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Povzetek in ključne besede 

V magistrskem delu sem raziskala spodbujanje uporabe risarskih pripomočkov pri izvajanju 

predmeta likovne umetnosti v osnovnih šolah. Skozi študij literature sem v samem začetku 

povedala nekaj temeljnih značilnosti in pomembnih vidikov za nastanek kakovostne risbe. Nato 

sem raziskala različna likovno-umetnostna obdobja, kjer so umetniki pri razumevanju 

prostorske risbe uporabljali risarske pripomočke. Literatura in lastne praktične izkušnje na tem 

področju so mi bile v pomoč pri pregledu obstoječega stanja, zahtevnosti in uspešnosti 

poučevanja linearne perspektive v 9. razredu osnovne šole. Za tem sem se osredotočila na 

vključevanje risarskih pripomočkov v pouk v OŠ, posebej na en pripomoček, ki bi najbolj 

prispeval pri razumevanju prostorskega risanja po opazovanju. Pri tem sem utemeljila, zakaj je 

vključevanje risarskih pripomočkov v šolah priporočljivo in kako lahko to storimo. Podrobneje 

sem preučila najprimernejši risarski postopek – risanje s pomočjo prosojnega zaslona. 

Pripomoček sem nadgradila v tej meri, da je uporaba čim bolj primerna in enostavna. Tu sem 

razložila, kakšno vlogo ima razumevanje risanja po opazovanju v umetnosti in splošnem 

zaznavanju prostora. V akcijski raziskavi sem s pomočjo vzorca risb, ki so nastale v dveh 

skupinah učencev 9. razreda osnovne šole, preučila razlike, ki se pojavljajo v nastalih izdelkih. 

V prvi skupini so učenci spoznali linearno perspektivo po tradicionalnem načinu podajanja 

snovi. V drugi skupini pa so učenci vsebino spoznali s praktično izkušnjo, in sicer z uporabo 

risarskega pripomočka ‘prosojni zaslon’, ki sem ga izdelala v raziskovalni namen. Preučila sem 

smiselnost vpeljave pripomočka v pouk likovne umetnosti. Glede na raziskano sem predlagala 

strategije za vključevanje risarskih pripomočkov v pouk likovne umetnosti za deveti razred. 

Ključne besede: Risanje, linearna perspektiva, risarski pripomočki, praktična metoda 

poučevanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract and keywords 

In the master's thesis, I investigated the promotion of the use of drawing aids in the 

implementation of the subject of fine arts in elementary schools. Through literary studies, at the 

very beginning, I started to say some basic characteristics in important aspects for the 

emergence of high-quality drawings. Then I investigated various artistic and artistic periods 

where artists used drawing tools in understanding the spatial drawings. The literature and my 

own practical experience in this field helped me to examine the existing situation, the 

complexity and success of teaching the linear perspective in the 9th grade of the elementary 

school. For this I focused on integrating drawing tools into classes in the primary school, 

especially on the gadget, which would most contribute to the understanding of spatial drawing 

after observation. In doing so, I justified why the integration of drawing tools into schools is 

recommended and how we can do it. I studied in more detail the most suitable drawing process 

- drawing using a transparent screen. I upgraded the gadget to the extent that the application is 

as convenient and simple as possible. I explained here the role of the understanding of drawing 

after observation in art and the general perception of space. In an action research, I analyzed 

the differences that occur in the resulting products using a sample of drawings that were created 

in two groups of pupils of the 9th grade of elementary school. In the first group, students learned 

a linear perspective according to the traditional way of feeding the substance. In other groups, 

students learned about the practical experience by using a drawing device "transparent screen", 

which I produced for my research purpose. I studied the sense of introducing a gadget into fine 

arts lessons. According to the research, I proposed strategies for the integration of drawing aids 

in fine arts teaching for the ninth grade. 

Keywords: Drawing, linear perspective, drawing aids, practical method of teaching 
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Uvod  

Raziskujem in poglabljam se v posebno vejo na področju risanja. Risba je temelj vseh vzporedno in 

kasneje nastalih likovnih področij, zato je težo, ki jo nosi, pomembno podrobno spoznati. To je razlog, 

da sem se odločila poglobiti v to vsebino. Bolj specifično, gre za risanje po naravi, kjer je močno sled 

pustilo odkritje linearne perspektive. Pomembno je njeno razumevanje, kadar želimo upodobiti oziroma 

narisati vizualno podobo iz realnega sveta. Seveda to lahko počnemo tudi čisto intuitivno, ampak bo 

nepoznavanje določenih zakonitosti, ki jih narekuje linearna perspektiva kmalu prisotno tudi v risbi.  

Seveda je sled, ki jo pustimo na papirju veliko svobodnejša, če včasih odmislimo pravila, ampak ko 

govorimo o pravilnem konstruiranju vizualnih predmetov, lahko vidimo, da je risba poznavalcev veliko 

bolj konstrukcijsko podprta in funkcionira prepričljivejše. 

Risba je tako primarna, da je v nobenem pogledu ne smemo zanemariti. Kljub temu da sama kot 

umetnica ne želim omejitev s strani pravil in zakonitosti, se zavedam, da jih kot likovnica, likovna 

pedagoginja, moram do potankosti poznati. Drugačna je risba laika od risbe poznavalca. Četudi umetnik, 

ki jasno pozna zakonitosti, ki jih narekuje likovni svet, to krši nalašč, bo delo likovno zanimivo. Ko 

pravila krši laik zaradi svojega nepoznavanja, bo risba označena kot slaba.  

Odkrila sem, da je vsebina, ki jo opisujem v svoji magistrski nalogi precej zahtevna za razumevanje na 

sploh, zato je jasno, da se pri osnovnošolcih na tej točki hitro pojavijo težave. Tudi sama sem naletela 

na veliko težavo, ko je bilo treba snov kvalitetno razložiti. Raziskovala sem kakšen bi bil način, da bi 

razlago naredila razumljivejšo, jasno, skratka, da bi učenci hitro dojeli, kaj je linearna perspektiva in 

kako se jo vključuje v risbo.  

V veliko primerih se je izkazalo, da učenci vsebino lažje razumejo, če gredo skozi proces razlage preko 

praktične izkušnje. Zato je profesor Frelih Črtomir v svoje učne ure vpeljal risarski pripomoček, ki ga 

je izdelal po zgledu Dürerjeve risarske naprave za pomoč pri risanju z opazovanjem. Po predlogih prof. 

Freliha, sem pripomoček nekoliko nadgradila in ga tudi sama preizkusila v 9. razredu osnovne šole.  
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Risba 

Risba je grafični prikaz oblik na neki površini. V širšem smislu, slika predmeta ali pojava, 

narejena s pomočjo grafičnih sredstev, izraženih z linijo, točko in obliko. Kombinacija čistih 

linij, spajanje črt in točk, črno-belega kontrasta, efekta svetlobe in sence prikazuje linearnost 

oziroma plastičnost risbe. V večini se uporablja ena barva, vendar niso redki primeri risb v 

različnih barvah. Risba je način univerzalnega izražanja, ki je starejši od pisave. Razvila se je 

med uporabnimi aplikacijami na eni strani in čisto fantazijo na drugi strani, dokler ni postala 

bistven dejavnik figurativne umetnosti. Umetniška risba je osnova vsem likovnim področjem: 

grafiki, slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi. Risba, narejena po opazovanju narave, je sredstvo, 

ki definira odraz realnosti na določen (umetniški) način. Teorija in praksa postavljata kot 

primarno zahtevo pravilnost in natančnost risbe, s tem pa tudi določata risbo kot temelj likovne 

umetnosti. Študij risanja temelji na natančno določenih načelih reproduciranja oblik na ravnini, 

modeliranju volumna, določanju prostorskih planov s pomočjo perspektive in anatomski študiji 

telesa. (Mohorovič, 1959) 

Risba je izvor celotne likovne produkcije. Risba se lahko obnaša kot samostojno umetniško 

delo (krajinska risba, ilustracija, karikatura ...) lahko pa služi kot osnutek, skica ali miselna 

zasnova ostalim vejam umetniškega ustvarjanja. Neartikulirana zamisel je sama velikokrat 

precej nejasna, površna in ne zajema toliko podrobnosti kot takrat, ko jo začrtamo na papir. V 

procesu upodabljanja naših zamisli, se nam porodijo nove možnosti, ki jih v mislih zreduciramo 

v risarski osnutek. Risbam lahko ravno zaradi »zapisa misli« pripisujemo noto zasebnosti, saj 

je artikulacija naših misli prikaz njih in s tem prikaz naše osebnosti, našega mišljenja. 

Preprosteje pa je risba oziroma natančneje skica način, s katerim lahko prihranimo veliko časa, 

saj stvar hitreje narišemo, kot bi jo na primer naslikali ali vgravirali v nekem drugem mediju. S 

skiciranjem dobimo jasnejšo predstavo o našem končnem cilju. Lahko bi rekli, da je skica ali 

miselni osnutek načrt, ki nam pomaga, da s čim manj napakami in popravki pridemo do 

realizacije končnega dela. Arhitekt brez načrta težko realizira zamisel. Skoraj nemogoče je, da 

gradbenik brez osnutka zgradi stavbo, ki bo pravilno funkcionirala. Prav tako tudi slikarjem 

miselni osnutki omogočajo čim bolj natančno uresničiti zamisel. Osnutek seveda ni pogoj za 

umetniško delo. Carravagio (1571 - 1610) ali Tizian (1490 – 1576) sta primer umetnikov, ki 

niso delali skic. Seveda gre v primeru naturalističnega upodabljanja podob ali zamisli za proces, 

za katerega je vsekakor pomemben člen risarska spretnost. (Vasari, 2007) 

 »Če bi v naprej postavili definicijo risbe, zapisali vse zamejitve in izključitve, bi dobili tisto, 

kar pričakujemo: posredovani in konstruiran pogled na likovno realnost. Postmoderni čas bi 

najraje verjel, da je risba nekaj, kar v resnici šele bo. Razstavljene črte na papirju pa so le 

zabeležke velikih načrtov za izvedbo v drugem mediju, tako da se jih sploh ne sme gledati brez 

dodatne razlage, ki pove, čemu je ta čudni vzorec sploh namenjen. Sodobne razlage risb 

postmodernih avtorjev so v resnici bolj podobne opravičilom, ki napovedujejo, kaj vse bi se 

sicer lahko razkrilo iz načrta, če ne bi bil le-ta po naključju samo … risba.« (Frelih, 2007, str. 

9) 

Tehnike in vrste risb  

Osnovni element risbe je linija. Z linijo se lahko izrazita dve osnovni dimenziji: višina in širina; 

tretja, globina, kjer z uporabo nekaterih sredstev, med katerimi je tudi perspektiva, dosegamo 

učinek iluzije prostora. Poleg risbe po opazovanju poznamo tudi domišljijsko risbo. Kadar 

govorimo o risbi kot naučeni veščini v tehničnem vidiku z izrazito utilitarnim namenom, 
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govorimo o tehnični risbi. Risbe se razlikujejo po metodah izvedbe, po tematiki, namenu tehniki 

in karakterju. (Mohorovič, 1959) 

Za realizacijo risbe je potrebna podlaga in risarski pripomočki. Risarska površina je lahko iz 

katerega koli materiala, na katerega se lahko vrisujejo vidne poteze. Prva podlaga paleolitskega 

človeka je bila stena njegovega doma, jama. Kasneje je to postal kamen, kost les, baker, železo, 

opeka, svila, papir. Za antični svet je značilna risba na papirusu, srednjeveški risarji so risali na 

pergament, šele v 11. stoletju je papir prišel s Kitajske tudi v Evropo. Zelo pomemben in iskan 

postane papir v 15. stoletju. Risarske tehnike se delijo na suhe in tekoče materiale. Suhe tehnike 

so: svinčnik, grafit, oglje, kreda, pastel. Za razliko od tekočih tehnik (tuš, tinta, barva ...) so 

bistveni risarski pripomočki: lesena palica, trska, pero, čopič in drugi pripomočki. Vzporedno 

z bogatenjem risarskih sredstev se je razvijala tudi umetniška risba. (Mohorovič, 1959) 

Uporaba raznovrstnih materialov ter možnosti kombiniranja omogoča številčnost risb in 

umetniških realizacij. Risba je lahko že z minimalnimi sredstvi, z nekaj potezami, končno in 

samostojno likovno delo. Študijska risba je lahko bodisi priprava na nadaljnje delo, lahko pa 

ima le izobraževalno in praktično vrednost pri urjenju očesa in rok. (Mohorovič, 1959) 

Likovno-izrazna sredstva, značilna za risbo so: črta, volumen in točka. S čisto konturo se 

umetniki izražajo že od samega začetka do danes (linearna risba). Iluzijo volumna nekega 

objekta se prikazuje z uporabo črno-belega kontrasta, svetlobe in sence, tako imenovano 

modelacijo. Z uporabo suhih in ostrih risarskih pripomočkov dosegamo prikaz senc z nizanjem 

tankih vzporednih linij (šrafiranje), med tem ko se pri risbi z ogljem ali kredo senčenje vrši v 

širokih ploskvah ali s pomočjo brisanja. Veliko bolj subtilno stopnjevanje tonov se dosega s 

tekočimi risarskimi materiali. Risba, narejena z redčenjem tuša, se imenuje lavirana risba 

(Tieppolo), grisaille pa je risba, narejena z gradacijo ene barve (Poussin, David). Prehod iz 

linearnega in plastičnega risanja v tonsko ali slikarsko obliko imenujemo sfumato, za katerega 

so značilne mehko oblikovane forme in zabrisane konture (Leonardo, Watteau, Corot). Z 

barvnimi madeži so narejene risbe, ki jim  je barva ali ton osnovni izrazni element. Tedaj 

govorimo o tonski ali slikarski risbi (od Giorgionia do Tiepola, Rembranta, impresionistov, 

fauvistov), navadno narejeni s čopičem, zato se karakter tovrstne risbe približuje slikanju. 

Težko je definirati oziroma postaviti mejo med risbo in sliko, saj poleg monokromnih obstajajo 

hkrati večbarvne risbe. Akvarel, gvaš, pastel, tuš, so materiali, ki se jih uporablja v področju 

risanja in slikanja. (Mohorovič, 1959) 

Prostor 

»Risba v svoji prvinskosti lahko naredi vidna najrazličnejša občutenja, stališča, zamisli in s tem 

prispeva k širitvam in poglobitvam pojma likovni prostor.« (Frelih, 2007, str. 11) 

 »Umetnost je po svojem bistvu neločljivo povezana z artikulacijo prostora, naravoslovna 

znanost, kot jo poznamo danes, pa je neločljivo povezana prav s spremembami v pojmovanju 

prostora.«  (Ženko, 2000, str. 9) 

Pri likovnem prostoru gre za naše zaznavanje prostora. Upodobimo prostor kot ga vidimo ali 

doživljamo. Bolj kot bo prostor naturalistično artikuliran, večji bo učinek iluzije, ki jo bo 

doživljal gledalec.  

