
Razstava študentov Oddelka za likovno pedagogiko je tokrat delno namenjena predstavitvi likovnih 

del študentov drugega letnika tekočega in preteklega študijskega leta, ki so nastala pri ateljejskih 

predmetih Slikanje 3 in Slikanje 4 ter Risanje 3 in Risanje 4. 

Pričujoč izbor likovnih del ni zamišljen kot sistematičen in strnjen pregled študijskega programa, ki se 

v drugem letniku tako pri risanju kot slikanju nanaša predvsem na motivni sklop figura in akt v prostoru. 

Študij človeškega telesa že od nekdaj predstavlja elementaren del likovno-umetniških študijev. Tudi 

na našem Oddelku za likovno pedagogiko, čeprav ne gre za umetniški študij,  verjamemo, da je ključ 

do dobrega likovnega pedagoga njegova sposobnost avtonomnega likovnega ustvarjanja ter s tem ena 

ključnih kompetenc, ki naj bi jih študent pridobil tekom študija pri ateljejskih predmetih samostojno 

likovno raziskovanje in ustvarjalno reševanje likovnih problemov. 

Študijski program predmetov Slikanje in Risanje se nadgrajuje iz letnika v letnik. Drugi letnik je tako 
namenjen seznanjanju in nadgrajevanju principov gradnje likovnega prostora pri slikanju in risanju 
portreta in figure v prostoru ter obravnavanju glave in figure kot prostorskih objektov.  

V prvem semestru je študij usmerjen predvsem v analitično risbo prostora in prostorsko-anatomsko 

analizo segmentov človeške figure. Za mnoge študente je vsebina precej zahtevna, predstavlja jim 

izziv, prav tako pa tudi mentorju. Študentje likovne pedagogike so namreč deležni ateljejske prakse iz 

vseh temeljnih področij umetnosti in temu primerno je slikanju in risanju tudi odmerjen čas. Prav tako 

so rezultati odvisni od likovnih predispozicij posameznika. Ker pa je eden od namenov ateljejskih 

predmetov vzbuditi razvoj osebne kreativne prakse, posegamo mentorji tudi po netipičnih, 

eksperimentalno naravnanih nalogah. 

Pričujoča razstava je vpogled v dva sklopa likovnih del.  

Študenti drugega letnika tekočega študijskega leta 2019 / 2020 se predstavljajo s svojimi avtoportreti 

v naravni velikosti. Likovna dela niso nastala s klasičnim pristopom do obravnavanja telesa v prostoru 

po opazovanju, temveč s pomočjo netipično risarskih metod. 

Gre za poizkus mimetičnega risarskega zapisa precej površinske narave, oblikovan znotraj 

modulacijskih zmožnosti oglja, a kljub temu je ob pogledu na skupinski avtoportret moč čutiti tudi 

duhovno navzočnost portretirancev.  

V drugem sklopu pa se s svojimi deli predstavljajo lanski drugi letniki. Izbrana dela niso profilirane 
študije človeškega telesa v prostoru. Izbor risarskih in slikarskih del odlikujejo raznovrstni avtorski 
pristopi, so plod preizkušanja različnih likovnih materialov in tehnik v odnosu do obravnavane 
tematike.  
 
Razstava Figur drugih letnikov je tako na ogled širši javnosti z namenom, da razkrije dogajanje, ki se 

tekom študijskega leta dogaja za zaprtimi vrati ateljejev. Študentom likovne pedagogike omogoča, da 

svoja dela vidijo iz nekoliko druge perspektive; ponovno lahko ozavestijo pretekle likovne izkušnje 

ter jih smiselno povežejo s prihajajočimi likovnimi ali likovno-didaktičnimi izzivi. 
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