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POVZETEK
S širjenjem in popularizacijo socialnih omrežij se je na internetu začelo pojavljati veliko
ustvarjalcev in umetnikov, ki si izmišljujejo in se udeležujejo raznih internetnih likovnih
izzivov oziroma "Internet Art Challenges". Zanimalo me je, ali so ti izzivi znani učiteljem
likovne umetnosti (LUM) in ali bi lahko internetni likovni izzivi predstavljali dober
alternativni vir inspiracije pri sestavljanju likovnih nalog in aktivnosti, tako kot obstoječi viri,
ki jih učitelji likovne umetnosti trenutno uporabljajo.
Da bi to področje raziskala in predstavila na čim bolj jasen in sistematičen način, sem
magistrsko delo razdelila na teoretični, avtorski in empirični del. V teoretičnem delu sem
predstavila že obstoječe raziskave, povezane s temo učiteljeve uporabe interneta za namene
pouka LUM. Rezultati teh raziskav neposredno ne pokažejo stanja učiteljeve uporabe
interneta za namene pouka LUM, temveč nanj le malo namigujejo. Proučila sem tudi
značilnosti dobrih likovnih nalog, ki zahtevajo ravnovesje likovne tehnike, motiva in
likovnega problema za učence v različnih starostnih obdobjih. Pozornost je posvečena tudi
dvoumnosti svobode in kontrole, ki se pojavlja pri pouku LUM. V avtorskem delu sem
predstavila internetne likovne izzive in posebno pozornost namenila izzivu Inktober, ki sem se
ga tudi udeležila. Predstavila sem tehniko tuša, potek izziva, formalno analizirala nekaj del, ki
so izstopala, ter predstavila pozitivne in negativne značilnosti izziva, ki sem jih izkusila na
lastni koži. Formalna analiza svojih del mi je omogočila priti do osebnih ugotovitev in
ugotovitev o tem, kako je izziv vplival na moje ustvarjanje. Te informacije so mi koristile v
empiričnem delu, kjer sem intervjuvala sedem učiteljic LUM. Iz intervjujev sem ugotovila, da
nekatere učiteljice veliko uporabljajo internet za namene pouka LUM in da so vse zelo
kritične do informacij, ki jih ponuja splet. Izkazalo se je tudi, da so vse poznale spletni vir z
veliko likovnimi idejami, to je Pinterest, do katerega so bile zelo kritične. Primerjala sem
značilnosti likovnih idej s Pinteresta in značilnosti internetnih likovnih izzivov, kot je
Inktober, z značilnostmi dobrih likovnih nalog, ki sem jih obravnavala v literaturi. Ugotovila
sem, da imajo internetni likovni izzivi in dobre šolske likovne naloge veliko skupnih
značilnosti ter s tega vidika predstavljajo kakovostnejšo alternativo za iskanje inspiracij za
učitelje LUM kot pa likovne ideje s Pinteresta. Pogovor z učiteljicami pa je tudi razkril, da
dobri viri z likovnimi idejami ne morejo nadomestiti učiteljeve kreativnosti in iznajdljivosti
pri pouku.
Rezultati raziskave so koristni za področje likovne pedagogike, saj so lahko v pomoč
učiteljem LUM, ki bi radi poiskali nove vire inspiracij, ki bi jim koristili pri sestavljanju
likovnih nalog in aktivnosti. Prav tako nudijo vpogled v stalno razvijajoči se svet internetnih
likovnih izzivov in mladih ustvarjalcev, ki se jih udeležujejo prek socialnih omrežij iz
različnih razlogov.
Ključne besede: internet, učitelji, likovne naloge, internetni likovni izzivi, Inktober.

ABSTRACT
With the popularization and spread of social media came the appearance of artists and
creators on the internet who are creating and participating in various Internet Art Challenges. I
was curious if art teachers knew about them and if Internet Art Challenges could be a good
alternative source of inspiration to the current sources art teachers use for inspiration now
when forming art assignments and tasks.
I have divided this thesis into the theoretic part, author's part and empiric part, because I
wanted to research and present this topic in a clear and systematic way. In the theoretical part,
I presented the already existing research related to the topic of teachers’ use of the internet for
the purposes of fine arts lessons. The results of the research presented do not directly indicate
how much the teachers use the internet for the purposes of fine arts lessons. They merely hint
at it. I also examined the characteristics of good art assignments, which require a balance of
proper art technique, combined with an art motive and art problem for students across
different age groups. Attention is also paid to the ambiguity of freedom and control that
emerges in fine arts lessons. In the author's work, I elaborate on Internet Art Challenges and
pay special attention to the challenge called Inktober, which I also participated in. I present
the technique of ink, the course of the challenge I participated in, formally analyze some of
the works that stood out, and present the positive and negative characteristics of the challenge
that I experienced first-hand. The formal analysis of my works allows me to come up with
personal findings and findings about how the challenge affected my creation. This
information is useful to me in the empirical section of the thesis where I interview seven fine
arts teachers. From the interviews, I find that some teachers use the internet a lot for the
purposes of fine arts lessons and that they are all very critical of the information provided on
the web. It also turned out that they all knew an online resource with a lot of art ideas, i.e.
Pinterest, which they were very critical of. I compared the characteristics of Pinterest's art
ideas and the features of Internet Art Challenges like Inktober with the features of good
school art assignments. I have found that Internet Art Challenges and good school art
assignments have many characteristics in common and therefore represent a better alternative
to finding inspiration for fine arts teachers than the Pinterest art ideas. The interview with the
teachers also revealed that good resources with artistic ideas cannot replace the teacher's
creativity and ingenuity while teaching in class.
The results of the research are useful in the field of fine arts pedagogy, as they can be helpful
for art teachers who would like to find new sources of inspiration that would benefit them
with composing art activities and assignments. They also provide insight into the everevolving world of Internet Art Challenges and young creators who participate in them via
social networks for a variety of reasons.
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UVOD
Med študijem sem opazila, da smo se skoraj vsi študenti ob pisanju učnih priprav med drugim
zatekli k internetu po pomoč in inspiracijo, še posebej, ko smo sestavljali likovne aktivnosti in
naloge. Učitelj likovne umetnosti (LUM) mora pri sestavljanju likovnih nalog upoštevati
veliko različnih dejavnikov, kot so primeren motiv, tehnika, starost učencev, aktualni interesi
učencev, časovna omejitev, učni načrt itd. To se mi je na začetku zdelo zelo težko in vesela
sem bila kakršnega koli namiga od mentorjev, kolegov ali s strani interneta, ki mi je bil vedno
na razpolago in nudil največ inspiracij, ko sem sestavljala likovne naloge.
Učitelj LUM naj bi tudi sam ustvarjal, saj mu to lahko koristi pri pouku. Sama sem zelo
veliko na socialnih omrežjih in sledim raznim ustvarjalcem, ki mi dajejo inspiracije za delo in
tako marsikdaj neposredno tudi za likovne naloge. Ti spletni ustvarjalci si velikokrat
izmišljujejo naloge ali izzive ne le zase, temveč tudi za druge, ki jih to zanima. Ti izzivi ali
naloge na prvi pogled niso podobni šolskim likovnim nalogam, saj jih nihče ne ocenjuje, ni
neke šolske učne snovi, ki bi se na nalogo navezovala, in udeleženci si jih velikokrat
prilagodijo in razložijo po svoje, brez nekega nadzora ali vodenja. Eden izmed takih
internetnih likovnih izzivov je Inktober, ki sem se ga že večkrat udeležila, vendar mi ga je
redkokdaj uspelo do konca izvesti, čeprav je za ustvarjalca običajno zelo zabaven. Ti spletni
ustvarjalci in likovni izzivi so mi velikokrat dali navdih in ideje za kakšno likovno nalogo,
niso pa bili edini vir inspiracije.
Začelo me je zanimati, od kod izkušeni učitelji LUM črpajo ideje in inspiracije, saj učijo in
sestavljajo likovne naloge že več let. Ker je internet zelo dostopen in ga uporablja že skoraj
vsak, me je zanimalo, koliko si pomagajo z internetom in katere spletne strani največ
uporabljajo ter kako se te primerjajo z internetnimi likovnimi izzivi, kot je Inktober.
Raziskav o učiteljevi uporabi interneta za namene pouka je kar nekaj, ne obstaja pa veliko
takih, ki bi se posebej posvetile temu, kako učitelji LUM uporabljajo internet, ko sestavljajo
likovne naloge. Internet je pri pouku LUM lahko zelo koristen za iskanje slikovnega gradiva
in reprodukcij, ki jih učitelj lahko pokaže učencem. Bolj neznano pa je, koliko pripomore k
sestavljanju likovnih nalog, ki so ključni del pouka LUM. Predvidevala sem, da starejši
učitelji manj uporabljajo internet in jim likovni izzivi niso tako znani, saj se pojavljajo
predvsem na socialnih omrežjih med mladimi ustvarjalci in so relativno novejši pojav. Ker na
te teme ni bilo narejenih veliko raziskav, sem se odločila, da raziščem prav to področje.

I TEORETIČNI DEL
1

OBSTOJEČE RAZISKAVE NA TEMO UČITELJEVE
UPORABE

INTERNETA

ZA

NAMENE

LIKOVNE

UMETNOSTI
Raziskav o vplivu interneta na učence je veliko, nekoliko manj je takšnih, ki bi raziskovale,
kako učitelji uporabljajo internet za namene pouka. Raziskav, ki bi pokazale, kako učitelji
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internet uporabljajo pri pouku LUM, torej pri načrtovanju likovnih vsebin, pa sploh ni
zaslediti, čeprav je mogoče v formalnih pogovorih z učitelji zaznati, da pri svojem delu
uporabljajo tudi internetne vire.
V nadaljevanju bom predstavila nekaj raziskav, ki bi lahko posredno namigovale na to, koliko
učitelji LUM uporabljajo računalnik, ko se pripravljajo na pouk. Raziskave ne nudijo
neposrednega odgovora na to vprašanje, saj imajo nekoliko drugačne cilje. Te raziskave so mi
bile tudi v pomoč pri sestavljanju vprašanj za intervjuje, saj so mi pomagale predvideti, kaj bi
učitelji LUM lahko iskali in pričakovali od internetnih virov.
Leta 2011 je bila narejena obsežna raziskava Stanje in trendi uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT) v slovenskih osnovnih šolah, v kateri je sodelovalo
437 slovenskih osnovnih šol. Ta raziskava se je začela leta 1994 in se ponovila na približno
vsaki dve leti, narejena pa je bila v sklopu projekta RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE,
ki se je začel že leta 1988. Raziskava se je čez leta spreminjala. Dodajala, odvzemala in
preoblikovala so se številna vprašanja. Med drugim je bilo v tej raziskavi ugotovljeno, da
učitelji pogosto uporabljajo IKT pri pripravi na pouk, manj pa pri samem pouku v učilnici.
V raziskavi so vprašali učitelje posameznih razredov in predmetov, kako pogosto uporabljajo
računalnik in IKT pri pouku. To je zajelo določene predmete v vseh razredih, torej od prvega
do devetega, ter dodatni in dopolnilni pouk. Izkazalo se je, da učitelji v prvi triadi največ
uporabljajo računalnik pri pouku matematike, nato je sledila slovenščina, spoznavanje okolja
in interesne dejavnosti. Najmanj pa uporabljajo računalnik pri pouku likovne in glasbene
vzgoje. Do enakih zaključkov je prišla ista raziskava tudi v letu 2009.
V drugi triadi so učitelji najmanj uporabljali IKT pri pouku zgodovine. "Rezultati kažejo, da
so učitelji najpogosteje uporabljali računalnik pri matematiki in slovenščini, sledijo tuji jezik,
interesne dejavnosti, družba, naravoslovje in tehnika, likovna vzgoja, naravoslovje, tehnika in
tehnologija, geografija, glasbena vzgoja in gospodinjstvo." (Gerlič, 2011)
V tretji triadi se je zopet izkazalo, da učitelji najmanj uporabljajo računalnik pri pouku
likovne vzgoje, glasbene vzgoje ter državljanske vzgoje in etike. "Primerjava rezultatov je
pokazala, da učitelji najpogosteje uporabljajo računalnik pri tujem jeziku, izbirnih predmetih,
matematiki, geografiji in slovenščini. Sledijo zgodovina, tehnika in tehnologija, biologija,
fizika, kemija, interesne dejavnosti in naravoslovje." (Gerlič, 2011)
Raziskava je razkrila, da računalnik med poukom pogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo 2–5
let delovnih izkušenj (75,9 %). Učitelji, ki poučujejo dalj časa, pa ga ne uporabljajo tako
pogosto. Do podobnih rezultatov sem prišla tudi v svoji raziskavi, ko sem intervjuvala
učiteljice LUM. Podatek iz raziskave pravi, da 83,6 % osnovnih šol v tej raziskavi meni, da so
učitelji dobro usposobljeni za uporabo računalnika in tudi druge IKT.
Na splošno število učiteljev, usposobljenih za uporabo IKT in s tem tudi računalnika, raste po
celem svetu in tudi v Sloveniji (Gerlič, 2011).
Rezultati te raziskave kažejo, da se učitelji pri pouku LUM v povprečju manj zanašajo na
pomoč računalnikov med poukom.
Raziskava, ki so jo leta 2017 v Čilu izvedli Ibieta, Hinostroza, Labbe in Claro, je pokazala,
da 91 % učiteljev uporablja internet doma, ko pišejo učno pripravo. Podatke so raziskovalci
našli v obširnejši nacionalni raziskavi čilskega ministrstva za šolstvo, ki je bila objavljena leta
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2013. Vzorec učiteljev, ki so ga proučili, je bil namenski. Šlo je za podatke 6932 učiteljev
matematike, španščine in naravoslovja v desetem razredu. Omenjena raziskava je hkrati
pokazala, da učitelji iščejo že pripravljeno gradivo ali predstavitve na internetu, da motivirajo
učence. Čeprav so ta gradiva že vnaprej pripravljena in prekopirana iz interneta, imajo vseeno
pozitiven učinek na učenčevo dojemanje snovi. Raziskovalci pa navajajo tri glavne nevarnosti
teh kopiranih gradiv: dušijo učiteljevo ustvarjalnost, ocenitev kakovosti gradiva je prepuščena
učitelju, ki pa ni nujno najbolj usposobljen za to, učitelji s svojim načinom dela učijo učence,
da je slepo kopiranje z interneta v redu. Takšno kopiranje lahko pripelje do plagiatorstva, ko
učenci sestavljajo seminarske naloge in predstavitve. Ta problem je že razširjen predvsem
med srednješolci v Evropi in je povezan z vedno dostopnejšo tehnologijo in razširjeno rabo
interneta. 51 % učiteljev je povedalo, da pogosto prek interneta iščejo dodatno izobraževanje
zase (Ibieta, Hinostroza, Labbe in Claro, 2017).
Raziskava iz leta 2003 je primerjala uporabo interneta med evropskimi in slovenskimi
osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. Iz te raziskave je razvidno, kakšno mnenje so
tistega leta imeli učitelji o internetu. Pokazala je, da se učiteljem iz Evropske unije (57 %) zdi
internet koristnejši kot pripomoček za določen učni program kot pa slovenskim učiteljem (46
%). V anketni raziskavi v Sloveniji je sodelovalo 425 učiteljev, v telefonski anketni raziskavi
v Evropi pa 7343 učiteljev (Vehovar, Čikić, 2003).
V tej raziskavi ni podatkov o uporabi interneta za pripravo na pouk. Iz ugotovitev o
učiteljevem mnenju o koristnosti interneta za pouk, lahko zgolj sklepamo, koliko ga učitelji
dejansko uporabljajo za pripravo na pouk.
Leta 2008 je bila izvedena kvalitativna raziskava, kjer so na temo uporabe interneta
izvedli poglobljen/nestrukturiran intervju s petimi osnovnošolskimi učiteljicami iz Slovenije.
Te učiteljice so tako iz nižje kot iz višje stopnje in učijo na različnih predmetnih področjih.
Vse so potrdile, da internet uporabljajo predvsem pri pripravi na pouk, in potožile, da bi si
želele več internetnega gradiva, primernega za uporabo pri pouku. Vse so se strinjale, da
interneta ne uporabljajo kot primarni vir pri sestavljanju učnih ur ter da ga uporabljajo le za
inspiracijo in gradiva z interneta prilagodijo svojim učnim ciljem. IKT za večino ni
nepogrešljiv del učne ure, je le popestritev ali dopolnitev. Učiteljice so povedale, da
največkrat iščejo učne lističe, interaktivne naloge, pesmice ali besedila za branje v tujih
jezikih (Prevodnik, 2008).
Učiteljice so navedle naslednje vire kot primere dobrih spletnih virov za učitelje:
Uciteljska.net; Vedezev e-paket; teachchildrenesl.com; E-um.org; 123matematika, otroci.org;
British Council; One Stop English. Prednosti teh spletnih virov naj bi bili v tem, da popestrijo
pouk in učencem nudijo interaktivne igre. Gradiva na teh straneh so oblikovana tako, da so
enostavna in lahka za uporabo ter da se jih da predelati v eni šolski uri. Na slovenskih spletnih
straneh pa so gradiva prilagojena slovenskemu učnemu načrtu. Za slabosti so učiteljice
navedle slabo skladanje gradiv z učnim načrtom in slabo razširjenost teh spletnih strani.
Zanimiv podatek je, da sta dve učiteljici iskali inspiracijo in gradiva na spletnih straneh drugih
osnovnih šol ter izpostavili problem, da šole premalo delijo ta gradiva in so tako znana le
učiteljem na tisti šoli. Menijo, da je tako zaradi tega, ker se bojijo, da bi vedno eni in isti
učitelji objavljali svoja gradiva, drugi pa bi jih le posnemali. Zaradi podobnih razlogov menijo,
da se tudi ne vzpostavi skupna baza podatkov in gradiv za učitelje. Menijo, da je kultura
deljenja gradiv odvisna tudi od klime določene šole (Prevodnik, 2008).
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Podatki te raziskave so zame zelo zanimivi, saj je v njej veliko točk, ki se ujemajo z mojimi
raziskovalnimi vprašanji, le da na te ne odgovori učitelj LUM, za katerega predvidevam, da bi
za svojo stroko na internetu iskal malo drugačna gradiva.
Starejša pilotna raziskava iz Nemčije, kjer so leta 2001 intervjuvali 15 učiteljev
družboslovnih predmetov, je prišla do skoraj povsem enakih zaključkov. Učitelje so opazovali,
ko so iskali podatke na internetu za učno pripravo na temo odstranjevanja odpadkov, in jih o
njihovih izkušnjah intervjuvali. Ti učitelji so do sedaj večinoma zbirali gradiva, ki so jih
ponujale založbe. Če bi bila ta gradiva na internetu, učitelji od njih pričakujejo, da bodo bolj
aktualna in lažje dostopna ter enostavna za uporabo. Čeprav so se med iskanjem na internetu
zaradi neizkušenosti lovili, je bila večina učiteljev mnenja, da internetna gradiva lahko
drastično izboljšajo kakovost družboslovnih predmetov (Hedtke, Kahlert, Schwier in
Winkelmann, 2001).
Učitelji v raziskavi so sestavili učno pripravo glede na material, ki so ga našli. Raziskovalci so
jih opisali kot "lovce na material", saj iščejo le gradivo, ki ga lahko uporabijo v svoji uri, in ta
nabor gradiva hranijo v svoji zasebni zbirki, kar pripelje do "copy-paste" mentalitete.
Raziskovalci so ugotovili, da niso bili preveč potrpežljivi in natančni ob brskanju po spletu in
si niso vzeli veliko časa, da bi razširili lastno znanje. Učitelji so priznali, da bi potrebovali več
izobraževanja o rabi interneta in računalnika, vendar so tudi potožili, da na internetu ni dovolj
prilagojenega gradiva za šolske namene. Zanje bi bilo idealno, če bi obstajala neka brezplačna
organizirana baza podatkov in materiala za točno določene teme in razrede. S tem menijo, da
bi se razbremenili in tako posvetili več časa izvedbi učne ure (Hedtke, Kahlert, Schwier, in
Winkelmann, 2001).
Menim, da so učiteljeve želje po lahko dostopnem in prilagojenem učnem gradivu čisto
normalne in pričakovane, vendar predvidevam, da bi takšna baza podatkov res pripeljala do
slepega kopiranja. Vse učne ure bi bile zelo podobne, ne glede na to, kateri učitelj jih izvaja.
Je pa res, da gre tu za raziskavo iz leta 2001 in zaradi tega predvidevam, da predvsem starejši
učitelji in učitelji srednjih let takrat niso imeli veliko izkušenj z računalniki in so morda zato
gledali na internetno gradivo ter njegove vplive bolj črno-belo.
Sawyer in Myers (2018) sta izvedla kvalitativno raziskavo na učiteljih vajencih iz določene
institucije v Ameriki. Šlo je za prihodnje učitelje razrednega pouka in predšolskih otrok.
Zbrala sta učne priprave 158 učiteljev vajencev razrednega pouka in predšolskih otrok, 10 od
teh vajencev sta intervjuvala. Ker so ti mladi učitelji odraščali z računalniki in razvojem
interneta, so ga vajeni tudi več uporabljati za učne namene. Način priprave na pouk se je prav
tako zelo spremenil. Učitelji vajenci so bolj osredotočeni na to, kakšne aktivnosti bodo
izvajali pri uri, in ne na to, kakšne podatke bodo posredovali učencem. Raziskava je pokazala,
da ima internet večji vpliv na učne priprave učiteljev vajencev razrednega pouka kot napotki
njihovih mentorjev. Ob tem pa se je izkazalo tudi, da so učitelji vajenci premalo kritični do
virov, ki jih najdejo na internetu, in priljubljenost vira enačijo z njegovo pristnostjo. Zanimiv
je primer, ko je učitelj vajenec dal učencem nalogo, da so v parih ustvarili načrt svoje sanjske
hiše. Mentor je pohvalil izvirnost ideje in praktično uporabnost, vendar je vajenka povedala,
da je idejo dejansko dobila na spletni strani Pinterest, in jo mentorju celo pokazala. Celo
šolsko uro je zgradila okoli te ideje s Pinteresta, kar je mentorja zelo presenetilo (Sawyer in
Myers, 2018).
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To dejstvo je zame kar zanimivo, saj mi tak način sestavljanja učne ure med študijem ni bil tuj.
Tudi sama sem že dobila kakšno inspiracijo za likovno nalogo na Pinterestu, vendar nikoli
nisem našla take, ki bi jo lahko neposredno uvedla v pouk. Vedno je šlo zgolj za inspiracijo.
Ko so vajenci na praksi sestavljali učne priprave, so navedli, da so inspiracijo zanje dobili od
mentorjev, sošolcev, iz predavanj na fakulteti in na internetu. Vajenci, ki so več uporabljali
internet pri načrtovanju učnih ur, so priznali, da je to verjetno zaradi tega, ker še niso dovolj
samozavestni pri poučevanju. Tisti, ki so imeli v razredu več izkušenj in so se čutili bolj
samozavestne, so se manj zanašali na internet. Prav tako so nekateri vajenci povedali, da pri
praksi niso upali preveč motiti in se zanašati na učitelja mentorja, zato so pomoč anonimno
iskali na internetu. Učitelji vajenci predšolskih otrok so se največ zanašali na mentorje in
kolege, saj so navedli, da jih njihov program spodbuja k sodelovanju in velikokrat poučujejo
učence v paru ali skupini z drugimi učitelji, kar pripomore k bolj sproščeni atmosferi (Sawyer
in Myers, 2018).
Nekatere izmed teh raziskav so že precej zastarele, glede na to, kako hitro se v zadnjih letih
širita uporaba in vpliv interneta. Prav tako jih večine ne moremo posplošiti na osnovno
množico ali pa prenesti v slovenski prostor na učitelje LUM.
Članek Matjaža Duha je še en tak primer, ki pokaže, kako se je v skoraj dveh desetletjih
uporaba interneta razširila in napredovala. Duh (2000) v svojem članku nudi nasvete učiteljem
likovne vzgoje glede uporabe interneta za namene pouka, vendar se bolj osredotoči na temo
iskanja reprodukcij in spletnih galerij za predstavitev v razredu. Gre za še vedno aktualne in
koristne napotke, ki pa ne ugotavljajo pozitivnih in negativnih učinkov uporabe interneta pri
sestavljanju likovnih nalog. Članek govori o uporabi računalnika in interneta pri pouku z
učenci, vendar je avtor opozoril, da je lahko internetna povezava v učilnici slaba in da bi si
zaradi tega učitelj moral fotografije reprodukcij naložiti doma na CD. To pomeni, da je bil pri
pisanju tega članka bolj osredotočen na to, kako lahko učitelj uporablja internet pri pripravi na
pouk in ne skupaj z učenci v razredu. Danes učitelji LUM lahko na internetu iščejo še mnogo
drugih informacij za namene pouka, ki niso omejeni le na iskanje reprodukcij in spletnih
galerij.

2 LIKOVNE NALOGE
Za namene raziskave je pomembno, da raziščem, kakšne so značilnosti dobrih likovnih nalog
in kaj naj bi z njimi učitelj pri učencih razvijal. Zato bom v nadaljevanju opisala, kaj o tem
pišejo strokovnjaki.

2.1 Načrtovanje likovnih nalog
Pri sestavljanju likovnih nalog mora učitelj upoštevati vrsto različnih ciljev, za katere želi, da
jih učenci v določenem starostnem obdobju dosežejo.
Tacol (1999) navaja, da morajo biti likovne naloge pri likovnem pouku problemsko
zasnovane zato, da bodo izdelki lahko imeli zanimive likovne rešitve. S pomočjo likovne
naloge morajo učenci razvijati svoje sposobnosti opazovanja, čustvenega izražanja, motorične
spretnosti, sposobnost kritične presoje in negovanja domišljije, radovednosti in samostojnosti
pri delu. Učenci se morajo izražati samostojno in individualno. Prav tako morajo biti likovne
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naloge vezane na učno vsebino in učno snov iz učnega načrta. Zato si učitelj že na začetku
šolskega leta naredi načrt in likovne naloge ustrezno razporedi po določenih likovnih
področjih (grafika, risanje, slikanje itn.).
Likovna naloga mora zajemati vse te značilnosti, ker le tako lahko učinkovito koristi
učenčevemu razvoju. Upoštevati je treba učenčevo starost, mentalne sposobnosti in
motorične sposobnost ter zaostanke in prehitevanja v razvoju. Likovni motivi, tehnike in
naloge morajo biti usklajeni, tako da se učenec lahko samostojno, ustvarjalno in unikatno
likovno izraža ter rešuje likovne probleme. Likovni pouk mora učencem omogočiti razvijanje
svojih likovnoizraznih sposobnosti. Se pravi, da mora učitelj dobro premisliti, kako bo
zastavil likovno nalogo, da bo učenca omejil in mu hkrati dopuščal dovolj svobode, da se bo
lahko unikatno in ustvarjalno izrazil z likovnim delom (Berce - Golob, 1993).
Čeprav se mlajši učenci še niso sposobni zavedati namena likovnih nalog, se ga mora učitelj.
Zato morajo biti likovne naloge dobro premišljene. Po dvanajstem letu mora učitelj podati
učencem več razlage o smislu naloge in likovnoteoretskih področjih (Gerlovič - Gregorač,
1993).
Da se učenci ne bi počutili, kot da učitelj preveč kontrolira njihov ustvarjalni proces, se mora
z njimi pogovoriti o razrednih pravilih in kriterijih vsake likovne naloge. Učenci skupaj z
učiteljem lahko določijo razredna pravila, potek in strukturo učne ure, vrstni red nalog,
možnost skupinskega ali individualnega dela itd. Tako dobijo možnost, da sami prispevajo in
nekoliko kontrolirajo svoje učenje in ustvarjanje (Hodge, 2010).

