskavo oziroma izvedeno učno uro z otroki iz Pionirskega doma 

Ljubljana, s katero sem želela dokazati, da je tudi takšno tematiko, ki velja za tabu, 

mogoče vpeljati v okvire osnovnošolskega izobraževanja. V tem delu so predstavljeni 

njihovi izdelki, učna priprava in analiza izdelkov.  
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II 

 

SUMMARY 

 

The theoretical part of the thesis describes the concept of ornament, its types and forms as 

well as some of the more recognizable ornaments in the context of time and place. 

Ornament from Slovenian region is also mentioned along with its most important motifs. 

The thesis focuses on the problem of tabooisation of body adornment. In order to break the 

taboos, it's important to have some knowledge and understanding of the facts. Thesis 

contains a brief historical overview of body adornment with reasons and different 

techniques of decoration. Temporary and permanent forms of decoration are described as 

well as the invasive and non-invasive forms. The focus is on body painting, tattooing, 

scarification, piercing, jewelery and cosmetics.  

Practical part of the thesis describes the lesson with the children of Pionirski dom 

Ljubljana. I wanted to prove that even a taboo theme can be applied and introduced to the 

education. In this section I presented their artwork, my lesson plan and analysis of the 

work.  
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1 UVOD 
 

 

Tematika okraševanja telesa mi je bila od nekdaj blizu, zanjo pa sem se odločila po 

pogovoru s svojim mentorjem prof. Črtomirjem Frelihom. Glede na to, da večina tehnik 

okraševanja telesa še vedno velja za tabu, mi je bila tema v velik izziv. Da se o tetoviranju, 

prebadanju in ostalih bolj ekstremnih načinih okraševanja telesa ne govori veliko, priča 

tudi dejstvo, da je večina literature, ki sem jo predelala, v tujem jeziku. Menim, da je 

znanje najboljše orožje, saj se ljudje bojimo stvari, ki jih ne poznamo in jih ne razumemo. 

Okraševanje telesa je v tesni povezavi z razvojem človeštva in človekovim položajem v 

družbi, zgodovinski pregled pa kaže na to, da so nekatere oblike dekoracije telesa v 

uporabi že od pradavnine. Razlogi za okraševanje so se skozi zgodovino le malo 

spreminjali, najpomembnejše pa je dejstvo, da je človek od nekdaj stremel k ločitvi 

človeškega od živalskega telesa, kar mu je uspelo ravno z uporabo kože kot umetniške 

podlage. Ljudje dandanes uporabljajo različne načine za okraševanje telesa, a v mnogih 

primerih ne vedo kakšni so ozadje, izvor in pomen okraševanja v različnih kulturah in 

družbah po svetu. Pomembno je, da se zavedamo razlike med okraševanjem in 

označevanjem telesa. Slednje se je skozi zgodovino uporabljalo v namen ločevanja 

posameznika od družbe in je imelo v večini primerov negativno konotacijo, kar je mogoče 

čutiti še danes.  

V svojem diplomskem delu sem si zadala nalogo, da tematiko okraševanja telesa vpletem v 

učni proces in jo predstavim učencem. Z izvedbo učne ure sem poskušala odgovoriti na 

naslednja raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze: 

Hg: Okraševanje lastnega telesa je za učence primerna likovna naloga. 

H1: Učenci se bodo na tematiko okraševanja telesa odzvali pozitivno in z zanimanjem.  

H2: Učenci bodo prepoznali le nekatere od načinov okraševanja telesa - tiste, ki se jih 

poslužujejo posamezniki v našem času in okolju (ličenje, tetoviranje, prebadanje).  

H3: Učenci bodo imeli med seboj različne poglede na estetiko telesa in njegovega 

okrasja.  

H4: Učenci ne bodo imeli težav z uporabo kože kot likovnega materiala.  

H5: Vzorci, barve in motivi likovnih stvaritev otrok se bodo razlikovale od tistih, ki se 

pojavljajo pri naravnih ljudstvih.  

Med učno uro so imeli učenci priložnost spoznati različne načine okraševanja telesa, 

različne kulture in načine življenja. Menim, da so otroci v svojem mišljenju dosti bolj 
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fleksibilni in nimajo toliko predsodkov kot odrasli, hkrati tudi lažje sprejemajo drugačnost 

in so v svojem izražanju svobodnejši.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 ORNAMENT 

 

Beseda ornament izhaja iz latinščine, kjer 'ornare' pomeni 'krasiti'. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika pa pove, da je ornament likovni element namenjen olepšavi (SSKJ, 2014). 

Prevedeno bi torej lahko ornament imenovali tudi okras oziroma okrasek. 

»Ornament je nastal zaradi človekove potrebe po okraševanju predmetov, ki jih je 

oblikoval. Krasil je vse, kar je izdeloval in cenil, krasil je celo lastno telo, saj se mu je 

takšno zdelo lepše in več vredno. Krasil je uporabne predmete (posodo, tkanine, orodje, 

orožje), okrasne predmete (nakit), pozneje npr. tudi naslovnice knjig, začetne črke in 

obrobe tekstov v knjigah. Ornament srečamo tudi danes na uporabnih in okrasnih 

predmetih in tkaninah.« (Tacol, 1994, str. 18) 

 

Pomembna značilnost ornamenta je stilizacija, kar pomeni, da pri oblikovanju ornamenta 

ne izdelamo vseh podrobnosti, temveč oblike poenostavimo.  

 

 

Slika 1: Primer realistične in stilizirane podobe iz narave. 

 

2.1.1 VRSTE ORNAMENTA  

 

Ornamente ločujemo po motivu in obliki. Glede na uporabljen motiv jih ločujemo na: 

 geometrijski ornament, ki je sestavljen iz geometrijskih vzorcev,  
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Slika 2: Geometrijska ornamenta. 

 

 rastlinski ornament, ki izvira iz rastlinskega sveta, 

 

 

Slika 3: Rastlinski ornament. 

 

 živalski ornament, ki izvira iz živalskega sveta, 

 

 

Slika 4: Živalski ornament. 

 

 antropomorfni ornament, kjer vzorec predstavlja človeška figura, 

 

 

Slika 5: Antropomorfni egipčanski ornament. 
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 mešani ornament, ki vsebuje dva ali več naštetih motivov, 

 

 

Slika 6: Mešani ornament. 

 

 ter svobodni ornament, ki vsebuje svobodne oblike.  

 

 

Slika 7: Svobodni ornament. 

 

Po obliki ločimo naslednje ornamente: 

 tapeta – kadar se vzorci širijo po celotni ploskvi v različnih smereh; tako obliko 

okraskov zasledimo na blagu, stropu, stenah in podu,  

 

 

Slika 8: Tapeta. 
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 friz – kadar ornament poteka v vrsti; tako obliko okraskov najdemo v arhitekturi ob 

robovih streh, nad okni in vrati, na oblačilih, posodah in pregrinjalih,  

 

 

Slika 9: Friz. 

 

 rozeta – kadar se okrasek pojavi v krožni obliki; takšne ornamente najdemo pri 

oknih in prtičkih.  

 

 

Slika 10: Rozeta. 

 

Pri ornamentih je pomemben tudi ritem, ki je lahko enakomeren ali svoboden. Po obliki in 

motivu lahko ornamente upodabljamo s črto ali barvno ploskvijo.  

 

Slika 11: Črtni ornament. 
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Slika 12: Ploskovni ornament.

 

2.1.2 ORNAMENT V ČASU IN PROSTORU 

 

Ornament se je pojavil in razvijal na različnih kulturnih in geografskih področjih. Njegovih 

izraznih oblik je veliko; opisala bom le nekaj bolj zanimivih in prepoznavnih ornamentov.  

 

2.1.2.1  PRAZGODOVINSKI ORNAMENT 

Prazgodovinski ornament je bil uporabljen v dveh dobah: v kameni in železni. V stari 

kameni dobi so ljudje izdelovali orodje iz kamna. Šele v novi kameni dobi (neolitiku) so 

orodje dodelali, ga okrasili in mu poleg praktične dali tudi umetniško vrednost. Z 

enostavnimi ornamenti so okraševali tudi posode iz gline. V poznem neolitiku so se ljudje 

pričeli ukvarjati z obdelovanjem bakra. Temu je sledila bronasta doba in nato še železna. 

Železo so uporabljali za izdelavo orožja, orodja in ostalih predmetov, bron pa so 

uporabljali predvsem za umetniška dela. Prazgodovinski ornamenti so bili predvsem 

geometrični. Ljudje tistega časa so v svojem delu le redko poskušali imitirati elemente iz 

vsakdanjega življenja kot so figure ljudi, živali ali rastlin. (Enciklopedija Slovenije, 1994) 

 

 

Slika 13: Primer ornamenta na tkanini z območja Avstralije. 
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Za okraševanje svojih teles so ljudje v prazgodovini uporabljali pigmente pridobljene iz 

zemlje. Barve in simboli na telesu so bili uporabljeni za lov, zaščito pred elementi ter v 

verske namene. V času neolitika je človek z lova in nabiralništva napredoval k poljedelstvu 

in živinoreji. Tudi okraševanje telesa je v tem času prešlo na višjo raven. Prve upodobitve 

na kamnitih stenah predstavljajo predvsem človeška telesa, ki so v večini primerov 

poslikana ali kako drugače okrašena. (Gröning, 1997) 

 

 

Slika 14: Podoba ženske z okrašenimi rokami ter poslikavami iz 8.–7. tisočletja pr. n. št. 

 

 

Slika 15: Figura iz 3. tisočletja pr. n. št. z območja današnje Romunije. 
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2.1.2.2  EGIPČANSKI ORNAMENT 

Življenje v Starem Egiptu je potekalo v znamenju reda, čemur so bili primerni tudi 

ornamenti, za katere sta značilni jasnost in natančnost. (Speltz, 1989) 

 

 

Slika 16: Steber z okraski, ki predstavljajo cvet papirusovega trsa. 

 

Poleg geometrijskih vzorcev se v egipčanskih ornamentih pojavljajo tudi rastline, ki so 

značilne za to geografsko območje. To so predvsem: lotos, lilija, cvet papirusovega trsa, 

dateljnova palma in trsje. Med živalmi je pogost hrošč govnač, pojavljajo pa se tudi oblike 

diska, ki predstavljajo sonce. Ogromno je človeških ornamentov, ki predstavljajo ljudi v 

vsakdanjem življenju. (Dolmetsch, 1989) 

 

 

Slika 17: Egipčanski ornament s hroščem govnačem in obliko diska. 

 

V času faraonov je kozmetika dosegla visok standard. Ljudje niso okraševali le predmetov, 

temveč tudi svoja telesa in obraze. Egipčanke višjih slojev so uporabljale pudre, tinkture, 

čopiče in parfume. V modi je bila bleda polt, zato so si na kožo nanašali velike količine 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Saša Ameršek; Okraševanje telesa 

18 

 

svinca. Za dodajanje barve na lica so uporabljali okro in karmin, ustnice pa so bile 

obarvane rdeče. Poseben poudarek so dajali na ličenje oči, ki so bile obrobljene s črno 

barvo. Veke so si s prahom iz malahita obarvali zeleno. Kleopatra je zgornjo veko obarvala 

modro, spodnjo zeleno, obrvi pa si je pobarvala s črno barvo in jih podaljšala do senc. 

(Gröning, 1997) 

 

 

Slika 18: Primer ličenja in nakita v Starem Egiptu. 

 

V Starem Egiptu so tako ženske kot tudi moški višjih slojev nosili lasulje iz pravih las ali 

konjske grive. Oblačili so se preprosto, zato je bil nakit toliko bolj izstopajoč.  

 

 

Slika 19: Relief egipčanske ženske s kitkami in naglavnim okrasjem. 
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Slika 20: Primer oblačenja in nakita v Starem Egiptu. 

 

2.1.2.3  PERZIJSKI ORNAMENT 

V perzijskem ornamentu najdemo velik vpliv egipčanskega, asirskega in helenističnega 

ornamenta. Perzijci so z mozaiki okraševali stavbe, pomembni pa so tudi ornamenti na 

perzijskih tkaninah (predvsem preprogah), kjer največkrat najdemo motive iz rastlinskega 

sveta. (Dolmetsch, 1989) 

 

 

Slika 21: Rastlinski ornament s perzijske preproge. 

 

2.1.2.4  KITAJSKI ORNAMENT 

Kitajski ornament se je razvil že zelo zgodaj, a se dolgo časa ni spreminjal in nadgrajeval. 

Veliko ornamentov najdemo na vazah: meandri, geometrijski vzorci, rože, sadje in rastline, 

živali ter antropomorfni ornamenti. Med rastlinami so največkrat upodobljene domorodne 
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rastline: čajevec, vrtnice, melone. Pomembni so tudi ornamenti na slikah, tkaninah, 

vezeninah in porcelanu. Najpogosteje so uporabljali črno, belo, modro in rdečo barvo z 

zlatimi obrobami. (Dolmetsch, 1989) 

 

 

Slika 22: Bordura s kitajskim ornamentom. 