»Problemi, ki se pojavljajo oslonjeni na izvore likovnega snovanja, pod direktnim vplivom 

narave, se po ustvarjalni razsežnosti in prodornosti globine človeškega bivanja in mišljenja, 
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kakor tudi v strukture likovnega reda,  ponavljajo kot problemska materija v likovni umetnosti 

in drugje.« (Didek, 1982, str. 15) 

»Na pojem prostora in predstavo o njem se veže neko izvirno protislovje, namreč dinamična 

(ali dialektična) dvojnost, ki se ohranja skozi zgodovino. Po eni strani nam je pojem prostora 

blizu, je del vsakdanjega izkustva in vse, kar obstaja v prostoru. Po drugi strani nam naša 

predstava o prostoru daje vtis nečesa nespoznavnega in predvsem nedostopnega za naša čutila; 

nemara celo nečesa brez lastne eksistence.« (Ženko, 2000, str. 9)  

Prostor zaznavamo s pomočjo fizioloških in psiholoških zaznav. Glavni psihološki in fiziološki 

znaki za zaznavanje prostora in njegove globine so prostorski ključi, ki so določeni z 

oblikovanostjo strukture vidnega polja. Binokularni prostorski ključi so: Konvergenca osi in 

oči, akomodacija leč in binokularna paralaksa. Prvi je prisoten ob gibanju okoli predmeta ali ko 

se giblje nek predmet okoli nas. Takrat se konvergenca oči spreminja. Mišice uravnavajo 

gibanje oči in iz napetosti možgani zaznavajo ter presojajo razdalje v prostoru. Drugi, 

akomodacija leč, se spreminja z razdaljo predmeta. Tukaj možgani presojajo razdaljo do 

predmetov preko napetosti mišic in čistosti slike. Pri tretjem prostorskem ključu pa možgani s 

koreliranjem dveh ploskovitih slik prepoznavajo in presojajo prostorsko podobo predmetov. 

(Butina, 2000) 

Našteti ključi so predvsem uporabni za kiparje in arhitekte, medtem ko so monokularni ključi 

prostorski ključi pomembnejši za risarje in slikarje. Nagnjenost linij, ploskev in oblik je ključni 

za gradnjo prostora. Velikost nakazuje oddaljenost predmetov, saj se nam večje zdi bližje in 

manjše bolj oddaljeno. Sledi tekstura, ki prav tako odloča koliko je nek predmet oddaljen, saj 

je le-ta ostrejša pri bližjih predmetih in manj jasna pri oddaljenih. Barva je bolj intenzivna in 

čista, kadar želimo prikazati bližino predmeta, bleda in nejasna postane z oddaljenostjo. Sivo 

modri odtenki prav tako nakazujejo oddaljenost. Temu prostorskemu ključu rečemo zračna 

perspektiva. Prostor nakazuje tudi ostrina obrisov in detajlov, kajti bližje predmete načeloma 

nakazujejo jasnejši, ostrejši in debelejši obrisi, ki z oddaljenostjo bledijo. Detajli v ozadju s tem 

postanejo manj pomembni. Tudi svetlost določa bližino nekega predmeta, saj svetlejši predmeti 

delujejo bližje kot temnejši. Nazadnje pa je velik prispevek k ločnici med bližnjimi predmeti in 

oddaljenimi tudi prekrivanje, saj je ob tem pojavu jasno, da bližji predmeti prekrivajo oddaljene. 

(Butina, 2000) 

Kratka zgodovina risbe  

Risba je prav zagotovo najstarejša oblika komunikacije ljudi. Že več kot 20.000 let nazaj 

najdemo primere jamskih risb najdenih v jami Altamira v Španiji in Lascaux ter Šove v Franciji. 

Ploskovite risbe divjih živali in  puščic, obrisi rok ter človeške figure spominjajo na otroške 

risbe. (Micklewright, 2005, 8) 

V primitivnih zgodovinskih delih so v ospredju močni orisi, ki prevladujejo pred notranjimi 

elementi risbe. Notranjost omejenega orisa je zapolnjena z barvno ploskvijo, ki ne nakazuje 

kakršnekoli gradnje prostora, kajti le ta na ploskovni ravnini takrat še ni bil razumljen. Risbo iz 

paleolitika lahko povežemo z otroško risbo, kjer otrok začne z orisovanjem predmetov ali bitij, 

ki jih kasneje zapolni z intenzivnimi barvami. Takšna primitivna umetnost se kasneje razvije v 

naprednejšo, ko se ob upodabljanju posameznik zaveda pomena svetlobe in sence, tekstur in 

gradiacije, modelacije in perspektive. (Hamerton, 1892) 

Kasneje v Babilonu in zlasti v starem Egiptu, so vse vidike življenja, vse znanje o življenju in 

smrti prikazovale ravno risbe, ki so se pojavljale v grobnicah, na papirusu in na kamnu. 
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Kakovostni primeri risb pri realizaciji človeške figure in harmoničnih razmerij spadajo v 

umetnost antične Grčije: risanje na vaze iz žgane zemlje, vrezani motivi na polsuho glino in 

helenistične risbe na marmorne plošče. Grki in umetniki helenistične dobe svoje znanje 

prenesejo v deželo novih osvajalcev Rimljanov. Najbolj dragocen primer rimskega slikarstva 

"Aldobrandinska poroka" prikazuje zelo čisto risbo. Številne pompejske freske so prve, ki 

kažejo na obsežno znanje risanja in tudi prve zametke perspektive. Svetovno gledano se je risba 

torej razvijala od primitivnih risb (Polinezija in Afrika), ki se začnejo iz različnih znakov, pik 

in črt, do razvite kulture Inkov. Zunaj evropskih kulturnih krogov so v stari Kitajski 

prevladovale subtilne risbe pokrajin, človeške figure, živali in cvetja upodobljene s tušem na 

svili in papirju. Kasneje je bila tovrstna risba prenesena na Japonsko, nato so jo prevzele tudi 

druge države daljnega vzhoda. (Mohorovič, 1959) 

Mešanica stiliziranih simbolov in naturalistične risbe v okviru togih načel se skozi stoletja  

pojavi v Mezopotamiji, Egiptu in na Kitajskem. Vse do 15. stoletja so umetniki v smislu kot jih 

vidimo danes komaj da obstajali, kajti do tedaj so bili to obrtniki ročnih spretnosti. 

(Micklewright, 2005) 

Krščanstvo je prevzelo likovne postopke antične umetnosti, ki se prilagaja svoji ikonografiji. 

Cerkveni kanoni začnejo določati kriterije figur. Kompozicije so postale hierarhične in 

simbolične. Umetniki prenehajo s študijo človeška telesa, saj postanejo omejeni na shematične 

reprodukcije. Ta način upodabljanja figure postane značilnost bizantinske umetnosti. Arabska 

in iranska umetnost je v tem času razvila vegetativno in geometrijsko dekoracijo; arabeske. 

(Mohorovič, 1959) 

V srednjem veku se razvoj risbe navezuje na rokopis in cerkvene knjige. Velika pozornost je 

namenjena ornamentom in novemu načinu stilizirane risbe na okrasnih in dekorativnih 

predmetih. (Mohorovič, 1959) 

V enajstem in dvanajstem stoletju se ponovno v ospredju pojavi realistično preučevanje sveta. 

To lahko vidimo v risbah romantičnih arhitektov in kiparskih študijah figure. (Mohorovič, 

1959) 

Odgovor na nasprotovanje bizantinsko-gotske tradicije se pojavi v Italiji v trinajstem stoletju z 

delom firenskega mojstra Giotta. Največji razvoj v umetnosti doživi risba v dobi renesanse in 

visoke renesanse. Vse teoretske in praktične osnove, vse metode realističnega risanja so 

zasnovane v tem obdobju; zakonitosti perspektive, modelacija svetlo-temno in senčenje, prikaz 

voluminoznosti, preučevanje anatomije, risanje po naravi. Motivi so večinoma religiozne 

narave, rišejo se portreti, alegorijske kompozicije, žanrske kompozicije, pejsaži, vedute, bitke. 

Risbe so jasne, v njih je prisotno upodabljanje voluminoznosti, obrisi so čisti. Karakter takšne 

risbe pripisujemo umetnikom 15. stoletja (Pisanello, A. Mantegna, S. Boticelli, oba Bellinia, V. 

Carpaccio). Čistost in korektnost portretov odražajo risbe Van Eycka in A. Memlinga (15. stol.) 

in Francoza F. Cloueta (16. stol). Šestnajsto stoletje je obdobje velikih umetnikov na področju 

risanja. Poseben izraz, dovršenost oblik in kompozicije, harmoničnost linij, uravnoteženost, 

problem svetlobe in sence so rešili Leonardo da Vinci, Rafael, Mickelangelo, A. del Sarto v 

Italiji, A. Dürer in H. Holbien v Nemčiji. Beneški umetniki (Giorgione, Tizian, Tintoretto) v 

tem času razvijajo svobodnejši slikarski stil v risbi. (Mohorovič, 1959) 

V času baroka (17. stoletje) risba napreduje v razvoju realistične slike sveta. Zelo izrazne in 

globoko psihološke so v tem obdobju Rembrantove risbe. Rubensove in Berninijeve risbe pa 

prikazujejo značilno baročno dinamiko tako v liniji kot motiviki. Veliki mojstri risanja 

sedemnajstega stoletja so tudi Francozi (J. Callot, N. Poussin in Ph. De Champaigne). V 

osemnajstem stoletju je značilna virtuozna risba, bogata s slikovitimi efekti (A. Watteau, F. 

Boucher in J.-H. Fragonard v Franciji, G.B. Tiepolo in F. Guardi v Italiji in Th. Gainsborough 
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v Angliji). Prehod iz 18. v 19. stoletje predstavlja Španec F. Goya z značilnimi fikcijskimi 

risbami, ki so odraz družbene situacije tistega časa. Po obdobju razigranega rokokoja pride 

obdobje klasicizma. J.-L. David in D. Ingres umirita linijo, ki tedaj postane čistejša in jasneje 

modelira volumne, ki že skoraj zaključuje v hladnem in brezživljenjskem akademizmu. 

(Mohorovič, 1959)  

Devetnajsto stoletje je bilo prelomno predvsem za slikarstvo in znotraj tega za samostojno 

življenje barve. Takrat se je slikarstvo odreklo natančnemu in podrobnemu prikazu sveta. V 

ospredje so prišli novi izrazni načini. Realizem je odprl vrata impresionizmu, iz katerega 

izhajajo ekspresionistični, nadrealistični in abstraktni tokovi. (Golob, 2003) 

Nove principe in metode vpeljejo v umetnost risanja številni umetniki devetnajstega stoletja. 

Romantika, Francoza Th. Gericault in E. Delacroix rišeta svoje likovne zamisli izjemno 

temperamentrno in strastno, med tem ko veliki realist H. Daumier riše karikaturo, ki se 

ogorčeno reagira na režim tistega časa v katerem delujejo tudi P. Gavarnini, G. Dore, ilustrirajo 

književna dela. Tudi za impresioniste E. Degasa in A. Renoirja kot tudi za P. Cezana je linija 

glavno likovno izrazno sredstvo. (Mohorovič, 1959)  

Glavna umetniška dela dvajsetega stoletja so tesno vezana z linearnim izrazom. Med mojstre v 

tem obdobju, za katerih je risba značilen del življenjskega opusa, spadajo: P. Picasso, H. 

Matisse in A., Modigliani, kiparja z zelo eksplicitno risbo v tem obdobju pa sta A. Rodin in A. 

Bourdelle. (Mohorovič, 1959) 

»Fauvizem Henrija Matissa ima svoj poetični jezik: kritiki so mu v zgodnjih letih očitali, da so 

barve žive, da je risba opustila naturalistični značaj, da je perspektiva izginila in da je čutiti 

povezanost z naivno umetnostjo.« (Golob, 2003, str. 190) 

V začetku 20. stoletja se pojavijo novi elementi različnih umetnostnih smeri, ki so zaznamovale 

pozno 20. stoletje kot neko novo umetnost, ki jo poznamo danes pod imenom modernizem. 

Umetnik je tedaj označen z modernimi vrednostnimi kategorijami zmožnosti, ustvarjalnosti, 

unikatnosti, subjektivnosti. Modernizem je poudarjal avtonomnost likovnega jezika. Takšna 

likovna govorica se izraža na primer v abstraktni likovni umetnosti (K. Malevič) ali 

geometrijski abstrakciji (P. Mondrian, M. Rothko).  

V sodobni likovni umetnosti po letu 1960 se začnejo pojavljati novi pristopi k likovni 

umetnosti, ki so odraz novega pojmovanja likovnega dela. Pojavi se umetnost zunaj 

konvencionalnih medijev kiparstva in slikarstva; konceptualna umetnost (M. Duchamp, R. 

Magritt, P. Manzoni, OHO), performans (N. J. Paik, J. Beuys, J. Cage, A. Kaprow), 

ekscentrična akcija (N. Harrison), besedna umetnost (J. Kosuth, R. Lichenstein, K. Arnatt), 

telesna umetnost (B. Nauman, M. Abramovič, Y. Klein), krajinska umetnost (R. Smithson, 

Christo, D. Oppenheiem, R. Long)in instalacije (J. Vasconcelos). (Zupančič, 1962) 

V sodobni likovni umetnosti vedno bolj v ospredje prihaja računalniška risba. S tem imenom 

označimo vsako risbo pri kateri je bil uporabljen tudi računalnik. Četudi ročno risbo obdelamo 

ali dogradimo na računalniku, je končni rezultat računalniška risba. (Rački, 2010) 

»Poznamo dve vrsti računalniških risb: bitne slike in vektorske risbe. Bitne slike se načeloma 

ne razlikujejo od klasičnega risanja, le da so narisane z virtualnimi orodji, ki posnemajo 

tradicionalna risarska orodja. Razlika je približno taka kot med navadnim in nalivnim peresom, 

kjer peresa ni več treba pomakati in je risanje bolj udobno. Drugače je pri vektorskih risbah, ki 

ne oponašajo klasičnega risanja, ampak so matematično definirane.« (Rački, 2010, str. 18) 
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V 3D programih se risba nekoliko oddalji od klasičnega principa risanja, saj se z vidika nastanka 

bolj nanaša na kiparsko področje. Postopek je bolj podoben konstruiranju kot risanju. Tu gre za 

ustvarjanje virtualnih objektov in prostorov. (Rački, 2010) 

»Čeprav računalniško risanje ne prinaša ničesar, kar ne bi poznalo že klasično risanje, izžareva 

drugačno estetiko, zato jo prepoznamo že na prvi pogled. Izdaja jo videz sintetičnosti, ki je še 

posebej izrazit pri vektorskih risbah, posebno pri tistih v 3D načinu.« (Rački, 2010, str. 18) 

Relativna lahkotnost in preprostost izdelave številnih vrst risb je tako naravna, da je risba 

najbolj razširjena oblika umetniškega izražanja. Razširjen splošni pomen risbe je tudi verjeten 

zaradi enostavne reprodukcije z različnimi tehničnimi postopki (vse vrste grafike, 

fotomehanična reprodukcija), ker je risba temelj v ilustraciji, plakatih, risankah in drugih 

razsežnostih. (Mohorovič, 1959) 

Različni načini risanja 

Upodabljanje zunanjega videza sveta je edina vrsta risanja, ki se ga je treba dolgotrajno in 

sistematično učiti. Napredovanje pri stiliziranem risanju je bolj kot ne razvijanje lastnega izraza 

kot učenje risanja. Pri risanju po opazovanju gre za risanje ob neposrednem opazovanju 

predmeta, narave ali modela, lahko pa tudi videoposnetka ali fotografije. Zato omenjen način 

risanja ne obravnava različnih tehnik ali stilov risanja, ampak pojme, kot so risanje po naravi, 

študijsko risanje, prerisovanje ali risanje z računalnikom. Risanje po opazovanju je le na videz 

lažje kot risanje po spominu. Ko želimo narisati predmet po opazovanju, moramo uporabiti 

enako znanje, kot če bi predmet želeli narisati po spominu. Razlika je v tem, da moramo 

predmet narisati natanko v takšnem položaju kot ga vidimo. Pogosto se ob tem dogaja, da svoje 

vtise prenašamo na tovrstno risbo. Temu se moramo pri risanju po opazovanju najbolj izogniti. 