2.1.1 Kombinacija motiva, tehnike in likovnega problema
Likovna naloga mora črpati iz učenčevega bližnjega in širšega okolja, izkušenj, doživetij itd.
Učitelj mora za dobro problemsko likovno nalogo kombinirati pravi motiv, likovno tehniko
in spoznanje likovnega problema (vsebine teh so v učnem načrtu razporejene po sklopih), s
tem da sta tehnika in motiv podrejena likovnoteoretičnemu problemu.
Likovnoteoretični problem povzroča, da učenec razmišlja in spoznava likovne prvine ter išče
ustvarjalne rešitve za likovno nalogo. Tehnika mu omogoča razvoj motoričnih spretnosti,
motiv pa vpliva na učenčev čustveni odziv (Tacol, 1999).

2.1.2 Likovni motiv pri pouku
Likovni motiv je osrednji predmet, ki ga je umetnik upodobil v likovnem delu. Lahko je del
našega vidnega ali domišljijskega sveta (Peić, 1972).
Motive učitelj določi sam, pri tem pa mora biti zelo pozoren na to, kakšen motiv bo izbral, da
bo primeren za cilj, ki ga z likovno nalogo želi doseči pri določeni skupini učencev. Likovnih
motivov naj učitelj ne bi ponavljal več let ali jih kopiral od drugih učiteljev. Biti morajo čim
bolj zanimivi in aktualni za učence, da jih spodbudijo k iskanju zanimivih likovnih rešitev.
Upoštevati je treba, da vsi motivi niso primerni za vse tehnike in starostna obdobja
učencev.
Motivi, ki se pojavijo pri kiparstvu, so običajno živalske ali človeške figure, saj bi bolj
abstraktne motive učenci v glini težko realizirali. Poleg tega, da se motivi morajo skladati s
tehniko, morajo tudi upoštevati potrebe učnega načrta (Berce - Golob, 1993).
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Ker vsi likovni motivi niso enako zanimivi za učence različnih starosti, bom v nadaljevanju
opisala glavne stvari, ki jih učitelj mora upoštevati, ko določa likovni motiv za učence v
različnih starostnih obdobjih (Gerlovič - Gregorač, 1993):
̶ pri učencih, starih od 6 do 8 let, se velikokrat zgodi, da učitelji skušajo likovni pouk
povezati z aktualno snovjo, ki se jo učijo. S tem načeloma ni nič narobe in je celo
koristno. Težava pa se pojavi, ko likovna umetnost postane le del drugih predmetov in
učne snovi ter ne stoji sama zase. Ne sme se zgoditi, da bi se pri LUM le učili risati
stvari, o katerih se učenci učijo pri drugih predmetih. Na primer, če se pri drugem
predmetu učijo o medvedih in se nato pri likovnem pouku učijo le to, kako se medved
nariše. Taki izdelki so običajno tudi zelo ponavljajoči se in med seboj podobni. Motiv
naj bi učenca spodbudil k likovnemu ustvarjanju, zato je bolj pomembno, da je
zanimiv, kot pa, da se ujema z učno snovjo pri drugih predmetih. Na tej stopnji se
izogibamo temu, da en izdelek delamo več dni, saj učence navdušenost za enak motiv
običajno hitro mine;
̶

pri učencih, starih od 9 do 10 let, mora učitelj likovne motive in teme črpati iz
bližnjega okolja učenca (letni časi, prazniki, dogodki itd.), saj se velikokrat ne more
več navezovati na aktualno snov iz drugih predmetov, ker je ta že preveč razčlenjena.
Učitelj se ne sme zanašati le na čustveni odziv učencev do motiva, temveč ga mora
podrobneje predstaviti, zato da se pri učencih izogne risanju simbolov, h katerim so
zaradi vplivov okolja tako zelo nagnjeni v tem starostnem obdobju. Čustveni odziv
mora kombinirati z učenčevo sposobnostjo opazovanja in iskanja drugih likovnih
rešitev. Da bi se izognili površnosti, mora učitelj učence tudi med ustvarjanjem
večkrat opomniti na značilnosti motiva ali pa jim dati motive, ki so kompleksnejši in
zahtevajo večjo pozornost. Pravih študij pa učitelj v tem obdobju ne more pričakovati.
Likovni izdelki so v tem obdobju lahko tudi uporabni (maske, obeski itd.);
̶

učenci, stari od 11 do 12 let, morajo začeti risati in slikati po opazovanju in manj
ustvarjati po domišljiji. Zato mora učitelj motiv otrokom dobro predstaviti in/ali ga
prinesti pred otroke, da ga lahko med ustvarjanjem opazujejo. Bolj abstraktne naloge
v tej starosti ne pridejo v poštev;
̶

tudi pri učencih, starih od 13 do 14 let, se mora učitelj pri likovnih nalogah bolj
osredotočiti na njihovo sposobnost opazovanja realnega sveta. Pomagati jim mora z
opisi in izpostaviti glavne značilnosti motiva, zato da se ne bodo izgubili v
nepomembnih detajlih. Prav tako so likovne tehnike lahko zahtevnejše, saj so tudi
učenci že bolj motorično spretni.

2.1.3 Likovna tehnika in orodje
Kaj pomeni beseda tehnika, je zelo odvisno od tega, v kakšnem kontekstu uporabljamo
besedo, saj lahko pride do zmede, ker ne vemo, ali se izraz nanaša na orodje ali oblikotvorni
postopek.
"V likovni ustvarjalnosti se termin "tehnika" nanaša na (I) ustaljen tehnično-tehnološki
postopek za likovno obdelavo različnih materialov, ali pa (II) na algoritmično standardiziran
postopek, ki vodi k določenemu tipu likovne artikulacije. V prvem smislu govorimo o
slikarskih tehnikah, kiparskih tehnikah, risarskih tehnikah, grafičnih tehnikah visokega,
globokega in ploskega tiska ipd., v drugem pomenu so mišljeni oblikotvorni postopki oziroma
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algoritmi, kot so modelacija, centralna perspektiva, likovne gramatike itd." (Muhovič, 2015,
str. 771)
Butinova definicija tehnike se bolj povezuje z Muhovičevim pojmom tehnika II, saj se po
njegovem mnenju tehnika navezuje predvsem na oblikotvorni postopek, manj pomembno pa
je orodje. Po njegovem mnenju je izraz tehnika močno povezan z znanjem o uporabi
določenih orodij. Butina meni, da ljudje izumljamo tehnike prav zaradi tega, ker naše telo ni
dovolj prilagojeno za določene aktivnosti, kot so telesa živali, prilagojena na življenje v
določenem okolju. Na primer bobri imajo velike močne zobe zato, da lahko obdelujejo les.
Da bi človek nadomestil svoje fizične pomanjkljivosti, izdeluje in izumlja orodja, ki mu lahko
pomagajo. Z izumom nekega orodja pa izumi tudi tehniko, kako ga na najučinkovitejši način
uporabiti za določen namen (Butina, 1997).
Na področju likovne umetnosti se včasih pojavi kar isto ime za tehniko in orodje. Tehnika je
lahko istočasno postopek in orodje, s katerim ustvarjamo (Berce - Golob, 1993).
V likovni pedagogiki pa pride do zmede, ko skušamo opredeliti tehniko, kjer se ime
naloge/izrazila in materiala ne bosta ujemala. V takem primeru se običajno odločimo za
upoštevanje izrazila (na primer črtna risba, narejena s čopiči, ki so slikarski material) (Berce Golob, 1993).

2.1.4 Likovna tehnika pri pouku
Literatura, ki sem jo našla v zvezi z likovnimi tehnikami pri pouku LUM, se bolj navezuje na
Muhovičev pojem tehnika I kot na pojem tehnika II. Se pravi, da je v kontekstu pouka izraz
tehnika bolj povezan z orodjem kot pa z oblikotvornim postopkom. To se mi po eni strani zdi
logično, saj se učenci morajo najprej navaditi na orodje, preden se z njim lahko lotijo
oblikotvornih postopkov.
Tehnika je zelo pomembna pri sestavljanju likovne naloge, saj je sredstvo, s katerim se bodo
učenci izražali. Tehniko mora učitelj dobro poznati, da jo lahko demonstrira in predstavi
učencem (Berce - Golob, 1993).
Pri pouku naj bi učenci razvijali svoje sposobnosti v čim več različnih likovnih tehnikah. Ne
smejo se prezgodaj omejiti samo na eno. Seveda pa z učenjem tehnik učitelj ne sme
pretiravati, saj smisel LUM ni poučevanje tehnik, čeprav so koristne pri urjenju
individualnega rokopisa učencev (Gerlovič - Gregorač, 1993).
Ker so motorične sposobnosti za uporabo določenih tehnik različne pri različno starih učencih,
bom na kratko predstavila, na kaj mora biti učitelj pozoren, ko se odloča, katero tehniko bo
predstavil učencem (Gerlovič - Gregorač, 1993):
̶

učencem, starim od 6 do 8 let, učitelj ne sme dati dela z nevarnimi tehnikami, še
posebej, če je razred velik in ga težje nadzira. Ti učenci naj s tehnikami ustvarjajo tako,
da ne potrebujejo predhodne skice ali načrtovanja, ki jim delata težave. Neposredno
naj začnejo ustvarjati v tehniki;
̶

tudi učenci, stari od 9 do 10 let, naj ne pripravljajo skic, saj praviloma nimajo dovolj
koncentracije, da bi se dvakrat posvetili ustvarjanju, zato so končni izdelki lahko
površni. Sposobni pa so že delati z ostrejšim orodjem. Kljub temu potrebujejo več
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nadzora in navodil za pravilno uporabo tehnike, saj se velikokrat zgodi, da napačno
uporabljajo orodja. V tem obdobju je pomembno, da osvojijo osnovne tehnike;
̶

ker so učenci, stari od 11 do 12 let, sposobni posvetiti več pozornosti svojemu
ustvarjanju, je dobro, da učitelj v njihov ustvarjalni proces vpelje skiciranje in
načrtovanje. Učenci, ki se do sedaj niso naučili pravilne uporabe tehnik, bodo to v tem
obdobju težko nadoknadili. Takšni učenci znajo izgubiti veselje do likovnega
ustvarjanja, ker ne znajo sproščeno ustvarjati v tehniki. Temu se učitelj lahko izogne s
tem, da za domišljijske motive raje izbere neznane tehnike, da se ti učenci lahko bolj
sprostijo;
̶

učenci, stari od 13 do 14 let, zmorejo delati v tehnikah, ki jih uporabljajo odrasli.
Tehnike mora učitelj večkrat menjati, zato da se učenci ne zapletajo v nepomembnih
detajlih. Študije učencev v tem obdobju so uspešnejše in zanimivejše, če se učenci
morajo izraziti v neznani tehniki.

2.2 Motivacija pri pouku
Helena Berce - Golob (1933) meni, da je motivacija vse, kar učencu daje pobudo pri
ustvarjanju, njegovemu delu daje intenzivnost in ga usmerja pri likovnem izražanju.
Motivacija je torej nekaj, kar vpliva na učenčevo vedenje in vodi njegovo dejavnost k nekemu
cilju.
Pomembno je, da se učitelj zaveda razlike med notranjo in zunanjo motivacijo pri učencih.
Zunanja motivacija se pojavi, ko učenec počne nekaj zaradi določenega zunanjega dejavnika
ali cilja. Cilji zunanje motiviranih učencev so ocena, pohvala učitelja, nagrada, njihov izdelek
na razstavi itd. Zunanjih motivatorjev je v šolskem sistemu veliko, vendar se taki učenci
prostovoljno ne bodo udejstvovali likovnih aktivnosti. Taki učenci so lahko zelo vestni pri
pouku in zagnano ustvarjajo, vendar se bo takšno vedenje prenehalo, takoj ko bodo dosegli
svoj cilj. Učence zunanje motivirajo pohvale in kazni, vendar imajo o motiviranju s kaznijo
učitelji zelo različna mnenja. V vsakem primeru pa je prav, da se nagradi ali pohvali učenčevo
dobro delo, predvsem kadar gre za skupinski dosežek. S tem se namreč gradijo tudi dobri
odnosi med učenci, ki pripomorejo k boljši razredni in šolski klimi (Berce - Golob, 1993).
Notranje motivirani učenci se že sami po sebi zanimajo za temo in nalogo, ki se obravnava
pri pouku. Glavna cilja sta jim likovna dejavnost in izkustvo tehnike. S takimi učenci je lažje
delati, saj so pozorni in z veseljem ustvarjajo, učitelj pa nima veliko težav s tem, da bi jih
pripravil do dela. Takšnih učencev je bolj malo, zato učitelj potrebuje nekaj metod, s katerimi
lahko pomaga motivirati ostale učence. Z nekaterimi načini zunanjega motiviranja lahko celo
učencem vzbudi interes za predmet in s tem njihovo notranjo motivacijo (Berce - Golob,
1993).
Učitelj mora v vsakem primeru (če so učenci zunanje ali notranje motivirani) doseči, da so
učenci storilnostno motivirani pri pouku. Se pravi, da so motivirani za delo, ustvarjanje in
reševanje problemov ter premagovanje težkih ovir (Berce - Golob, 1993).
Sledi opis nekaj načinov, kako lahko učitelji motivirajo učence za ustvarjanje in reševanje
likovnih problemov:
̶

učenci so motivirani, če predstavimo cilje oziroma sposobnosti, ki jih bodo pridobili.
Predvsem koristni so kratkoročni, dosegljivi cilji, ki učencem povedo, kaj se bodo
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naučili naslikati ali s katerimi tehnikam se bodo spoznali in podobno. Dolgoročni cilji
prav tako motivirajo, vendar jih učenci hitro pozabijo ali pa ne razumejo, če so
premladi. Dolgoročni cilj je na primer ta, da se bodo naučili presojati likovna dela,
razumeli razstave in zakaj se ljudje likovno udejstvujejo, znali okusno kombinirati
oblačila, razumeli delo določenih poklicev itd. (Berce - Golob, 1993);
̶

pomembni so tudi cilji, ki jih učenec želi doseči sam. Te želje so odvisne od raznih
dejavnikov in predhodnih izkušenj učenca. Če učitelj pozna učenčeve želje in cilje,
lahko bolje prilagodi likovne naloge. Ker v učnem načrtu niso predpisane tehnike in
motivi, lahko učitelj nudi učencem možnost, da si sami izberejo raven zahtevnosti
svojega ustvarjanja. S tem učenci spoznajo tudi svoja likovna nagnjenja in učitelj
spozna, kaj učence zanima (Berce - Golob, 1993);
̶

pri motivaciji je zelo učinkovito, če se učencem zada pravi motiv. Če ima človek nek
čustven odziv na motiv, čuti večjo željo po tem, da bi ga upodobil. Na predmetni
stopnji zato lahko ob pogovoru z učiteljem učenci sami predlagajo motive in teme, ki
jih zanimajo (Berce - Golob, 1993);
̶

omembe vredno je tudi, da bolj kot so zanimivi materiali in likovna tehnika, bolj bodo
učenci radovedni in motivirani za ustvarjanje v tej tehniki. Tehnika mora biti ravno
prav zahtevna. Če je prelahka, se bodo učenci dolgočasili. Če je prezahtevna, pa bodo
hitro obupali (Berce - Golob, 1993);
̶

Hodge (2010) navaja, da notranjo motivacijo lahko učitelj vzbudi s tem, da likovni
problem in nalogo poveže z učenčevimi interesi in aktualnimi temami. Prav tako je
dobro, če jih čim več spodbuja k odgovarjanju na problemska vprašanja, saj tako
prebudi njihovo naravno radovednost in pridobi njihovo pozornost. Tudi Berce Golob (1993) se strinja s tem, saj so radovedni učenci bolj notranje motivirani. To
radovednost učitelj lahko vzbudi z vključevanjem učencev v pogovor in s
poudarjanjem problematike, ne le razlage. S tem vzbuja zanimanje za samostojno
reševanje problemov.
̶

urejenost učitelja in strukturiranost učne ure bosta vplivala na učenčevo motiviranost
za ustvarjanje. Vzpostavljen mora biti nek red, ki bo učenca vodil in mu bodo lahko
sledili. Na primer učitelj mora začeti učno uro čim prej, učence navaditi na to, da se na
začetku umirijo in pustijo učitelju besedo, da imajo na mizah le stvari, ki jih
potrebujejo. Učitelj mora predstaviti učencem, kaj se bodo učili, in ne, kaj bodo delali,
jim jasno in organizirano razložiti likovno vsebino ter poudarjati nove likovne izraze,
demonstrirati nove likovne tehnike itd. Skratka pouk mora biti dobro in jasno
organiziran s primernim tempom, ki ne bo izgubil učenčeve pozornosti (Hodge, 2010);
̶

dobri medsebojni odnosi med učenci in učiteljem. Če imajo učenci in učitelj med seboj
slab odnos, bodo učenci tudi manj pripravljeni poslušati učitelja in mu ne bodo hoteli
posvečati pozornosti, tudi če bosta snov in likovna naloga zanimivi (Hodge, 2010);
̶

likovni pedagogi se običajno tudi sami ukvarjajo z likovnim ustvarjanjem v prostem
času, in če kažejo svoje navdušenje za predmet v razredu, to bolj pritegne učenčevo
pozornost. To jim da občutek, da je snov, ki se jo učijo, zares pomembna. Če učitelj
deli svoje izkušnje, je to prav tako zanimivo za učence in vzbudi spoštovanje (Hodge,
2010);
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̶

manj uspešne učence lahko učitelj motivira z nalogo, ki zahteva skupinsko delo. Tako
s pomočjo sošolcev tudi sami izkusijo uspeh, prispevajo k delu in gradijo dobre
odnose. Skupinska kritika je tudi manj osebna in učencev ne prizadene tako močno kot
individualna kritika (Berce - Golob, 1993);
̶

če pokažemo izdelke drugih učencev, ki so ustvarjali prejšnja leta, je to lahko
motivacija, vendar se temu na začetku ustvarjalnega procesa izogibamo, da ne pride
do kopiranja. Primere drugih učencev pokažemo, ko so učenci že zasnovali rešitev za
svojo likovno nalogo (Berce - Golob, 1993);
̶

zanimanje lahko vzbujajo tudi učenčeva okolica, družina, razni pogovori in obiski
galerij ter razstav (Berce - Golob, 1993).

DVOUMNOST

SVOBODNE

USTVARJALNOSTI

IN

KONTROLE PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI
Iz zgornjih poglavij je že nekoliko razvidno, da so nekatere karakteristike dobrih učiteljev in
dobrih likovnih nalog včasih nekoliko protislovne. Zdi se, kot da mora učitelj LUM vedno
paziti na neko ravnovesje med svobodo in kontrolo, ko zadaja likovne naloge.
V knjigi Understanding art education avtor opozarja, da rigidni izobraževalni sistem duši
kakršnokoli ustvarjalno iniciativo. Likovni material je omejen, razredna pravila so zelo stroga,
navodila jasna, pričakovanja dobrih rezultatov pa so zelo velika. Na prvi pogled se zdi, da bi
jasna navodila o tem, kako naj poteka likovni pouk in kakšne naloge naj učitelji dajejo
učencem, rešila problem učiteljev, ki nimajo dobrih unikatnih idej za vodenje pouka. V
resnici pa ta sistem spodbuja ponavljajoče se monotone rešitve ter tudi zagnane in ustvarjalne
učitelje prisili, da se podredijo strogemu učnemu načrtu. Ustvarjalni učni podvigi učiteljev so
zaradi strogih pravil lahko zelo tvegani in slabo nagrajeni (Addison, 2010).
Pri pouku likovne umetnosti in s tem tudi pri zastavljanju likovnih nalog pride do konflikta
med dejstvom, da naj bi se pri likovnem pouku učenec lahko ustvarjalno likovno izražal, in
tem, da naj bi bil hkrati omejen s pravili, izpolnil zahteve in kriterije likovne naloge. V
pedagogiki nasploh prevladuje strah pred izgubo kontrole, saj se učitelji velikokrat bojijo, da
bo v razredu zavladal kaos, če bodo učencem pustili preveč svobode ali če ne bodo zapolnili
vsake minute učne ure z neko aktivnostjo ali zahtevo. Pri učitelju likovne umetnosti je ta
dvoumnost še posebej vidna, saj naj bi po eni strani dopuščal dvoumne rešitve, po drugi strani
pa morajo biti rešitve jasne, zato da se likovni izdelek lahko korektno oceni. Pouk LUM naj bi
bil fleksibilen in ustvarjalen, vendar inšpektorji in učni sistem zahtevajo rigiden in jasen učni
načrt, ki določa aktivnosti skoraj do minute natančno. Učitelj naj bi bil toleranten do
individualnega ustvarjalnega procesa vsakega učenca, vendar hkrati zahteva, da izdelek vsi
končajo v enakem času. Učitelj spodbuja unikatne likovne rešitve, po drugi strani pa učence
označi kot svojeglave, če se preveč oddaljijo od navodil. Zdi se, kot da bi bilo najlažje, če bi
obstajala formula za kreativne likovne rešitve in naloge, vendar to ne obstaja in učitelj mora
najti neko mejo med svobodo in kontrolo (Addison, 2010).
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II AVTORSKI DEL
V avtorskem delu magistrskega dela bom predstavila internetne likovne izzive in se enega
izmed najbolj razširjenih tudi udeležila. Predstavila bom potek izziva in mojega ustvarjalnega
procesa, prav tako pa bom predstavila formalne analize izbranih del. S tem bom značilnosti
izziva izkusila na lastni koži in njegove vplive na ustvarjalni proces zabeležila.
Rezultati avtorskega dela se povežejo z empiričnim delom raziskave in mi omogočijo
predstaviti, kako so mi pridobljene izkušnje in informacije koristile ter omogočile primerjave
značilnosti internetnih likovnih izzivov z značilnostmi dobrih likovnih nalog.

4 INTERNETNI LIKOVNI IZZIVI
4.1 Kaj so internetni izzivi?
Za lažje razumevanje, kaj so internetni likovni izzivi, bom najprej predstavila, kaj so
internetni izzivi nasploh.
Internetni izzivi so zelo razširjen in priljubljen fenomen, v katerem sodelujejo predvsem
otroci in mladi odrasli. Pojavljajo se na raznih priljubljenih socialnih omrežjih. Običajno jih
srečamo v obliki videov, v katerih neka oseba naredi nekaj nenavadnega, smešnega ali
nevarnega in na koncu videa izzove gledalca, da stori enako ali deli ta video s prijatelji.
Najstniki so predvsem dovzetni za te izzive, saj tako lahko med vrstniki in na svojem
socialnem profilu pridobijo večjo pozornost in sprejemanje (Quinn, 2018).
Veliko teh izzivov so le komične potegavščine, ki služijo pridobivanju pozornosti. Marsikateri
pa so tako nevarni in razširjeni, da o njih poročajo televizijske postaje in opozarjajo starše, naj
bodo pozorni na to, kaj njihovi otroci počnejo na internetu. Primer je Tide Pod challenge, ki je
leta 2018 izzival gledalce, naj pojejo kapsulo za pranje perila, kar je smrtno nevarno, to
posnamejo ter objavijo na spletu (Quinn, 2018).
Na nevarnosti izziva Blue Whale je leta 2017 opozorilo DELO (Fidermuc, 2017), o izzivu
MOMO so opozarjale Novice – Svet 24 ur (R. T., 2018). Na Izziv 10 let pa so opozorili v
oddaji Spletke na RTVSLO (TVInfodrom, 2019).
Obstajajo pa tudi pozitivni internetni izzivi, kot je ALS Ice Bucket Challenge iz leta 2014, ki
je ozaveščal ljudi o bolezni amiotrofična lateralna skleroza in pobiral prostovoljne prispevke
za te bolnike. Izzival je ljudi, naj se posnamejo, kako se polijejo s škafom mrzle vode,
izzovejo prijatelje in donirajo dobrodelni organizaciji (Kirov, 2018).

4.2 Internetni likovni izzivi
Manj znana in varnejša različica internetnih izzivov so internetni likovni izzivi. Ti krožijo
predvsem med mladimi ustvarjalci in umetniki, ki radi objavljajo in delijo svoja dela na
socialnih omrežjih. Običajno gre za nek časovno omejen izziv, v katerem mora ustvarjalec
ustvariti delo z določeno temo ali tehniko, nato pa fotografijo izdelka objavi na socialnem
omrežju z določeno # oznako, zato da ga lahko drugi lažje najdejo (How art challenges can
improve productivity, b. d.).
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Ustvarjalci se internetnih likovnih izzivov udeležujejo iz različnih razlogov. Želijo pridobiti
dobre ustvarjalne delovne navade, želijo izpopolniti določeno tehniko, želijo se naučiti začeti
in končati osebne projekte, dobiti nove ideje in zbrati nabor novega materiala, želijo si
pridobiti pozornost za svoje delo na socialnih omrežjih, širiti veze in poznanstva itd. Obstaja
veliko različnih internetnih likovnih izzivov, lahko pa si jih na novo izmisli kdorkoli in izzove
prijatelje ali neznance na internetu (How art challenges can improve productivity, b. d.).

4.2.1 Zapleti pri prevajanju izraza v slovenski jezik
V Sloveniji je pojem internetnih izzivov oziroma "Internet Challenges" že znan, saj na
nevarnosti nekaterih izmed teh izzivov opozarjajo tudi slovenski mediji. Zaradi tega je prevod
tega izraza že ustaljen. Izraz "Internet Art Challange", ki je neke vrste variacija internetnih
izzivov, pa v slovenščini še nima uradnega prevoda. Ker ti izzivi niso tako razširjeni in
nevarni, da bi pristali na televizijskih medijih, jih osebe izven internetnih ustvarjalnih krogov
običajno ne poznajo.
V magistrskem delu sem se zaradi tega odločila, da sama prevedem to ime v slovenščino, da
bo ob branju bolj razumljivo. Velik del izraza je že preveden (Internet Challenges), problem
se pojavi le pri besedi "Art". V slovenščini se ta beseda prevede kot "umetnost", vendar ima
ožji pomen kot v angleščini. V angleščini se kot "art" lahko označi tako umetniško delo
priznanega umetnika kot tudi likovni izdelek otroka v šoli ali likovni izdelek amaterskega
slikarja. V slovenščini se tako pri tem pojavi problem, saj običajno tem izdelkom ali slikam ne
rečemo "umetnost". Beseda "umetnost" ali "umetnina" je običajno rezervirana le za priznana
umetniška dela.
Da bi se temu nesporazumu izognila, sem izraz prevedla kot "internetni likovni izzivi" in ne
"internetni umetniški izzivi", saj bi ta izraz lahko namigoval, da se izziva udeležujejo le
umetniki, kar pa ni res. Internetnih likovnih izzivov se lahko udeleži kdorkoli, ki si želi
likovno ustvarjati.
Mogoče se bo v prihodnosti kdo domislil primernejšega prevoda, vendar menim, da je izraz
"internetni likovni izzivi" za potrebe te magistrske naloge zadovoljiv in dovolj nazoren.