 

2.1.2.5  GRŠKI ORNAMENT 

Prazgodovinski grški ornament vsebuje veliko egipčanskih in asirskih motiv. V svojih 

primarnih stadijih razvoja pa je bila grška umetnost tudi pod vplivom Orienta. Grški 

ornament lahko razdelimo glede na tri stile razvoja grške arhitekture: dorski, jonski in 

korintski stil. (Speltz, 1989) 

 

 

Slika 23: Primeri dorskega, jonskega in korintskega stebra (od leve proti desni). 

 

Grki so lončarstvo dvignili na raven umetnosti. Njihove prve vaze so bile enostavno 

okrašene. Na njih so poslikali rjave trakove, kroge in kvadrate. Enostavnejšim oblikam so 

se kmalu pridružili še frizi z motivi živali, vijuge, meandri ter lovorovi listi. (Dolmetsch, 

1989) 
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Slika 24: Meander. 

 

 

Slika 25: Antropomorfni in rastlinski grški ornament. 

 

 

Slika 26: Primer dekoracij na oblačilih iz Stare Grčije. 
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2.1.2.6  KELTSKI ORNAMENT 

Keltski ornament, ki se je razvil na območju Velike Britanije in Irske, je nedvomno čista 

keltska umetnost brez tujih vplivov. Keltski umetniki so pokazali veliko sposobnost 

okraševanja, pri kateri so telesa ptic, psov, kač in fantazijskih živali medsebojno izvrstno 

povezana in prepletena. (Speltz, 1989) 

 

 

Slika 27: Keltska ornamenta z značilno prepletenostjo linij. 

 

2.1.3 ORNAMENT NA OBMOČJU DANAŠNJE SLOVENIJE 

 

Nekateri ornamenti na Slovenskem so obči. Med njih spadajo vrezi, odtisi vrvi, vozlov in 

protja, drugi pa izvirajo iz tujih kultur (npr. meander na pročelju hiše na Mostu na Soči). V 

času predrimske ornamentike na Slovenskem izstopajo keltski vzorci z zapletenimi 

geometrijskimi in rastlinskimi okraski, priljubljeni pa so bili tudi motivi živali. 

(Enciklopedija Slovenije, 1994) 

 

Rimski ornament je na Slovenskem bogato zastopan. Prevzel je grško-etruščanske vzorce 

(spirale, valovnice, triglife, jajčaste in biserne nize, košaraste cvetove, akantove čaše, trtne 

vibe, delfine, ptice in fantazijska bitja) in jim dodal svoje motive.  

 

 

Slika 28: Primer bisernega (levo) in jajčastega niza (desno). 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Saša Ameršek; Okraševanje telesa 

23 

 

Umetnost srednjega veka je sprejela poznorimske oblike ornamentov, ki so se pod vplivom 

krščanstva preoblikovali v nove vzorce in dobili nov pomen. Posebno veljavo je dobila 

geometrična oblika ornamenta.  

 

V gotiki se je ornament umaknil na robove (bordure) oziroma je prekril ozadja za 

figuralnimi upodobitvami. Ornament je prevladoval nad figuraliko v knjižni opremi, na 

poslikanih lesenih stropih, rezljanem in poslikanem pohištvu in v umetnem kovaštvu. V 

gotiki je postal tako pomembna likovna sestavina, da so uporabljali celo posebne 

pripomočke, šablone, pečatnike in druga orodja, ki so omogočala enakomerno razporeditev 

po površini. Ob nekaterih geometrijskih vzorcih (šahovnice, tlakovci, mozaiki, meandri) so 

bili posebej značilni tudi vzorci s simboličnimi in fantazijskimi živalmi (grif, bazilisk, 

jagnje, orel), rastlinski vzorci s tkanin ter ornamenti, ki posnemajo arhitekturne elemente. 

(Enciklopedija Slovenije, 1994) 

 

Nekatere likovne prvine gotskega ornamenta so se ujele z zahtevami umetnosti od 16. 

stoletja dalje, npr. vitica, napisni trak; sicer pa je renesančno-zgodnjebaročni ornament v 

svoj besednjak pritegnil eksotične daljnovzhodne motive. V tem času se je še posebej 

razširila groteska. Značilne oblike ornamentov v baroku so bile školjčne lupine, košare, 

angelske glave s krili, sadne, cvetne in lovorove kite, jajčevniki ter hrustančasti in ušesasti 

ornamenti. (Enciklopedija Slovenije, 1994) 

 

 

Slika 29: Primer groteske (levo) in školčevja (desno). 

  

Čas po obdobju rokokoja je ornamentaliko zaznamoval z liričnostjo. V njem je imel 

osrednje mesto cvetlični ornament (predvsem tulipani in nageljni). Gradivo tega časa 

zaznamujejo ponavljajoči se vzorci v jasnih kompozicijah, živahne barve in predvsem 

dekorativnost.  
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Popolnoma nov tip ornamentov je uveljavila findesieclovska umetnost, ki je z vibastimi 

linijami dajala prednost floralnim prvinam; secesijski ornament je zadnji veliki, stilno 

opredeljiv in mednaroden ornamentalen slog. Dinamičnost linije je osvojila pročelja in 

notranjščine stavb, zaznamovala industrijsko oblikovane predmete in grafiko, slikarstvo in 

kiparstvo pa sta ji bila na Slovenskem manj naklonjena. Secesijski ornament se je v 

poznejši fazi povezal z geometrijskimi elementi in ustvaril nov, puristični ornament. 

(Enciklopedija Slovenije, 2015) 

 

Hiša arhitekta Ivana Vurnika, ki jo poznamo kot Zadružno gospodarsko banko, velja za 

enega najboljših primerov arhitekture narodnega sloga. Na njenem pročelju najdemo serijo 

abstraktnih dekorativnih motivov iz časa secesije, ki si jih nekateri razlagajo kot stiliziran 

nageljnov cvet, prevzet s slovenskih vezenin v kontrastnih slovenskih barvah, medtem ko 

drugi njegov izvor iščejo v slovaški ljudski ornamentiki. Poslikava dvorane in fasade 

Vurnikove hiše je delo arhitektove soproge Helene Vurnik. Geometrijski ornament v 

rdeče-belo-modri barvni kombinaciji se dopolnjuje z motivi iz bogate slovenske 

ikonografije; stilizirano slovensko pokrajino smrekovih gozdov in žitnih polj ter vinske 

trte, med katere je vkomponiran motiv žena v slovenski narodni noši. (Pirkovič in Mihelič, 

1997) 

 

 

Slika 30: Pročelje Vurnikove hiše v Ljubljani. 

 

Jože Karlovšek, eden od pomembnejših preučevalcev slovenske ljudske ornamentike, je 

slovenski ornament razdelil na 5 stopenj razvoja:  

- 1. stopnja (1000-1250): V Evropi romanski slog, pri nas abstraktni motivi, 
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- 2. stopnja (1250-1500): v Evropi gotski slog, pri nas se okras približuje 

rastlinskemu motivu, 

- 3. stopnja (1500-1700): v Evropi obdobje renesanse, pri nas pa naravni motivi 

(grozdje, nageljni, zvončnice ter verski motivi – križ, kelih, srce, jagnje), 

- 4. stopnja (1700-1800): do tu sta slovenska umetnost in zahodna kultura ločeni, 

nato se baročna obilnost kaže tudi v kopičenju motivov v slovenski ornamentiki, 

- 5. stopnja (1800-1900): v Evropi je razvoj končan, slovenski ornament pa se razvija 

naprej in doseže svoj vrhunec; starim motivom se pridružujejo novi. (Hudales, 

Bunderla in Hrastnik, 2015) 

 

Slovenski ornamenti vsebujejo štiri glavne vrste motivov: 

- Geometrične (so najstarejši in najbolj preprosti), 

- naturalistične (vse kar je iz narave: rastline, živali, listki, cvetovi), 

- predmetne (vsakdanji izdelki in simbolične podobe: posode, vrči, orodje, srce, križ, krog), 

- umetne (izmišljeni motivi). (Hudales idr., 2015) 

  

V slovenskem ornamentu so najbolj značilni nageljni in srčaste oblike, ki zrcalijo 

slovensko liričnost.  

 

 

Slika 31: Primeri srčastih oblik in nageljnov. 

 

V krasilni kompoziciji so priljubljeni različni motivi, ki imajo pripovedni dekorativni 

pomen. Zanjo so značilne močne in živahne barve.   
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Slika 32: Kombinirana krasilna kompozicija. 

 

Ornamenti se pojavljajo na različnih materialih in v različnih oblikah: lesene skrinje, 

panjske končnice, pohištveni deli, prtički, mašni plašči, avbe, peči, čipke, belokranjske 

pisanice, keramika, tekstil itd. Motivi so prevzeti iz poljedelstva, vrtnarstva, živalskega 

sveta, verstva in vsebujejo geometrične prvine. (Hudales idr., 2015) 

 

2.2 OKRAŠEVANJE TELESA 

 

Ljudje so svoja telesa okraševali že od najbolj zgodnjih časov na nešteto načinov in iz 

najrazličnejših razlogov. »Okraševanje telesa je ultimativna oblika izražanja, pri kateri si 

umetniki naredijo drugo kožo, ki je odvisna od družbe v kateri živijo. Druga koža je 

ogledalo posameznikove individualnosti.« (Gröning, 1997) 

 

Ne moremo z gotovostjo govoriti o tem, kdaj natančno naj bi človek pričel z barvanjem in 

okraševanjem svoje kože, najverjetneje pa je ta praksa v uporabi že od paleolitika. Najbolj 

zgodnji dokazi tetoviranja segajo v obdobje neolitika (tetovaže na mumijah iz Evrope, 

centralne Azije in Andov), okraševanje telesa s pomočjo nakita pa sega približno 5.000 let 

v zgodovino. Telesne dekoracije najdemo na vseh kontinentih, kar pomeni, da so se ljudje 

na različne načine prepustili potrebi po okraševanju in transformaciji ter pri tem uporabljali 

materiale, ki so jih našli v svojem okolju. Okraševanje telesa se v današnjem času nanaša 

predvsem na prakse fizičnega poudarjanja telesa s pomočjo stiliranja, urejanja las, lakiranja 

nohtov, nošenja ličil in s pomočjo oblačenja. (DeMello, 2007) 

 

Različne tehnike dekoriranja, olepševanja in spreminjanja človeškega telesa lahko 

klasificiramo na podlagi kriterijev permanentnosti (začasne in trajne oblike okraševanja) in 

strukturnih sprememb na telesu (neinvazivne in invazivne tehnike). Začasne dekoracije 
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spremenijo telo le na površju in so lahko kratkotrajne ali dolgotrajne. Med kratkotrajne 

štejemo ličila in poslikave. Dolgotrajnih dekoracij ne moremo odstraniti sami; odstranijo se 

sčasoma zaradi regenerativnih značilnosti telesa. Tipičen primer dolgotrajne dekoracije je 

permanentni make up, ki traja od tri do šest let, in dekoracija s kano. Večina trajnih oblik 

okraševanja je narejenih s pomočjo invazivnih tehnik mehkega ali trdega tkiva. Med 

spremembe mehkega tkiva štejemo tetovaže, prebadanje in podaljševanje ušesnih mečic, 

brazgotinjenje in kavterizacijo. Spremembe trdega tkiva vključujejo spremembe kosti kot 

so: podaljševanje lobanje in vratu, povezovanje stopal, piljenje zob in nekatere plastične 

operacije. Neinvazivne prakse vključujejo vse metode okraševanja telesa, ki so nanešene 

na površino kože oz. telesa (poslikava, lak za nohte, barvanje las, ličenje itd.). Invazivne 

oblike okraševanja so tiste, ki spremenijo določen del telesa: prebadanje, luknjanje, 

rezanje, tetoviranje, spreminjanje strukture kosti, brazgotinjenje, kavterizacija, 

tetoviranje... (Camphausen, 1997) 

 

Pomembno je, da ločimo med okraševanjem in označevanjem telesa. Glavna razlika je v 

samem namenu: okraševanje ima estetski pomen, predstavlja sredstvo komunikacije in 

izražanja lastne individualnosti, medtem ko označevanje poteka v namen ločevanja 

posameznika od družbe. Takšno obliko stigmatizacije so v preteklosti uporabljali za 

označevanje sužnjev, tatov in ostalih kriminalcev ter v taboriščih v času fašizma. Danes se 

uporablja v različnih tolpah in samo po sebi nima estetske vrednosti.  