Predmet je treba dolgo in dobro opazovati, da se lahko jasno zavedamo, kaj bomo pri risanju 

upoštevali. Opazovanemu predmetu moramo temeljito analizirati obliko in zgradbo ter oceniti 

proporce celote in med posameznimi deli. Za uspešno upodobitev predmeta je priporočljivo 

posebno pozornost posvetiti delom, ki se našemu pogledu izmikajo in so navidezno skrajšani. 

Opazovanja pri risanju se je treba naučiti. Ko govorimo o opazovanju motiva, imamo v mislih 

opazovanje z analiziranjem predmeta, ob katerem se sprašujemo o njegovi obliki, ali ga je bolje 

videti kot oglatega ali kot oblega, kje se pojavlja vrh stožca ali piramide, če se predmet oža ali 

širi, kako poteka njegova glavna smer in v katerih smereh so razvrščeni pomembni deli. V 

začetku navadno rišemo črte, ki pri končni risbi niso vidne, saj so to pomožne črte, s katerimi 

si pomagamo pri umestitvi motiva v prostor, označimo njegove dimenzije, osnovno obliko in 

volumen. (Rački, 2010) 

Risanje po spominu je risanje motivov, ki jih med procesom ne vidimo. Motive in predmete 

rišemo kot jih poznamo iz splošne izkušnje. Rački risanje po spominu enači z risanjem na 

pamet, saj gre za vrsto risanja, kjer rišemo motive, ki smo jih že kdaj videli in jih poznamo, ali 

izmišljene motive. Ne gre za prenašanje videne risbe iz naših misli na papir. Na ta način delujejo 

tiskalniki, saj natisnejo sliko z vsemi detajli, ki jo imajo predhodno v svojem spominu. Naši 

možgani ne delujejo na ta način, saj si predmete zapomnimo zato, da bi jih prepoznali in ne 

zato, da bi jih narisali. Pri risanju moramo oblike in proporce predmetov zavestno prepoznati. 

To je razlog, da se risar pri risanju po spominu ne trudi obuditi slike predmeta, ampak se 

sprašuje, kakšne oblike je predmet. Po spominu je najlažje narisati predmet, ki smo ga že kdaj 

narisali po opazovanju, saj to pomeni, da smo s predmetom že imeli izkušnjo in ga analizirali 
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njegove oblike. Zato je risanje po opazovanju ključno za napredovanje oziroma nadgradnjo 

risarske veščine. (Rački, 2010) 

Pallasmaa (2009) je ugotovil: »Skiciranje in risanje sta prostorski in haptični dejavnosti, ki 

spajata zunanjo resničnost prostora in snovi z notranjo resničnostjo zaznavanja, mišljenja in 

duševnih predstav v posamezne in didaktične celote. Ko skiciram obrise nekega predmeta, 

človeške postave ali pokrajine, se dejansko dotikam površine predmeta svoje pozornosti ter 

nezavedno ponotranjimo njegov značaj. Poleg skladnosti med opazovanim predmetom in 

narisanim obrisom s svojimi mišicami oponašam tudi ritem črt in navsezadnje se podoba zapiše 

v moj mišični sitem. Dejansko vsako skiciranje oziroma risanje ustvari tri različne skupine 

podob: risbo, ki nastane na papirju, vizualno podobo, zabeleženo v mojem možganskem 

spominu in mišični spomin na risanje kot dejanje« (str. 106). 

Risanje je torej proces opazovanja in upodabljanja. Ta proces lahko označimo tudi kot 

prejemanje in dajanje, ki se odvija istočasno. Rezultat dvojnega dejanja je risba, ki lahko gleda 

navzven ali navznoter oziroma v opazovani ali zamišljeni svet. Vsaka risba ali skica vsebuje 

del ustvarjalca, tako domišljijska, kot risba, ki reprezentira pogled na realni svet. Prav tako je 

vsaka risba tudi poglobitev v risarjevo preteklost in spomin. (Pallasmaa, 2012) 

»Kdor zna vizualni svet likovno opazovati in obvlada prikazovanje volumnov in prostora na 

slikovni površini, zna risati. Zato je navajanje na likovno opazovanje osrednja naloga pri učenju 

risanja.« (Rački, 2010, str. 95) 

Učenje opazovanja poteka ob ustrezno zastavljenih vajah, ki jih lahko učenec uspešno izvede, 

samo, če je pozoren na likovno zgradbo motivov. Bistveno je, da se učenec navadi videti skupne 

lastnosti opazovanih teles, kljub temu, če nimajo veliko skupnega. Odločiti se mora ali oblika 

pripada bolj valjastim, kroglastim ali oglatim in katero od naštetih oblik bo uporabil pri risanju 

konkretnega predmeta. Na primer pri risanju roke, se risar odloči ali bo prst pripadal bolj valjasti 

ali oglati obliki. Torej risar se sam odloči, kaj je likovna resnica v konkretnem primeru. Lahko 

se odloči, da je prst podoben prizmi, če mu bo to v pomoč pri risanju roke. (Rački, 2010) 

Pri učenju likovnega opazovanja je prav tako pomembno skiciranje kot tudi uporaba pomožnih 

linij. Pri skiciranju rišemo površino in hkrati, kar je zelo pomembno, upoštevamo bistvo motiva 

in smo ob tem bolj pozorni na celoto, ko uporabljamo pomožne linije pa na abstraktne in 

konstruktivne elemente predmetov. (Rački, 2010) 

»Dejanski akt risanja je tisto, kar prisili umetnika, da pogleda predmet pred sabo, da ga secira 

z očesom duha in ga nato znova sestavi; če pa riše po spominu, ga to prisili, da prečeše svoj 

duh, da razišče vsebino svoje zaloge preteklih opažanj.« (Pallasmaa, 2012, str.107) 

Risanje ni mehanična veščina, zato moramo biti ob procesu risanja ves čas miselno vključeni 

in razumeti določene zakonitosti, da lahko risbo pravilno narišemo. Za dobro risbo moramo 

poznati določene konstrukcijske zakonitosti, ki jih upoštevajo zgradbe predmeta. Kljub temu 

pa pri risanju po opazovanju ne gre le za razumevanje, kajti rišemo tudi intuitivno. Risanje z 

razumevanjem in risanje po intuiciji se med seboj dopolnjujeta. Pri risanju ves čas sprejemamo 

tudi intuitivne odločitve, kar pomeni, da pri risanju po opazovanju ne gre zgolj samo za 

merjenje in upoštevanje logičnih predpisov, ampak tudi za upoštevanje intuitivnih odločitev, ki 

nam jih narekuje naša podzavest. Risarju se samo zdi, da so njegove odločitve povsem hotene 

in zavestne, ampak navsezadnje vsak poteg črte nastane tam, kjer se mu zdi, da je prav in ne 

tam, kjer ve, da mora biti. Risanje je kombinacija upoštevanja intuicije, znanj in izkušenj. 
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Proces risanja lahko speljemo le z vzporednim upoštevanjem vseh treh naštetih elementov. 

(Rački, 2010) 

Pristopi k študijskemu risanju 

Težnja po risanju je tako naravnega izvora kot težnja po govorjenju. Praviloma se naučimo 

govoriti po enostavnem procesu učenja skozi vrsto napak v obdobju starosti od 2-3 let. Brez 

vloženega truda za razumevanje in izražanje bi težko prešli na učenje slovničnih pravil. Trud 

pri začetkih govorjenja lahko primerjamo s prvimi leti učenja študijske risbe. Samo ena pot je, 

po kateri se učimo risanja, in to povsem naravna. Ne gre za trik ali tehniko. Prav tako ne za 

estetiko ali koncept. Gre le za dejanje, pri katerem je najpomembnejše pravilno opazovanje, s 

tem je mišljen fizični kontakt za vsemi vrstami oblik z vsemi občutki. V kolikor študent ta korak 

preskoči in ne vadi tega večino časa v  prvih petih letih učenja , mora skozi vse to od samega 

začetka. (Nicolaides, 1941) 

Česar nismo sposobni narisati, po vsej verjetnosti tudi ne razumemo, saj noben še tako 

poglobljen pogovor o umetniških risbah ne more nadomestiti praktične izkušnje. (Frelih, 1999) 

Naloga učitelja pa je učiti študente ne kako risati, ampak kako se naučiti risati. Študent mora 

preko pravih metod pridobiti vpogled v samostojne načine odkrivanja dejstev, ki mu bodo 

pripomogla pri odkrivanju resnične narave umetniškega ustvarjanja skozi skrite in naravne 

procese, po katerih bo njihova inspiracija dobro delovala. Študent bo do te stopnje prišel preko 

lastnih izkušenj. Mentor mu pripravi okolje, kjer je študent soočen z nalogami, ki vodijo k 

razmisleku o določeni stvari, s katero so soočeni. Praktična izkušnja šele prinese zmožnost 

ugotovitve, zakaj je le ta doprinesla dobre  rezultate. Pri risbi je le nekaj zakonitosti. To so 

zakonitosti narave, ki so obstajale še preden je bila narejena prva risba. Šele skozi konstantno 

urjenje veščine, s praktičnim izkustvom ter vztrajnostjo pri tej aktivnosti, lahko pridemo do 

razumevanja teh zakonitosti. (Nicolaides, 1941) 

Redko komu uspe usvojiti veščino risanja brez učitelja ali mentorja. Učenec, ki želi usvojiti 

veščino risanja, navadno ne ve, kakšen je kontinuiran postopek, po katerem bi prišel do 

uspešnih rezultatov. Učiteljeva vloga je, da učenca postopoma vodi do cilja. Mentorja učenec 

potrebuje tudi zato, ker na lastni risbi težko opazi svoje napake. To ni rezultat neznanja, saj 

napake lažje opazimo na risbi drugega. Učitelj oziroma mentor ima pri samem procesu učenja 

vlogo nekoga, ki z nepristranskim očesom spremlja, kako nastaja posamezna vaja in kako 

učenec v risanju napreduje. Predvsem je pomembno, da mentor opozarja in preprečuje, da se 

risarske vaje ne spremenijo v osebno izpovednost, kajti to bi preusmerilo pozornost in energijo 

od namena vaje, kar bi zaviralo napredovanje v risanju. (Rački, 2010) 

Predvsem je pomembna postopnost risanja. Kljub temu da je kocko težje narisati kot kroglo, 

začnemo pouk risanja z risanjem kocke, saj kocka s svojimi robovi jasno nakazuje prostor. 

Učenec mora dobro upoštevati prostor, v katerega je postavljeno ortogonalno telo, če ga želi 

pravilno narisati. Ko bo učenec osvoji risanje oglatih teles, pri nadaljnjem risanju ne bo imel 

več težav. Zaporednost podajanja znanja je torej pomembna, ker so nekatera znanja potrebna, 

da bi lahko razumeli druga. Pri učenju risanja linearne perspektive učenci začnejo risati 

predmete z enim očiščem, ko vsebino v tej meri razumejo, šele lahko preidejo na učenje risanja 

z več očišči na eni risbi. Pri učenju risanja učenci prostor gradijo najprej samo z linijo, kasneje 

risbi dodajajo modelacijo in senčenje. Učenec najprej zgradi celoto, kasneje se osredotoča na 

detajle. Načelo postopnega podajanja znanja je tudi to, da učencu informacije posredujemo 

postopoma. Učitelj ne potrebuje podati vseh informacij, ki bi jih pri določeni likovni nalogi 
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lahko. S preveč informacij naenkrat bi namreč učenca lahko samo zmedli, zato mora učitelj pri 

vsakemu učencu individualno oceniti, kdaj je določeno znanje v popolnosti osvojil in je 

pripravljen na nove informacije. Lahko rečemo, da postopnost ne velja le za podajanje vsebine, 

ampak tudi količine vsebinskega dela. (Rački, 2010) 

Izbira orodja za risanje, značilnost risalne površine, risalna plošča, način, kako držimo risalno 

orodje, položaj telesa, med tem ko vlečemo linijo, vse to neposredno vpliva na celoten izgled 

in občutek risbe. (Curtis, 2002) 

Risba je fizična aktivnost, ki zahteva precejšnjo koncentracijo in presenetljivo količino 

fizičnega napora. Tako risanje kot ples so neposredni izrazi energije in gibanja. Oba zahtevata 

poseben nadzor pri preoblikovanju vsebine v umetniške oblike. »Ritem in gibanje črt je najbolj 

očiten primer tega tesnega medsebojnega odnosa. Kot je pri plesalcih ključen pomen 

vzdržljivosti, je to enako pri risarju, kjer pa na ta element pogosto spregledamo. Tudi risanje 

zahteva dobro držo, fleksibilnost telesa in pa visoko mero fizične vključenosti. Risanje stoje je 

za risarja najboljša oblika dela. Stanje spodbuja višjo raven energije, ki pomaga osredotočiti 

um in oko na dejavnost. Stoječ položaj med risanjem spodbuja senzorično budnost ter fizično 

odzivnost, ker v aktivnost vključujemo celo telo. (Curtis, 2002) 

Risanje stoje nam omogoča tudi večjo verjetnost, da se bomo občasno odmaknili od risbe, kar 

je pri risanju pogosto ključnega pomena, kajti preprosta sprememba nam omogoča ogled in 

vrednotenje risbe z distance. Pomikanje korak ali dva nazaj od naše risalne podlage med 

procesom risanja je priporočljivo tudi zato, ker tako nasprotujemo naravnemu nagnjenju očesa, 

ki ob izpostavitvi nespremenjene podobe skozi daljše časovno obdobje, postane manj kritično. 

Bolj pogosto risar stopi nazaj, hitreje se njegove risbe izboljšajo. (Curtis, 2002) 

Tudi sama sem iz praktičnih izkušenj ugotovila, da so se mojim tečajnikom risbe izboljšale ob 

opozarjanju na »pogled na risbo od daleč« med risanjem po opazovanju. Tečajniki so ob 

pogledu na svojo risbo z distance postali bolj kritični in sami ugotovili, kje lahko risbo popravijo 

in izboljšajo. V kolikor smo ves čas osredotočeni na risalno podlago z manjše distance oko-

risba, nam hitro uide celostni vpogled na risbo. Naši možgani se začnejo ukvarjati z detajli, ki 

morda zaradi večjih napak pri celoti v danem trenutku sploh niso bistveni. Ustvarjanje distance 

med samim procesom študijskega risanja predmetov po opazovanju, se morda sliši dokaj 

osnovna in nepomembna metoda, vendar pa je pri vrednotenju in samoocenjevanju celotne 

kompozicije bistvena za kakovost in natančnost risbe. 

Pri risanju je pomembno, da je risalna površina pod pravim kotom (90 stopinj) na linijo vida. 

Središče papirja pa mora biti v višini ramen. Risar je postavljen pred stojalo tako, da ima pri 

risanju komolce rahlo upognjene, distanca med risalno podlago in prsnim košem naj bi bila 

približno 24 cm. Ta razdalja omogoča risarju vpogled na celotno površino papirja in daje roki 

potreben prostor za gibanje. Začetniki pogosto stojijo manj kot 20 cm od risbe. V takšnem 

razmerju se počutijo udobno zaradi preteklih izkušenj, ki so jih pridobili na primer pri pisanju, 

vendar to hitro vodi v razne nepotrebne ovire pri gibanju ali vidnem kotu. (Curtis, 2002) 

Risba in pisava sta skupnega izvora, vendar sta se razvili precej drugače, zlasti v zahodnem 

svetu. Ko pišemo, držimo pisalo med palcem sredincem in kazalcem. Ta oprijem zagotavlja 

precej omejen obseg gibanja, ki je potreben za oblikovanje črk. Toda ta oprijem je popolnoma 

neprimeren pri risanju, ki zahteva gibanje, tonski prikaz, občutljivost na pritisk ter nadzor nad 

smerjo potez. Pri risanju risalo držimo z dvema prstoma palcem in kazalcem, risalo pa je 

naslonjeno na roko. Za razliko od pisanja, kjer prsti opravljajo večino dela, gibanje pri risanju 

izhaja iz ramena komolca in zapestja. Prsti imajo le funkcijo držanja risala na risalni podlagi in 

so dokaj statični. Začetniki, ki prvič uporabljajo risalni oprijem, se pogosto poslužujejo 

oprijema za pisanje. Zelo pomembno je, da se  hitro vrnejo k risarskemu oprijemu, kajti le ta 
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ponuja možnost optimalnega fizičnega premikanja risarskega orodja po površini. 