4.3 Izziv Inktober in njegova pravila
4.3.1 Zgodovina izziva
Za nazornejšo predstavo o tem, kako izgledajo in potekajo internetni ustvarjalni izzivi, bom
podrobneje predstavila enega izmed najbolj znanih internetnih likovnih izzivov, ki vsako leto
ob istem času ustvari nov val objav na priljubljenih socialnih omrežjih (31 days, 31 drawings,
b. d.).
Inktober je kombinacija besed "Ink" in "October". Gre namreč za izziv, ki poteka vsako leto v
mesecu oktobru v tehniki tuša. Inktober je leta 2009 ustvaril Jake Parker, znani ameriški
ilustrator, pisatelj in učitelj. Sodeloval je že z raznimi znanimi korporacijami (Marvel, Google,
Disney itd.), bil prisoten pri raznih projektih, povezanih z animacijo, stripi, ilustriranimi
knjižicami itd. (Parker, b. d.).
Parker je izziv prvotno ustvaril zase, ker je hotel izpopolniti svojo spretnost v tehniki tuša in
pridobiti ustaljen ritem vsakodnevnega ustvarjanja. Svoja dela z oznako #inktober je objavljal
na socialnem omrežju in vsako leto seje izzivu pridružilo več ljudi, dokler ni izziv postal velik
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vsakoletni fenomen v katerem sodeluje na tisoče mladih ustvarjalcev na socialnih omrežjih (F.
A. Q., b. d.).
Jake Parker je leta 2016 začel objavljati tudi teme za vsak dan v mesecu, da ustvarjalci ne bi
porabili preveč časa za razmišljanje o tem, kaj naj narišejo. Seznama tem ni treba upoštevati
(Rules and Prompts, b. d.).

4.3.2 Pravila Inktobra danes
Pravila v izzivu Inktober so zelo fleksibilna in vsak sodelujoči si jih lahko po svoje prilagodi.
Pravila, objavljena na uradni spletni strani, so naslednja (Rules and Prompts, b. d.):
1. Ustvari risbo s tušem (lahko najprej narišeš skico).
2. Objavi svoje delo.
3. Objavi dodaj #Inktober ali #Inktober2018 (oziroma letnica udeležitve izziva)
4. Ponovi vajo.
Sodelujoči se lahko sami odločijo, kolikokrat na mesec bodo objavljali in ustvarjali in ali
bodo upoštevali predpisan seznam tem za vsak dan. Lahko uporabljajo navaden črni tuš ali
barvne tuše ali pa tehniki tuša dodajo druge tehnike. Nekateri se celo odločijo, da ne bodo
ustvarjali v tradicionalni tehniki tuša in bodo namesto tega ustvarjali v digitalnih slikarskih
programih z digitalnim orodjem, ki simulira tehniko tuša. Glavni namen izziva je izboljšati
svojo tehniko s tušem (tudi če je ta v digitalni obliki) (Rules and Prompts, b. d.).

4.4 Drugi internetni likovni izzivi
Za lažjo predstavo bom na hitro opisala še nekaj drugih internetnih likovnih izzivov:
̶ Slowember je internetni likovni izziv, kjer se ustvarjalec v celem mesecu novembru
vsak dan posveti le enemu delu, ki je na koncu zaradi časa in pozornosti, ki ga je v
delo vložil, zelo natančno in premišljeno. Je ravno nasprotno od Inktobra, kjer gre za
več različnih in manj natančnih del (Why you should do a art challanges, 2018);
̶ Izziv Draw 50 things je izziv, kjer ustvarjalec mora ustvariti delo z nekim glavnim
likom, ki pripoveduje zgodbo, v ozadju pa mora narisati vsaj 50 drugih prepoznavnih
predmetov. Ta izziv prisili ustvarjalce, da so bolj natančni in pozornost posvetijo
celotnemu delu, ne le glavnim likom. S tem ne pripoveduje zgodbe le glavni lik,
temveč tudi njegova okolica (Draw 50 Things, b. d.);
̶ Mermay je izziv, kjer vsak dan v mesecu maju ustvariš delo, povezano z morskimi
deklicami. Tu sodelujejo predvsem ljubitelji tega mitološkega bitja. Izpopolnjujejo
svoje ustvarjalne sposobnosti in odkrivajo nove načine interpretiranja tega
mitološkega bitja (MerMay, 2019);
̶ Draw This In Your Style je izziv, v katerem ustvarjalec objavi svoje delo z
izmišljenim karakterjem in povabi druge ustvarjalce, naj ta karakter naslikajo ali
narišejo v svojem izraznem stilu in ga na nov način interpretirajo. Tu ni časovne
omejitve in gre zgolj za odkrivanje čim različnejših interpretacij enakega lika v raznih
stilih risanja ali slikanja (Peltier, 2018).
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5 SODELOVANJE V IZZIVU INKTOBER 2018
V nadaljevanju bom predstavila cilje sodelovanja v izzivu Inktober. Nato bom podrobneje
predstavila, kaj je tuš, kako se ga uporablja kot orodje in tehniko in katerih materialov in
tehnik sem se sama posluževala ob ustvarjanju za izziv. Sledil bo strnjen opis mojega
ustvarjanja po sklopih nekaj dni. Iz teh sklopov bom izbrala nekaj del, ki jih bom formalno
analizirala, zato da bom jasneje reflektirala svoje delo in nato predstavila svoje ugotovitve.

5.1 Orodje in tehnika tuša
Najjasnejšo definicijo in opis tuša, ki tudi predstavi njegov izvor, sem dobila v leksikonu
Likovna umetnost:
"tuš, 1) risalna tekočina iz zelo drobnih saj, vezana s šelakovim milom ali klejem. Dobre vrste
po sušenju netopne v vodi. Najbolj cenjeni so še vedno kit. t. v ploščicah, ki jih razmažemo z
vodo neposredno pred uporabo. Barvasti "tuši" praviloma raztopine org. barvil, torej tinte.
Zlati t. je gumijeva barva s povsem drobno strtimi zlatimi opilki ali lističi. T. je stara kit.
iznajdba. V Evropi se proti sredi 15. st. kot prvi pojavi rjavi t. iz saj bukovine (bister t.). 2)
slikarska tehnika risanja in laviranja s tušem; orodje so peresa in čopiči. Največji mojstri
Kitajci in Japonci; na Kitajskem doživi prvi razcvet slikanje s tušem na svili in papirju v
obdobju Sungov (960–1279); še posebej so ga gojile razne sekte zen-budizma; na Japonskem
doseže višek v obdobju Ašikagov (1336–1573)" (Rojec, Bernik, Hudoklin Šimaga in Štular,
1979, str. 268)
Tuš je torej hkrati orodje in tehnika slikanja ali risanja, ki ima že zelo staro in razširjeno
tradicijo.
Vrst tuša, načinov ustvarjanja z njim in orodij za tuš je veliko. Bagnall (1995) navaja, da tuš
lahko uporabljamo kot slikarsko ali risarsko tehniko. Za ustvarjanje s tušem lahko
uporabljamo različna peresa, trstike, čopiče, rapidografe ali pisala z vložki. V tuš lahko v
resnici namakamo, kar želimo, in z njim ustvarjamo.
Nekaj zanimivih načinov uporabe tuša, ki jih navaja Bagnall (1995):
̶

v tuš lahko namakamo trstiko. Trstika je bilo prvo orodje, s katerim se je tuš nanašal
na podlago. Trstika se ošili in nato se vanjo naredi zareza, ki omogoči, da tuš bolje
teče. To orodje se pomaka v tuš in z njim se rišejo različne linije. Ker trstika zelo
neenakomerno zadržuje tuš, omogoča risanje zanimivih značilnih črt;
̶

perorisba se ustvari s pomočjo peres raznih ptic, jeklenih peres, nalivnikov in
specialnih risalnih peres, ki omogočajo risanje različnih linij;
̶

s tušem lahko ustvarjamo šrafure. Šrafiranje se običajno uporablja za risanje volumna
ali dodajanje sivin. To se doseže s tem, da pod želenim kotom križamo več linij;
̶

razredčen oziroma laviran tuš omogoča ustvarjanje z različnimi sivinami. Nanašanje
takšnega tuša lahko da zelo slikarski učinek delu, še posebej, če ga nanašamo s
čopičem;
̶

čopič v kombinaciji s tušem omogoča risanje različno debelih linij. Ob redčenju z
vodo se zaradi načina nanašanja zelo približa slikarskim tehnikam.
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Možnosti tuša je neskončno in njegova uporaba je odvisna od umetnikove iznajdljivosti in
domišljije. Zaradi tega je nesmiselno naštevati vsa orodja in tehnike, ki so povezane z njim
(Bagnall, 1995).

5.1.1 Orodje in tehnike, ki sem jih uporabljala v izzivu
Tuš sem uporabljala kot risarsko in slikarsko sredstvo. Moja dela so v osnovi risbe, saj so v
temelju ustvarjena iz črt in linij. Slikarski element sem dodala s tem, da sem dela tonsko ali
barvno dopolnila z indijskim ali barvnim tušem in tako raziskovala različne izrazne možnosti
tega materiala.
Tehnika tuša je zelo težka, ker ne dovoli popravljati napak. Napake, ki so se mi zgodile med
ustvarjanjem, sem morala nekako vključiti v delo ali pa jih prekriti s temnejšimi odtenki tuša.
Opisala bom nekaj glavnih načinov ustvarjanja s tušem, ki sem jih uporabljala med
sodelovanjem v izzivu:
Črte in linije sem vlekla z različno debelimi okroglimi čopiči in pisali z vložki;
Uporabljala sem tehnike šrafiranja z raznimi pisali z vložki;
tehniko laviranega tuša sem uporabila za slikanje ploskev različnih odtenkov. Tuš, ki
sem ga različno redčila z vodo, sem običajno nanašala s čopičem na suho podlago;
včasih pa sem na podlago s čopičem predhodno nanesla vodo, da sem jo zmočila.
Različno razredčen tuš, ki sem ga na to podlago nanesla, se je zaradi tega bolj razlival
in nastali so bolj kontinuirani svetlostni prehodi;
na mokro podlago sem nanašala kapljice tuša s čopičem, da sem dobila zanimive
vzorce;
na mokri podlagi sem mešala barvni in črni tuš, da sem dobila zanimive vzorce.
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Material, ki sem ga uporabljala: črni vodoodporni indijski tuš Winsor&Newton, barvni tuši
Colorex, Micron pisala z vložki, voda, HB-svinčnik, radirka, barvice, 270-gramski akvarelni
papir različnih dimenzij, okrogli čopiči različnih velikosti, škarje, ravnilo.

5.2 Cilji izziva
Izziva Inktober sem se udeležila, da bi bolje spoznala značilnosti in potek internetnih likovnih
izzivov ter da bi lažje ocenila njihovo koristnost za učitelje LUM. Inktober si deli veliko
značilnosti z drugimi internetnimi likovnimi izzivi, zato se mi zdi, da bi ugotovitve iz tega
izziva lahko posplošila na večino drugih internetnih likovnih izzivov.
Temeljna cilja izziva Inktober sta (F. A. Q., b. d.):
urjenje svojih umetniških sposobnosti v tehniki tuša;
pridobivanje dobrih ustvarjalnih navad (v smislu vsakodnevnega ustvarjanja).
̶
̶

Pri izzivu je še nekaj dodatnih ciljev, ki motivirajo ustvarjalce za sodelovanje, vendar niso
eksplicitno omenjeni na uradni spletni strani. Ti sekundarni cilji so (Why you should do a art
challanges, 2018):
̶

širjenje ustvarjalnih idej;
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pridobivanje večje pozornosti za svoje delo in več sledilcev na svojem profilu
socialnega omrežja;
naučiti se zaključiti ustvarjalni projekt, ki si si ga zadal, tudi če ti sprva spodleti.
̶
̶

Da sem si še dodatno popestrila izkušnjo, sem si med sodelovanjem v izzivu sama zastavila
dodaten osebni cilj, in sicer:
– dobiti nabor likovnih del, ki so povezana z mojim izmišljenim karakterjem čarovnice
Matilde.
Ker sem izziv opravljala za potrebe raziskave, predstavljam še cilje, povezane z raziskavo:
–
–
–
–
–

ugotoviti, ali izziv res izpolnjuje namen, ki ga oglašuje;
beležiti lastno izkušnjo s tem izzivom;
opraviti formalno analizo izbranih likovnih del;
spoznati in oceniti pozitivne in negative plati tega izziva;
uporabiti svoje poznavanje značilnosti izziva pri raziskavi v empiričnem delu.

Čeprav se v nekaterih delih, ki so nastala med izzivom, pojavljajo slikarski elementi, med
katerimi sta najznačilnejša uporaba barv in ploskev, moja dela spadajo pod risarsko področje
ilustracije. Za ilustracijo je značilno, da ilustrira oziroma vizualno upodobi neko besedilo, kar
je v mojem primeru seznam tem. Prav tako prikazuje fantazijski svet nekega točno
določenega lika (Butina, de Gleria, Skubin in Zornik in Šuštrčič, 2004).
Sama se nisem zavestno odločila, da bom delala ilustracije, zato tega nisem navedla v ciljih.
Moji likovni izdelki so spontano postali ilustracije, ker sem se odločila, da bom v delo
vključila čarovnico Matildo, in ker je seznam tem na nek način spodbujal ilustrativne rešitve.
Čeprav ilustriranje ni pogoj izziva Inktober, pa večina likovnih izdelkov, ki nastanejo zaradi
tega izziva, spada v polje ilustracije. Še posebej se to rado zgodi, če se udeleženec odloči, da
bo upošteval seznam tem. Teme na nek način spodbujajo ilustrativne rešitve, saj udeleženec
išče neko vizualno likovno rešitev na določeno besedo oziroma temo. Manjkrat sem zasledila,
da bi udeleženci v izzivu ustvarjali neke abstraktne likovne izdelke ali izdelke, ki ne bi imeli
neke vrste upodobitev.

5.3

Pravila, ki sem jih upoštevala

Izziv in s tem moje sodelovanje sta se uradno začela 1. 10. 2018 in končala 31. 10. 2018.
Ker so pravila, ki sem jih predstavila v prejšnjih poglavjih, zelo fleksibilna in na široko
zastavljena, bom sedaj predstavila, kako sem si jih zastavila. Ker se je Inktober v preteklosti
začel z vsakodnevnim ustvarjanjem, sem se odločila, da bom v tušu ustvarjala vsak dan in
upoštevala predpisan seznam tem, da bom na koncu meseca imela 31 novih del. Moja
prilagojena pravila so bila torej naslednja:
1. Preberi temo za ustrezen dan.
2. Ustvari likovno delo s tušem, ki je na nek način povezana s temo.
3. Objavi svoje delo.
4. Objavi dodaj #Inktober ali #Inktober2018 (oziroma letnica udeležitve izziva)
5. Ponovi vajo vsak dan.
6. Če ti kakšen dan ne uspe ustvarjati, moraš zamujeno temo nadoknaditi do konca izziva.
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Slika 1: Seznam tem za izziv Inktober 2018

5.4 Potek izziva po dnevih in kratek opis del
Vsako delo prikazuje neko prigodo, zgodbo ali pa element iz Matildinega čarobnega sveta.
Svojim delom sem dala enake naslove, kot so se imenovale teme za posamezni dan.
V nadaljevanju bom predstavila potek izziva in moja opažanja, ki so razdeljena po sklopih. Ta
opažanja so nastajala že med samim izzivom in ob koncu izziva, vendar sem jih zabeležila
nekaj dni po tem, ko se je izziv končal. Ta opažanja niso likovnoteoretične analize, temveč
gre za nek predanalitični osebni vtis ali za neke vrste okvirno refleksijo na moje delo. Ker je
nastalih del zelo veliko, sem svoja opažanja in opise razdelila po sklopih oziroma dnevih
nastajanja. Nekatera dela bom v naslednjem poglavju tudi likovno analizirala.
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1. DAN
Slika 2: 1. dan: Strupeno

Tema je bila "Poisonous" oziroma "Strupeno". Moja prva asociacija na to temo je bila
strupena mušnica, zato sem jo tudi naslikala in zraven dodala še čarovnico in ježke, ki ji
pomagajo čistiti okolje. S tem sem poleg teme izpolnila tudi svojo željo po tem, da povem
neko prigodo iz Matildinega življenja. Delo sem ustvarila tako, da sem najprej narisala skico s
svinčnikom, čeznjo naredila izčiščeno risbo s tušem in čopičem, izbrisala skico z radirko, nato
pa delo tonsko in barvno obdelala z laviranim tušem in barvnim rdečim tušem. Podoben
postopek sem uporabila tudi pri večini ostalih del. Za delo sem porabila približno 3 ure. Ker je
bilo to moje prvo delo v izzivu, sem bila zelo motivirana. Več bom o tem delu zapisala v
nadaljevanju pri formalni analizi.
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2.–5. DAN
Slika 3: 2.–5. dan: Spokojno, Praženo, Urok in Piščanec

Teme so bile: "Tranquil" oziroma "Spokojno", "Roasted" oziroma "Praženo", "Spell" oziroma
"Urok" in "Chicken" oziroma "Piščanec".
V teh dneh sem hitro ugotovila, da teme ne omejujejo moje kreativnosti, temveč jo celo
spodbujajo, saj vsaka tema vzbudi številne nove asociacije in ideje, ki jih lahko povežem z
Matildo. Teme so služile le kot začetna asociacija, na kateri sem gradila druge ideje in iskala
likovne rešitve.
V delu Spokojno je prikazana Matilda tik pred odhodom iz gozda. Podala se bo na
dogodivščino. Opazuje jo čudno gozdno bitje. V delu Praženo vidimo Matildo, k z zajčkom v
rokah beži pred zmaj-kokošjo, ki ji je zažgala krilo. V delu Urok Matilda kuha strašni čarobni
napoj. Do 4. dne s temo "Urok" sem bila še zelo motivirana, vendar mi je po tem prvotni
zagon padel in začutila sem prve znake ustvarjalne izčrpanosti. Pri 5. dnevu sem bila bolj
utrujena in opazila sem, da sem se slike lotila manj natančno kot prejšnje. Tudi ideja se mi ni
zdela tako izvirna kot prejšnje, saj sem upodobila le lik zmaj-kokoši, ki sem ga narisala že 2
dni prej v delu Praženi, in čarovnico Matildo. V drugih delih je tudi vidno odvijanje neke
zgodbe, medtem ko gre v delu Piščanec zgolj za upodobitev brez dogajanja.
Pri vseh delih, razen za delo Spokojno, sem imela podoben postopek ustvarjanja (skica, črtna
risba s tušem, radiranje ter nato tonsko in barvno dopolnjevanje). Do dela Spokojno sem imela
bolj mešan pristop, saj sem se ga lotila bolj slikarsko in uporabljala manj orisnih linij. Za
vsako delo sem porabila od 1 do 2 uri.
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6.–10. DAN
Slika 4: 6.–10. dan: Slinjenje, Izčrpano, Zvezda, Dragoceno in Tekoče

Teme so bile: "Drooling" oziroma "Slinjenje", "Exhausted" oziroma "Izčrpano", "Star"
oziroma "Zvezda", "Precious" oziroma "Dragoceno" in "Flowing" oziroma "Tekoče".
Za delo Slinjenje sem bila zopet bolj motivirana, predvsem zaradi tega, ker mi je bila tema
zelo všeč. Dala mi je namreč asociacijo na grozne volkove, ki se slinijo in jočejo. Med delom
se mi je pri slikanju sline zgodila nezgoda, ker se mi je razlilo malo črnila. "Napako" sem
popravila tako, da sem slino in solze spremenila v črnilo, kar mi je bilo vizualno na koncu še
bolj všeč, in med ustvarjanjem sem si izmislila, da gre za čarobne ink volkove, ki med toplim
delom leta izjočejo in izslinijo vso črnino, ki jo imajo v sebi, zato da imajo pozimi bel kožuh
in se lažje skrijejo v sneg. Za to delo sem porabila največ časa (dobre 3 ure).
Pri delu Izčrpano sem bila zopet manj izvirna in motivirana ter sem delo skušala popestriti
vizualno s tem, da sem z zlatim tušem naslikala rastline, z barvnim tušem pa dodala rjave
odtenke na figurah. Delo sem končala v manj kot 1 uri.
Moja motivacija je ponovno narasla pri naslednjih treh delih, ker so mi teme vzbudile
zanimive ideje in asociacije. Pri delu Zvezda gre za poosebljeno verzijo noči, ki je k čarovnici
prišla kupit nove okraske za v lase. V naslednjem delu, poimenovanem Dragoceno, Matilda
nabira sivko blizu ogromnih dragih kamnov. Čeprav mi je bila ideja za to delo všeč, se mi zdi,
da je nisem dovolj dobro realizirala, ker nisem dobro premislila, kako bom uporabila tuš. V
delu Tekoče pa Matilda sreča nagajivega vodnega duha, ki ji ukrade kapo in čarobno vejico.
Gre za zelo dinamičen prizor s številnimi vijugami in diagonalami. Za ustvaritev vsakega
izmed omenjenih del sem porabila od 1 do 2 uri.
Pri ustvarjanju tega sklopa del sem ugotovila, da so moja dela zelo temna in da premalo
redčim črnilo. Poleg tega sem zelo nenatančna pri slikanju črt, kadar me ideja ali tema ne
pritegneta dovolj. To pomeni, da je kakovost del odvisna od moje motiviranosti, kar pa ni
najbolj zanesljivo.

21

11.–15. DAN
Slika 5: 11.–15. dan: Kruto, Kit, Zastraženo, Ura in Slabotno

Teme so bile "Cruel" oziroma "Kruto", "Whale" oziroma "Kit", "Guarded" oziroma
"Zastraženo", "Clock" oziroma "Ura" in "Weak" iz "Slabotno".
Zaradi ugotovitev, ki sem jih dobila pri prejšnjem sklopu del, sem bila pozornejša na to,
koliko redčim črnilo in kako natančno rišem črte. Pri tem sklopu del sem ugotovila, da mi je
vsakodnevno ustvarjanje s črnilom prišlo v navado, vendar nisem bila posebej navdušena nad
nobenim delom in idejo, ki sem jo dobila. Imela sem občutek, da sem ustvarjalno izčrpana ter
moje ideje in asociacije na teme niso bile več tako zanimive. Pri delu Kit sem hotela Matildo
narisati v drugačnem stilu, da bi si malo popestrila ustvarjanje, slikanje, vendar mi je tisti dan
primanjkovalo časa, tako da sem jo ustvarila bolj hitro in površno. Celo kakovost papirja je
bila slabša, ker nisem imela časa sesti za mizo. Zato sem delo ustvarila v skicirko, ki sem jo
lahko vzela s sabo na pot. Za delo Zastraženo sem imela zelo zanimivo predstavo o tem, kako
ježki "zastražijo" Matildo, ki jim bere zgodbico, vendar mi zaradi pomanjkanja koncentracije
in s tem nenatančnosti nikakor ni uspelo doseči želenega učinka. Še vedno pa je ideja ostala
dokumentirana za morebitne ponovitve v prihodnosti. To delo sem tudi formalno analizirala
in zapisala, kaj bi morala storiti drugače. 14. in 15. dan mi ni uspelo nič ustvariti. Izziva se mi
v teh dneh ni uspelo držati. Zato sem temi "Ura" in "Slabotno" nadoknadila druge dni. V delu
Ura je prikazana Matilda, ki z zlato uro diagonalno pada skozi čudni svet časa. Drži se za
klobuk, da ji ga ne odnese z glave. V delu Slabotno je prikazana srna, ki podpira zaspano,
slabotno Matildo. To delo po mojem mnenju zopet ni najbolje izpadlo, saj sem nezadovoljna z
anatomijo srne. Tudi tema mi ta dan ni dala nobenih zanimivejših asociacij. Za vsako izmed
teh del sem porabila od 1 do 2 uri.
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16.–20. DAN
Slika 6: 16.–20. dan: S koti, Zateklo, Steklenica, Požgano in Zlomljivo

Teme so bile: "Angular" oziroma "S koti", "Swollen" oziroma "Zateklo", "Bottle" oziroma
"Steklenica", "Scorched" oziroma "Požgano", "Breakable" oziroma "Zlomljivo".
Pri tem sklopu del sem bila motivirana za to, da se bom zopet bolj potrudila, saj mi prejšnja tri
dela (Kruto, Kit in Zastraženo) niso bila všeč. Prav tako mi 14. in 15. dne ni uspelo nič
ustvariti, tako da me je motivirala tudi slaba vest. Pozorna sem bila bolj na predstavitev ideje
in natančnost kot pa na igranje s tehniko in barvanje s črnilom. V delu S koti je prikazana
mala Matilda, ki v oglatem steklenem terariju zaliva kaktuse. V delu je veliko zlatega tuša,
ker je bilo delo preveč temno in sem ga hotela z nečim svetlejšim in prekrivnim posvetliti.
Delo Zatekel predstavlja Matildo, ki razkazuje svoje mišice. Za njo pa je ogromna gorila, ki ji
je pomagala s treningom. V naslednjem delu, poimenovanem Steklenica, gre za enostaven
prikaz ideje o tekočih mačkah iz tuša. O tem delu sem več povedala v formalni analizi. Delo
Požgano prikazuje Matildo, ki s pomočjo zmaj-kokoši peče mehke penaste zajčke, ki bi bili
radi zagoreli in topli. V delu Zlomljiv se zopet pojavijo mačke iz tuša, vendar je tokrat ena
pobegnila iz razbite stekleničke na Matildinem pasu.
V teh dneh mi je vsakodnevno ustvarjanje že prišlo v navado in nisem potrebovala veliko
samomotivacije, da sem se lotila dela. Če s katerim delom nisem bila posebej zadovoljna, se s
tem nisem preveč obremenjevala. Za vsako delo sem porabila od 1 do 2 uri, za delo S koti pa
3 ure.
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21.–25. DAN
Slika 7: 21.–25 dan: Odtok, Drago, Blatno, Sesekljati in Bodeče

