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Že tretje leto zapored spremljam študentke in študente likovne pedagogike na 
prehodu v modernistične študije na področju risbe.  Najprej upoštevam stališče, 
da ima risba v likovnem snovanju prav posebno vlogo kot najneposrednejše in 
hkrati najintimnejše izrazno sredstvo, ki so ga študentke in študenti kultivirali 
od otroštva naprej, še posebej intezivno pa v predhodnih dveh letih študija.  

Obravnavanje prostora na slikovni ploskvi je izhodišče, ki vsakomur nudi 
zanesljivo oporo za delo ne glede na upodobljene vsebine in slogovne značilnosti 
posameznih avantgard modernističnih raziskav. Najpreprosteje rečeno bi bilo, 
da se ontološki status risbe razvije od prostorskega do ploskovitega 
obravnavanja slikovne ploskve, pri čemer ne sme biti prav nič izgubljeno - 
pravila perspektivične gradnje prostorskih učinkov v impresionizmu zamenjajo 
najprej ekspresivne deformacije in distorzije, kasneje s kubizmom vse bolj 
pomembno vlogo zavzemajo kompozicijska načela. 

Pred časom me je spreletelo, ko sem vstopil v delovno vzdušje ateljeja, kot bi 
vstopil v modernistični Babilon - kajti vanj prihajam s knjigami o umetnosti tega 
obdobja, z zgodbami o času in značilnostih ter odprt za diskusijo o vsakem 
posameznem elementu, ki se znajde na slikovni oziroma risarski ploskvi. Ni 
namen delati "vaj v slogu", temveč ob vseh izzivih uporabiti le nekatere invencije, 
tiste, ki študentom čimbolj naravno in logično pomagajo širiti meje njihove 
zavesti o risbi. Modernizem dojemam predvsem kot raziskavo in širjenje mej 
likovnega jezika, zatorej od študentk in študentov pričakujem, da postopoma 
izpeljujejo spremembe in uvajajo novosti, kajti le tako ostaja risba hkrati njihova, 
osebna, živa in pridobi tiste kvalitete, ki jim zares pomagajo pri kultiviranju 
hotenega izraza. 

V začetku je precej močan odpor, ki ga sčasoma odpravimo s preverjanjem 
učinkovitosti posameznih metod pri organizaciji slikovne oz. risalne ploskve. Na 
ta način se pri slehernem od bolj delovno orientiranih študentk in študentov 
pojavijo kreativni momenti, ki vnesejo v študij tudi izrazito veselje nad 
modernističnimi raziskavami. Nekaj takšnih primerov je videti tudi v pričujočem 
izboru na razstavi, ki nudi bežen vpogled v naše ateljejsko delo pri predmetu 
risarsko oblikovanje 5. 
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