Osredotočanje na linijske spremembe glede same debeline, ki jo risar proizvede s pritiskom na 

papir, zahteva pri začetku risanja zelo veliko koncentracije. Ta sprememba pa je bistven oz. 

ključen prikaz uspešne risbe. Prisotnost občutljive in rahle linije ter debele in močne linije kaže 

na kakovost celotne risbe. Pomanjkanje variacije linij pa ustvari risbo povprečno. Celotno 

učinkovitost risbe določajo predvsem raznolikost in občutljivost linij v nenehnem toku, ki 

vključuje napetosti, le te pa so naša osnova perceptualne izkušnje. (Curtis, 2002) 

Pri učenju risanja učenci ob napačnem pojmovanju risanja pogosto ponavljajo napake. Do tega 

pride, kadar učenec pozornost usmerja na risbo in ne na predmet, ki ga riše. Učitelj mora te 

napake videti, učenca nanje opozarjati in vedno znova razlagati, zakaj do njih prihaja. Pogosto 

prihaja do napak, kadar so vse konture na risbi enako odebeljene ali ko učenec naključno določa 

jakost linij. Pomembno je, da so najtanjše pomožne črte in črte, ki označujejo predmete 

najbližje, najbolj odebeljene. Dobra risba nastane, ko pri nastajanju upoštevamo čute in razum, 

zato ni dovolj, da je risba pravilna, ampak tudi jasna na prvi pogled. (Rački, 2010) 

Pri risanju po opazovanju se velikokrat dogaja, da učenci rišejo na pamet, torej predmet naredijo 

tako, kot ga imajo sami v spominu in ne tako, kot je predmet pred njimi dejansko skonstruiran. 

Zato pride do izmišljenih frontalnih pogledov na predmet, zakrivanja in slabega prikaza 

volumna. Takšne napake se pojavljajo, ko učenci še niso naučeni likovnega opazovanja oziroma 

gledanja motiva, katerega želijo narisati. Najbolj pogosto se dogaja, da se učenci poslužujejo 

risanja detajlov pred celoto. Učitelj mora učencem razložiti, da je lahko vsak še tako dobro 

zrisan detajl na risbi brez pomena, če je ta umeščen v risbo, ki kot celota ne učinkuje kot 

prepričljiv prikaz tridimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni površini.  

Učitelj mora učence med risanjem ves čas opozarjati na napake na način, da učenci opozarjanja 

ne občutijo kot osebne kritike. Učitelj lahko to naredi na ta način, da učencu razloži, da so 

prisotne napake naraven pojav učenja risanja in morda povedati, da se ne bi ničesar naučili, če 

med risanjem ne bi naredili nobene napake. (Rački, 2010) 

 

Kriteriji za vrednotenje študijske risbe  

»Kadar laik izjavi, da je neka risba dobra, pomeni, da mu je všeč. Ker je taka sodba odvisna predvsem 

od posameznikovega okusa, je ista risba po strokovni oceni lahko tudi slaba. Laik ceni podobnost risbe 

z modelom, strokovnjaku pa so pomembnejše njene likovne vrednosti: preglednost izvedbe, stil risanja, 

ritem izraznost in vešča uporaba risarskih sredstev. Kvaliteto realistične risbe ocenjujemo z drugimi 

merili kot ekspresivno ali stilizirano. Pri strokovni oceni je treba upoštevati tudi kontekst, v katerem se 

risba nahaja. Dobro akademsko risbo bi ocenili kot slabo, če bi bila uporabljena pri karikaturi ali na 

prometnem znaku. Dobra risba je predvsem jasna, učinkovita in stilno dosledna, skratka, je dobro 

narisana.« (Rački, 2010, str. 18) 

 

Risbo lahko pravično ocenimo, če je cilj likovne naloge natančno določen. Ko ocenjujemo likovni 

izdelek, moramo biti dosledni pri tem, da ocenjujemo samo v naprej postavljene kriterije. Za pozitivno 

oceno mora risba zadeti bistvo naloge, saj le tako lahko vidimo, da je učenec vsebino razumel.  

Odkritje optičnega realizma v renesančni linearni perspektivi  

»Linearna perspektiva je eden od načinov prikazovanja prostora na slikovni površini. Poznamo 

tudi druge perspektive: zračno, barvno, vertikalno in obrnjeno. Linearna perspektiva je 
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koherenten sistem, s pomočjo katerega konstituiramo sliko prostora in v njem zanesljivo 

umestimo objekte. Zasnovana je na principu centralne projekcije.« (Rački, 2010, str. 69) 

Način risanja z upoštevanjem linearne perspektive ne vključuje intuitivnega odločanja zato jo 

moramo obravnavati ločeno od drugih načinov risanja. Linearna perspektiva je le geometrijska 

metoda oziroma orodje za risanje prostora. Šele z vključitvijo intuitivnega pristopa (občutek za 

obliko, dolžino ali položaj posameznih elementov) lahko dosežemo končno obliko risbe. 

Seveda pa je postopek perspektive ključen, ko si ne znamo predstavljati, kako bo videti končana 

risba. (Rački, 2010) 

V renesansi je bilo odkritje linearne perspektive tako revolucionaren dogodek, da je ta način 

upodabljanja prostora še danes ključen za študij likovne umetnosti. Danes se nam zdi linearna 

perspektiva samoumevna, ker jo lahko zaznamo že na vseh medijih, ki nas ves čas obkrožajo 

(fotografske, filmske in tv-slike). V obdobju renesanse pa so za voljo učenja nove veščine 

slikarji iz severne Evrope potovali ob velikih stroških v Italijo. (Rački, 2010) 

Linearna perspektiva je nezanemarljivo sredstvo za gradnjo učinkovitega prostora v slikarstvu. 

V zgodnjem delu 15. stoletja v Firencah je bila izumljena v obliki, ki jo poznamo tudi danes. 

Že skoraj štiristo let od leta 1500 je služila kot standardna tehnika za kateregakoli slikarja, ki je 

želel ustvariti sistematično iluzijo prostora. Uporabo linearne perspektive lahko tedaj zaznamo 

na slikah, kjer je prikazana na talni površini ploščic, platen, stenah ali stropu. (Kemp, 1990) 

Zgodba o izumu linearne perspektive sproža zgodovinska, umetniška in znanstvena vprašanja 

prav zaradi svoje velike fascinacije in zapletenosti. Njen prihod je imel radikalne posledice za 

teorijo in prakso umetnosti, saj se je njena kasnejša zgodovina vse do danes udeleževala 

polemike, ki se osredotočajo na naravo same vizualne reprezentacije. (Kemp, 1990) 

Linearno perspektivo je izumil Filipo Brunelleschi. Njegova razlaga linearne perspektive nikoli 

ni bila resno dvomljiva, bodisi takrat ali kasneje, čeprav smo morda prepričani, da bi bila, če bi 

kdorkoli imel slabe razloge za alternativno zahtevo.  Ker se ukvarjamo predvsem z metodo 

imitacije izmerljivega prostora na ravno površino, lahko legitimno začnemo z raziskavo tako, 

da sprašujemo o uveljavljenih metodah slikanja za doseganje tridimenzionalnih učinkov. 

(Kemp, 1990) 

Italijanski umetniki iz 14. stoletja so razvili široko paleto strategij za prikaz prostora in oglatih 

oblik na bolj in manj prepričljiv način. Naravna točka, na kateri naj bi začeli, je delo Giotta, ki 

priča stalnemu, urejenemu in globokemu razmišljanju o apliciranju oseb in prostora. Z delom 

Confirmation of the rule of st. Francis oblikuje arhitekturno nastavitev za potrditev pravila 

linearne perspektive, ob čemer se je potrudil skozi vrsto bolj rafiniranih rešitev za ustvarjanje 

različnih vrst prostora, ki bi služili kot prikaz teoretičnim kontekstom. Z notranjimi pogledi na 

način, ki ga tukaj uporablja Giotto, se je razumevanje prostora premikalo k vse bolj 

perspektivnemu sistemu. Njegove slike kažejo, da je že dolgo formuliral in upošteval splošna 

pravila, ki jih je mogoče povzeti: tiste linije in ravnine, ki se nahajajo nad nivojem oči, se zdijo, 

da se nagibajo navzdol, ko se odmaknejo od gledalca; tiste, ki so pod ravnino oči, bi se morale 

usmeriti navzgor; tiste na levi strani se morajo nagniti navznoter. V sliki se kaže slikarjev 

občutek za horizontalne in vertikalne delitve, ki označujejo meje med območji, kjer linije 

spreminjajo svojo smer. (Kemp, 1990) 
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Slika 1: Giotto, Potrditev vladavine sv. Frančiška, 1325, Santa Croce, Firence, prikaz zasnove prostora po Kempu (1990). 

Brunellesci je linearno perspektivo pojasnil s poizkusom zrcalne slike Baptisterija, ki je bila 

izvedena na leseni plošči. Brunelleschijev pogled na osmerokoten Baptisterij je bil usmerjen 

proti glavnim vratom katedrale, od katere naj bi bil oddaljen približno 3 metre. Njegov pogled 

gledanja je označen v glavnih obrisih na načrtu Baptisterija (slika 8). V točko okulusa je 

Brunellesci izvrtal luknjo. Poslikan del plošče je obrnil proti stavbi. Pogled skozi luknjo pa je 

usmeril v manjše ogledalce, ki ga  je postavil pred sliko, da je lahko v njem opazil odsev slike. 

(Kemp, 1990) 

 

Slika 2: Brunelleschijev prvi poskus perspektive  - demonstracija po Nigel Konstam. 



20 
 

Perspektiva in njeni principi 

Perspektiva je ključna veščina predstavljanja prostora na ploskoviti oziroma dvodimenzionalni 

površini. Uporabljamo jo, kjer je prostor oblikovan z vzporednimi robovi, to pa se navadno 

pojavlja pri risanju zgradb, interjerjev, trgov, cest, skratka pri risanju arhitekturnih elementov. 

Pri risanju krajine perspektiva izgubi svojo pomembnost, kajti v naravi ne najdemo vzporednih 

linij. Za prikaz prostora na slikovni površini pri risanju krajine namesto perspektive 

uporabljamo prostorske ključe. Perspektivo pa lahko v primeru, ko so v krajino vključene 

zgradbe ali ceste, uporabljamo tudi kot prostorski ključ za prikaz globine. Torej vsi vzporedni 

robovi se morajo stekati v eno ali več očišč na horizontu. (Rački, 2010) 

 

Centralna projekcija 

»Linearna perspektiva je del opisne geometrije, ki pozna različne projekcije predmetov na 

ravnino. S projekcijo ustvarjamo slike predmetov tako, da s pomočjo namišljenih »žarkov« 

prenesemo volumen objekta na ravnino. Slika objekta nastane na mestu, kjer se žarki ravnine 

dotaknejo oziroma jo sekajo.« (Rački, 2010, str. 70) 

»Pri geometrijskih projekcijah so ti žarki vzporedni, pri centralni projekciji pa se vsi združijo v 

eno točko. Ta točka je na mestu gledalčevega očesa. Glavni žarek, ki predstavlja smer pogleda, 

seka projekcijsko ravnino pod pravim kotom. Projekcijska oziroma slikovna ravnina je med 

očesom in objektom. Na mestu preseka žarkov z ravnino nastane slika objekta. Ker so 

projekcijski žarki pri centralni perspektivi usmerjeni v skupno točko, je slika objekta 

pomanjšana. Čim bolj je objekt oddaljen od očesa opazovalca, tem manjša je njegova slika.« 

(Rački, 2010, str. 10) 

»Taka projekcija postane za risanje uporabna, ko točko očesa projiciramo na horizont in v 

slikovno ravnino. Tej točki pravimo očišče in vanjo se stekajo (na horizontu navidezno na 

slikovni ravnini, pa tudi dejansko) vse vzporedne smeri v prostoru in na objektu. Te linije 

uporabimo kot vodila za risanje prostora in objektov v njem.« (Rački, str. 70, 2010) 

Opisani postopek centralne projekcije je primeren za konstruiranje pogledov na objekte, ki so 

zasnovani na obliki tlorisov in narisov. Takšen postopek risanja je namenjen inženirjem in 

arhitektom. Nekoliko bolj sproščena različica tovrstnega postopka se pri prostoročnem risanju 

imenuje perspektiva, kjer upoštevamo samo eno temeljno načelo, in sicer stikanje vseh 

vzporednih linij v eno skupno očišče. Tudi drugi temelji risbe, kot so konstruiranje smeri, ki se 

spuščajo, dvigajo ali zavijajo, so izpeljani iz načel, ki jih določa perspektiva. Samo razumevanje 

in razlaga perspektive ni tako zahtevno kot je risanje z upoštevanjem njenih načel. Ta proces 

pa zahteva zavzet študij in veliko vaje. (Rački, 2010) 

 

Horizont 

Horizont je navidezna linija, ki poteka vodoravno v ravnini naših oči. Namišljeni horizont se 

pokriva z realno linijo v naravi samo z linijo obzorja. Linija obzorja je vedno v ravnini naših 

oči ne glede na višino stojišča. (Rački, 2010) 

 

Očišče 
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Linija, ki poteka od tal opazovalca do horizonta, se navidezno dviga, linija, ki poteka od nivoja 

nad očmi opazovalca do horizonta, pa se navidezno spušča. Očišče imenujemo navidezno 

točko, kjer se linije navidezno združijo. (Rački, 2010) 

»Očišče je točka v neskončnosti oziroma na slikovnem polju, v katero se stekajo smeri, ki so v 

realnem prostoru vzporedne.« (Rački, 2010, str. 71)  

Neskončnost v tem primeru ne smemo vzeti dobesedno, ampak zgolj teoretično, kajti v realnem 

prostoru se vzporednice tudi združijo, vendar je to odvisno od višine našega stojišča. 

Vzporednice se združijo po nekaj kilometrih, če je opazovalec nizko pri tleh, medtem ko se z 

višino stojišča stičišče oddaljuje.  (Rački, 2010) 

Osnovno očišče je točka, kjer smer opazovalčevega pogleda pod pravim kotom prebada 

slikovno površino. V tem primeru je osnovno očišče na horizontu. V kolikor opazovalec spusti 

smer pogleda, bo osnovno očišče pod horizontom, če pogled dvigne pa nad. V to očišče se 

stekajo vse linije, ki so v realnem prostoru vzporedne. Linije prostora in objektov lahko 

potekajo v različne smeri. Vsaka smer vzporednic pa ima svoje dodatno očišče. (Rački, 2010) 

Kadar imamo samo eno očišče, govorimo o enobežiščni perspektivi oziroma centralni 

perspektivi. Tukaj se vse linije stekajo v eno točko. S takšnim načinom upodabljanja prostora 

in globine dobimo precej prepričljivo risbo, vendar prostora skoraj nikoli ne vidimo tako. 