Teme so bile: "Drain" oziroma "Odtok", "Expensive" oziroma "Drago", "Muddy" oziroma
"Blatno", "Chop" oziroma "Sesekljati" in "Prickly" oziroma "Bodeče".
Pri tem sklopu del sem skušala biti pozornejša na to, kako bom uporabila nerazredčen tuš in
ustvarila intenzivnejši svetlo-temni kontrast. V dela nisem vnesla preveč črne in sem
poskušala ustvariti intenzivnejši svetlo-temni kontrast. V teh dneh sem tudi nadoknadila temo
"Ura", ki sem jo izpustila prejšnje dni.
Pri delu Odtok sem hotela ustvariti elegantnejši videz. Matilda je narisana v drugačnem stilu,
podobno kot pri delu Kit. Linije v tem delu so zelo natančne in so glavna orisna likovna
prvina. Delo Drago je likovno bolj neizvirno, saj gre zgolj za prikaz Matilde s prazno
denarnico. Dodane so še barve, ker sem za dolgočasne likovne rešitve hotela kompenzirati z
"lepšim" izgledom.
V delih Blatno (kjer se Matilda s čistili ob strani sooči z blatno pošastjo) in Sesekljano (kjer
Matilda in zajček pomagač jočeta v kuhinji, ker sekljata čebulo) sem skušala kombinirati tuš z
barvicami, vendar sem ugotovila, da mi kombinacija ni preveč všeč, tako da barvic nisem več
uporabljala. Delo Bodeče je zopet bolj enostavno in prikazuje Matildine prijatelje ježke, ki
navidezno lebdijo v črnini skupaj z dvema kaktusoma. Delo sem ustvarila na poti na vlaku,
ker sem vedela, da bom tisti dan prišla bolj pozno domov. Ježki in kaktusa v prosti
kompoziciji so popolnoma beli in lahkotnega, nežnega videza, kljub njihovi bodičasto ostri
naravi. Za vsako izmed del sem porabila od 1 do 2 uri.
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26.–30. DAN
Slika 8: 26.–30. dan: Razteg, Grom, Darilo, Dvojno in Sunek

Teme so bile: "Stretch" oziroma "Razteg", "Thunder" oziroma "Grom", "Present" oziroma
"Darilo", "Double" oziroma "Dvojno" in "Jolt" oziroma "Sunek".
V tem sklopu sem zopet ostajala pozorna na čim bolj natančno linijo in prikaz ideje, vendar
sem bila pri nekaterih delih premalo osredotočena in sem podzavestno dodajala neke elemente,
kot so nepotrebni okraski in žive barve, da bi likovni izdelek izpadel bolj všečen. To
povezujem s tem, da sem se zavedala, da je konec izziva zelo blizu, in sem bila manj
osredotočena pri delu ter sem brezglavo hitela, kot bi bila ciljna črta komaj nekaj metrov pred
mano. Kljub temu sem v teh dneh nadoknadila tudi temo Izčrpano. V delu Razteg vidimo
Matildo, ki se preteguje skupaj z mačko. V ozadju je postelja, iz katere je pravkar vstala. Ker
mi že sama postavitev v delu ni bila všeč, sem to skušala zamaskirati z raznimi teksturami in
modrim barvnim tušem. Formalno analizo sem opravila na delu Grom, ki je bolj podrobno
predstavljeno v nadaljevanju. Za delo Darilo sem želela, da je živahno in barvito, zato je v
njem veliko nasičene barve in predstavlja veselo Matildo, ki skupaj s polžki kar lebdi med
darili. Črtna risba je ustvarjena s pisali z vložki, zaradi česar je linija zelo tanka in natančna.
Klobuk, krilo in škornji pa imajo teksturo nakapljanega tuša na mokro podlago. Delo Dvojno
predstavlja portret Matilde in njene temačnejše sestre dvojčice. Poudariti sem hotela svetlotemni kontrast obeh figur, vendar sem ga uničila z nasičeno vijoličastim ozadjem, ki sem ga
dodala na koncu, ker se mi je zdelo delo nepopolno. Delo Sunek predstavlja začudeno Matildo
takoj po tem, ko je skozi njo stekel električni sunek žarnice. Za vsako izmed del sem porabila
približno 2 uri, le za delo Izčrpano sem porabila 1 uro.
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31. DAN
Slika 9: 31. dan: Narezati

Tema je bila: "Slice" oziroma "Narezati".
Ker je bil to zadnji dan izziva, sem se hotela za to delo bolj potruditi. Naredila sem več skic
svoje zamisli in si vzela veliko časa za risanje linij, da bi bile čim bolj natančne. Kljub temu
se mi zdi, da bi bilo delo lahko boljše, če bi znala bolje kontrolirati svoje impulzivne želje po
tem, da bi ustvarila nekaj všečnega. Delo sem v nadaljevanju formalno analizirala in ga po
opravljeni analizi tudi digitalno popravila. Za to delo sem porabila približno 2–3 ure. Večino
tega časa sem zapravila za načrtovanje in ne za samo ustvarjanje.
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5.5 FORMALNA ANALIZA IZBRANIH DEL
Moj proces ustvarjanja je bil dokaj intuitiven in nenačrtovan. O vključevanju likovnih prvin in
spremenljivk oziroma o likovnoteoretičnih izhodiščih nisem razmišljala med delom, zato mi
je analiza nastalih del še toliko bolj zanimiva.
V analizah bom najprej izpostavila formalna izhodišča in nato kompozicijske principe, ki sem
jih uporabila. Pri delih, s katerimi sem manj zadovoljna, bom pojasnila, zakaj tako mislim in
kaj bi po mojem mnenju morala narediti drugače. Iz analiz teh del je tudi jasno razvidno,
zakaj menim, da so slabša. Sledilo bo poglavje, v katerem bom povzela ugotovitve iz analiz.
Za analizo sem si izbrala sedem del, za katere se mi je zdelo, da na nek način izstopajo. Z
njimi sem bila zelo zadovoljna ali pa zelo nezadovoljna, vendar sem šele ob analiziranju
ugotovila, zakaj. Prav tako sem namerno izbrala moje prvo in zadnje delo iz izziva, zato ker
sem s pomočjo analize hotela ugotoviti, ali se med njima pojavi kakšna razlika v kakovosti
mojega ustvarjanja ali razmišljanja. Nekatera izmed teh del so tudi izstopala, ker sem v njih
tuš uporabila na drugačen način kot pri večini (nekatera imajo bolj slikarski vtis, druga so bolj
grafična, v nekaterih se pojavlja štrafiranje itd.).

5.5.1 Formalna analiza dela Strupeno
Slika 10: Strupeno

Delo Strupeno, velikosti 18 cm x 24 cm, prikazuje čarovnico Matildo, ki nejevoljno pobira
odpadke pod ogromno mušnico. Pri tem ji pomagajo trije dobrovoljni ježki. Na tleh so številni
človeški odpadki, ki jih ježki natikajo na bodice in nosijo proti vreči za smeti na levi strani
ogromne mušnice, ki je največji centralni lik. Zgoraj na desni strani klobučka mušnice so
ostanki toaletnega papirja. Delo je črno-belo, z rdečkastimi poudarki na mestih, kjer sem
želela vzbuditi gledalčevo pozornost.
Temeljna likovna prvina v delu je aktivna linija v kombinaciji s svetlo-temnim kontrastom.
Svetlostni prehodi v delu so diskontinuirani. Ni počasnega prehajanja iz svetlega v temno in
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obratno. Temne linije in sivine privlačijo pozornost in ločijo celotno ilustracijo od beline
ozadja. Belino ozadja dojamemo kot del ilustracije le v betu mušnice, pri Matildi in toaletnem
papirju – skratka tam, kjer je oblika zaobjeta z linijo. Beline znotraj oblike ne dojamemo več
enako kot belino zunaj oblike. Če delu odstranimo barvo, opazimo, da je razpon tonskih
vrednosti velik, vendar prevladujejo hitri prehodi med svetlimi in temnimi površinami. V delu
je tudi veliko svetlih odtenkov, saj je celotno ozadje belo. Zaradi tega delo deluje živahno in
spodbudno. Prevladujoč svetlostni ključ v kompoziciji je tako visoki dur (Tacol, Frelih,
Muhovič, 2003).
Slika 11: Strupeno, odvzem barve z dela

Ponekod je nakazana modelacija, ki predmetom daje minimalen volumen in nakazuje izvor
svetlobe z leve strani formata. Rdečkasti odtenki v delu dodatno pritegnejo pozornost gledalca
in še bolj prinesejo določene elemente dela v ospredje.
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Slika 12: Strupeno, modelacija

Položaj gob in Matilde je vertikalen, kar kaže na neko aktivnost, medtem ko odpadki ležijo na
vodoravnih tleh. Toaletni papir, ki visi s klobuka mušnice, prav tako poudarja vertikalo batov
mušnic. Kombinacija vertikalnih in horizontalnih silnic ter diagonal, ki se sekata na sredini tik
pod klobukom velike mušnice, daje delu večji občutek stabilnosti. Te silnice in diagonale
pomagajo voditi pogled gledalca.
Slika 13: Strupeno, vertikale, horizontale in diagonale

Mušnica s svojim ogromnim klobukom najprej pritegne pozornost in je najpomembnejši
element v delu. Gledalčev pogled potuje po celi njeni dolžini od klobuka in po betu navzdol.
Nato se gledalčev pogled preusmeri na Matildo, ki je tudi v osrednjem delu formata, ima
rdečkaste lase in je druga najvišja figura, takoj za mušnico. Nato pogled od nje potuje proti
vreči smeti v levem kotu dela. Gledalec postane pozoren na smeti in nato na manjšo mušnico
v ozadju. Liki, ki se vlečejo po vodoravni liniji na dnu formata, so si tonsko med seboj zelo
podobni in zaradi tega ne izstopajo toliko, kljub temu da so najbolj spredaj v formatu.
Poživijo jih le rdeči odtenki.
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Slika 14: Strupeno, potovanje gledalčevega pogleda

Prekrivanje je poleg svetlo-temnega glavni prostorski ključ v delu. Veliko je tudi ponavljanja
podobnih elementov. Celoten spodnji del formata spominja na obliko trikotnika, ki je stabilen.
Na vrhu pa je uravnotežen velik trikotni klobuk mušnice. Klobuk Matilde in klobuka mušnic
so si podobni po njihovi trikotni obliki. Prav tako so si podobni obročki na gobah in Matildino
krilo. Ježki in Matilda pa imajo tudi vsi zelo podobne, špičaste nosove.
Slika 15: Strupeno, ponavljanje podobnih oblik

Kompozicija v delu je navpična, simetrična in stabilna, predvsem zaradi velike mušnice, ki,
kot že omenjeno, vodi gledalčev pogled. Ni trikotna, čeprav se v delu pojavlja veliko oblik, ki
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spominjajo na trikotnike. Prav tako od spodnjega levega in desnega dela potekata dve
diagonali, ki se sekata v betu, tik pod klobukom mušnice. Kompozicija je uravnotežena na
levi in desni strani, prav tako pa je zgornji in spodnji del formata uravnotežen s tem, da je v
spodnjem delu formata nekoliko več elementov in zapolnjenega prostora kot zgoraj, kar daje
delu stabilen občutek.

5. 5. 2 Formalna analiza dela Spokojno
Slika 16: Spokojno

V delu Spokojno, velikosti 12 cm x 18 cm, je prikazana Matilda z metlo in nahrbtnikom, ki se
bo ravno odpravila iz gozda dogodivščini naproti. Postavljena je v levi spodnji del formata,
usmerjena je proti desni in je videti, kot da bo ravno odkorakala dalje, ko bo odprla oči. Za
njo je grm, za katerim pa je ogromna veverica z rogom, na katerem sedita dve ptici. Za
veverico je nekaj dreves gozda in vidi se začetek jase. Na desni spodaj se v prvem planu
vidita še neko grmičevje in del drevesa, ki okvirita prizor in preprečita, da bi svetlost jase
preveč odvrnila pozornost od Matilde.
Pri členitvi prostora imata največjo vlogo temeljna orisna likovna prvina svetlo-temno in
prostorski ključ prekrivanje. Grmičevje in drevje je z oddaljevanjem svetlejše in zaradi tega
stopa v ozadje.
Tu je aktivna linija prisotna le tam, kjer pomaga predmetom stopiti v ospredje (na Matildi,
grmu in predelih veverice). Uporabljena je tudi za nakazovanje tekstur na veverici in deblih.
31

Delo je na levi strani temnejše in te oblike so gledalcu tudi bližje. Ozadje in desna stran, od
koder je izvor svetlobe, sta svetlejša (z izjemo grma in drevesa). Na veverici in Matildi je
opazna modelacija, ki jima da volumen in poudari sence ter vir svetlobe. Svetlostni prehodi v
zadnjem planu niso tako ostri kot pri prejšnjem delu. V sprednjem planu pa so prehodi ostri in
pritegnejo pozornost. Zaradi razporeditve tonskih vrednosti menim, da je srednji dur
prevladujoči svetlostni ključ v tem delu. Zanj je značilno, da je razpon tonov velik, vendar
prevladujejo sivine. Dela s takšnim ključem delujejo jasno in plakatno (Tacol, Frelih,
Muhovič, 2003).
Slika 17: Spokojno, svetlostni prehodi

Ker sta veverica in Matilda na levi in spodnji strani formata, imata večjo težo. Gledalec se
identificira z levo stranjo in elementi, ki se pojavijo na tej strani formata, so običajno zanj
pomembnejši kot tisti na levi. Predvideva se, da ljudje to tako dojemamo zaradi tega, ker se
naše branje in pisanje prav tako začne na levi strani (Butina, 2000). Desna stran je svetlejša,
lahkotnejša in bolj prazna. Veverica in Matilda sta obrnjeni proti desni, kar nakazuje nadaljnjo
smer gibanja in v gledalcu vzbuja neko pričakovanje. Kot bi bili priča začetku neke zgodbe ali
potovanja. Tudi rog veverice in njen rep sta usmerjena proti desni in nakazujeta njeno
nadaljnje gibanje. Poleg tega, da je Matilda v levem spodnjem delu formata v prvem planu,
kjer jo gledalec najprej opazi, pa imajo ptice in veverica tudi usmerjen pogled vanjo in s tem
še dodatno poudarijo njo kot glavni lik, kamor mora gledalec usmeriti pozornost.
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Slika 18: Spokojno, smeri

Kompozicija je prosta in nesimetrična s težo prizora na levi strani formata, kjer je največ
likov in temnih odtenkov.
Slika 19: Spokojno, kompozicija

To sliko sem izbrala za analizo, ker je eno izmed del z največ slikarskimi elementi, saj črtna
risba nima tako pomembne vloge kot pri ostalih delih. Nizanje tonskih odtenkov ima v tem
delu največjo vlogo pri prostorski členitvi.
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5.5.3 Formalna analiza dela Slinjenje
Slika 20: Slinjenje

V delu Slinjenje, velikosti 18 cm x 24 cm, vidimo Matildo, ki stoji na spodnji sredini formata
in se z dežnikom in vetrovko nezadovoljno ščiti pred črno tekočo snovjo, ki teče nanjo iz
gobca in oči ogromnega črnega volka z ostrimi zobmi. Volk sedi na desni strani formata,
njegova glava je na zgornji sredini formata, rep pa mu sega v spodnjo levo stran formata. Za
njim, v zadnjem planu, bolj proti levi, je še en podoben volk, ki ima glavo obrnjeno v desno
stran.
Glavni orisni likovni prvini sta svetlo-temno in aktivna linija. Vsi trije liki (Matilda in
volkova) so drug od drugega in od ozadja ločeni z aktivno linijo. Belina ozadja postane del
slike le znotraj likov samih, kjer je zaobjeta z medialno linijo. Svetlo-temni prehodi so
ponekod kontinuirani, drugje pa diskontinuirani. Diskontinuirani so zlasti na dežniku in
Matildinih škornjih ter krilu, prav tako pa na vratu sprednjega in repu zadnjega volka.
Kontinuirano prelivanje svetlo-temnih odtenkov lahko opazimo na samih volkovih in
Matildini vetrovki. To sem dosegla s tem, da sem papir najprej zmočila z vodo in nato nanj po
kapljicah s čopičem dodajala različno laviran tuš, ki se je razlil po podlagi. Ti svetlostni
prehodi ponekod služijo kot del modelacije, v osnovi pa so tam le zato, da gradijo zanimivo
teksturo na volkovih. Tako kot pri prejšnjem delu je zaradi razporeditve tonskih vrednosti,
svetlostni ključ v tem delu srednji dur. Teksturo kožuha sem z risanjem vzorcev z linijami
nakazala na repu in prsnem košu prvega volka.
Glavni prostorski ključ v delu je prekrivanje. Kljub ploskovitemu izgledu določenih delov pa
noge Matilde in volka namigujejo na uporabo perspektive z dvema bežiščema. Če razširimo
format, lahko celo določimo bežišči in horizont.
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Slika 21: Slinjenje, perspektiva z dvema bežiščema

Sama kompozicija je navpična in na prvi pogled zelo statična, simetrična in stabilna. Okorna
je tudi govorica telesa figur, vendar jim dinamičnost dajo razne aktivne linije, krivulje,
teksture in svetlostni prehodi, ki se pojavijo znotraj dela. Tudi smer gibanja in teža sta
nakazani z vertikalnim stekanjem sline volkov na tla in Matildin dežnik.
Slika 22: Slinjenje, dinamični elementi znotraj statične postavitve

To delo sem izbrala, ker sem zelo zadovoljna s končnim izgledom. Zdi se mi, da sem dobro
prikazala idejo, ki sem si jo zamislila, ne da bi dodajala neke nepotrebne detajle ali barvo.
Gostota in teža sline, ki kaplja na tla in Matildo, sta nazorni. Prav tako se mi zdi, da sem v
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tem delu dobro razporedila kontinuirane in diskontinuirane svetlostne prehode v volkovih s
tehniko kapljanja tuša na mokro podlago.

5.5.4 Formalna analiza dela Zastraženo
Slika 23: Zastraženo

Delo Zastraženo, velikosti 13 cm x 18 cm, je po mojem mnenju eno izmed slabših, saj si
nisem vzela dovolj časa za premislek in tudi pri ustvarjanju hitela. Ker mi že sama črtna risba
s črnilom ni bila všeč, sem podzavestno kompenzirala z nepremišljenim dodajanjem barve, da
bi delo izpadlo bolj všečno. Delo prikazuje Matildo, ki v sredini formata sedi na vzglavnikih
in bere knjigo ježkom, ki jo obdajajo iz vseh strani. Za njo so modre zavese in okno, skozi
katero se vidijo veje drevesa brez listov.
Svetlo-temno v tem delu ne igra pomembne vloge. Svetlostni ključ je srednji dur. Glavna
orisna likovna prvina je linija. Z medialno linijo sem orisala oblike, ki sem jih nato zapolnila z
barvo. Linije sem vlekla nenatančno in površno, zato so predebele in celo postrani tam, kjer bi
morale biti pod pravilnim kotom. Morala bi jim posvetiti več pozornosti in variirati debelino
linij, da bi delo dobilo bolj dinamični učinek in bi se prostor bolje razčlenil. Prav tako bi lahko
zavese oblikovala bolj dinamično.
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Slika 24: Zastraženo, brez barv

S toplo-hladnimi kontrastnimi barvami sem hotela popraviti delo. Vendar sem nepremišljeno
razporejala te barve in bi bilo boljše, če bi nekatere zamenjala. Pogled skozi okno bi moral
biti hladne barve, da bi nakazoval mraz zunanjega sveta in hkrati tudi oddaljenost, saj ljudje
hladnejše odtenke smatramo kot bolj oddaljene v primerjavi s toplejšimi (Butina, 2000).
Notranjost z zavesami in vzglavniki pa bi morala biti toplih barv, da bi dodatno poudarila
toplino in bližino. Tudi ježke bi lahko pobarvala svetleje. Teksturo sem skušala dodati z
barvicami, ker sem hotela dobiti bolj tradicionalen izgled ilustracije, vendar je to le
pripomoglo h klavstrofobičnemu izgledu dela, ki je že tako prenasičeno glede na velikost
formata. K tej nasičenosti pripomorejo tudi ježki, ki so gosto skupaj in imajo s črticami
nakazane goste bodice.
Glavna prostorska ključa sta prekrivanje in nakazano zvračanje podlage, na kateri sedi
Matilda. Kompozicija je simetrična, piramidalna.
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Slika 25: Zastraženo, kompozicija

To delo se mi je zdelo vredno analizirati, ker je bil končni izgled dela čisto drugačen od mojih
pričakovanj. Namesto občutka topline, sproščenosti in udobja, ob pogledu nanj začutim
klavstrofobijo in kaos. Izstopalo je tudi, ker sem tehniko tuša, linijo in barvo po mojem
mnenju popolnoma neprimerno izkoristila in izbrala čisto napačno velikost formata.

5.5.5 Formalna analiza dela Steklenica
Slika 26: Steklenica
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Delo Steklenica, velikosti 18 cm x 13 cm, je po videzu zelo enostavno, vendar je eno izmed
del, ki so mi najbolj všeč, saj jasno prikazuje idejo, brez nepotrebnih "okraskov" in dodatkov,
ki se jim v nekaterih delih nisem mogla upreti in sem jih dodala zato, da bi delo popravila ali
"polepšala".
V delu vidimo številne zaprte stekleničke raznih oblik, v katerih je črna tekoča snov, ki
zavzame obliko stekleničke. Ta snov v vsaki steklenički ima enostaven okrogel par oči in
trikotne uhlje, tako da spominjajo na mačke. V delu sem hotela čim jasneje prikazati idejo o
mačkah iz črnila ali tuša, ki se živijo v stekleničkah. To idejo sem najprej razvila v delu
Zlomljivo, kjer je prikazano, da se Matildi steklenička razbije in ven pobegne mačka, ki zaradi
svojega tekočega telesa iz črnila zlahka spreminja obliko. V tem delu ne gre toliko za grajenje
prostora in iskanje izraznih možnosti tuša, temveč za prikaz ideje, ki je idealna za tehniko tuša.
V kakšni drugi tehniki te ideje ne bi mogla tako jasno predstaviti.
V tem delu so prisotne vse tri orisne likovne prvine: točka, linija in svetlo-temno. Svetlostni
ključ v tem delu je visoki dur. Kontrast med črnim in belim v delu je zelo oster, saj sta poleg
sivih zamaškov prisotni le črna in bela. Linije so večinoma pasivne in medialne, s čimer ločijo
predmet od belega ozadja in ga postavijo v prvi plan. V delu je tudi veliko točk, ki se
pojavljajo kot oči, ki so razgibano razporejene v različnih višinah. Različne višine "mačk", oči
in zamaškov se razgibano izmenjujejo in usmerjajo pogled gledalca po celem formatu.
Slika 27: Steklenica, točke pogleda gledalca

Prostor v delu ni nakazan, celo nobene linije ni, ki bi nakazala podlago, na kateri stojijo
stekleničke. Je pa prisoten prostorski ključ prekrivanja. Čeprav so stekleničke prozorne, pa
nisem hotela narisati delov stekleničk v zadnji vrsti, ki bi se morali videti skozi stekleničke v
prvi vrsti, ker nisem hotela zmotiti enostavnega prikaza.
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Slika 28: Steklenica, linearne silnice

Kompozicija je linearna in uravnotežena na desni in levi strani formata. Ni neke centralne
figure, v katero bi gledalec usmeril pozornost. Stekleničke so skupaj s tekočino in očmi
horizontalno razporejene po formatu. Ta horizontalna postavitev prevladuje nad vertikalami,
ki se pojavljajo v delu. Če bi katero izmed stekleničk osamili na formatu, bi prevladovala
vertikala.
To delo sem za analizo izbrala, ker se mi zdi, da sem tuš izkoristila na enostaven, vendar
učinkovit način, tako da sem jasno prikazala idejo. Prav tako je eno izmed redkih del z
linearno kompozicijo.

5.5.6 Formalna analiza dela Grom
Slika 29: Grom

Delo Grom, velikosti 12 cm x 16 cm, prikazuje poosebljeno nevihto in grom, ki spominja na
superjunakinjo. Verjetno zaradi tega, ker je bila moja prva asociacija ob branju teme iz
seznama na superjunakinjo Storm iz stripa X-Men. Tudi obleko, ki izgleda kot gimnastični
triko, pod katerim ima oblečena prav tako oprijeta temnejša oblačila, lahko spominja na
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gimnastičarke ali superjunake. Figura se razteza po celi osrednji vertikalni liniji formata. S
telesom je rahlo zasukana proti levi, strog pogled pa ima usmerjen v gledalca oziroma proti
desni. Desno roko ima skrčeno in dlan odprto, kamor ji v prste udarja ena izmed zlatih strel iz
oblakov, ki se ji nabirajo pod lasmi. Lasje, ki se skoraj dotikajo levega in desnega roba
formata, plapolajo, kot bi vanje pihal veter od spodaj. Figura je stilizirana, vendar na drugačen
način kot pri večini drugih del z Matildo. V delu se izmenjujejo ostre in zaobljene linije in
oblike.
Glavni orisni likovni prvini sta linija in svetlo-temno. Volumen figure je dosežen s tehniko
štrafiranja predvsem na okončinah telesa in malo na lasišču in obrazu. Telo in obraz sta rahlo
modelirana z odtenki sive, vendar je to modeliranje diskontinuirano. Na obrazu, dlaneh in
trikoju prevladuje bela barva in volumen je ustvarjen le z aktivno linijo. To kontrastno deluje
s preostalimi deli risbe, ki so obdelani s štrafiranjem in sivimi odtenki tuša.
Slika 30: Grom, štrafiranje in volumen

Ozadje in spodnja stran las, kjer se nabirajo oblaki in strele, so bolj slikarsko obdelani in
svetlostni prehodi so bolj kontinuirani. To sem dosegla s tem, da sem list najprej zmočila z
vodo in nato postopno dodajala različno razredčen laviran tuš s čopičem. Čeprav je v ozadju
viden postopni prehod od temnega dela na vrhu proti svetlemu delu na dnu formata, pa se v
celotnem delu pojavljajo ostri svetlostni prehodi, ki pomagajo ločiti, kateri deli so v ospredju
in kateri v ozadju. Od popolne črnine imamo oster prehod v belo barvo las in obraza. Nato se
zopet pojavi oster prehod v temno siv spodnji del las, ki je v ostrem kontrastu z belim
trikojem in dlanmi. Svetlejše dno formata pa omogoči temnejšim, z linijo poudarjenim nogam
zopet stopiti v ospredje. Ta menjavanja kontrastov dajo delu bolj dramatičen, dinamičen videz.
Svetlostni ključ, uporabljen v tem delu, je nizki dur. Še vedno sta prisotni črna in bela, vendar
prevladujejo temnejši odtenki, ki dajejo delu občutek strogosti in eksplozivnosti (Tacol, Frelih,
Muhovič, 2003).
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Slika 31: Grom, svetlo-temni prehodi

Kompozicija dela je vertikalna in uravnotežena na desni in levi strani formata. Gledalčev
pogled gre od njenih oči navzdol prek razprte dlani proti levemu spodnjemu kotu. Od tam
potuje do komolca na desni strani in nazaj proti glavi. Spuščanje pogleda nazaj navzdol se
ujema tudi s svetlostnim prehajanjem barve od zgornjega dela formata proti spodnjemu.
Slika 32: Grom, smeri gledalčevega pogleda

Oblake in strele, ki delujejo sploščeno, sem ustvarila z zlatim tušem, ker sem želela, da
pritegnejo pozornost in izstopajo. To se bolj opazi, če delo gledamo v živo in se svetloba
odbija od zlatega tuša. Žal se mi zdi, da ta zlata ne sodeluje dobro s preostalimi elementi v
delu in preveč zmoti celoten izgled. Bolje bi bilo, če bi ohranila enotnost dela, s tem da bi
namesto zlate uporabila sivine v kombinaciji z linijami. Verjetno je zopet šlo za podzavestno
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željo po tem, da bi delo izgledalo "lepo", in sem se zaradi tega zatekla k svetlikajočemu se
zlatemu tušu.
Za analizo sem to delo izbrala predvsem, ker je zelo dobro prikazana tehnika šrafiranja. Prav
tako je izstopalo, ker je stilno malo drugačno od ostalih del.