 

Čeprav je večina tehnik v uporabi že stoletja, pa niso vse oblike okraševanja telesa enako 

sprejemljive. V različnih delih sveta so se razvili različni lepotni ideali in s tem tudi 

različni načini dekoriranja človeškega telesa. Ličenje je postalo vsakodnevna rutina 

mnogih žensk iz razvitih družb, prebadanje ušes velja za nekaj popolnoma sprejemljivega, 

medtem ko so ostali načini (npr. prebadanje obrvi, ustnic, tetoviranje) manj sprejemljivi 

tudi v bolj odprtih zahodnih družbah.  

 

Med antropologi velja konsenz, da človeka od živali loči sposobnost simboličnega 

mišljenja. S tem je povezan tudi jezik kot sredstvo komunikacije. Čedalje bolj se zavedamo 

dejstva, da lahko tudi z videzom veliko povemo in tako komuniciramo brez besed. 

Spoznali smo tisto, kar naravna plemena vedo že dolgo časa – v samem središču 

simboličnega univerzuma je umetnost in jezik okrašenega oziroma spremenjenega 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Saša Ameršek; Okraševanje telesa 

28 

 

človeškega telesa. Pri naravnih ljudstvih velja, da mora biti človeško telo poslikano, 

drugače se prav v ničemer ne razlikuje od živali. (Polhemus, 2004) 

 

2.2.1 RAZLOGI ZA OKRAŠEVANJE TELESA 

 

Besedna zveza 'okraševanje telesa' nakazuje na to, da so ljudje svoja telesa spreminjali in 

barvali le v estetske namene, vendar so razlogi za takšno početje tako kompleksni in 

medsebojno povezani, da moramo gledati širšo sliko. Pri tem ne smemo pozabiti na 

dejstvo, da se pojmi lepote v različnih kulturah, družbah in času razlikujejo. Razloge za 

okraševanje telesa, bi lahko v osnovi razdelili na tri skupine: 

 

 ESTETSKO: 

- Zadovoljevanje potrebe po estetiki, 

- okraševanje kot oblika umetnosti in zadovoljevanje potrebe po ustvarjanju 

in izražanju kreativnosti. 

 

 SOCIALNO: 

- Ločevanje človeškega telesa od živalskega (prisotno predvsem pri naravnih 

ljudstvih), 

- telesno okrasje kot sredstvo neverbalne (vizualne) komunikacije, 

- izkazovanje družbenega položaja, ekonomskega statusa, spola, starosti, 

- izvajanje iniciacijskih obredov, 

- izkazovanje pripadnosti skupini (identifikacija), 

- dokazovanje moči, poguma, možatosti in vzdržljivosti (zaradi bolečine ob 

procesu), 

- označevanje ljudi (predvsem v obliki tetoviranja), 

- obeleževanje pomembnih dogodkov in prelomnic. 

 

 MAGIČNO-RELIGIOZNO: 

- Pridobivanje magičnih in živalskih moči, 

- verska prepričanja (prepoznavanje domačih v onostranstvu), 

- zaščita telesa pred zli duhovi in boleznimi (predvsem z nošenjem nakita ter 

tetoviranjem okoli telesnih odprtin na obrazu), 

- zastraševanje nasprotnikov. (Gröning, 1997; Vremec, 1992) 
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V mnogih kulturah verjamejo, da človeško telo ni popolno, če ni primerno okrašeno ali 

modificirano. Začasne in trajne oblike spreminjanja človeškega telesa so bile že od nekdaj 

pokazateljice civilizacije, kulture in človečnosti. Bolj ko je telo okrašeno, višja naj bi bila 

stopnja civiliziranosti.  

 

2.2.2 POSLIKAVA TELESA 

 

Telesne poslikave so začasne telesne okrasitve pri katerih je poslikano posameznikovo telo 

ali obraz. Za poslikave se uporabljajo barve za telo, glina, kana ali druga naravna barvila iz 

listov, plodov in zemlje. Včasih so barve pomešane z olji, maščobo ali drugimi tekočinami. 

Po najdbah sodeč izhajajo poslikave še iz časa paleolitika in so se najverjetneje začele 

naključno -  z madeži od oglja, jagodičevja ali gline. Ljudje so za poslikave uporabljali 

materiale, ki so jih našli v naravi: okra, glina, oglje, kreda ipd.  

 

V tradicionalnih družbah so poslikave spremljale obrede (predvsem pri iniciacijah) ali 

ceremonije, pomembne love in čase. Imele so velik družben pomen, saj je medsebojno 

poslikavanje utrjevalo socialne vezi (Polhemus, 2004). Vzorci poslikav so bili različni in 

so kazali na pripadnost določenemu plemenu, vendar niso bili uporabljeni v namen 

prikazovanja položaja v družbi. V nekaterih družbah poslikavajo tudi mrtve, ker verjamejo, 

da jim s tem olajšajo prehod v onostranstvo. (DeMello, 2007) 

 

Danes se s poslikavanjem teles v zahodnih družbah ukvarjajo posamezniki, ki so se 

specializirali za to tehniko okraševanja. Poslikave so tako postale le še ena izmed oblik 

umetnosti in niso povezane z družbeno identifikacijo, obredi ali rituali. Poslikava se danes 

uporablja tudi v vojski in pri lovcih za namene kamuflaže, pri svojem delu jo uporabljajo 

igralci, popularne so na festivalih in karnevalih, uporabljajo jo tudi navijači športnih ekip 

(DeMello, 2007). Nošenje ličil spada med najbolj subtilno obliko poslikavanja obraza, ki 

pa jo bom predstavila ločeno.  

 

Ko pogledamo poslikavanje telesa v različnih naravnih plemenih opazimo popolnoma 

drugačen pristop v katerih so barve, linije, spirale, pike in figurativni motivi nanešeni brez 

upoštevanja fizičnih značilnosti. Obraz poslikajo tako kot bi poslikali prazno platno – ko so 

pripadnika plemena Caduveo prosili naj naslika vzorec na platno, je narisal samo vzorec 

brez obraza, pri tem pa upošteval proporce, kot bi bil vzorec naslikan na ukrivljeno 
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podlago. Pri poslikavi obraza in telesa tako razlikujemo dva različna tipa: prvi uporablja 

telo kot platno za prenašanje simbolnih informacij (npr. tetoviranje), drugi pa uporablja 

pigment in linije za olepševanje telesa. Le redko je razlika med obema tipoma absolutna, 

razen v primeru uporabe bojnih poslikav, kjer je cilj izgledati kar se da strašljivo in 

nevarno. (Polhemus, 2004) 

 

2.2.2.1 SEVERNA IN JUŽNA AMERIKA 

Pojem 'rdečekožci' izhaja iz prakse, ki so jo izvajali v nekaterih severnoameriških 

plemenskih družbah, kjer so svoje obraze poslikali z rdečo barvo. Barve so igrale izjemno 

pomembno vlogo pri okraševanju, pri različnih plemenih pa so imele različne pomene. 

Barve so imele drugačen pomen tudi kadar je šlo za bojno poslikavanje obraza. Za večino 

indijanskih plemen je rdeča barva veljala za sveto barvo, za barvo vojne in moči; veljala je 

za simbol uspeha in zmage. Čiroki so modro barvo povezovali s premočjo in težavami, 

črno s smrtjo, bela barva pa je pomenila mir in srečo. Pri drugih plemenih je bilo ravno 

obratno: bela je bila barva smrti in žalovanja, črna pa barva veselja. Ravno zaradi različnih 

pojmovanj je kombinacija barve in motiva tako pomembna. Čeprav so imela plemena 

različna verovanja, sta bili toleranca in spoštovanje osnovna elementa njihove religije. 

Verjeli so, da je naš svet povezan z onostranstvom in da imajo vse naravne stvari (rastline, 

živali, kamni, nebo itd.) v sebi nadnaravne moči. Na teh prepričanjih so sloneli tudi njihovi 

rituali, ki so vsebovali ples, petje, fizične objekte, dekoracije in poslikave telesa. (Gröning, 

1997) 

 

Indijanci iz tropskega predela Južne Amerike za barvanje obraza uporabljajo barvilo anato, 

ki ga pridobivajo iz semen grma biksa. V Braziliji, od koder rastlina izvira, so barvilo 

uporabljali za poslikavo telesa, za celjenje ran, zdravljenje kožnih bolezni, opeklin in kot 

sredstvo za zaščito pred insekti. Kasneje so z barvilom pričeli barvati tudi blago in 

prehranske izdelke.  
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Slika 33: Pripadnici južnoameriškega plemena Ašaninka med poslikavanjem obraza. 

 

 

 

Slika 34: Primer severnoameriške bojne poslikave. 
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2.2.2.2 NOVA GVINEJA 

Na Novi Gvineji sta se poslikava in dekoracija telesa razvili v visoko obliko umetnosti. Za 

poslikave telesa uporabljajo oglje pomešano z vodo ali drevesnimi olji. Uporabljajo tudi 

belo glino ali kredo, modro, rumeno in zeleno barvo iz mineralov ali rastlinskih sokov ter 

rdečo glino (Gröning, 1997). V času vojne so poslikave ljudi z Nove Gvineje, vzorci na 

njihovih obrazih in dodatki izražali bojevitost in agresivno moč. Telesa so pobarvali s črno 

barvo, med drugim okrasjem so nosili krila ptic, katerih prisotnost je pomenila slabo 

usodo. Gladka in svetleča peresa so simbolizirala zdravje in dobrobit, v dnevih žalovanja 

pa so jih zamenjali s sivimi peresi. (Ebin, 1979) 

 

Umetnost poslikavanja obraza in telesa se je na Novi Gvineji razvila do te mere, da v 

mestu Goroka vsako leto priredijo festival, kjer se zberejo različna plemena, njihovi 

predstavniki pa razkazujejo svoja okrašena telesa. V zadnjih letih dogodek ne privablja le 

lokalnih prebivalcev, temveč ga obiskuje čedalje več turistov.  

 

 

Slika 35: Primera poslikav s festivala Goroka 1. 
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Slika 36: Primera poslikav s festivala Goroka 2. 

 

Pripadniki plemena Huli svoje obraze barvajo rumeno, rdeče in belo in so znani po 

tradiciji oblikovanja dekorativnih lasulj iz svojih las – te lasulje so videti kot klobuki v 

katere vtaknejo peresa rajskih ptic ali papig. Okrašujejo se še s školjkami, perlami, čekani, 

lobanjami in rastlinskimi listi. Pogosto se bojujejo s sosednjimi plemeni za ozemlje, 

prašiče in ženske, zato imajo njihove poslikave obraza tudi vlogo zastraševanja 

nasprotnikov. 

 

 

Slika 37: Pripadnik plemena Huli. 
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2.2.2.3 AFRIŠKA PLEMENA (DOLINA OMO) 

Spodnja dolina reke Omo, na meji Etiopije s Sudanom in Kenijo, ostaja ena najbolj divjih 

območij v Afriki. V tej regiji raste ogromno rastlinja: rože, papirus, divja sadna drevesa... 

Plemena s tega območja naravo vpletajo v svoje običaje okraševanja telesa. Okrašujejo se z 

listi, koreninami, semeni, semenskimi ovoji in rožami. Rastlinske dekoracijo dopolnijo s 

krili metuljev, živalskimi rogovi, čekani, peresi, pigmenti iz kamnin, rastlin, jagodičevja in 

rečnega mulja. Uporabljajo tudi umetne okraske kot so tulci nabojev, pokrovčke kemičnih 

svinčnikov, koščke steklenega nakita, zamaške s steklenic in podobno. (Silvester, 2008) 

 

 

Slika 38: Uporaba zamaškov za okraševanje telesa. 

 

V Afriki sta uporaba barv in njihov pomen tesno povezana s kulturo in situacijo, pa tudi z 

zgodovinskimi in družbenimi pogoji. Za mnoge afriške skupine predstavlja bela barva 

povezovanje z duhovi prednikov in ostalimi nadnaravnimi bitji, zato je pogosto 

uporabljena v obredih iniciacije. Bela je simbol čistosti ter prehoda med človeškim in 

nadnaravnim svetom. (Gröning, 1997) 
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Slika 39: Dečka iz pigmejskega plemena Mbuti pred obredom iniciacije. 

 

Wodabe so nomadsko ljudstvo, ki živi na območju republike Niger in v okoliških regijah. 

Vsako leto v septembru (ob koncu deževne sezone) priredijo sedemdnevni festival, 

nekakšno plesno parado ženinov, kjer si ženske izbirajo svoje partnerje. Lahko bi celo 

rekli, da gre za lepotno tekmovanje pri katerem moški medsebojno tekmujejo, ženske pa 

jih ocenjujejo. Pri Wodabe plemenu imajo ženske vso moč; ženske so tiste, ki si izberejo 

partnerja, poročijo se lahko s toliko moškimi kot želijo, kar je zanimivo, saj je to pleme 

prevzelo islamsko vero. Wodabe moški veljajo za ene najbolj nečimrnih posameznikov in 

le redko se zgodi, da pri sebi nimajo ogledala. Lepota jim pomeni največ, priprave na 

festival pa jim vzamejo tudi po 6 ur. Po obrazu se poslikajo z rdečo glino, okoli oči in po 

ustnicah pa nanesejo črno barvo. V lase si vpletejo bela nojeva peresa, po dolžini nosu pa 

si narišejo belo črto.  