Prostor v enobežiščni perspektivi se odpira v globino, predmeti postavljeni v prostor pa delujejo 

frontalno postavljeni pred gledalca. Vsi objekti v tako skonstruiranem prostoru delujejo precej 

naravno, vendar so kot posamični predmeti narisani povsem napačno. Renesančni slikarji so 

uporabljali le to obliko perspektive. (Rački, 2010) 

 

Prostorski križ  

»K določitvi človekovega položaja v prostoru bistveno pripomore čut za ravnotežje s sedežem 

v notranjem ušesu. Osnova za funkcioniranje tega čuta je gravitacija, torej posebna usmerjenost 

sile teže, ki jo določa človekov pokončni prostorski položaj, po katerem se človek razlikuje od 

večine drugih živih bitij.« (Butina, 2000, str. 91) 

Prostorski križ izhaja ravno iz teh čutnih podatkov. Oblikujejo ga tri ravnine: frontalna, 

medialna in očesna ravnina. Prva je navpična in gre skozi sredino telesa preko ušes in bokov 

vzporedno s čelom. Ta razdeli prostor na spredaj in zadaj ter s tem določa gibanje bodisi naprej 

bodisi nazaj. Druga, sredinska oziroma medialna ravnina, je tudi navpična, vendar stoji 

pravokotno na prvo. Deli sredino telesa na levo in desno, saj poteka po korenu nosu in preko 

popka. Tretjo ravnino imenujemo očesna ravnina. Ta pa leži vodoravno in vzporedno z ravnino 

tal ter deli prostor na zgoraj in spodaj. Kar je nad njo, občutimo kot zgoraj, kar je pod njo pa 

kot spodaj. Sečišča vseh ravnin oblikujejo prostorski križ. (Butina, 2000) 
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Slika 3: Prostorski križ po Milanu Butini (2000). 

 

Risanje s pripomočki – izkustven pristop k perspektivi 

Upodabljanje videza sveta, zunanja podobnost, artikulacija stvari, ki jih je mogoče videti, 

upodabljati oziroma poustvarjati podobo sveta. Beseda podobnost je v tem primeru vezana na 

videz, ki ga kažejo predmeti in pojavi. (Frelih in Muhovič, 2012) 

V zgodnjem petnajstem stoletju so mnogi umetniki iz zahodne dežele pri risanju motivov po 

opazovanju uporabljali pripomočke, kot so ogledala in leče, ki  so jim omogočali upodabljanje 

motiva s pomočjo projekcije. Nekateri umetniki so te projicirane slike neposredno uporabili pri 

izdelavi risb in slik. Takrat naj bi se novega načina odvzema sveta s pomočjo kamere obscure 

pogosto posluževala umetnika Canaletto in Vermeer. (Hockney, 2001) 

Za upodabljanje videza sveta obstaja vrsta postopkov, ki so jih poznali že stari mojstri. »Razen 

trajnega kemijskega foto zapisa so jim bile znane vse skrivnosti mehanike in optike, ki so v 

ozadju vizualne percepcije. Seveda pa, kot opozarja v svojem Traktatu Leonardo, ti pripomočki 

ne naredijo umetnika, marveč »tistemu, ki zna«, prihranijo mnogo dragocenega časa. (Frelih in 

Muhovič, 2012) 

Glavno nasprotovanje uporabe optičnih risarskih pripomočkov je nastalo zaradi povezovanja 

uporabe z goljufijo, saj naj bi bila za prikaz optičnega realizma v risbi v samem bistvu veščina 

in pa talent umetnika. Ampak v resnici risarski pripomoček kot je kamera lucida ne riše sam od 

sebe, temveč mora za zarise poskrbeti spretna roka umetnika. Omenjeni pripomoček ne olajša 

procesa risanja, temveč ga celo oteži, kajti za uporabo le tega je potrebno imeti kar nekaj 

izkušenj. Toda pred šeststo leti je uporaba pripomočka za prikaz optične realnosti umetnikom 

omogočila nov pogled na delo, ki je bilo tedaj bolj neposredno, ampak je omogočalo nastanek 

močnejših risb. Pripomočki, kot so kamera lucida torej ne zmanjšujejo njihovih dosežkov, 

ampak jih presenetljivo izboljšajo. (Hockney, 2001) 

 

Kamera lucida 
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»Uporaba skrivnih metod za doseganje optičnega realizma. Hockney-Falcova teorija trdi, da so 

stari mojstri poznali pripomočke za obvladovanje optične realnosti. Priljubljen je bil 

pripomoček kamera lucida, skozi katerega je risar opazoval objekt, slika objekta, ki je vidna 

samo risarju, se je kazala na papirju, ki jo je risar lahko začrtal.« (Frelih in Muhovič, 2012, str. 

18) 

  
Slika 4: Zrcalna in prizmatična izvedba, osebni arhiv Črtomira Freliha. 

 

Kamera lucida ni enostavna za uporabo. V osnovi je to prizma na palici, ki kreira iluzijo slike, 

ki je pred napravo, na list papirja. Ta slika ni realna, ni dejansko na papirju, vendar se  zdi, kot 

da je. Ko pogledamo skozi prizmo z ene točke, lahko vidimo osebo oziroma objekt, ki je pred 

nami in papir hkrati. Ko uporabljamo kamero lucido pri risanju, lahko vidimo tudi roko in 

svinčnik, medtem ko zarisujemo motiv na papir. Te stvari lahko vidi samo tisti, ki sedi pred 

prizmo in riše, kajti s katerega koli drugega pogleda tega ni možno zaznati. Prenosni 

pripomoček je zelo primeren tudi pri risanju krajine in celo lažji za uporabo kot pri risanju 

portretov. Tukaj je potrebno zelo hitro opazovanje skozi prizmo in zarisovanje, saj ko enkrat 

odmaknemo pogled, hitro izgubimo prvotno projecirano sliko. Vešč risar lahko hitro zariše 

glavne notacije, ki označujejo postavitev opazovanega motiva. Proces pozicioniranja je tako 

veliko hitrejši kot pri klasičnem viziranju. Takoj za tem pa sledi klasično risanje po opazovanju 

kjer prevajamo opazovan motiv v zaključene forme na papir. (Hockney, 2001) 

Leta 1999 je risar David Hockney začel eksperimentirati z risarskim pripomočkom kamera 

lucida. Njegov eksperiment je temeljil na slutnji, da je Ingres  v prvih desetletjih devetnajstega 

stoletja morda že občasno uporabljal to malo optično napravo, ki je bila v tistem času na novo 

izumljena. Njegova precizna dela so občudovanja vredna pravi Hockney, ker se zaveda 

težavnosti uporabe kamere lucide. Naprava namreč ne projecira realne slike opazovanega 

predmeta, ampak samo iluzijo oziroma projekcijo enega očesa. V kolikor pride med samim 

opazovanjem do malenkostnega premika glave, se celotna slika zamakne, zato mora umetnik 

ob uporabi pripomočka kar se da hitro zarisati temeljne poteze, s katerimi bo fiksiral pozicijo. 

V primeru risanja portreta je pomembno, da najprej zarišeš oči, nos in usta, kajti le tako lahko 

zajameš portretirančevo podobnost. Delo s kamero lucido zahteva veliko mero koncentracije. 

Zelo pomembna je tudi veščina, ki jo pridobi risar s kilometrino, in pa vedenje kakšna je najbolj 

optimalna svetloba pri uporabi tega pripomočka (podobno kot pri fotografiji). Carravagio in 

Valazquez sta s svojimi deli dober primer ponazoritve primerne osvetljave. Njuna dela 
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prikazujejo visok kontrast med svetlobo in senco. Prav takšen ambient pa je tudi ključni pogoj 

za uporabo kamere lucide, kajti močna osvetljava omogoča močne sence, ki so ključne za 

jasnejši prenos slike na površino. (Hockney, 2001, str. 12-13) 

Vasari, 2007 v svojih zapisih tudi trdi, da je eden izmed umetnikov prav Carravagio (1571 - 

1610) primer umetnikov, ki niso delali skic. Seveda gre v primeru naturalističnega upodabljanja 

podob ali zamisli za proces, za katerega je vsekakor pomemben člen risarska spretnost. (Vasari, 

2007)  

Vemo, zakaj so Carravagijeve slike močno osvetljene z umetno svetlobo, ki pričara močan 

kontrast med svetlobo in senco-chiaroscuro. Iz skupka zapisov Hockneya in Vasarija pa lahko 

tudi uvidimo v Vasarijevo dejstvo, zakaj velja Carravagio za umetnika, ki ni delal skic. Sklepna 

ideja je, da je bilo izhodišče za Carravagieve dramatične slike prav risba narejena s pomočjo 

camere obscure. To izhodišče ni bila skica ločena od končnega dela, ampak skica narejena 

direkno na platno, kot podlaga za kasnejši nanos barvnih ploskev.  

Hockney (2001) ugotavlja: »Ob pogledu na slike mnogih slikarjev se mi porajajo vprašanja, 

kako je bila slika naslikana, kaj nam slika sporoča in zakaj je bila naslikana. Takšna vprašanja 

so povsem običajna misel ob pogledu na neko likovno delo. Odkar sem začel risati s pomočjo 

kamere lucide, pa je moj pogled na umetnine popolnoma drugačen. Sedaj lahko v delu 

identificiram optične karakteristike in celo lahko zaznam uporabo risarskih pripomočkov v 

umetninah« (str.13). 

Na reprodukciji Ingrsovega portreta Madame Louis-Francois Godinot iz leta 1829 lahko 

opazimo sledi uporabe kamere lucide. Na risbi lahko hitro razberemo ali gre za risanje po 

opazovanju motiva le z uporabo naših oči in roke ali pa gre za opazovanje figure in poskušanja 

reproduciranja podobnosti na papir ali platno. (Hockney, 2001) 

 

Slika 5: Madame Louis-Francois Godinot, 1829. 

Forma je zarisana zelo precizno in točno. Zgleda pa, da je bila sprva narisana glava s pomočjo 

kamere lucide. Sprva je zarisal nekaj notacij, s katerimi je fiksiral pozicijo las, oči, nosni 

odprtini in kotičke ustnic. Torej je najprej  Ingres označil najbolj temne oziroma senčne predele. 

Ta postopek vzame risarju le nekaj minut. Kasneje  je končal njen obraz samo z opazovanjem. 
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Kasneje je narisal oblačila. V kolikor si je pri tem koraku želel pomagati s kamero lucido, jo je 

moral malenkost premakniti. Premik lahko zaznamo, ker se glava portretiranke zdi nekoliko 

prevelika v odnosu z njenim telesom, sploh v primerjavi z rokami in ramenskim delom. 

(Hockney, 2001) 

 

Slika 6: Andy Warhole, tihožitje, 1975. 

Warhol je pri risanju takšnih risb kot je ta, uporabljal projektor, kar lahko presodimo po izgledu 

linij. Takšna karakteristika linije nekoliko spominja na obleke pri Ingresove portretih. Namesto 

da bi dno oblike posode nakazovalo na napetost okrogle oblike, se linije iz oblike povezano 

prelevijo v vrženo senco predmeta. Podobno se pojavi pri Ingresovi dami na rokavu levega 

zapestja, kjer bi pričakovali zaris okrogle forme, vendar je le ta prikazana z zaključenim 

ploskovitim poljem. Vse zarisane linije so narejene z določeno hitrostjo, ki jo težko pripišemo 

prostemu potegu, ki ne zajema zarisovanja projeciranih oblik. (Hockney, 2001) 

 

Vrvica in loputa, Albrecht Dürer 

Krilo lopute predstavlja slikovno ravnino, vrvica je projekcijski žarek, mirujoče oko je kavelj 

na zidu. Pomočnik z navpičnim in vodoravnim ravnilom določa točko preboda in jo zariše. 

Postopek se ponavlja toliko časa, da dobimo zadostno količino podatkov. Postopek je bil v 

uporabi risanja nepravilnih oblik, ki se jih ni dalo konstruirati po principu linearne perspektive. 

(Frelih, Muhovič, 2012) 
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Slika 7: Albrecht Dürer: risanje lutnje, lesorez, 1525. 

Ena izmed najbolj zahtevnejših stvari pri risanju z upoštevanjem linearne perspektive so 

zagotovo okrogli predmeti, kot je v tem primeru lutnja. Dürerjev znamenit lesorez iz leta 1525, 

nakazuje, da so že v tistem času obstajali umetniki, ki so kazali zanimanje za risarske 

pripomočke. Na zgornjem lesorezu Dürer prikazuje, kako vpeta vrv v steno reprezentira 

opazovalčevo točko pogleda. Z drugim delom je vrv prislonjena na lutnjo, katere pozicija je 

posneta s premikanjem vrvi skozi lesen okvir. Kjer se srečata vrv in loputa, vpeta na lesen okvir, 

risar zarisuje točke. Ta proces ponavlja, dokler ne pridobi zadovoljivega števila točk na zaslonu 

za konstrukcijo oblike lutnje. Za ta zahteven proces sta potrebna dva človeka. (Hockney, 2001) 

 

Laserski kazalnik, Črtomir Frelih.   

Mehanski pripomoček za perspektivično risanje je Frelihov po Dürerjevem zgledu prirejen 

oziroma rekonstruiran mehanizem: namesto vrvice in kavlja je uporabljen laserski kazalnik in 

fotografsko stojalo. Pri urah risanja so njegovi študenti z laserskim žarkom izbrali točke na 

motivu oziroma objektu. Ko so izbrali točko, so vrata lopute zaprli in zarisali projekcijo točke 

na papir. Postopek so ponavljali tolikokrat, da so dobili zadostno število pomembnih točk. 

(Frelih, Muhovič, 2012) 
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Slika 8: Mehanski pripomoček za perspektivično risanje, osebni arhiv Črtomira Freliha. 

   

Slika 9: Fotografija motiva skozi odprtino lopute in nastala risba s pomočjo laserskega kazalnika, 2003. Osebni arhiv Črtomira 

Freliha. 
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Risanje s pomočjo prosojnega zaslona  

Alberti je začel s konstrukcijo pravokotnega okvirja za slikanje in ga označil kot odprto okno, 

skozi katerega je viden motiv, ki ga želi naslikati. Leon Baptista Alberti je bil teoretik, ki je z 

močno zavzetostjo do slikarstva, arhitekture in kiparstva, iznašel poseben pristop k risanju 

narave. Kljub vsemu pa njegova spoznanja o perspektivi prikažejo nanj kot na nekoliko manj 

praktično izkušenega slikarja. Leta 1435 Alberti zaključi sliko De pictura, ki vključuje prvo 

poznano definicijo perspektivične konstrukcije. Šele štiri desetletja kasneje Piero della 

Francesca, umetnik in matematik, naredi De prospectiva pingendi, perspektivično sliko, ki je 

najzgodnejše delo in edino pred letom 1500, ki je namenjena izključno perspektivi. Pierov opus 

je izjemen v mnogo pogledih, saj ponuja opis štirih različnih procesov za konstruiranje 

perspektivične risbe, ki odražajo impresiven razvoj v nastajajoči disciplini. (Andersen, 2007) 

De pictura reprezentira Albertijevo mišljenje o tem, kaj je dobra oziroma kvalitetna slika in s 

čim vse bi moral biti slikar seznanjen. Slikal je o umetnosti slikanja in njegovem statusu v 

antiki, pri čemer je omenil veliko slikarjev iz tega obdobja. Prav tako se je pogosto skliceval na 

klasične vire. Alberti je izjavil, da bi dobra slika lahko okrepila vere. Vendar pa vse njegove 

zgodovinske razprave o sliki zadevajo teme klasičnih pisateljev in ne verskih motivov. Zdi se, 

da je bila slika umetnost slikanja nekakšnega akademskega položaja v primerjavi z liberalnimi 

umetnostmi. (Andersen, 2007) 

Medtem ko ni jasno, kako se z Brunelleschijem prične zgodovina perspektive, se zdi precej 

prepričljivo, da Albertijeva De pictura ne vsebuje le najzgodnejšega uvoda v to temo, temveč 

je prvi uvod, ki je bil kdaj napisan. Alberti sam je dejal, da je prvi pisal o tej najbolj subtilni 

umetnosti. Navdihnjen s klasično geometrijsko optiko, je začel z opisovanjem modela za 

predstavitev tridimenzionalnega objekta na ravnini. Od optike je Alberti prevzel idejo, da je 

oko mogoče obravnavati kot matematično točko in idejo, ki jo je mogoče zaznati skozi ravno 

črto, imenovano vizualni žarek, ki povezuje točko in oko. Prevzel je tudi koncept vizualne 

piramide, s katerim se je Euclidov pojem vizualnega stožca preoblikoval med ploskvijo 

določenega mnogokotnika in dane očesne točke, to je piramida, ki ima mnogokotnik kot bazo 

in očesno točko kot vrh. (Andersen, 2007) 

Albertov model vsebuje nekaj poenostavitev. Eden od primerov tega je zreducirana vidljivost 

nečesa, kar se dogaja v eni stacionarni točki, ki ne upošteva dveh gibljivih očes in možganov. 