5.5.7 Formalna analiza dela Narezati
Slika 33: Narezati

Do zadnjega dela, poimenovanega Narezati, velikosti 24 cm x 32 cm, imam mešane občutke.
Ker je bil to zadnji dan izziva, sem se hotela zelo potruditi in v delu pokazati, česa sem se
naučila. Za to delo sem naredila več različnih skic. Nisem slikala in risala prve asociacije, ki
mi je prišla na misel, kot pri ostalih delih. Skušala sem naslikati čim jasnejše linije in pozorno
razporediti svetlo-temne kontraste. Želela sem, da je slika jasna, razumljiva in ne pretemna.
Za to delo sem porabila dobre 4 ure. Kljub mojemu trudu pa nisem najbolj zadovoljna s
končnim izgledom, saj sem podzavestno zopet dodajala barvo in elemente, ki naj bi delo
"polepšali".
Edina figura na formatu je Matilda, ki je po svoji vertikali prerezana na pol, skupaj s svojim
klobukom. Njena notranjost je rožnate barve in ne gre za grozen krvav prizor, kot bi ob
prerezu telesa pričakovali. Iz njene prerezane notranjosti raste rdeč mak. Na predelih, kjer
raste mak, se pojavljajo majhni rombi, ki naj bi pritegnili pozornost in prikazovali blesk. Lase
ima na lasišču oranžne, na konicah pa rumene. Matildin pogled je usmerjen proti desnemu
zgornjemu robu ali proti gledalcu.
Glavna orisna likovna prvina je linija, svetlo-temno pa ne igra tako pomembne vloge, kar se
tudi vidi, ko iz dela odstranimo barvo. Svetlostni prehodi so ostri, saj gre več ali manj le za
črne linije, ki ločijo figuro od ozadja. Bolj kontinuiran prehod med sivinami je le na majhnem
delu v špici klobuka. Prevladujoči svetlostni ključ je visoki dur. Linije v delu so aktivne (v
Matildinem ušesu in na koncih rok in trupa), pasivne in medialne. Spodnji del telesa ni
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zaključen in v tem predelu se figura ne loči popolnoma od ozadja. Točke se pojavljajo v maku.
Matildino oko in male rombe gledalec tudi dojame kot točke. Barve so čiste, intenzivne in
tople.
Slika 34: Narezano, odvzem barve in oznaka točk

V pravokotnih formatih se pojavljajo nevidne silnice, ki se jih človek običajno zaveda le
podzavestno. Najstabilnejša mesta v formatu so tista, kjer se seka največ silnic. Najstabilnejše
mesto v formatu je zato sredina, sledijo pa koti, diagonale in simetrale. Prazni vmesni prostori
so najbolj nestabilni (Arnheim, 1974).
Matilda kot edina figura v delu je sama po sebi v sredini formata, vendar ne deluje najbolj
stabilno. Predvsem njen spodnji del, ki ni zaključen z medialno linijo, daje lebdeči občutek
lika. Veliko bolj stabilno deluje od vratu navzgor. Če potegnem glavne silnice po formatu
dela, ugotovim, da je Matildino oko tik ob centru formata, kar ni najbolj stabilen položaj. Prav
tako ničesar ni v kotih formata, kar bi ji dalo neko stabilnost. Se pa številne linije (predvsem v
klobuku) in oblike pokrivajo ali pa so simetrične s silnicami diagonal. Te linije dajejo delu
stabilno strukturo.
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Slika 35: Zrezano, prikaz nevidnih silnic in glavnih linij

Prostor v tem delu se ne zazna in ni nakazan, kljub temu pa sama figura ni ploščata in ima
nakazan volumen z linijami. Ta volumen nekoliko zbledi na njenem telesu zaradi
nezaključenih linij. Gledalčev pogled najprej pritegne veliko okroglo oko, nato pa potuje po
ostrih diagonalnih linijah klobuka in nosu. Zaradi teh razlogov menim, da je kompozicija v
tem delu diagonalna.
V to delo sem skupaj z raznimi predhodnimi skicami, ki sem jih narisala, vložila veliko časa
in truda, ker je bilo to zadnje delo v izzivu in sem hotela ustvariti nekaj "dobrega". Prav ta
želja pa me je zavedla, saj sem ugotovila, da sem se preveč osredotočala na to, da bi ustvarila
nekaj "lepega". Tako sem dodajala nepotrebne elemente, kot so rombi in nasičene barve. Če
bi imela možnost, bi rombe izbrisala in barvo dodala le na predelu, kjer je čarovnica prerezana,
zato da bi glavna ideja bolj prišla do izraza. Odstranila bi celo rože ter s tem bolj poudarila
ostrino in potek glavnih linij. Ker je figura že sama po sebi zelo stilizirana, ne bi izgledalo
preveč čudno, če bi ji odstranila usta. Usta bi izbrisala, ker zmotijo potek ostalih linij na dnu
obraza, prav tako pa se s tem odstrani mimika obraza in se delu da nevtralnejši videz. Dodala
bi še linije, ki zaključijo spodnji del telesa in poudarijo volumen ter "zrezanost" figure.
Naslednje popravke sem tudi realizirala v računalniškem slikarskem programu, ker tehnika
tuša sama po sebi žal ne omogoča veliko popravljanja. Delo z odstranjevanjem nepotrebnih
elementov veliko bolj jasno izraža idejo.
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Slika 36: Zrezano, digitalne korekture originalnega dela

5.6 Osebne ugotovitve
Večina del je nastalo popolnoma intuitivno. Prebrala sem temo, dobila nekaj asociacij in idej
ter izbrala tisto, ki mi je bila najbolj všeč. Običajno sem bila po prvi skici zadovoljna in se
lotila ustvarjanja s tušem. Likovne probleme, na katere sem naletela med delom, sem reševala
sproti, intuitivno. Ob analiziranju del sem ugotovila, da podzavestno sledim pravilom likovne
teorije pri ustvarjanju, vendar bi pri marsikaterih delih lahko ta pravila še bolj izkoristila in
delo izboljšala, če bi jih ozavestila med ustvarjanjem.
PRIKAZ IDEJE IN SKRIVANJE NAPAK
Pri delu mi je bil zelo pomemben prikaz neke ideje ali dogajanja iz Matildinega sveta. To sem
skušala prikazati na čim bolj jasen način. Za grajenje kompleksnejših del z veliko detajli in
premišljenimi postavitvami nisem imela časa, saj izziv zahteva novo delo vsak dan, tudi če ni
realizirano do popolnosti. Zaradi tega se v mojih delih pojavlja kar nekaj napak in
nepremišljenih postavitev s slabimi likovnimi rešitvami (slika 23: Zastraženo).
Tehnika tuša je zelo zahtevna predvsem zaradi tega, ker je neizprosna do napak. Preden sem
začela ustvarjati, sem morala dobro premisliti, česa se bom najprej lotila, ker kasnejši
popravki niso mogoči, razen če jih prekrijem s temnejšim tušem, kar pa ni idealna rešitev.
Zaradi primanjkovanja časa in napak, ki so se mi dogajale, sem velikokrat podzavestno
napake poskusila skriti z dodajanjem barve, debelejših črt, risanjem vzorcev, temnenjem dela.
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Ti "popravki" pa so večkrat porušili sporočilnost dela, kot da bi ga popravili. Enostavno ni
bilo dovolj časa za tehtnejši premislek o tem, kaj bom storila. Tudi kakšno zunanje mnenje
med samim procesom ustvarjanja bi mi koristilo. Dejstva, da z barvami in dodajanjem drugih
elementov skušam zgolj prekriti neke spodrsljaje v svojem delu, sem se začenjala rahlo
zavedati šele proti koncu izziva. Popolnoma pa sem se ga zavedala šele ob formalnem
analiziranju del.
MOTIVACIJA IN ZAGNANOST OB DOBRI IDEJI
Pri temah, kjer sem imela asociacije in ideje, ki so mi bile zelo všeč in sem si jasno
predstavljala, kaj hočem, nisem imela toliko težav. Ker sem imela jasno predstavo, sem tudi
lažje likovno realizirala svojo idejo in delala manj napak, ki bi jih nato hotela popravljati z
nepotrebnim dodajanjem barv, črt, temnin itd. Dobre teme in ideje so bile velika motivacija za
delo in so mi dale energijo za ustvarjanje.
VPLIV SOCIALNIH OMREŽIJ NA MOJE DELO
Zelo verjetno je, da so na moje ustvarjanje vplivale tudi objave na Instagramu, ki so
prikazovale dela drugih, izkušenejših ustvarjalcev. Nekatera izmed teh del so se mi zdela zelo
zanimiva in lepa, prav tako pa je veliko ustvarjalcev uporabljalo zlati tuš, ki se je v video
posnetkih njihovih del zelo lepo lesketal. To lesketanje me je pritegnilo in tudi sama sem
uporabljala zlati tuš, ki pa je v resnici velikokrat zmotil enotnost mojih del. Na Instagramu
sem prav tako videla tehniko uporabe tuša, kjer se najprej podlaga zmoči z vodo in nato nanjo
s čopičem kaplja različno razredčen tuš. Te tehnike sem se veliko posluževala pri ustvarjanju
in z njo prišla do veliko zanimivih likovnih rešitev. Spremljanje Inktober objav na socialnih
omrežjih je tako imelo pozitivne in negativne učinke na moje delo. Naučila sem se kakšnih
novih tehnik in na žalost tudi prevzela nekaj slabih lepotnih pričakovanj o svojem delu.
Vpliv na mojo motivacijo pa so na moje presenečenje imeli tudi všečki na socialnem omrežju,
česar nisem pričakovala, saj sem vedno mislila, da se na to ne oziram. Zalotila sem se, da sem
vedno večkrat preverjala stanje všečkov in komentarjev v svojih objavah. Včasih me je
manjše število všečkov potrlo in mi dalo motivacijo, da se naslednjič bolj potrudim.
Komentarji pri mojih objavah so me tudi razveselili, saj so bili ti večinoma pozitivni.
Pomemben vpliv so imeli tudi redki komentarji, ki so predstavljali konstruktivno kritiko, na
podlagi katere sem lahko svoje delo nadgrajevala.
USTVARJALNA IN IDEJNA IZČRPANOST
Poleg primanjkovanja časa za resnejši premislek je dodatno oviro pri delu predstavljala
ustvarjalna in idejna izčrpanost. Nekatere dni sem bila preprosto nezbrana tako pri iskanju
idej kot pri ustvarjanju in ta nezbranost se je odražala na delu. Ker nisem dobila dobre ideje,
je bila moja motivacija slaba in nisem vložila dovolj truda in natančnosti v delo. Na
nezbranost je zelo veliko vplivala moja stopnja motiviranosti.
Motivacija, ki sem jo imela med samim izzivom, je nihala podobno kot moja koncentracija.
Na začetku sem bila motivirana zaradi samega izziva, saj sem se hotela dokazati. Zaradi
neizkušenosti s tehniko sem bila tudi previdnejša pri uporabi tuša. Ta dela so bila zato najbolj
natančna in premišljena.
Ko sem se navadila na tehniko in mi je začetna motivacija upadla, sem bolj nepremišljeno,
brezglavo ustvarjala. Ustvarjanje je postalo rutina in moje veselje in zagnanost sta bila
odvisna predvsem od tega, kakšno asociacijo in idejo mi bo dala tema tistega dne. Če sem si
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izmislila zanimivo idejo, je bilo motivacije in zbranosti več in končni izgled dela mi je bil bolj
všeč.
KORISTNOST IZZIVA
Inktober ima dve plati. Po eni strani rutinski ritem lahko zbije koncentracijo, kreativnost in
kakovost likovnih del, po drugi strani pa brez te izkušnje ne bi ozavestila svojih
pomanjkljivosti in ne bi odkrila, kako rutinsko ustvarjanje vpliva na moj ustvarjalni proces.
To spoznanje mi ne koristi le pri tehniki tuša, temveč tudi pri drugih ustvarjalnih projektih, saj
bolje poznam svoje zmožnosti in pomanjkljivosti. Analiziranje likovnih del je dodatno
razjasnilo težave, ki sem jih imela z določenimi deli. Bolj jasno se zavedam svojih
pomanjkljivosti in h kakšnim "rešitvam" se podzavestno zatečem, če naletim na nevšečnosti
med ustvarjanjem.
Čeprav je večina del nepopolnih, pa vsa izražajo neko idejo, ki jo lahko razvijem v
prihodnosti. Po mojem mnenju je bolje ustvariti nekaj z napakami kot pa ničesar.

5.7 Pozitivne in negativne lastnosti sodelovanja v izzivu Inktober
V nadaljevanju bom delila nekaj pozitivnih in negativnih značilnosti Inktobra, ki sem jih
doživela. Poleg svojih opažanj bom zapisala tudi opažanja drugih dveh udeležencev, ki sta
svoje izkušnje objavila na internetu. Njune izkušnje se ujemajo z mojimi.
Pozitivne lastnosti:
̶ zaradi vsakodnevnega ustvarjanja in misli, da tvoji sledilci na socialnem omrežju
pričakujejo novo objavo, te izziv prisili urediti urnik ustvarjanja tako, da imaš vsak
dan čas za ustvarjanje. S tem pridobiš dobre delovne navade;
̶ bolje se spoznaš s tehniko tuša. Ker naslikaš toliko del, počasi ozavestiš svoje šibke
točke pri uporabi tehnike. Podobno ugotavlja tudi Dymtchenko (2017), ki navaja, da
tehnika tuša zahteva mirno in kontrolirano roko ter premišljene gibe. Vsaka napaka, ki
jo človek naredi v tehniki tuša, je na papirju za vedno, ni je mogoče odstraniti, možno
jo je le vključiti v celoto ali pa delo opustiti in se ustvarjanja lotiti na novo. Tehnika te
prisili, da si med ustvarjanjem bolj pozoren, in te postavi v bolj umirjeno duševno
stanje;
̶ širiš svoje ideje in zbiraš asociacije, ki se ti porodijo, ko prebereš tematiko vsakega
dneva. S tem "brain stormingom" uriš svojo domišljijo in možnost imaš, da kakšne
starejše ideje in zamisli preliješ na papir. Dymtchenko (2017) je priznal, da ga je izziv
prisilil v to, da je ustvaril nov nabor del, ki je popestril njegovo predstavitveno mapo,
saj se posebej s črnilom in ilustracijo prej ni ukvarjal;
̶ prenehaš se "bati" praznega papirja. Ker si omejen s časom, si ne moreš privoščiti
obotavljanja. Chadwickova (2017) je priznala, da ima običajno veliko idej, vendar se
jih včasih ne upa lotiti, ker čuti, da ni dovolj izurjena, da bi te ideje realizirala. Izziv ji
je pomagal s tem, da se je nehala obotavljati in začela ustvarjati. S tem se je hitreje
učila in našla svoje šibke točke;
̶ izziv hkrati dopušča ogromno svobode in prilagajanja. Vsak avtor se sam odloči,
koliko bo upošteval teme, koliko dni na teden bo ustvarjal, ali bo tuš kombiniral še z
drugimi tehnikami in tako dalje. Chadwickovi (2017) je bil izziv všeč prav zaradi tega,
ker se je lahko sama odločila, koliko časa in kako natančno ali enostavno bo njeno
delo. Vsak avtor se lahko celo še bolj omeji in si zada še dodatno delo;
̶ objavljanje omogoča soočenje z drugimi avtorji, ki lahko predstavljajo dodaten vir
inspiracije. Dymtchenko (2017) je zapisal, da so njegova dela zaradi aktualnosti izziva
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in vsakodnevne prisotnosti na socialnih omrežjih dobila večjo pozornost. Prav tako je
sklepal nova prijateljstva in poznanstva z drugimi sodelujočimi, ki so komentirali
njegova dela. Dobil je občutek povezanosti z drugimi udeleženci, kar ga je motiviralo
za ustvarjanje. Tudi sama sem izkusila podobno, vendar moja dela niso dobila več
pozornosti ali všečkov, kot se je to zgodilo njemu.
Negativne lastnosti:
̶ celoten izziv se dogaja na internetu, prek socialnih omrežij. Ni dejanskega stika in
druženja z drugimi ljudmi in veliko več časa preživiš za ekranom. Tudi Dymtchenko
ugotavlja, da se je navadil večkrat poseči po telefonu in preveriti število všečkov in
komentarjev, ki jih je dobil za svojo objavo. Socialna omrežja so ustvarjena tako, da
uporabnika zasvojijo in z nagrajevalnim sistemom všečkov skušajo čim dlje zadržati
njegovo pozornost. Tako uporabniki včasih že podzavestno preverijo stanje na svojem
socialnem omrežju. Ta zasvojenost oziroma navada pa ostane prisotna, tudi ko se izziv
konča;
̶ za oblikovanje ideje in izvedbo ni na voljo veliko časa (to je lahko tudi pozitivna
lastnost, saj preprečuje, da bi se ustvarjalec preveč zapletel v detajle), saj je treba vsak
dan naslikati nekaj novega. Nekatera dela so zaradi pomanjkanja časa neizčiščena in
površno narejena, in čeprav sta lahko ideja in vizija za delo zelo dobri, je časovna
omejitev lahko tudi ovira. Tudi Dymtchenko je opazil podobno. Če si je hotel vzeti
več časa, da bi izpopolnil svojo vizijo, je moral žrtvovati druge aktivnosti. Nekatera
dela, za katera ni imel časa, namerava ponovno naslikati v prihodnosti;
̶ avtor, ki se odloči sodelovati v izzivu, si mora ustvariti čas za to aktivnost. Če ima
ustvarjalec zapolnjen urnik z drugimi obveznostmi, hobiji, druženji, bo verjetno moral
nekaj časa žrtvovati. Dymtchenko (2017) je potožil, da se je, kot zelo družabna
osebnost, počutil zelo osamljenega, ker je žrtvoval čas za druženje za namene
ustvarjanja. Chadwichova (2017) je žrtvovala svoje ure spanja za ustvarjanje, kar pa je
lahko na dolgi rok zelo škodljivo za zdravje;
̶ pomembna ovira je tudi ta, da se avtor idejno iztroši, zato se zgodi, da določena dela
nastanejo samo zato, da ustvarjalec izpolni obveznost. Kar pomeni, da ni časa za
poglobljen premislek oziroma analizo ustvarjalnega dela. To se je dogajalo tudi meni.
Podobno se je zgodilo Chadwickovi (2017), ki se je občasno počutila zelo utrujeno že
zaradi svojih drugih obveznosti in ni imela moči, da bi si poglobljeno domislila, kaj
narisati za izziv tistega dne.

5.4 Dosega ciljev, ki jih narekuje izziv Inkktober
V nadaljevanju bom preverila, ali in kako sem dosegla cilje, ki jih narekuje izziv Inktober.
Prav tako bom preverila, ali sem dosegla dodatni cilj, ki sem si ga zadala sama, in cilje,
povezane z raziskavo.
Temeljna cilja:
– svoje ustvarjalne sposobnosti v tehniki tuša sem izboljšala v tem smislu, da sem
ozavestila svoje slabosti (nepremišljeno popravljanje, nenatančne linije, prekomerna
uporaba črnila) in postala pozornejša nanje pri ustvarjanju;
– pridobila sem rutinske ustvarjalne navade, čeprav so nekaj tednov po izzivu izginile,
ker jih nisem naprej vzdrževala.
Sekundarni cilji:
– širila sem svoje ustvarjalne ideje in si praktično izmislila lepo število novih čarobnih
bitij in pripetljajev, ki jih ima čarovnica Matilda. Nekatere ideje, ki sem jih dobila, so
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bile realizirane na manj kakovosten način, vendar so sedaj vsaj dokumentirane in ne
bodo potonile v pozabo;
– moja dela niso dosegla večje razpoznavnosti na socialnem omrežju in tudi sledilcev
nisem dobila več. Moja dela so v povprečju dobila enako pozornost kot pred izzivom
ali pa še manjšo. Kaj nekemu uporabniku poveča število sledilcev, všečkov in ogledov
na določenem socialnem omrežju, je zelo odvisno od trenutnih trendov in popularne
kulture, ne samo od kakovosti objav. Tu je verjetno prisotnih več dejavnikov, ki so
meni za zdaj neznani. Res pa je, da ta cilj za mojo raziskavo ni bil tako pomemben in
sem želela le preveriti, ali se bo cilj, ki je bil omenjen na neki spletni strani, uresničil;
– izziv in s tem svoj projekt o ustvarjenju nabora del, ki so povezana z Matildo, sem
uspešno zaključila. Sicer sem dva dni izziv izpustila in s tem prekršila okvirno zadana
pravila, vendar sem ta dva dneva nadoknadila, še preden se je izziv končal, in na
koncu meseca imela 31 novih del.
Dodaten cilj, ki sem si ga sama zadala:
– ustvarila sem nabor 31 del, ki so povezana z Matildo in njenim čarobnim svetom.
Cilji, povezani z raziskavo:
̶ ugotovila sem, da izziv izpolnjuje namene, ki jih oglašuje. Vsaj kar se tiče primarnih
ciljev. Cilj, ki se meni osebno ni izpolnil, je bil sekundarni cilj o pridobivanju večje
pozornosti za svoje delo in o pridobivanju novih sledilcev;
̶ lastno izkušnjo s tem izzivom sem beležila in tudi predstavila v prejšnjih poglavjih;
̶ opravila sem formalno analizo izbranih likovnih del, ki so nastala med izzivom, in
prišla do zanimivih osebnih ugotovitev, ki so predstavljene v prejšnjih poglavjih;
̶ na lastni koži sem spoznala pozitivne in negativne lastnosti izziva, ki se ujemajo z
izkušnjami, ki so jih drugi udeleženci delili na internetu;
̶ svoje izkušnje z izzivom in poznavanje njegovih značilnosti mi je koristilo pri
raziskavi v empiričnem delu, ki je predstavljena v naslednjih poglavjih.
Dosegla sem vse zastavljene cilje, razen sekundarnega cilja o pridobitvi večje pozornosti za
svoje delo in večjega števila sledilcev na socialnem omrežju. Nekaterim ustvarjalcem je to
glavni razlog za sodelovanje v izzivu, vendar je svet socialnih omrežij zelo kompleksen, in
dejstvo, da meni ni uspelo doseči tega cilja, še ne pomeni, da tudi drugim ustvarjalcem ne bo
uspelo. Kaj bo vzbudilo pozornost določene publike na socialnem omrežju, je težko ugotoviti.
To je zelo široka tema, ki pa je ne bom raziskovala v tem magistrskem delu.

III EMPIRIČNI DEL
6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Poglobljenih raziskav o tem, kako učitelji uporabljajo internet pri snovanju likovnih nalog za
predmet LUM, v našem prostoru še ni bilo izvedenih. Na internetu je ogromno učnega
gradiva za učitelje, ki pri snovanju likovnih vsebin posegajo tudi po idejah iz različnih
priljubljenih spletnih strani z raznimi likovnimi zamislimi za otroke in odrasle. Ker je pri
uporabi interneta potrebna kritična presoja in smiselna selekcija, je pomembno raziskati odnos,
ki ga imajo do tega učitelji LUM.
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V raziskavi sem ugotavljala, kako pogosto učitelji posežejo po idejah z interneta, s kakšnim
namenom in kako najdene vsebine uporabijo pri pouku LUM. Ker sem odkrila, da so si
internetni likovni izzivi in šolske likovne naloge v nekaterih značilnostih podobni, sem
raziskala, ali lahko predstavljajo alternativni vir inspiracije likovnim idejam, ki jih učitelji
trenutno najdejo na internetu.
Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:
1. V kolikšni meri učitelji pri načrtovanju likovne naloge in aktivnosti uporabljajo internet ter
katere spletne strani se jim zdijo najuporabnejše pri iskanju?
2. Ali so učitelji dovolj kritični pri izbiranju in prilagajanju idej za likovne naloge, ki jih
dobijo na internetu?
3. Ali se učitelji v prostem času ukvarjajo z likovnim ustvarjanjem in koliko so seznanjeni z
internetnimi likovnimi izzivi, ki so na voljo na socialnih omrežjih?
4. Ali so učitelji zadovoljni z naborom idej za likovne naloge, ki ga trenutno dobijo na
internetu?
5. Kako se značilnosti internetnih likovnih izzivov primerjajo z značilnostmi idej za likovne
naloge, ki jih učitelji dobijo na spletnih straneh?

7 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Raziskava je kvalitativna in je potekala v dveh delih. V prvem delu sem podatke zbirala s
pomočjo polstrukturiranega intervjuja z učitelji, ki izvajajo LUM, in jih analizirala. Uporabila
sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. V drugem delu sem uporabila
dokumentacijsko in primerjalno metodo raziskovanja. Dokumentirala sem svojo udeležbo v
internetnem likovnem izzivu Inktober in opisala njegove značilnosti. Ta del je predstavljen v
avtorskem delu magistrske naloge, zato da je struktura magistrskega dela bolj pregledna.
Značilnosti izziva Inktober sem v nadaljevanju empiričnega dela primerjala z značilnostmi
idej za likovne naloge, ki jih učitelji dobijo na spletu, in z značilnostmi dobrih likovnih nalog,
ki jih navaja literatura (Berce - Golob, 1993; Gerlovič - Gregorač, 1993; Hodge, 2010; Tacol,
1999).

8 VZOREC
Vzorec je priložnostni in namenski. V intervjuju je sodelovalo sedem učiteljic LUM, ki
poučujejo na predmetni stopnji. Vse učiteljice imajo likovno-pedagoško izobrazbo, ena pa
ima izobrazbo s področja umetnostne zgodovine.