 

 

Slika 40: Pripadnik plemena Wodabe med festivalom. 
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Mursi so bojevniško pleme, ki je znano po svoji agresivnosti in je pogosto v spopadih s 

sosednjimi plemeni. Ženske nosijo naglavna okrasja in vstavke v spodnji ustnici. Na 

različne načine nosijo svinjske čekane, kovinske obročke in vrvi. Moški in ženske imajo v 

ušesnih mečicah vstavljene diske. (Silvester, 2008) 

 

 

Slika 41: Pripadnica plemena Mursi. 

 

Suri so prav posebno pleme, ki nima svojega verskega sistema niti organiziranega sistema 

moči. Živijo na meji med Etiopijo in Sudanom, v visoki stopnji izoliranosti od zunanjega 

sveta. Čeprav živijo v zelo neprijaznem delu sveta, jim okraševanje telesa daje ponos in 

veselje. Suri so pleme bojevnikov – njihove lokalne oblike športa so še posebej nasilne, 

bolečina pa je dobrodošel del njihove socialne strukture. Obrazne poslikave in brazgotine 

so pogosto posledica različnih obredov in so uporabljene za bolj atraktiven videz ter za 

zastraševanje nasprotnikov v bojih. Za njih je značilna uporaba flore in favne v namen 

okraševanja. Ker v svoji kulturi ne poznajo arhitekture in obrti, sta to vrzel zapolnila 

poslikavanje telesa in prebadanje. Glina in zemlja, ki jo uporabljajo pri poslikavah, nimata 
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le lepotne funkcije temveč tudi zaščitno, saj kožo ščitita pred soncem in piki insektov. 

(Silvester, 2008) 

 

 

Slika 42: Pripadnik plemena Suri. 

 

2.2.2.4 POSLIKAVE S KANO 

Rdečerumeno barvilo imenovano kana se pridobiva iz listov in stebel istoimenske rastline. 

Barvilo se zmeša z rastlinskimi sokovi, s čimer nastane pasta, ki se jo na kožo nanaša v 

najrazličnejših vzorcih. V današnjem času so ti vzorci le še dekorativni, včasih pa so 

verjeli, da imajo magične moči in naj bi prinašali srečo. Kana se uporablja tako za 

poslikave na koži kot tudi za barvanje las. (Gröning, 1997) 

 

Poslikava telesa s kano se je razvila na območju Indije, severne Afrike, srednjega Vzhoda 

in jugovzhodne Azije. Tradicionalno se kana uporablja za okraševanje rok in nog pred 

pomembnimi obredi kot je na primer poroka, proces nanašanja barve pa lahko traja tudi 

več ur. Kana je zelo uporabna za poslikave telesa, ker za razliko od drugih barv na koži 

obstane dlje časa (več tednov).  

 

Mehndi okraski niso le dekorativnega pomena, temveč nosijo tudi sporočilno vrednost. V 

indijski tradiciji cvet lotosa predstavlja preživetje, sonce so vrata sveta, ki se odprejo v 
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znanje in nesmrtnost, pav predstavlja ljubezen in poželenje, svastika pa predstavlja gibanje, 

srečo in veselje. (Polhemus, 2004) 

 

 

Slika 43: Poslikava s kano na indijski nevesti. 

 

2.2.3 TETOVIRANJE 

 

Besedo 'tattoo' je v angleški jezik prinesel kapitan James Cook po povratku z južnih morij. 

Imela naj bi dva izvora: iz polinezijske besede 'ta', ki pomeni 'udariti' in tahitijske besede 

'tatau', ki pomeni 'označiti'. (Ebin, 1979) 

 

Tetoviranje je namensko ali slučajno poškodbeno obarvanje usnjice in globljih slojev kože, 

ki proseva skozi krovni epitelij (Žepni slovar tujk, 2007). O natančnem izvoru tetoviranja v 

etnološkem smislu ne moremo govoriti, saj ima svoj nastanek v oddaljeni in pomanjkljivo 

dokumentirani preteklosti. Najstarejša pričevanja segajo v čas pred bronasto in železno 

dobo, kar kažejo najdbe v mnogih evropskih državah – statue  iz žgane gline iz časa 

neolitika imajo na obrazih, prsih, trebuhih in udih ornamentiko značilno za predmete 

tistega časa. Vzporedno so našli tudi instrumente, ki so jih uporabljali v namen okraševanja 

telesa, pa tudi sledi železovega in manganovega oksida na kosteh paleolitskih skeletov. 

Mumificirano telo poimenovano Ötzi, ki so ga leta 1991 našli v Alpah, naj bi bilo staro 

5.300 let, kar pomeni, da je iz časa bakrene dobe. Poleg ostalih zanimivih odkritij so na 

telesu našli tudi 57 ohranjenih medicinskih tetovaž. (Vremec, 1992) 
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Iz časa Starega Egipta se je ohranilo nekaj mumij, ki imajo na telesu različne oblike 

tetovaž. Ena izmed najbolj znanih je mumija Amunet, svečenice boginje Hator, ki je bila 

najdena v Tebah. Ženska mumija ima na telesu vtetovirane različne črte in pike. Poleg 

geometričnih so našli tudi druge vzorce povezane z religijo. Najzgodnejše tetovaže, ki s 

sliko prikazujejo specifično namesto abstraktnega, predstavljajo boga Besa, ki je veljal za 

zaščitnika plesalcev in muzikantov. Njegove podobe so krasile stegna plesalcev in 

glasbenikov na mnogih egipčanskih slikah, tetovaže pa so našli na ženskih mumijah iz leta 

400 pred našim štetjem. (Tattoo Museum, 2014) 

 

 

Slika 44: Posoda s podobo glasbenika (1300 pr. n. št.). Na stegnu ima podobo Besa. 

 

Tehniko tetoviranja so poznali tudi v antični Grčiji in Rimu. Grki so se tetoviranja naučili 

od Perzijcev, Rimljani pa so tehniko prevzeli od Grkov (Vremec, 1992). Tako Grki kot 

Rimljani so tetoviranje uporabljali kot obliko kaznovanja, ki se je nadaljevala vse do 

srednjega veka, zato ni čudno, da tetoviranje v mnogih zahodnih deželah še danes 

povezujejo s kriminalnimi dejanji in deviantnostjo (Fisher, 2002). Ko se je v rimskem 

cesarstvu razširilo krščanstvo, so tetoviranje sužnjev in zločincev postopoma opustili. Leta 

787 je papež Hadrijan prepovedal tetoviranje v kakršni koli obliki. Papeži, ki so mu sledili, 

so sledili njegovi tradiciji. Zaradi te prepovedi je bilo tetoviranje v katoliškem svetu do 19. 

stoletja praktično neznano. (Tattoo Museum, 2014) 
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Zelo verjetno je, da se je tetoviranje pojavilo na različnih koncih sveta kot avtohtono, k 

njegovemu širjenju pa so pripomogle selitve ljudstev po kontinentih in plovbe po oceanih 

sveta. Vse od davnine pa do danes je tetoviranje doživljalo razne transformacije, tako glede 

same tehnike in orodij, kakor tudi glede pomena in vloge, ki jo ima v posameznih kulturah. 

Tetoviranje, ki izvira iz estetske substance, ima namen polepšati telo in ga lahko 

primerjamo z nakitom, ličenjem in oblačili. (Vremec, 1992) 

 

V začetku so za tetoviranje najverjetneje uporabljali tehniko zarezovanja kože z ostrim 

predmetom (noži iz lesa, kamna, človeških in živalskih kosti, želvovine ipd.), tetoviranje z 

iglo in pigmentom, torej posameznimi pikami, ki tvorijo črte in polne like, pa je mlajše. 

Naslednji korak v razvoju tetovirnega orodja so bili skupki igel, ki so jih na različne načine 

povezali v snopiče oziroma v nekakšne grabljice. Te igle so bile izdelane iz različnih 

materialov med katerimi so prednjačile ptičje in ribje koščice, človeška kost, trnje ipd. K 

takemu skupku igel, pritrjenemu na ročaj, je sodil še manjši bat, s katerim so udarjali po 

snopiču. Eskimi so tetovaže delali s pomočjo igle in niti namočene v saje ali oglje. 

Električno strojno tetoviranje je znano od leta 1891, ko je Samuel O'Reilly patentiral stroj 

za tetoviranje, a je v širšo uporabo prišlo šele po drugi svetovni vojni. S tem izumom se je 

tetoviranje še bolj razširilo, umetniška vrednost tetovaž pa se je posledično močno 

zmanjšala. Kot barvilo so se in se še uporabljajo snovi najrazličnejšega izvora – od saj, 

moke, opečnega prahu, rastlinskih sokov, kakava v prahu, do raznih črnil ter posebnih 

obstojnih in neškodljivih tetovirnih pigmentov. (Vremec, 1992) 

 

2.2.3.1  OCEANIJA  

Oceanija je skupno ime za skupino otokov v Pacifiškem oceanu med Ameriko, Filipini in 

Avstralijo. Razdeljena je na Polinezijo, Melanezijo in Mikronezijo in nudi impresiven 

nabor telesnih dekoracij od poslikave obraza in telesa do tetoviranja, ki je v Polineziji 

najbolj razvito na Markeških otokih in Novi Zelandiji. Polinezijska mitologija pravi, da so 

se ljudje tetoviranja naučili od bogov, zato so v teh krajih tetovaže visoko cenjene. So znak 

bogastva in prestiža. (Gröning, 1997) 

Polinezijci so tetovirali skoraj vse dele telesa in sicer glede na spol, starost, stan, status, 

vlogo v družbi, število otrok in plemensko pripadnost. Postopek tetoviranja je veljal za 

zelo bolečega, zanj pa so uporabljali glavničke ali grabljice iz kosti, želvovine ali lesa. Z 

majhnim lesenim kladivcem so tolkli po z barvilom impregniranih grabljicah in tako 
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vnašali pigment v kožo. Prvo tetoviranje so opravili po nastopu pubertete. Na nekaterih 

otokih so se tetovirali po celem telesu (večinoma moški), kar je zahtevalo desetletja dela. 

Povsod prevladujejo geometrični motivi, ki so pogosto v skladu z obliko telesnega dela na 

katerega jih nanašajo. Pogosti so tudi motivi iz rastlinskega in živalskega sveta. (Vremec, 

1992) 

 

Polinezijske tetovaže, kakršne so obstajale pred prihodom Evropejcev na Južni Pacifik, so 

ene izmed najbolj zahtevnih tetovaž starega sveta. Tetoviranje se je na tem območju 

razvijalo več kot tisoč let in je značilno po svojih geometričnih vzorcih. Tetovaže so skozi 

življenje osebe večkrat obnovili in širili, dokler niso poslikave prekrivale celotnega telesa. 

(Tattoo Museum, 2014) 

 

 

Slika 45: Primer polinezijske tetovaže z geometričnimi vzorci. 

 

V hierarhični družbi Maorov je bilo tetoviranje privilegij bogatih in svobodnih, zato sužnji 

niso smeli nositi tetovaž. Telesne poslikave so bile pri Maorih običajne, bolj pomembne pa 

so bile njihove obrazne tetovaže imenovane 'moko'. Moko je ime za značilni maorski 

tetovirni vzorec, katerega najpomembnejši element je spirala. Unikaten moko je bil simbol 

moške identitete, v zgodnjih kontaktih z Evropejci so Maori moko uporabljali tudi kot 

podpis. Zaradi tehnike, ki jo uporabljajo Maori, so njihove tetovaže precej nenavadne. V 

preostalih delih Oceanije so bile tetovaže narejene s pomočjo glavničku podobnega orodja, 
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spiralne oblike na obrazih Maorov pa so bile narejene z dletu podobnim pripomočkom. Z 

nekaj izjemami je bilo ženskam prepovedano tetovirati čelo in brado, tetovirali pa so jim 

ustnice, ker so po njihovih lepotnih standardih rdeče ustnice veljale za grde. (Gröning, 

1997) 

 

 

Slika 46: Maorska obrazna tetovaža imenovana ''moko''. 

 

 

Slika 47: Maorsko tetovirno orodje. 

 

Medtem ko je bil pri Maorih poudarek na tetovažah obraza, pa so prebivalci Markeških 

otokov svojo umetnost izražali preko telesa kot celote. Na najbolj vidne dele telesa so si 

tetovirali najlepše in najbolj dodelane vzorce. Dele telesa, ki jih je prekrivala tkanina so 
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pogosto le grobo okrasili s preprostimi vzorci. Na Markeških otokih je pogosto tudi 

asimetrično tetoviranje, ki je drugod izjema. (Vremec, 1992) 

 

 

Slika 48: Primer tetovaže na telesu bojevnika z Markeških otokov. 