Na to težavo so odgovarjali številni Albertijevi nasledniki, vendar Albertijev model ni bil nikoli 

resnično ogrožen. Še vedno je v uporabi, čeprav je danes opisan v drugem jeziku. Namesto da 

bi opredelili perspektivno sliko kot del vidne piramide, jo definiramo kot osrednjo projekcijo 

na ravnini slike, pri čemer je središče projekcije očesna točka. (Andersen, 2007) 

Albertijev model je prejel številne kritike s strani kasnejših umetnikov in umetnostnih 

zgodovinarjev, saj pri svojih teoretskih zapisih ni upošteval vizualnega vtisa, marveč je želel 

le, da narisan objekt izgleda enako kot dejanski objekt. Svoj cilj je izpolnil z domnevo, da oči 

ne morejo razlikovati med dvema različnima točkama, ki ležijo na istem vidnem žarku. 

(Andersen, 2007) 

Albertijev model je postavil vprašanje, kako zasnovati predstavitev tridimenzionalnega objekta 

na ravnini, hkrati pa se je ustvarilo novo vprašanje: kako narediti reprezentacijo le tega. Alberti 

je rešil tudi to težavo De pictura, za katero je predlagal dve rešitvi. Eno izmed njih je sto let 

kasneje elegantno ilustriral nemški umetnik Albercht Dürer. Alberti je ploskev slike opremil z 

debelejšimi nitmi, ki so ponazarjale mrežo, razdeljeno na kvadratna polja. Albertijevo drugo 

komponento predstavlja papir z enako mrežo, ki se uporablja za določitev zarisanih linij v 
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perspektivo. Nameščen je med očesno točko in risarjem, tukaj stoji tudi vertikalna špica, s 

katero zagotovimo pogoj mirujočega očesa. (Andersen, 2007) 

 

Slika 10: Albrecht Dürer, Risanje ženskega akta s pomočjo mrežnega zaslona, lesorez, 1525. 

 

Uporaba prosojnega zaslona, Črtomir Frelih  

Materiali:  

- Transparenten zaslon 

- Flomaster 

- Klobučni papir 

 

Postopek:  

- na zaslon za kadriranje zarišemo izrez motiva, kompozicije 

- odtisnemo na klobučni papir 

- prilepimo na risalni papir levo zgoraj 

- se orientiramo pri prostoročnem risanju 

Sodobna izvedba mehanizma vključuje prozorno folijo in vodni flomaster. Risba na folijo se 

lahko odtisne na vlažen papir. Ta postopek je primeren predvsem za kadriranje in ugotavljanje 

perspektivičnih skrajšav. Koristen je za osnovnošolce višjih razredov, saj si z njim pomagajo 

pri ponazoritvi in pojasnitvi osnovnih načel perspektivičnega risanja. (Frelih, Muhovič, 2012) 

   

Slika 11: Študenti oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete UL v Ljubljani pri predmetu Risanje 1, uporaba 

prosojnega zaslona in odtis flomastrske risbe. Osebni arhiv Črtomira Freliha. 
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Raziskava 

Opredelitev raziskovalnega problema 

Učenci v likovnih izdelkih gradijo prostor z uporabo prostorskih ključev in perspektive ter 

razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011)  

Uporaba pravil matematičnega modela linearne perspektive je za osnovnošolce zahtevna 

naloga, ki je ne morejo uspešno usvojiti vsi učenci. Zato pristopamo k težavnejšemu 

abstraktnemu problemu s pomočjo mehanskega pripomočka na izkustven način. Izkušnje 

naknadno uredimo in učencem lažje na koncu razložimo pravila linearne perspektive. 

Z metodo praktičnega dela učencem omogočimo lažje prihajanje do novih spoznanj in odkritij 

v povezavi z izraznimi sredstvi in oblikovanimi načeli. Omogoča čustveno, miselno in 

ustvarjalno izvedbo likovne dejavnosti učencev. Ob izvajanju praktičnih operacij, se učenci 

naučijo zaporednosti operacij v tehničnih postopkih, kar je pogoj za uspešno reševanje likovnih 

nalog. (Tacol, 2003) 

Namen magistrske naloge je na podlagi teoretičnih izhodišč raziskati možnosti vključevanja 

risarskih pripomočkov v pouk likovne umetnosti ter raziskati in analizirati, kaj bi vključitev 

določenega risarskega pripomočka prinesla učencem v 9. razredu osnovne šole/devetošolcem. 

Izdelala in testirala bom instrument ‘prosojni zaslon’, za katerega menim, da omogoča lažje 

razumevanje predpisane vsebine v učnem načrtu linearne perspektive. Risanje s pomočjo 

prosojnega zaslona je postopek, ki omogoča učencem izkušnjo, ki poglobi in poenostavi 

razumevanje zakonitosti linearne perspektive. Učenec si s skico, ki jo naredi s pomočjo 

prosojnega zaslona, pojasni postavljanje smeri stranic, ki določajo prostor ter perspektivične 

skrajšave. Zaradi težavnosti pri razumevanju zakonitosti, ki jih vključuje linearna perspektiva, 

bom raziskala, zakaj bi lahko risarski pripomoček ‘prosojni zaslon’ izboljšal ter omogočil 

učencem lažje razumevanje vsebine.  

 

Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

Kot enega od ključnih ciljev svoje raziskave sem si zastavila predstaviti pripomoček za lažje 

razumevanje linearne perspektive. Uporaba risarskega pripomočka bi učencem pomagala pri 

razumevanju kompleksnejše vsebine. Ker je razumevanje tovrstne vsebine pri predmetu likovna 

umetnost kompleksno in hkrati pomembno, bi rezultati raziskave pripomogli k učinkovitosti 

pouka. 

Cilji 

• Analizirati pozitivne vidike vključevanja risarskih pripomočkov v pouk likovne 

umetnosti v 9. razredu osnovne šole.  

• Izdelati učinkovit risarski pripomoček ‘prosojni zaslon’ za uporabo v osnovnih šolah. 

• Izbrati primerne načine vpeljave risarskega pripomočka ‘prosojni zaslon’ v likovne 

naloge pri pouku likovne umetnosti. 

• Predlagati pristope k uporabi risarskega pripomočka ‘prosojni zaslon’ posameznim 

učnim uram v skladu z učnim načrtom predmeta likovna umetnost za 9. razred osnovne 

šole. 
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• Predlagati alternativne primerne materiale (karton, prosojna folija), ki so dostopnejši  za 

možnost lastne izdelave risarskega pripomočka v šoli. 

Raziskovalna vprašanja  

- Ali učenci poznajo vsebino linearne perspektive?  

- Ali risanje s pomočjo prosojnega zaslona pripomore k razumevanju linearne perspektive?  

- Ali risanje s pomočjo prosojnega zaslona pripomore k uspešni realizaciji prostorske risbe?  

- Ali je opazna razlika med risbami kontrolne in eksperimentalne skupine?  

- Ali je smiselno uvesti pripomočke v redni pouk? 

 

Metoda in raziskovalni pristop 

 

Raziskovalni pristop bo empiričen, saj bom za svojo raziskavo uporabila akcijsko raziskavo. 

Za tovrstno raziskavo sem se odločila, ker želim vnesti v prakso konkretno spremembo. 

Kontrolna skupina mi bo v pomoč pri pregledu obstoječega stanja. Po deskriptivni metodi bom 

analizirala nastale likovne izdelke iz dveh skupin, in sicer iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine.  

Eksperimentalna skupina (ES) bo spoznala linearno perspektivo s pomočjo ‘prosojnega 

zaslona’; to izkušnjo bomo nato nadgradili s poukom o pravilih linearne perspektive. Po razlagi 

bodo učenci narisali motiv −oglati predmeti − po opazovanju po pravilih linearne perspektive.  

Kontrolna skupina (KS) bo seznanjena s pravili linearne perspektive po tradicionalnem 

postopku. Po razlagi bodo učenci narisali tihožitje oglatih predmetov po pravilih linearne 

perspektive. 

Po oblikovanih kriterijih bom primerjala risbe tihožitja učencev ES in KS. Glavni cilj akcijske 

raziskave je izboljšava ali napredek v praksi, v mojem primeru je to uporaba risarskega 

pripomočka ‘prosojni zaslon’ pri pouku Likovne umetnosti.  

 

Opis postopka zbiranja podatkov  

V teoretičnem delu raziskave bom s pomočjo študija domače in tuje literature ter elektronskih 

virov z obravnavano tematiko analizirala zahtevnost vsebine in različne pristope k razumevanju 

linearne perspektive. Proučila bom razlago vsebine skozi zgodovino do danes in s tem pridobila 

vpogled na možnosti reševanja kompleksnosti pri pojasnjevanju vsebine. Izhajala bom tudi iz 

lastnih preteklih izkušenj poučevanja linearne perspektive, ki sem jih dobila tekom učenja v 

likovni šoli. Pri predmetu likovna umetnost bom nato izvedla preizkus, kako učenci vsebino 

dojemajo ob klasični razlagi in kako bodo snov razumeli ob izkustvenem učenju, pri katerem 

bom uporabila risarski pripomoček, za katerega menim, da bo doprinesel boljše rezultate. V 

obeh skupinah bo za razlago in reševanje likovne naloge na voljo enak časovni okvir (2 šolski 

uri). Nastale risbe iz kontrolne in eksperimentalne skupine bom nato med seboj primerjala; 

uporabila bom tehniko ocenjevanja. Za inštrument bom uporabila ocenjevalno lestvico. V 

naprej si bom postavila nekaj kriterijev, na katere se bom opirala med ocenjevanjem likovnih 

izdelkov. Ob primerjavi likovnih izdelkov bom v empiričnem delu preko izvedenega postopka 

analizirala pomembnost vključevanja risarskih pripomočkov v poučevanje likovne vsebine 

linearna perspektiva. 
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Raziskava v osnovni šoli  

Zaradi problematike pri osvajanju zahtevnejše vsebine – linearna perspektiva – sem v raziskavo 

vnesla praktični preizkus, ki  sem ga izvedla v dveh razredih devetošolcev. V prvi, kontrolni 

skupini (9. a razred osnovne šole), sem učence seznanila s pravili linearne perspektive po 

tradicionalnem postopku razlage. Nato so učenci narisali tihožitje oglatih predmetov.  

V drugi, eksperimentalni skupini (9. b razred osnovne šole), pa sem učence spoznala z linearno 

perspektivo s pomočjo risarskega pripomočka (prosojni zaslon). Praktično izkušnjo sem nato 

nadgradila z razlago pojmov, ki so prisotni pri linearni perspektivi. Po razlagi so učenci s 

pomočjo predhodnih skic, narejenih na prosojnem zaslonu, narisali enak motiv kot prva 

skupina.  

Po oblikovanih kriterijih sem nato primerjala risbe iz kontrolne ter eksperimentalne skupine. 

Primerjala sem uspešnost uporabljenih metod za poučevanje vsebine.  

 

Kontrolna skupina: Klasični pristop k učenju linearne perspektive  

Učencem sem v uvodnem delu ure razložila linearno perspektivo s pomočjo slikovnih 

ponazoritev oglatih predmetov.  

Najprej sem učencem pokazala likovno delo perspektivičnega mojstra, Filippa Brunelleschija: 

Cerkev Santo Spirito. Vprašala sem učence, kaj naj bi bil po njihovem glavni razlog za uporabo 

linearne perspektive. Eden od najbolj primernih odgovorov je bil: »Risanje prostora«. Nato sem 

razložila, da gre pri linearni perspektivi za pretvarjanje tridimenzionalnih razsežnosti na 

dvodimenzionalnost ter da nam linearna perspektiva omogoča prikaz plastičnosti predmetov in 

globine prostora na dvodimenzionalni površini.  

Nato sem pokazala učencem Dürerjev lesorez, na katerem je prikazan način risanja, kjer si risar 

pri upodabljanju figure pomaga z vrvicami in loputo. Učencem sem povedala, da je perspektiva 

že izum italijanske renesanse v začetku 14. stoletja in da so že takrat umetniki z različnimi 

pripomočki in poskusi prišli do pravil, po katerih je možno sestaviti prepričljive risbe, ki 

nakazujejo konstrukcijo prostorov.  

Tedaj sem razlago napeljala na zahteve, ki jih narekuje linearna perspektiva pri risanju prostora. 

Pokazala sem shemo, kjer je narisan risar, ki stoji pred drevoredom, ki ga želi upodobiti na 

risalno podlago. Vprašala sem učence, kaj se zgodi, če bi se pri opazovanju predmeta, ki ga želi 

risar narisati, premaknil s točke opazovanja. Odgovori učencev: »Slika bi postala drugačna«. 

Nato sem vprašala, kaj bi se zgodilo, če bi med opazovanjem stopil korak bližje k opazovanemu 

predmetu. Eden od učencev je odgovoril, da bi drevo zgledalo večje. Odgovor sem navezala na 

upoštevanje prostorskih ključev pri gradnji prostora na ploskoviti površini. Ob tem pa sem 

učence opozorila tudi na kaj morajo biti pozorni med samim opazovanjem (navpična slikovna 

ravnina, nespremenjena točka gledanja (z enim očesom), nespremenjena razdalja do 

opazovanega predmeta) ter pojasnila, da bodo kasneje tudi sami risali predmete po opazovanju.  

Kasneje smo ob primerih ortogonalnih teles pojasnili elemente linearne perspektive (horizont, 

bežišče, očišče, bežiščnica). 

Po razlagi je sledil praktični del, kjer  so učenci risali ortogonalna telesa po opazovanju. Preden 

so začeli z risanjem, sem učence opozorila, na kaj morajo biti najbolj pozorni. Ponovili smo 
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štiri osnovne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri načrtovanju linearne perspektive. Nato sem 

povedala, kaj se bo ocenilo kot dobro in kaj kot slabo.  

Dobro  

Označen horizont. Označeno očišče. Robovi predmetov se ujemajo s perspektivičnimi 

projekcijskimi žarki. Žarki se srečajo v bežiščih na horizontu. Učinek celote je prepričljiva 

prostorska iluzija. 

Slabo  

Ni označenega horizonta. Ni očišča. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. 

 

Eksperimentalna skupina – uporaba risarskega pripomočka za učenje 

vsebine: Linearna perspektiva  

Eksperimentalna skupina je bila deležna popolnoma enake razlage vsebine linearna 

perspektiva, le da je bil v proces risanja vključen še risarski pripomoček – prosojni zaslon. 

Učencem sem po klasični razlagi linearne perspektive predstavila risarski pripomoček. 

Povedala sem, zakaj in kako se uporablja. Nato sem demonstrirala risanje s pripomočkom tako, 

da sem opozorila, na kaj morajo biti učenci pozorni.  

Risarski pripomoček prosojni zaslon 

Prototip pripomočka, ki sem ga uporabila v eksperimentalni skupini sem izdelala iz stiroporja. 