9 OPIS INSTRUMENTA
Za zbiranje podatkov v prvem delu sem uporabila polstrukturiran nestandardiziran intervju z
odprtimi vprašanji. Tega sem zasnovala na podlagi proučene literature in lastnih izkušenj.
Pomembno vodilo pri zasnovi intervjuja so predstavljala raziskovalna vprašanja. Predhodno
sem ga preverila s poskusnim intervjujem z učiteljico in ugotovila, da moram spremeniti
vrstni red vprašanj in jih zastaviti bolj jasno. Predvidela sem devet kategorij, ki mi jih bodo
dala vprašanja. Vprašanja so se navezovala na učiteljeve izkušnje s poučevanjem, kje dobijo
ideje za likovne naloge in kako za pripravo likovnih aktivnosti uporabljajo internet.
Spraševala sem jih o njihovem odnosu do likovnih idej, ki jih dobijo na internetu in kje jih
dobijo največ. Prav tako so se nekatera vprašanja navezovala na njihovo likovno aktivnost na
socialnih omrežjih in seznanjenost z internetnimi likovnimi izzivi in Inktobrom. Šest
pogovorov sem zvočno snemala, enega pa zapisovala po želji učiteljice.
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V drugem delu, ki se nanaša na avtorski del magistrske naloge, sem podatke zbirala na
podlagi lastne izkušnje s sodelovanjem na izzivu Inktober. Uporabila sem navodila za
sodelovanje na uradni spletni strani izziva in seznam tem za Inktobru 2018, v okviru katerih
sem objavljala svoje izdelke na socialnem omrežju Instagram. Ob tem sem zapisovala svoje
izkušnje in opazke ter na tak način odkrila značilnosti omenjenega spletnega izziva.

10 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Prvi stik sem z desetimi učiteljicami navezala prek e-pošte oziroma e-naslovov, objavljenih na
spletnih straneh šol. Na prošnjo za sodelovanje se je odzvalo sedem učiteljic, s katerimi smo
se dogovorile za primeren datum in uro. Z učiteljicami sem individualno izvedla intervju v
njihovih razredih, ko so imele prosto uro. Intervju je trajal od 15 minut do pol ure. Podatke
sem zbirala med 23. 9. 2019 in 8. 10. 2019.
V izzivu Inktober sem sodelovala meseca oktobra 2018. Konec septembra sem se na to
pripravila tako, da sem kupila ustrezen material in si podrobno prebrala navodila za
sodelovanje ter si naložila seznam tem za vsak dan. Vsak dan sem ustvarila delo s tušem na
določeno temo in delo objavila na Instagramu. Vsak dan sem tudi spremljala objave približno
10 drugih sodelujočih v izzivu. Svoje izkušnje in opažanja sem sproti zapisovala in so
navedena v avtorskem delu.
Ko sem obdelala podatke iz intervjujev, sem svoje raziskovanje nadaljevala na spletni strani,
ki so jo učiteljice največkrat navedle kot velik vir idej z likovnimi nalogami. V iskalnik sem 8.
oktobra 2019 vtipkala ključne besede, ki so jih v intervjujih omenile učiteljice, in še nekaj
besednih zvez, ki so se meni zdele pomembne in koristne za raziskavo. Tako sem dobila velik
nabor zadetkov z likovnimi idejami in proučila njihove značilnosti, ki sem jih nato lahko
primerjala z značilnostmi dobrih likovnih nalog in z značilnostmi izziva Inktober.

11 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Intervjuje, ki sem jih posnela, sem še isti dan napisala v parafrazirani obliki. Pri intervjuju, ki
sem ga zapisovala, sem zapiske še isti dan pretvorila v parafraziran zapis. Parafrazirane zapise
sem natisnila in na njih označila kodirne enote in kode. Določenih sem imela že devet
kategorij. Na podlagi kod in kodirnih enot sem oblikovala kategorije, ki so se pojavile v
vsakem intervjuju. Rezultate sem prikazala v spodnjih tabelah.
V drugem delu raziskave, ki je podrobno opisana v avtorskem delu magistrskega dela, sem iz
sodelovanja v izzivu Inktober in zapisovanja izkušenj izluščila pozitivne in negativne
značilnosti izziva. Moje izkušnje so se ujemale z izkušnjami dveh drugih sodelujočih v izzivu
in s pomočjo njunih zapisov sem oblikovala seznam splošnih pozitivnih in negativnih
značilnosti izziva.
Na spletni strani, ki so jo učiteljice največkrat omenile v prvem delu raziskave kot velik vir
idej za likovne naloge, sem z določenimi besednimi zvezami, ki sem jih vnesla v iskalnik,
našla veliko različnih objav, idej za likovne naloge. Pregledala sem prve zadetke objav in za
vsako besedno zvezo posebej naredila splošen opis objav. Tiste zadetke, ki so na kakršenkoli
način izstopali, sem posebej omenila. Na podlagi mojih zapisov opazk in mnenj, ki so jih
učiteljice podale v intervjuju, sem naredila seznam glavnih značilnosti teh objav likovnih
nalog. Da se vse značilnosti lažje primerja, sem sestavila tabelo z značilnostmi internetnih
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likovnih izzivov, značilnostmi likovnih nalog iz te spletne strani in značilnostmi dobrih
likovnih nalog, ki sem jih našla v literaturi.
Te značilnosti sem med seboj primerjala in dodala razlago za svoje razmišljanje z namenom,
da bi ugotovila, ali so internetni likovni izzivi (s poudarkom na Inktobru) lahko boljši vir
inspiracije pri sestavljanju likovnih nalog za predmet LUM kot viri na tej spletni strani.
Na podlagi ugotovitev sem napisala še poskusno teorijo.

12 INTERVJUJI
12.1 Interpretacija intervjujev
1. Izkušnje
Odločila sem se, da učiteljice vprašam, koliko let izkušenj imajo s poučevanjem, ker se je v
raziskavi z učitelji vajenci (Sawyer in Myers, 2018) izkazalo, da zaradi neizkušenosti veliko
uporabljajo zunanje vire, predvsem internet, ker je najdostopnejši in so ga vajeni.
Učiteljica z najmanj izkušnjami poučuje LUM 3 leta, učiteljica z največ pa 37 let. Tri
učiteljice poučujejo LUM okoli 15 let, ostali dve poučujeta LUM 30 in 28 let. Iz tega
ugotavljam, da imajo tri učiteljice veliko izkušenj, tri učiteljice srednje veliko izkušenj in ena
učiteljica malo izkušenj.
2. Inspiracija za likovne naloge
Učiteljice pravijo, da ob sestavljanju likovnih nalog in aktivnosti, izhajajo predvsem iz
izkušenj, intuicije in otrok. Tiste, ki imajo največ let izkušenj, menijo, da jim nove ideje kar
spontano padejo na pamet. Pravijo tudi, da se skušajo ozirati na otroke in likovne naloge
navezati na aktualne teme.
Vse učiteljice so tudi omenile, da se o izkušnjah in primerih dobrih praks pogovarjajo s kolegi,
bodisi prek interneta ali na kolonijah in srečanjih.
Skoraj vse učiteljice (razen dveh) pravijo, da veliko inspiracije za ideje dobijo na internetu. 1
učiteljica izpostavlja, da reprodukcijo umetniškega dela z interneta z učenci analizira in
skupaj določijo, kakšna bo likovna naloga.
Učiteljice internet najpogosteje uporabljajo za oblikovanje uvodnega dela učne ure, ko želijo
pokazati reprodukcije umetnin in slikovno gradivo. Dve učiteljici omenita videe iz YouTuba,
ki ponazorijo, kako se riše perspektiva.
Medtem ko učiteljica z največ pedagoškimi izkušnjami izpostavlja, da se je na začetku
svojega poučevanja zanašala na knjige in revije (Svet umetnosti), je njena mlajša kolegica z
najmanj pedagoškimi izkušnjami pojasnila, da se veliko zanaša na internet in vsak dan
preverja razne objave, da bi poiskala kakšno dobro inspiracijo. Pravi, da jo pritegnejo
predvsem kakšne instalacije in sodobna dela umetnikov, iz katerih lahko izpelje kakšno
likovno nalogo za učence. Izjavi teh dveh učiteljic sta zanimivi predvsem zato, ker pokažeta,
da so učitelji z manj izkušnjami bolj negotovi in se zato pogosteje zanašajo na zunanje vire. V
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preteklosti so bile to knjige, danes pa je dostopnejši internet. Kljub temu nekaj učiteljic še
vedno navaja tudi knjige in učbenike kot vir inspiracije za likovne naloge.
Večkrat so bili kot inspiracija omenjeni tudi natečaji. Aktivnosti, ki jih narekujejo natečaji,
običajno potekajo izven pouka LUM, zato jim največkrat ni mogoče pripisovati inspiracije za
likovno nalogo, čeprav učiteljice nekatere natečaje pri pouku predstavijo učencem in jih s tem
pritegnejo k sodelovanju.
Učiteljica z izobrazbo s področja umetnostne zgodovine je edina, ki je za glavno inspiracijo
pri sestavljanju likovnih nalog omenila razstave, ki jih veliko obiskuje.
3. Pogostost uporabe interneta za priprave na likovne aktivnosti
Učiteljice, ki imajo med intervjuvanimi največ pedagoških izkušenj (28, 30 in 37 let izkušenj),
pravijo, da interneta za pripravo na pouk in iskanje idej oziroma inspiracij za likovne naloge
ne uporabljajo veliko. Ostale učiteljice menijo, da ga uporabljajo veliko, učiteljica s 3 leti
izkušenj pa zelo veliko.
Vse ga uporabljajo zlasti za uvodne dele učnih ur, s tem da iščejo slikovno gradivo ali videe
za uvodno motivacijo.
4. Spletne strani, ki učiteljicam dajo inspiracije za likovne naloge
Vse učiteljice so bile precej kritične do likovnih idej, ki jih vidijo na internetu, vendar so med
pogovorom navedle tudi nekaj spletnih strani. Le ena učiteljica sprva ni želela navesti nobene
spletne strani, ker si z internetom sploh nič ne pomaga, ko snuje likovne ideje. Kasneje pa je
med pogovorom kljub temu omenila in pokritizirala Pinterest.
Vse učiteljice so tako na pozitiven ali negativen način omenile Pinterest. Tam naj bi bilo
ogromno likovnih idej, ki jih "lahko gledaš po cele dneve", kot se je slikovito izrazila ena
izmed njih.
Nekaj učiteljic je omenilo Facebook skupine, kot je Art Teachers Life, kjer avstralska
učiteljica objavlja projekte in dela svojih učencev ter druge primere dobrih praks.
Omenjena sta bila tudi YouTube in stran SlideShare.net, vendar se je izkazalo, da jih
učiteljice uporabljajo predvsem za potrebe uvodne ure in za razlago, ne pa toliko za likovne
naloge (z izjemo likovnih nalog za perspektivo).
Enkrat je bila omenjena spletna stran z Van Goghovimi skicami in enkrat stran natečaja
PeacePoster (lionsclubs.org), ki pa, kot se je izkazalo skozi pogovor, nista neposredno
povezani s poukom LUM.
5. Želja po gradivu za LUM na internetu
Vse učiteljice menijo, da je na internetu ogromno gradiva za potrebe učiteljev LUM. Problem
je le, ker je veliko idej nekoristnih, šablonskih oziroma je na njih težko najti dejansko
ustvarjalne inspiracije za delo.
Učiteljica z izobrazbo s področja umetnostne zgodovine in učiteljica s 3 leti izkušenj
izpostavljata, da je idej ogromno, vendar bi si želeli več idej, ki bi bile specifično prilagojene
za likovni pouk in bi bile po možnosti zbrane na skupni spletni strani ter ne razkropljene po
različnih spletnih straneh.
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Ena izmed učiteljic si ne želi več gradiva za LUM na internetu, ker meni, da bi se učitelji
preveč zanašali na to in bi se preveč omejili.
6. Kritičnost do likovnih idej na internetu
Vse učiteljice so zelo kritične do likovnih idej, ki jih vidijo na internetu. Vse so med
intervjujem tudi pri različnih vprašanjih poudarjale, kako je te ideje nesmiselno povsem
kopirati. Strinjajo se, da je treba iskati le inspiracijo in izhodišča za ideje ter nato idejo
preoblikovati in prilagoditi vsaki uri in razredu posebej. Veliko učiteljic je potožilo, da je
ogromno likovnih idej v stilu "arts and crafts", sploh na Pinterestu. Te ideje so same po sebi
pri pouku LUM neuporabne in šablonske. Poudarile so, da je od učitelja odvisno, kaj bo iz
njih potegnil in kakšno selekcijo bo naredil.
Ker je delo likovnega pedagoga na šoli pogosto povezano tudi z določenimi dejavnostmi, ki
so povezane z dekoracijo, ne čudi, da ena izmed učiteljic pojasni, da se ji ideje zdijo dobre
predvsem za okraske in okraševanje šole, medtem ko je za pouk treba narediti selekcijo.
Nekaj učiteljic je med pogovorom tudi močno obsojalo učitelje, ki otrokom dajejo šablonske
likovne naloge in jih učijo ustvarjanja po vzorcih, saj je učence tega težko odvaditi. Ti potem
namreč mislijo, da obstaja nek naučen način, kako se pravilno riše. To duši kreativnost in
veliko časa se zapravi s tem, da učenci tarnajo, da "ne znajo" nekaj narisati in da nimajo idej.
Te kritike so bile usmerjene na učiteljice, ki učijo učence v obdobju, preden poučevanje
likovne umetnosti prevzamejo profesorji LUM, ki imajo drugačen pogled na značilnosti,
vlogo in pomen likovnosti za otroke in učence.
7. Lastno likovno ustvarjanje
Vse učiteljice so rekle, da se v prostem času ukvarjajo z likovnim ustvarjanjem. Res pa je, da
nekatere kljub primanjkovanju časa in energije temu posvetijo več časa kot druge. Tiste, ki
imajo sedaj premalo časa za lastno ustvarjanje, si želijo in upajo, da ga bodo v prihodnosti
imele več. Večina učiteljic se strinja, da jim lastno ustvarjanje koristi tudi pri pouku LUM in
da bi brez lastnih izkušenj težko učile učence.
Ko sem jih vprašala, kaj počnejo, so se izkazale za zelo vsestranske. Navedle so razne
ustvarjalne aktivnosti, kot so fotografija, slikanje, risanje, kiparjenje, monotipija, razna ročna
dela, izdelovanje nakita, stenske poslikave in celo aranžerstvo ter zanimanje za modo. Ena
izmed teh učiteljic je celo včlanjena v slikarsko društvo, kjer imajo vsak teden srečanje.
8. Aktivnost na socialnih omrežjih.
Tu so se podatki zelo razlikovali in odstopali od mojih pričakovanj, saj se je izkazalo, da
nekatere starejše učiteljice več časa posvetijo socialnim omrežjem kot njihove mlajše kolegice.
Večina učiteljic je menila, da so malo prisotne na socialnih omrežjih. Imajo profil na
Facebooku ali Instagramu, vendar niso zelo aktivne. Te učiteljice zelo malo objavljajo in več
ali manj le pogledajo kakšne novice ali pa slučajno kdaj naletijo na kakšno zanimivo objavo,
povezano z likovnim ustvarjanjem, ki bi jih lahko navdušila.
Ena izmed učiteljic pa sploh nima profila na nobenem socialnem omrežju.
Učiteljica z najmanj pedagoškimi izkušnjami je bila včasih zelo aktivna na Facebooku in je
imela svojo spletno stran, kjer je objavljala svoja dela. Vendar se je vse ustavilo, ko je postala
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učiteljica LUM in ni imela več časa. Sedaj socialna omrežja le še kdaj pa kdaj pogleda, ali bi
slučajno našla kakšno dobro inspiracijo, ki bi ji pomagala pri sestavljanju učne priprave.
Dve starejši učiteljici (28 in 37 let izkušenj) sta nekoliko bolj aktivni. Ena izmed učiteljic zelo
veliko uporablja Instagram in objavlja fotografije narave in motivacijske pregovore, druga pa
objavlja svoja dela in fotografije na Facebooku. Ne uporabljata pa socialnih omrežij izključno
za ustvarjalne namene ali iskanje inspiracij za pouk, tako kot njuna kolegica z manj
izkušnjami.
9. Seznanjenost z internetnimi likovnimi izzivi in mnenje o njih
Samo ena izmed učiteljic je vedela, kaj so internetni likovni izzivi. O njih ni imela dobrega
mnenja. Zdijo se ji preveč tekmovalni in izrazila je skrb, da bi se jih učenci udeležili zaradi
napačnih razlogov. Po njenem mnenju naj bi učenci ustvarjali zaradi lastne želje po tem in ne
zaradi tega, ker jim nekdo postavi izziv. Zdelo se ji je preveč podobno video igricam in da so
učenci že na splošno preobremenjeni z računalniki. Rekla je, da jih ne bi uvedla v pouk,
vendar bi iz njih sama mogoče lahko potegnila kakšno dobro idejo za pouk.
Ostale učiteljice niso vedele, kaj so internetni likovni izzivi, zato sem jim razložila, kaj so in
za primer na kratko opisala Inktober. Večina učiteljic je pokazala zanimanje za te izzive in
izpostavila mnenje, da se jim zdijo zanimivi in da bi lahko koristili kot motivacija za kakšne
bolj zagnane učence. Zdelo se jim je tudi dobro, da spoznaš različne nove ustvarjalce in deliš
ideje. Dve starejši učiteljici sta pokazali še posebej velik interes in me začeli spraševati, kje si
to lahko ogledata in ali bi se lahko pridružili izzivu. Ena izmed njiju je želela celo, da ji
pošljem nekaj povezav s primeri in pravili.
Učiteljica z izobrazbo v umetnostni zgodovini ni pokazala nobenega zanimanja in ni izrazila
nobenega mnenja, ko sem ji razložila, kaj so internetni likovni izzivi.

12. 2 Analiza objav na spletni strani Pinterest
Učiteljice so največkrat omenile Pinterest. V povezavi s Pinterestom so omenile tudi izraze
"crafts" ali "arts and crafts". Učiteljice so bile do izdelkov na tej spletni strani zelo kritične in
so poudarile, da je treba narediti selekcijo in jih uporabiti le za izhodišča za likovno nalogo.
Nikakor pa niso bile navdušene nad neposrednim kopiranjem kakršnih koli idej.
Nekaj opisov teh izdelkov in idej so podale že same:
̶ Neizvirne.
̶ Same po sebi neuporabne.
̶ Nepreverjene.
̶ Šablonske.
̶ Omejujoče.
̶ Porabiš veliko časa za iskanje.
̶ Dobre za okraske.
Za bolj relevantno primerjavo značilnosti sem tudi sama poiskala stran Pinterest in v iskalnik
vtipkala "Crafts" in "Arts and crafts". Prav tako sem vtipkala "art teacher", "art project", "art
teacher project middle school", "art teacher high school project" in "art class", ker so se mi ti
izrazi zdeli dovolj osnovni in mi je nekatere brskalnik tudi sam ponudil. Vtipkala sem tudi

56

besedni zvezi "likovni pouk" in "likovna umetnost", ker me je zanimalo, kakšni rezultati se
pojavijo v slovenščini.
Rezultate iskanja iz dne 8. 10. 2019 predstavljam v obliki posnetkov ekrana.
Pri iskanju "crafts" in "arts and crafts" sem dobila zelo šablonske rezultate. Ideje so sicer
zanimive in prikazane na privlačen način. Vmes je zaslediti tudi kakšne zanimive neobičajne
tehnike. Ampak same po sebi te likovne vsebine niso primerne za pouk, saj je večina
rezultatov zelo šablonskih in ne zahtevajo kakšnega posebnega miselnega napora. Treba je
samo slediti navodilom. Ti izdelki dajejo vtis, kot da so bolj za kratkočasenje in ne kreativno
ustvarjanje.
Slika 37: Zadetki na Pinterestu za besedo "craft"

Slika 38: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "arts and crafts"

Podobno je pri iskanju z besednimi zvezami "art class", "art project", "art project for
highschool", "art project for middle school", "likovni pouk" in "likovna umetnost". Rezultati
in sami likovni izdelki, ki so prikazani, so nekoliko bolj zanimivi in izvirni kot prejšnji,
vendar je še vedno opaziti veliko šablonskih rezultatov. Primeri izdelkov učencev so si v
nekaterih objavah med seboj zelo podobni in ne kažejo neke osebne note ustvarjalca. Vsi
izdelki so predstavljeni z zelo lepimi in čistimi fotografijami in nekatere objave se ponavljajo.
Ko sama gledam te objave, me nekatere izmed njih vizualno zelo privlačijo, ko začnem
razmišljati, kako bi jih realizirala med poukom in ali se pokrivajo z učnim načrtom, pa
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ugotovim, da med njimi ni veliko kakovostne izbire. Zato menim, da ima učitelj te vire lahko
le kot izhodišče za oblikovanje lastne zamisli, ki pa jo je pri LUM dolžan prilagoditi likovni
vsebini iz učnega načrta. Zanimive so mi predvsem tehnike, na katere prej nisem pomislila
(npr. slikanje z lepilom in barvanje s prtički, ki je prikazano na nekaterih objavah v obliki
fotografij), vendar objave same po sebi niso koristne za likovno nalogo.
Samo iskanje teh nalog po Pinterestu se zdi bolj kot nek "brain storming", kakšne bolj
neposredne uporabnosti pa v tem ne vidim. Menim, da bi kritični in ustvarjalni učitelj LUM to
lahko izkoristil, manj kritični učitelj pa s takimi nalogami lahko duši učenčevo kreativnost.
Idej je res ogromno in treba je narediti selekcijo, drugače lahko te naloge človek gleda ure in
ure.
Slika 39: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "art project middle school"

Slika 40: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "art project for high school"
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Slika 41: Zadetki s Pinteresta za besedno zvezo "art project for high school"

Slika 42: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "art class"

Slika 43: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "likovni pouk"

Slika 44: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "likovna umetnost"
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Večinoma so se izdelki ujemali z opisi intervjuvanih učiteljic. Med brskanjem sem celo
odkrila izdelek s krili, ki ga je ena intervjuvanka doma naslikala na steno in v šoli s papirjem
pritrdila v avli.
Najbolj šokirana sem bila nad rezultati, ki sem jih dobila, ko sem vpisala besedno zvezo "art
teacher". Tu je zelo malo izvirnih idej, veliko šablonskih izdelkov in predvsem veliko
oglasov za spletne strani, ki naj bi bile prilagojene prav učiteljem, ki učijo likovni pouk. Ko
sem kliknila nekaj teh povezav, sem dobila še bolj zaskrbljujoče rezultate kot na Pinterestu.
Te spletne strani so prodajale in oglaševale delovne liste, likovne naloge in celo učne priprave.
Ti delovni listi in likovne naloge so bili zelo neizvirni in skoraj vsi so učili šablonsko risanje.
Prezentacija teh izdelkov pa je zelo prikupna in za otroke privlačna, saj prikazujejo same
prikupne živali in risane junake.
Slika 45: Zadetki na Pinterestu za besedno zvezo "art teacher"
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Slika 46: Internetna stran theartyteacher.com s povezave na Pinterestu

Slika 47: Plačljive likovne naloge za učitelje LUM na strani theartyteacher.com
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Slika 48: Plačljive likovne naloge za učitelje LUM na strani teacherspayteachers.com

13

PRIMERJAVA INTERNETNIH LIKOVNIH IZZIVOV IN
IDEJ S PINTERESTA Z ZNAČILNOSTMI DOBRIH
ŠOLSKIH LIKOVNIH NALOG

Za lažjo primerjavo pozitivnih in negativnih lastnosti internetnih likovnih izzivov in virov, ki
jih učitelji navajajo, sem ustvarila spodnjo tabelo.
Tabela 1: Primerjava značilnosti

Internetni likovni izzivi
(Inktober)

Ideje s Pinteresta

Značilnosti dobre likovne
naloge in učitelja LUM
glede na literaturo (Berce Golob, 1993; Gerlovič Gregorač, 1993; Hodge,
2010; Tacol, 1999)

POZITIVNE
ZNAČILNOSTI

POZITIVNE
ZNAČILNOSTI

– Spodbujajo k interakciji z
drugimi umetniki in
ustvarjalci.
– Pomagajo izuriti likovne
sposobnosti in tehniko.
– Ustvarjalec je omejen s

– Pinterest ima velik nabor
idej.
– Je dober vir za "brain
storming".
– Ima predstavljenih veliko
neobičajnih tehnik z

– Problemsko zasnovana.
– Omogoča unikatne
zanimive likovne rešitve.
– Razvija učenčevo
sposobnost opazovanja,
čustvenega izražanja,
motorične spretnosti, kritične
presoje.
– Neguje radovednost,
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časom in se zaradi tega manj
ozira na malenkosti.
– Pomagajo odkriti nove
ideje in stile ustvarjanja.
– Dopuščajo veliko svobode
pri ustvarjanju in ne
omejujejo s pravili.
– Spodbujajo k rednemu
ustvarjanju.
– Posameznik jih lahko
prilagodi svojim potrebam in
si sam zastavi cilje
določenega izziva.
– Ker je več udeležencev,
nastane nek občutek
pripadnosti in skupinskega
dela, kar motivira vse
udeležence.
– Omogočajo možnost
dobivanja kritik drugih
udeležencev v komentarjih.
– Širjenje prepoznavnosti
svojih del.
– Ob koncu izziva ima
sodelujoči veliko novih
likovnih del.

vsakdanjim materialom.
– Je lahek za uporabo in
enostaven.
– Ima prikupen in privlačen
prikaz izdelkov.
– Prikazani so jasni postopki
izdelave izdelkov in uporabe
tehnike.
– Ideje so lahko dostopne.
– Vse ideje so na enem
mestu.

NEGATIVNE
ZNAČILNOSTI

NEGATIVNE
ZNAČILNOSTI

– Vsakodnevno ustvarjanje je
lahko utrujajoče.
– Primerjanje svojih del z
deli drugih, "uspešnejših"
ustvarjalcev lahko zbije
samozavest ali pa te motivira.
– Veliko časa se zapravi na
računalniku in socialnih
omrežjih.
– Konstantna zunanja
potrditev lahko dolgoročno
vpliva na samozavest.
– Manj časa je za druge
aktivnosti.
– Nekatera dela so
nenatančna in neizčiščena,
ker je prisotna omejitev s
časom.
– Zasvojenost s socialnimi
omrežji se okrepi.