 

Motivi tetovaž na območju Oceanije so bili na splošno zelo abstraktni piktogrami, njihov 

pomen pa je izhajal iz okolja: oznake različnih rib, sledi zob ter motivi, ki spominjajo na 

školjke. Značilne so tudi naturalistične, a zelo stilizirane podobe gekonov, stonog, rib in 

ptic, skupaj z uporabo geometrijskih mrež, spiral, likov, rešetk, obročev, krogov in 

polkrogov.  

 

2.2.3.2  JAPONSKA 

Na Japonskem ima umetnost tetoviranja ali 'irezumi' dolgo in zanimivo zgodovino. Le v 

redkih delih sveta se je tetoviranje razvilo v tako dodelano obliko umetnosti kot na 

Japonskem. Od šestega stoletja dalje je bilo tetoviranje oblika kaznovanja, saj so tako kot 

na Kitajskem tudi na Japonskem zločince označevali s tetovažami na čelu in rokah ter jih 

tako ločili od ostale družbe. Proti koncu sedmega stoletja je tetoviranje postalo predvsem 

dekorativno, vendar je bila še vedno močno prisotna povezava med tetoviranjem in nižjimi, 

kriminalnimi sloji družbe, zato je bilo tetoviranje pogosto nezaželjeno. Po revoluciji leta 

1868, ko so v državo prišli Američani, so tetoviranje na Japonskem prepovedali. Japonci so 

namreč menili, da si bodo prišleki ob pogledu na poslikana telesa ustvarili negativno sliko 
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o Japonski, tetoviranje pa je bilo tudi sicer tesno povezano s kriminalno aktivnostjo. Ko je 

leta 1881 princ George obiskal Japonsko s tetovažo zmaja na roki, so prepoved preklicali. 

Tetoviranje je od takrat doživelo nov razcvet. (Vremec, 1992) 
 

 

Slika 49: Primer tetoviranja na Japonskem. 

 

Tradicionalni japonski motivi predstavljajo podobe iz živalskega in rastlinskega sveta, 

tetovaže pa imajo mitsko-dekorativni značaj. Posebnost na Japonskem so pripadniki 

ljudstva Ainu, ki živijo na nekaterih severnih otokih, saj se pri njih tetovirajo le ženske in 

to na prav poseben način: pod nosom si z ostrim predmetom naredijo zareze, ki si jih nato 

natrejo s sajami. Nastale tetovaže močno spominjajo na moške brke. (Vremec, 1992) 
 

 

Slika 50: Tetovaža ženske iz plemena Ainu. 
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2.2.3.3  AMERIŠKA CELINA 

V Ameriki je imelo tetoviranje manj pomembno vlogo kot na primer v Polineziji. Temu je 

tako predvsem iz sociološkega in (na severu) klimatskega vidika. Tetoviranje je bilo znano 

pri vseh, a le nekatera plemena so ga povzdignila v pravo umetnost (kot na primer pri 

plemenih Tunica in Timucua). Tako v severni kot v južni Ameriki so se Indijanci tetovirali 

po telesu in obrazu. Najverjetneje so tetoviranje prevzeli preko Eskimov na severu, le ti pa 

od Sibircev. Eskimske ženske so si na brado z iglo všile vzorce, ki so pričali o njihovi 

zrelosti oziroma socialnem statusu in zakonskem stanu.  

 

 

Slika 51: Tetovaža inuitske ženske. 

 

Tudi na skrajnem jugu ameriške celine so poznali tehniko tetoviranja. Ognjenozemci iz 

plemena Ona so nosili tetovaže na podlahteh, ki so bile najverjetneje magični pripomoček 

za uspešen lov in ribolov. Med Indijanci so oblika, število in velikost tetovaž na splošno 

označevale družbeni oziroma plemenski status. (Vremec, 1992) 

 

V zadnjih 30-ih letih je tetoviranje v Ameriki zelo poraslo. V poznih 70-ih letih prejšnjega 

stoletja so mediji prenesli prakse iz drugih kultur v domove Američanov. Prišlo je do 

opazne oživitve ekstenzivnega turizma, splošnega poudarjanja individualnosti in izboljšav 

v tehnikah profesionalnega tetoviranja. (Vremec, 1992) 

 

2.2.3.4  AFRIKA 

Med afriškimi plemeni je tetoviranje pogosto prakticirano v kombinaciji z 

brazgotinjenjem. Največkrat gre za stilizacije iz rastlinskega in živalskega sveta ter razne 
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geometrijske vzorce. Tetovirala so se nekatera Bantu plemena ter nekatera ljudstva ob reki 

Kongo. To so počeli predvsem moški in sicer po bradi in prsih. Tudi za nekatere skupine 

Grmičarjev je znano, da so ob iniciaciji novincem na hrbet vtetovirali posebne oznake. 

(Vremec, 1992) 

 

V mnogih severnoafriških berberskih skupnostih ženske nosijo tetovaže, pri katerih se 

vzorci in tehnike prenašajo iz roda v rod. Vzorci so večinoma dekorativni, v nekaterih 

primerih pa imajo tudi zaščitno funkcijo – odganjanje nadnaravnih zlih sil. Berberi bolezni 

ne povezujejo le s fizičnimi vzroki, temveč tudi z nadnaravnimi močmi. Verjamejo, da so 

otroci, pubertetniki, mladoporočenci, nosečnice in mlade mame še posebej dovzetni za zle 

duhove. Ker škodljive sile v telo najraje vstopajo skozi telesne odprtine, morajo biti te 

posebej zaščitene. Ženske zatorej po večini tetovirajo svoje obraze, pogoste pa so tudi 

zaščitne in zdravilne tetovaže in poslikave na drugih delih telesa. (Gröning, 1997) 

 

 

Slika 52: Obrazna tetovaža Berberske ženske. 

 

Pri Berberih so motivi na koži podobni ornamentom na preprogah, tekstilu in stenah hiš. 

Osnovni elementi so zelo preprosti in vsebujejo križe, pike, ravne črte in trikotnike, 

stilizirane podobe palm in palmovih vej. (Gröning, 1997) 
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2.2.4 BRAZGOTINJENJE 

 

Brazgotinjenje ali skarifikacija je oblika krašenja telesa pri kateri se v kožo s pomočjo 

britvice, noža ali skalpela vrezuje vzorec. Ločiti moramo med dekorativnim 

brazgotinjenjem in v današnjem času med mladimi še posebej prisotno obliko 

samopoškodovanja, kjer pa brazgotine nimajo dekorativnega pomena, temveč so posledica 

ravnanja osebe v duševni stiski (Ramšak, 2005). 

 

Brazgotinjenje je najbolj razširjeno med pripadniki afriških plemen temnejše polti, na 

katerih tetovaže ne pridejo do izraza. V mnogih primerih tehniko skarifikacije uporabijo za 

označevanje starostne skupine, ponekod pa označuje tudi pripadnost določeni lokalni 

skupini. Pri teh ljudstvih je vsaka faza posameznikovega življenja povezana z 

brazgotinami. Otroci jih dobijo kmalu po rojstvu, nato pa jih dodajajo v rednih časovnih 

intervalih: ob prvi menstruaciji, po rojstvu prvega otroka, po končanem dojenju itd. 

(Gröning, 1997) 

 

 

Slika 53: Pripadnica plemena Karo (levo) in pripadnik plemena Bumi (desno). 

 

Orodja in stili brazgotinjenja so se razlikovala od regije do regije, tehnika pa je bila več ali 

manj povsod enaka: vzorec so v kožo vrezali s pomočjo ostrega predmeta. Pri tem so 

uporabili kos ostrega kamna, kosti, školjke, bambus, nož ali britvico. Pri nekaterih 
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plemenih so v rane vtirali pepel, zemljo, oglje in jagodičevje, da je bila rana še posebej 

izstopajoča. (Polhemus, 2004) 

Križnar (1999) govori o izjemno razviti umetnosti telesnega poslikavanja in brazgotinjenja 

pri Nubah, kjer okraševanje predstavlja skupinsko opravilo. Fantje se poslikavajo z 

barvami iz oglja, školjk in različnih kamnin, dekleta pa se brazgotinijo.  

 

 

Slika 54: Pripadnica plemena Nuba. 

 

Brazgotinjenje žensk pri plemenu Nub poteka v treh fazah. Prvo brazgotinjenje opravijo 

pri približno desetih letih starosti v obliki rezov pod popkom. Po prvi menstruaciji dodajo 

brazgotine pod prsmi, po rojstvu prvega otroka pa še na hrbet, roke in noge. Po brazgotinah 

pripadnice plemena Nuba (slika 54) lahko torej sklepamo, da je rodila vsaj enega otroka. 

Brazgotinjenje opravijo izkušene ženske, ki kožo najprej dvignejo s pomočjo rastlinskih 

trnov, nato pa naredijo zareze z ostrim nožem ali britvico. Na rane polagajo olje, moko in 

zelišča, ki služijo tako za lajšanje bolečin, kot tudi za bolj tridimenzionalen videz 

brazgotin. (Gröning, 1997) 

 

2.2.5 NAKIT IN PREBADANJE 

 

Nakit se nanaša na uporabo kovine, stekla, kosti, lesa, školjk ali kamnov v namen 

okraševanja telesa (DeMello, 2007). Najbolj cenjeni materiali za izdelavo nakita so zlato, 
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srebro, platina, baker in železo. Za izdelavo nakita se uporabljajo tudi kost in jantar ter 

drugi naravni in umetni materiali. Sestavine nakita so dragi in poldragi kamni, biseri, 

korale, steklo in emajl. (Enciklopedija Slovenije, 1993) 

Nakit je znak socialnega statusa, spola, simbol sreče in dobre usode. Nošenje nakita je bilo 

v preteklosti pogosto povezano z vero v magično moč dragih kamnov in žlahtnih kovin, 

tradicija nošenja nakita pa izvira iz prazgodovinskih časov. Umetniško oblikovanje nakita 

je enega svojih vrhuncev doseglo v starem veku na področju Egipta in Grčije. V 

zahodnoevropski umetnosti pa se je izdelovanje predmetov iz zlata in oblikovanje nakita v 

večjem obsegu pričelo razvijati v gotiki in prvi vzpon doseglo v času renesanse v Firencah. 

Od 17. stoletja dalje je statusni, simbolični in verski pomen nošenja nakita začela 

izpodrivati njegova okrasna funkcija. Z industrializacijo so se razvile nove tehnike 

obdelovanja cenejših materialov, nakit pa je tako postal dostopen večjemu številu ljudi. 

(Enciklopedija Slovenije, 1993) 

 

 

Slika 55: Nakit pripadnice plemena Turkana iz Kenije. 

 

Izraz 'body piercing' se nanaša na prebadanje telesa s pomočjo igle, v luknjo pa se po 

navadi vstavi nakit. Izraz 'piercing' se nanaša tako na prebodeni del telesa, kot tudi na vanj 

vstavljeni kos nakita. Sodeč po najdbah ima prebadanje, tako kot ostale oblike okraševanja, 

dolgo zgodovino. Najdene so bile mumije s prebodenimi ušesnimi mečicami, pa tudi druge 

najdbe, ki nakazujejo na prakso prebadanja v preteklosti. (DeMello, 2007) 
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Slika 56: Indijska ženska z nakitom v uhljih in nosu. 

 

Prebadanje ima pogosto dekorativen pomen, včasih pa je tudi del obreda iniciacije ter 

ostalih ritualov in kaže na status posameznika v družbi. V zahodni družbi so prebodene 

ušesne mečice že dolgo dekorativna praksa, medtem ko je prebadanje drugih delov telesa 

dosti manj sprejeto.  

 

2.2.6 KOZMETIKA IN LIČENJE 

 

Koža predstavlja primarni fokus kozmetike po vsem svetu. Pomembni deli telesa so še 

lasje, trepalnice, ustnice, nohti in zobje. Kozmetika vključuje izdelke za obarvanje in 

oblikovanje ustnic, podlage, korektorje, pudre, rdečila, črtala, senčila, maskare, lake za 

nohte idr. Videz kože je zelo pomemben, saj je čista, enakomerna in zdrava koža znak 

lepote v mnogih kulturah. (DeMello, 2007) 

Kar je bila nekoč umetnost celega telesa, se je v današnjem času osredotočilo na obraz v 

obliki uporabe kozmetike. Takšen prehod iz telesa na obraz je razumljiv, saj so se ljudje z 

napredkom oblekli in pokrili svoja telesa, tako da je ostal viden le še obraz. V 

muslimanskem svetu, kjer je pokrit tudi obraz, se je poslikavanje preneslo na oči, roke in 

stopala. (Polhemus, 2004) 

 

Grki in Rimljani so uporabljali kozmetiko na osnovi svinca, s katero so posvetljevali svoje 

obraze, Evropejci pa so v srednjem veku uporabljali arzen. Bela koža je bila dolgo sinonim 
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za višje sloje, katerim ni bilo potrebno garati na poljih in so zato ohranili belo, 

nedotaknjeno polt. Pri lepotnih idealih in uporabi kozmetike v različnih kulturah najdemo 

pomembne razlike. Na primer: po skoraj vsem svetu veljajo beli zobje za pojem lepote, 

vendar pa ni bilo vedno povsod tako. Mnoga stoletja so si Japonke zobe barvale črno, saj 

so menile, da jih črni zobje naredijo lepše, barva pa je njihove zobe varovala pred zobno 

gnilobo. Podobno so počele tudi ženske v času renesanse, a iz drugih razlogov. Črne zobe 

so takrat povezovali s kariesom, ki je bil povezan s konzumacijo sladkorja in posledično z 

višjimi sloji družbe. (DeMello, 2007) 

 

 

Slika 57: Praksa barvanja zob na črno je na Japonskem znana pod imenom 'ohaguro'. 