Naredila sem ogrodje in podstavek, ki trdno stoji na podlagi, saj se risarska površina med 

risanjem ne sme premikati. Zaslon sestoji iz prosojnega pleksi stekla ter snemljive folije. Sprva 

sem poskusila prilepiti le prosojno folijo, vendar se je ta ob pritisku upogibala in s tem 

onemogočala natančen zaris. S prosojnim pleksi steklom sem nato omejila fleksibilnost. 

Kasneje sem dodala okular, izdelan iz debelejše žice. Okular je na ogrodje pritrjen tako, da ima 

možnost regulacije. Točka skozi katero opazujemo motiv je pomična, lahko se približa ali 

oddalji od prosojnega zaslona, kar omogoča povečavo ali pomanjšavo motiva na zaslonu ter 

dostopnost do točke opazovanja. Pripomoček je visok 40 centimetrov in širok 30 centimetrov. 

Odprtina je v velikosti A4 formata.  
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Slika 12 Skica risarskega pripomočka - prosojni zaslon. 

Skozi okular gledamo z enim očesom, drugo oko imamo zaprto. Pri risanju s pomočjo 

prosojnega zaslona je zelo pomembno mirujoče oko, enaka distanca med zaslonom in motivom 

ter med očesom in zaslonom. Konstantno distanco med motivom in zaslonom smo naredili tako, 

da smo pripomoček prilepili na mizo, konstantno razdaljo med očesom in zaslonom pa je 

določal okular, ki sem ga predhodno izdelala v ta namen.  

 

   

Slika 13 Risarski pripomoček - prosojni zaslon pri postopku risanja ortogonalnih teles. 

   

Potek reševanja likovne naloge 

V času reševanja likovne naloge so imeli vsi učenci na voljo korekture v enaki meri. Vendar 

nisem dajala veliko kasnejših napotkov, kajti želela sem, da bi se v risbah odražalo razumevanje 

linearne perspektive, ki se nanaša na uvodno predstavitev. Mize v razredu smo postavili tako, 

da je vsak učenec imel motiv direktno pred sabo. Okoliščine, s katerimi sem lahko manipulirala, 
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sem torej pripravila kar se da ustrezne poteku raziskave, medtem ko na nekatere dejavnike žal 

nisem mogla vplivati.  

V razredu nismo mogli upoštevati navpične slikovne ravnine, saj učilnice niso prilagojene 

kvalitetni izvedbi likovnega pouka (v teoretičnem opisu sem namreč že razložila pomembne 

razloge za navpično slikovno ravnino ter risanje v stoječem položaju). Učenci so zato risali sede 

na šolskih klopeh in pri tem nismo omogočili prvega pravila – pogleda pod kotom 90° na 

slikovno ravnino.  

 

Učna priprava: Kontrolna skupina - klasični pristop k učenju vsebine: 

Linearna perspektiva in eksperimentalna skupina – praktični pristop k 

učenju vsebine: Linearna perspektiva  

Učni pripravi za kontrolno in eksperimentalno skupino sem združila, saj sta si med seboj zelo 

podobni. Učna priprava za eksperimentalno skupino vsebuje uporabo prosojnega zaslona, zato 

sem dodala del, ki se nanaša na preučevani risarski pripomoček – prosojni zaslon (napisan z 

odebeljeno pisavo).  

Želela sem, da je razlaga vsebine pri obeh skupinah enaka, z namenom, da bo iz raziskave 

razvidno kakšen doprinos ima vključitev risarskega pripomočka – prosojni zaslon.  

 

Datum: 10.5.2018 Šolsko leto:2017/18 

Šola: OŠ Zadobrova  

Učitelj likovne umetnosti:  Nika Rosman 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega področja: 

4 šolske ure/ 2 za KS in 2 za ES 

Razred: 9. razred osnovne šole 

Likovno področje: Risanje 

Likovna naloga: Risanje tihožitja oglatih predmetov z upoštevanjem linearne 

perspektive 

Likovna tehnika: Svinčnik 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

Risalni list, svinčnik 

Likovni motiv: Tihožitje ortogonalnih geometrijskih teles 

Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor, metoda praktičnega 

likovnega izražanja,  
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Oblike dela: Individualna, frontalna 

Učni mediji in 

pripomočki: 

Fotografije umetniških del. 

Medpredmetne povezave: Zgodovina, matematika 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, prezentacija fotografij 

Vrsta učne ure: Kombinirana ura  

Literatura in drugi viri: 

 

- Frelih, Č., Tacol, T., Muhovič, J. (2004). Likovno 

izražanje: Učbenik za likovno vzgojo za 9. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora 

- Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja 

(2011). Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo 

Cilji / učenci:   - Ponovijo poglavje linearna perspektiva. 

- Spoznajo nove pojme: linearna perspektiva, horizont, 

očišče, gledišče, centralna perspektiva.  

- Razvijajo izrazne možnosti in občutek za razporejanje 

oblik z upoštevanjem načel linearne perspektive pri 

risanju na dvodimenzionalni ploskvi. 

- Povečujejo sposobnosti predstave (vizualizacije) in 

krepijo spretnost pretvorbe predmeta iz 

tridimenzionalnega prostora na dvodimenzionalno 

ploskev. 

- Na risalni list narišejo tihožitje oglatih predmetov z 

upoštevanjem načel linearne perspektive. 

 

 

 

Učitelj Učenci Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki  

 

 Uvodni del  

Pove, da bodo obravnavali vsebino 

linearna perspektiva.  

Pokaže motiv ortogonalnih teles.  

Predstavi jim risarski pripomoček 

(prosojno okence) za risanje motiva 

po opazovanju. Vsak od učencev 

ima pred seboj risarski pripomoček. 

Učitelj razloži uporabo 

Učenci poslušajo navodila in 

odgovarjajo na vprašanja.  

Demonstracija 
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pripomočka. Da navodilo, da 

pripomoček postavijo na mesto, s 

katerega bodo risali motiv tako, da 

bo velikost motiva ustrezna, saj naj 

ta ne bo premajhen ali pa prevelik. 

Format naj bo čim bolj izkoriščen, 

vendar naj predmeti ne segajo izven 

robov papirja.  

Pove jim, da morajo imeti učenci 

pred seboj pripomoček (okence) 

skozi cel postopek risanja na 

prosojno folijo na enaki distanci 

(oko-okence in okence-motiv) in da 

morajo motiv skozenj opazovati z 

enim očesom.  

Opozori jih na to, da si motiv v čim 

krajšem času zarišejo na prosojno 

folijo.  

Na okence po navodilih zarišejo tudi 

horizont. Nato naredi z učenci 

poskus določitve horizonta z listom 

papirja. Razloži, da to naredijo 

tako, da predse ležeče držijo list 

papirja in ga z rokami dvigujejo, 

dokler se površina lista ne spremeni 

v ravno linijo. Tam namreč določijo 

horizont.  

Predstavi vsebino (linearna 

perspektiva), ki jo bodo učenci 

obravnavali. Povpraša učence, kaj o 

tem že znajo povedati in kaj so se do 

sedaj že naučili. 

Glede na odgovore učencev primerno 

predstavi vsebino. Pokaže likovno 

delo, Filippo Brunelleschi: Cerkev 

Santo Spirito. Pove, da gre pri linearni 

perspektivi za pretvarjanje 

tridimenzionalnih razsežnosti na 

dvodimenzionalnost. Linearna 

perspektiva nam omogoča prikaz 

plastičnosti predmetov in globine 

prostora na dvodimenzionalni 

površini. Tukaj pove in povpraša 

učence še nekaj o prostorskih ključih, 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija 

fotografij del, ki 

so značilna za 

neko obdobje. 

Razlaga.  

Pogovor ob 

razlagi 
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katerih upoštevanje je ključno pri 

gradnji prostora na ploskoviti 

površini.  

 

 

Pove nekaj o nastanku linearne 

perspektive. »Perspektiva je izum 

italijanske renesanse z začetka 14. 

stoletja. Z različnimi pripomočki so 

umetniki poizkušali narisati karseda 

prepričljive podobe predmetov iz 

narave. S poskusi so prišli do pravil, 

po katerih je možno sestaviti 

prepričljive risbe. Še več, princip 

omogoča celo konstruiranje 

prepričljivih izmišljenih prostorov.« 

(Frelih, Tacol, Muhovič, 2004)   

 

Albrecht Dürer: risanje lutnje, lesorez, 

1525. 

Opozori na štiri osnovne pogoje, ki 

morajo biti izpolnjeni pri načrtovanju 

linearne perspektive:  

- navpična slikovna ravnina 

- nespremenjena točka gledanja 

(z enim očesom) 

Učenci odgovarjajo na vprašanja 

in poslušajo razlago.  

Pogovor 
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- nespremenjena razdalja do 

opazovanega predmeta  

- pravokotnost med slikovno 

ravnino in očesom 

 

 

Ob tem vpraša učence, kaj se v 

nasprotnem primeru dogaja.  

Ob neupoštevanju naštetih pogojev se 

hitro zgodi, da risba ni v proporcih in 

je konstrukcijsko slaba, tudi prikaz 

perspektive na risbi je neučinkovit.  

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Razlaga likovnih pojmov, značilnosti 

ter zakonitosti.  

Pokaže risbo drevoreda s frontalnega 

pogleda in jih vpraša, kje na risbi je 

horizont.  

Naknadno z obarvano linijo prikaže 

horizont na risbi.  

 

Razloži, da se višina horizonta z višino 

pogleda spreminja. Sledi tudi slikovni 

nazor povedanega. Horizont je ravna 

črta, ki ponazarja našo očesno ravnino. 

Nato naredimo z učenci poskus 

določitve horizonta z listom papirja.  

Učenci prisluhnejo učitelju. Po 

razlagi ugotavljajo, kje na risbi je 

horizont.  

Nato sodelujejo pri poskusu 

določitve horizonta z listom 

papirja.  
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Med razlago poudarja lastnosti in 

pojme linearne perspektive, ki jih 

bodo morali učenci upoštevati tudi pri 

izvedbi lastnega izdelka.  

Vpraša jih, zakaj primer narisanih 

kock predstavlja pravilno in napačno 

interpretacijo kocke.  

 

Aktivno sodelujejo pri podajanju 

snovi in pogovoru.  

Poskušajo sami z naštevanjem 

možnosti ugotoviti, kaj je 

gledišče, očišče in horizont, zakaj 

nam pomaga pri risanju, čemu 

služi … 

Poskušajo sami opaziti 

spremembe, ki se dogajajo z 

neupoštevanjem načel 

perspektive.  

Učenci opisujejo lastna opažanja 

in doživljanje posameznih 

likovnih primerov.  

 

Bežišča niso vzporedne črte, medtem 

ko so vertikalne črte kocke vzporedne 

tako v realnosti kot na 

dvodimenzionalni površini.   

Sledi prikaz oddaljevanja in 

približevanja motiva in s tem njegove 

popačitve ter spremembe razdalje med 

bežišči.  

 

Pove tudi, kaj se dogaja z zamikom 

kocke v levo ali v desno. Če je leva 

stran bolj vidna, je kot na desni večji 

od levega in obratno.  

 Razlaga in 

pogovor. 
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Nato prikaže še primere, ko se 

spreminja višina horizonta (bežišča se 

usmerijo navzgor, kadar je predmet 

pod našo ravnino pogleda in obratno).  

(posebni primeri ptičje in žabje 

perspektive) 

 

Nato pokaže še primer, kadar smo 

frontalno usmerjeni v ploskev 

predmeta. Razloži, da takrat govorimo 

o centralni perspektivi.  

 

Ob tem navede še nekaj primerov, 

kdaj centralno perspektivo 

uporabljamo oziroma kje se 
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najpogosteje pojavlja (ceste, 

drevoredi). 

 

 

Napoved likovne naloge 

Učencem učitelj pokaže motiv –

tihožitje oglatih predmetov- ter jim 

svetuje, da najprej na motivu poiščejo 

horizont. Razloži jim, da to naredijo 

tako, da predse ležeče držijo list 

papirja in ga z rokami dvigujejo, 

dokler se površina lista ne spremeni v 

ravno linijo. Tam namreč določijo 

horizont tako, da se orientirajo na 

predmete, ki stojijo pred njimi in si na 

motivu zapomnijo ali označijo, kje 

poteka.  

Opozori jih na velikost motiva pri 

risanju, saj naj ta ne bo premajhen ali 

ne prevelik. Format naj bo čim bolj 

izkoriščen vendar, naj predmeti ne 

segajo izven robov papirja.  

Pri tem pa pove, da se bodo lahko 

bežišča nahajala izven formata.  

Pri izdelavi risb morajo učenci slediti 

načelom upoštevanja linearne 

perspektive.  

Risba ne bo smela vsebovati senčenja 

ali modelacije, ker v tem primeru ni 

pomembna.  

Pove, da bo najpomembneje pri 

risanju upoštevanje linearne 

perspektive in ne sami proporci 

predmetov.  

 

Opazujejo, poslušajo, zastavijo 

še kakšno vprašanje o morebitnih 

nejasnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor. 

Razlaga. 
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Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbuja in jim 

pomaga pri reševanju problemov v 

zvezi z izdelavo risbe.  

Pri tem opozarja učence, naj se pri 

postavljanju predmetov na format 

posvetijo celotni kompoziciji in naj se 

ne osredotočajo na detajle.  

Rišejo, opazujejo.  

 

Dva učenca razdelita risalne liste. 

 

Poslušajo navodila. 

 

 

Pogovor 

Individualno 

delo  v 

sodelovanju z 

učiteljem. 

Spremlja učence pri delu, jim svetuje, 

ohranja ustvarjalno in delavno 

vzdušje.  

Opozarja jih na enakomerno distanco 

od motiva ter na podrobno in daljše 

opazovanje predmetov.  

 

 

 

 

Zbrano rišejo, upoštevajo 

učiteljeva navodila (spremenijo 

postavitev, če slednja ne služi 

prav dobro izbrani odločitvi itd.) 

Pogovor. 

Individualno 

delo v 

sodelovanju z 

učiteljem. 

 

Sklepni del 

Vpraša učence, kako so zadovoljni s 

svojimi risbami.  

Pove, kaj na njihovih risbah je bilo 

dobro narisano in kaj bi lahko 

spremenili. Učenci tega ne 

spreminjajo, pomembno je le 

zavedanje storjenih napak.  

Oblikovanje meril za vrednotenje: 

- Upoštevanje linearne 

perspektive pri nastalem 

tihožitju. Prikaz, oziroma 

razumevanje pojmov: 

horizont, bežišče, očišče, 

centralna perspektiva, 

prostorski ključi, 

perspektivične skrajšave.  

 

Učenci odgovarjajo. Razmišljajo 

o nastalem delu in poslušajo 

navodila za ocenjevanje. 

 

Pogovor.  

Razlaga.  
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Opisnik, deskriptor za ocene  1−5 (ali od 1 do 5) 

1 Ni označenega horizonta. Ni bežišč. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini 

2 Označen horizont, vendar se večina robov predmetov ne ujema s projekcijskimi žarki. Večina 

robov se ne stika na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. Ne nastopi 

občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini.  

3 Označen horizont. Označena bežišča. Polovica robov predmetov se ujema s perspektivičnimi 

projekcijskimi žarki. Polovica žarkov se sreča v bežiščih na horizontu.  

4 Označen horizont. Označena bežišča. Največ dva robova predmetov se ne ujemata s 

perspektivičnimi projekcijskimi žarki. Žarki se srečajo v bežiščih na horizontu. Učinek celote 

nakazuje na prostorsko iluzijo.  