– Nasičenost idej.
– Veliko nekakovostnih idej.
– Nepreverjene ideje.
– Zavajajoče ideje.
– Veliko šablonskih izdelkov,
ki so privlačnega izgleda.
– Večina idej daje vtis, da so
namenjene kratkočasenju in
ne aktivnemu ustvarjanju.
– Ideje niso posebej urejene
po datumu, kakovosti ali
priljubljenosti.
– Veliko objav je tam zgolj
zato, da pritegnejo pozornost
in te preusmerijo na spletno
stran, ki ima še več
šablonskih izdelkov.
– Težko je najti kakšno
specifično idejo, ker je
zraven toliko nepovezanih
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domišljijo in samostojnost pri
delu.
– Upošteva učenčevo starost,
mentalne in motorične
sposobnosti.
– Učitelj se z učenci pogovori
o kriterijih, ki jih morajo
doseči.
– Učitelj omogoči učencem,
da prispevajo svoje zamisli za
likovno nalogo in kriterije, da
imajo občutek, kot da tudi
sami kontrolirajo, kaj se bodo
učili in ustvarjali.
– Likovna naloga mora črpati
iz učenčevega okolja,
izkušenj in doživetij.
– Likovna naloga ima pravo
kombinacijo likovnega
motiva, tehnike in likovnega
problema.
MOTIV
– Zanimiv in aktualen.
– Primernost je odvisna od
starosti učencev.
– Motivira k opazovanju in
iskanju lastnih likovnih
rešitev.
– Izzove čustven odziv.
– Učitelj mora motiv dobro
opisati in predstaviti ali pa ga
prinesti v razred, da se učenci
izognejo risanju simbolov.
TEHNIKA
– Ni namen LUM.
– Mora prispevati k
učenčevemu izražanju in
oblikovanju njegovega
izraznega rokopisa.
– Mora se ujemati z
motivom.
MOTIVACIJA
– Urejenost učitelja in
razreda.
– Učiteljeva navdušenost nad
predmetom.
– Demonstracija tehnike.

drugih.
PRIMERNOST ZA POUK

PRIMERNOST ZA POUK

– Izziv sam po sebi ni
primeren za pouk, učitelj ga
lahko uporablja le za
izhodiščno idejo.
– Ker izziv že sam po sebi
dopušča prilagoditve in
svobodo, je manj možnosti,
da bi prišlo do šablonskega
ustvarjanja.

– Te naloge same po sebi
niso uporabne za pouk in jih
imajo učitelj lahko le za
izhodišče.
– Običajno te objave ne
spodbujajo veliko ustvarjalne
svobode.

– Organiziranost učne ure.
– Aktualnost učne vsebine.
– Primerna zahtevnost.
– Učenčeva vpletenost v učno
uro.
– Jasno slikovno gradivo.
– Razgibanost učne ure.
– Dobri medsebojni odnosi
med učenci ter med učenci in
učitelji.
– Jasni kratkoročni in
dolgoročni cilji (zunanja
motivacija).
– Notranje motivirani učenci:
sama likovna aktivnost jih
motivira.
– Zunanje motivirani učenci:
koristi, nagrade jih
motivirajo.
– Učitelj vzbuja radovednost,
storilnostno naravnanost.
– Zanimivi materiali in
tehnike.
– Izdelki drugih učencev
lahko motivirajo učence.

13.1 Razlaga primerjave
V intervjuju je ena izmed učiteljic vedela, kaj so internetni likovni izzivi, vendar ni bila
posebej navdušena nad njimi zaradi njihove tekmovalnosti in povezanosti z internetom.
Omenila pa je, da je že sama likovna naloga pri pouku LUM na nek način podobna izzivu. S
tem je že sama opozorila na to, da si likovne naloge in internetni likovni izzivi delijo veliko
skupnega.
Težko je neposredno primerjati likovni izziv in likovno nalogo pri pouku, ker sodelujoči v
izzivu niso z izzivalcem v enakem odnosu kot učitelj z učenci. Učitelj je za učence nek lik, ki
jih vodi, jim zagotavlja znanje in ustrezno tempira likovne vsebine, jih uči, jim pomaga,
individualno svetuje, skupaj z njimi ovrednoti likovna dela in jih na koncu glede na zadane
kriterije ocenjuje. "Internetni izzivalec" pa udeležence vodi le z zapisanimi okvirnimi navodili
in jim nato pusti popolnoma proste roke. Pri izvedbi se lahko zanesejo le nase, delno pa so mu
v pomoč drugi udeleženci, ki so pripravljeni pomagati. Tudi "ocenjevanje" se razlikuje.
Udeleženec si sam zada cilje in sam oceni, v kolikšni meri jih je dosegel. Včasih mu mnenje
podajo tudi kakšni komentarji sledilcev ali drugih udeležencev, ki vidijo objavo izdelka. Gre
za veliko bolj samostojen pristop k ustvarjanju.
Kljub temu bom na primeru Inktobra podrobneje razložila podobnosti in razlike, ki sem jih že
okvirno predstavila v zgornji tabeli.
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Likovna naloga naj bi bila problemsko zasnovana in naj bi spodbujala zanimive likovne
rešitve. Pri pouku LUM likovni problem izhaja iz učnega načrta. Pri Inktobru na prvi pogled
ni neke problemske zasnove, razen če si jo ustvarjalec zada sam. Sama sem si na primer poleg
osnovnih ciljev izziva zadala še problem, da bi morala biti vsa dela povezana s tem, da
prikazujejo življenje čarovnice Matilde. Dela so morala biti kompozicijsko zanimiva in so
morala pripovedovati neko zgodbo. Če si posameznik ne zada dodatnih likovnih
problemov, se izziv na tem področju ne ujema s to značilnostjo dobre likovne naloge. Je
pa Inktober zasnovan tako, da spodbuja zanimive likovne rešitve, saj je to eden izmed
glavnih namenov izziva. Ustvarjalci za vsak dan in vsako temo iščejo najzanimivejše rešitve,
s katerimi bodo predstavili določeno temo v tehniki tuša. Iščejo črno-bele kontraste, različne
načine senčenja in uporabo linij, ustvarjajo in kombinirajo razne teksture in včasih tudi
kombinirajo tehniko ali pa poleg črnega dodajo druge barve tuša.
Naloge s Pinteresta običajno niso problemsko zasnovane, likovne rešitve pa so zelo šablonske
in nekreativne. Nekaj objav, sploh tistih, ki zgolj predstavljajo zanimivo neobičajno tehniko,
je takšnih, da ne dajejo šablonskih rezultatov, vendar je teh bolj malo in jih zasenčijo
neizvirne naloge, ki imajo prikupnejši prikaz izdelka.
Likovna naloga razvija učenčevo sposobnost opazovanja, čustvenega izražanja, motorične
spretnosti in sposobnosti kritične presoje. Podobno dela izziv Inktober. Vsaka tema vzbudi
v ustvarjalcu nek čustven odziv. Odvisno je tudi od posameznika in koliko mu bo določena
tema všeč. Ampak tu je zopet dejstvo, da teh tem udeležencu ni treba upoštevati in da
ustvarjalec lahko išče teme na različnih seznamih, ki so jih ustvarili drugi sodelujoči, ali pa
celo ustvarja na temo, ki si jo je sam izmislil in se bo z njo bolj čustveno izrazil. Velik
poudarek pri Inktobru je prav v urjenju motoričnih spretnosti v tehniki. Tehnika tuša je
namreč znana po tem, da ne dopušča veliko napak in popravkov, prav tako pa zahteva mirno
roko in natančnost. Sposobnost opazovanja in kritične presoje sodelujoči dobi s tem, da
opazuje dela drugih umetnikov na podobno temo in jih primerja s svojim delom. Ker se izziva
vsak dan udeleži veliko ustvarjalcev, je vsak dan zelo veliko novih del na enako temo, vendar
so si med seboj zelo različna. V bistvu bi to lahko primerjala z izkušnjo v razredu, ko učenci
vidijo dela svojih sošolcev. Gre za neko grobo, bolj neosebno in individualno simulacijo
izkušnje v razredu. Komentarji na delo so običajno zaželeni in ustvarjalec lahko pod objavo
tudi napiše, ali želi mnenja drugih. Je pa res, da bo odziv odvisen od tega, kako veliko
sledilcev in všečkov ima ustvarjalec na svojem profilu socialnega omrežja.
Pri objavah na Pinterestu je to nekoliko drugače. Ob ustvarjanju izdelkov na osnovi navodil se
razvijajo skoraj izključno motorične spretnosti. Sposobnosti opazovanja te naloge krepijo
predvsem v smislu, da se ustvarjalec nauči slediti navodilom, ne pa tudi tega, kako določen
objekt zaznava in prezentira sam. Zaradi omejenosti in natančnih navodil pri postopku ni
možno neko posebno čustveno izražanje. Kritična presoja je tudi omejena na to, da ustvarjalec
mora sam presoditi, ali je določena objava koristna in izvedljiva. To počnejo predvsem učitelji,
ki iščejo inspiracijo za likovno nalogo na tej strani.
Dobra likovna naloga neguje učenčevo radovednost, domišljijo in samostojnost pri delu.
Negovanje radovednosti je v primeru Inktobra odvisno od posameznika, saj ta mora že sam po
sebi pokazati neko radovednost za tehniko in ustvarjanje, da se pridruži izzivu. Medtem ko pri
pouku ni nujno, da učenci že imajo to radovednost, saj je pouk obvezen in mu radovednost
lahko med uro vzbudi učitelj. Domišljija in samostojnost pri delu sta zopet dva zelo
pomembna cilja likovnih izzivov, še posebej pri Inktobru. Samostojno ustvarjanje je
samoumevno, saj naj bi ustvarjalec krepil svoje delovne navade in samostojnost s tem, da
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vsak dan sam nekaj ustvari in pokaže končano delo šele na socialnem omrežju s korektno #
oznako. Izziv je namenjen tudi razvijanju domišljije in širjenju idej. Z vsakdanjim hitrim
ustvarjanjem ustvarjalec na koncu meseca dobi velik nabor idej, ki si jih je med mesecem
moral izmisliti in jih realizirati.
Objave na Pinterestu radovednost, domišljijo in samostojnost pri delu ustvarjajo na nek
specifičen način. Na spletni strani je idej toliko, da jih ustvarjalec lahko gleda ves dan in dobi
ogromno asociacij. A zdi se, da je informacij celo preveč in se zlahka izgubi koncentracija.
Med klikanjem človek pozabi, kaj je pravzaprav iskal oziroma delal, saj se z vsakim klikom
na neko objavo pojavi še vrsta novih dodatnih objav, ki so prav tako zanimive in privlačne na
pogled. Objave sicer omogočajo samostojnost pri delu, saj jih veliko vsebuje zelo natančna
navodila, hkrati pa ne nudijo nič drugega.
Učitelj z likovno nalogo upošteva učenčevo starost, mentalne in motorične sposobnosti.
Tega pri likovnih izzivih ni. Izziv si izmisli posameznik, ki ga običajno prilagodi svojim
sposobnostim in se ne ozira toliko na starost in sposobnosti drugih. Predvideva, da so
udeleženci že na razvojni stopnji odraslega ali najstnika. Izziva se običajno udeležijo
ustvarjalci, ki čutijo, da mu bodo kos. Individualne sposobnosti in starosti udeležencev
Inktobra so si kljub temu zelo različne. Sodelujejo ustvarjalci začetniki ter tudi zelo izkušeni
in priznani umetniki. Izzivov, narejenih izključno za mlajše otroke, nisem zasledila, kar je tudi
pričakovano, saj mlajši otroci še ne znajo tako dobro uporabljati interneta in jih tovrstno
sodelovanje na socialnih omrežjih verjetno tudi manj zanima.
Naloge s Pinteresta so običajno zelo lahke, ko se v iskalniku iščejo omenjene besedne zveze.
Preproste naloge s fotografijami prikupnih izdelkov bodo dobile več pozornosti in zaradi tega
bomo te objave našli med prvimi zadetki. Nekatere imajo označeno, za katera starostna
obdobja so primerne, vendar se bodo pojavile tudi, ko bomo iskali naloge za starejše otroke,
za katere bi bila naloga prelahka. Kot je že izpostavljeno, lahko te naloge poudarjeno razvijajo
motorične spretnosti, medtem ko je pri razvoju mentalnih njihov domet bistveno manjši. Ker
pa je za otroka in učenca tudi to ključno, saj to poleg razvoja čustvenih kompetenc predvideva
tudi učni načrt, je nekritično preslikovanje idej, brez ustreznega prilagajanja različnim
ustvarjalnim potrebam otrok in učencev, neustrezno. Na to so opozorile tudi intervjuvanke.
Učitelj omogoči učencem, da prispevajo svoje zamisli za likovno nalogo in kriterije, da
imajo občutek, kot da tudi sami kontrolirajo, kaj se bodo učili in ustvarjali. Podobno
velja za Inktober, kjer sicer ni neposrednega stika z avtorjem izziva, vendar so vsi napotki in
navodila napisani na njegovi spletni strani ali v kakšni objavi na njegovem socialnem profilu.
Pri likovnih izzivih je dovoljeno veliko svobode in vsak posameznik si sam oblikuje ta pravila
ter tako prispeva k temu, katere cilje bo skušal izpolniti in kako zahtevno si bo zastavil potek
izziva. Vse je veliko bolj individualno in samostojno zastavljeno.
Tega pri nalogah s Pinteresta ni. Pod kakšno objavo ustvarjalci v komentarjih objavijo, kako
so kopirali idejo in kakšen je njihov izdelek nastal. Običajno so izdelki med seboj zelo
podobni, le ponekod so uporabljeni različni materiali, ker si ustvarjalec ni uspel zagotoviti
enakih materialov kot v objavi.
Učitelj mora pri sestavljanju dobre likovne naloge črpati iz učenčevega okolja, izkušenj in
doživetij. To pri Inktobru in večini internetnih likovnih izzivov zopet ne drži. Edino, kar je v
"okolju" udeležencev enako, je to, da je oktober in da vsi udeleženci rišejo s tušem. Izzivalec
nima stika z udeleženci in ni v neposredni vlogi mentorja ali učitelja. Je zgolj oseba, ki si
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izziv izmisli in postavi okvirna pravila. Od udeležencev je odvisno, kako si bodo izziv
prilagodili.
Tudi naloge s Pinteresta niso temu prilagojene. Od ustvarjalca oziroma učitelja je odvisno,
katere so zanj primerne ob določenem času. Res pa je, da se v času praznikov običajno najde
več aktualnih nalog v povezavi s temi prazniki. Vendar gre bolj za objave, kjer se izdelujejo
okraski in druga dekoracija.
Dobra likovna naloga ima pravo kombinacijo likovnega motiva, tehnike in likovnega
problema. Tu je lahko podobnost z Inktobrom le, če si jo posameznik zna sam prilagoditi.
Tudi če se motiv in tehnika ne ujemata najbolje, se more udeleženec sam znajti in ugotoviti,
kako se bo temu prilagodil. Na nek način je to še bolje za krepitev samostojnosti in
iznajdljivosti.
Motiv in tehnika sta običajno v nalogah s Pinteresta kar usklajena. Pri tem velja ugotoviti, da
so motivi pogosto stilizirani dekorativni približki določenega objekta. Subjektivnega pogleda,
ki bi ga skozi takšno aktivnost razvil otrok ali učenec, ni mogoče pričakovati. Konkretnejšega
likovnega problema pa običajno ni zaslediti.
Motivacija učenca je pomemben del LUM, saj bo motivirani učenec rajši ustvarjal kot
nemotivirani in zdolgočaseni učenec. Učitelj lahko učenca motivira na razne načine, ki so
zapisani v zgornji tabeli, vendar pri internetnih likovnih izzivih ni tako. Udeleženec mora že
imeti neko notranjo motivacijo za ustvarjanje, da se sploh udeleži izziva in se pozanima o
navodilih. Kakšne konkretnejše zunanje nagrade, ki bi ga motivirala, ni, razen tega, da si s
sodelovanjem lahko pridobi nekaj dodatnih sledilcev in všečkov ali kakšne druge pozornosti.
Socialno omrežje te prav zaradi tega lahko zasvoji z zunanjo potrditvijo in motivira k temu,
da več objavljaš in v tem primeru tudi ustvarjaš. Ta zasvojenost pa ni ravno najbolj pozitivni
način motiviranja.
V objavah likovnih idej na Pinterestu je glavni motivator izdelek, ki je prikazan. Ustvarjalec
vidi prikupen izdelek, in ker je postopek, kako priti do enakega ali identičnega izdelka,
prikazan na enostaven način, sam izdelek postane nagrada in s tem zunanja motivacija.
Ustvarjalec ima lahko neko notranjo željo, motivacijo za ustvarjanje, saj drugače ne bi iskal
idej za ustvarjanje po Pinterestu. Če pa bo zbral naloge, ki so zgolj prikupne in imajo jasna
navodila, bo lahko ustvarjal brez kakšnega hudega mentalnega napora.
Kot dobre motivatorje za učence literatura navaja tudi urejeno učilnico, jasna navodila,
dobre odnose med učenci in učitelji, izdelke drugih učencev, jasne cilji. Vse to se najde
tudi pri izzivu Inktober. Navodila so zelo jasna in vse informacije, ki jih udeleženec potrebuje,
so zbrane na jasno urejeni uradni spletni strani. Dobri odnosi med udeleženci so tudi pogosti
in veliko ljudi se pridruži prav zaradi pozitivnih odnosov in komuniciranja z drugimi
udeleženci ter spoznavanja novih ljudi. Posebnega odnosa z izzivalcem pa pri Inktobru ni.
Tudi izdelki drugih udeležencev motivirajo ustvarjalce. Vsak dan se pojavi tako velik nabor
novih objav izdelkov na socialnih omrežjih, da je nemogoče pregledati vse. Med seboj so si
zelo različni in lahko udeležencu dajo veliko inspiracije. Cilji izziva so tudi jasni in enostavni,
udeleženec pa si lahko zada dodatne cilje, če to želi.
Naloge na Pinterestu kar ustrezajo tem kriterijem. So urejene, navodila so zelo jasna, običajno
so komentarji na te objave tudi pozitivni, vidijo se jasne slike izdelka, cilj pa je enostaven,
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vendar tudi jasen. Problem v okviru tega kriterija nastane pri nepreverjenih in zavajajočih
objavah, ki obljubljajo določene rezultate, ki jih ni možno realizirati.

14 OBLIKOVANJE POSKUSNE TEORIJE
Iz primerjave je razvidno, da imajo internetni likovni izzivi več skupnih značilnosti z dobrimi
likovnimi nalogami kot pa naloge iz spletne strani, ki so jo velikokrat navedle učiteljice v
intervjuju. V nekaterih značilnostih se bolj skladajo kot v drugih, vendar je iz raziskave
razvidno, da internetni likovni izzivi, kot so Inktober, dopuščajo veliko več svobode kot pa
naloge s Pinteresta. Slednje so sicer zelo prikupnega izgleda, a istočasno izrazito omejujoče.
Internetnih likovnih izzivov, tako kot idej s Pinteresta, samih po sebi učitelj ne more uporabiti
pri pouku LUM, saj niso specifično prilagojeni potrebam predmeta in učencem. Kot so že
omenile učiteljice v intervjujih, je od učitelja odvisno, kaj bo od določene ideje ali inspiracije
obdržal in kaj spremenil ter prilagodil učencem. Učiteljice so bile vse precej kritične do idej
za naloge, ki so objavljene na Pinterestu. Po eni strani so spletno stran hvalile, ker ima tako
velik nabor idej, po drugi strani pa so te ideje močno obsojale, tudi tiste, ki interneta niso
uporabljale za iskanje inspiracij za likovne ideje. Zanimivo se mi je zdelo, ker je nekaj obsodb
letelo na tiste učitelje, ki se poslužujejo teh šablonskih idej s Pinteresta in niso sposobni
uvideti, kakšno škodo s tem delajo učencem. Intervjuvane učiteljice LUM so se izkazale za
zelo kritične do idej na internetu in pokazale, da kakovost likovnih izdelkov in likovnih nalog
ni odvisna od idej, ki jih ponujajo drugi viri, temveč predvsem od učiteljeve iznajdljivosti,
kreativnosti in sposobnosti preoblikovati vse te informacije in sestaviti zanimivo likovno
nalogo in učno uro.
Bolj izkušene učiteljice so že tako vešče pri oblikovanju likovnih nalog, da se jim ideje
porajajo spontano, kljub temu pa marsikatera vseeno rada pobrska po kakšnih zanimivih
primerih na internetu. Večinoma so se strinjale, da je materiala ogromno, vendar do uporabnih
primerov redkokdaj pridejo, ker je toliko več neuporabnih šablonskih "craft" idej, kot jih je
poimenovala ena izmed intervjuvank. Učiteljice so izrazile frustracijo nad razkropljenostjo
informacij po internetu in nekatere so omenile, da bi bilo koristno, če bi bile zbrane na enem
mestu ali če bi vedele, kje iskati.
Ker so internetni likovni izzivi po določenih karakteristikah zelo podobni likovnim nalogam
pri pouku, saj ne ponujajo neposrednih rešitev in ne omejujejo preveč ustvarjalnosti, menim,
da bi učiteljem lahko koristili kot nov vir njihove inspiracije za načrtovanje in ne kot vir, ki se
ga neposredno kopira v razredu. Intervjuvane učiteljice so bile mnenja, da lastno ustvarjanje
koristi njihovemu delu v razredu in sestavljanju likovnih nalog. Poznavanje internetnih
likovnih izzivov bi marsikatero učiteljico lahko navdihnilo v osebnem ustvarjanju in pri
sestavljanju likovnih nalog. Če je učitelj dovolj kreativen, kritičen in iznajdljiv, bi mu izzivi,
kot je Inktober, lahko koristili.
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15 ZAKLJUČEK
Ob pisanju magistrskega dela sem dobila nov pogled na vlogo učitelja pri pouku LUM.
S proučevanjem teorije, odkrivanjem značilnosti in vplivov internetnih likovnih izzivov ter
intervjuvanjem učiteljic LUM sem ugotovila, da sta izvirnost in uspešnost likovnih nalog in
aktivnosti odvisni predvsem od ustvarjalnosti učiteljev. Živimo v obdobju, v katerem nas iz
vseh strani obdajajo informacije, predvsem z interneta, na katerega se vedno bolj zanašamo.
Internet lahko zelo koristi učiteljem, ki iščejo inspiracijo za potrebe pouka, in posameznikom,
ki se želijo likovno udejstvovati in uriti svoje ustvarjalne sposobnosti. Hkrati pa je poln lažnih
informacij, ki naivnim posameznikom lahko škodujejo. Učitelji imajo v dobi informacijske
nasičenosti pomembno vlogo, saj morajo kritično pristopiti do informacij in virov, ki jih
najdejo na internetu, slabe izločiti, dobre pa preoblikovati in kreativno vključiti v pouk LUM,
da bodo motivirale ustvarjalnost učencev. Ustvarjalnost in vzpostavljanje ravnovesja tako v
razredu kot pri iskanju informacij sta eni izmed najpomembnejših lastnosti, ki jih ima lahko
učitelj LUM.
Raziskava je pokazala, da je učiteljem fenomen internetnih likovnih izzivov precej neznan.
Internetni likovni izzivi si delijo več skupnih značilnosti s šolskimi likovnimi nalogami kot pa
viri z likovnimi idejami, ki so trenutno najbolj znani učiteljem. Ti bi lahko učiteljem LUM
nudili boljši alternativni vir inspiracije za potrebe pouka LUM in tako prispevali k stroki
pedagogike. Prav tako ta raziskava razkriva, da se na internetu vedno razvijajo novi trendi in
ideje, ki pa jih učitelji odkrijejo bolj pozno ali jih sploh ne. Internetni likovni izzivi namreč
obstajajo že več let, učiteljice v moji raziskavi pa jih niso poznale.
Moje raziskovanje je potekalo na majhnem vzorcu, moje sodelovanje v izzivu pa bi lahko
vplivalo na mojo objektivnost pri raziskavi. Zaradi tega se mojih ugotovitev ne da zanesljivo
posplošiti na osnovno množico. Raziskavo bi se za bolj podrobne rezultate lahko večkrat
ponovilo ali dopolnilo na razne načine. Mogoče s kakšnimi likovnimi nalogami, izvedenimi v
razredu, ki bi črpale navdih iz kakšnega internetnega likovnega izziva, zato da bi se še
dodatno preverila njihova koristnost kot vir inspiracije za učitelje LUM.
Prav tako se mi zdi smiselno, da bi se trendi in izzivi med ustvarjalci na socialnih omrežjih
spremljali, saj se vedno pojavljajo nove ideje, ki ne nudijo šablonskih rešitev in ki bi lahko
bile koristne za likovne pedagoge.
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17 PRILOGE
17. 1 Dela iz izziva Inktober 2018

Slika 49: Poisonous, tuš, 2018, 18 cm x 24 cm

Slika 50: Spokojno, tuš, 2018, 13 cm x 18 cm
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Slika 51: Praženo, tuš, 2018, 18 cm x 13 cm

Slika 52: Urok, tuš, 2018, 18 cm x 24 cm

74

Slika 53: Piščanec, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 54: Slinjenje, tuš, 2018, 18 cm x 24 cm
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Slika 55: Utrujen, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 56: Zvezda, tuš, 2018, 18 cm x 24 cm
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Slika 57: Dragoceno, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 58: Tekoče, tuš, 2018, 18 cm x 18 cm
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Slika 59: Kruto, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 60: Kit, tuš, 2018, 22 cm x 28 cm
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Slika 61: Zastraženo, tuš z akvareli in barvicami, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 62: Ura, tuš, 2018, 15 cm x 20 cm
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.
Slika 63: Slabotno, tuš, 2018, 15 cm x 20 cm

Slika 64: S koti, tuš, 2018, 24 cm x 18 cm
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Slika 65: Zateklo, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 66: Steklenica, tuš, 2018, 18 cm x 12 cm
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Slika 67: Požgano, tuš, 2018, 18 cm x 12 cm

Slika 68: Zlomljivo, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm
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Slika 69: Odtok, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 70: Drago, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm
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Slika 71: Blatno, tuš, 2018, 12 cm x 18 cm

Slika 72: Sesekljati, tuš, 2018, 15 cm x 21 cm
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Slika 73: Bodeče, tuš, 2018, 19 cm x 19 cm

Slika 74: Razteg, tuš, 2018, 12 cm x 19 cm
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Slika 75: Grom, tuš, 2018, 12 cm x 16 cm

Slika 76: Darilo, tuš, 2018, 12 cm x 16 cm
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Slika 77: Dvojno, tuš, 2018, 15,5 cm x 21 cm

Slika 78: Sunek, tuš, 2018, 18 cm x 19 cm
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Slika 79: Narezati, tuš, 2018, 20 cm x 29 cm

17.2 Vprašalnik za intervjuje z učiteljicami
1. Koliko let že učite?
2. H katerim gradivom se običajno zatečete, ko si morate izmisliti likovno nalogo?
3. Ali veliko uporabljate internet, ko sestavljate likovne naloge in aktivnosti?
4. Na katerih spletnih straneh najdete največ zanimivih likovnih nalog za inspiracijo?
5. Ali menite, da je na internetu dovolj gradiva za potrebe učiteljev LUM?
6. Kakšna se vam zdi kakovost likovnih idej na internetu?
7. Ali se v prostem času kaj ukvarjate z likovnim ustvarjanjem?
8. Ali ste aktivni na socialnih omrežjih?
9. Ali veste, kaj so internetni likovni izzivi oziroma Internet Art Challenges?
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17.3 Povzetki intervjujev
Tabela 2: Intervju z učiteljico A

KODIRNA ENOTA
1. Koliko let že učite?
15 let.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Izhajam predvsem iz
izkušenj in učencev ter zanje
iščem aktualne teme. Veliko
inspiracije dobim tudi od
kolegov, v likovnih kolonijah
in extemporih. Tudi v
internetnih skupinah z
učitelji jih je veliko.
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate
likovne naloge in
aktivnosti?
Za sestavljanje uvodnih ur ga
kar veliko. Predvsem iščem
zanimive primere reprodukcij
ali predstavitvene filmčke.
Za likovne naloge pa ne več,
ker imam že nek nabor svojih
idej.
4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za
inspiracijo?
Primer?
V Facebook skupinah
(Učitelji likovne umetnosti in
Art teachers project).
Na Pinterestu jih je veliko,
vendar ne kopiram. Primer je
filmček: YouTube – How to
draw 2 point perspective,
kjer sem učencem pokazala,
kako se riše perspektiva.
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Veliko, vendar jih je treba
prilagoditi in ne kopirati.