 

Ob razvoju civilizacije ob reki Nil se je iz poslikanega obraza razvila oblika ličenja 

(DeMello, 2007) in ravno v času Starih Egipčanov je umetnost kozmetike dosegla 

standard, ki ga poznamo tudi danes. Ljudje višjih slojev so uporabljali pudre, tinkture in 

parfume. Takrat je bila v modi svetla polt, zato so si na obraz nanašali velike količine 

belega svinca, saj takrat še niso vedeli za njegove škodljive učinke. V lica so si vtirali 

rdečkasti oker ali karmin, ustnice pa so si ženske barvale z močno rdečo barvo. Posebno 

pozornost so namenjale očem, ki so bile črno obrobljene, veke pa pobarvane z zelenim 

senčilom. (Gröning, 1997) 

 

1.000 let pred našim štetjem, ko se je pričel razcvet japonske kulture, je bel obraz veljal za 

lepotni ideal med aristokratskimi ženskami. V 17. stoletju se je prestolnica Japonske 

prestavila v današnji Tokio, bel obraz pa je v tistem času postal prepoznavni znak 
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kultiviranih umetnic zabave imenovanih gejše. Njihov videz sledi tradicionalnim pravilom: 

umetni lasje, ki so speti nad glavo, bel obraz in majhne ustnice.  

 

 

Slika 58: Bel obraz, speti lasje in majhne rdeče ustnice - gejša. 

 

Nohti in lasje so se v smislu okraševanja telesa skozi zgodovino zelo spreminjali. Z 

razvojem družbene hierarhije so se pojavile različne oblike okraševanja nohtov v višjih 

slojih. Dolgi, dekorirani nohti so predstavljali osebo, ki je dovolj premožna, da ji ni 

potrebno delati. Dekoracija nohtov pa je umetnost postala šele v nedavno. Leta 1930 je 

kozmetična znamka Revlon pričela s prodajo prvih komercialno dosegljivih lakov za 

nohte, proti koncu 20. stoletja pa se je na področju nohtov začela revolucija v obliki pojava 

nohtnih podaljškov.  

 

Naši predniki so venomer iskali nove poti za transformiranje las v kulturne artefakte. 

Dekoracije las poznajo v vseh družbah, naravna plemena pa brez uporabe škarij, nožev ali 

drugih kovinskih orodij ustvarjajo zelo kompleksne frizure. Frizure so imele skozi 

zgodovino močan simbolni pomen: emancipacija žensk (bob), rasizem (pobritoglavci), 

homoseksualnost itd. Tudi pri naravnih ljudstvih najdemo veliko različnih oblik naglavnih 

okrasij od britja cele glave, do britja posameznih delov (irokeza pri indijancih plemen 

Huron, Omaha in Osage; moški plemena Nub brijejo zapletene vzorce v lase). 

Tradicionalna ljudstva uporabljajo presenetljivo veliko število substanc za utrjevanje las in 

ohranjanje frizure, med katerimi so: čebelji vosek, glina, živalske maščobe, maslo, 

kokosovo olje, palmovo olje, med in podobno. (Polhemus, 2004) 
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Slika 59: Pripadniki plemena Himba v Afriki si lase obložijo z maslom in okro. 

 

Indijanci plemena Xingu iz Amazonije iz semen drevesa anato pridobijo živo rdečo barvo, 

ki jo s pomočjo vrvice v geometrijskih vzorcih nanesejo na lase.  

 

 

Slika 60: Dekoracija las pri pripadnikih plemena Xingu. 

 

2.2.7 DRUGE OBLIKE TELESNIH MODIFIKACIJ 

 

Telesne modifikacije so namerne trajne ali začasne spremembe na živem človeškem telesu, 

povzročene iz religioznih, estetskih ali družbenih razlogov. Med telesne modifikacije 

spadajo vse ekstremnejše oblike posegov v telo: skarifikacija ali brazgotinjenje, 
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kavterizacija ali vžiganje, vstavljanje tujkov, plastične operacije in mutilacija. Ravno 

pohabljanje je najočitnejša in zelo razširjena oblika nadzorovanja telesa, ki se pogosto 

uporablja kot oblika moške dominacije nad ženskami in je del ritualov (npr. obrezovanje 

genitalij).  

 

Ena izmed oblik pohabljanja je bilo povezovanje stopal, ki so ga prakticirali na Kitajskem 

in sega v 10. stoletje. Za razliko od obrezovanja spolovil je imelo povezovanje stopal 

lepotne namene, saj so bila v tistem času na Kitajskem majhna stopala simbol lepote. S 

povezovanjem so pričeli pri deklicah med dvema in petimi leti starosti, stopala pa po 

povezovanju niso merila več kot 8 centimetrov. Takšna stopala so se imenovala zlati lotosi. 

(DeMello, 2007) 

 

 

Slika 61: Majhna stopala so na Kitajskem veljala za simbol lepote. 

 

Tudi v zahodnih družbah je oblikovanje telesa pogost pojav. Vse od ravnanja las, 

preoblikovanja nosov s plastičnimi operacijami, diet, do telesne vadbe so pogosti načini 

preoblikovanja telesa. V zgodovini je bil za preoblikovanje telesa pogosto uporabljan 

steznik, danes pa se takšna moda vrača. (Strbad, 1995) 

 

Kavterizacija je tradicija, ki sega v čase Starega Egipta in Rima, ko so bogataši označevali 

svojo živino in sužnje z razbeljenim železom. Grški sužnji so bili označeni s črko 'delta' 

(doulos pomeni suženj), Rimljani pa so pobeglim sužnjem vžgali črko F (fugitivus). Tudi 

roparji so bili označeni z isto črko, možje obsojeni na delo v rudnikih in obsojenci, 
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obsojeni na bojevanje v gladiatorskih igrah, pa so bili označeni z v čelo vžganimi 

znamenji. Označevanje sužnjev je bilo v uporabi do 19. stoletja, ko so kavterizacijo 

prepovedali in jo zamenjali z drugimi oblikami telesnega kaznovanja. V zahodnem svetu 

se uporablja le še za označevanje živine in kot metoda okraševanja telesa. Uveljavila se je 

tudi kot del iniciacijskih obredov v nekaterih afriških in indijanskih družbah.  

 

2.2.8 OKRAŠEVANJE TELESA V SODOBNI DRUŽBI 

 

Okrašeno telo, ki ga najdemo v današnji moderni industrializirani družbi, ima svoje 

korenine le redko v zgodovinskih začetkih okraševanja telesa. Poslikana in tetovirana 

telesa so dandanes le ekspresija umetniških impulzov in ne intuitivne povezave s tradicijo. 

Koža kot podlaga omogoča veliko mero improvizacije – poslikava telesa za optične iluzije. 

Takšne poslikave lahko preživijo le s pomočjo medija v obliki moderne tehnologije. 

(Gröning, 1997) 

 

 

Slika 62: Moderna telesna poslikava ali 'body painting'. 

 

Načini okraševanja telesa v sodobni družbi se spreminjajo z modo. Modni oblikovalci na 

svojih revijah določajo smernice oblačenja: od krojev in barv oblačil do vzorcev. Velik 

vpliv na modo imajo tudi slavni ljudje, ki se vsakodnevno pojavljajo v medijih. Med njih 

spadajo filmski igralci, pevci, športniki itd. Ljudje, ki se po njih zgledujejo, jim želijo biti 

podobni, zato se njihovem izgledu približajo z enako frizuro, obleko, obutvijo ali celo 
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tetovažo. Mnoge kozmetične, oblačilne in obutvene znamke se ravno iz tega razloga 

odločijo za sodelovanje z ljudmi iz sveta slavnih. Še ne dolgo nazaj so imele pomemben 

vpliv na okraševanje telesa različne modne revije in oddaje, dandanes pa se v ospredje vse 

bolj prebijajo pisci spletnih dnevnikov (blogerji). Ti ne narekujejo le modnih in lepotnih 

smernic, temveč v čedalje večji meri tudi slog življenja.  

 

Čeprav v sodobni družbi veljajo bolj ali manj enotni lepotni ideali, pa se vsi ljudje z njimi 

ne poistovetijo. Pankerji s svojim videzom izkazujejo pripadnost subkulturi, ki poudarja 

ločevanje in provokacijo. Nosijo usnjena oblačila z zakovicami, strgana oblačila, broške, 

verige in irokeze, ličila, uhane, piercinge, varnostne sponke... Okrašeno telo izkazuje 

nemoč v tekmovalni družbi, ki ljudi kategorizira na podlagi določenih kriterijev in jih s 

tem vkaluplja. Pankerji svoja prepričanja kažejo skozi modo in glasbo, njihov videz pa 

predstavlja odgovor na izključitev iz družbe. Pankerji ne predstavljajo le načina življenja, 

temveč stanje nemoči in obupa. S prebadanjem svoje kože kažejo na emocionalno 

bolečino, ki je povezana z besedo 'punk' (smet). (Gröning, 1997) 

 

 

Slika 63: Oblačilna moda pankerske subkulture. 

 

Poslikav telesa se ljudje v sodobnih družbah poslužujejo ob posebnih priložnostih kot so 

karnevali (pustovanje in noč čarovnic), protesti in demonstracije ter ob navijanju za 

najljubšega športnika ali športni klub. Poslikave se pojavljajo tudi v gledališčih in kot 

oblika likovnega izražanja imenovanega 'body painting'.  
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Slika 64: Navijaške poslikave. 

 

Tudi ličenje bi lahko umestili v eno izmed subtilnih oblik poslikavanja. Kozmetična 

industrija se ne osredotoča samo na ženske, temveč čedalje več izdelkov ponuja tudi moški 

populaciji. S pojavom interneta in posledično večjim dostopom do informacij modnim 

smernicam ne sledijo le ljudje v večjih urbanih območjih, temveč tudi tisti v ruralnih 

predelih, kar pa ne moremo v isti meri trditi za invazivne oblike okraševanja in 

spreminjanja telesa kot so tetoviranje, prebadanje, brazgotinjenje in plastične operacije.  
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3 PRAKTIČNI DEL 
 

Pri svojem diplomskem delu sem se osredotočila na temo, ki še dandanes v mnogih 

situacijah ostaja tabu tema. S svojim delom želim pokazati, da so različni načini 

okraševanja telesa že dolgo v uporabi in niso le nov način izkazovanja individualnosti ali 

uporništva. Menim, da bi otroci v skladu z učnim načrtom lahko odkrivali tudi ta vidik 

človeške kulture in umetnosti, ki pa je žal v mnogih primerih izpuščen in po nepotrebnem 

tabuiziran. Potrdilo o tem, da tematiko smatrajo neprimerno za osnovnošolske otroke, sem 

dobila na dveh osnovnih šolah, kjer sem želela opraviti praktični del diplomskega dela. V 

obeh primerih so sodelovanje zavrnili zaradi naslova diplomskega dela, v enem primeru so 

za razlog zavrnitve navedli morebitne težave, ki bi jih lahko imeli s starši učencev. Učne 

ure tako nisem mogla izvesti v razredu otrok na osnovni šoli, zato sem se s pomočjo 

mentorja obrnila na Pionirski dom v Ljubljani, kjer so me sprejeli z odprtimi rokami. 

Skupina otrok s katerimi sem izvedla učno uro sicer ni bila tako velika in heterogena, 

vendar sem vseeno uspela izvesti in analizirati učni proces.  

 

Namen praktične izvedbe je podreti določene tabuje, ki še vedno obkrožajo določene 

tehnike okraševanja telesa. Menim, da je pomembno, da se ljudje zavedamo od kod 

izvirajo različni načini okraševanja človeškega telesa in s kakšnim namenom se je 

okraševanje sploh začelo. Tema je primerna za povezovanje z drugimi predmeti, predvsem 

s spoznavanjem geometrijskih vzorcev v nižjih razredih osnovne šole in s spoznavanjem 

različnih kultur sveta. Učenci večino svojih likovnih izdelkov narišejo ali naslikajo na 

papir, zato je dobrodošla sprememba, da za podlago uporabijo svojo lastno kožo. Slikanje 

in risanje na papir, ki je dvodimenzionalen je precej različno od ustvarjanja na koži, ki je 

tridimenzionalna.  