5 Označen horizont. Označena bežišča. Robovi predmetov se ujemajo s perspektivičnimi 

projekcijskimi žarki. Žarki se srečajo v bežiščih na horizontu. Učinek celote je prepričljiva 

prostorska iluzija. 

Opis postopka obdelave podatkov  

Po oblikovanih kriterijih sem primerjala risbe tihožitja učencev ES in KS. Z odstotno  

primerjavo uspešnosti f (%) sem primerjala uspešnost obeh skupin oz. obeh metod. Instrument, 

ki sem ga uporabila pri zbiranju podatkov, so likovni izdelki učencev. Podatke sem obdelala 

ročno. Zaradi majhnega vzorca je pri obdelavi podatkov uporabljena kvalitativna analiza, 

podatki pa so predstavljeni deskriptivno, kar mi je omogočilo bolj poglobljen vpogled. Ker gre 

za majhen vzorec, bodo rezultati orientacijske narave. 

Rezultati in interpreacija  

 

Risbe učencev - kontrolna skupina  
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Slika 14: Risba učenca 1. 

Risba učenca iz kontrolne skupine sicer zajema večino kriterijev, ki so v deskriptorju zapisani 

kot uspešno reševanje likovne naloge, vendar ni dokončana. Na risbi je označen horizont. 

Označena so bežišča. Večina robov predmeta se ujema s perspektivičnimi projekcijskimi žarki. 

Narisani žarki se srečajo v bežiščih na horizontu, vendar niso vsi narisani. Če bi učenec narisal 

tudi žarke najvišjih robov telesa, se ti ne bi srečali v bežiščih. Učinek celote  ni najbolj 

prepričljiva prostorska iluzija. (4) 

 

 

Slika 15: Risba učenca 2. 

Horizont je nakazan, ampak na risbi nima nikakršne funkcije. Robovi predmetov tvorijo 

konstrukcijske nepravilnosti. Učenec ni vključil bežišč niti projekcijskih žarkov. Celota ni 

urejena po načelih linearne perspektive. Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na 

dvorazsežni površini. Iz tega je možno sklepati učenčevo nerazumevanje linearne perspektive. 

Slabo zarisane linije kažejo, da je učenec sicer skušal prikazati horizont in upošteval pravila 

linearne perspektive, vendar precej neuspešno. (2) 
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Slika 16: Risba učenca 3. 

Horizont je nakazan. Ni bežišč. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini.(2) 

 

 

Slika 17: Risba učenca 4. 

Horizont je sicer narisan, kjer se pojavita tudi najvišja robova oglatega predmeta, ki sta uspešno 

poravnana z njim, vendar so vsi ostali zarisi prikaz nerazumevanja linearne perspektive. 

Prisotne so številne konstrukcijske nepravilnosti. Projekcijskih žarkov ni, prav tako ni bežišč 

oziroma so ponekod napačno nakazana. Celota ne učinkuje kot iluzija prostora. (2) 
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Slika 18: Risba učenca 5. 

Horizont je nakazan. Ni bežišč. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Tudi če bi bile bežiščnice narisane, se to ne bi 

zgodilo. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. Ne nastopi občutek iluzije 

tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. (2) 

 

 

Slika 19: Risba učenca 6. 

Kljub temu da je učenec narisal horizont in nekaj bežišč, je risba odraz nerazumevanja vsebine. 

Bežišči, ki jih je učenec označil, sta na napačnih mestih. Po vsej verjetnosti je učenca to odvrnilo 

od nadaljnjega risanja z upoštevanjem projekcijskih žarkov. Robovi stranic se torej ne srečajo 

na horizontu. Risba kot celota ni prepričljiva iluzija prostora. (3) 
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Slika 20: Risba učenca 7. 

Prisotne so številne konstrukcijske nepravilnosti. Ni označenega horizonta. Ni bežišč. Robovi 

predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. 

Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. Ne nastopi občutek iluzije 

tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. (1) 

 

 

Slika 21: Risba učenca 8. 

Narisan je horizont. Bežišč ni narisanih, prav tako ni projekcijskih žarkov, ki bi vodili v bežišča. 

Četudi bi bile bežiščnice narisane, risba ne bi bila ravno odraz razumevanja linearne 

perspektive. Niti dva projekcijska žarka se ne bi srečala v bežišči na horizontu. Risba kot celota 

ne funkcionira. (2) 
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Slika 22: Risba učenca 9. 

Risba ima horizont. Ima tudi dve bežišči, kar pa je premalo za uspešno rešeno likovno nalogo. 

Na vrhu najvišjega oglatega predmeta lahko opazimo, da se robovi ne ujemajo s projekcijskimi 

žarki, zato so v tem primeru narisane bežiščnice brez pomena. Risba kot celota ne učinkuje kot 

iluzija tidimenzionalnih teles na slikovni ravnini.(2) 

 

 

Slika 23: Risba učenca 10. 

Horizont je označen. Ni bežišč. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. (2) 
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Slika 24: Risba učenca 11. 

Horizont je označen. Bežišč ni, razen dveh, ki se pojavita na popolnoma nesmiselnem mestu. 

Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. Projekcijski žarki se ne stikajo na 

horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. Ne nastopi občutek iluzije 

tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. Učenec ne razume linearne perspektive. (2) 

 

 

Slika 25: Risba učenca 12. 

Horizont je zarisan. Bežišča so nekako označena vendar napačno. Projekcijski žarki 

posameznih robov predmetov tvorijo številne točke na horizontu ali pa se z njim sploh ne 

srečajo. Vidni so poskusi prostorske gradnje, vendar učenec tega ni rešil uspešno. (3) 

.  

 

Slika 26: Risba učenca 13. 
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Narisan je horizont in bežišča. Robovi ortogonalnih teles so s pomočjo projekcijskih žarkov 

uspešno speljani do bežišč na horizontu. Risba ni popolnoma v proporcih, ampak kljub temu 

zajema vse elemente, ki nakazujejo na razumevanje obravnavane vsebine. Učinek celote je 

prepričljiva iluzija tridimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni površini. (5) 

 

 

Slika 27: Risba učenca 14. 

Ni označenega horizonta. Ni bežišč. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. Splošne 

prostorske predstave so precej omejene. (1) 

 

 

Slika 28: Risba učenca 15. 

Horizont je narisan. Ni bežišč. Tudi če bi bili projekcijski žarki narisani, se robovi predmetov 

ne bi ujemali z njimi in se ne bi stikali na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne 

perspektive. Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. (2) 

 

Risbe učencev - ekperimentalna skupina 
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Slika 29: Risba učenca A. 

 

Risba učenca eksperimentalne skupine je dobro skonstruirana, saj ustreza osnovnim 

standardom perspektivizma. Zajema vse kriterije, ki so v deskriptorju zapisani kot najbolje 

rangirani. Na risbi je označen horizont. Označena so bežišča. Robovi predmetov se ujemajo s 

perspektivičnimi projekcijskimi žarki. Žarki se srečajo v bežiščih na horizontu. Učinek celote 

je prepričljiva prostorska iluzija. (5) 

 

 

 Slika 30: Risba učenca B. 

 

Ni označenega horizonta. Ni bežišč. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. Splošne 

prostorske predstave so precej omejene. (1) 
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Slika 31: Risba učenca C. 

Učenka je skušala likovno nalogo izpeljati zelo natančno, kar ji je tudi uspelo. Postavitev v 

format ravno ni najboljša, ker motiv sega izven robov. Lahko rečemo, da gre za delno 

razumevanje linearne perspektive. Robovi teles potekajo v bežišče na horizontu, vendar je 

bežišče samo eno. Kaj se dogaja na drugi strani, ni jasno, ampak je razvidno, da ni pravilno 

zastavljeno. Predmeti, ki sestavljajo motiv, niso bili razporejeni tako, da bi se vsi robovi stekali 

v eno bežišče. (3) 

 

 

Slika 32: Risba učenca D. 

Na risbi je razvidno razumevanje linearne perspektive. Učenec je motiv nerodno postavil v 

format, kajti spodnji kot oglatega telesa sega izven robov papirja. Kljub temu je nalogo rešil 

kar uspešno, saj se robovi stranic stikajo v točkah na horizontu, kjer je učenec zarisal več bežišč. 

Sprva mu je razumevanje delalo nekaj težav, kar se tudi zazna pri nekaterih stranicah skrajno 

levega telesa. Tukaj nekateri robovi ne potekajo v bežišče, ker je to narisano preblizu in bi prišlo 

do večje popačitve predmeta, predvidevam, da je zato zadnji stranici levega predmeta narisal 

po svoje. (4) 
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Slika 33: Risba učenca E. 

Vidne so težave pri konformaciji kompozicije. Bežiščnice so nanizane zelo zmedeno. Nekatere 

od njih se celo srečajo v točki na horizontu. Večina stranic predmetov pa poteka tako, da učencu 

zakonitosti linearne perspektive očitno niso razumljive. Glede na ostale učence je dobro rešil 

problem, kjer je stranico malega telesa nad horizontom prikazal kot padajočo. (3) 

 

 

Slika 34: Risba učenca F. 

Horizont je narisan vendar manjkajo projekcijski žarki in bežišča. Učenka je nekatere stvari 

sicer dobro opazila, npr. kaj se zgodi, če je rob predmeta na liniji horizonta. Vse ostalo je precej 

slabo, saj ne moremo dobiti občutka iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. 

(2) 

 

 

Slika 35: Risba učenca G. 
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Horizont je narisan. Ni bežišč. Tudi če bi bili projekcijski žarki narisani, se robovi predmetov 

ne bi ujemali z njimi in se ne bi stikali na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne 

perspektive. Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. 

Splošne prostorske predstave so precej omejene. (2) 

 

 

Slika 36: Risba učenca H. 

Risba vsebuje horizont in bežišča, ki se po večini pojavljajo na pavih mestih. Problematičen je 

le en del risbe, kjer očišče ni narisano. V najnižji točki narisanega se pojavi velik problem, saj 

potekajo stranice oglatega predmeta v napačno točko na horizontu. Vse ostalo funkcionira in 

kaže učenkino razumevanje linearne perspektive v določeni meri. Risba kot posamezen del 

učinkuje kot iluzija tridimenzionalni predmetov na ploskoviti ravnini, vendar tega ne moremo 

reči za celoto. (4) 

 

 

Slika 37: Risba učenca I 

Prisotne so številne konstrukcijske nepravilnosti. Na risbi sicer je horizont vendar drugih 

poskusov risanja z upoštevanjem linearne perspektive ni možno zaznati. Leva škatla ima vse 

horizontalne robove vzporedne s horizontom.  Bežiščnic ni in tudi če bi bile narisane, se ne bi 

stikale v točki na horizontu. Učenka je sicer želela prikazati prostor oziroma volumen teles, saj 

je to prikazala z nevidnimi robovi, vendar je s številnimi napakami pokazala popolno 

nerazumevanje obravnavane vsebine. (2) 
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Slika 38: Risba učenca J. 

Narisan je horizont in le dve bežišči, ki se nanašata na en oglat predmet. Edini je narisan z 

upoštevanjem zakonitosti linearne perspektive. Preostanek risbe je zasnovan na čisto drugačen 

način. Ne vsebuje projekcijskih žarkov, ki bi se stekali v horizont. Tudi če bi bili projekcijski 

žarki narisani, se ti ne bi ujemali z robovi predmetov. Celota ni urejena po načelih linearne 

perspektive. Risba, kot posamezen del, učinkuje kot iluzija tridimenzionalni predmetov na 

ploskoviti ravnini, vendar tega ne moremo reči za celoto. (3) 

 

 

Slika 39: Risba učenca K. 

Horizont je narisan. Ni bežišč. Tudi če bi bili projekcijski žarki narisani, se robovi predmetov 

ne bi ujemali z njimi in se ne bi stikali na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne 

perspektive. Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. (2) 
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Slika 40: Risba učenca L. 

Horizont je narisan vendar ni pravilno umeščen. Bežišč ni, razen dveh, ki se pojavita na 

popolnoma nesmiselnem mestu. Robovi predmetov se ne ujemajo s projekcijskimi žarki. 

Projekcijski žarki se ne stikajo na horizontu. Celota ni urejena po načelih linearne perspektive. 

Ne nastopi občutek iluzije tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni površini. Učenec ne 

razume linearne perspektive. (2) 

 

 

Slika 41: Risba učenca M. 

Poskusi risanja z upoštevanjem načel linearne perspektive so namreč vidni, ampak kljub temu 

risba ni ravno najbolje skonstruirana. Horizont je prisoten in prav tako bežiščnice, vendar so ta 

zbegano razporejena po risalni površini in se niti ne stikajo v horizontu. Stranice so nesmiselno 

postavljene, kar lahko zelo dobro vidimo, ko s pogledom sledimo narisanim projekcijskim 

žarkom. Celota ne daje vtisa prepričljive iluzije tridimenzionalnih teles na površini. (2) 
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Slika 42: Risba učenca N. 

Horizont in bežišča so sicer narisana, vendar se projekcijski žarki ponekod zmedeno pojavljajo 

na horizontu. Načeloma vse stranice potekajo v bežišča na horizontu razen ene, ki je usmerjena 

precej nelogično. Na risbi je mogoče zaznati delno razumevanje linearne perspektive. Risba kot 

celota ne deluje kot iluzija tridimenzionalnih predmetov. (3) 
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Sklep 

Likovni izdelki učencev jasno prikazujejo težavnost vsebine linearna perspektiva. Pri večini se 

je izkazalo, da zakonitosti linearne perspektive ne razume ali razumljenega ne zna uspešno 

aplicirati.  

Ko izračunamo povprečje ocen učencev iz kontrolne in eksperimentalne skupine nam rezultati 

povedo, da je eksperimentalna skupina (2,7) bolje reševala likovni problem linearne perspektive 

kot kontrolna skupina (2,3). Za vzorec lahko rečemo, da je likovni pripomoček,  prosojni zaslon, 

pripomogel k razumevanju linearne perspektive med učenci 9. razreda osnovne šole.  

 

Skupno povprečje ocen je zelo nizko. Menim, da je v precejšni meri vplivalo na stanje 

neprimerno okolje, saj so učenci likovno nalogo reševali v prostorih, ki niso namenjeni pouku 

likovne umetnosti. Kljub temu pa nam rezultat pove, da likovna vsebina še zdaleč ni enostavna 

za razumevanje v popolnosti. Predvidevamo lahko, da bi likovni pripomoček, prosojni zaslon, 

lahko izboljšal situacijo.  

 

V šole bi bilo primerno vključiti risarski likovni pripomoček, ki bi bil izdelan iz trdnejših 

materialov. Dobro bi bilo, če bi imeli na šolah zložljive ali tanjše lesene pripomočke, saj je 

prototip, ki sem ga izdelala sama iz lažjega penastega materiala, ki ni ravno najbolj vzdržljiv in 

onemogoča izdelavo manjšega pripomočka, zato ni optimalno prilagojen shranjevanju. 

Prototipi so bili izdelani v raziskovalni namen, kot test, če se pripomoček obnese.  

 

Poleg ocenjenih izdelkov, je pomemben tudi opazovan proces dela. Opazila sem, da v skupini, 

kjer so učenci uporabljali pripomoček, niso imeli toliko težav s postavljanjem smeri in kotov 

robov ortogonalnih teles kot v kontrolni skupini. V kontrolni skupini je bilo nekoliko več 

nejasnosti po razlagi kot v eksperimentalni skupini. Tudi z vidika razlage, menim, da je vsebino 

lažje in kvalitetnejše razložiti ob uporabi in demonstraciji risarskega pripomočka – prosojni 

zaslon. (prosojnega zaslona?)  

 

Kljub temu da rezultati niso pokazali ekstremnih razlik med skupinama, bi predlagala vpeljavo 

risarskega pripomočka v redni pouk likovne umetnosti.  
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