KODA
15 let

KATEGORIJA
IZKUŠNJE

Izkušnje.
INSPIRACIJA ZA
Učenci – aktualne teme.
LIKOVNE NALOGE
Kolegi.
Likovne kolonije, extempore.
Internet.

Veliko za uvodne ure.
Reprodukcije.
Zelo malo za likovne naloge.

POGOSTOST UPORABE
INTERNETA ZA
SESTAVLJANJE
LIKOVNIH
NALOG/AKTIVNOSTI

Predstavitveni filmčki –
YouTube.
INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI
Facebook skupine.
Pinterest.
YouTube – How to draw 2
point perspective.

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

Dovolj gradiva.

ŽELJA PO GRADIVU ZA
LIKOVNO UMETNOST NA
INTERNETU
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Same po sebi so neuporabne.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu?
Ogromno jih je, vendar jih
nikoli ne moreš kopirati, ker
je vsak razred drugačen in
moraš idejo prilagoditi
potrebam učencev.
7. Ali se v prostem času kaj Bolj malo.
Slikanje in fotografija.
ukvarjate z likovnim
ustvarjanjem?
Zadnje čase bolj malo, ker mi
zmanjkuje časa. Doma imam
tudi majhne otroke. Takšna
služba te ustvarjalno tudi
lahko kar izčrpa.
Kaj pa ustvarjate, kadar
imate čas?
Običajno kaj slikam ali
fotografiram. Upam, da bo
tega časa več v prihodnosti.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

8. Ali ste aktivni na
socialnih omrežjih?
Zelo malo. Rada bi objavljala
več del učencev, vendar mi
zmanjka časa in še za vsako
objavo potrebuješ soglasje
staršev.
Nekateri učenci me prek
Instagrama sprašujejo za
nasvete v zvezi z njihovimi
izdelki. V tem smislu sem
aktivna.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Vem, kaj so, vendar me ne
pritegnejo.
Kako pa to?
Zdi se mi, da so preveč
tekmovalni in kot nekakšna
video igrica. Moraš ustvarjati
zaradi same kreativnosti in
ne zaradi tega, ker ti nekdo
postavi izziv. Zdi se mi, da je
preveč podobno video
igricam, otroci pa so že tako
ali tako preveč obremenjeni z

Zelo malo.
Nasveti učencem na
Instagramu.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ve, kaj so.
Ne pritegnejo.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Preveč tekmovalni.
Učenci so preveč na
internetu.
Dobri le za ideje.
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LASTNO LIKOVNO
USTVARJANJE

računalniki. Od samega
izziva lahko dobiš kakšno
idejo, ne bi pa tega vpeljala v
pouk.
Tabela 3: Intervju z učiteljico B

1. Koliko let že učite?
15 let.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Največ bi rekla, da
uporabljam internet. Veliko
idej dobim iz izkušenj, ko
vidim, kaj je učencem
ugajalo. Tudi kolegi mi znajo
pokazati pogled z drugega
zornega kota
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate
likovne naloge in
aktivnosti?
Da, precej. Uporabljam ga za
vsako stvar, ki jo delam tudi
sama zase.
4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za
inspiracijo?
Primer?
Pinterest se mi zdi, da ima
kar precej gradiva. Vendar ga
moraš vedno prilagoditi in ne
kopirati, kadar je za pouk
LUM.
Potrebe delavnic in
razrednega pouka so bolj
sproščene glede tega.
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Da, dovolj. Ne bi si želela
več, ker se mi zdi, da bi
učitelje preveč omejile ideje
drugih.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu?

15 let

IZKUŠNJE

Internet.
Izkušnje.
Kolegi.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE

Veliko.
Za vsako stvar.

POGOSTOST UPORABE
INTERNETA

Pinterest.

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

Dovolj gradiva.
Noče več.

ŽELJA PO GRADIVU ZA
LIKOVNO UMETNOST
NA INTERNETU

Preveč šablonske.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU
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Preveč je takih, ki te
"ukalupijo". Razmišljati
moraš s svojo glavo, ko jih
iščeš.
7. Ali se v prostem času kaj
ukvarjate z likovnim
ustvarjanjem?
Da, veliko! Vse sorte
eksperimentiram, sploh z
glino in grafiko (sitotisk).
Izkušnje pridejo prav pri
kakšnih delavnicah.
8. Ali ste aktivni na
socialnih omrežjih?
Ne.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Je to mogoče tisto, ko se na
internetu prodajajo likovna
dela?
Kaj so internetni likovni
izzivi, razložim s primerom
Inktobra.
Sliši se zanimivo za kakšno
motivacijo učencem. Sploh
za ustvarjanje v prostem
času.

Veliko.
Glina in grafika (sitotisk).
Izkušnje pridejo prav.

LASTNO LIKOVNO
USTVARJANJE

Ne.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ne ve.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Zanimivo za motivacijo
učencem.

Tabela 4: Intervju z učiteljico C

1. Koliko let že učite?
3 leta sem učiteljica LUM.
Pred tem sem delala v vrtcih
in OPB.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Vsak dan sledim kakšnim
internetnim objavam za ideje,
ker je veliko brezveznih,
nepreverjenih. V knjigah
najdem še največ pristnih
idej. Tudi bivši sošolci
včasih delijo kakšne primere
dobrih praks.
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate

3 leta.

IZKUŠNJE

Internetne objave.
Bivši sošolci.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE

Brezvezne, nepreverjene
ideje.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Zelo veliko.

POGOSTOST UPORABE
INTERNETA ZA
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likovne naloge in
aktivnosti?
Zelo veliko.

4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za
inspiracijo?
Primer?
Veliko profilov spremljam,
ki objavljajo nove ideje,
sploh na Pinterestu je
ogromno tega. Pritegnejo me
kakšni bolj sodobni 3Dizdelki ali instalacije ali
umetnine iz bienala, ki jih
lahko analiziramo z učenci.
Dobro je, da vidiš, kaj kje
drugje delajo, in potem iz
tega izpelješ svojo idejo.
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Določenega je preveč,
določenega premalo.
Ogromno je "arts and crafts"
izdelkov, ki pa so vsi
šablonski in se ponavljajo. Ni
pa nobenih dobrih virov, ki
bi bili prav prilagojeni za
LUM. Svojega osebnega
nabora idej učitelji običajno
ne objavljajo, tako da morem
vsako nalogo začeti od
začetka in preveriti sama.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu?
Zelo malo je takih, ki bi bile
koristne za LUM. Moram se
bolj na lastne izkušnje
zanesti in videti iz prakse, kaj
je dobro. Od tam dobim
veliko idej, kako dopolniti ali
spremeniti že obstoječo
idejo, vendar je časa pri
pouku premalo za kakšne

SESTAVLJANJE
LIKOVNIH
NALOG/AKTIVNOSTI

Pinterest.

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

3D-izdelki, instalacije,
bienale.
Izpelješ svojo idejo.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE

Ogromno "arts and crafts"
gradiva.
Šablonski.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Ni virov, ki bi bili prilagojeni
LUM. Osebnega nabora idej ŽELJA PO GRADIVU ZA
učitelji ne delijo.
LIKOVNO UMETNOST
NA INTERNETU

Zelo malo koristnih.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Zanašanje na izkušnje in
lastno prakso.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE

Premalo časa za zahtevnejše
projekte.
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zahtevnejše projekte.
7. Ali se v prostem času kaj
ukvarjate z likovnim
ustvarjanjem?
Včasih sem se veliko več,
sedaj pa je premalo časa.
Običajno ga imam več med
počitnicami in takrat kaj
slikam na platna. Včasih sem
izdelovala in prodajala tudi
nakit in manjše slike na
platnu.
8. Ali ste aktivni na
socialnih omrežjih?
Nimam veliko časa
objavljati. Sem na Facebooku
in imela sem lastno spletno
stran s svojimi izdelki, ki
sem jih prodajala. Vendar to
zdaj vse stoji.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Ne. Je to kaj novejšega?
Ne, že več let obstajajo. Kaj
so internetni likovni izzivi,
razložim na primeru
Inktobra.
Sliši se dosti usmerjeno,
vendar je nek izziv! Lahko bi
bilo dobro za popestritev
pouka. Pa veliko ljudi in
stilov odkriješ. Ne vem, kako
to, da še nisem slišala za to.

Premalo časa.
LASTNO LIKOVNO
Slikanje in ustvarjanje nakita. USTVARJANJE

Bolj malo – nima veliko
časa.
Facebook in lastna spletna
stran.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ne ve, kaj so.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Usmerjeno, zanimivo za
popestritev pouka.

Tabela 5: Intervju z učiteljico D

1. Koliko let že učite?
LUM bom januarja učila že
28 let. Delovne dobe imam
pa 31 let. Imam tudi jutranje
varstvo v prvem razredu in
OPB.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Črpati poskušam čim več iz
okolja in aktualnih tem. Te

28 let LUM.
31 let delovne dobe.

IZKUŠNJE

Okolje, aktualne teme.
Razpisi in natečaji.
Kolegi.
Lastne ideje padejo na
pamet.
Material.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE
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učence običajno najbolj
motivirajo. Tudi kakšni
razpisi in natečaji me dosti
navdihnejo. Lani je bilo leto
kulturne dediščine in smo
veliko delali na to temo.
Včasih mi tudi kolegice dajo
kakšno zanimivo aktualno
temo (pravice otrok).
Velikokrat mi pa kakšna
ideja kar sama pade na
pamet, kot iz neba.
Velikokrat izhajam kar iz
samega materiala in ga
uporabimo na kreativen
način. Ni mi všeč, če nekdo
najprej dobi neko
zakomplicirano idejo in
potem zapravi celo
premoženje za material iz
HobbyArta, ki ga nekateri
učenci ne znajo ceniti. Rada
recikliram material.
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate
likovne naloge in
aktivnosti?
Rada kdaj pa kdaj pogledam.
Ali pa mi kdo že kar sam
pošlje povezavo. Imam že
nek svoj nabor virov z
interneta, ki jih pokažem za
določene teme.
4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za
inspiracijo?
Primer?
Na nobeni ni pametnih idej,
preveč so nekreativne.
Velikokrat pogledam na
Pinterest in tam je idej
veliko. Ampak so same po
sebi zelo neizvirne in izdelki
se ponavljajo.
Imam ta svoj nabor virov, ki
ga običajno uporabljam.
(Učiteljica mi pokaže seznam
povezav, ki so razporejene
po temah, v Wordu. Šlo je za

Kdaj pa kdaj.
Že ima nabor internetnih
virov iz prejšnjih let.

POGOSTOST UPORABE
INTERNETA ZA
SESTAVLJANJE
LIKOVNIH
NALOG/AKTIVNOSTI

Pinterest.
Za uvodne ure – YouTube in
Slideshare.net

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI
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povezave do YouTube
videov in slikovnih
predstavitev na
Slideshare.net. Vsi so se
navezovali na razlago neke
likovne prvine.) Te običajno
uporabim za kakšne uvodne
ure za motivacijo in potem z
učenci analiziramo. Ne
uporabljam jih pa za likovne
naloge.
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Ogromno je gradiva in idej,
le podrediti se jim ne smeš.
Izluščiti moraš bistvo, ker
drugače so tudi otroci
naveličani delati po vzorcih.
Tudi same uporabe
računalnika in PowerPointov
so naveličani, zato jaz tega
uporabljam čim manj.
Uporabljam take stvari …
(Učiteljica mi pokaže
delovne liste za določena
likovna poglavja, ki jih je
izdelala ročno.) Tako si bolj
zapomnijo, kot če bi jim
natipkala. Bolj osebno noto
imajo.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu?
So neizvirne in šablonske.
Sploh ko vidiš v nižjih
razredih. To se takoj vidi, da
so učiteljice dobile ideje na
Pinterestu. Če že vidiš idejo
na internetu, jo je treba
prilagoditi pouku.
7. Ali se v prostem času kaj
ukvarjate z likovnim
ustvarjanjem?
Bolj malo. Enostavno ni časa
in na koncu dneva sem tudi
utrujena. Jaz sem običajno od
6. do 17. ure v šoli. Rada
grem na vrt in narava mi da
največ inspiracije.

Ogromno gradiva in idej.
Izluščiti bistvo, vzorci.

ŽELJA PO GRADIVU ZA
LIKOVNO UMETNOST
NA INTERNETU

Naveličani računalnika in
PowerPointov.
Ročno izdelani delovni listi.

Neizvirne, šablonske.
Prilagoditi pouku.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Bolj malo.
Ni časa.
Narava da inspiracijo.
Dizajn, aranžerstvo.

LASTNO LIKOVNO
USTVARJANJE
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S čim bi se pa najraje
ukvarjali?
Jaz sem bolj dizajner. Imam
nekaj gostiln in izložb v
turistični agenciji, ki jih
okrašujem.
Se pravi, da gre za
aranžerstvo?
Da, tako. Da bi kaj slikala pa
to, to pa ne.
8. Ali ste aktivni na
socialnih omrežjih?
Ne, sploh ne.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Ne, ne vem, kaj so.
Kaj so internetni likovni
izzivi, razložim s primerom
Inktobra.
Zanimivo! Verjetno moraš
sam izluščiti tisto, kar je
dobro. Lahko mi pošlješ
kakšen primer, rada bi si
ogledala, kako to izgleda.

Ne.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ne ve.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Zanimivo.
Ogledala bi si.

Tabela 6: Intervju z učiteljico E

1. Koliko let že učite?
Okoli 37 let.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Pri meni je tako, da že toliko
časa učim, da mi ideje kar
spontano padejo na pamet.
Jaz ne morem dve leti
zapored delati iste naloge.
Ko sem začenjala učiti, sem
se veliko zanašala na knjige,
kot je Svet umetnika.
Drugače pa izhajam tudi iz
otrok. Na primer v uvodni uri
jim pokažem kakšno
fotografijo ali reprodukcijo
umetnine z interneta in jih
začnem spraševati o tem

37 let.

IZKUŠNJE

Spontano padejo na pamet.
Na začetku knjige – Svet
umetnosti.
Reprodukcije umetniških del
iz učbenikov ali interneta, ki
jih z učenci analiziramo.
Učenci predlagajo idejo.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE
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delu, kaj bi spremenili in
podobno. Na tak način
pridemo skupaj do ideje. Na
ta način je izhodišče v bistvu
internet, da.
V bistvu v uvodni uri tako
dobite idejo?
Da! Izhajamo iz kakšnega
slikovnega gradiva iz
učbenika ali interneta.
Vendar le znane umetnine.
Če bi jim kazala dela drugih
otrok ali tistih "craft" zadev,
bi jih samo kopirali. Preveč
šablonsko! Zelo mi gredo na
živce. Otroci so tega navajeni
že od vrtca, jaz pa jih komaj
odvadim.
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate
likovne naloge in
aktivnosti?
Ne, mislim, da sploh ne
veliko. Ga ne potrebujem.
4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za
inspiracijo?
Primer?
Ne bi znala povedati kakšne
pametne. Razen kakšnih
primerov drugih učiteljev
LUM so same šablonske
zadeve.
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Lahko bi jih bilo več.
Mislim, da jih je že tako ali
tako veliko, vendar jih ne
znamo najti. Nismo dovolj
obveščeni. Tistih šablonskih
je toliko, da verjetno
zasenčijo ostale. Znanec mi
je zadnjič poslal povezavo
neke Van Goghove strani.
Tam so bile njegove skice, ki
jih še nikoli nisem videla.

Slikovno gradivo iz učbenika
ali interneta.

Dela drugih otrok.
"Craft" zadeve.
Šablonsko. Naučeno.
Navajeni od vrtca.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Ne.

POGOSTOST UPORABE
INTERNETA ZA
SESTAVLJANJE
LIKOVNIH
NALOG/AKTIVNOSTI

Ni pametnih. Primeri drugih
učiteljev LUM.

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

Veliko, vendar jih ne znamo
najti.

ŽELJA PO GRADIVU ZA
LIKOVNO UMETNOST
NA INTERNETU

Znanec poslal povezavo.
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Celo popoldne sem bila na
tisti strani.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu, ste pa že
povedali.
Da!
7. Ali se v prostem času kaj
ukvarjate z likovnim
ustvarjanjem?
Da!
S čim pa? Kaj vam najbolj
leži?
Vse ali nič! Učitelji LUM
smo vešči v vsem, a nas ima
večina ljudi in akademikov
za amaterje! Zelo čuden
odnos imajo do nas. Rada
delam vse! Vsako sredo
obiskujem slikarsko društvo,
sem v neki skupini, kjer
ustvarjamo z glino, tudi
kakšno monotipijo sama rada
naredim. Odvisno je tudi, kaj
delamo v šoli, vse se
povezuje. Ne bi mogla učiti
otrok ustvarjanja, če sama ne
bi bila aktivna.
8. Ali ste aktivni na
socialnih omrežjih?
Na Facebooku sem. Drugega
ne poznam toliko. Objavim
kakšne fotografije in izdelke,
da.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Ne.
Kaj so internetni likovni
izzivi, razložim s primerom
Inktobra.
Kako fino! Mi pošljete
kakšno povezavo? Jaz bi pa
to spremljala ali pa celo
sodelovala, če je kaj na
Facebooku mogoče.

Da.

LASTNO LIKOVNO
USTVARJANJE

Vse.
Slikanje, glina, monotipija.
Odvisno, kaj delamo v šoli.

Facebook.
Fotografije in fotografije
izdelkov.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ne.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Fino.
Želi povezavo in spremljati.
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Tabela 7: Intervju z učiteljico F

1. Koliko let že učite?
30 let. Prvih 5 let sem učila
tudi tehniko.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Največ kar iz vsakdanjega
življenja. Delam zelo po
intuiciji. Tudi učbeniki znajo
biti pri tem zelo koristni.
Gledam tudi na to, da je
otrokom zanimivo.
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate
likovne naloge in
aktivnosti?
Niti ne. Predvsem ga
uporabljam za iskanje
slikovnega gradiva za
uvodne ure. Ali pa kakšne
YouTube filmčke o
perspektivi in prostorski
iluziji.
Mogoče likovne ideje pridejo
bolj v poštev pri izbirnih
predmetih in krožkih.
4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za
inspiracijo?
Primer?
V bistvu na nobeni. Mogoče
lahko omenim le Facebook
prijateljico iz Avstralije "Art
Teachers Life", ki veliko
objavlja, kaj delajo z učenci.
Oni imajo malo drugačen
sistem kot mi in delajo
drugačne stvari. Imajo tudi
bolj opremljene učilnice in
material.
Tudi tega natečaja se
udeležimo vsako leto in
otroci zelo radi sodelujejo.
So tudi kar uspešni. Spletna
stran PeacePoster. Imajo
objavljena zmagovalna dela,
in ko otroci vidijo, kaj so

30 let.

IZKUŠNJE

Vsakdanje življenje.
Intuicija.
Učbeniki.
Učenci.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE

Ne.
Slikovno gradivo in
YouTube filmčki za uvodne
ure.
Internet pri izbirnih
predmetih in krožkih.

POGOSTOST UPORABE
INTERNETA ZA
SESTAVLJANJE
LIKOVNIH
NALOG/AKTIVNOSTI

Nobeni.
Facebook – Art Teachers
Life.
PeacePoster.

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

Natečaj.
Dela drugih otrok.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE
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drugi njihovih let sposobni
narediti, so zelo motivirani.
Učence tema miru in
prihodnosti kar zanima.
Vendar je med poukom
premalo časa, zato ti učenci
običajno ostanejo na krožkih
po pouku, da dokončajo.
Animacijo smo tudi delali.
Mene je to že od nekdaj
zanimalo, sedaj pa lahko
delamo kar s pametnimi
telefoni. Iz kolaža so nekaj
naredili in potem to
premikali. (Pokaže mi
primere.)
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Ogromno. Živimo v času
obilja vizualne umetnosti. Na
Pinterestu je sploh veliko
tega. In na Instagramu! Meni
je Instagram tako všeč. Rada
fotografiram naravo in kar
objavljam tam. Tudi veliko
učencev mi sledi in jim lahko
še tam pokažem, da je v
naravi veliko navdiha.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu?
Selekcijo je treba narediti. Ni
vse za v razred.
7. Omenili ste, da radi
fotografirate. Se v prostem
času radi ukvarjate še s
kakšnim drugim likovnim
ustvarjanjem?
Zadnje čase rada doma delam
grafite.
Doma?
Da, kar doma. Na steno sem
tole narisala. (Pokaže
fotografijo stene z modro
podlago in velikimi belimi
angelskimi krili, naslikanimi
na sredini, kjer se lahko
postaviš in fotografiraš.)
Podobna krila sem naredila

Ogromno.

ŽELJA PO GRADIVU ZA
LIKOVNO UMETNOST
NA INTERNETU

Pinterest.
Instagram.

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

Objavljam
Učenci sledijo.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Selekcija.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Da.

LASTNO LIKOVNO
USTVARJANJE

Fotografija, grafiti, kolaži.
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tudi na šoli. (Pokaže
fotografijo, kjer so na steni
nalepljeni pisani lističi v
obliko kril.)
8. Rekli ste, da ste aktivni
na Instagramu. Spremljate
kakšne umetnike?
Spremljam bolj modne
profile. Predvsem tiste, ki
objavljajo modo za ženske v
petdesetih letih. Zdi se mi, da
se je pojavil nek tak bum
novih idej na tem področju.
Rada imam tudi profile, ki
objavljajo fotografije narave.
Tudi te "motivational quotes"
profile spremljam. Nekateri
so res tako dobri, da mi
polepšajo dan.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Ne.
Kaj so internetni likovni
izzivi, razložim s primerom
Inktobra.
To se pa sliši zelo fino!
Sploh za umetnike in tiste, ki
jih to zanima. Pa nove stile
spoznaš.

Moda.
Fotografi.
Motivational quotes.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ne.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Fino.
Tisti, ki jih zanima.
Novi stili.

Tabela 8: Intervju z učiteljico G

1. Vi ste učiteljica
umetnostne zgodovine?
Da, učim pa LUM na
osnovni šoli in v srednji šoli.
Koliko let izkušenj pa
imate s poučevanjem
LUM?
Okoli 15 let.
2. H katerim gradivom se
običajno zatečete, ko si
morate izmisliti likovno
nalogo?
Različno je za vsako idejo.
Sama veliko črpam z razstav
v galerijah. Teh veliko

Umetnostna zgodovinarka po
izobrazbi.
15 let.

IZKUŠNJE

Največ idej dobi iz razstav.
Sama si jih izmisli.
Internet.
Kolegi na srečanjih.
E-učbeniki.
Natečaji, razpisi.

INSPIRACIJA ZA
LIKOVNE NALOGE
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obiščem in mi pomenijo
največ. Ko vidim nekaj
dobrega, si mislim, "aha, to
bi lahko tudi v šoli naredili".
Ampak nekatere tehnike so
zahtevne, tako da v šoli
potem delamo s cenejšimi
materiali in se pač znajdemo.
Na spletu ne dobim toliko
idej kot na razstavah.
Drugače pa veliko idej dobim
tudi od drugih.
Drugih?
Da, vsako leto imajo
predmetna področja srečanja.
Običajno avgusta pridejo
likovniki iz cele Slovenije in
potem se pogovarjamo o
snovi, maturi in likovnih
nalogah. Izmenjujemo si
ideje in velikokrat kakšen
učitelj pove kakšno
zanimivo. Te potem ne
kopiramo, temveč izvedemo
na nek svoj način.
Tudi e-učbeniki so koristni.
Sploh za osnovne šole. Tam
imaš snov in primere nalog.
Natečaji in razpisi so tudi
zanimivi za učence. Tam
imajo možnost, da se
dokažejo tisti, ki jih to bolj
zanima.
Da.
3. Ali veliko uporabljate
internet, ko sestavljate
likovne naloge in
aktivnosti?
Da, veliko! Vendar mi več
idej dajo galerije. Včasih
smo z drugimi učiteljicami
Ona in druge učiteljice, sploh
veliko brskale po Pinterestu. razrednega pouka – Pinterest.
Vendar je tam toliko stvari,
da ti gre cel dan. Sploh
učiteljice razrednega pouka
ga še vedno veliko
uporabljajo.
4. Na katerih spletnih
straneh najdete največ
zanimivih likovnih nalog za

Pinterest.
Facebook strani.
Ne pozna veliko.
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POGOSTOST UPORABE
INTERNETA ZA
SESTAVLJANJE
LIKOVNIH
NALOG/AKTIVNOSTI
INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

INTERNETNA STRAN Z
LIKOVNIMI NALOGAMI

inspiracijo?
Primer?
Ta Pinterest sem včasih zelo
uporabljala. Pa kakšna
Facebook stran. Ne poznam
veliko.
5. Ali menite, da je na
internetu dovolj gradiva za
potrebe učiteljev LUM?
Mogoče da. Fino bi bilo, če
bi bile vse na enem mestu.
6. Kakšna se vam zdi
kakovost likovnih idej na
internetu?
Mislim, da je zelo veliko
uporabnih. Največ mi prav
pridejo za okraševanje šole,
zato da niso vsako leto enaki
okraski.
7. Sami v prostem času kaj
likovno ustvarjate?
Tudi.
Kaj pa vam najbolj leži?
Sem bolj fotograf, drugače
pa delam tudi razna ročna
dela.
8. Ali ste aktivni na
socialnih omrežjih? Ali
svoja dela kaj objavljate?
Da, tudi. Facebook,
Instagram itd. Svoja dela in
običajne fotografije.
9. Ali veste, kaj so
internetni likovni izzivi
oziroma Internet Art
Challenges?
Ne, to pa ne.
Kaj so internetni likovni
izzivi, razložim s primerom
Inktobra.

Da.
Vse želi imeti na spletni
strani.

ŽELJA PO GRADIVU ZA
LIKOVNO UMETNOST
NA INTERNETU

Dobra, sploh za okraske.

KRITIČNOST DO IDEJ NA
INTERNETU

Da.
Fotografija, ročna dela.

LASTNO LIKOVNO
USTVARJANJE

Ja.
Facebook, Instagram.

AKTIVNOST NA
SOCIALNIH OMREŽJIH

Ne.

MNENJE O INTERNETNIH
LIKOVNIH IZZIVIH

Ne kaže zanimanja ali
mnenja.

Učiteljica ne pokaže
posebnega zanimanja in ne
izrazi nobenega mnenja. Le
kima in nič ne vpraša.
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