 

Pri načrtovanju učne ure sem upoštevala metode in oblike dela iz učnega načrta za likovno 

vzgojo. Tematiko okraševanja telesa sem združila z likovno nalogo risanja ornamentov. 

Učenci so spoznali različne tehnike okraševanja na koži, hkrati pa so pridobivali in 

poglabljali znanje o različnih oblikah in vrstah ornamentov. Učno uro sem nameravala 

izvesti v 5. razredu osnovne šole, a kot sem že omenila, pri dogovarjanju za izvedbo nisem 

bila uspešna. Možnost izvedbe praktičnega dela diplomske naloge so mi ponudili v 
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Pionirskem domu v Ljubljani, kamor hodijo otroci, ki so že zaključili z razredno stopnjo, 

zato sem učno pripravo prilagodila za 6. razred osnovne šole.  

Po končanem likovnem izražanju so učenci kritično ovrednotili svoje delo in izdelke 

sošolcev po vnaprej določenih kriterijih. Fotografije likovnih izdelkov otrok, ki so 

vključene v diplomsko delo, so objavljene z dovoljenjem staršev.  

 

3. 1 UČNA PRIPRAVA 

 

Avtorica: Saša Ameršek 
Mentorica: dr. Beatriz Gabriela Tomšič 

Čerkez 

Šola: Pionirski dom Ljubljana Datum: 29. 2. 2016 

Razred: 6. razred Število ur: 2 

 

Likovno področje: risanje, slikanje 

Likovna naloga: oblikovanje ornamenta 

Likovna tehnika: slikanje na kožo s posebnimi barvami za kožo 

Likovni motiv: ornament na roki 

Materiali in orodja: barve za kožo, gobice in ostali pripomočki za nanašanje barve 

 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, analiza likovnih del 

Učna sredstva in pripomočki: fotografije 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetno povezovanje: SPO, GVZ, MAT, SLJ 

Literatura: 

 Kocjančič, N., Karim, S., Kosec, M., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Rojc, J. idr. (2011). Učni 

načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo.  

 Tacol, T. (1994). Likovno izražanje. Učbenik za 6. razred. Ljubljana: Debora. 

 Tacol, T. (1996). Likovno izražanje. Učbenik za 5. razred. Ljubljana: Debora. 

 

Opombe: ornament, ritem, linije, pike, barvne ploskve 
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CILJI – Učenci: 

 ob zgledih spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na 

tridimenzionalni površini, 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na tridimenzionalni površini in s tem 

negujejo individualni likovni izraz, 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik, 

 razvijajo občutek za likovno ravnovesje, 

 razvijajo motorično spretnost in občutek ob uporabi različnih materialov in 

pripomočkov za izražanje, 

 razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del. 

 

POTEK VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

DELO UČITELJA DELO UČENCA 

 

I UVODNI DEL  - Uvodna motivacija 

Učencem pokažem fotografije ljudi iz 

različnih kultur – vsi ljudje na fotografijah 

so okrašeni: poslikave, nakit, brazgotine, 

tetovaže, kozmetika (slike v prilogi). 

 

Vprašam jih, kaj opazijo in kaj je ljudem 

na fotografijah skupnega.  

 

 

Kako so okrašeni ljudje na slikah? 

 

 

 

S kakšnim namenom so se ljudje na slikah 

okrasili? Povem jim, da se okraševanje ne 

omejuje le na obraz, temveč na celo telo.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci si ogledajo slike.  

 

 
 

Učenci ugotovijo, da so vsi ljudje okrašeni.  

 

 

Učenci naštejejo načine okraševanja: 

poslikave, uporaba ličil, kozmetike, 

barvanje las, nakit, tetovaže...  

 

Učenci odgovarjajo: da bi bili lepši, za 

posebne priložnosti... Učenci ugotovijo, da 

je glavni razlog okraševanja telesa estetske 

narave, ki pa je povezan s drugimi 

družbenimi dejavniki. 
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Ali so načini okrasitve enaki? Zakaj ne? 

Vprašam jih ali se tudi mi tako 

okrašujemo. Kako se okrašujemo pri nas, v 

naši kulturi? 

Učenci ugotovijo, da so načini okraševanja 

različni, kot so tudi različni lepotni 

standardi.  

 

II OSREDNJI DEL 

Posredovanje likovnih pojmov 

Učencem povem, da okrasek lahko 

poimenujemo tudi 'ornament'. Vprašam jih, 

kje poleg okraševanja telesa še najdemo 

ornamente oz. okraske.  

 

Učence spodbudim, da poiščejo ornamente 

na oblačilih, ki jih nosijo; v učilnici... 

 

Ornamente, ki jih najdemo uvrstimo glede 

na vrsto: živalski, geometrijski, človeški, 

rastlinski, mešani ter svobodni ornament. 

Povem, da po obliki delimo ornament na 

tapeto, friz in rozeto.  

 

Likovna tehnika 

Učencem povem, da se bodo tudi sami 

preizkusili v okraševanju – in sicer pri 

okraševanju svoje roke. Pri delu bodo 

uporabljali barve namenjene risanju in 

slikanju na kožo. Demonstriram različne 

načine prenašanja barve na kožo – tapkanje 

z gobico, vlečenje črt s paličico, nanašanje 

s prstom in risanje s svinčnikom. Skupaj z 

učenci obnovimo znanje o risanju in črtah. 

Poudarim, da rišemo s črtami in pikami, 

risalno podlago pa lahko poslikamo z 

 

 

 

Učenci odgovarjajo: na posodah, vazah 

(uporabnih predmetih), nakitu (okrasnih 

predmetih), tkaninah, v slikarstvu, 

kiparstvu in arhitekturi.  

 

Učenci poslušajo in sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo in opazujejo.  

 

 

 

 

 

 

Učenci povedo, da poznamo različne 

oblike črt: ravne, krive, navpične in 

vodoravne, debele tanke...  
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barvnimi ploskvami.  

 

Posredovanje likovne naloge 

Učencem preberem afriško pripovedko: 

 

Prilika o kraljevi hčeri, tatu, lovcu in 

tesarju 

  Nekega dne se je orel spustil na lepo 

kraljevo hčerko in jo odnesel na otok sredi 

reke. Kralj je iskal ljudi, ki bi rešili 

njegovo hčerko iz orlovih krempljev in bi 

mu jo privedli nazaj.  

  Kmalu so se priglasili tat, lovec in tesar. 

Tat je izjavil: »Jaz bom ukradel deklico iz 

orlovih krempljev.« Lovec je dejal: »Če 

nas bo orel videl in bo hotel spet ujeti 

deklico, ga bom ustrelil in bo takoj mrtev.« 

Tesar je rekel: »Če bo orel padel na čoln in 

ga razbil, ga bom popravil.« 

  Odšli so in tat je ukradel deklico. Ko so 

prišli do srede reke, je priletel orel, da bi 

ugrabil deklico. Tedaj je lovec ustrelil. 

Orel je padel na čoln, da se je razbil na 

mnogo delov. Tesar je takoj popravil čoln, 

da so varno prišli domov.  

  Kateri od teh treh ljudi je naredil največ 

in si zaslužil kraljevo pohvalo? 

(vir: Jagodic, V. (1976). Afriške 

pripovedke. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

Učence vprašam, katera od treh oseb je po 

njihovem mnenju najbolj zaslužna za 

rešitev kraljeve hčere. Vsak izmed njih si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo.  
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izbere eno izmed teh treh oseb in razmisli 

o tem, kako bi bila ta oseba po njihovem 

mnenju okrašena. Sedaj se bodo s pomočjo 

okraševanja svoje roke prelevili v to osebo. 

Pri risanju in slikanju na roko naj vsak 

učenec uporabi največ tri različne barve.  

 

Priprava na delo 

Učencem pokažem in pripravim materialne 

pogoje za delo. Opozorimo jih na to, da 

mize primerno zaščitijo s časopisnim 

papirjem. Zaščitijo tudi oblačila. Če želijo, 

lahko dobijo papir in svinčnih za izdelavo 

skice.  

 

Izvedba likovne naloge 

Učencem individualno svetujem in jih 

spodbujam k izvirnosti rešitve likovne 

naloge.  

 

 

Učenci si izberejo eno izmed oseb: tat, 

lovec ali tesar in razmislijo o ornamentih 

in barvah, ki jih bodo uporabili.  

 

 

 

 

 

 

Učenci se pripravijo na delo. Tisti, ki 

želijo, si naredijo skico.  

 

 

Učenci pričnejo s samostojnim delom. Pri 

tem upoštevajo predlagane likovne 

postopke in pojme, ter razmišljajo o 

kriterijih za čim bolj kvaliteten izdelek.  

 

III ZAKLJUČNI DEL  

Analiza in vrednotenje likovnih del 

Z učenci skupaj pregledamo njihova 

likovna dela in opravimo analizo ob 

opazovanju kriterijev – razgibanost in 

izvirnost, uporaba različnih načinov 

nanašanja barv. Učenci razvrstijo nastale 

ornamente po motivu in obliki.  

 

Pospravljanje 

Učence usmerjamo pri čim hitrejšem 

pospravljanju. 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo pri analizi nastalih 

likovnih del, tako da zagovarjajo rešitve na 

lastnem izdelku.  

 

 

 

Učence usmerjamo pri odstranjevanju 

poslikav in pospravljanju delovnega mesta. 
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PRILOGA K UČNI PRIPRAVI 

 

 
Slika 1: dolina Omo                    Slika 2: indijska nevesta             Slika 3: maorski 'moko' 

 

 
Slika 4: Nuer, Sudan                    Slika 5: ličenje                           Slika 6: pleme Turkana  

 
VIRI: 

 

Slika 1 – Silvester, H. (5. 2. 2015). The Ethiopian peoples of the Omo valley. Pridobljeno 27. 10. 

2015, s http://www.letsbebrief.co.uk/hans-silvester-the-ethiopian-peoples-of-the-omo-valley/. 

 

Slika 2 – Pridobljeno 27. 10. 2015, s http://fashionexprez.com/wp-content/uploads/2015/10/Latest-

Indian-Bridal-Mehndi-And-Wedding-Dresses-in-India.jpg. 

 

Slika 3 – Pridobljeno 27. 10. 2015, s http://getbg.net/tatoo/. 

 

Slika 4 – Pridobljeno 27. 10. 2015, s http://www.strangetruenews.com/2013/05/nuer-tribe-

scarification-rite.html. 

 

Slika 5 – Pridobljeno 27. 10. 2015, s http://roseshock.blogspot.si/2015_08_01_archive.html.  

 

Slika 6 – Pridobljeno 27. 10. 2015, s http://www.spotuart.com/products/turkana-woman-kenya-

2013.  

 

http://www.letsbebrief.co.uk/hans-silvester-the-ethiopian-peoples-of-the-omo-valley/
http://fashionexprez.com/wp-content/uploads/2015/10/Latest-Indian-Bridal-Mehndi-And-Wedding-Dresses-in-India.jpg
http://fashionexprez.com/wp-content/uploads/2015/10/Latest-Indian-Bridal-Mehndi-And-Wedding-Dresses-in-India.jpg
http://getbg.net/tatoo/
http://www.strangetruenews.com/2013/05/nuer-tribe-scarification-rite.html
http://www.strangetruenews.com/2013/05/nuer-tribe-scarification-rite.html
http://roseshock.blogspot.si/2015_08_01_archive.html
http://www.spotuart.com/products/turkana-woman-kenya-2013
http://www.spotuart.com/products/turkana-woman-kenya-2013
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3. 1. 1 LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 

 

Učenka (slika 65) je pri svojem delu upoštevala navodila in uporabila 3 barve. Odločila se 

je za lik tatu, kar je ponazorila z upodobitvijo maske v obliki friza. Na obeh straneh je 

masko okrasila s stilizirano podobo sonca. Prste je obarvala s črno barvo, ker si pri kraji 

»umažeš roke«. Pri poslikavanju je uporabila več načinov nanašanja barve (s paličico in 

gobico). Pri upodabljanju je sledila smeri roke, elemente je nizala po dolžini. Pri 

ponavljanju motiva maske s soncem na vsaki strani se je razvil ornament v obliki friza.  

 

 

Slika 65: Izdelek št. 1. 

 

Učenka (slika 66) je uporabila le dve barvi, ki jih je nanašala s pomočjo svinčnika. Pri 

svojem delu ni upoštevala navodil za uporabo različnih tehnik nanašanja barv. Linije so 

sicer zanimive in smotrno razporejene po površini, vendar pomanjkanje razgibanosti 

celotne slike siromaši končen izdelek. Učenko sem med ustvarjanjem spodbujala k uporabi 

dodatne barve in tehnike, vendar mojih komentarjev ni upoštevala. Vijuge in spirale 

predstavljajo okrašen les na čolnu, ki ga je popravil tesar. Svoje nohte je okrasila z rdečo 

barvo, s čimer je želela nakazati, da je tesar oseba ženskega spola.  

 

 

Slika 66: Izdelek št. 2. 
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Učenka (slika 67) je s svojo poslikavo želela prikazati noč in trnje. Odločila se je za lik tatu 

in pri tem uporabila hladne barve, ki jih je nanesla s pomočjo gobice in paličice. 

Upoštevala je navodilo o uporabi 3 barv. Najprej je ploskovno nanesla modro in vijolično 

barvo, nato pa je s pomočjo paličice narisala črte, ki se raztezajo vzdolžno po roki. 

 

 

Slika 67: Izdelek št. 3. 

 

Učenka (slika 68) je pri svojem delu uporabila tri barve, ki jih je nanesla s pomočjo gobice 

in paličice. Likovni izdelek ni najbolj ornamentalen, ter bolj predstavlja samo osebo (tat), 

kot pa način, na katerega naj bi bila ta oseba okrašena. Deklica je v svojem izdelku 

uporabila znak za ameriški dolar, kar nakazuje na dejstvo, da je svoj navdih črpala iz 

moderne kulture. S pomočjo bele, črne in rdeče barve je ustvarila videz realistične rane.  
 

 

Slika 68: Izdelek št. 4. 
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Učenka (slika 69) je pri svojem delu upoštevala navodila o uporabi treh barv, vendar je vse 

barve nanesla na enak način (s svinčnikom). Črte, ki se med seboj prepletajo, nakazujejo 

na poti v življenju, ki so lahko dobre (upodobljene z belo barvo) ali slabe (upodobljene s 

črno barvo). Rdeče linije predstavljajo kri in življenje. V svoje delo je vključila tudi 

elemente iz narave – živalske in rastlinske ornamente. Učenka je smotrno združila različne 

vidike likovne naloge.  

 

 

Slika 69: Izdelek št. 5. 

 

Učenka (slika 70) je pri svojem delu uporabila 3 barve. Odločila se je za poslikavo roke, 

kar ji je vzelo kar nekaj časa, vendar je bila vztrajna in natančna. Svoji poslikavi je želela 

dodati še črne črte, ki bi se nadaljevali od členkov po roki navzgor, vendar se barva ni 

prijela na podlago. S poslikavo je želela prekriti svojo kožo in s tem prikazati masko – 

zakriti človeka, da ga drugi ne prepoznajo.  

 

 

Slika 70: Izdelek št. 6. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Saša Ameršek; Okraševanje telesa 

68 

 

Učenka (slika 71) je sledila navodilom in uporabila 3 barve. Linije, ki jih je naredila 

predstavljajo zapletene poti, ki jih mora prehoditi tat, preden pride do svojega plena. 

Nekatere med njimi so bolj nevarne kot druge, kar je nakazala z različnimi barvami. Pri 

svojem delu je uporabila paličice za nanašanje barve. Likovno delo deluje razgibano, 

površina pa smotrno zapolnjena.  

 

 

Slika 71: Izdelek št. 7. 

 

Učenka (slika 72) se je odločila za uporabo le dveh barv, obe pa je nanašala s paličico. 

Njena poslikava predstavlja čoln, valove in orodje, ki ga je s seboj prevažal lik tesarja. Pri 

svojem delu bi lahko uporabila še kakšen način nanašanja barve, površino bi lahko bolje 

zapolnila. 

 

 

Slika 72: Izdelek št. 8. 
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3. 1. 2 ANALIZA 

 

Učenci so večinoma uspešno izvedli likovno nalogo. Pri svojem delu so največkrat 

uporabili različne linije, ki so bile v večini primerov krive. Za izdelavo skice se ni odločil 

nihče izmed njih, zato so z ustvarjanjem začeli direktno na koži. Izbira barv za izvedbo 

naloge jim ni vzela preveč časa. Nekaj težav so imeli pri nanašanju barve na kožo – koža je 

raztegljiva podlaga, barve pa pigmenta ne puščajo enako kot pri slikanju in risanju na 

papir. V večini primerov je bilo težko določiti katero osebo iz zgodbe si je učenec izbral, 

likovni izdelek se je skladal z osebo šele po učenčevi utemeljitvi. Vsi učenci so bili na 

splošno precej motivirani za delo, nekaterim je motivacija med delom malce padla. Razlog 

verjetno tiči v zahtevnosti tehnike, saj sta risanje in slikanje na kožo povsem drugačni od 

risanja in slikanja na papir. Nekateri med učenci so se odločili za bolj direktne motive, ki 

jih povezujejo z osebo: maska za oči ter znak za ameriški dolar pri tatu, orodje pri tesarju 

... drugi pa so razmišljali bolj abstraktno. Pri zapolnjevanju risalne podlage so bili bolj ali 

manj uspešni. Večina je sledila liniji dolžine roke, ena izmed učenk pa se je odločila za 

okrasitev le hrbtne strani dlani. Glede na to, da je bil namen učne ure učencem približati 

različne tehnike okraševanja telesa in jih povezati s pojmom ornamenta, menim, da je bila 

učna ura uspešna. Za boljše likovno izvedene izdelke pa bi bilo bolje, da bi učenci 

ustvarjali na podlagi, ki jo bolje poznajo. V tem primeru je bilo zanje namreč novih več 

stvari oziroma kombinacija kože kot likovne podlage, materiali in tehnika. Nekateri med 

njimi so se že spoznali s poslikavo kože, vendar le v namene maskiranja za karneval, kar 

pa ni enako likovnemu izražanju in ustvarjanju.  
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4 DISKUSIJA 
 

 

Učenci so med učno uro uspešno ustvarjali, glede na to, da jim je bila tehnika risanja na 

kožo do sedaj v šolskem okolju še neznana. Povedali so, da so risanje na kožo preizkusili 

že vsi, večinoma med šolskimi urami, ko si s kemičnim svinčnikom rišejo po roki. S tem 

sem potrdila svojo hipotezo, da je okraševanje lastnega telesa primerna likovna naloga za 

učence, ter da se bodo na likovno nalogo odzvali pozitivno in z zanimanjem. V uvodnem 

delu učne ure so učenci opazovali slike, ki prikazujejo različne načine okraševanja telesa. 

Večino načinov okraševanja telesa so učenci prepoznali, težave so imeli le s tehniko 

brazgotinjenja, s čimer sem potrdila hipotezo, da bodo učenci prepoznali načine 

okraševanja, ki so značilni za naše okolje. Potrjena je tudi hipoteza o različnih pogledih na 

estetiko. Večini učencev je bila všeč fotografija poslikave s kano, pri ostalih pa so se 

mnenja od učenca do učenca precej razlikovala. Najmanj jim je bila všeč fotografija, ki je 

prikazovala okraševanje z brazgotinjenjem.  

 

List papirja ima drugačno strukturo kot koža, pa tudi tridimenzionalna oblika roke 

predstavlja izziv pri reševanju likovnega problema. Pripomočki in barve za risanje in 

slikanje niso enaki kot pri risanju in slikanju na papir, zato so imeli učenci pri izvedbi 

nekaj težav, izdelki pa posledično niso tako natančni. Hipoteze o tem, da učenci ne bodo 

imeli težav z uporabo kože kot likovnega materiala ne morem v celoti potrditi.  

 

Želela sem, da učenci preizkusijo različne načine nanašanja barv, ki so kar se da enostavni 

(gobica, paličica, svinčnik) in se s tem približamo poslikavanju telesa pri naravnih 

ljudstvih, ki prav tako uporabljajo zelo preproste pripomočke kot so paličice in prsti. 

Zanimiv je končni rezultat, ki je pri naravnih ljudstvih zelo dodelan, čeprav so večinoma 

precej omejeni z materiali. Pripadniki različnih plemen uporabljajo bolj stilizirane podobe, 

linije, pike in geometrijske vzorce. Zanimivo je dejstvo, da se nihče izmed učencev ni 

odločil za uporabo enostavnih geometrijskih likov, ki so sicer osnova vseh načinov 

okraševanja telesa. Učenci so največkrat uporabili črno, rdečo in belo barvo – to so tudi 

barve, ki se pogosto pojavljajo pri okraševanju telesa pri naravnih ljudstvih. Ljudje, ki 

živijo v odročnih krajih so namreč omejeni pri materialih, zato uporabljajo tisto, kar 

najdejo v okolju: oglje, okro, glino... učenci pa mi niso znali razložiti zakaj so izbrali ravno 

te barve. S tem je delno potrjena hipoteza, da se bodo vzorci in motivi likovnih stvaritev 
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otrok razlikovali od tistih, ki se pojavljajo pri naravnih ljudstvih, medtem ko za barve ne 

moremo trditi enako.  

 

Učenci so ob zaključku ustvarjanja sodelovali pri analizi in interpretaciji ostalih likovnih 

del. Učna ura se jim je zdela zanimiva, ker so počeli nekaj, česar pri pouku v šoli ne 

počnejo. Uvodna motivacija jim je dala še dodatno spodbudo in je bila začetek mnogih 

diskusij na temo okraševanja telesa. Glede na to, da sem poskušala vsaj v majhni meri 

zrušiti tabu glede različnih načinov in tehnik olepševanja človeške zunanjosti, menim, da je 

bila učna ura uspešna.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sem 

predstavila pojem ornamenta, ga opredelila v času in prostoru ter podrobneje predstavila 

nekatere izmed ornamentov glede na geografsko in zgodovinsko lego. Opredelila sem 

okraševanje telesa ter naštela različne razloge za okraševanje. Podrobneje sem se posvetila 

poslikavi telesa po različnih delih sveta ter poslikavam s kano, tetoviranju, brazgotinjenju, 

nošenju nakita in prebadanju, kozmetiki in ličenju ter drugim oblikam telesnih dekoracij in 

modifikacij. Z raziskovanjem različne domače in predvsem tuje literature sem ugotovila, 

da je zgodovina okraševanja telesa stara skoraj toliko kot človeštvo samo. Zmotno je torej 

mišljenje, da je takšno početje le modna muha ali dejanje, ki nakazuje na deviantno naravo 

posameznika. Ljudje v različnih delih sveta so svoja telesa okraševali že v davnini – 

okrašeno telo je lepo in se ločuje od živalskega telesa ter se s tem približa Bogu. V spomin 

se mi je vtisnil pregovor plemena Iban, ki pravi: »Neokrašeno telo je Bogovom nevidno.« 

Naj si bodo razlogi za okraševanje telesa še tako različni, ne moremo mimo dejstva, da gre 

za obliko umetnosti, ki se je skozi čas razvijala a v svojem bistvu ostala zvesta začetkom. 

Pomembno je, da razumemo zakaj se v današnjem času določene tehnike okraševanja še 

vedno otepajo negativnega prizvoka. Sem spadajo predvsem trajne, invazivne tehnike (na 

primer tetoviranje in kavterizacija), ki so jih nekdaj uporabljali za označevanje sužnjev, 

kriminalcev in ostalih posameznikov na robu družbe. Danes se različnih načinov 

okraševanja telesa poslužujejo najrazličnejši ljudje, med njimi tudi visoko izobraženi 

posamezniki in tisti na višjih družbenih položajih. Menim, da je pomembno vedeti kakšno 

je ozadje okraševanja teles, kako se je pričelo in kakšen je bil njegov pomen za naravna 

ljudstva. Da se pri nas o tej temi ne govori veliko priča dejstvo, da sem večino literature 

morala pridobiti iz tujih virov. 

Zaradi omenjenega sem se odločila, da tematiko predstavim otrokom na osnovnošolski 

ravni. Likovna umetnost se pojavlja v najrazličnejših oblikah in prav je, da otrokom 

predstavimo kar se da širok spekter likovnega področja. Tema se je izkazala za učencem 

zelo zanimivo. Na učno uro so prišli že vnaprej motivirani, ker v šolskem okolju še niso 

imeli stika s poslikavanjem kože. Med učno uro so spoznali nove kulture in njihove načine 

okraševanja telesa, s tem pa tudi njihove običaje in način življenja. Nekateri so jih 

navdušili, drugi presenetili. Po pogovoru so bolje razumeli razloge in so bili sposobni najti 
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lepoto tudi v neobičajnem in neznanem. Želim si, da bi imela možnost učno uro izpeljati v 

šolskem okolju z mlajšimi učenci. Kot se je izkazalo v mojem primeru, so otroci dosti bolj 

odprti za drugačnost in jo jemljejo dosti bolj neobremenjeno kot odrasli.  
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